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طول عمر گیاهان
کدام گزینه نادرست است؟- 27

1( در صورتی که نور و مواد غذایی و آب برای گیاه آفتابگردان کافی باشد، به سرعت رشد می کند.
2( بسیاری از گیاهان خودرو و تمام گیاهان یک ساله علفی هستند.

3( آب و نور برای کامل شدن رشد لوبیا الزامی و کافی است.
4( تولید مثل بسیاری از گیاهان خودرو وابسته به شرایط محیط است.

کدام گزینه نادرست است؟- 28
1( بعضی گیاهان فقط چند هفته زنده اند.

2( گیاهان یک ساله در یک فصل رشد چرخه ی زندگی خود را می توانند کامل می کنند.
3( بسیاری از گیاهان خودرو بعد از تولید دانه از بین می روند.

4( بسیاری از گیاهان علفی یک ساله هستند.
کدام گزینه صحیح است؟- 29

2( جعفری در دوره ی دوم رشد برگ های خود را از دست می دهد. 1( ضخامت ساقه ی هویج به دلیل چوب پسین است. 
4( مراحل تولید مثلی گیاهان یک ساله و دو ساله یکسان است. 3( بیش تر گیاهان دو ساله علفی هستند. 

کدام گزینه صحیح است؟- 30
2( در پایان دوره ی دوم رویش جعفری اندوخته ی ریشه ی آن اندک است. 1( مریستم پسین و عناصر آوندی در گیاهان دو ساله ی چوبی وجود دارند. 

4( در پایان دوره ی رویش بذر پیاز، گامتوفیت ایجاد می شود. 3( ساقه ی کوتاه و گوشتی پیاز عمل ذخیره ی مواد غذایی را بر عهده دارد. 
کدام گزینه صحیح است؟- 31

1( تمام گیاهان چندساله ی علفی مانند داوودی هر سال گامتوفیت خود را از دست می دهند.
2( بسیاری از گیاهان علفی و چوبی چندساله هستند.

3( در ساقه ی هوایی گل زنبق در سال سوم کامبیوم آوندساز در زیر پوست قرار دارد.
4( مسن ترین قسمت نرگس زرد ریشه ی آن است.

همه ی موارد صحیح است، به جز ………- 32
1( ساقه های هوایی گیاهان علفی بعد از هر دوره ی رشد از بین می روند.

2( در اغلب گیاهان چندساله چندین مرتبه نمو گامتوفیتی وجود دارد.
3( گیاهان چندساله ی علفی مواد غذایی مورد نیاز برای دوره ی بعدی رشد خود را در ریشه های گوشتی و ساقه های زیرزمینی ذخیره می کنند.

4( بعضی از گیاهان چندساله ی چوبی هر ساله همه ی برگ های خود را از دست می دهند.
کدام گزینه صحیح است؟- 33

1( گیاهان چندساله ی چوبی در طول عمر خود چند بار گل می دهند.
2( در طول زندگی درخت افرا زمان هایی وجود دارد که هیچ بافت اپیدرمی در بخش های هوایی گیاه یافت نمی شود.

3( در فرآیند تولید مثل گیاهان برگ ریز و همیشه سبز لقاح مضاعف وجود دارد.
4( در دانه ی رسیده ی همه ی گیاهان چندساله ی چوبی لپه و آلبومن وجود دارد.

تمام گزینه ها صحیح هستند، به جز ……… - 34
2( هر گیاه چوبی، چندساله است.  1( همه ی گیاهان یک ساله، علفی هستند.  

