به نام خداوند جان و خرد

تعداد سؤال 44 :

سؤاالت کنکور

فصل 01

کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه  2سوم تجربی

رشد و نمو در گیاهان

سؤاالت از آزمون های سراسری-آزاد-سنجش-گسینه دو و ...

زیست شناسی آرمان -

-1هثال عوذُ ی گزٍُ َّرهَى ّای هتَقف کٌٌذُ ی رضذ چِ ًام دارد؟ (سزاسزی)63-
)3طیثشلیي ٍ اکؼیي
)2طیثشلیي ٍ ػیتَکیٌیي
)1آتؼیضیک اػیذ
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)4ػیتَکیٌیي

-2کذام هَرد طزس عول اکسیي در پذیذُ ی فتَ تزٍپیسن ( ًَرگزایی) را هطخص هی ساسد؟ (سزاسزی)69-
)1تشاکن اکؼیي دس تخؾ دٍس اص ًَس سیـِ ،تقؼیوات ایي ًاحیِ سا ػشیغ هی کٌذ.
) 2تقؼیوات ػلَلی ٍ تا حذی سؿذ طَلی ػلَل ّا دس هحل تشاکن اکؼیي ،افضایؾ هی یاتذ.
ً)3اتشاتشی تقؼیوات ػلَلی دس هٌطقِ ی سؿذ طَلی سیـِ ٍ ػاقِ
ً)4اتشاتشی سؿذ طَلی ػلَل ّا دس هٌطقِ سؿذ طَلی سیـِ ٍ ػاقِ
-3تا تَجِ تِ طزس عول هزیستن ّای پسیي در یک گیاُ سِ سالِ ،کذام تخص تِ کاهثیَم آًٍذ ساس ًشدیک تز است؟ (سزاسزی)69-
)1آتکؾ ػال ػَم

)2آتکؾ ػال دٍم

)3چَب ػال اٍل

)4چَب ٍ آتکؾ ػال اٍل

-4رضذ طَلی ریطِ ٍ ساقِ تِ تزتیة ًتیجِ ی فعالیت کذام سلَل ّای هزیستن است؟ (آساد)69 -
)1پؼیي -پؼیي

ً)2خؼتیيً -خؼتیي

)3پؼیيً -خؼتیي

ً)4خؼتیي -پؼیي

-5رضذ قطزی استَاًِ ی هزکشی ساقِ ًتیجِ ی فعالیت کذام هزیستن است؟ (آساد)69-
)1کاهثیَم چَب پٌثِ ػاص

)2کاهثیَم آًٍذػاص

)3هشیؼتن ًخؼتیي

)4هشیؼتن پؼیي

-6کذام َّرهَى تاسدارًذُ تَدُ ٍ سثة کاّص رضذ ٍ ًوَ در گیاّاى هی ضَد؟ (آساد)71-
)1طیثشلیي

)2آتؼیضیک اػیذ

)3ػیتَکیٌیي

)4اکؼیي

-7کذام دٍ َّرهَى تِ تزتیة هَجة ریشش تزگ ّا ٍ دٍام آى ّا هی ضَد؟ (آساد)72-
)3آتؼیضیک اػیذ -ػیتَکیٌیي
)2آتؼیضیک اػیذ -اتیلي
)1ػیتَکیٌیي -اتیلي
-8کذام َّسهَى تاػث هقاٍهت گیاُ دس تشاتش کن آتی ٍ هَخة تؼتِ ؿذى سٍصًِ ّا هی ؿَد؟ (آصاد)22-
)3اکؼیي
)2ػیتَکیٌیي
)1طیثشلیي

)4آتؼیضیک اػیذ

-9کذام َّرهَى تاعث هقاٍهت گیاُ در هقاتل کن آتی هی ضَد؟ (سزاسزی)73 -
)3اکؼیي
)2طیثشلیي
)1ػیتَکیٌیي

