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 تولید .کنندمی تولید گل که اندگیاهان از گروه تنها دانگاننهان 

 که ییهاتولیدگل ویژه به است؛ برهزینه گیاهان برای گل

 دانیدمی آیا .دارند شهد و معطر ترکیبات ،گوناگون هایرنگ

زمین روی گیاهان ینتربیش دارگل گیاهان این، وجود با چرا؟

 اختصاص خود به را زمین از یوسیع پهنۀ اندتوانسته و اند

 جانورانی گوناگونی چرا دارد؟ مزایایی چه گل داشتن .دهند

 است؟ تربیش دارگل گیاهان با زیستگاهی در هاحشره مانند

 شود؟می انجام آن در فرایندی چه و دارد ساختاری چه گل

 غیرجنسی مثل تولید :1 گفتار

 انگور درخت یک یا سرخ گل بوتۀ یک مانند گیاهی کنید فرض

 .تکثیرکنید را آن خواهیدمی و دارید

می را هاآن هایدانه و کنند تولید دانه تا کنیدمی صبر آیا

 برید؟می کار به دیگری روش یا کارید،

 رویشی هایبخش با تکثیر

 هایبخش از استفاده با و جنسی غیر روش به توانندمی گیاهان

 ریشۀ روی مثالً .یابند تکثیر ریشه و برگ ،ساقه یعنی ،رویشی

 هاآن رشد از که شودمی تشکیل ییهاجوانه ،آلبالو درخت

 نوع از مثلی تولید چنین .شوندمی ایجاد آلبالو هایدرخت

 چگونه را غیرجنسی مثل تولید .است رویشی یا ،غیرجنسی

 کنید؟می توصیف

 
 .ریشه روی هایجوانه از جدید هایدرخت تشکیل -1 شکل

 

 استفاده گیاه رویشی هایبخش از گیاهان تکثیر رایب معموالً

 خاک در ساقه از ییهاقطعه باگذاشتن هم شما شاید .کنیممی

 تکثیر برای حالت این در .باشید کرده تکثیر را گیاهی آب، یا

 نظر به (.الف -1 شکل) دایهبرد کار به را زدن قلمه روش گیاه،

 چیزی چه کند،می ایجاد جدید گیاه که ساقه از ایهقطع شما

 باشد؟ داشته باید

 این در .است رویشی تکثیر هایروش از دیگر یکی زدن پیوند

 ،پیوندک نام به شاخه یا جوانه مانند گیاه یک از ایهقطع روش

  زده پیوند گویند،می پایه آن به که دیگری گیاه تنۀ روی

 

 
 

 

 

  عبارت صحیح است؟ کدام :1 تست 

 (91)سراسری خارج کشور 

( برای تکثیر رویشی گیاهان، وجود محیط کشت سترون 1

 الزامی است.

تر از تولیدمثل ی گیاهان، تولیدمثل رویشی سریع( در همه2

 گیرد.جنسی انجام می

های معمول تکثیر ( استفاده از برگ و قطعات ساقه از روش3

 غیرجنسی در گیاهان است.

هایی د بخش( شرط انجام تکثیر غیرجنسی در گیاهان، وجو4

 اند.است که برای این منظور تخصص یافته

 

 «3»گزینة پاسخ: 
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 به مقاومت مانند ییهاویژگی پایه گیاه (.ب -2 شکل) شودمی

 گیاهی که حالی در دارد، شوری یا خشکی با سازگار ،هابیماری

 .دارد مطلوب میوۀ مثالً شود،می گرفته آن از پیوندک که

 گره دارای که را شاخه یا ساقه از بخشی ابانیدنخو روش در

 و ریشه گره، محل از مدتی از بعد .پوشانندمی خاک با است،

 پایۀ مادر، گیاه از کردن جدا با که شودمی ایجاد برگدار ساقۀ

 (.پ -2 شکل) شودمی ایجاد جدیدی

 
 .گیاهان در رویشی تکثیر متفاوت هایروش -2 شکل

 خوابانیدن، پ( زدن پیوند،  ب( زدن قلمهالف( 

 یادآوری

 گل و دانه آوند، نداشتن یا داشتن هایصفت براساس را گیاهان

 .کنندمی بندیگروه کلی طور به

 
 فروشیگل یا گل، پرورش مرکز یک به مراجعه : با1فعالیت 

 تصویری گزارش متفاوت، گیاهان رویشی تکثیر روش دربارۀ

 .دهید ارائه کالس در و تهیه

 هایافته تخصص

 مثل تولید برای که دارند وجود گیاهان در هاساقه از انواعی

 ساقۀ و پیاز ،غده ،(ریزوم) ساقه زمین .اندشده ویژه غیرجنسی

 مثل تولید برای شده ویژه هایساقه از ییهانمونه ،رونده

 .اندغیرجنسی

 همانند و کندمی رشد خاک زیر افقی طور به ،ساقه زمین

 موازات به ساقه این .دارد جانبی و انتهایی جوانه هوایی ساقۀ

 هاجوانه محل در جدیدی هایپایه خاک، زیر در خود افقی رشد

 شکل) دارد ساقه زمین که است گیاهانی از زنبق .کندمی تولید

 (.الف -3

 

 

 
 

 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل  :2 تست 

 (97)مدارس برتر     کند؟می

دهد، زمین ساقۀ نوعی گیاه علفی چند ساله که هر سال گل می»

 «……ساقۀ درخت آلبالو  ……

دارای سرالدهایی است که فقط در جوانه انتهایی قرار  -برخالف( 1

 دارند.

