
این مورچه ها به جانورانی مانند "حشرات" و همچنین به "پستانداران کوچک" حمله می کنند. در همولنف حشرات می توان اکسیژن محلول را مشاهده کرد، زیرا همولنف داراي گزینه 2 - 1
یاخته هاي بیگانه خوار (فاگوسیت) است و این یاخته ها نیز نیاز به اکسیژن دارند. درنتیجه در همولنف اکسیژن یافت می شود اما همولنف در نقل و انتقال اکسیژن نقش ندارد. همچنین در خون نیز

اکسیژن محلول مشاهده می شود. 
بررسی سایر گزینه ها:

) فقط در مورد برخی حشرات صدق می کند. گزینۀ 

) فقط در مورد نوع خاصی از زنبور صدق می کند. گزینۀ 

) فقط در مورد حشرات صدق می کند و پستانداران را که آنها نیز جانورانی هستند که مورچه به آنها حمله می کند، را شامل نمی شود. گزینۀ 

هورمون هاي جیبرلیک و آبسیزیک اسید بر سرعت رشد دانه ها تأثیر می گذارند. هورمون اتیلن نوعی هورمون گازي بوده که از سوخت هاي فسیلی نیز رها می شود. همه این هورمون ها گزینه 4 - 2
بر فعالیت گروهی از آنزیم ها تأثیر می گذارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

»: هورمون اکسین در ساخت سموم کشاورزي به کار می رود. این هورمون نقشی در کاهش ذخایر غذایی آندوسپرم ندارد.  گزینۀ «

»: هورمون اکسین محرك ریشه زایی در تکثیر رویشی می باشد. هورمون اتیلن و اکسین هر دو در فرایند ریزش برگ و چیرگی راسی نقش دارند. اما دقت کنید، در فرایند ریزش برگ، الیۀ گزینۀ «
محافظ در محل قاعدة دمبرگ تشکیل نمی شود، بلکه الیۀ جداکننده در قاعدة دمبرگ و «الیۀ محافظ در محلی از شاخه که با بیرون در تماس است»، تشکیل می گردد.  

»: هورمون آبسزیک اسید در بسته شدن روزنه هاي هوایی نقش دارد. از هورمون هایی که در تولید آنزیم هاي تجزیه کننده نقش دارند می توان به هورمون جیبرلین (جیبرلین سبب تولید و گزینۀ «
رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه از جمله آمیالز می شود) و اتیلن (برگ در پاسخ به افزایش اتیلن به اکسین، آنزیم هاي تجزیه کنندة دیواره را تولید می کنند.) اشاره کرد. هورمون جیبرلین جزء

هورمون هاي بازدارندة رشد نمی باشد. 

گزینه 2 - 3

یاخته هاي میانبرگ پارانشیم فتوسنتزکننده هستند پس می توانند کالوین داشته باشند. در کالوین ترکیب  کربنی تولید و مصرف می شود.
رد سایر گزینه ها:

،  و بخار آب دفع نخواهند شد. »: درصورتی که روزنه ها بسته باشند  گزینۀ «

»: فعالیت آنزیم تجزیه کننده آب برخالف  داخل تیالکوئید است. گزینۀ «

»: در یاخته سه زنجیره انتقال الکترون داریم یکی در راکیزه و  تا در غشاء تیالکوئیدي. زنجیره دوم در غشاء تیالکوئیدي باعث تولید  می شود. گزینۀ «

در گیاهان، آب و  از تجزیه گلوکز حاصل میشود که از طریق روزنه ها و به روش انتشار دفع میشوند. گزینه 1 - 4

هورمون مؤثر در درشت کردن حبه هاي انگور، ژیبرلین است که باعث تحریک طویل شدن ساقه می شود. اکسین با انعطاف پذیر کردن دیواره ي سلولی سبب طویل شدن ساقه می شود. گزینه 4 - 5
بررسی سایر گزینه ها:

: ژیبرلین برخالف آبسیزیک اسید باعث جوانه زنی دانه می گردد. گزینه ي 

: فقط اتیلن سبب تسریع در رسیدن میوه ها می شود. گزینه ي 

: ژیبرلین در سرعت پیري برخی اندام ها مؤثر نیست. گزینه ي 

موارد (الف) و(ج) جملۀ فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند. گزینه 2 - 6
بررسی موارد:

مورد الف) نادرست - براي سرخس ها صادق نیست.
مورد ب) درست - تمام گیاهان دانه دار (بازدانگان و نهان دانگان) آوند دارند.

