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حضور کورتیزول زیاد در خون انسان، کدام رویداد در 
 (خارج 86سراسری )است؟ غیر ممکن

 
ها                                                           افزایش ائوزینوفیل (1
 Tکاهش لنفوسیت های (2
کاهش پروتئین های بافت ها                                              (3
 افزایش قند خون(4
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در انسان، با افزایش غیرطبیعي و طوالني مدت کورتیزول،  
 (خارج 90سراسری ) .دور از انتظار است........... 

 
  بافت استخوانياستحکام ( 1
  بهبود روماتیسم قلبي( 2
  ایجاد عالئم دیابت شیرین( 3
 کاهش کالژن در زیر پوست( 4

www.farayand-pasokh.com

021 47626200         09121247864        021 88812590 



 :مطالبي که بصورت جمع بندی ارائه خواهد شد

 ساختار سلول گیاهي

 سازمان بندی سلولي در گیاهان

 گردش مواد درگیاهان

 رده بندی در گیاهان
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 چرخه ی زندگي در گیاهان

 ژنتیک در گیاهان

 رشد و نمو در گیاهان

 فتوسنتز و تنفس 
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 ساختار سلول گیاهي
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ییک   نمیي توانید  دخالت دارد ،.............  اندامکي که در( 1

 . ساختار مشترک  بین  دو سلول جانوری و گیاهي باشد

 تولید پراکسید هیدروژن                                       (1

 سازماندهي دوک تقسیم( 2

    ساخت اسید کراسوالسه      (3

 تولید کلسترول غشای سلولي(4
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 است؟ نادرستکدام عبارت ( 2

 .بسیاری از سلول های بالغ گیاهي ، واکوئل مرکزی دارند(1

در بیش تر سلول های بالغ گیاهي ، واکوئل مرکیزی  در گیوارش   (2

 .سلولي نقش دارد

بعضي گونه های گیاهي  سلول های تاژک داردارند و این سیلول  ( 3 

 .ها فقط محصول تقسیم میتوز اند

دیواره ی سلولي اسپیریلیوم از نظر ساختار شیمیایي با دیواره ی  (4

 . سلولي آرابیدوپسیس مشابه است
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واع  مختلف سلول های   یالست  از انیروتوپییه پیدر ته (3

 ؟نداردگیاهي ، کدام آنزیم برای تجزیه دیواره کاربرد 

 لیپاز                                                             (1 

 سلوالز                                              (2 

 پروتئاز                                             (3 

 آمیالز(4 
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واع  مختلف سلول های   یالست  از انیروتوپییه پیدر ته (3

 ؟نداردگیاهي ، کدام آنزیم برای تجزیه دیواره کاربرد 

 لیپاز                                                             (1 

 سلوالز                                              (2 

 پروتئاز                                             (3 

 آمیالز(4 
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الیه ای که در شکل دهي و حفاظت از سیلول گییاهي   ( 4

 نقش دارد توسط کدام اندامک ساخته مي شود؟

1                                           )2                                    ) 

 

 

 

3                                         )4                             ) 
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.......... در ییییک سیییلول گییییاهي مسییین ، بخیییش  (5

     فسییفولیپیدهای غشییا در مجییاورت بخییش وسیییعي از  

 .قرار دارد....... دیواره ی 

 دومین                          –آب دوست (1

 نخستین             –آب دوست (2

 دومین                –آب گریز (3

 نخستین –آب گریز (4
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 .جمع مي شود. . . . مواد دفعي گیاهان علفي در ( 6

دستگاه گلژی                               (2          سیتوسل                      (1

 دیواره سلولي(4شبکه آندوپالسمي                  (3
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اندامک مقابل در ساخت ترکیبیات شیرکت کننیده در     (7

 ؟نداردنقش چنداني ................. 

 نوار کاسپاری اگزودرم ذرت(1

 کوتیکول پوشاننده ی سیب(2

 عامل دفاعي ضد قارچي در یونجه(3

 ترکیبات ثانوی در براسیکا اولراسه(4
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 نمییي تواننییدانییدامک هییای گیییاهي حییاوی رنگیییزه ( 8

.................. 

