
 

 

 بخش سوم

 (مثل نهاندانگان دیتول (8پاسخ نامه 
 گل -1

 گل دار -2

 یم لیتشک ییدرخت آلبالو، جوانه ها ۀشیر یمثالً رو-قلمه زدن ، پیوند زدن ، خوابانیدن    ج-ریشه ، ساقه ، یرگ      ب-الف -3

را تکثیر می کنیم  اهیآب، گ ایاز ساقه در خاک  ییقطعه ها باگذاشتن-د    شوند. یم جادیا آلبالو یشود که از رشد آنها درخت ها

 (1)که قلمه زدن نامند.

 وندک،یشاخه به نام پ ای جوانه مانند اهیگ کیاز  یروش قطعه ا نیاست. در ا یشیرو ریتکث یاز روش ها گرید یکیزدن  وندیپ-الف -4

گیالس بر روی سیب که کیوه نسبت به کم آبی مقاوم .مثالً پیوند شود یزده م وندیپ ند،یگو یم هیکه به آن پا یگرید اهیگ ۀتن یرو

 ییها یژگیو هیپا اهیگ-قطعه ای که بریده می شود پیوندک و درختی که برای پیوند انتخاب می شود پایه گویند.    ج-است.      ب

مطلوب  ۀویشود، مثالً م یاز آن گرفته م وندکیکه پ یاهیکه گ یحال در دارد، یشور ای یها، سازگار با خشک یماریمانند مقاومت به ب

از محل گره،  یمدت پوشانند. بعد از یگره است، با خاک م یشاخه را که دارا ایاز ساقه  یبخش دنیدر روش خوابان-د     دارد.

 (2).شود یم جادیا یدیجد یۀمادر، پا اهیشود که با جدا کردن از گ یم جادیبرگدار ا ۀو ساق شهیر

 غیرجنسی -5

 هواییساقه  -6

 غده ، سیب زمینی -7

 تکمه مانندی ، پیاز خوراکی -8

 یساختار نیچن یخوراک ازیپ. به آن متصل اند یخوراک یدارد که برگ ها یکوتاه و تکمه مانند یِنیزم ریساقه ز از،یپ -تادرست  -9

 دارند. ازیپ زیاست. نرگس و الله ن

 ساقه رونده زمین ساقه ریزوم است نه –نادرست  -10

و  ییجوانه انتها ییهوا ۀکند و همانند ساق یخاک رشد م ریز یساقه، به طور افق نیزم-ساقه،غده،ساقه رونده،پیاز   بزمین -الف -11

 یاهانیگ از کند. زنبق یم دیدر محل جوانه ها تول یدیجد یها هیخاک، پا ریخود در ز یساقه به موازات رشد افق نیا دارد. یجانب

 یم خاک کنند و در یم میجوان هدار تقس یآن را به قطعه ها ،ینیزم بیس ریتکث یبراای، غده-.     جساقه دارد نیاست که زم

  کارند.

است.  یساختار نیچن یخوراک ازیپ. به آن متصل اند یخوراک یدارد که برگ ها یکوتاه و تکمه مانند یِنیزم ریساقه ز از،یپ-الف -12

 ینیزم بیدر آن متورم شده است. س ییغذا ۀماد ۀریاست که به علت ذخ ینیرزمیز یغده، ساقه ا-.     بدارند ازیپ زینرگس و الله ن

رونده،  ۀساق-.    جشود یم لیتبد اهیکگ یبه  ،ینیبزم یس ۀشده در سطح غد لیتشک یاز جوانه ها کیاست. هر  یساقه ا نیچن

 یم جادیدر محل گره ها، ا یدیجد یتوت فرنگ اهانی. گدارد رونده ۀساق یتوت فرنگ اهیگ. کند یخاک رشد م یرو یبه طور افق

 شوند.



 

 

 .شود یم استفاده شگاهیانبوه آنها در آزما دیمطلوب و تول یها یژگیبا و اهانیگ دیتول یاز فنّ کشت بافت برا -13

شود.  یم دهیآورند که کال نام یهم شکل را به وجود م یها اختهیاز  یها تود توز،یم میمناسب، با تقس طیو بافت در شرا اختهی -14

 ند.ن اکسای یکه از نظر ژن ابدی زیتمای اهانیتواند به گ یکال م

 کاسیرگ،گلبرگ،پرچم و مادگی -15

 .است یمثل جنس دیتول یبرا افتهیاختصاص  یگل ساختار -16

 گود -17

 کاسبرگ ها -18

 گلبرگ ها،رنگ های -19

 پرچم،مادگی -20

 برچه -21

 برچه -22

حلقه های تشکیل دهنده ی یک گل را نداشته باشد مثالً به گلی که یکی یا بیشتر از -کاسبرگ،گلبرگ،پرچم و مادگی    ب-الف -23

 فاقد کاسبرگ باشد

به گلی که تمام حلقه -.     باست یمادگ ۀبرچه ساخته شده است. در واقع برچه واحد سازند یتعداد ای کیگل از  یمادگ-الف -24

 های تشکیل دهنده یک گل را داشته باشد.