)4آتؼیضیک اػیذ

)4اکؼیي -اتیلي

-11دٍایز تیزُ ٍ رٍضي ( تاریک ٍ قطَر)هَجَد در تزش عزضی گیاّاى هٌطقِ ی هعتذلًِ ،طاى دٌّذُ ی چیست؟ (سزاسزی)75-
)4چَب اٍلیِ ٍ پؼیي
)3چَب ٍ آتکؾ پؼیي
)2چَب پؼیي
)1آتکؾ پؼیي
-11در داًِ ّای خفتِ ٍ در داًِ ّای در حال رضذ ،تِ تزتیة هیشاى کذام تیطتز است؟ (پیص داًطگاّی )75-
)1آتؼیضیي -طتیشلیي

)2اتیلي -آتؼیضیي

)3طیثشلیي -آتؼیضیي

)4طیثشلیي -اتیلي

-12در هٌاطق هعتذلِ  ،قطز ٍ رًگ چَب ّای تْاری ًسثت تِ چَب ّای پاییشی تِ تزتیة چگًَِ است؟ (آساد)76-
)1تیـتش ٍ تیشُ تش

)2کن تش ٍ سٍؿي تش

)3کن تش ٍ تیشُ تش

)4تیـتش ٍ سٍؿي تش

-13تزای رضذ تْتز قلوِ ّا اس کذام َّرهَى هی تَاى استفادُ کزد؟ (سزاسزی)78-
)1طیثشلیي

)2اکؼیي

)3اتیلي

)4آتؼیضیک اػیذ

-14در رٍسّای گزم ٍ خطک ٍ تا جزیاى ضذیذ تاد  ،هیشاى کذام َّرهَى در گیاُ افشایص هی یاتذ؟(سزاسزی)81-
)1آتؼیضیک اػیذ

)2اکؼیي

)3ػیتَکیٌیي

)4طیثشلیي

-15هزیستن ّای پسیي استَاًِ ی هزکشی در سوت داخل ٍ خارج تِ تزتیة کذام تافت ّا را تِ ٍجَد هی آٍرًذ؟ (آساد)81-
)2چَب پٌثِ ای – پاساًـین پَػتی
)4پاساًـین پَػتی -آًٍذّای آتکـی

)1آًٍذّای آتکـی -چَب پٌثِ ای
)3آًٍذّای چَتی -آًٍذّای آتکـی

-16کذام َّرهَى تاعث خن ضذى ساقِ تِ سوت ًَر هی ضَد؟ (آساد)81-
)3آتؼیضیک اػیذ
)2اکؼیي
)1طیثشلیي

)4اتیلي

-17کذام َّرهَى ّای گیاّی تِ تزتیة  ،یکی در گزٍُ هحزک ّای رضذ ٍ دیگزی در گزٍُ تاسدارًذُ ّای رضذ هی تاضٌذ؟ (آساد)82-
)1اتیلي ٍ طیثشلیي ّا

)2آتؼیضیک اػیذ ٍ اکؼیي ّا

)3ػیتَکیٌیي ّا ٍ آتؼیضیک اػیذ ّا )4اتیلي ٍ ػیتَکیٌیي ّا

-18تزای ایجاد گیاّاى دٍرگِ ( ّیثزیذ) اس ّن جَضی هَارد کذام گشیٌِ تا یکذیگز استفادُ هی ضَد؟( آساد)82 -
)4دٍ پشٍتَپالػت
ّ)3ؼتِ ٍ دیَاسُ ی ػلَلی
)2دیَاسُ ی ػلَلی ٍ پشٍتَپالػت
)1دٍ ّؼتِ

1

-19دٍ گیاّی کِ تزای تکویل چزخِ ی سًذگی خَد دٍ فصل رٍیطی را پطت سز هی گذارًذ ٍ اس گیاّاى دٍسالِ هی تاضٌذ  ،کذام اًذ؟ ( آساد)82 -
)4آفتاتگشداى ٍ آگاٍ
)3صًثق ٍ لَتیا
َّ)2یح ٍ خؼفشی
)1آفتاتگشداى ٍ داٍٍدی
-21در هزحلِ ی رضذ ًخستیي ریطِ ی گل سزخ ،کذام سلَل قادر تِ ساختي هادُ ی سَتزیي است؟ (سزاسزی)82-
)1ػذػک