مورد ج) نادرست - سرخس ها فاقد دانه اند ولی آوند دارند.
مورد د) درست - خزه ها گیاهان فاقد آوند و فاقد دانه هستند.

دانۀ گردة رسیده محصول یک بار میتوز گرده نارس است و داراي سلول هاي رویشی و زایشی است. بنابراین درون دانۀ گردة رسیده در نهاندانگان از هر کروموزوم، دو عدد وجود گزینه 2 - 7
دارد. 

). برگ هاي رویانی در بسیاري از گونه ها از خاك خارج می شود و به مدت کوتاه فتوسنتز می  در دانه هاي دو لپه اي، اندوخته دانه به درون لپه ها انتقال می یابد که  کروموزومی است (رد گزینۀ 

!( ). سلول هاي  در وسط کیسۀ رویانی تشکیل می  شوند نه در مجاورت سفت (رد گزینۀ  کند. (رد گزینۀ 

یاختۀ رویشی و زایشی دانۀ گردة لوبیا، هر دو از تقسیم میتوز هاگ نر ایجاد می شوند. گزینه 4 - 8
بررسی سایر گزینه ها:

): تقسیم هاگ نر با سیتوکینز نابرابر همراه است، پس این دو یاخته از لحاظ شکل و اندازه شباهت ندارند. گزینۀ (

): تنها یاختۀ زایشی توانایی تقسیم میتوز دارد. گزینۀ (

): یاختۀ رویشی وارد کیسۀ رویانی می شود، اما سلول هاي حاصل از تقسیم یاختۀ زایشی (دو گامت نر) وارد کیسۀ رویانی می شوند نه خود یاختۀ زایشی. گزینۀ (

گیاهان نمی توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند. باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن، در قارچ ریشه اي، قارچ مواد آلی را از گیاه می گیرد و براي گیاه مواد معدنی و به خصوص گزینه 2 - 9
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فسفات فراهم می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: گیاهان نمی توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند و این نیتروژن بیش تر به صورت یون نیترات یا آمونیوم جذب می شود. فسفر نیز، به صورت یون هاي فسفات از خاك جذب گزینۀ «
می شود.

»: فسفر به صورت یون فسفات از خاك جذب می شود. مقداري از کربن دي اکسید هم با حل شدن در آب، به صورت یون بی کربنات در می آید که می تواند توسط ریشه یا برگ جذب شود. گزینۀ «

»: فسفر نمی تواند از راه جو، جذب شود. نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساختار پروتئین ها و مولکول هاي وراثتی شرکت می کنند. گزینۀ «
شکل، مربوط به ریشۀ گیاه دولپه اي است. موارد مشخص شده در شکل عبارت اند از: گزینه 3 - 10

: کامبیوم (بن الد) آوندساز است. : آبکش نخستین /  : چوب نخستین / 
در آوند آبکش، یاخته هاي آبکشی، فاقد هسته و لیگنین هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: مقدار بافت آوند چوبی اي که بن الد آوندساز می سازد، به مراتب بیش تر از بافت آوند آبکشی است. گزینۀ «

»: در ساقۀ گیاه دولپه اي، دستجات آوندي منظم و روي یک حلقه قرار دارند. گزینۀ «

»: در اثر فعالیت کامبیوم آوندساز، چوب نخستین  به مرکز ریشه نزدیک تر و آبکش نخستین  از مرکز ریشه دورتر می شود. 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 - 11
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.
شکل در ارتباط با یاخته هاي سرالدي است. یاخته هاي سرالدي (مریستمی) دائمًا تقسیم می شوند و به طور فشرده قرار می گیرند. گزینه 2 - 12