 گویند. یگل دو جنس باشند، را داشته یپرچم و مادگ ۀکه هر دو حلق ییهال گ -25

 .نامند یم یرا دارند، گل تک جنس)پرچم یا مادگی(ها  هحلق نیاز ا یکیفقط  به گل هایی که -26

که سطح  یرطوبت ای آب یتواند در قطره ها یدارد و م یحرکت ۀلیمانند خزه، همانند گامت نر در جانوران وس یاهانینر در گ گامت -27

 را پوشانده، شنا کند و خود را به گامت ماده برساند. اهیگ

 لیتشک گرده ۀبه نام لول یانتقال گامت نر ساختار یبرا اهانیگ نیدر ا ن،یندارد. بنابرا یحرکت ۀلیدار وس گل اهانیاما گامت نر در گ -28

 همچنین سبک شده و به راحتی توسط حشرات و باد جابجا می شوند.شود. یم

-گرده های نارس و ویژگی آن هاپلوئیدی بودن گرده هاست     ه-از نوع دیپلوئیدی      د-بساک    ج-ب  میله و بساک  -الف -29

 میتوز

خامه و تخمدان،-ب   دارد. یشیزا ۀاختی کی و یشیرو اختهی کی ،یداخل ۀوارید کی ،یخارج ۀوارید کی دهیگرده رس ۀدان-الف -30

 یجوان پوشش تخمک-د      تخمک هاست. لیشود، محل تشک یم دهیمتورّم در گل د یتخمدان که به صورت بخش-کالله     ج

 به مجموعه سلول هلی دیپلوئیدی درون تخمک مادگی را گویند.-و ویژگی آن دیپلوئیدی بودن آن است.     ه دارد یا هیدو ال

 یگرده افشان -31

 یتخم اصل -32

 رویان -33

 مهیتخم ضم -34

 آندوسپرم -35

 نرم آکنه ای -36



 

 

 یدارا ایذدار و ممکن است صاف منف گرده یدانه ها یخارج ۀوارید -.    بشوندی بساک، گرده ها رها م ۀواریبا شکافتن د -الف -37

    -د    .شوندی منتقل م گریبه گل د یپراکنده و از گل طیباد، آب و جانوران در مح ۀلیگرده به وس یدانه ها -.      جباشد یناتیتزئ

 .ندیگو یم یگرده از بساک به کالله گرده افشان ۀبه انتقال دان

سلول رویشی دانه گرده پس از قرار گرفتن بر روی کالله تقسیم و لوله گرده را تشکیل می دهد. و وظیفه ی آن انتقال سلول -الف -38

 انیتخم به رو نی. اشودی م لیتشک یمزا، تخم اصلتخ ۀاختیبا  اسپرم هااز  یکی زشیاز آم -زایشی به درون تخمک است.     ب

یکی از سلول های -ج      است. مهیتخم ضم لیآن تشک ۀجیکه نت ابدیی م زشیآم یدو هسته ا ۀاختیبا  گری. اسپرم دابدیی م نمو

 مهیتخم ضم -زایشی دانه گرده با تخمزا و یکی دیگر با تخم ضمیمه لقاح می یابد که به آن لقاح دوتایی یا مضاعف گویند.       د

 ۀریساخته شده و ذخ )پارانشیم(یا هنرم آکن یها اختهی بافت از نیکند. ا یم جادیرا ا آندوسپرمبه نام  یبافت یمتوال یها میبا تقس

 .است انیرشد رو یبرا ییغذا

 گرده افشان -39

 قند -40

حاصل آن تقسیم به دو سلول یکی بزرگ و یکی کوچک که از -ب     شود. یم لیتخم تشک ۀاختی یدر پ یپ میاز تقس انیرو-الف -41

 لپه ها-سلول حاصل از تقسیم کوچک تر      د-نوع تقسیم میتوز است.     ج

-.       جاست ییغذا ۀریو ذخ انیدانه شامل پوسته، رو-ب    شود. یم لیدانه تبد ۀکند و به پوست یم رییتغ زیتخمک ن ۀپوست-الف -42

 زین یانیرو یبه لپه ها برگ ها-د     جذب لپه ها شود. که نیا ایبماند،  یدانه باق ۀریاست آندوسپرم به عنوان ذخممکن دو نوع ،

 .کنندی فتوسنتز م یو به مدت کوتاه ندیآی م رونیاز گونه ها از خاک ب یاریبس در رایز ند؛یگوی م

از ورود آب و  یریو با جلوگ کندی حفظ م ییایمیش ای یکیزیف یو صدمه ها طیمح نامساعد طیرا در برابر شرا انیدانه، رو ۀپوست -43

 شود. یم انیرو عیرشد سر از به دانه مانع ژنیاکس

 یاهیو به صورت گ ردیگ یم مناسب رشد خود را از سر طیدر شرا انیشود. رو یمتوقف م یرشد آن تا مدت ان،یرو لیبعد از تشک -44

 شود. یاز دانه خارج م ندیگو یکوچک که به آن دانه رُست م

 دارد. ازیمناسب ن یو دما ژنیبه آب، اکس شیرو یدانه برا -45

 شیو رو ینیزم ریز شیرو بیهمراه با ساقه از خاک خارج شوند، به ترت ایخاک بمانند  درون لپه ها که نیدر نهان دانگان بر اساس ا -46

 .شده است فیتعری نیرو زم

 فقط گیاهان گلدار این گونه اند.-نادرست -47

 درست است. -48

 مثل هلو شود یم دهینام یقیحق وهیشده، م جادیکه از رشد تخمدان ا یا وهیم -49

 نهنج است. رشد که حاصل بیس ۀویکاذب است. مانند م وهیگل نقش داشته باشند، م گرید یقسمت ها وهیم لیتشک اگر در -50

باد -2 شوند  یو با آنها جابه جا م چسبندی جانوران م کریپ ها به وهیم یبعض-1 -پراکنش دانه ها     ب-2حفظ دانه ها -1-الف1 -51

