پاسخ نمونه سؤاالت زیست – 1فصل 3

تعداد سوال

11

پایه

دوم دبیرستان

تعداد صفحات

2

نام دبیر

علی کرامت

یا ایمیل دبیر

keramat37@yahoo.com

رديف
1

پاسخ
گزينهي ( )4صحیح میباشد.
چون ولوکس بهصورت کلنی است ،بنابراين هر سلول صرفنظر از اتصالی که با سلول مجاور دارد ،بهطور مستقل زندگی میکند.
گزينهي ( )3صحیح میباشد.
موارد الف ،ب و ج درستاند:

2

الف -ولوکس به کمک تاژکها حرکت میکند .تاژک از تعدادي میکروتوبول تشکیل شده است.
ب -جاندار بالغ و کلنی جديد هر دو از هزاران سلول تشکیل شدهاند.
ج -ولوکس ،از آغازيان ساکن آب شیرين است و وجود واکوئل ضرباندار براي حفظ محیط درونی سلولهاي آن الزامی است.
مورد (د) نادرست است .چون ولوکس از سلولهاي کم و بیش مشابه تشکیل شده است.
گزينهي ( )4صحیح میباشد.
مادهي زمینهاي را سلولهاي بافت پیوندي میسازند و ترشح میکنند .اين ماده ممکن است مايع ،نیمه جامد يا جامد باشد و نیز ممکن استت در آن

3

شبکه اي از رشته هاي پروتئینی نیز يافت شوند .بافت پیونتدي انتوايی از رشتته هتاي پروتئینتی دارد .رشتته هتاي کتژژن و رشتتههتاي انعطتافپتيير
(االستیک) دو نوع از اين رشته ها هستند که مقدارشان در انواع بافت پیوندي فرق میکند .رشته هاي کژژن يمدتاً ستب

استتحکا بافتت پیونتدي

میشوند ،در حالی که رشتههاي انعطافپيير خاصیت ارتجايی دارند.
4

گزينهي ( )2صحیح میباشد.
يژمت سؤال در شکل (الف) در ارتباط با رشتههاي پروتئینی کژژن است ،در بافت پیوندي سست ،شمارهي  2مربوط به رشتهي کژژن است.
گزينهي ( )4صحیح میباشد.

5

غضروف ماده اي بین سلولی داردکه داراي قابلیت انعطاف است .در اين ماده رشته هاي فتراوان کتشستان وجتود دارد .ستر استتووان هتا در محتل
مفصلها ،نوک بینی ،اللهي گوش و صفحهي بین مهرهها ،غضروفی است.

6

گزينهي ( )2صحیح میباشد.
بوش مشوص شده با يژمت سؤال ،بافت پیوندي رشتهاي است که داراي سلولهاي دراز و کشیده بوده و در بین سلولها کژژن وجود دارد.
گزينهي ( )1صحیح میباشد.

7

شکل بافت غضروفی را نشان میدهد .در جدار نايژکها غضروف وجود ندارد اما غضتروف در اللتهي گتوش ،ستر استتووان (در محتل مفصتل)
متحرک و صفحهي بین مهرهها وجود دارد.
گزينهي ( )1صحیح میباشد.

هسته
پروتوپژسم

8

سلول گیاهی

غشاي هسته

سیتوپژسم

ريبوزو ها

غشا

ريزلوله
ريزرشته
شبکهي آندوپژسمی

ديواره
اگر در ذهنتون اين سؤال پیش اومده که اين طرح و نوع تقسیمبندي در کجاي کتاب مطرح شده است شما را به فصل  11سال سو ارجاع می دهم
آن جا که کتاب می گويد :پروتوپژست ،سلولی گیاهی است که ديواره ي ستلولی آن را بتا کمتک آنتزيم هتا يتا روش هتاي مکتانیکی از آن جتدا

کردهاند .حال هر آنچه که جزء ديوارهي سلولی باشد جزء پروتوپژسم (پروتوپژست) نمیباشد؛ مانند تیغهي میانی ،ديوارهي نوستتین ،ديتوارهي
دومین و الن.
گزينهي ( )3صحیح میباشد.
پژسمودسم راه برقراري اتصال زيستی بین سلولهاي گیاهی است.
9

تشريح ساير گزينهها:
 )1رنگیزه يژوه بر کلروپژست در برخی واکوئلهاي مرکزي نیز وجود دارد.
DNA )2ي حلقوي يژوهبر کلروپژست درون میتوکندري نیز وجود دارد.
 )4براي مثال در مورد سلول بنیادي صادق نیست.
گزينهي ( )3صحیح میباشد.

11

مغز بسیاري از ساقه هاي يلفی از جنس پارانشیم است .خارجی ترين اليه ي استوانه ي مرکزي دايرهي محیطیه است .اگزودر ختارجیتترين اليتهي
پوست در برخی از گیاهان است و اشعهي مغزي نیز بین دستجات آوندي ساقه قرار دارد نه درون دستجات.
مسؤولیت صحت کلیه سوالها به يهده دبیر محتر میباشد.