بررسی سایر گزینه ها:

) سرالد نخستین عالوه بر جوانه ها، در فاصلۀ بین دو گره در ساقه نیز وجود دارد.  گزینۀ 

) یاخته هاي سرالدي (مریستمی)، یاخته هاي مورد نیاز براي ساختن سامانه هاي بافتی را تولید می کنند، بنابراین ساقه یا شاخۀ جدا شده که حاوي یاخته هاي سرالدي است، می تواند به گیاه گزینۀ  و 
کامل تبدیل شود.

باکتري هاي آمونیاك ساز از مواد غیرمعدنی یا آلی براي تولید آمونیوم که یکی از فرم هاي نیتروژن مورد نیاز گیاهان می باشد، استفاده می کنند. اگر این باکتري ها حضور نداشته گزینه 1 - 13

) آمونیوم می سازند و باکتري هاي نیترات ساز نیز از آمونیوم، نیترات می سازند. باشند، باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن از نیتروژن مولکولی (
بررسی سایر موارد:

»: بیشتر نیتروژن مورد استفادة گیاهان به صورت آمونیوم و نیترات جذب می شود، پس اگر آمونیوم و نیترات نیز حضور نداشته باشند، جذب نیتروژن به مقدار کمتري ادامه می یابد. مورد «

»: باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن از نیتروژن مولکولی جو استفاده می کنند تا آمونیوم را بسازند، چون جانداران دیگري نیز می توانند نیتروژن را تثبیت کنند، در عدم حضور این باکتري ها مورد «
تثبیت نیتروژن متوقف نمی شود.

»: باکتري هاي نیترات ساز از آمونیوم که بار مثبت دارد، نیترات، یونی منفی را می سازند که در عدم حضور آن ها، انتقال آمونیوم به ساقه متوقف نمی شود. مورد «
دقت کنید همۀ گیاهان نهان دانه براي تولید گل انرژي زیادي مصرف می کنند، زیرا تولید گل براي این گیاهان هزینه بر می باشد. گزینه 4 - 14

بررسی سایر گزینه ها:

»: دقت کنید تقسیم سیتوپالسم در دانۀ گردة نارس نیز به صورت نامساوي صورت می گیرد. گزینۀ «

»: تقسیم میتوز باعث تولید گامت ها در گیاهان می شود و در طی تقسیم میتوز تترادها تشکیل نمی شوند. گزینۀ «

»: دقت کنید کامبیوم آوند ساز، بافت آوندي آبکش پسین تولید می کند. ما می دانیم که در بافت آوندي آبکش عالوه بر سلول هاي آوندي، سلول همراه دیده می شود که داراي هسته است. گزینۀ «
همچنین ممکن است یاخته هاي نرم اکنه اي نیز مشاهده شوند.

مقداري از کربن دي اکسید جو با حل شدن در آب به صورت بی کربنات در می آید که می تواند توسط ریشه یا برگ ها جذب شود. گزینه 3 - 15
پیکر گیاهان آوندي از سه سامانۀ بافتی ساخته می شود. منشأ این سامانه هاي بافتی، یاخته هاي سرالدي (مریستمی) در نوك ساقه و ریشه هستند. دقت کنید در صورت سؤال کلمۀ «فقط» به کار نرفته

است؛ بلکه بیان شده قطعًا در پی فعالیت سرالد نخستین ایجاد می شود که این موضوع صحیح است و سرالد نخستین در تولید ریشه نقش دارد.
نتیجۀ فعالیت سرالدهاي نخستین، افزایش طول و تا حدودي عرض ساقه، شاخه و ریشه است. همچنین برگ و انشعاب هاي جدید ساقه و ریشه از فعالیت این سرالدها تشکیل می شوند.