 .کنندی م ها و دانه ها را جابه جا وهیم زیآب ن-3و 

 ۀلیخورده شدن به وس از وهیم یدگینارس تا زمان رس یدانه ها جهیدارند. در نت یندیناخوشا ۀنارس معموالً مز یها وهیم -الف -52

دانه ها  یبعض ۀپراکنش دانه ها نقش دارند. پوست در ده،یرس یها وهیجانوران با خوردن م یاز طرف -ب    شوند. یجانوران حفظ م

 مانند. یجانوران سالم م یگوارش یها رهیش در برابر یچنان سخت و محکم است که حت



 

 

نخواهد  لیتشک زین یا نشود، دانه انجام اگر لقاح نیشود؛ بنابرا یم جادیبعد از لقاح تخم زا و اسپرم، دانه از رشد و نمو تخمک ا -53

 شوند. یم جادیروش ا نیبدون دانه به ا یشد. پرتقال ها

 زندیشوند که ر یم لیتشک ینارس یبرود، دانه ها نیمراحل رشد و نمو از ب لیقبل از تکم انیلقاح انجام شود، اما رو خیر ، می تواند -54

 نیاز ا دانه بدون ی. موز هاندیگو یبدون دانه م ۀویم ز،ین ییها وهیم نینازک دارند. به چن یو پوسته اکه به نظر بدون دانه می آید 

 نوع اند.

 و سپس از کنندی مثل م دیکمتر، رشد و تول ایسال  کیدر مدت  اهانیگ نیا -سه گروه:یک ساله،دو ساله و چند ساله      ب -الف -55

 .ساله اند کی اهانیاز گ اریگندم و خ اهیروند. گ یم نیب

مانند شلغم و  یاهیدارند. مثالً گ یشیزا رشد گل و دانه دیدارند و در سال دوم با تول یشیدر سال اوّل رشد رو اهانیگ نیا -الف -56

 دیتول وهیتوانند گل، دانه و م یم ساله از آنها هر ی. بعضدهندی خود ادامه م یشیسال ها به رشد رو اهانیگ نیا -ب     چغندر قند

 کنند. یزندگ زیتا چند قرن ن یحت است چند سال هاند که ممکن اهانیکنند. درخت ها و درختچه ها از گ

 یکه رنگ ها ییها دگلیتول ژهیو به بر است؛ نهیهز اهانیگ یگل برا دیکنند. تول یم دیاند که گل تول اهانینهاندانگان تنها گروه از گ -57

 دارد.. زیرا برای تولید آن نیاز به صرف انرژی معطر و شهد دارند باتیگوناگون، ترک

 :ریطبق جدول ز-کنند.     ب یم یگروه بند ینداشتن آوند، دانه و گل به طور کل ایداشتن  یرا براساس صفت ها اهانیگ-الف -58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خوابانیدن -59

 خوابانیدن-پیوند زدن     ج-قلمه زدن     ب-الف -60



 

 

زندگی طراحی شده است. دانش آموزان در چنین فعالیت به منظور جمع بندی آموخته ها و نیز گسترش یادگیری و برقراری ارتباط با  -61

هایی این فرصت را دارند تا از نزدیک با مشاغل و تجارب صاحبان مشاغل و نیز انواعی از فعالیت های اقتصادی مرتبط با موضوع 

 مورد مطالعه آشنا شوند.

 ساقه رونده-پیاز      د-غده     ج-زمین ساقه     ب-الف -62

می توان پیاز گل ها،زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کالس برده و در صورت در اختیار نداشتن گیاه  برای قسمت الف-الف -63

توت فرنگی از تصویر آن استفاده کرد. در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری،ذخیره ای یا ذخیره ای نبودن ساقه و محل ذخیره 

 ای اشت اما شلغم ریشه ی غده ای است خیر زیرا از آن ریشه خارج شده است.سیب زمینی ساقه ی غده -را مقایسه کرد.      ب

رشد و نمو  یبرا ازیمواد مورد ن یدارا طیمح نیشود. ا یکشت گذاشته م طیدر مح یاهیاز بافت گ یقطعه ا ای اختهیفن،  نیدر ا -64

 دهیآورند که کال نام یهم شکل را به وجود م یها اختهیاز  یها تود توز،یم میمناسب، با تقس طیو بافت در شرا اختهیاست.  اهیگ

 .اندن کسای یکه از نظر ژن ابدی زیتمای اهانیتواند به گ یشود. کال م یم

 به محیط عاری از میکروب و در شرایط استریل را محیط سترون گویند. -65

 کال-ریشه      ج-ساقه     ب-الف -66

سامانه ی بافت زمینه ای را نام ببرند،زیرا این سامانه تعداد فراوانی یاخته ی انتظار می رود دانش آموزان با توجه به آن چه آموخته  -67

نرم آکنه ای دارد همچنین با توجه به آموخته های خود درباره اتصال یاخته های گیاهی،به ضرورت به کارگیری آنزیم ها برای جدا 

 شدن یاخته ها از هم اشاره کند.