 برد.ها بهره میبرای هدایت شیرۀ خام از پالسمودسم -( همانند2

 ا نوار کاسپاری است.هایی بدارای یاخته -( برخالف3

تواند به کمک جوانه جانبی خود انواعی از بافت می -( همانند4

 ای بسازد.زمینه

 «4»گزینة پاسخ: 

طور افقی زیر خاک ای است که بهزمین ساقه، ساقۀ تخصص یاخته

کند و همانند ساقۀ هوایی، جوانۀ جانبی و انتهایی دارد. از رشد می

سرالدهای نخستین هستند، مجموعه ها که دارای رشد این جوانه

های بافتی تولید های مورد نیاز برای ساخته شدن سامانهیاخته

شود شوند. هدایت شیرۀ خام به کمک آوندهای چوبی انجام میمی

هایی با نوار کاسپاری در ریشه که فاقد پالسمودسم هستند. یاخته

 قرار دارند، نه در ساقه.
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 در غذایی مادۀ ذخیرۀ علت به که ستا زیرزمینی ایهساق ،غده 

 یک هر .است ایهساق چنین زمینی سیب .است شده متورم آن

 یک به زمینی،سیب غدۀ سطح در شده تشکیل هایجوانه از

 آن زمینی،سیب تکثیر برای (ب -3 شکل) شودمی تبدیل گیاه

 .دکارنمی خاک در و کنندمی تقسیم دارجوانه هایقطعه به را

 هایبرگ که دارد مانندی تکمه و کوتاه زمینیِ زیر قهسا ،پیاز

 چنین خوراکی پیاز (.پ -3 شکل) اندمتصل آن به خوراکی

 تعدادی پیاز هر از .دارند پیاز نیز الله و نرگس .است ساختاری

می گیاه یک خاستگاه یک هر که شودمی تشکیل کوچک پیاز

 .شوند

 -3 شکل) کندمی رشد خاک روی افقی طور به ،رونده ساقۀ

 فرنگیتوت گیاهان .دارد رونده ساقۀ فرنگیتوت گیاه (.ت

 .شوندمی ایجاد ،هاگره محل در جدیدی

 

  
 .غیرجنسی تولیدمثل برای یافتهتخصص هایساقه -3 شکل

 کالس به را زیرزمینی هایساقه از هایینمونه (: الف2فعالیت 

 .کنید مقایسه خود گروه در و بیاورید

 همانند شلغم آیا. کنید مقایسه هم با را زمینیسیب و مشلغ (ب

 دارید؟ خود پاسخ برای استداللی چه است؟ ساقه زمینیسیب

 گیاهان تکثیر و فنّاوری

 و مطلوب هایویژگی با گیاهان تولید برای بافت کشت فنّ از

 فن، این در .شودمی استفاده آزمایشگاه در هاآن انبوه تولید

می گذاشته کشت محیط در گیاهی بافت از یاهقطع یا یاخته

  گیاه نمو و رشد برای نیاز مورد مواد دارای محیط این .شود

 
 

 

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :3 تست 

 (97)مدارس برتر     کند؟می

 «…… ممکن نیست  ……در گیاه»

عاملی که برای تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده  -فرنگیالف( توت

 ست، دارای پوستک باشد.ا

 های معبر باشد.بخش کوتاه و تکمه مانند دارای یاخته -ب( الله

های جدید است، رشد بخشی که محل پیدایش یایه -پ( زنبق

 افقی داشته باشد.

کننده مواد غذایی، دارای بخش متورم ذخیره -زمینیت( سیب

 ای بزرگ باشند.هایی با هستهیاخته

 فر( ص4 3( 3 2( 2 1( 1

 «1»گزینة پاسخ: 

 کند.عبارت را به درستی کامل می« ب»تنها مورد 

 بررسی موارد:

فرنگی است که دارای پوستک الف( منظور، ساقۀ رونده در توت

 باشد.می

ب( منظور، پیاز در گیاه الله است که نوعی ساقه محسوب 

 های معبر در ریشه وجود دارند، نه در ساقه.شود. یاختهمی
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 ایهتود ،میتوز تقسیم با مناسب، شرایط در بافت و تهیاخ .است

می نامیده کال که آورندمی وجودبه را شکل هم هاییاخته از

یکسان ژنی نظر از که یابد تمایز گیاهانی به تواندمی کال .شود

می انجام سترون کامالً محیطی در بافت کشت مراحل همۀ .اند

 (.4 شکل) شود

 
 .بافت کشت در کال از گیاه ایجاد -4 شکل

یاخته از استفاده با که اندخواسته شما از کنید : فرض3فعالیت 

 تکثیر بافت کشت روش به را گیاهی ،ایآکنه نرم مجزای های

می جدا بافتی سامانۀ چه از را هایاخته این دهید توضیح. دهید

 دهید؟می انجام را کار این چگونه و کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طور افقی در زیر خلک ، زمین ساقه در زنبق است که بهپ( منظور

 کند.های جدید تولید میها پایهکند و در محل جوانهرشد می

زمینی است که ت( منظور، غده یا همان ساقۀ زیرزمینی در سیب

های سرالدی مریستمی دارد که های خود یاختهدر ناحیه جوانه

 باشند.ای درشت میحاوی هسته
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 جنسی مثل تولید :2 گفتار 

 گل دانیدمی .دایهشد آشنا گذشته هایسال در گل ساختار با

 یاد به که را گل از ییهابخش نام .دارد متفاوتی هایبخش

 دهد؟می انجام کاری چه هابخش این از یک هر .بنویسید دارید،

 نیست کامل گلی هر

 و است جنسی مثل تولید برای یافته اختصاص ساختاری گل

 ،کاسبرگ ،گلبرگ دارای بینیدمی 5 شکل در که طور همان

 .دارند قرار نهنج نام به بخشی روی که است مادگی و پرچم

 .باشد گود یا رآمدهب ،صاف است ممکن و وسیع نهنج

کاسبرگ .شوندمی تشکیل مرکز هم حلقۀ چهار در گل اجزای

 دوم حلقۀ رد هاگلبرگ .گیرندمی قرار حلقه ترینخارجی در ها

 رنگی دانیدمی آیا .دارند وجود متفاوت هایرنگ به معموالً و

 و سوم حلقۀ در هاپرچم دارد؟ اهمیتی چه هاگلبرگ بودن

 .شوندمی تشکیل حلقه چهارمین در مادگی

 واقع در .است شده ساخته برچه تعدادی یا یک از گل مادگی

 ،ایهبرچ چند هایمادگی در .است مادگی سازندۀ واحد برچه

 .شوند جدا هم از هابرچه دیوارۀ با مادگی فضای است ممکن

 
 .آلبالو گیاه در گل -5 شکل

 به شش تا چهار هایگلبرگ تعداد با را گل نوع : چند4فعالیت 

 .بیاورید کالس

 .کنید مشخص را هاآن بودن ایدولپه یا لپه تک (الف

 چیست؟ گل دیگر اجزای از یک هر تعداد (ب

 از یک هر هایویژگی و مشاهده بینذره با دقت به را اهگل (پ

 .کنید یادداشت را اجزا

 گل، مادگی از عرضی و طولی هایبرش تیغ از استفاده با (ت

 .کنید ترسیم و یادداشت بینیدمی را چهآن و تهیه

 گل هر ساختار اید،آورده دستبه که هاییداده از استفاده با (ث

 .کنید گزارش را
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 گل مشاهدۀ شوند؟می تشکیل حلقه چهار این هاگل همۀ در آیا