4( هویج برای تکمیل چرخه ی زندگی خود دو دوره ی رویشی را سپری می کند.  3( هر گیاه چندساله، چوبی است.   
تعداد مراحل گلدهی در کدام بیش تر است؟ - 35

4( مو 3( گیاه علفی دارای کامبیوم  2( آگاو  1( آفتابگردان 
کدام یک پس از هر دوره ی رشد در گیاهان چندساله ی علفی اغلب دیده نمی شود؟ - 36

4( آوند ستاره ای  3( ساقه های زیرزمینی  2( ساقه های هوایی  1( ریشه های گوشتی 
کدام گزینه نادرست است؟- 37

1( ریشه های گوشتی زنبق محل ذخیره ی مواد غذایی هستند. 
2( نارون هر ساله همه ی برگ های خود را از دست می دهد. 

3( هویج در پایان دوره ی اول رویشی خود دارای ریشه، ساقه، میوه و دانه است. 
4( داوودی بر خالف پیاز، برای رشد سال دوم، از ساقه ی خود نیز غذا می گیرد.

زندگی کدام یک از گیاهان چندساله ی زیر با رسیدن دانه به پایان می رسد؟ »چندساله ای که ……… «- 38
4( علفی نمی باشد. 3( کامبیوم دارد.  2( دانه با 8 لپه دارد.  1( یک بار گل می دهد. 
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گیاهی که در سال اول زندگی خود گل می دهد، امکان ندارد که، ……… - 39
2( سال اول یک طوقه ی برگ داشته باشد. n2 باشند.  1( تمام سلول های دانه ی آن 

4( مواد غذایی رشد سال های بعد را در ساقه ذخیره کند. 3( کامبیوم داشته باشد.  
کدام یک از گیاهان زیر در دوره ی زندگی خود بیش از یک بار گل می دهد؟ »گیاهی که در سال اول ……… «- 40

2( مرحله ی زندگی را کامل می کند.  1( یک ساقه ی کوتاه و یک طوقه برگ دارد. 
4( ریشه اش فقط ذخیره ی غذا دارد. 3( ساقه ی زیرزمینی و ریشه ی گوشتی دارد. 

کدام گزینه  نادرست است؟ - 41
2( همه ی گیاهان علفی، یک ساله اند.  1( همه ی گیاهان چوبی، رشد پسین دارند. 

4( مو جزء گیاهان چندساله ی چوبی است.  3( همه ی گیاهان برگ ریز، چندساله اند. 
گیاهی که در مرحله ای از زندگی خود ساقه ای کوتاه و طوقه ای از برگ دارد، امکان ندارد که ……… - 42

2( فاقد کامبیوم باشد. 1( آوند چوبی پسین داشته باشد.  
4( در ساقه ی خود تراکئید پسین داشته باشد.  3( برگ بدون کلروپالست داشته باشد. 

کدام یک جزء گیاهان چندساله ی علفی نیست؟ - 43
4( داوودی 3( زنبق  2( نرگس زرد  1( جعفری 

تعداد دفعات گلدهی کدام گیاه با بقیه متفاوت است؟- 44
4( آگاو 3( زنبق  2( لوبیا  1( پیاز 

گیاه زنبق ………- 45
2( هر سال ساقه ی هوایی آن حفظ می شود. 1( از نوع چندساله دارای کامبیوم است. 

4( دارای ساقه ی زیرزمینی ذخیره کننده ی مواد غذایی می باشد. 3( گیاه روز کوتاه یا شب بلند است.  
در نرگس زرد کدام یک وجود ندارد؟- 46

4( کامبیوم 3( چوب اولیه  2( چوب پنبه  1( آندودرم 
کدام گزینه نادرست است؟ »گیاهان یک ساله ……… گیاهان دو ساله ……… « - 47

1( بر خالف - هیچ کدام رشد پسین ندارند.
2( همانند - پس از گلدهی و تولید دانه از بین می روند.

3( بر خالف - ممکن است در طول زندگی عادی خود گل ندهند.
4( همانند - برای تکمیل چرخه ی زندگی خود، در ریشه مواد غذایی ذخیره می کنند.

