اﮔﺮ داﻧﺸ ه اﺻﻼح ﺷﻮد  ،ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ªاﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺷـــــﻤﺎره 1 0

«
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ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن زﯾــﺴـﺖ ﺷــﻨــﺎﺳــﯽ – وﯾﮋه ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ

ﭘﯿــــــــــــﺶ آزﻣــﻮﻧــــــــــــــ
-1ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮي -2رﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ -3ﺳﺮوش ﻣﺮادي
-4ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻮر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ -5اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
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ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧ ت

آﻧﺎﻟﯿﺰ دﻗﯿﻖ ﺳﻮاﻻت

WR

اراﺋﻪ دام ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺴﺘﯽ

اراﺋﻪ در ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ

RR

ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي آزﻣﻮن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎران
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ﻣﻮﻟﻔﺎن

P

ﺷـــــــــــــﻤــــــــــﺎرﻫـــــ 1 0

P

ﭘﺮوژه ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
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ﭘﯿﺶ آزﻣﻮﻧـــــــ زﯾﺴـــﺘـــ ﺷـــﻨـــﺎﺳــــﯽ – وﯾــــﮋه ﮐﻨﮑــــﻮر 9 9

دﻓـــﺘـــــﺮﭼــــــﻪ ﺳـــــﻮاﻻﺗـــــــ

ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در

Limootoorsh.com

آزﻣﻮن ﻫﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﺸﺪار :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺮﻋﺎ ﺣﺮام وﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد

پکیج پیش بینی کنکور  – 99گروه آموزشی لیموترش
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احتماا برای خیلی هاتون سوال هست که این پکیج که باا گفتیم چی هستش و فایدهاش چیه؟
 خببب ،حاا توی این پکیج چی به شما ارائه میشه که انقدر خفنه؟
 4 )1آزمون شبیه ساز کنکور که سعی شده خیلییی خفن تالیف بشه

RR

 متفاوت ترین پکیج پیش بینی در ل کشور (این واقعا شعار نیست ) 

P

که همین  022تا تست تطابق باایی با مباحث و تست های مطرح شده با کنکور پیش رو داشته باشه
 )0جزوه جمع بندی ویژه مرور سریع و مباحث تست خیز که احتمال خیلی زیاد ازش تست میاد،

/L

✍ پس اینجا شما مهم ترین مباحث رو با نکات مهمش مرور می کنید

 )3چند ویس و پادکست صوتی ویژه برخورد و تحوه تست زنی برای جلسه کنکور و تحلیل مباحث مهم زیست شناسی

 )4رفع اشکال زیست شناسی برای سوااتی که ممکنه در دروان جمع بندی براتون پیش بیاد.

اگر هنوز شک داری به این پکیج ،فقط کافیه تطابق های لیموترش

با کنکورهای  89رو بببینید که خیلیهاش از همین پکیج پیش بینی کنکور بود.

از روز پنجشنبه  89/21/9در فروشگاه لیموترش (: )limootoorsh.com/shop
 07درصد تخفیف ویژه برای  99نفر اول

»» در صورت عدم تطابق  %03%از پکیج با کنکور 89
ل هزینه به شما برگشت داده خواهد شد.
صفحه 0
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 99-99

نوشتههای قبلی رو خوندید نه ،یه تبلیغ بود مثل همه موسسات دیگه!
که محصولی داریم که خفنه و معجزه میکنه!

دلم میخواد باهات کاما صادقانه حرف بزنم و خودم بذارم جای تو ...

من یه دانش آموزم و امسال کلی زحمت کشیدم ،کلی وقت گذاشتم ،هزینههای مختلفی کردم
و این وسط چقدر فشار روم بوده تا همین لحظه
یه جاهایی هم واقعا خسته و کافه شدم!
تو این زمان هم دیگه واقعا تمایلی به هزینه کردن برای کنکور نداارم.

P

من میخوام بعد کنکور ،یه رشته خوب قبول بشم و نتیجه بگیرم
اگر نتونم واقعا داغون میشم و این خیلی منو اذیت میکنه که همه تاشام هیچ شده!

