
ریبوزوم در تمام سلول هاي یوکاریوتی و پروکاریوتی یافت می شود. پالسمودسم و کلروپالست در سلول هاي جانوري یافت نمی شوند و سانتریول در گیاهان پیشرفته حضور ندارد. گزینه 3 - 1
در برگ کلم بنفش رنگدانۀ آنتوسیانین در واکوئل (کریچه) ذخیره می شود. رنگدانۀ لیکوپن در گوجه فرنگی رسیده، رنگدانه کاروتن در ریشۀ هویج و رنگدانۀ برگ هاي پائیزي در گزینه 1 - 2

پالست ذخیره می شود.
کوتیکول روي روپوست بعضی اندام هاي هوایی را می پوشاند. بخش خوراکی هویج، ریشۀ آن است و البته زیر زمینی است. کلروپالست هم که در بیش تر بخش هاي هوایی گیاه وجود گزینه 3 - 3

دارد.
نکته: روپوست ریشه، تار کشنده دارد اما پوستک ندارد.

گزینه 2 - 4
 با توجه به شکل مقابل علت شکل هاي متفاوت آوند هاي چوبی، نحوه ي قرارگیري لیگنین یا همان چوب در دیواره ي یاخته هاي(دیواره پسین) این آوندها می باشد.
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عدسک ها در پیراپوست حضور دارند اما توجه کنید آن چه به عنوان پوست درخت می شناسیم مجموعه اي از الیه هاي بافتی است که از آوند آبکش شروع می شود و تا سطح اندام ادامه گزینه 1 - 5
می یابد که پیراپوست را نیز شامل می شود.

موارد (ب)، (ج) و (د) صحیح اند.  گزینه 3 - 6
بررسی موارد:

مورد (الف) نادرست _ در ساقه ي گیاهان تک لپه ي علفی، دسته هاي آوندي بر روي چندین حلقه قرار دارند.
مورد (ب) درست _ در ریشه ي گیاهان تک لپه ي علفی در داخل استوانه ي آوندي دسته هاي آوند چوب و آبکش مغز ریشه را احاطه کرده اند.

مورد (ج) درست _ در ساقه ي گیاهان دولپه دسته هاي آوندي بر روي یک حلقه قرار دارند.
مورد (د) درست _ در ریشه ي گیاهان دولپه دسته هاي آوند چوب و آبکش توسط پوست احاطه شده اند.

 

کربن عنصري است که اساس مادة آلی است و بیش تر به صورت گاز  از راه هوا و از فضاي بین یاخته اي وارد گیاه می شود. گزینه 2 - 7
بررسی سایر گزینه ها:

) هر مادة آلی نادرست است. گزینۀ 

) نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساخت پروتئین ها و نوکلئیک اسید ها شرکت می کنند که بیشتر از خاك جذب می شوند. توجه داشته باشید کربن نیز در ساختار این مواد آلی گزینۀ 
شرکت می کند.

) هوموس با داشتن بار هاي منفی، مانع از شستشوي یون هاي با بار مثبت می شود. گزینۀ 
به هر دلیلی فشار آب داخل گیاه زیاد اما تعرق کمتر از جذب باشد فرایند تعریق صورت می گیرد در شرایطی مانند اشباع شدن اتمسفر از بخار آب و کاهش تعرق نسبت به عمل گزینه 4 - 8

جذب آب در شب هاي تابستان 
بررسی سایر گزینه ها: 

: افزایش کشش تعرقی میزان تعریق را کاهش می دهد. گزینه 

: کاهش فشار ریشه اي میزان تعریق را کاهش می دهد. گزینه 
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: کاهش میزان رطوبت هوا احتمال تعریق را کاهش می دهد. گزینه 
یادآوري : تعریق از نشانه هاي بارز فشار ریشه اي است. 

عبارت الف نادرست است. گزینه 1 - 9
الف) فرآیند تشکیل گیاخاك از تجزیۀ باقیماندة جانداران است در حالی که مقدار قابل توجهی از نیتروژن تثبیت شده طی دفع از باکتري ها آزاد می شود و نه بعد از مرگ آن ها.

بررسی سایر گزینه ها:
ب) کمبود این عناصر باعث کاهش رشد گیاه می  شود.

ج) چون این کودها داراي باکتري اند، پس شکل رایج نیتروژن مورد استفادة گیاهان (  و  ) در این کود مشاهده می شود.

د)   و بخشی از   طی فرآیند تثبیت نیتروژن ایجاد نمی شوند.