آلکالوئیدها، ترکیبات سیانیددار و سالیسیلیک اسید ترکیباتی در ارتباط با دفاع شیمیایی هستند که در مقابله با عوامل بیماري زاي گیاهی نقش دارند. همۀ این ترکیبات براي گزینه 2 - 16
ساخته شدن به آنزیم نیاز دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

»:  کرك و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند. مثًال حشره هاي کوچک نمی توانند روي برگ هاي کرك دار به راحتی حرکت کنند، همچنین اگر گیاه مواد چسبناك ترشح کند، حرکت گزینۀ «
حشره دشوارتر و گاه غیرممکن می شود.

»:  آلکالوئیدها در دور کردن گیاهخواران نقش دارند. این ترکیبات نوعی سد شیمیایی محسوب می شوند. گزینۀ «
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»:   در مورد کرك و خار صادق نیست. گزینۀ «
خروج آب به صورت بخار از روزنه هاي هوایی (پدیدة تعرق) باعث کشش تعرقی در آوندهاي چوبی می شود، نه آوندهاي آبکش، سایر گزینه ها، عبارت هاي صحیح اند. گزینه 2 - 17

موارد «الف» و «ج» درست می باشند. گزینه 2 - 18
بررسی موارد:

مورد الف) حدود  درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند. این قارچ ها درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کنند. بنابراین می توان گفت قارچ هایی که درون ریشه
زندگی نمی کنند، غالفی را بر روي ریشۀ گیاه تشکیل می دهند. (درست)

مورد ب) غالف قارچی، رشته هاي ظریفی به درون ریشه می فرستد که تبادل مواد را با آن انجام می دهند. اما دقت داشته باشید که این رشته ها در فضاي بین یاخته هاي ریشه قرار می گیرند و به درون
آن ها نفوذ نمی کنند. (نادرست)

مورد ج) در قارچ ریشه اي، قارچ  مواد آلی موردنیاز خود را از ریشۀ گیاه می گیرد. (درست)
مورد د) در قارچ ریشه اي قارچ ها، مواد معدنی و به خصوص فسفات را براي گیاهان فراهم می کنند نه نیترات. (نادرست)

بررسی گزینه ها: گزینه 3 - 19

»: گلوتن یکی از پروتئین هایی است که در بذر گندم و جو ذخیره می شود و هنگام رویش بذر براي رشد و نمو رویان (بخش حاصل از رشد و نمو تخم اصلی) به مصرف می رسد. گزینۀ «

»: هورمون جیبرلین تولیدشده توسط رویان دانه می تواند بر الیۀ گلوتن دار آندوسپرم غالت اثر بگذارد و آمیالز را آزاد کند. با استفاده از پرتوهاي  می توان ساختار پروتئین ها را بررسی گزینۀ «
کرد.

»: گلوتن از جنس پروتئین می باشد. هرگونه تغییر در آمینواسیدها در هر جایگاه، قطعًا می تواند ساختار اول پروئین را تغییر دهد، اما الزامًا فعالیت پروتئین را تحت تأثیر قرار نمی دهد. گزینۀ «

»: اگرچه گلوتن ارزش غذایی دارد، اما بعضی افراد با خوردن فراورده هاي گلوتن دار، دچار اختالل رشد و مشکالت جدي در سالمت می شوند و فرد را به بیماري سلیاك دچار می کند. در این گزینۀ «
افراد ممکن است به علت کاهش جذب مواد مغذي ازجمله آهن فرد به کم خونی مبتال شود.

هورمون آبسیزیک اسید اثري مخالف جیبرلین بر رویش دانه ها دارد و مانع رویش دانه ها می شود. هورمون آبسیزیک اسید در شرایط خشکی موجب بسته شدن روزنه ها می شود. گزینه 2 - 20
به دنبال بسته شدن روزنه هاي هوایی گیاهان، میزان کربن  دي اکسید ورودي به گیاهان کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: هورمون اکسین و اتیلن برخالف هورمون سیتوکینین رشد جوانه هاي جانبی را در گیاهان مهار می کنند. گزینۀ «

»: هورمون اکسین، رشد جوانه هاي جانبی گیاهان را مهار می کند. هورمون سیتوکینین برخالف هورمون اکسین، رشد این جوانه ها را تحریک می کند. هورمون سیتوکینین تقسیم یاخته هاي گزینۀ «
گیاهی را تحریک می کند و موجب کاهش مدت زمان چرخۀ یاخته اي می شود.