F
R

فرض کنید کنکورم رو دادم و با توجه به رتبهای که آوردم
 رشته پزشکی قبول شدم ولی متاسفانه آزاده و من باید ترمی  01میلیون تومن شهریه بدم!
 یا فرض کن دلت داروسازی و دندون میخواسته ولی با توجه به رتبه ات ،اان فیزوتراپی و پرستاری قبول میشی و تو این
رشتهها رو دوست نداری!
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 فکر که دلت میخواسته رشته مامایی و پرستاری قبول بشی ولی اان با رتبهات میتونی پردیس بری و باید ترمی 5-6
میلیون شهریه بدی!

توی موارد باا که گفتم خیلی از بچهها از رویاشون دست کشیدن

میدونی وقت میای برسی میکنی بین :
 آخرین قبولی دارو با فیزوتراپی و پرستاری
 فرق بین آخرین قبولی پرستاری دولتی با پردیس
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 رتبه قبولی پزشکی سراسری و آزاد

RU

یکی بخاطر پول که خیلی دردناکه و دومی بخاطر عدم عاقه

شاید درحد  2000تا  3000نفر! میدونی چی جالبه،

RR

شاید عجیب باشه ولی رتبههاشون خیلی فرق نداره!

P

اگر همین افراد فقط و فقط 01-00تا تست زیست شناسی بیشتر جواب میدادن و درصدشون  30-20میرفت باا!
با افزایش تراز بخاطر درصد باای  10توی زیست و ضریب  02این درس ،اان به آرزو و هدفشون میرسیدن!
اگر به تک تک این افراد بعد اعام نتایج بگی حاضری چقدر هزینه کنی تا به هدفت برسی؟

/L

جوابهای عجیب و جالبی میشونی!

اینا رو گفتم براتون چون به عنوان کسی که حداقل  6ساله توی بازی کنکور هستم و دانشآموزان مختلف زیادی رو دیدم

که دقیقا همچین مشکلی داشتن و افسوس خوردن! خیلیها هم پشت کنکور موندن و این یعنی یکسااال عمر آدم تلف شه!
توی پکیج پیش بینی ما دنبال یه هدف بیشتر نیستیم ،تطابق باا با کنکور !!99

برای اینکارم ،به شما  200تا تست میدیم که هرکدومش  4تا نکته داره!
پس این یعنی  000تا نکته که بیشترین دامها و طاییترین نکتهها رو پوشش میده!
جزوهای داری که مباحث مهم و نکات رو برات آورده ،چیزی که مشابهش رو قطعا قبا ندیدی!
در انتها بهت یک معجزه واقعی میدیم! یه  7الگو طایی زیست برای اینکه سرعت تستزنی و جواب دادنت وحشتناک باا بره!
اینا رو که گفتم خوبش فکر کن!
با این پکیج ،درصدت هرچی باشه قطعا پیشرفت درصدی خواهی داشت ،اگر زیر  10باشی ،حتما میایی باای %10
برای ثبت نام در آزمونهای آناین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

زیست شناسی ویژه نظام قدیم  :کنکور  – 99پیش آزمون مرحله ()01

-1

گروه آموزشی لیموترش

 5اسفند 99

در چرخهی تناوب نسل هر گیاهی که  ................قطعا ................
 )1بافت تغذیه کننده رویان یک مجموعه کروموزومی دارد  -بخش پرسلولی نرگامتها را آزادمیکند.
 )2گیاه اصلی هیچگاه وابسته نیست – ساختار پرسلولی هاپلوئیدی گامتهای تاژک ایجاد میکند.
 )3لقاح در تخمک صورت میپذیرد – برگهای تغییرشکل یافته در دانه ،آلبومن را به طور کامل مصرف میکنند.
 )4اولین عامت جوانه زنی دانه ،ظهور ریشهچه است  -گامتوفیت در بخشی از اسپوروفیت بالغ تمایز مییابد.