)2آًذٍدسم

)3دیَاسُ ی هحیطیِ

)4آًٍذ چَتی

-21در کطاٍرسی تزای داضتي ًارًگی ّای درضت تی داًِ  ،اس کذام َّرهَى استفادُ هی ضَد؟( سزاسزی)82-
)4ػیتَکیٌیي
)3اکؼیي
)2اتیلي
)1طیثشلیي
-22کذام ،اس تاسدارًذُ ّای رضذ گیاّی هحسَب هی ضًَذ؟ (سٌجص)82-
)1آتؼیضیک اػیذ

)2اکؼیي ّا

)3طیثشلیي ّا

)4ػیتَکیٌیي ّا

-23کذام ،در هَرد عولکزد َّرهَى ّای گیاّی صحیح ًیست؟ (سٌجص)83-
)1خَاًِ ی سأػی تش خَاًِ ّای خاًثی اص طشیق اکؼیي اثش تاصداسًذگی داسد.
)2سٍیؾ داًِ ّا ٍ خَاًِ ّا دس اثش آتؼیضیک اػیذ افضایؾ هی یاتذ.
)3تقؼین ػلَل ّا تَػط ػیتَکیٌیي تحشیک هی ؿَد.
)4دس اثش اتیلي  ،هیَُ ّا سػیذُ هی ؿًَذ ٍ هی سیضًذ.
-24در گیاّاى چَتی کِ دارای رضذ پسیي ّستٌذ  ،کذام گشیٌِ هجوَعاً پَست درخت را تطکیل هی دٌّذ؟ (آساد)83-
)1چَب پٌثِ ،کاهثیَم آًٍذ ػاص ٍ چَب پؼیي
)3چَب پؼیي ،آتکؾ پؼیي ٍ کاهثیَم آًٍذی

)2چَب ًخؼتیي ،کاهثیَم آًٍذی ٍ چَب پٌثِ
)4چَب پٌثِ ،کاهثیَم چَب پٌثِ ػاص ٍ آتکؾ پؼیي

-25کذام عول را ًوی تَاى تِ اسیذ آتسیشیک یا اتیلي ًسثت داد؟ (سزاسزی)83-
)2تیذاسی خَاًِ ّا
)1سیضؽ تشگ ّا
)4تؼتِ ؿذى ( تؼتي) سٍصًِ ّای َّایی
)3سػیذگی هیَُ( صٍدسع کشدى هیَُ)
-26کذام گشیٌِ ًادرست است؟( گشیٌِ )84-2
)1هحل کاهثیَم چَب پٌثِ ػاص دسٍى پَػت ٍلی کاهثیَى آًٍذ ػاص صیش پَػت اػت.
)2لپِ ّای ًخَد ٍ رست ٌّگام سٍیؾ اص خاک خاسج ًوی ؿًَذ.
ٌّ)3گام خَاًِ صدى داًِ ،پیذایؾ سیـِ صٍدتش اص تقیِ صَست هی گیشد.
)4قطش ػٌاصش آًٍذی پؼیي دس تاتؼتاى تیـتش اص تْاس اػت.
-27کذام گشیٌِ درتارُ َّرهَى ّای گیاّی ًادرست است؟ (گشیٌِ )84 -2
)1اکؼیي هَخة پذیذُ ی چیشگی سأػی هی ؿَد.
)2طیثشلیي هَخة دسؿت کشدى هیَُ ّای ًاصا هی ؿَد.
ً) 3قؾ اصلی آتؼیضیک اػیذ تؼتي سٍصًِ ّای َّایی ٍ خلَگیشی اص تثخیش صیاد آب اػت.
ً)4قؾ ػیتَکیٌیي دس کـت تافت  ،تـکیل ػاقِ اص کالَع اػت.
-28کذام عثارت ًادرست است؟ (سزاسزی)84-
)1گیاُ آگاٍ پغ اص چٌذ تاس گل دادى هی هیشد.
)2گیاُ هؼوَالً دس طَل صًذگی ،تِ ًوَ خَد اداهِ هی دّذ.
)3ػلت تـکیل حلقِ ّای ػالیاًِ ،تفاٍت قطش ػٌاصش آًٍذی اػت.
)4کاهثیَم چَب پٌثِ ػاص  ،پغ اص سؿذ قطشی ٍ اص تیي سفتي سٍپَػت  ،تـکیل هی ؿَد.
ً-29قص سیتَکیٌیي کذام است؟ ( سزاسزی)84-
)1افضایؾ سػیذگی هیَُ ّا
)3تؼْیل دس تشداؿت هکاًیکی هیَُ ّا