 گود باشد. ایاست صاف، برآمده  ممکن و عینهنج قرار دارند. نهنج وس به نام یبخش یاست که رو یپرچم و مادگ -68

 برای ایجاد جاذبه جهت حشرات و پرندگان تا گرده افشانی انجام پذیرد. -69

 گلبرگ-کاسبرگ ط-نهنج ح-تخمک ز-تخمدان و-خامه ه-کالله د-بساک ج-میله ب-الف-مادگی یا برچه     ب-2پرچم -1-الف -70

 در این فعالیت می خواهیم تفاوت تک لپه ای و دو لپه ای ها را بدانیم:  -71

 شوند. یم میتقس یو دو لپه ا ینهان دانگان به دو گروه تک لپه ا

 دانگان تک لپه: نهان

 لپه دارد. کیدانه تنها  اهکیگـ1

 دارند. ازیپ ای ینیزم ریافشان و ساقه ز شهیغالبا رـ2

 داشته باشد. یگل، که ممکن است انشعابات لیانشعاب است، مگر در بخش تشک آنها اغلب فاقد ییساقه هواـ3

در اغلب تک لپه  بایکنند .پهنک برگ تقر یدور ساقه را احاطه م ام،ین لهیدمبرگ ندارند، در عوض به وس یتک لپه ا اهانیگ یاغلب برگهاـ4

 شوند. یبه هم مربوط م نییمو یرگبرگها لهیبه وس یمواز یهستند و رگبرگها یو رگبرگها مواز دهیکش هایا

 عدد است. نیاز ا یمضرب ایتعداد قطعات گل اغلب سه ـ5

 بصورت پراکنده هستند . یدستجات آوندـ6

 :مثالها



 

 

 و زعفران لی، برنج، ذرت و خرما....وان گندم

 گل اختر، الله، سنبل و ثعلب زنبق،

 

 دانگان دو لپه: نهان

 دو لپه است. یدانه دارا اهکیگـ1

 راست دارند. شهیاغلب آنها رـ2

 آنها اغلب منشعب است. ییساقه هواـ3

 است. یمواز ریآنها اغلب منشعب و غ یفراوان بوده، رگبرگها یگوناگون یبرگها دارا-4

 اعداد است. نیاز ا یمضرب ای 5 ای 2تعداد قطعات گل در آنها ـ5

 حلقه قرار دارند. کیدر  یدستجات آوندـ6

 :مثالها

 شوند. یم میگلبرگ تقس وستهیگلبرگ، جدا گلبرگ و پ یسه گروه ب به

 بلوط و گردو د،فندق،یگلبرگ:ب یب

 شب بو، خشخاش، مرکبات، گل سرخ و باقال یها رهیگلبرگ:ت جدا

 ینیزم بینعناع، گاو زبان، و س مون،یگل م یها رهیگلبرگ:ت وستهیپ

 

 تخمدان-خامه ه-کالله د-ج به هم متصل یگلبرگ ها-بساک ب-الف-است.         بنر  2ماده و گل شماره  1گل شماره -الف -72



 

 

دارد که  یا هیدو ال یپوشش جوان تخمک هاست. تخمک لیشود، محل تشک یم دهیمتورّم در گل د یتخمدان که به صورت بخش -73

بافت  یها اختهیاز  یکیسازند  ینام بافت خورش را م بهی ها، بافت اختهی نی. مجموع اردیگ یرا در بر م یدیپلوئید یها اختهی

که با  ماندی م یباق یکیفقط  اختهیچهار  نیا از .کندی م جادیا یدیها پلوئ ۀاختیچهار  وزیم میشود و با تقس یخورش بزرگ م

 یها اختهیاز  یدو هسته ا اختهیدارد. تخم زا و  اختهیهفت  یانیرو ۀسیکند. ک یم جادیا یانیرو ۀسیبه نام ک یساختار توزیم میتقس

 کنند. ینر شرکت م یلقاح با گامت ها در اند که یانیرو سهیک

گرده  یدانه ها-5سلول زایشی -4 نارس یگرده ها-3دیپلوئید -2 گرده ۀسیک-1میتوز    ،      -دمیوز    -میتوز   ج-میوز   ب-الف -74

 تخم زا-8تخمک -7  اختهیچهار -6 دهیرس

 .مهیتخم ضم و یتخم اصل لیمراحل تشک -75

 لینارگ ریشود. ش یم دهید عیما صورت بافت آندوسپرم به رد،یانجام نگ توپالسمیس میشود، اما تقس میتقس مهیتخِم ضم ۀاگر هست -76

 زین توپالسمیس میاست که در آن تقس یآندوسپرم ل،یرنگ نارگ دیسف و یکه بخش گوشت یاست. در حال یآندوسپرم نیاز چن یمثال

 .انجام شده است

 دارای رنگ های متنوع ، دارای بو گول زننده ، شهد شیرین -77

گرده افشانی یه طریقه باد،حشرات،حیوانات،پرندگان و حتی آب و انسان که به صورت طبیعی و مصنوعی به وسیله انسان صورت  -78

 می گیرد

با -ا سفید رنگ و دارای بوهای قوی هستند.    برنگ برای گرده افشان هایی که در شب فعال اند،معنی دار نیست.این گل ه-الف -79

 توجه به رنگی بودن یا نبودن گلبرگ ها،وجود شهد یا بو درباره نوع گرده افشانی گیاهان پیرامون خود قضاوت می کنند.