 - 2در هر گیاهی که  ................برخاف گیاهانی که اندوختهی دانه قبل از لقاح تشکیل میشود................ ،
 )1در دانه بالغ بیش از دولپه مشاهده میشود – پراکنش زادههای جدید از طریق هاگ است.
 )2سلولهای گیاه اصلی توانایی تولید هاگهای جنسی را ندارند – اسپوروفیت در تمام طول عمر وابسته به گامتوفیت است.
 )3سلولهای ایجاد کننده گامتها ،حاصل تقسیم میتوز هستند – گامتوفیت نر توانایی تثبیت  CO2جو را دارد.
 )4ساختارهای پرسلولی تغذیه اسپوروفیت جدید را برعهده دارند – ژنوتیپ سلولهای ایجادکنندهی هاگ ،یکسان است.
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 - 3کدام گزینه های زیر ،عبارت را به نادرستی تکمیل مینمایند؟
« در طی تولیدمثل گیاهانی که  .................قطعا » .................
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 )1هاگ خارج از هاگدان میروید – گامتوفیت نر پرسلولی ،تعداد زیادی آنتروزوئید تولید میکند.
 )2اسپوروفیت جوان به گیاه اصلی وابستگی دارد – لقاح گامتها نیازمند آب سطحی است.
 )3دو لپه در درون دانه حضور دارند – آلبومن در دانهی بالغ دیده نمیشود.
 )4اسپوروفیت بالغ وابستگی به گامتوفیت ندارد – تراکئیدها به کمک انها آب را منتقل میکنند.
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 - 4در هورمونهای تنظیم کنندهی رشد در گیاهان ،به منظور  .................قطعا افزایش هورمون  .................باید صورت بگیرد.
 )1درشت کردن میوههای تریپلوئیدی – تولیدی دررئوس ریشه
 )2تسهیل در برداشت مکانیکی میوهها – تولیدشده درشرایط بیهوازی
 )3تحریک تقسیم سلولی – موثر در توقف رشد جوانههای جانبی
 )4خفتگی دانهها – موثر در افزایش انعطاف پذیری دیوارهی سلولی
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 - 5میتوان گفت درگیاه  .................همانند گیاهان دوساله................. ،
 )1ارکیده – معموا پس از دو دورهی رویشی از بین میرود.
 )2آفتابگردان – فعالیت مریستمهای راسی ،بافتهای نخستین را ایجاد میکنند.
 )3ذرت – مواد مورد نیاز برای دورهی رویشی بعد را در ریشههای خود ذخیره مینمایند.
 )4آگاو – پس از یک دورهی رشد حاوی ساقه کوتاه و طوقهای از برگهاست.
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 - 7در ارتباط با هورمونهای گیاهان ،چند مورد به درستی بیان شده است؟
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« هر هورمون گیاهی که  ..............میتواند » ...............
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 - 6کدام گزینهی زیر به طور درستی بیان شده است؟
 )1در همهی گیاهان چندساله ،رشد نخستین بر اثر تقسیمات گروهی از مرایستمهای راسی صورت میگیرد.
 )2در برخی گیاهان چوبی ،تقریبا هر سال به بار نشستن و گلدهی رخ میدهد.
 )3در همه ی گیاهان آونددار ،هورمون آبسیزیک اسید برخاف هورمون ژبیرلین در خفتگی دانهها نقش دارد.
 )4در بسیاری گیاهان علفی دوساله ،ساختارهای پسین در ریشه گیاه ایجاد میگردد.

 در فن کشت بافت ،سبب تمایز کالوس به ساقه گردد  -نقش بازدارنده بررشد جوانههای جانبی داشته باشد.
 نقش خود را با استفاده عوامل رونویسی انجام دهد  -در شرایط آسیب مکانیکی افزایش مییابد.

 در جهت کاهش فعالیت کربوکسیازی روبیسکو عمل میکند  -مراحل انتهایی نمو گیاهی رو کنترل نماید.
 در هنگام ورود ویروئیدها ،افزایش مییابد – مانع از جوانه زنی دانه شود.
1 )1

2 )2

 - 8به طور معمول در گیاه  .................ممکن است .................
 )1نخود همانند گندم – تولیدمثل بیشتر از طریق رویشی صورت گیرد.
 )2اله همانند توت فرنگی – از طریق ساقهی رونده تکثیر شود.
 )3پیاز برخاف نرگس – در هنگام جوانهزنی ،غاف تشکیل دهد.
 )4چمن همانند خزه – کلونهایی از جاندار والد ایجاد کند.