 بنابراین، .نیست چیزی چنین دهد،می نشان متفاوت گیاهان در

 هاحلقه بعضی نبودن یا حلقه چهار هر وجود اساس بر را هاگل

 همچنین .دهندمی قرار ناکامل یا ،کامل هایگل گروه دو در

 دو گل باشند، داشته را مادگی و پرچم حلقۀ ود هر که هاییگل

 تک گل دارند، را هاحلقه این از یکی فقط که ییهاآن و جنسی

 (.6 )شکل نامندمی جنسی

 
 .کدو گیاه در جنسی تک هایگل -6 شکل

 جنسی هاییاخته تشکیل

 با نر (گامت) کامه لقاح از جنسی مثل تولید در که دانیدمی

 ،خزه مانند گیاهانی در نر گامت .شودمی ایجاد تخم ماده گامت

 در تواندمی و دارد حرکتی وسیلۀ جانوران در نر گامت همانند

 و کند شنا پوشانده، را گیاه سطح که رطوبتی یا آب هایقطره

 دارگل گیاهان در نر گامت اما .برساند ماده گامت به را خود

 گامت انتقال برای گیاهان این در بنابراین، .ندارد حرکتی وسیلۀ

 .شودمی تشکیل گرده لولۀ نام به ساختاری نر

می تشکیل بساک در گرده هایکیسه .کنید نگاه 7 شکل به

 (میوز) کاستمان تقسیم از .دارند دیپلوئیدی هاییاخته و شوند

 واقع در که شودمی ایجاد پلوئیدیها یاختۀ چهار ها،یاخته این

 تقسیم دادن انجام با هااختهی این از یک هر .اندنارس هایگرده

 رسیده گرده دانۀ به دیواره در تغییراتی و (میتوز) رشتمان

 دیوارۀ یک ،خارجی دیوارۀ یک رسیده گرده دانۀ .شودمی تبدیل

 .دارد زایشی یاختۀ یک و رویشی یاخته یک ،داخلی

 محل شود،می دیده گل در متورّم بخشی صورت به که تخمدان

 که دارد ایهالی دو پوششی جوان خمکت .ستهاتخمک تشکیل

 ،هایاخته این مجموع .گیردمی بر در را دیپلوئیدی هاییاخته

 (.7 شکل) سازندمی را خورش بافت نام به بافتی

 میوز تقسیم با و شودمی بزرگ خورش بافت هاییاخته از یکی

 فقط یاخته چهار این از .کندمی ایجاد پلوئیدیها یاختۀ چهار

  کیسۀ نام به ساختاری میتوز تقسیم با که ماندمی یباق یکی

 

کدام موارد برای هر نوع گل گیاه کدو صادق  :4 تست 

 (97)مدارس برتر     است؟

 های متصل به همالف( گلبرگ

 هاب( بخش وسیع برای اتصال کاسبرگ

 های با دیواره خارجی منفذدارپ( محلی برای تولید گرده

 سه رویانیت( محلی برای تشکیل کی

  «پ»و « ب( »2 «ب»و « الف( »1

 «ت»و « پ( »4 «ت»و « الف( »3

 «1»گزینة پاسخ: 

شناسی یازدهم، گیاه کتاب زیست 125، صفحۀ 6با توجه به شکل 

برای هر « ت»و « پ»کدو گیاهی تک جنسی است، پس موارد 

با توجه « ب»و « الف»نوع گل این گیاه صادق نیست و تنها موارد 

کند. در قسمت ربارۀ هر نوع گل این گیاه صدق میبه شکل د

 باشد.منظور نهنج می« ب»

 

 

های گل کامل امکان پیدایش در کدام حلقه :5 تست 

 (97)مدارس برتر   های نوترکیب وجود دارد؟فامینک

 ( سوم و چهارم2 ( اول و دوم1

 ( دوم و چهارم4 ( اول و سوم3

 «2»گزینة پاسخ: 

وترکیب مربوط به پدیدۀ نوترکیبی در فرایند های نامینکفایجاد 

باشد. در اور( در طی کاستمان )میوز( میچلیپایی شدن )کراسینگ

ها و مادگی قرار دارند، فرایند های سوم و چهارم که پرچمحلقه

 دهد.کاستمان رخ می
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 و زاتخم .دارد یاخته هفت رویانی کیسۀ .کندمی ایجاد رویانی 

 با لقاح در که اندرویانی کیسه هاییاخته از ایههست دو یاخته

 .کنندمی شرکت نر هایگامت

 
 .رویانی کیسۀ و گرده هایدانه تشکیل -7 شکل

 لقاح و افشانی گرده

 (.الف -8 شکل) شوندمی رها هاگرده ،بساک دیوارۀ شکافتن با

 یا صاف است ممکن و منفذدار گرده هایدانه خارجی دیوارۀ

 (ب -8 شکل) باشد تزئیناتی دارای

 

 
 گرده؛ هایدانه شدن رها و بساک شکوفایی (الف -8 شکل

 میکروسکوپ با مشاهده در گرده هایدانه از انواعی (ب

 .الکترونی

 و پراکنده محیط در جانوران و آب باد، وسیلۀ به گرده هایدانه

 .شوندمی منتقل دیگر گل به گلی از

 در .گویندمی افشانی گرده لهکال به بساک از گرده دانۀ انتقال به

 و کندمی رشد رویشی یاختۀ بپذیرد، را گرده کالله که صورتی

 بافت درون به گرده لولۀ .شودمی تشکیل گرده لولۀ آن رشد از

 یا (اسپرم) زامه دو خود، با همراه و کندمی نفوذ خامه و کالله

 شده ایجاد گرده لولۀ در زایشی یاختۀ تقسیم از که را نر گامت

 (.9 شکل) بردمی رویانی کیسه و تخمک سمت به اند،

 