 یاخته بزرگ-و کوچک ۀاختی-تخم اصلی ه-د لیدر حال تشک یلپه ها-لپه ها ج-ب یانیرو ۀشیر-الف -80

دانه ها باید آن ها را ابتدا یک یا دو روز در آب بخیسانند سپس مرطوب  های قبل می دانند که برای رویاندن دانش آموزان در پایه -81

نگه دارند تا رشد کنند. انتظار داریم که دانش آموزان با مشاهده رویش انواع دانه ها پی ببرند که ابتدا ریشه خارج می شود و نتایج 

 ی ارائه دهند:هنگام رویش دانه،ریشه اولین اندامی است که خارج می شود.مشاهده های خود را با چنین گزاره ا

این فعالیت برای مشاهده برچه در میوه طراحی شده است هر یک از چره های پرتقال یک برچه را نشان می دهد همچنین در فلفل  -82

عرضی در میوه ها مفهوم برچه را که در گفتار دلمه ای و خیار می توانیم مرز برچه ها را مشاهده کنیم دانش آموزان با ایجاد برش 

 .آمده است بهتر درک می کنند. ممکن است در فلفل دلمه ای برچه ها کامالً از هم جدا نشده باشند 2

 جانوران -83

ایی پاسخ دانش آموزان مبتنی بر ویژگی های ظاهری این میوه ها خواهد بود میوه هایی که دارای بال یا کرک هستند،با باد و میوه ه -84

 که دارای زوائد خار مانند هستند با چسبیدن به پشم یا موی جانوران در محیط جابجا می شوند.

 ۀ. در سال دوم ساقشوندی م رهیآنها ذخ ۀشیدر ر فتوسنتز دارد و مواد حاصل از یشیچغندر قند در سال اوّل رشد رو مانند یاهیگ -85

 .رسند یگل و دانه به مصرف م لیتشک یبرا شهیر در شده رهیشود و مواد ذخ یم جادیگل دهنده ا

 زنبق -86

تحقیق دانش آموزان باید شامل اثرات سوء به کارگیری حشره کش ها و سموم دفع آفات بر حشراتی باشد که آفت گیاهان -الف -87

که کشاورزی و محصوالت باغی به شمار نمی روند و در عوض برای آن ها مفیدند. از تهدیدهای دیگر می توان امواج رادیویی 

خوانده اند،ارائه  این فعالیت به منظور جمع بندی آن چه در فصل-مثالً شامل امواج تلفن های همراه می شود اشاره کرد.       ب



 

 

شده است شما می توانید با پرسش های دیگری از این روند نما ، موفقیت دانش آموزان در درک مفاهیم علمی این فصل را ارزیابی 

 کنید.

 نادرست  -88

   پیاز -89

 (n 3سلول تخم دیپلوئید و سلول تریپلوئید)-کاسبرگ     ب-الف -90

    aبا  d      -     3با  b      -     2با  1 -91

کیسه های گرده در سطح زیرین پولک های مخروط نر و تخمک در سطح باالیی پولک های مخروط ماده تشکیل می شوند.    -الف -92

 از طریق لوله ی گرده-می شود.     جتشکیل رویان با تقسیم نامساوی سلول تخم آعاز -ب

 برگ-پیاز      ب-الف -93

 لوبیا-به وسیله قالب       ب-الف -94

 بافت آلبومن-هاپلوئید      ب-الف -95

 نخود-دیپلوئید     ب-الف -96

     2ه با       -      1د با        -       3ج با        -      5ب با     -     4با -الف -97

 فن کشت بافت-تقسیم میوز      ج-پوسته و منفذی به نام سفت      بپارانشیم خورش ، یک -الف -98

 به ب 3       -به الف       2      -به ج       1 -99

 تولیدگل ویژه به است؛ بر هزینه گیاهان برای گل تولید. کنند می تولید گل که اند گیاهان از گروه تنها نهاندانگان - 4گزینه  -100

 توانسته و ندن ازمی روی گیاهان بیشترین دار گل گیاهان وجود این، با. دارند شهد و معطر ترکیبات گوناگون، های رنگ که هایی

 .دهند خود اختصاص به را زمین از وسیعی پهنۀ اند

. یابند تکثیر ریشه و برگ ساقه، یعنی رویشی، های بخش از استفاده با و جنسی غیر روش به توانند می گیاهان -2گزینه  -101

 .شوند می آلبالو ایجاد های درخت آنها رشد از که شود می تشکیل هایی جوانه آلبالو، درخت ریشۀ روی مثالً

 شاخه یا جوانه مانند گیاه یک از ای قطعه روش این در. است رویشی تکثیر های روش از دیگر یکی زدن پیوند - 1گزینه  -102

 بیماری به مقاومت مانند هایی ویژگی پایه گیاه .شود می زده پیوند گویند، می پایه آن به که دیگری گیاه تنۀ روی پیوندک، نام به

 .دارد مطلوب میوۀ مثالً شود، می گرفته آن از پیوندک که گیاهی که حالی دارد، در شوری یا خشکی با سازگار ها،

 به ساقه این .دارد جانبی و انتهایی جوانه هوایی ساقۀ همانند و کند می رشد خاک زیر افقی طور به ساقه، زمین-3گزینه  -103

 دارد ساقه زمین که است گیاهانی زنبق از. کند می تولید ها جوانه محل در جدیدی های پایه خاک، زیر در خود افقی رشد موازات

 از یک هر. است ای ساقه زمینی چنین سیب. است شده متورم آن در غذایی مادۀ ذخیرۀ علت به که است زیرزمینی ای ساقه غده،

ه جوان های قطعه به را آن زمینی، سیب تکثیر برای. شود تبدیل می گیاهک ی به زمینی، سیب غدۀ سطح در شده تشکیل های جوانه

 اند متصل آن به خوراکی های برگ که دارد مانندی تکمه و کوتاه زمینیِ زیر ساقه پیاز، .کارند می در خاک و کنند می تقسیم دار

 خاستگاه یک هر که شود تشکیل می کوچک پیاز تعدادی پیاز هر از. دارند پیاز نیز الله و نرگس. است ساختاری چنین خوراکی پیاز