3 )3

ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

4 )4

صفحه 0
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زیست شناسی ویژه نظام قدیم  :کنکور  – 99پیش آزمون مرحله ()01

گروه آموزشی لیموترش

 5اسفند 99

 - 9در هر گیاهی که  .................همواره .................
 )1گامتوفیت عدم وابستگی به اسپوروفیت دارد – گامتوفیت بخشهای نر و ماده را ایجاد میکند.
 )2رشد هاگ در درون هاگدان ادامه مییابد – نفوذ آب و اکسیژن برای جوانه زنی دانه الزامی است.
 )3ساقههای زیرزمینی و افقی در تکثیر رویشی موثر است – در طی دو دورهی رویشی موفق به گلدهی میشود.
 )4ژنوتیپ آنتروزوئیدها مشابه گامتوفیت پرسلولی است – لقاح گامتها در راس گامتوفیت ماده صورت میگیرد.

 - 10در گیاه هویج  ................گیاه زنبق ................
 )1برخاف – پس از طی دو دورهی رویشی موفق به گلدهی و تولید دانه میشود.
 )2همانند – ریشهها مواد غذایی برای تولید محور گل در دورهی رویشی بعد را در خود ذخیره میکنند.
 )3همانند – در پایان دورهی رویشی اول خود ،دارای ساقه کوتاه و طوقهای از برگها است.
 )4برخاف – در یک فصل رشد ،چرخهی زندگی خود را تکمیل میکند و از بین میرود.

P
F
R
VK
RU
WR
RR
P
/L
ثبت نام درآزمونهای آناین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیان آغاز شد .ثبت نام در ←
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اﮔﺮ داﻧﺸ ه اﺻﻼح ﺷﻮد  ،ﻣﻤﻠﮑﺖ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ªاﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺷـــــﻤﺎره 1 0

«
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ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن زﯾــﺴـﺖ ﺷــﻨــﺎﺳــﯽ – وﯾﮋه ﻧﻈﺎم ﻗﺪﯾﻢ

ﭘﯿــــــــــــﺶ آزﻣــﻮﻧــــــــــــــ
-1ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﮐﺮي -2رﺿﺎ ﺷﻌﺒﺎﻧﯽ -3ﺳﺮوش ﻣﺮادي
-4ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻮر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ -5اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ
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ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺗﻤﺎم ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧ ت

آﻧﺎﻟﯿﺰ دﻗﯿﻖ ﺳﻮاﻻت
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اراﺋﻪ دام ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺴﺘﯽ

اراﺋﻪ در ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
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ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي آزﻣﻮن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ وﯾﺮاﺳﺘﺎران
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ﻣﻮﻟﻔﺎن

P

ﺷـــــــــــــﻤـــــــــﺎرﻫــــــ 1 0

P

ﭘﺮوژه ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ اي
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ﭘﯿﺶ آزﻣﻮﻧـــــــ زﯾﺴـــﺘـــ ﺷـــﻨـــﺎﺳــــﯽ – وﯾــــﮋه ﮐﻨﮑــــﻮر 9 9

دﻓـــﺘـــــﺮﭼــــــﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻬــــــــ

ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در

Limootoorsh.com

آزﻣﻮن ﻫﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﻫﺸﺪار :ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداري و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺮﻋﺎ ﺣﺮام وﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد

آزمونهای زیست لیموترش

:
1

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

گزینه 4

در گیاهان دانهدار ،اولین عامت جوانه زنی دانه ،ظهور ری شهچه ا ست ،در این گیاهان به دلیل عدم خروج هاگ از هاگدان و ر شد آن در درون هاگدان،
گامتوفیت در بخشی از اسپوروفیت بالغ تمایز مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در خزه و سرخس و بازدانگان (گیاهان آرکگن دار)  ،بافت تغذیه کننده رویان یک مجموعه کروموزومی( هاپلوئید) دارد ،بخش پر سلولی نر
(آنتریدی) در خزه و سرخس گامتها را آزاد میکند.

گزینه  )3در گیاهان دانهدار (گیاهان بدون سانتریول یا عالی) لقاح در تخمک صورت میپذیرد ،تنها در گیاهان دولپهای برگهای تغییرشکل یافته
( لپهها) در دانه ،آلبومن را به طور کامل مصرف میکنند.