 

 

 

 (97)مدارس برتر  است؟ نادرستکدام عبارت  :6 تست 

( در گل مغربی چهار الد، یاختۀ رویشی همانند یاختۀ زایشی 1

 تن دارد.فام 14

( هر تخمدان درخت سیب تنها قابلیت تولید دو یاختۀ تخم با 2

 ارد.عدد کروموزومی متفاوت را د

( برای ایجاد بخش سفید آندوسپرم نارگیل، دستگاه گلژی یاختۀ 3

 ضمیمه دخالت داشته است.

های های درخت بلوط برخالف گل قاصد، فاقد رنگ( گل4

 درخشان، بوهای قوی و شیره هستند.

 «2»گزینة پاسخ: 

هر تخمک موجود در تخمدان درخت سیب قابلیت تولید دو 

( را دارد. n3و تخم ضمیمۀ  n2یاختۀ تخم )تخم اصلی 

 ها است.تخمدان محل تشکیل تخمک

 ها:بررسی سایر گزینه

جا که یاختۀ رویشی همانند یاختۀ زایشی از از آن«: 1»گزینۀ 

شود و گل مغربی چهارالد تقسیم میتوز دانۀ گردۀ نارس ایجاد می

284 n 142ها باشد، هر دوی این یاختهمی n باشد.می 

بخش سفید رنگ نارگیل آندوسپرمی است که در آن «: 3»گزینۀ 

تقسیم سیتوپالسم رخ داده است. در تقسیم سیتوپالسم 

های گیاهی مربوط به آندوسپرم، دستگاه گلژی یاختۀ یاخته

 ضمیمه نقش دارد.

انی درختانی که وابسته به باد هستند مثل افشدر گرده«: 4»گزینۀ 

 های درخشان، بوهای قوی و شیره هستند.ها فاقد رنگبلوط، گل

 

قابل  ……درخت زیتون  ……در درون هر  :7 تست 

 (97)مدارس برتر    مشاهده است.

 تتراد 23 -( کیسۀ رویانی1

 تتراد 23 -( گردۀ رسیده2

 وکهای دهایی با رشتهیاخته -( لولۀ گرده3

 تنیفام 23یاخته  6حداکثر  -( تخمک رسیده4

 «4»گزینة پاسخ: 

در درون هر تخمک رسیده، کیسۀ رویانی شکل گرفته است که در 

یاختۀ هاپلوئید وجود دارند که در درخت  6این کیسه حداکثر 

 تنی( هستند.کروموزومی )فام 23زیتون 
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 .ضمیمه تخم و اصلی تخم تشکیل مراحل -9 شکل

 

 اصلی تخم زا،تخم یاختۀ با (هااسپرم) هازامه از یکی یزشآم از

 با دیگر اسپرم .یابدمی نمو رویان به تخم این .شودمی تشکیل

 تخم تشکیل آن نتیجۀ که یابدمی آمیزش ایههست دو یاختۀ

 .است ضمیمه

 دانه درون نام به بافتی متوالی هایتقسیم با ضمیمه تخم

 هآکن نرم هاییاخته از بافت این .دکنمی ایجاد را (آندوسپرم)

 شکل) است رویان رشد برای غذایی ذخیرۀ و شده ساخته ای

 علت همین به دهد،می رخ لقاح دو دیدید، که طور همین .(9

 .دارند دوتایی یا مضاعف لقاح دانگاننهان که شودمی گفته

 سیتوپالسم تقسیم اما شود، تقسیم ضمیمه تخمِ هستۀ اگر

 شیر .شودمی دیده مایع صورت به آندوسپرم بافت ،نگیرد انجام

 بخش که حالی در .است میآندوسپر چنین از مثالی نارگیل

 آن در که است آندوسپرمی نارگیل، رنگ سفید و گوشتی

 (.10 شکل) است شده انجام نیز سیتوپالسم تقسیم

 
 .است جامد و مایع حالت به نارگیل در آندوسپرم -10 شکل

 هاافشان گرده و هاگل

 جانوران که باشند داشته باید ییهاویژگی چه هاگل شما نظر به

 کنند؟ جلب خود سمت به را

توان انتظار داشت در در ارتباط با گیاه لوبیا می :8 تست 

 (97)مدارس برتر  غیرممکن است. ……حالت طبیعی، 

 ای که هنوز رشد آن پایان نیافتهها در لولۀ گرده( پیدایش زامه1

های حاصل از های نر با یاخته( امکان لقاح هر یک از کامه2

 تقسیم میوز پارانشیم خورش

های با عدد کروموزومی متفاوت در کیسۀ رویانی ( وجود هسته3

 لقاح یاخته

 های با حداکثر فشردگی در هر گردۀ نارستن( رویت فام4

 «2»گزینة پاسخ: 

از تقسیم میوز پارانشیم خورش، چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد 

ها وجود شود که در این زمان امکان لقاح زامه )اسپرم( با آنمی

مانده ساختاری به نام ندارد. از تقسیمات میتوزی تنها یاختۀ باقی

ها با شود که در این حالت امکان لقاح زامهکیسۀ رویانی ایجاد می

 ای وجود دارد.اختۀ دو هستهزا و ییاختۀ تخم

 

های در حالت طبیعی امکان تشکیل کدام یاخته :9 تست 

 ؟نداردتخم در یک کیسۀ رویانی گیاه ذرت وجود 

 (97)مدارس برتر 

1 )AaaBBbCCc - AaBbCc 

2 )AAABbbCCC – AABbCC 

3 )aaaBBbCcc – aaBbCc 

4 )aaaBbbCCc - aaBbCC 

 «4»گزینة پاسخ: 