مورد الف و ب نادرست اند. گزینه 1 - 10
الف) این جانداران آبزي هستند و در آب زندگی می کنند نه خاك.

ب) چون انواع جاندارانی که نیتروژن خاك را تولید می کنند، زیاد است، پس حذف یکی از آن ها باعث کاهش شدید نیتروژن خاك نمی شود.
بررسی سایر موارد:

ج) زیاد بودن کودهاي شیمیایی و انحالل بیش از حد بعضی مواد خاك می تواند، باعث آسیب بافت خاك می شود.
د) ریشۀ همۀ گیاهان ترکیباتی تولید می کند که خاصیت اسیدي دارد.

باکتري هاي هم زیست با آزوال سیانوباکتري ها هستند این باکتري ها فتوسنتزکننده اند (تولید  ) و تثبیت کنندة نیتروژن (تولید آمونیوم) نیز می باشند. گزینه 2 - 11
بررسی سایر گزینه ها:

) حدود  گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند، بنابراین حدود  درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی ندارند. پس گزینۀ  غلط است. گزینۀ 

) نادرست است زیرا باکتري هاي نیترات ساز، یون هاي آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند و فقط باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن می توانند، نیتروژن مولکولی هوا را جذب و به آمونیوم گزینۀ 
تبدیل کنند.

) زیرا قارچ ها توانایی تثبیت نیتروژن ندارند ولی بعضی از باکتري ها این عمل را انجام می دهند (نه همۀ آنها). گزینۀ 

جاندارانی که توانایی فتوسنتز دارند می توانند  جو را طی واکنش هایی که در طول فتوسنتز انجام می شود تبدیل به یک ترکیب آلی کنند؛ به این فرآیند تثبیت کربن دي اکسید گزینه 3 - 12
گفته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

. جذب بیکربنات توسط برگ ها و ریشه هاي گیاه انجام می شود و ربطی به حاصل خیز یا غیرحاصل خیز بودن خاك ندارد. گزینۀ 

. سیانوباکتري ها توانایی فتوسنتز دارند پس می توانند کربن دي اکسید را مصرف کرده و اکسیژن تولید کنند، از طرفی همۀ جانداران نیاز به مواد آلی دارند.  گزینۀ 

. گیاه گونرا همانند گیاه توبره واش در مناطقی زندگی می کند که به لحاظ ترکیباتی نیتروژن  دار فقیر است. گزینۀ 

نرم آکنۀ هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش هاي گیاهان آبزي است. گزینه 1 - 13
بررسی سایر گزینه ها:

»: بعضی از گیاهان در مناطق خشک و کم آب، ترکیب هاي پلی ساکاریدي در ُکریچه هاي خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب می کنند و سبب می شوند تا آب فراوانی در گزینۀ «
کریچه ها ذخیره شود. گیاه در دوره هاي کم آبی از این آب استفاده می کند.

»: در گیاه خرزهره (نه در هر گیاه)، کرك ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد می کنند و مانع خروج بیش از حد آب از برگ ها می شوند. گزینۀ «

»: گیاهان حشره خوار و گیاه گونرا در خاك فقیر از نظر نیتروژن زندگی می کنند. گیاهان حشره خوار به کمک بعضی برگ هاي خود به شکار جانوران کوچک می پردازند. گیاه گونرا حشره گزینۀ «
خوار نیست، بنابراین جانوران کوچک را شکار نمی کند.

در بخش پیراپوست، یاخته هاي نرم آکنده اي وجود دارند که توانایی فعالیت مریستمی ندارند. گزینه 3 - 14

بخش هاي  تا  به ترتیب عبارت اند از:

 – پیراپوست        – آوندهاي آبکش پسین           – بن الد آوندساز         – چوب پسین
بررسی سایر گزینه ها:

»: آوندهاي چوبی و آبکشی به ترتیب در ترابري شیرة خام و پرورده در گیاه نقش دارند. گزینۀ «

»: چوب پسین توسط سرالد پسین (بن الد آوندساز) تولید می شود. گزینۀ «

»: پیراپوست شامل چوب پنبه، بن الد چوب پنبه ساز و نرم آکنه می باشد که یاخته هاي چوب پنبه و نرم آکنه توسط بن الد چوب پنبه ساز (سرالد پسین) تولید می شوند. گزینۀ «

عواملی که باعث اسیدي شدن خاك می شوند، شامل بعضی از اجزاي گیاخاك، جانداران و نیز ریشۀ گیاهان می باشند. بعضی از اجزاي گیاخاك، موادي اسیدي تولید می کنند که با گزینه 4 - 15
داشتن بارهاي منفی، یون هاي مثبت را در سطح خود نگه می دارند و در نتیجه مانع از شست وشوي این یون ها می شود. کتاب درسی مشخص نکرده است که آیا مواد اسیدي تولید شده توسط جانداران