F
R

آنالیز سوال

P

گزینه  )2در گیاهان خزه و نهاندانگان ،گیاه اصلللی هیاگاه وابهللته نیهللت ( در خزه گیاه اصلللی هاپلوئید (گامتوفیت) و در نهاندانگان دیپلوئید
(ا سپوروفیت) ا ست) در خزهها ساختار پر سلولی هاپلوئیدی (آنتریدی) گامتهای تاژک ایجاد میکند ( .البته حوا ستون با شه تخمزا تاژک دار نی هت
و(ج شنواره طایی لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زی هت -در ا سفند از د ست ندهید) تو سط ساختار پر سلولی گامتوفیت ماده و درون آرکگن ایجاد
میشود)

نوع سوال  :استدالی و مفهومی و تحلیلی ،خط به خط

مبحث سوال  :چرخههای گیاهی ()309

سطح سوال  :نسبتا سخت

VK
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WR
RR
سوال :اگر خزه نر  abو خزه ماده  ABباشد:

 -1انواع اسپروفیت؟ یک نوع با ژنوتیپ AaBb

 -2انواع تخمزا و انتروزوئید؟ یک نوع تخمزا ( )ABو یک نوع آنتروزوئید ()ab
 -3انواع هاگ و امتوفیت نسل بعد؟ ab -aB – Ab – AB

 -4انواع آمیزش های ممکن در نسل بعد؟ 4 * 4 = 11

/L

اسپورفیت بالغ فتوسنتز نمیکند.
 اسپورفیت بالغ به گامتوفیت همیشه پیوسته باقی میماند. اسپورفیت کوچکتر از گامتوفیت است.ل تراکئید ،عناصر آوندی و سلولهای غربالی ندارد.
ل گیاه اصلی هاپلوئید است ،پس کروموزوم همتا و جهش مضاعف شدن ندارند.
ل گیاه اصلی گامتوفیت و هاپلوئید است.
ل گیاه اصلی از رشد هاگ ایجاد میشود.

P

خزه از نگاه طراحان کنکور سراسری :

2
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

سلولهای گیاه اصلی در خزه به خاطر اینکه هاپلوئید (گامتوفیت) است توانایی تولید هاگهای جنهی را ندارند ،در این گیاهان اسپوروفیت در تمام
طول عمر واب هته به گامتوفیت ا ست .گیاهانی که اندوختهی دانه قبل از لقاح تشکیل می شود ،بازدانگان ه هتند ،در این گیاهان ا سپوروفیت در

دروان جوانی به آندوسپرم وابهته است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در دانه بالغ بازدانگان ممکن است ،بیش از دولپه مشاهده شود ،پراکنش زادههای جدید دانهداران از طریق دانه است.

گزینه  )3در همهی گیاهان سلولهای ایجاد کننده گامتها (آنتروزوئید و تخمزا) ،حاصل تقهیم میتوز ههتند ،نکته مهم که باید بلد باشید این
است که تنها در خزه گامتوفیت نر توانایی تثبیت  CO2جو را دارد.

سلولهای ایجادکنندهی هاگ ،یکسان است.

P

آنالیز سوال

گزینه  )4در گیاهان سرخس و خزه ،ساختار های پر سلولی (گامتوفیت ماده) تغذیه ا سپوروفیت جدید را برعهده دارند ،در همهی گیاهان ژنوتیپ

F
R

نوع سوال  :استدالی و مفهومی ،خط به خط ،دامدار مبحث سوال  :مقایسه چرخه زندگی گیاهان ( )309سطح سوال  :نسبتا سخت

VK
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RR
P
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آزمونهای زیست لیموترش

:
3

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

گزینه 1

در خزه و سلللرخس ،هاگ خارج از هاگدان میروید ،گامتوفیت در خزه دو نو ع استتت یینی گامتوفیت نر و گامتوفیت ماده ،اما در ستترخ

گامتوفیت فقط یک نوع است و گامتوفیت نر یا ماده وجود ندارد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2تنها در خزه ،اسپوروفیت به گیاه اصلی (گامتوفیت) وابهته است و در خزه لقاح گامتها به اب سطحی نیازمند است.

آنالیز سوال

گزینه  )3در دانهی گیاهان دولپهای و بازدانگان میتواند دولپه دیده شود که در این گیاهان ،درون دانهی بالغ آلبومن دیده نمیشود.
گزینه  )4اسپوروفیت بالغ در سرخس و بازدانهها و نهاندانه ها به گامتوفیت وابهتگی ندارد ،همهی گیاهان نام برده آوندی ههتند وتراکئید دارند.