تواند باشد، تخم ضمیمه می aaBbCCاگر تخم اصلی 

aaaBBbCCc  یاaaaBbbCCC  باشد و امکان

aaaBbbCCc .وجود ندارد 
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 کنند،می منتقل دیگر گل به گلی از را هاگرده که جانورانی 

 از تغذیه هنگام جانوران، این پیکر .شوندمی نامیده افشانگرده

 هایدانه ترتیب، نای به و شودمی آغشته گرده هایدانه به هاگل

  (.11 شکل) کنندمی منتقل دیگر گل به گلی از را گرده

 
 .جانوران وسیلۀ به افشانی گرده -11 شکل

 جذب عوامل از هاگل شهد و قوی بوهای ،درخشان هایرنگ

 را ییهاگل عسل زنبورهای .هستند هاگل سمت به جانوران

 باشد؛ داشته نیفراوا قند هاآن شهد که کنندمی افشانی گرده

 دیده فرابنفش نور در فقط که دارند عالئمی هاگل این همچنین

 شکل) کنندمی هدایت گل شهد سوی به را زنبور و شوندمی

12.) 

 
 الف                                               ب

گل قاصد آن طور که ما می بینیم )الف( آن طور که  -12 شکل

 زنبور می بیند)ب(

 گیاهان این .است باد به وابسته گیاهان بعضی افشانیدهگر

 هایرنگ فاقد و کنندمی تولید کوچک هایگل فراوانی تعداد

 .(13 شکل) اندشیره و قوی بوهای درخشان،

 

کدام مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :10 تست 

 (97)مدارس برتر     کند؟می

 «……دارد، قطعاً  ……افشانی که هر گرده»

برای  -( برای انتقال گازهای تنفسی خود به گردش خون نیاز1

 های خود به دو جفت میانک نیاز دارد.تقسیم یاخته

های دارای والدینی با یاخته -ای برای پرتوهای فرابنفش( گیرنده2

 پیکری دوالد است.

دارای  -افشانی گلی است که شهد آن قند فراوانی( مسئول گرده3

 ر چشم مرکب خود است.یک عدسی برای ه

های فاقد اندام -ها در شب وابستگی( برای تغذیه به باز شدن گل4

 آنالوگ با گردۀ افشان های دیگر است.

 «1»گزینة پاسخ: 

جانورانی مانند خفاش برای انتقال گازهای تنفسی خود به دستگاه 

افشان قطعاً برای تقسیم گردش خون نیاز دارند. این جانوران گرده

 های خود به دو جفت میانک نیاز دارند.هیاخت

 ها:بررسی سایر گزینه

 برای زنبور عسل صادق نیست.«: 2»گزینۀ 

منظور، زنبور عسل است که هر واحد بینایی آن )نه «: 3»گزینۀ 

 هر چشم مرکب آن( یک عدسی دارد.

منظور، خفاش است که بال آن با بال زنبور «: 4»گزینۀ 

 گ است.افشان دیگر( آنالو)گرده

 

 

  ……معمول، زنبورها،  طوربه  :11 تست 

 (92سراسری خارج کشور )

 شوند.ها می( ابتدا جذب رایحۀ گل1

 دهند.های سفید را انجام میافشانی گل( گرده2

 کنند.تغذیه می( نوزادان خود را فقط با شیرۀ گل 3

 را درک کنند. های نور مرئی طیف همه توانند ( می4

 

 «1»گزینة پاسخ: 
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 انجام باد را آن افشانی گرده که بلوط درخت در گل -13 شکل

 است؟ فراوان گیاهانی چنین در گل تعداد چرا .دهدمی

 شب در خفاش مانند ها،افشانگرده بعضی (: الف5فعالیت 

 جانوران این وسیلۀ به که هاییگل شما نظر به. کنندمی تغذیه

 منابع به مراجعه با دارند؟ هاییویژگی چه ند،شومی افشانیگرده

 .کنید گزارش را نتیجه و بررسی را خود نظر درستی معتبر

 باد یا جانوران با که گیاهانی در هاگل ویژگی به توجه با (ب

 محیط گیاهان در را افشانیگرده نوع شوند،می افشانیگرده

 .کنید گزارش و بینیپیش خود پیرامون
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 گیاه تا تخم یاخته از :3 گفتار 

 زاتخم یاختۀ با هااسپرم از یکی لقاح از اصلی تخم که گفتیم

 گیاه یک به تا کندمی طی را مراحلی چه تخم .شودمی تشکیل

 ایجاد با تخم یاختۀ از جدید گیاه تشکیل شود؟ تبدیل جدید

 است؟ همراه ساختارهایی چه

 شودمی تقسیم تخم

 در .شودمی تشکیل تخم یاختۀ پیدرپی تقسیم از رویان

می ایجاد متفاوت هایاندازه با یاخته دو تخم، تقسیمِ نخستین

 رویان منشأ کوچک یاختۀ (.است؟ نوعی چه از تقسیم این) شود

 .است

مشخص هالپه .بینیدمی 14 شکل در را رویان تشکیل مراحل

 انتهای دو در نیز یانیرو ریشۀ و ساقه .اندرویان بخش ترین

 به و کندمی تغییر نیز تخمک پوستۀ .شوندمی تشکیل رویان

 و رویان ،پوسته شامل دانه بنابراین، .شودمی تبدیل دانه پوستۀ

 رویان رشد هنگام غذایی ذخیرۀ (.14 شکل) است غذایی ذخیرۀ

 ییهابخش چه از رویان شکل، به توجه با .رسدمی مصرف به

 ؟است شده تشکیل

 
 .دانه در رویان تشکیل -14 شکل

 

این یا ،بماند باقی دانه ذخیرۀ عنوان به آندوسپرم است ممکن

 است ذرت در دانه ذخیرۀ آندوسپرم، مثالً .شود هالپه جذب که

 حال در رویان به آندوسپرم از غذایی مواد انتقال ،لپه نقش و

 .است رشد

 جاآن در و هالپه جذب آندوسپرم غذایی مواد لوبیا دانۀ در

 بخش ،اندشده بزرگ که هالپه نتیجه در ،شوندمی ذخیره

 نیز رویانی هایبرگ هالپه به .دهندمی تشکیل را دانه ایهذخیر

 
 