 فرنگی توت گیاهان. رونده دارد ساقۀ فرنگی توت گیاه. کند می رشد خاک روی افقی طور به رونده، ساقۀ .شوند می گیاه یک

 .شوند می ایجاد ها، گره محل در جدیدی

 رجوع شود به تست باال – 1گزینه  -104



 

 

 در. شود می استفاده آزمایشگاه در آنها انبوه تولید و مطلوب های ویژگی با گیاهان تولید برای بافت کشت فنّ از -3گزینه  -105

 گیاه نمو و رشد برای نیاز مورد مواد محیط دارای این. شود می گذاشته کشت محیط در گیاهی بافت از ای قطعه یا یاخته فن، این

 می نامیده کال که آورند می وجود به را شکل هم های یاخته از های میتوز، تود تقسیم با مناسب، شرایط در بافت و یاخته. است

 می انجام سترون کامالً محیطی در بافت کشت مراحل همۀ. اند یکسان ژنی نظر از که یابد گیاهانی تمایز به تواند می کال. شود

 .شود

 طراحی شده است. کتاب 133ص  7این سوال بر اساس فعالیت  -2گزینه ی  -106

 درست است )طبق تصویر زیر ( 3گزینه -درست است.        ب 4گزینه  -الف -107

 

 آب یا های قطره در تواند می و دارد حرکتی وسیلۀ جانوران در نر گامت همانند خزه، مانند گیاهانی در نر گامت -1گزینه  -108

 .برساند ماده گامت به را خود و کند شنا پوشانده، را گیاه سطح که رطوبتی

ه یاخت این (میوز) کاستمان تقسیم از .دارند دیپلوئیدی هایه یاخت و شوند می تشکیل بساک در گرده های کیسه -4گزینه  -109

 رشتمان تقسیم دادن انجام با ها یاخته این از هریک. اند های نارس گرده واقع در که شودی م ایجاد هاپلوئیدی یاختۀ چهار ها،

 یک داخلی، دیوارۀ یک خارجی، دیوارۀ یک رسیده گرده دانۀ. شود می تبدیل گرده رسیده دانۀ به دیواره در تغییراتی و (میتوز)

. هاست تخمک تشکیل محل شود، می دیده گل در متورّم بخشی صورت به که تخمدان .دارد زایشی یاختۀ و یک رویشی یاخته

 خورش بافت نام بافتی به ها، یاخته این مجموع. گیرد می بر در را دیپلوئیدی های یاخته که دارد ای الیه دو پوششی تخمک جوان

 چهار این از .کندی م ایجاد پلوئیدی ها یاختۀ چهار میوز تقسیم با و شود می بزرگ خورش بافت های یاخته از یکی. سازند می را

 تخم. دارد یاخته هفت رویانی کیسۀ. کند ایجاد می رویانی کیسۀ نام به ساختاری میتوز تقسیم با که ماندی م باقی یکی فقط یاخته

گزینه اول  3)با توجه به متن .کنند می شرکت نر های گامت با لقاح که در اند رویانی کیسه های یاخته از ای هسته دو یاخته و زا

 صحیح است. 4نادرست و فقط گزینه 



 

 

 می دیده مایع صورت به آندوسپرم بافت نگیرد، انجام سیتوپالسم تقسیم اما شود، تقسیم ضمیمه تخمِ هستۀ اگر -2گزینه  -110

 آن در که است آندوسپرمی نارگیل، رنگ و سفید گوشتی بخش که حالی در. است آندوسپرمی چنین از مثالی نارگیل شیر. شود

 .است شده انجام نیز سیتوپالسم تقسیم

 است که توسط انسان زرد دیده می شود.گل قاصد همان قاصدک یا دندان شیر است که شکل قبل از بذر افشانی -1گزینه  -111

 و گیرد می سر از را خود رشد مناسب شرایط در رویان. شود می متوقف مدتی تا آن رشد رویان، تشکیل از بعد -2گزینه  -112

 یافته رویش دانه که شود می حالت گفته این در. شود می خارج دانه از گویند می رُست دانه آن به که کوچک گیاهی صورت به

 .است

 حاصل رشد که سیب میوۀ مانند. است کاذب میوه باشند، داشته نقش گل دیگر های قسمت میوه تشکیل در اگر -4گزینه  -113

 .است نهنج

 باقی خاک در که است ساقه زمین دارای و گیاهانی چنین از مثالی زنبق. دارد وجود نیز ساله چند علفی گیاهان -1گزینه  -114

 .ماند می

هستند که بخش یزرگ رویانی است و دارای مواد غذایی است لپه ها دیپلوئیدند در لوبیا لپه ها از لپه ها  1شماره – 4گزینه  -115

برگ های رویانی است که آن هم دیپلوئید است و  3ریشه رویان است که باز دیپلوئید است. شماره  2خاک بیرون می آید. شماره 

 و باز هم دیپلوئید است پوشش دانه است 4شماره 

گیاه کاج از بازدانگان بوده و دو نوع دانه گرده در آن می تواند وجود داشته باشد یکی گرده نارس یا هاگ نر و -1گزینه  -116

به تخمک رسیده و سلول تخم به وجود می آید یعنی یک سال با دوم دانه گرده رسیده که در سال اول وارد تخمدان و سال دوم 

 باقی می ماندتشکیل اتاقک دانه گرده رسیده در آن 

گرده مشاهده کرد که پر  سهیک 4توان  یم آن شاه پسند متعلق به نهاندانگان است و در برش عرض بساک اهیگ - 1 نهیگز -117