P

نوع سوال  :استدالی و مفهومی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :رفتار در جانوران ()407

سطح سوال  :متوسط

F
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4

گزینه 2

برای تههیل در برداشت مکانیکی میوهها ،از هورمون اتیلن استفاده یمشود که این هورمون در شرایط آسیب مکانیکی ،ورود عوامل بیماریزا ،شرایط
بررسی سایر گزینهها :

P

بیهوازی و غرقابی افزایش مییابد.

گزینه  )1در شت کردن میوههای تریپلوئیدی (بدون دانه) تو سط هورمون ژیبرلین انجام میگیرد ،هورومون سیتوکینین در رئوس ساقه تولید

/L

میشود.

گزینه  )3تحریک تقهللیم سلللولی بر اور هورمونهای ژیبرلین و سللیتوکینین میتواند صللورت گیرد ،موور در توقف رشللد جوانههای جانبی نقش
اکهین است.
گزینه  )4هورمون آبهیزیک اسید سبب خفتگی دانهها میشود ،افزایش انعطاف پذیری دیوارهی سلولی در اور هورمون اکهین رخ میدهد.

اتیلین ترکیب آلی گازی شکلی ا ست که در اثر سوختن ناقص نفت تولید می شود بیش از یک قرن پیش پرورشدهندگان مرکبات پی بردند
که اگر میوههای مرکبات را در یک اتاق که با بخاری نفتی گرم میشووود ن ه دارند میوهها زودتر میرسووندر رسوویدگی میوهها به این(جشوونواره
طایی لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیسووت -در اسووفند از دسووت ندهید روش در اثر هورمون اتیلن انجام میشووود میزان اتیلن نه تن ا
تحت تأثیر تنش آب بلکه در واکنش به زخمهای مکانیکی بافت ،آلودگی هوا ،عوامل بیماریزا (مانند  ،TMVگال ،زنگ ،سووویاهک ،ویرو)ید

شرایط غرقابی (قرار گرفتن بخشهایی از گیاه درون آب به مدت طوانی و بیهوازی افزایش مییابد.

اغلب بافتهای گیاهی اتیلن تولید میکنندر امروزه از اتیلن برای تسریع و افزایش رسیدگی میوههای گوجه فرنگی ،انگور و دیگر میوههایی که
قبل از ر سیدگی چیده می شوند ا ستفاده می شود .اتیلن همچنین باعث س ست شدن میوههایی مانند گیاس نیز می شود و در نتیجه بردا شت

مکانیکی این میوهها را تسهیل میکند.

5
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گزینه 2

آزمونهای زیست لیموترش

در همهی گیاهان ،فعالیت مریهتمهای نخهتین سبب ایجاد بافتهای نخهتین یا به عبارتی رشد نخهتین می شود ( .مریهتمهای نخهتین در رشد
طولی نقش دارند)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گیاه ارکیده از گیاهان علفی چندسللاله اسللت ،این گیاه معموا چندبار در طول زندگی چندسللاله خود موفق به گل دهی میشللود ولی
گیاهان دو ساله ( هویج و پیاز و  ) ...پس از دو دورهی رویشی از بین میروند.
گزینه  )3گیاه ذرت از جمله گیاهان یکهاله است که پس از یک فصل رشد ،موفق به تولید دانه و گل میشود و دو دورهی رویشی ندارد.

نوع سوال  :استدالی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :رشد نخستین و ثانویه در گیاهان ()310

سطح سوال  :متوسط
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گزینه 1

P

آنالیز سوال

گزینه  )4گیاه آگاو جزء گیاهان چندسللاله علفی اسللت که در طول عمر خود تنها یکبار موفق به گل دهی میشللود ،گیاهان دو سللاله پس از یک
دورهی رشد حاوی ساقه کوتاه و طوقهای از برگها ههتند.

یه نکته خیلی کلی و مهم :

در همهی گیاهان  :رشد نخستین بر اثر تقسیمات گروهی از مرایستمهای راسی صورت میگیرد.

VK

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2در بسیاری از گیاهان چوبی ،تقریبا هر سال به بار نشهتن و گلدهی رخ میدهد.