 .تک غشایي و متعلق به دستگاه غشا دروني باشند( 1

 .در سلول های غیر فتوسنتزکننده دیده شوند(2

 .محلي برای تولید و مصرف اکسیژن باشند(3

 .دارای  ریبوزوم های مشابه در سیتوسُل باشند(4
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 سازمان بندی سلول گیاهي
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 کدام به اگزودرم ریشه ،نزدیک تر است ؟  ( 9

 

 آوند چوبي                   (2دایره ی محیطیه                (1

 آندودرم(4آوند آبکشي                      (3
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 سلول بنیادی

 مریستم نخستین

 

 روپوست       پوست       هادی    
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 ویژگي سلول های بنیادی

 .  اندازه ی کوچک  دارند-1

 .دارای هسته ی بزرگ اند-2

 .فاقد واکوئل  مي باشند -3

گیاهان  در گیاهان بدون دانه دارای سانتریول ولي در -4

 .سانتریول مي باشنددانه دار فاقد 

 .سلول های حاصل از تقسیم آن ها مریستم نام دارد -5
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...........  سلول های بنیادی در رأس ریشه ی اطلسي، ( 10

 .دارند

  کلروپالست( 1

  سانتریول( 2

  واکوئل مرکزی( 3

 هسته ی بزرگ( 4
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به یک نوع بافت اصلي .................و................سلول های ( 11

.گیاه تعلق دارند

تارکشنده                                                              –پارانشیم (1

 پارانشیم–نگهبان روزنه(2

 کننده ی کوتین                                    ترشح -کالنشیم  (3

 کوتین ی کننده ترشح–تار کشنده (4
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 ( :اپیدرم)روپوست (الف

 سلول ترشح کننده ی کوتین-1

 (تکامل همراه گیاه و گیاهخوار)کرک  -2

 

    (دارای کلروپالست)سلول های نگهبان روزنه-3

 (  در ریشه)تارکشنده-4
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 صحیح تر است؟  « پوستک»کدام تعریف  برای ( 12

ماده ی ترشح شده از سلول های اپیدرم سا قه ی جوان                                (1
پلي مری از اسید های چرب،مترشحه از ال یه زیر اپیدرم (2

 برگ
خارجي ترین الیه ی سیلولي قیرار گرفتیه  بیر سیطح      (3

 خارجي برگ ها              
الیه ی محافظتي دارای سلول های ویژه ی نگهبان روزنه (4

 وکرک  
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از چندین نیوع بافیت فرعیي    ( پوست)بافت زمینه ای (ب

 :تشکیل شده است 

 اسکلرانشیم(3کالنشیم         (2پارانشیم      (1
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 :پارانشیم -1

 

 

 

 بزرگ : اندازه ی سلول 

 زنده و فعال ( : غشا ،هسته و سیتوپالسم)پروتوپالسم 

 به ندرت دیواره دومین + نخستین  نازک : دیواره 

 میوز+ میتوز : تقسیم 
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 زیاد مثل پارانشیم اسفنجي: فضای بین سلولي

پوست ساقه و ریشه ، مغیز واشیعه ی مغیزی ، در    : محل 

 و در بافت آبکشي دیده( پارانشیم خورِش)تخمکساختار 

 . مي شوند

 (پارانشیم فتوسنتز کننده=کلرانشیم)متابولیسمي : نقش 
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کدام از اجزای سازنده ی پروتوپالسیم سیلول هیای    -(13

؟        نمي شودگیاهي محسوب 

 الن                                                (1

 غشا              (2

 پالسمودسم                           (3

 اسکلت سلولي(4
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 :کالنشیم 
 زنده و فعال و: پروتوپالسم 

 آن ها دارای کلروپالست بعضي 
دیواره ی نخستیني دارند که در بعضي بخیش هیا   : دیواره 

 . ضخیم تر است
بسیاری از سلول های بخش خارجي پوسیت سیاقه   : محل

 .های جوان را تشکیل مي دهند
استحکام و برافراشته ماندن  ساقه گیاهان علفیي و  : نقش

 (بافت استحکامي زنده با قابلیت رشد )سایر بخش ها 
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 :کالنشیم 
 زنده و فعال و: پروتوپالسم 

 آن ها دارای کلروپالست بعضي 
دیواره ی نخستیني دارند که در بعضي بخیش هیا   : دیواره 

 . ضخیم تر است
بسیاری از سلول های بخش خارجي پوسیت سیاقه   : محل

 .های جوان را تشکیل مي دهند
استحکام و برافراشته ماندن  ساقه گیاهان علفیي و  : نقش

 (بافت استحکامي زنده با قابلیت رشد )سایر بخش ها 
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 کدام بافت زنده در استحکام گیاه بیشتر نقش دارد؟( 14