» کلمۀ می تواند گنجانده شده است. و ریشۀ گیاهان نیز داراي بار منفی در سطح خود هستند یا نه، به همین دلیل در گزینۀ «
بررسی سایر گزینه ها:

»: اسیدهاي تولید شده توسط جانداران و نیز ریشۀ گیاهان هم می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند. گزینۀ «

»: در مورد جانداران زنده اي که مواد اسیدي تولید می کنند، نادرست است. گزینۀ «

»: گیاخاك باعث اسفنجی شدن بافت خاك می شود که براي نفوذ ریشه مناسب است. جانداران زنده اي که مواد اسیدي تولید می کنند متعلق به بخش گیاخاك (هوموس) نیستند. جاندارانی که گزینۀ «
در ترکیب خاك دیده می شوند یا زنده اند و یا مرده؛ اگر زنده باشند متعلق به بخش ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها) و اگر مرده باشند متعلق به بخش آلی خاك یا همان گیاخاك (هوموس)

هستند.
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یاختۀ ترشح کنندة پوستک متعلق به سامانۀ بافت پوششی است، اما یاخته هاي مردة با دیوارة چوبی می توانند متعلق به بافت سخت آکنه یا آوندي باشند که در سامانۀ بافت پوششی گزینه 3 - 16
دیده نمی شوند.

با توجه به کتاب درسی، شکل هاي «الف» تا «د» به ترتیب نشان دهندة: یاختۀ کالنشیمی، اسکلرئید، یاختۀ پارانشیمی و یاخته هاي نگهبان روزنه می باشند. گزینه 2 - 17
بررسی گزینه ها:

) کالنشیم و اسکلرئید همانند هر یاخته دیگر گیاه الن دارند. کالنشیم دیواره نخستین ضخیم و پارانشیم دیوارة نخستین نازك دارد.

 ) بافت اسکلرانشیم دیوارة پسین چوبی شده دارد و همانند کالنشیم در استحکام گیاه نقش دارد.

 ) کالنشیم مانع رشد اندام ها نمی شود.

 ) همۀ یاخته هاي زنده قابلیت تولید انرژي   را دارند اما اسکلروئید ندارد.

بررسی گزینه ها: گزینه 4 - 18

) هدایت مواد در طول گیاه فقط بر عهدة سامانۀ بافت آوندي است. نه تمام سامانه هاي دیگر که در سراسر گیاه وجود دارد. گزینۀ 

) در روپوست ساخت دیوارة پسین ضخیم مشاهده نمی شود. گزینۀ 

) یک الیه فقط مربوط با بافت پوششی است. گزینۀ 

) در ابتدا همۀ یاخته ها از مریستم نخستین ایجاد می شوند. همچنین ممکن است یاخته هاي نرم آکنه اي حاصل تقسیم نوعی یاخته نرم آکنه اي دیگر باشد.  گزینۀ 

- مسیر طوالنی براي تار کشنده ریشه است. گزینۀ  گزینه 4 - 19

- وظیفۀ ذخیرة مواد به طور کلی در کالنشیم ها مشاهده نمی شود. گزینۀ 

- جابه جایی ترکیبات در درون یاخته و بین دو یاخته، در هر دو مشاهده می شود. گزینۀ 

- در ریشۀ تار کشنده و در اندام هاي هوایی کرك با طول زیاد وجود دارد. گزینۀ 

منظور گیاهان دولپه است که در ریشۀ آن ها، دستجات آونرد به طور کامل از پرانشیم پوست جدا شده اند. گزینه 2 - 20
بررسی سایر گزینه ها:

هم مسیر عبور مواد در عرض ریشه مشاهده می شود.

- یاخته هاي فیبر مرده اند، پس جابه جایی مواد در بین آن ها مشاهده نمی شود. گزینۀ 

- یاخته هاي چوبی براي تبادل مواد قطعا باید با این الیه در تماس باشند. گزینۀ 

- دسته هاي آوندي در ریشه وجود ندارند. گزینۀ 

منظور مریستم پسین است. گزینه 4 - 21
الیه هاي آوندي را به سمت داخل و خارج می سازند.