 
 

 

های دربرگیرندۀ ، دربارۀ سلولمورد چند  :12 تست 

 نادرستکیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارور شدۀ نخود، 

 ( 94)سراسری    است؟ 

 باشند.های همتا میاوی کروموزمومالف( ح

 را به طور کامل مصرف نمایند. ندوسپرمتوانند آب( می

 کنند.ج( در شرایطی، ساختارهای چهارکروماتیدی ایجاد می

د( با تشکیل بخشی ویژه، موجب اتصال رویان به گیاه مادر 

 شوند.می

1 )1 2 )2  3 )3  4 )4 

 

 «3»گزینة پاسخ: 
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 و آیندمی بیرون خاک از هاگونه از بسیاری در زیرا گویند؛می 

 .کنندمی فتوسنتز کوتاهی مدت به

 

 

 مناسب شرایط در را ذرت و لوبیا مانند هاییدانه (: الف6فعالیت 

 با دهید؟می انجام چگونه را کار این. یابند رویش تا دهید قرار

 یککدام ابتدا کنید مشخص رویش، حال در هایدانه مشاهدۀ

 برای را مشاهده این. شوندمی خارج دانه از رویشی هاینداما از

 یک صورت به را نتیجه. دهید انجام نیز دیگر هایدانه از انواعی

 .بنویسید گزاره

 از بعد روزه، دو زمانی فواصل در را ذرت و لوبیا هایدانه (ب

 را آنچه زیر شکل از استفاده با و نصف وسط از خوردن خیس

 .کنید گذارینام بینید،می

 
 

 

 

 دانه رویش

 پوستۀ .شودمی تبدیل دانه پوستۀ به تخمک پوستۀ که دانستید

 نوع چه از دانه پوستۀ شما نظر به .است سخت معموالً هادانه

 برابر در را رویان دانه، پوستۀ است؟ شده تشکیل ییهایاخته

 حفظ شیمیایی یا فیزیکی هایصدمه و محیط نامساعد شرایط

 رشد از مانع دانه به اکسیژن و آب ورود از جلوگیری با و کندمی

 .شودمی رویان سریع

 رویان .شودمی متوقف مدتی تا آن رشد رویان، تشکیل از بعد

 صورت به و گیردمی سر از را خود رشد مناسب شرایط در

می خارج دانه از گویندمی رُست دانه آن به که کوچک گیاهی

 .است یافته رویش دانه که شودمی گفته حالت این در .شود

 

 نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام گزینه  :31 تست 

 (97)مدارس برتر     است؟

 

ترین بخش رویان است و از تقسیم تخمی پدید مشخص« پ( »1

 آمده است که سیتوکینز نامساوی داشته است.

های سرالدی است و برخالف دارای یاخته« ب»همانند « الف( »2

 شود.زنی از خاک خارج میهنگام جوانه« پ»

حاصل تقسیم یاختۀ تخمی است که از لقاح کامه نر با « ت( »3

 ای پدید آمده است.یاخته دو هسته

ای سه الد به رویان نقش انتقال مواد غذایی بافت ذخیره« ب( »4

 را برعهده دارد.

 «4»گزینة پاسخ: 

  ب( ریشۀ رویانی الف( ساقۀ رویانی 

 ت( آندوسپرم  پ( لپه

باشد که در آن لپه شکل مربوط به دانۀ گیاه تک لپۀ ذرت می

الد دانه ای سهدر انتقال مواد غذایی از بافت ذخیره« پ»

 )ریشۀ رویانی(« ب»)آندوسپرم( به رویان نقش دارد، نه بخش 
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 .دارد نیاز مناسب دمای و اکسیژن ،آب به رویش برای دانه 

میبر شکاف هاآن پوستۀ و شوندمی متورّم آب ذبج با هادانه

 با رویان .رسدمی رویان به کافی اکسیژن نتیجه در .دارد

 .گیردمی سر از را خود نمو و رشد ،غذایی ذخایر از استفاده

می ریشه و ساقه طول به سرالدی هاییاخته سریع تقسیم

 آیا) رندگیمی شکل ریشه و ساقه در نیز بافتی سامانۀ سه .افزاید

 اینکه اساس بر دانگاننهان در (.دارید یاد به را بافتی سامانه سه

 شوند، خارج خاک از ساقه با همراه یا بمانند خاک درون هالپه

 است شده تعریف روزمینی رویش و زیرزمینی رویش ترتیب به

 (.15 شکل)

 ،برگ تولید یعنی ،رویشی شدر زمانی مدت از بعد دارگل گیاهان

 .کنندمی تولید دانه و میوه گل، ،جدید هایریشه و شاخه

 

 
 رویش ، ب( زیرزمینی نخود و ذرّت دانۀ رویشالف(  -15 شکل

 پیاز دانۀ ماندۀباقیپ(  و است زمینی رو نوع از پیاز و لوبیا دانۀ

 .شود می دیده شکل در

 میوه

 نمو و رشد از میوه .شوندمی تبدیل دانه به هاتخمک که گفتیم

 رشد از که ایهمیو .شودمی تشکیل گل هایقسمت بقیۀ

 ؛(16 شکل) شودمی نامیده حقیقی میوه شده، ایجاد تخمدان

 باشند، داشته نقش گل دیگر هایقسمت میوه تشکیل در اگر

 .است نهنج رشد حاصل که سیب میوۀ مانند .است کاذب میوه

 

 

 

 
 

به شکل زیر، کدام مورد صحیح با توجه  :14 تست 
 (92سراسری خارج کشور )                 است؟

 

 
 
 
 

 گیاه والد است.  جزای  ساختار تولیدمثلی ز ابخشی ا Aالف( 
 تفاوت دارد.  D، از نظر عدد کروموزومی با Cب( 
 ، قبل از لقاح تشکیل شده است. Bج( 
 تفاوت دارد. B، از نظر عدد کروموزومی با Cد( 
 د  –( ج 4 ب  –( ج 3 ب –( الف 2 د –( الف 1

 «1»گزینة پاسخ: 

 
 

 نادرستبا توجه به شکل زیر، کدام عبارت  :51 تست 
 (96)سراسری   بیان شده است؟

 
 
 
 

 
هایی با دو مجموعه ، سلول4همانند بخش  1( بخش 1

 کروموزوم دارد.
زنی از زیر خاک ، پس از جوانه1همانند بخش  3( بخش 2

 شود.خارج می
محسوب  جدیدیاه گ، جزئی از 4برخالف بخش  2( بخش3

 شود.می
خاک  مینی اززبه دلیل رویش زیر، 2برخالف بخش  3بخش  (4

  خارج می شود.