 آورند که هر یبه هم به وجود م دهیسلول چسب 4 وزیسلول ها به هنگام م نیاز ا کی هر هستند. دیپلوئیمادر هاگ د یاز سلول ها

به دو  لیتبد توزیم میسلول با تقس نی. اباشدی م دیشوند. پس هر سلول دانه گرده نارس هاپلوئ یم دهیدانه گرده نارس نام کدام،

 .ندیگو یم دهیآن دو سلول ،دانه گرده رس مجموع شود که به یم(یشیو زا یشیرو)سلول

 دیپلوئینخود د اهیخورش هستند و چون گ میپارانش ،یانیرو سهیاطراف ک یسلول ها -الف موارد: ریسا حیتشر -3گزینه  -118

 یشود نه سلول ها یانجام م یانیرو یتوسط سلول ها نیمصرف آلبوم-ب دارد. پس درست است. همتای است پس کروموزوم ها

از  یکی. تنها دیآ یبوجود م وزیم یتتراد است که ط ،یدیمنظور از ساختار چهار کرومات-ج .است خورش . پس نادرست میپارانش

. دهند. پس نادرست است یکار را انجام نم نیا هیسازند و بق یرا م یانیرو سهیدهد و ک یانجام م وزیم خورش میپارانش یسلول ها

. ندارد خورش میپارانش یبه سلول ها یو ربط دیآ یبوجود م n 2 گوتیز توزیمادر، بنداله نام دارد که از م اهیو گ انیروابط رو-د

 پس نادرست است.

فالش نوری در طول ش ب های بلند می توانیم الگوی گل  گیاه زنبق یک گیاه روزبلند است با استفاده از یک - 4گزینه  -119

 عوض کنیم دهی آن را

 یشیو رو یشیزا یدارد. سلول ها DNA مقدار نیبرابر ا 1متافاز  نیاست که در ح n 3 ساز نیسلول آلبوم - 4 ی نهیگز -120

 .ندیآ یم به وجود کروسپوریم توزیم میاز تقس زین

 (3)توضیح در سکوی پرتاب– 2گزینه  -121



 

 

 سکوی پرتاب
 استفاده سبز فضای مهندسی و کشاورزی در گسترده بصورت که است گیاه تکثیر( تناسلی غیر) جنسی غیر روش یک زدن قلمه  -1

 طرق از یکی زدن قلمه. اصلی پایه از شده قطع گیاهی قسمتهای از بعضی تکامل و نمو و رشد از است عبارت زدن قلمه.شودمی

 نابه هایریشه ساقه، قلمه در. باشد برگ یا ریشه ساقه، از ایقطعه تواندمی قلمه یک. است گیاهان تناسلی غیر ازدیاد متداول بسیار

 باید بگیرد اصطالح به و کند رشد اینکه برای برگ قلمه و آیند بوجود باید جا نابه هایشاخه ریشه قلمه در و یابند تشکیل بایستی جا

 بدست برای ریشه فاقد یافتهبرش ی تکه آنجائی که از .یابند تکامل و رشد جا نابه هایشاخه هم و نابجا هایریشه هم آن روی در

 اولیه هایروش از یکی روش این. شد خواهد خشک زودیه ب مربوط و مناسب محیط نکردن فراهم در صورت در است، آب آوردن

 .آیدمی شماره ب سازیتاگ

 زدن قلمه مختلف هایروش

 :شوندمی تهیه گوناگونی هایشیوه به هاقلمه

 ساقه قلمه

 :شودمی بندیتقسیم زیر هایگروه به و شودمی برداشت گیاهان از که است ایقلمه ترینمهم قلمه، از نوع این

 خشبی قلمه

 خشبی نیمه قلمه

 سبز قلمه

 علفی قلمه

 برگی قلمه

 برگ و جوانه قلمه

 ایریشه قلمه

 عنوان به معموالً کار این. است زاییریشه منظورِ به آب در قلمه دادنِ قرار و هاآن زدنِ قلمه گیاهان، تکثیرِ برای معمول راهِ یک

 .شودمی شناخته «هاقلمه دادنِ رشد» یا «گیاه زاییِریشه»

 جنسی غیر هایشیوه از یکی زدن پیوند. شودمی متصل دیگر گیاه از بخشی روی بر گیاه یک از بخشی آن توسط که است فنی پیوند -2

 معمولی تقسیم .شودمی داده رشد دیگری گیاه روی بر و شده جدا گیاهی از بافت یک روش این در. است گیاهان تکثیر( تناسلی غیر)

 گیاه و بیامیزند هم در هابخش و یافته ادامه هابافت نمو و رشد و ترمیم حاصله هایزخم که شودمی باعث اتصال محل در هاسلول

 که وقتی. شودمی نامیده پایه دربردارد را گیاه هایریشه که پایینی بخش و پیوندک پیوندی گیاه این باالیی بخش.آید حاصل واحدی

 ترینمهم ای،جوانه پیوند و قلمه گرفتن طریق از تکثیر. گویندمی ایجوانه پیوند را پیوند باشد، دربرداشته جوانه یک فقط پیوندک

 .است گیاهان در غیرتناسلی تکثیر روش

 پیوند تاریخچه



 

 

. اندبوده آشنا گیاهان زدن پیوند دانش با مسیح میالد از قبل دهه چندین هاچینی که است واقعیت این بیانگر موجود مدارک و اسناد

 .است بوده مرسوم فن این نیز روم امپراطوری زمان در

 پیوند هدف

 تعویض این وجود با. شودمی انجام محصول کیفی و کمی بهبود و درخت باردهی توان افزایش هدف با اغلب میوه درختان زدن پیوند