»: هورمون اتیلن موجب افزایش میزان رسیدگی میوه ها می شود، ولی هورمون سیتوکینین سرعت پیرشدن اندام هاي هوایی گیاهان را کاهش می دهد. هورمون سینوکینین اثري بر الیۀ گزینۀ «
گلوتن دار براي ترشح آنزیم آمیالز ندارد.

شکل مربوط به اثر هورمون جیبرلین می باشد. مورد «د» صحیح است. گزینه 1 - 21
بررسی موارد نادرست:

مورد الف: آلودگی دانه رست ها با قارچ جیبرال سبب می شود تا به سرعت رشد کند. این دانه رست ها باریک و دراز بودند و بافت استحکامی کافی ندارند.
مورد ب: توجه کنید نسبت اتیلن به اکسین در فرآیند ریزش برگ مؤثر می باشد.

مورد ج: دقت کنید که عالوه بر آمیالز آنزیم هاي دیگري نیز تولید می شوند.

بررسی گزینه ها: گزینه 2 - 22
الف) نادرست. یاخته هاي آوند آبکش هسته ندارند و تقسیم ناپذیر هستند. یاخته هاي اسکلرانشیم به علت وجود دیوارة پسین ضخیم تقسیم ناپذیر هستند.

ب) نادرست. دیوارة عرضی بین یاخته هاي آوند آبکش وجود دارد ولی تعداد زیادي سوراخ دارد.
ج) درست. تأمین انرژي یاخته هاي آوند آبکش با یاخته هاي همراه است. یاخته هاي همراه براي تأمین این مقدار از انرژي تعداد زیادي میتوکندري دارند.

د) درست. ارتباط بین یاخته هاي گیاهی به طور کلی، از طریق منافذ موجود در الن ها است.
در گیاهان تیرة پروانه واران، ریزوبیوم ها می توانند در برجستگی هایی روي ریشه به نام گرهک زندگی کنند. گزینه 4 - 23

بررسی سایر گزینه ها:

) دمبرگ گیاه گونرا محل زندگی سیانوباکتري هاست. با برش دمبرگ انجیر شیرابۀ سفید رنگ از آن خارج می شود.

) آزوال گیاهی آبزي است. فضاي بین یاخته اي بافت پارانشیم گیاهان آبزي از هوا پر شده است.

) گیاه گونرا با سیانوباکتري هایی همزیست است که در حفره هاي کوچک شاخه زندگی می کنند.

موارد «ب، ج و د» صحیح هستند. «الف» نادرست. در هیچکدام از تخم ها، تقسیم میوز صورت نمی گیرد. «ب» درست. در صورت وجود خود لقاحی، مجموعه هاي کروموزومی سلول تخم گزینه 3 - 24
مشابه یکدیگر می باشند. «ج» درست. هر دو نوع تخم، بافت حاصله را درون دانه به وجود می آورند. «د» درست. در آندوسپرِم مایع تقسیم سیتوپالسم نداریم.

همۀ موارد صحیح می باشند. گزینه 4 - 25

شکل مربوط به دانه ذرت است، بخش  پوستۀ دانه است که از پوسته تخمک به وجود می آید و دیپلوئید است. بخش  آندوسپرم (درون دانه) است که از رشد تخم ضمیمه به وجود می آید و داراي

سه مجموعه کروموزومی است. بخش  لپه دانه است که مشخص ترین بخش رویان است و باعث انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به بخش  (یعنی رویان) می شود.