چند مورد نمی تواند تکمیل کننده ی عبارت زیر باشد؟- 48
»نمی توان ……… «

ب( گیاهی دو ساله یافت که رشد پسین داشته باشد.  الف( گیاهی یک  ساله یافت که چوبی باشد.  
د( گیاهی چندساله یافت که همه ی برگ های خود را از دست بدهد.  ج( گیاهی چندساله یافت که یک بار گل بدهد. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
چند مورد از موارد زیر نادرست است؟ »لوبیا ……… «- 49

الف( در صورت مساعد بودن شرایط محیطی با سرعت رشد می کند و رشد خود را کامل می کند.
ب( پس از گلدهی از بین می رود.

ج( پس از خروج لپه ها و پوسته دانه، تشکیل برگ می دهد. 
د( در اولین دوره ی رویشی خود، تشکیل اندام های رویشی را می دهد. 

ه ( همانند همه ی گیاهان دو ساله، علفی است. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

چند مورد از موارد زیر نمی توانند کامل کننده ی عبارت مقابل باشند؟ »همه ی گیاهان چندساله ……… «- 50
الف( چوبی اند. 

ب( در طول عمر خود چند بار به بار می نشینند. 
ج( مواد غذایی مورد نیاز خود را در ریشه های گوشتی و ساقه های زیرزمینی ذخیره می کنند. 

د( سالیانه برگ های خود را از دست می دهند. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

کدام گزینه صحیح است؟ »گیاه خنجری ……… نارون ………« - 51
4( برخالف - علفی است 3( برخالف - چوبی است  2( همانند - علفی است  1( همانند - چوبی است 
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چند مورد از موارد زیر می تواند عبارت زیر را به نادرستی کامل کند؟- 52
»در ……… گیاهانی که ریشه های آن ها ذخیره ی مواد غذایی برای دوره های بعدی رشد را بر عهده دارد ………«

الف( همه - در پایان نخستین دوره ی رویشی ساقه ی هوایی از بین می رود. 
ب( همه - قسمت های رویشی مثل ریشه، ساقه و برگ فاقد رشد پسین هستند. 

ج( بین - می توان گیاهی یافت که ساقه ی تغییر شکل یافته برای تولید مثل رویشی دارد. 
د( بین - می توان گیاهی یافت که هم ساقه ی یک  ساله و هم ساقه ی چندساله داشته باشد. 

4( صفر مورد 3( 1 مورد  2( 2 مورد  1( 3 مورد 
کدام گزینه در شرایط طبیعی نادرست است؟ )همه ی موارد به جز …(- 53

1( همه ی گیاهان چندساله قبل از مرگ حداقل یک بار گل، میوه و دانه تولید می کنند.
2( همه ی گیاهان علفی ساقه ی فاقد چوب دارند. 

3( صرفًا گیاهانی که در یک فصل رشد چرخه ی زندگی خود را کامل می کنند در طول عمر خود یک بار گل می دهند. 
4( در بین گیاهان علفی هر سه نوع طول عمر وجود دارد. 

کدام درباره ی گیاه خنجری صادق می باشد؟- 54
2( با نمو دانه عمرش به پایان می رسد. 1( دارای عناصر آوندی و فاقد آرکگن است.  

4( تنها چندساله علفی است که یک بار گل می دهد. 3( مانند نارون چند بار گل می دهد.   
در هویج مانند نرگس زرد ……… - 55

2( ساقه کامبیوم ندارد و علفی می باشند. 1( ساقه ی هوایی آن یک سال باقی می ماند. 
4( یک ساقه ی کوتاه و یک طوقه برگ وجود دارد.  3( در ساقه آوندهای چوبی قطور چندالیه ای دیده می شود. 

گیاه آگاو مانند ………- 56
2( داوودی هر سال ساقه هوایی خود را حفظ می کند. 1( زنبق علفی است و یک بار گل می دهند. 

4( نرگس زرد ریشه های گوشتی وریزوم دارد. 3( نارون کامبیوم دارد ولی یک بار گل می دهد. 