بررسی سایر گزینه ها:

- در تک لپه اي ها مریستم پسین وجود ندارد. گزینۀ 

- برگ ها توسط مریستم پسین ساخته نمی شوند. گزینۀ 

- با هر بار تقسیم مریستم، آوندهاي جدیدي دور آن قرار می گیرد. گزینۀ 

چون تعداد یاخته ها بیشتر می شود، نیاز به هوا و در نتیجه نیاز به عدسک بیشتر می شود. گزینه 4 - 22
بررسی سایر گزینه ها:

- چون ریشه اند، توانایی جذب مایع ها را دارند.   گزینۀ  

- رشد بیشتر آن ها می تواند ناشی از افزایش قطر آن ها باشد که در این صورت می تواند میزان چوب پنبه بیشتر شود.   گزینۀ 

- روزنه ها در بخش خارج شده از هواي شش ریشه ها وجود دارند.   گزینۀ 

بعضی از گیاهان توانایی جذب و ذخیرة نمک ها را دارند. گزینه 4 - 23
عملکرد این گیاهان همانند شست وشوي خاك گروهی از مواد موجود در خاك را کم می کند (بعضی مواد از خاك خارج می شوند.)

بررسی سایر گزینه ها:

) گیاهان تحت هر شرایطی، کربن دي اکسید را به دو صورت محلول در آب و مستقیم از طریق روزنه ها جذب می کنند. گزینۀ 

) گیاهان گل ادریسی تغییر رنگ می دهند نه این گیاهان. گزینۀ 

) افزایش بیشتر از حد کودهاي آلی می تواند منجر به بیماري زایی توسط عوامل بیماري زا شود. گزینۀ 

مورد ب و ج به درستی بیان شده اند. گزینه 2 - 24
علت نادرستی سایر موارد:

مورد الف) رفتار درخواست غذا، در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج و با تمرین، این رفتار دقیق تر می شود.
مورد د) رفتار یادگیري پریدن از حلقۀ آتش نوعی رفتار شرطی شدن فعال است.

رفتارهاي غذایابی بهینه و انتخاب جفت و زادآوري و قلمرو طلبی، براي حفظ و افزایش احتمال بقا و ژن هاي جاندار می باشد. گزینه 3 - 25

سؤال اشاره به هر نوع یاخته منشاء گرفته از مریستم نخستین نزدیک ریشه کرده که یعنی بافت زمینه اي، روپوستی و هادي و کالهک ریشه با این تعریف آوند چوبی بعد از بلوغ گزینه 3 - 26

مرده هستند و توانایی تولید و ذخیره انرژي ندارند پس گزینه شماره  فقط به کالهک اشاره دارد گزینه شماره  صحیح می باشد و گزینه  نیز در مورد سلول هاي مرده مثل آوندچوبی با توجه به
آوردن کلمۀ پروتوپالست صدق نمی کند. 
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» مثالی از رفتار حل مسئله در کالغ است. یادگیري با آزمون و خطا، نام دیگر شرطی شدن فعال است . گزینۀ « گزینه 2 - 27

گزینه 4 - 28
مورد اول) در اسبک ماهی، جنین ها بعد از طی مراحل رشد و نمو در بدن والد نر، متولد می شوند و این جانور داراي گردش خون ساده است و قلب آن فقط یک بطن دارد و داراي یک تلمبه است. هم

چنین در پستانداران نیز جنین پس از طی مراحل رشد و نمو در بدن والد ماده متولد می شود که این گروه داراي گردش خون مضاعف هستند. ( نادرست)
مورد دوم) تخمک انسان نیز داراي دیوارة ژل هاي و شفاف است. اما آزاد شدن تعداد زیادي گامت به درون آب در مورد جانوران داراي لقاح خارجی صادق است. (نادرست)

مورد سوم) حشرات جانورانی تخمگذار هستند و می تواند به لوله هاي مالپیگی با مصرف انرژي، اسید اوریک ترشح کنند.(نادرست)
مورد چهارم) بیشتر پستانداران نظام چند همسري و برخی پستانداران نظام تک همسري دارند. در پستانداران اندوخته غذایی تخمک کم است و اندازة آن کوچک است. (نادرست)

مهم ترین مناطق مریستمی در گیاهان جوان و علفی، مریستم هاي رأسی در نوك ساقه ها، شاخه هاي جانبی، کنار برگ ها و نزدیک نوك ریشه ها هستند.  گزینه 1 - 29
بررسی سایر گزینه ها:

:  مثًال مریستم نزدیک نوك ریشه توسط کالهک مرده و مریستم هاي هوایی توسط برگ هاي جوان محافظت می شوند.   گزینه 

:  از تمایز مریستم، سه نوع بافت روپوستی ( اپیدرمی)، زمینه اي و هادي ( آوندي ) حاصل می شود. گزینه 