موارد «الف، ج و د» عبارت را به درستی تکمیل می کنند. «الف» درست. آبسیزیک اسید تعرق را کاهش می د هد. الیۀ کوتینی نیز می تواند این کار را انجام دهد. «ب» نادرست. سلول هاي گزینه 3 - 26
نگهبان روزنه، سلول هاي روپوستی هستند. «ج» درست. اکسین و آبسیزیک اسید می تواند در مهار رشد جوانه هاي جانبی نقش داشته باشد. «د» درست. آبسیزیک اسید مانع رویش دانه می شود، پس از

تجزیۀ آندوسپرم در غالت و رویش آن نیز جلوگیري می کند.
منظور از کنار هم قرار گرفتن فام تن هاي همتا تشکیل تتراد و تقسیم میوز است. گزینه 4 - 27

در حلقه هاي سوم (پرچم) و چهارم (مادگی) گل آلبالو، تقسیم میوز می تواند انجام شود.
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شکل، بخش هاي دانۀ ذرت را مشخص کرده است. بخش «ب» ریشۀ رویانی است که در جهت گرانش زمین رشد می کند. گزینه 4 - 28
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ «1»: ذرت رویشی زیر زمینی دارد.
گزینۀ «2»: «الف» که ساقۀ رویانی را نشان می دهد، حاصل تقسیم تخم اصلی است.

گزینۀ «3»: «پ» (لپه) مشخص ترین بخش رویان است نه «ت» (آندوسپرم)

مورچه هاي درخت آکاسیا به دنبال ترشح ترکیبات شیمیایی خاصی از این درخت دور می شوند. مورچه (نوعی حشره) با کمک قرنیه و عدسی موجود در واحدهاي مستقل بینایی چشم گزینه 4 - 29
مرکب خود به متمرکز کردن پرتوهاي نوري می پردازد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: هم در جانوران داراي اسکلت داخلی و هم در جانوران داراي اسکلت خارجی، ساختار اسکلت بدن به حفاظت از آن کمک می کند. در جانوران مهره دار اسکلت از نوع داخلی است؛ نه گزینۀ «
خارجی!

»: براي نخستین بار یاخته هاي بیگانه خوار توسط مچینکو و در حین بررسی الرو ستارة دریایی مشاهده شدند. در ساختار بدن ستاره دریایی که نوعی جانور آبزي است، آبشش دیده می شود گزینۀ «
که به تبادل گازها با آب (نه هوا!) می پردازند.

»: در انواعی از جانوران، این امکان وجود دارد که فقط یک فرد زاده هاي نسل بعد را ایجاد کند. دقت داشته باشید که این جانوران شامل جانوران داراي توانایی بکرزایی و برخی جانوران گزینۀ «
هرمافرودیت می شوند. در جانوران بکرزا مثل زنبورعسل و مار ماده، شرط گفته شده در قسمت دوم این گزینه صدق نمی کند.

آب براساس اسمز می تواند از غشاي پروتوپالست و واکوئول، آزادانه و بدون صرف انرژي عبور کند. گزینه 1 - 30

تولید میوه هاي بدون دانه به کمک اکسین ها و جیبرلین ها صورت می گیرد. این دو هورمون موجب افزایش طول ساقه می شوند. گزینه 2 - 31
بررسی سایر گزینه ها:

) اکسین سبب رویش ریشه در قلمه و جیبرلین در رویش ریشه در دانه نقش دارد. جیبرلین نمی تواند مانع رشد جوانه هاي جانبی گیاه شود. گزینۀ 

) هورمون سیتوکینین طول عمر برگ ها را افزایش می دهد. گزینۀ 

) محققین بعد از کشف ساختار شیمیایی اکسین ها، این ترکیبات را به طور مصنوعی ساخته و براي ساختن سموم کشاورزي به منظور "از بین بردن گیاهان خودرو" در مزارعی مانند گندم، به گزینۀ 
کار بردند. اکسین می تواند سبب افزایش تولید اتیلن در جوانه هاي جانبی شود.