رشد و نمو
رشد، افزایش تعداد یا حجم سلول ها به صورت برگشت ناپذیر است یا به معنی بزرگ شدن بخش های تشکیل دهنده یک جاندار یا تشکیل 
بخش هایی در بدن یک جاندار که مش��ابه بخش های قبلی باش��د. مثاًل ایجاد انش��عابات ریشه، ساقه و برگ های جدید که اغلب همراه آن 
تمایز رخ می دهد )مثاًل تولید مریس��تم از س��لول بنیادی یک نوع رشد بدون تمایز است.( در س��لول های تمایزیافته فقط برخی ژن ها، فعال 
می مانند که حاصل آن تغییرات س��اختاری و بیوش��یمیایی در سلول اس��ت. حاصل تمایز، نمو است یعنی قسمتی در گیاه ایجاد می شود که 
قباًل وجود نداش��ته اس��ت مثاًل تولید برگ، نمو محس��وب می شود ولی افزایش سطح برگ رشد است. )تولید هر تعداد برگ، نمو است چون 

هر برگ از سلول های مریستمی ایجاد می شود.(
نکته: رشد و تمایز در طول زمان منجر به تشکیل موجود زنده ای می شود که پیچیدگی های ساختاری و متابولیسمی دارد. 

نکته: در تمایز، ویژگی جدید در سلول ایجاد می شود ولی در نمو، ویژگی جدید در جاندار )گیاه( ایجاد می شود.
نکته: رش��د یک فرایند کمی اس��ت ولی نمو یک فرایند کیفی است که طی آن گیاه از یک مرحله ی زندگی به مرحله ی دیگر می رود که با 

تشکیل بخش های جدید همراه است. 
نکته: رشد و نمو، اغلب همراه با یک دیگر و هماهنگ با یک دیگر انجام می شود.

نکته: آماس )تورژسانس( سلول ها پس از جذب آب، رشد به حساب نمی آید چون این افزایش حجم با دفع آب، برگشت پذیر است.

رشد نخستین )اولیه(
در تمام گیاهان توسط مریستم نخستین در نوک ساقه یا نزدیک نوک ریشه )باالی کالهک( به صورت رشد طولی دیده می شود که گاهی 

با افزایش حجم سلول ها نیز همراه است.
در رشد نخستین تعداد سلول ها، در نوک ساقه و ریشه به صورت طولی روی هم زیاد می شوند و بعد افزایش حجم می یابند. 
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* در ساقه و ریشه های جوانی که فقط مریستم نخستین دارند، رشد قطری سلول ها نیز در پی افزایش حجم سلول های حاصل از مریستم 
نخستین آن ها عالوه بر رشد طولی صورت می گیرد. 

نکته: بافت ها و اندام های حاصل از رش��د نخستین که از مریستم رأس ساقه ایجاد 
می ش��ود: 1- برگچه ی جوان و برگ اصلی 2- روپوس��ت س��اقه )کرک - نگهبان( 
3- پوست ساقه )پارانش��یم - کالنشیم - اسکلرانشیم( 4- استوانه مرکزی حجیم با 

آوندهای اولیه که مغز زیادی نیز دارد.
نکته: بافت های حاصل از رش��د نخس��تین که از مریستم نزدیک رأس ریشه ایجاد 
می ش��ود: 1- کالهک چوب پنبه ای )محافظ مریستم رأس( 2- روپوست ریشه )تار 
کشنده( 3- پوست کلفت ریشه )با بافت های پارانشیم و اسکلرانشیم و نوار کاسپاری 
در آندودرم 4- اس��توانه ی مرکزی با مغز کم )از بافت پارانش��یم( و آوندهای اولیه 
یک در میان )متناوب( در تک لپه ای ها و آوند چوبی ستاره ای شکل در دو لپه ای ها.