گزینه  )3درهمهی گیاهان دانهدار ،هورمون آبسیزیک اسید برخاف هورمون ژبیرلین درخفتگی دانهها نقش دارد.

آنالیز سوال

RU

(سرخ

آوندار است ولی دانه ندارد).

گزینه  )4در برخی گیاهان علفی دوساله (در ریشهی هویج) ،ساختارهای پهین در ریشه گیاه ایجاد میگردد.
نوع سوال  :استدالی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :رشد نخستین و ثانویه در گیاهان ()310

سطح سوال  :متوسط

WR

رشد نخستین

 -1مریهللتمهای نخهللتین در همه گیاهان (حتی خزه) و در مناطقی چون نوک ساقه و نزدیک به نوک ری شه (باای کاهک) یافت میشللوندو دارای

RR

سلولهای کوچک و تمایز یافتهای میباشند که هسته بزرگ و سیتوپاسم کم و قدرت تقسیم باا (فعالیت هلیکاز و  DNAپلیمراز زیاد) دارند.

 -2مریستمهای نخستین با تقسیم متوالی باعث افزایش طول در محل حضور مریستم میشوند به این صورت که سلولهای جدیدی به نوک گیاه
اضافه شده و گیاه طویلتر میگردد.

 -3ر شد قطری ساقه و ری شههای جوان که تنها مری هتم نخ هتین دارند (مثاً گیاهان یک ساله) با افزایش حجم سلولهای حا صل از تق سیم این

P

مریستمها به وجود میآید (چون گیاهان یک ساله حلقه کامبیوم و رشد پهین ندارند).

 -4سلولهای جدید حا صل از مری هتمهای نخ هتین در ری شهها ساقهها و برگها به بافتهایی مانند روپو ست (اپیدرم) زمینهای (پو ست) و آوندی
ترکیب :در برش عرضی ساقه و ریشهی گیاان علفی  3بخش (روپوست  +پوست  +استوانهی مرکزی) دیده میشود.
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(استوانهی مرکزی) مییابند که به آنها بافتهای نخستین میگویند.

 -5برخی از سلولهای حا صل از مری هتمهای نزدیک به نوک ری شه بخ شی از کاهک ری شه را نیز ت شکیل میدهند (کاهک از مری هتمهای نوک ری شه
محافظت میکنند)

ترکیب :مری ستم نوک ری شه مولد کاهک ریشلله (چوب پنبه) اسللت از طرف دیگر مری ستم پ سین نیز میتواند چوب پنبه بهللازد(جشللنواره طایی
لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیهت -در اسفند از دست ندهید) (کامبیوم چوب پنبه ساز)

نکته  :هم گیاهان علفی و هم گیاهان چوبی توانایی ساختن چوب پنبه دارند.

 -6رشد نخهتین مانند این است که به یک سری بشقاب که روی هم چیده شده بشقاب اضافه کنیم در این صورت ستون بشقابها بلندتر می شود ولی بر
پهنای آن افزوده نمیشود.
 -7جمع بندی:

رشد نخهتین باعث طویل شدن گیاه و پیدایش ساختارهای ابتدایی میشود (بزرگ شدن اندازه سلولها در مرحله  G2, G1اینترفاز صورت میگیرد)

به جز مری ستمها و کالوس (مجموعهای از سلولهای گیاهی ا ست که به دلیل فعال کردن همهی ژنهای آن به تودهای از سلولهیا تمایز نیافته تبدیل
شده است) در پیکره گیاهان بقیه سلولها تمایز یافتهاند.

:
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گزینه 1
بررسی مهی گزینهها :
رد ا ل) هورمون سیتوکینین ،در فن ک شت بافت ،سبب تمایز کالوس به ساقه گردد ،هورمون اک سین میتواند نقش بازدارنده

بررشد جوانههای جانبی داشته باشد( .چیرگی راسی) (رد گزینه)

مورد د م) هورمونهای گیاهی مثل اتیلن و آبهلللیزیک اسلللید و حتی محرکهای رشلللد نیز میتوانند نقش خود را با استتتداده عوامل

رونویسی انجام دهند ،هورمون اتیلن در شرایط آسیب مکانیکی افزایش مییابد( .رد گزینه)