کلرانشیم                            (2عناصر چوبي                     (1

 اسکلریید(4کالنشیم                             (3
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 شکل مقابل سلولي از کدام بافت را نشان مي دهد؟( 15

 فیبر                                                     (1

 اسکلروئید                                     (2

 کلرانشیم                                         (3

 کالنشیم(4
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ضخامت دیوار نخستین در سلول کدام بافت یکنواخت ( 16

؟ نیست

 فیبر                                   (1

 اسکلرئید                               (2

 کالنشیم            (3

 کلرانشیم(4
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 :بافت اسکلرانشیمي 

دیواره از بین مي  ( لیگنیني شدن)به دلیل چوبي : پروتوپالسم 

 .رود

 دومین ضخیم و چوبي شده + نخستین نازک : دیواره 

بیش تر  در ( کوتاه و گاه انشعاب دار )اسکلروئید :محل 

 پوشش دانه ها و میوه ها
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 میان سایر بافت ها(دراز و کشیده) فیبر

 

 

 !به شکلِ الن های این دو سلول  در شکل مقابل توجه کنید

 استحکامي مرده: نقش 
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 پلي مراز در سلول بالغ کدام،فعال است ؟     (       17

اسکلرانشیم                            (2عناصر آوند ی                   (1

 کالهک ریشه(4  کلرانشیم                       (3

DNA 
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سیلول  ............... سلول های کالنشیم ساقه ی نعنیاع ، ( 18

 .............های اسکلروئید در بخش گوشتي گالبي ،

 .                 کوتاه و انشعاب دار است-همانند(1

 .در دیواره ی خود الن دارند-برخالف(2

.            فاقد لیگنین در دیواره ی ضخیم خود هستند-برخالف(3

 .قابلیت رشد خود را حفظ کرده است-همانند(4
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 :بافت هادی 

 : آوند چوبي 

 از هدایت شیره ی خام قبل ندارند ، مرگ: پروتوپالسم 

 ضخیم و لیگنیني: دیواره 

 میانبرگ+ استوانه مرکزی در ریشه و ساقه : محل 

ترابری آب و مواد معدني محلول در آن از ریشه به : نقش 

 بخش هوایي
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 انواع آوند چوبي       

 دراز و کشیده دارای  : تراکئید 

 .پایانه های مخروطي اند

 .کوتاه ولي گشادتر از تراکئید اند: عنصر آوندی 
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 ( : هدایت شیره ی پرورده)آوند آبکشي -2

 :سلول غربالي 

زنده ولي فاقد انیدامک ییا دارای انیدامک    : پروتوپالسم 

 های تغییر شکل یافته 

 نازک و فاقد لیگنین: دیواره 

 میانبرگ+ استوانه مرکزی در ریشه و پوست ساقه : محل 

از منبیع بیه   ( شیره پروده)ترابری آب و مواد آلي : نقش 

 مصرف
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با داشتن اندامک هیای مختلیف بخصیو      :سلول همراه 

 میتوکندری و ریبوزوم ،متابولیسم و 

 پروتئین مورد نیاز سلول غربالي را 

 .فراهم مي کند
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   سلول های تراکئید بالغ، فاقد کدام اند؟(19

لیگنین                                 (2      الن                                 (1

 پالسمودسم(4   دیواره ی نخستین            (3
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 فاقد پالسمودسم هستند................سلول های بالغ ،-20

کلرانشیم                         (2کالنشیم                                      (1

 هادی آبکش(4عناصرآوندی                             (3
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 ؟نداردکدام ،در بازدانگان وجود (21

کالنشیم                               (2         تراکئید                             (1

 کلرانشیم(4عنصرآوندی                                (3
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کدام در انواع سلول های هدایت کننده ی شیره های (22

     گیاهي وجود دارد؟ 

 سیتوپالسم                 (2هسته                         (1

 غشای پالسمایي(4دیواره ی سلولي        (3
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گیاه گوجه فرنگي، بیرای هیدایت میواد معیدني بیه      -23

.دارند....سلول هایي نیاز دارد که 

    اندامک های تغییر شکل یافته(1

 باریک و طویل هستند و انشعاب(2

  غشای سلولي و انتهایي مخروطي شکل(3

 دیواره ی سلولي و پایانه ای با منافذ بزرگ(4
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