نکات تکمیلی:
1( مریس��تم های رأس��ی مناطقی با س��لول های کوچک و تمایزنیافته هستند که رش��د آن ها در اغلب گیاهان مانند این است که ستونی از 
بشقاب های هم اندازه را در ساقه روی هم به سمت باال و زیر هم در ریشه به سمت پایین قرار دهیم ولی بر پهنای آن اضافه نکنیم. مریستم 

رأسی اغلب گیاهان به این شیوه رشد می کنند. 
2( در رشد نخستین، سلول های جدید همگی افزایش طول نیز می یابند و ساقه و ریشه گیاه را طویل تر می کنند. 

3( بافت های حاصل از رشد نخستین، بافت های نخستین نامیده می شوند. 

رشد پسین )ثانویه(
توسط مریستم پسین یا کامبیوم به صورت استوانه هایی باریک 
در ساقه ها و ریشه های گیاهان چوبی دولپه ای و بعضی بخش های 
گیاهان علفی مثل ریش��ه هویج دیده می شود. همواره کامبیوم ها، 
سلول هایی در جهت عرض به صورت حلقه هایی پسین می سازند 
ک��ه همواره نزدیک تری��ن الیه ها به کامبیوم ه��ا، جوان ترین ها 

هستند که محصوالت سال n ام رشد پسین است. 
»نمو یک ساقه ی چوبی. چوب ساقه های چوبی حاصل رشد پسین است«

انواع کامبیوم )مریستم های پسین(
1- کامبیوم چوب پنبه س��از: در دروِن پوس��ت قرار دارد و وقتی که به وجود می آید باعث رش��د قطری ساقه شده، روپوست از بین می رود 
و هر س��ال با ش��روع رش��د پس��ین، یک الیه چوب پنبه مومی به سمت خارج می س��ازد که عایق است. )چوب پنبه س��ال اول رشد پسین 

خارجی ترین الیه ی درخت است.(
2- کامبیوم آوندس��از: درون اس��توانه ی مرکزی بین آوند چوبی و آبکش اولیه ایجاد می شود که ابتدا ناپیوسته است و سپس حلقه ی کامل 

می شود. هر سال با شروع رشد پسین یک الیه آبکش نازک به سمت خارج و یک الیه آوند چوبی قطور به سمت داخل می سازد.
نکته: پوس��ت درخت از چوب پنبه ها، کامبیوم چوب پنبه س��از و آبکش های اولیه و پس��ین ایجاد شده ولی تنه ی درخت از کامبیوم آوندساز و 

آوندهای چوبی پسین و اولیه تشکیل شده است. حجم اصلی تنه ی درخت آوندهای چوبی پسین یا حلقه های سالیانه اند. 
* بافت های هادی آبکش بین دو کامبیوم است. 

* الیه های ضخیم چوب پس��ین یا چوب، اغلب حلقه ای ش��کل است و از آن جایی که هر س��ال معموالً یک حلقه جدید تشکیل می شود، این 
حلقه ها را حلقه ی سالیانه می نامند.

»مریستم های نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه«
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بیش تر بدانید: چوب های بهاری در مناطقی که آب و هوا در فصول مختلف متفاوت اس��ت از چوب های تابس��تانی روشن تر و قطورتر هستند 
و هر س��ال یک الیه تیره ی کوچک در تابس��تان و یک الیه ی روش��ن قطورتر در بهار ایجاد می ش��ود که به آن ها حلقه های سالیانه گوییم. با 

شمردن آن ها سن رشد پسین درخت تخمین زده می شود.
نکته: گیاهی که n الیه روشن و n الیه تیره دارد، یعنی n سال است که رشد پسین انجام داده است. 