:  در گیاهان علفی، رشد قطري می تواند بر اثر افزایش حجم سلول هاي حاصل از مریستم باشد.  گزینه 

گل جالیز گیاهی انگل است که از ریشۀ گیاهان جالیزي مانند گوجه فرنگی مواد مغذي خود را دریافت می کند. گزینه 2 - 30
در قارچ ریشهاي، قارچ مواد آلی را از ریشۀ گیاه می گیرد و براي گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

): سیانو باکتري و گیاه توبره واش توانایی فتوسنتز دارند. گزینۀ (

): ریزوبیوم در ریشۀ گیاهان پروانه واران یافت می شود، نه گونرا. گزینۀ (

): سس فاقد ریشه است. گزینۀ (

موارد (ب)، (ج) و (د) عبارت را به درستی کامل می کنند. فقط مورد (الف) عبارت را به نادرستی کامل می کند. گزینه 4 - 31
بررسی موارد:

الف) شیرة پرورده عالوه بر مواد آلی مانند گلوکز داراي آب نیز می باشد. بنابراین شیرة پرورده که توسط آوندهاي آبکش جابه جا می شود، در حمل مواد آلی و معدنی در گیاه نقش دارد.
ب) یاخته هاي مردة آوند چوب فاقد پروتوپالست، میان یاخته و پالسمودسم می باشند، بنابراین مانعی براي کند شدن حرکت مواد در آوند چوب وجود ندارد.

ج) شیرة پرورده از یاخته هاي آبکشی عبور می کند که دیوارة عرضی دارد، اما به صورت صفحۀ آبکش است.
د) یاخته هاي آوند چوب مرده هستند، بنابران فاقد پروتوپالست، میان یاخته و پالسمودسم می باشند.

) نادرست است و سایر گزینه ها درست هستند. گزینۀ ( گزینه 1 - 32
پاسخ هاي انعکاسی یادگیري محسوب نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

): شرطی شدن کالسیک بدون آزمون و خطا صورت می گیرد. گزینۀ (

): نقش پذیري به کمک حس بینایی صورت می گیرد؛ بطوریکه جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال می کنند و اطالعات بینایی قبل از  گزینۀ (
پردازش در قشر مخ توسط تاالموس ها تقویت می شوند.

بررسی موارد: گزینه 3 - 33
الف) دم بلند و زینتی طاووس نر ممکن است حرکت جانور را دشوار و آن را در مقابل شکارچی آسیب پذیرتر کند و احتمال بقاي آن را کاهش دهد؛ ولی بقاي جانور با این ویژگی سازگارتر بودن و

انتخاب شدن آن توسط انتخاب طبیعی را نشان می دهد.
(ب) و (ج): جانوران نگهبان و زنبورهاي عسل کارگر نازا، رفتار دگرخواهی دارند - دگرخواهی رفتاري است که در آن جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگري را با هزینۀ کاسته شدن از احتمال

بقا و تولید  مثل خود افزایش می دهد.
براساس انتخاب طبیعی، رفتار دگرخواهی برگزیده می شود.

موارد (ج) و (د) نادرست هستند. گزینه 2 - 34
ج)  مادة مخاطی لغزنده به افزایش کارایی تنفس پوستی کمک می کند و حذف این مادة مخاطی نمی تواند مانع تنفس پوستی شود.

د) صداي جیرجیرك نر، اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطالع جیرجیرك ماده می رساند.

موارد «الف» و «ج» صحیح است. گزینه 2 - 35
خروج آب به صورت مایع (تعریق) هنگامی که تعرق کاهش می یابد، افزایش پیدا خواهد کرد.

بررسی سایر موارد:
مورد «الف»: خروج ساکارز از یاخته هاي نگهبان روزنه با بسته شدن روزنه هاي هوایی همراه است. بسته شدن روزنه هاي هوایی نیز موجب کاهش شدت تعرق شده و از این طریق شرایط را براي انجام

تعریق فراهم می سازند. (درستی الف)
مورد «ب»: فشار ریشه اي از عوامل مؤثر در تعریق می باشد و با کاهش آن میزان تعریق نیز کاهش می یابد. (نادرستی ب)

مورد «ج»: با افزایش میزان رطوبت هوا از شدت تعرق کاسته شده و بر شدت تعریق افزوده می شود. (درستی ج)
مورد «د»: آرایش خاص رشته هاي سلولزي در دیوارة یاخته هاي نگهبان روزنه مانع از گسترش دیوارة عرض آن ها می شود. (نادرستی د)
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