 گیاهان به رسیدست منظور به پیوندی هایپایه هایویژگی از استفاده باغ، در افشانیگرده تنظیم درخت، باردهی و رویشی ساختار

 – تنه به شده وارد هایزخم ترمیم پیوندی، هاینارسایی و عوارض از برخی رفع برای هاپایه میان از استفاده قوی، بسیار تا قد کوتاه

 پیوندی هایترکیب ایجاد در همیشه که هستند اهدافی از دیگر بسیار موارد و باردهی آغاز در تسریع درخت، اصلی هایشاخه و ریشه

 .اندتوجه مورد

 همه ندرته ب عمل این انجام نتیجه که است این پیوند روش معایب از. دارد محاسنی و معایب پیوند،:  پیوند محاسن و معایب

 در باید دلیل همین به. شودمی حجیم گرفته، انجام قسمت درآن پیوند که گیاه ساقه از محلی گاهی و کندنمی تأمین هارا خواسته

 .آید وجود به قبولی قابل پیوند تا باشد داشته وجود پیوندک و پایه بین تطابق تا داشت دقت پیوند و پایه انتخاب

 

 پیوندک و پایه تطابق

 به باشند، دارا را دیگر هم به شدن پیوند قدرت که باشند وضعی به باید ساختمانی و فیزیولوژیکی شرائط نظر از پیوندک و پایه

 تطابق این عدم. دارد آنها طبیعی روابط و نزدیکی به بستگی زیادی حدود تا تطابق این. باشند داشته تطابق هم به نسبت دیگر عبارت

 غیرطبیعی و کم رشد ضعیف، گیاهان آمدن دست به یا پیوند در موفقیت عدم. باشد فیزیولوژیکی یا ساختمانی دلیل به تواندمی

 و پایه شدن جدا هم از و شکستن باعث غالباً که پیوند، محل مکانیکی سستی پیوند، محل العادهفوق رشد و برجستگی پیوندک،

 عمل از بعد بالفاصله یا حاالت بعضی در آثار این. باشد پیوندک و پایه تطابق عدم دلیل به است ممکن همگی شود،می پیوندک

 ویروسی هایبیماری از بعضی ارتباط این در. کندمی بروز گذشت زدن پیوند زمان از که سال 7–8 از بعد یا شوند،می ظاهر پیوند

 آلوده پایه طریق از که پیوند، و است مقاوم ویروسی بیماری یک به نسبت پایه فرضاً که ترتیب بدین. بکنند بازی نقشی توانندمی نیز

 .ببرد در به سالم جان بیماری مقابل در تواندنمی شود،می

 کاج .شوند می محسوب امروزی درختان ترین قدیمی که هستند دار دانه آوندی گیاهان از ای دسته بازدانگان یا دار مخروط گیاهان -3

 پولک چند از میوه گیاهان این در .رویند می ها کوهستان و سرد معتدل، مناطق در که هستند دسته این درختان ترین معروف از سرو و

 گیاهان .اند آورده وجود به را مانند مخروط ساختاری و اند گرفته قرار محور یک حول متراکم و منظم طور به که است شده تشکیل

 می دانه یک حاوی مخروط پولک هر. است گرفته قرار شکل مخروطی میوه درون ها آن دانه و ندارند گل بازدانگان، یا دار مخروط

 .باشد

 هستند؟ سبز همیشه بازدانگان یا دار مخروط گیاهان چرا          

            خشکی مقابل در رو این از. دارند نگه خود در را آب تواند می که دارد رگبرگ یک و است شکل سوزنی معموال بازدانگان های برگ          

 .شوند می دیده رنگ سبز سال مواقع تمام بنابراین. ریزند می دوم سال پایان در درختان این های برگ دیگر طرف از. اند مقاوم

 : بازدانگان یا دار مخروط گیاهان مثل تولید       



 

 

  نوع دو هر دارای گیاهان این. است گرفته قرار شکل مخروطی میوه درون دانه بازدانگان، یا دار مخروط گیاهان در گفتیم که طور همان        

 .پردازیم می آن شرح به زیر در که هستند ماده و نر مخروط

 : بازدانگان یا دار مخروط گیاهان نر مخروط

 درون. است گرفته قرار گرده کیسه دو یک هر زیر در که است شده تشکیل هایی پولک از و است کشیده و رنگ زرد بازدانگان نر مخروط

 از که دارد وجود پوسته دو گرده دانه اطراف در. آورند می وجود به را نر گامت 4 خود تقسیم با که دارند قرار گرده های دانه ها کیسه این

 .کند می کمک نر های گامت انتشار به بال مانند و شود می پر هوا

 : بازدانگان یا دار مخروط گیاهان ماده مخروط

 تخمک ماده، مخروط پولک روی. دارد قرار جوان های شاخه راس در معموال و است شکل مرغی تخم و تر حجیم بازدانگان، ماده مخروط

 .باشد می ماده گامت حاوی که دارد قرار

 می صورت لقاح و سازد می را گرده لوله نام به گرده،ساختاری دانه سپس. رساند می ماده درمخروط موجود تخمک به را گرده های دانه باد

 .گیرد

 ماده، مخروط شدن باز با. است بال شبیه چوبی و سخت پوسته یک داری که شوند می نامیده دانه آن، درون محتویات و تخمک لقاح، از پس

 .برسند رشد برای مناسب مکانی به تا چرخند می سقوط هنگام در خود بال کمک به و کند می جابجا را یافته لقاح های دانه این باد

 .دهد می نشان را کاج مثل تولید جرخه زیر شکل



 

 

 