)2افضایؾ هذت ًگْذاسی هیَُ ّا
)4دسؿت کشدى هیَُ ّای تذٍى داًِ

-31کذام دٍ َّرهَى در اهز جَاًِ سًی داًًِ ،قص تزعکس ّوذیگز را دارًذ؟ (گشیٌِ )84-2
)1طیثشلیي ٍ آتؼیضیک اػیذ

)2ػیتَکیٌیي ٍ اتیلي

)3اکؼیي ٍ طیثشلیي

)4آتؼیضیک اػیذ ٍ اتیلي

ّ-31وِ ی گیاّاى ( ...........................سٌجص)84-
)1ػلفی ،یکؼالِ اًذ.
)3ػلفی ،چٌذ ػالِ ّؼتٌذ.

)2چٌذ ػالِّ ،ش ػال گل هی دٌّذ.
)4چَتی ،سؿذ پؼیي داسًذ.

-32کذام تٌظین کٌٌذُ ی رضذ  ،در اغلة تافت ّای گیاّی تَلیذ هی ضَد؟ (سٌجص)84-
)3اکؼیي
)2طیثشلیي
)1اتیلي
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)4ػیتَکیٌیي

-33تزای استفادُ اس رٍش کطت تافت ،در هٌْذسی صًتیک ،کذام را اًجام ًوی دٌّذ؟ ( سٌجص)84-
)1طى دلخَاُ سا ٍاسد ػلَل ّای یک گیاُ هی کٌٌذ.
ّ)2ش قطؼِ اص ػاقِ ی گیاُ تغییش یافتِ سا  ،دس هحیط ػتشٍى کـت هی دٌّذ.
)3اص ػلَل ّای تغییش ؿکل یافتِ  ،کالَع تْیِ هی کٌٌذ.
)4ػلَل ّای تغییش یافتِ اص ًظش طًتیکی سا دس هحیط ػتشٍى کـت هی دٌّذ.
-34کذام ،گیاّی یک سالِ است؟(سٌجص)83-
)2خؼفشی
)1آگاٍ

َّ)3یح

-35تحت تأثیز  ...................صَرت ًوی گیزد ( .سزاسزی)85-
)2اکؼیي ،سیضؽ تشگ ّا
)1اکؼیي ،چیشگی سأػی

)3اتیلي ،سػیذى هیَُ ّا

)4آفتاتگشداى
)4طیثشلیي  ،دسؿت ؿذى هیَُ ّا

-36کذام َّرهَى هی تَاًذ تاعث پاییي آهذى فطار تَرصساًسی در سلَل ّای ًگْثاى رٍسًِ ضَد؟ (سزاسزی)86-
)1اکؼیي

)2طیثشلیي

)3ػیتَکیٌیي

)4آتؼیضیک اػیذ

-37گیاُ آگاٍ( ............................ ،سزاسزی)88-
)1اص گیاّاى چَتی ٍ چٌذػالِ اػت.
)3دس طَل صًذگی اؽ  ،چٌذیي هشتثِ تِ تاس هی ًـیٌذ.

)2پغ اص گل دّی ٍ سػیذى داًِ ّا اص تیي هی سٍد.
)4دس یک فصل سؿذ  ،توام چشخِ ی صًذگی اؽ سا تکویل هی کٌذ.