فقط مورد «ج» صحیح است. گزینه 1 - 32
بررسی موارد: 

مورد الف) هر دو هورمون براي تغییر فعالیت یاختۀ هدف خود نیازمند تغییر فعالیت پروتئین هاي یاخته اي است. پروتئین ها در انجام بسیاري از کارهاي درون یاخته اي نقش دارند. براي مثال برگ در
پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، «آنزیم هاي» تجزیه کنندة دیواره  را تولید می کند که این آنزیم ها پروتئینی هستند. و اکسین براي مثال براي تحریک ریشه زایی باید روي پروتئین هایی اثر

گذارد که عوامل تنظیم کنندة تقسیم یاخته اي هستند. 
مورد ب) هم هورمون اکسین و هم هورمون اتیلن در چیرگی راسی نقش دارند و مانع ایجاد شاخه و برگ در گیاه می شوند. اکسین جوانه راسی، تولید اتیلن در جوانه هاي جانبی را تحریک می کند و

درنتیجه با افزایش اتیلن در جوانه هاي جانبی، رشد آن ها متوقف می شود. 
مورد ج) مقدار باالي اکسین مانع از ریزش برگ می شود و مقدار باالي اتیلن باعث ریزش برگ می شود.

مورد د) اکسین توسط مریستم راسی و اتیلن توسط مریستم هاي جانبی تولید می شود. هر دوي این یاخته ها قدرت تقسیم میتوز دارند و از نقطۀ وارسی عبور می کنند.

دقت کنید که در بافت آوندي، یاخته هاي فیبر مشاهده می شود. ممکن است بافت آوندي در پی تقسیم سرالدهاي نخستین و یا در پی تقسیم کامبیوم آوند ساز ایجاد شود. گزینه 2 - 33
بررسی سایر گزینه ها:

»: میتوکندري مطابق شکل، اندامکی دو غشایی است که غشاي داخلی آن چین خورده است. گزینۀ «

»: یاخته هاي سرالدي هستۀ درشتی دارند که بیشتر حجم سلول را اشغال کرده است، در نتیجه مقدار سیتوپالسم آن اندك است. همچنین این یاخته ها در شرایط طبیعی دائمًا تقسیم می شوند. گزینۀ «

»: دقت کنید همۀ یاخته هاي زنده آنزیم هاي پروتئینی دارند. گزینۀ «

پروتوپالست هر یک از یاخته هاي تازه تشکیل شده، الیه یا الیه هاي دیگري به نام دیوارة نخستین می سازند. در این دیواره، رشته هاي سلولز وجود دارند که در زمینه اي از پروتئین و گزینه 4 - 34
انواعی از پلی ساکاریدهاي غیررشته اي قرار می گیرند. دیوارة نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را در برمی گیرد، اما مانع رشد آن نمی شود، زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

»: دقت کنید ممکن است یاختۀ گیاهی مورد نظر فاقد سبزدیسه باشد. گزینۀ «

»: همۀ این یاخته ها داراي دیوارة یاخته اي هستند. گزینۀ «

»: این مورد براي همۀ این یاخته ها صحیح است. گزینۀ «

این شکل مربوط به دانۀ لوبیا بوده و بخش هاي الف، ب، ج و د به ترتیب ساقۀ رویانی، ریشۀ رویانی، لپه ها و باقی ماندة آندوسپرم می باشند. لوبیا رویش روزمینی دارد و لپه ها مدت گزینه 4 - 35

») که به آن ها برگ هاي رویانی می گویند. همچنین در رویش روزمینی، ساقه و ریشۀ رویانی، هر دو از بخش باالیی دانه خارج کوتاهی پس از خروج از خاك فتوسنتز می کنند. (درستی گزینۀ «

). بافت آندوسپرم حاوي یاخته هاي پارانشیمی می باشد »). در دولپه اي ها نظیر  لوبیا، لپه ها آندوسپرم را جذب کرده و نقش ذخیرة دانه را برعهده دارند. (درستی گزینۀ  می شوند. (نادرستی گزینۀ «

.( که رایج ترین یاخته ها در سامانۀ بافت زمینه اي می باشند. (درستی گزینۀ 
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