 «4»گزینة پاسخ: 
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 تخمدان رشد حاصل هلو درخت میوهالف(  -16 شکل

 .است نهنج رشد حاصل سیب درخت میوه وب( 

 

 در. دهیم تشخیص توانیممی نیز هامیوه در را هابرچه: 7فعالیت 

 .اندخورده برش عرض از میوه تعدادی زیر شکل

 کدام در .دهید برش عرضی طور به و انتخاب را میوه تعدادی

 شده تقسیم کامل طور به هاهبرچ دیوارۀ با تخمدان فضای میوه

 است؟

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (97)مدارس برتر  چند مورد صحیح است؟ :16 تست 

ای واحد سازندۀ مادگی قابل تشخیص الف( در هیچ میوۀ رسیده

 نیست.

های خود نقش های دانهب( هر میوۀ رسیده ای در پراکنش دانه

 دارد.

، تکمیل مراحل رشد و نمو n3ای پ( برای تشکیل هر نوع میوه

 رویان الزامی است.

 ها دارای اسکلت خارجی هستند.افشانت( اکثر گرده

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 «1»گزینة پاسخ: 

 صحیح است.« ت»تنها مورد 

 بررسی موارد:

توانیم ها نیز میالف( واحد سازندۀ مادگی )برچه( را در میوه

شناسی کتاب زیست 133حۀ صف 7تشخیص دهیم. )فعالیت 

 یازدهم(

 های بدون دانه صادق نیست.ب( برای میوه

نازا است و میوۀ آن بدون دانه خواهد بود، در نتیجه  n3پ( گیاه 

 رویانی تشکیل نخواهد شد.

ها حشراتی نظیر زنبور عسل بوده که دارای افشانت( اکثر گرده

 اسکلت خارجی هستند.

 

هلو از  ……است و  ……سیب نوعی میوۀ  :17 تتس 

 (97)مدارس برتر  تغییر یکی از اجزای گل حاصل شده است.

  همانند -( کاذب2 برخالف -( حقیقی1

 برخالف -( کاذب4 همانند -( حقیقی3

 «2»گزینة پاسخ: 

میوۀ درخت سیب حاصل رشد نهنج است، اگر چه نهنج بخشی از 

چون حاصل رشد تخمدان  شود؛ اما این میوهگل محسوب می

ای کاذب است. میوۀ هلو از رشد تخمدان حاصل نیست، میوه

ای حقیقی است. تخمدان نیز همانند نهنج بخشی شود که میوهمی

 از گل است.
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 پراکنش در هادانه حفظ بر عالوه هامیوه :هامیوه پراکنش 

 اب و چسبندمی جانوران پیکر به هامیوه بعضی .دارند نقش هاآن

 هادانه و هامیوه نیز آب و باد (.17 شکل) شوندمی جاجابه هاآن

 .کنندمی جاجابه را

 نتیجه در .دارند ناخوشایندی مزۀ معموالً نارس هایمیوه

 وسیلۀ به شدن خورده از میوه رسیدگی زمان تا نارس هایدانه

 هایمیوه خوردن با جانوران طرفی از .شوندمی حفظ جانوران

 هادانه بعضی پوستۀ .دارند نقش هادانه پراکنش در رسیده،

 گوارشی هایشیره برابر در حتی که است محکم و سخت چنان

 رسیده هایمیوه درخشانِ هایرنگ .مانندمی سالم جانوران

 .کنندمی جذب خود به را جانوران

 
 .ها میوه پراکَنِش  17 شکل

 های ویژگی. دده می نشان را میوه انواعی زیر : شکل8فعالیت 

 این براساس و فهرست را ها میوه این از یک هر

 عاملی چه کمک با آنها پراکنش که کنید بینی پیش ها ویژگی

 منابع به مراجعه با. شود می انجام) جانور/ باد(

 .کنید گزارش را نتیجه و بررسی را گروه نظر درستی معتبر

 

 
 

 که ایهمیو به را دانه بدون میوۀ شاید :دانه بدون هایمیوه

می ایجاد دانه بدون میوۀ چگونه اما .دهید ترجیح دارد، دانه

 بدون واقعاً گوییم،می دانه بدون آن به که ایهمیو هر آیا شود؟

 است؟ دانه

 تخمک نمو و رشد از دانه اسپرم، و زاتخم لقاح از بعد دانستیم

 تشکیل نیز ایهدان نشود، انجام لقاح اگر بنابراین شود؛می ایجاد

 .شوندمی ایجاد روش این به دانه بدون هایپرتقال .شد نخواهد

 

 
 

 

 

شکل مقابل معرف پراکنده شدن عاملی توسط  :18تست 

 (97)مدارس برتر    ……باد است که 

 

 ( دو یاخته و دو پوسته دارد که پوستۀ خارجی منفذدار است.1

 ( پس از شکافتن دیواره بساک رها شده است.2

برای تشکیل آن به غیر از تخمک سایر اجزای گل نیز نقش ( 3

 داشته است.