َّ-38رهًَی کِ اس اغلة تافت ّای گیاّی تزضح هی ضَد .................... ،را افشایص هی دّذ( .سزاسزی)88-
)2هذت ًگْذاسی هیَُ ّا
)1سؿذ خَاًِ ّای خاًثی
)4ؿاداتی ؿاخِ ّای گل
)3ػشػت سػیذى هیَُ ّا
 -39اس هادُ ی ضٌاختِ ضذُ تَسط فزیتش ًٍت ،تزای  ...........................استفادُ هی ضَد( .سزاسزی)89-
)2ؿاداتی ؿاخِ ّای گل
)1سیـِ داس کشدى قلوِ ّا
)4تؼتي سٍصًِ ّای َّایی تشگ
)3سؿذ خَاًِ ّای خاًثی ػاقِ
-41در کطت تافت  ،هادُ ای کِ تِ ّوزاُ اکسیي ریطِ سایی را تحزیک هی کٌذ ،در کطاٍرسی تزای  ....................هَرد استفادُ قزار هی گیزد.
( سزاسزی)91-
)1تاصداسًذگی سؿذ خَاًِ ّای خاًثی
)3دسؿت کشدى هیَُ ّا تذٍى داًِ

)2افضایؾ هذت ًگْذاسی هیَُ ّا
)4تؼْیل دس تشداؿت هکاًیکی هیَُ ّا

-41کذام عثارت ًادرست است؟ ( سزاسزی)91-
) 1تؼیاسی اص گیاّاى تا قشاس گشفتي دس ػشها ،تَاًایی گلضایی دس اٍایل تْاس سا پیذا هی کٌٌذ.
)2گیاُ چوي تِ فشاٍاًی ٍ تِ ػشػت اص طشیق تَلیذ هثل سٍیـی صیاد هی ؿَد.
)3تَلیذ هثل غیش خٌؼی گیاّاى  ،ػوَهاً اص طشیق تخؾ ّای ٍیظُ ؿذُ ای اًدام هی گیشد.
)4گیاُ صًثق تا اػتفادُ اص یک فالؽ ًَسی دس طَل ؿة ّای کَتاُ ،گل هی دّذ.
-42در چزخِ ی سًذگی ّوِ ی گیاّاًی کِ دارای ّ .........................ستٌذ ( ....................... ،سزاسزی)91-
)1سؿذ پؼیي -گاهتَفیت هادُ دس تخوک توایض هی یاتذ.
)2گل یک خٌؼی -تافت هغزی سٍیاى فثل اص لقاح ؿکل هی گیشد.
)3گاهتَفیت کَچک فتَػٌتض کٌٌذُ -گاهت ًش دس داًِ ی گشدُ تـکیل هی ؿَد.
)4سٍیاًی تا تیؾ اص یک لپِ -ػاقِ ی خَاى پغ اص خَاًِ صًی فالب تـکیل هی دّذ.
-43در ّوِ ی گیاّاى دٍسالِ ( ........................... ،سزاسزی)91-
)1ؿیشُ ی خام فقط تَػط یک ًَع آًٍذ چَتی ّذایت هی ؿَد.
)2تـکیل تافت ّای حاصل اص سؿذ پؼیي غیش هوکي هی تاؿذ.
)3هشیؼتن ّای ًخؼتیي دس ًَک ػاقِ ٍ ًضدیک تِ ًَک سیـِ تـکیل هی ؿًَذ.
)4ػاقِ تٌْا هحل رخیشُ ی هَاد غزایی تشای تـکیل هحَس گل هی تاؿذ.
َّ-44رهًَی کِ سثة  .....................هی ضَد ،تز خالف سیتَکیٌیي  ( ....................سزاسزی)92-
)1چیشگی سأػی -تش سیـِ داس کشدى قلوِ ّا تی تأثیش اػت.
)2تـکیل ػاقِ اص ػلَل ّای توایض ًیافتِ -دس سئَع سیـِ ّا تَلیذ هی ؿَد.
)3هقاٍهت گیاُ دس ؿشایط غشقاتی – هذت ًگْذاسی هیَُ ّا سا کاّؾ هی دّذ.
)4دسؿت کشدى هیَُ ّای تشیپلَئیذی -فشایٌذ تقؼین ػلَل ّا سا تـذیذ هی کٌذ.
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پاسخ نامه سؤاالت زیست سوم تجربی
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