مورد سوم) هورمون آبهلیزیک اسلید ،در گیاهان تحت تنش خشلکی با بهلتن روزنههای هوایی در جهت کاهش فیالیت کربوک سیازی
مورد چ ارم) هورمون اتیلن در هنگام ورود ویروئیدها ،افزایش مییابد ،هورمون آبهللیزیک اسللید نقشللی مخالف ژیبرلین دارد و (جشللنواره

F
R

آنالیز سوال

P

روبیسکو عمل میکند ،این هورمون به همراه هورمون اتیلن می تواند مراحل انتهایی نمو گیاهی رو کنترل نماید( .تایید گزینه)
طایی لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیهت -در اسفند از دست ندهید) مانع از جوانه زنی دانه شود( .رد گزینه)

نوع سوال  :استدالی و خط به خط و ترکیبی ،دامدار

سطح سوال  :سخت

مبحث سوال  :هورمونهای گیاهی ()310
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گزینه 4

گیاهان چمن و خزه ،دارای تولیدمثل غیرجنهی (رویشی) ههتند که در این نوع تولیدمثل کلونهایی از جاندار والد ایجاد میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نخود (حبوبات) و گندم (غات) معموا به روش تکثیر دانه در محیط افزایش مییابند و تولیدمثل میکنند.
گزینه  )2گیاه توت فرنگی از طریق ،ساقهی رونده و گیاه اله از طریق پیاز تولیدمثل رویشی انجام میدهد.
گزینه  )3گیاهان پیاز و نرگس از جمله گیاهان تک لپهای ههتند و در هنگام جوانهزنی ،غاف را برای محافظت ایجاد میکنند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استدالی و خط به خط و مقایسهای مبحث سوال  :چرخه زندگی گیاهان ()310

سطح سوال  :متوسط

9

گزینه 2

ویژه آزمون مرحلــه  9اسفند قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

در گیاهان دانهدار ،رشللد هاگ در درون هاگدان ادامه مییابد ،این گیاهان به منظور جوانهزنی دانه  ،نفوذ آب و اکهللی ن به داخل دانه برای جوانه زنی آن
الزامی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در سرخ و خزه  ،گامتوفیت عدم وابهللتگی به اسللپوروفیت دارد ،در گیاه سللرخس گامتوفیت (پروتال) بخشهای نر (آنتریدی) و ماده
(آرکگن) را ایجاد می کند.در خزه هر گامتوفیت نر یا ماده بخش آنتریدی یا آرکگن را ایجاد میکند( .در سلللرخس یک نوع گامتوفیت و در خزه دونوع
گامتوفیت وجود دارد)
گزینه  )3در نهاندانگان از جمله زنبق و همانین سرخس ساقه های زیرزمینی و افقی (ریزوم) در تکثیر رویشی موور است ،زنبق گیاه علفی چند ساله
است و پس از دو دورهی رویشی موفق به گل دهی میشود.

P

گزینه  )4در گیاهان خزه و سرخس ژنوتیپ آنتروزوئیدها مشابه گامتوفیت پرسلولی ا ست (حواستون باشه برای دانهداران گامتوفیت پرسلولی نداریم)
در خزه ها لقاح گامتها در راس گامتوفیت ماده صورت میگیرد ولی در سرخس لقاح درون آرکگن و در گامتوفیت (پروتال) صورت میگیرد.
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گزینه 2

گیاه زنبق از گیاهان علفی چند ساله ا ست که چند بار موفق به گل دهی می شود و گیاه هویج از گیاه علفی دو ساله ا ست که فقط یک بار موفق به
گلدهی میشود و در ریشهی خود رشد پهین دارد.
در گیاهان علفی چند ساله مثل زنبق ،ری شه و ساقهها مواد غذایی برای تولید محور گل در دورهی روی شی بعد را در خود ذخیره میکنند .در هویج
این امکان فقط توسط ریشه ها فراهم میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هر دو گیاه پس از دو دورهی رویشی میتوانند موفق به تولید دانه و گلدهی شوند.
گزینه  )3در گیاهان دوساله ،در پایان دورهی رویشی اول خود ،دارای ساقه کوتاه و طوقهای از برگها ههتند.
گزینه  )4گیاهان یکساله ،در یک فصل رشد ،چرخهی زندگی خود را تکمیل میکند و از بین میرود.