هایی است که توسط بافت سخت آکنه ( دارای دانه رست4

 شود.محافظت می

 «3»گزینة پاسخ: 

دانید در شکل، در ارتباط با نوعی میوه در گیاهان است. می

و شوند و میوه از رشد ها به دانه تبدیل میدار، تخمکگیاهان گل

 شود.های گل تشکیل مینمو بقیۀ قسمت
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 داریم نیاز رشد هایکنندهتنظیم به ایهمیو چنین تشکیل برای

 .شویدمی آشنا هاآن با بعد فصل در که

 و رشد مراحل تکمیل از قبل رویان اما شود، انجام لقاح اگر حال

 و ریزند که شوندمی تشکیل نارسی هایدانه ،برود بین از نمو

 دانه بدون میوۀ ،نیز ییهامیوه چنین به .دارند نازک ایهپوست

 تشکیل شما نظر به .اند نوع این از دانه بدون هایموز .گویندمی

 است؟ رایج ایهپدید طبیعت، در دانه بدون هایمیوه

 
 های دانه موزها بعضی در  18 شکل

 .شوند می دیده نارس و ریز

 است؟ چقدر گیاهان عمر

 است ممکن و کندمی فرق گیاهی متفاوت هایگونه عمر طول

 .باشد قرن چند تا روز چند از

 گیاهان از دارند پسین سرالد که هادرخت عمر طول معموالً

 عمر طول اساس بر را گیاهان .است تربیش (درختی غیر) علفی

 .کنندمی تقسیم چندگروه به

 ،ترکم یا سال یک مدت در گیاهان این :ساله یک گیاهان

 و گندم گیاه .روندمی بین از سپس و کنندمی مثل تولید و رشد

 (.لفا -19 شکل) اند ساله یک گیاهان از خیار

 و دارند رویشی رشد اوّل سال در گیاهان این :ساله دو گیاهان

 گیاهی مثالً .دارند زایشی رشد دانه و گل تولید با دوم سال در

 مواد و دارد رویشی رشد اوّل سال در قند چغندر و شلغم مانند

 دوم سال در .شوندمی ذخیره هاآن ریشۀ در فتوسنتز از حاصل

 برای ریشه در شده ذخیره مواد و شودمی ایجاد دهندهگل ساقۀ

 (.ب -19 شکل) رسندمی مصرف به دانه و گل تشکیل

 خود رویشی رشد به هاسال گیاهان این :ساله چند گیاهان

 و دانه گل، توانندمی ساله هر اهآن از بعضی .دهندمی ادامه

 نداهسال چند گیاهان از هادرختچه و هادرخت .کنند تولید میوه

 گیاهان .کنند زندگی نیز قرن چند تا حتی است ممکن که

 و گیاهانی چنین از مثالی زنبق .دارد وجود نیز ساله چند علفی

-19 شکل) ماندمی باقی خاک در که است ساقه زمین دارای

 (.پ

 

گیاه  ……ای لپهو تک n6نوعی گیاه زراعی  :91 تست 

 (97)مدارس برتر     ……شلغم 

 از گیاه علفی و چند ساله است. -( همانند1

از مواد غذایی ذخیره شده در ریشۀ خود برای  -( همانند2

 کند.دهی استفاده میگل

 نشیند.ار میاش، چندین مرتبه به بدر طول زندگی -( برخالف3

اش را تکمیل در یک فصل رشد، تمام چرخۀ زندگی -( برخالف4

 کند.می

 «4»گزینة پاسخ: 

باشد. این گیاه یک ساله و تک لپه می n6گندم زراعی گیاهی 

است و برخالف گیاه شلغم که دو ساله است، چرخۀ زندگی را در 

 کند.طی یک فصل رشد کامل می

 

 

 

 (97)مدارس برتر است؟ نادرستکدام عبارت  :02 ستت 

ای از اکنه، شامل توده( کال حاصل از تقسیم یاختۀ نرم1

 شکل است.های هم یاخته

 ( گل آلبالو یک گل دو جنسی است که لقاح مضاعف دارد.2

زا وابسته به رشد ( گامت نر هر گیاهی برای رسیدن به تخم3

 یاختۀ رویشی است.

تر از گیاهانی است یاهانی با پوشش پریدرم بیش( طول عمر گ4

 که فقط پوشش اپیدرمی دارد.

 «3»گزینة پاسخ: 

گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گامت نر در جانوران 

های آب یا رطوبتی که تواند در قطرهوسیلۀ حرکتی دارند و می

، لذا سطح گیاه را پوشانده، شنا کند و خود را به گامت ماده برساند

دار( برای چه در نهاندانگان )گیاهان گلبه یاختۀ رویشی نظیر آن

 ایجاد لولۀ گرده دخالت دارد، نیاز ندارند.

 

 

 

 

 

konkurmag.ir

http://konkurmag.ir
http://konkursara.com


 (زیست یازدهم)علی کرامت  فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است .و  هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    : تولیدمثل نهاندانگان8فصل 

 Keramat A. 

17 

 

 

 
 جوانه رشد از، )ت( زنبق)پ( شلغم،)ب( خیار،)الف(  19 شکل

 می ایجاد جدیدی گیاهان ساقه، زمین از یافته رویش های

 .شوند

 افشانی گرده و اند حشره ها، شاناف گرده اکثر (الف): 9فعالیت 

 آنها کمک به میوه درختان و کشاورزی گیاهان از بسیاری

 گرده های حشره زندگی که عواملی دربارۀ. شود می انجام

 .کنید گزارش را نتیجه و تحقیق کند، می تهدید را افشان

 می نشان را دانه نهان گیاه یک زندگی چرخۀ زیر شکل) ب

 .کنید پر مناسب های کلمه اب را خالی جاهای. دهد

 
 

 

 

 

 
 

 

 ( 91)سراسری ……گیاهان دو ساله،  ۀدر هم :21 ستت 

 شود. وسط یک نوع آوند چوبی هدایت میخام فقط ت ۀ( شیر1

 باشد. های حاصل از رشد پسین غیر ممکن می( تشکیل بافت2

های نخستین در نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه ( مریستم3

 شوند. تشکیل می

مواد غذایی برای تشکیل محور گل  ۀ( ساقه تنها محل ذخیر4

 باشد.می

 «3»گزینة پاسخ: 

 

 

 …… خیار گیاه …… چغندرگیاه :22 ستت 

 ساله است.  دواز گیاهان علفی و  -همانند  (1

 رود.از بین میها دهی و رسیدن دانهپس از گل - همانند( 2

 نشیند.به بار می هر سالاش، در طول زندگی -( برخالف 3

اش را زندگیۀ در یک فصل رشد، تمام چرخ - برخالف( 4

 کند.تکمیل می

 «2»گزینة پاسخ: 
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