نکات تکمیلی رشد و نمو گیاهان
* نکات پیوستگی رشد گیاهان همراه با برگشت پذیری آن ها: 

1( ژن ها نمو گیاهان و جانوران را هدایت می کنند ولی الگوهای نمو در آن ها متفاوت است. 
2( در جانوران همگام با نمو برخی ژن های کنترل کننده تمایز غیرفعال می شوند و بیش تر تمایز جانوران پس از بلوغ متوقف می شود. ولی 
گیاهان به صورت مداوم توس��ط مریس��تم های خود سلول های جدید می سازند و این س��لول ها تمایز یافته و جانشین بافت های جدید شده یا 
به این بافت ها اضافه می ش��وند. )البته در س��ال چهارم می خوانیم که در روش های مهندس��ی ژنتیک می توانیم در جانوران نیز دوباره ژن های 

غیرفعال را فعال کنیم.(
3( بسیاری از سلول های گیاه بالغ می توانند همه ی ژن های خود را دوباره فعال کنند، این سلول ها تقسیم شده و توده ای سلول به نام کالوس 
می سازند که از بافت مریستم هستند ولی از سلول های بنیادی ایجاد نشده اند و منشأ آن ها سلول های تمایزیافته ای مثل پارانشیم هستند 

که تمایززدایی کرده اند و به صورت یک گیاه بالغ درآمده اند. 

روش های جدید بهسازی گیاهان
1( کش��ت بافت، س��لول یا اندام گیاهی: از کشت بافت برای تکثیر گیاهان زینتی ارزشمند )مثل ارکیده ها(، گیاهان گلدانی و درختان میوه 
اس��تفاده می ش��ود. پایه و اس��اس آن قرار دادن قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت سترون )استریل( می باشد که با کمک هورمون های 
گیاهی، توده سلول های تمایزنیافته )یعنی مریستم(، پس از رشد و تمایز به گیاهانی از نظر ژنتیکی هم ارز با گیاه مادر تبدیل می شوند. )کشت 

بافت نوعی تولیدمثل رویشی است(
2( هم جوشی )الحاق( پروتوپالستی: از این روش برای ایجادگیاهان دورگه )هیبرید( مثل سیب زمینی، هویج و اطلسی )سها( استفاده می شود. 

در این روش نیز از محیط سترون برای ایجاد گیاه جدید استفاده می شود. 
نکته: پروتوپالست، سلول گیاهی بدون دیواره است. برای ایجاد پروتوپالست باید به کمک آنزیم )مثاًل سلوالز( یا روش های مکانیکی دیواره 

آن را جدا کنیم و با برخی مواد شیمیایی یا شوک الکتریکی هم جوشی پروتوپالستی انجام دهیم.

»هم جوشی پروتوپالست )810×(«
3( مهندس��ی ژنتیک: ابتدا ژن های دلخواه را با پالزمید یا تفنگ ژنی وارد س��لول های یک گیاه می کنیم، سپس سلول های تغییرشکل یافته را 

با کمک فن کشت بافت در محیط سترون به گیاه بالغ جدید تبدیل می کنیم. 
نکته: تولیدمثل رویشی درختان با دو روش  پیوند زدن و کشت بافت صورت می گیرد، روش پیوند زدن نیازی به محیط سترون ندارد. 

رشد و نمو
چند مورد از موارد زیر صحیح است؟- 57

الف( رشد به معنی بزرگ  شدن بخش های تشکیل دهنده ی جاندار یا تشکیل بخش های جدید غیرمشابه با بخش های قبلی است. 
ب( آنچه به همراه رشد در طول زمان منجر به تشکیل موجود زنده با پیچیدگی های متابولیسمی می شود، کسب بخش های جدید به هنگام عبور 

از مرحله ای به مرحله ی دیگر است. 
ج( کسب ویژگی های جدید و منحصر به فرد در یک یا تعدادی سلول با تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی همراه است که بسیاری از سلول های 

گیاه بالغ با فعال کردن همه ی ژن های خود عکس آن را انجام می دهند. 
د( نمو عبور یک سلول از یک مرحله ی زندگی به مرحله ای دیگر همراه با تشکیل بخش های جدید است که گیاهان دوساله در دومین دوره ی 

رویشی نوعی از آن را انجام می دهند. 
4( 1 مورد 3( 2 مورد  2( 3 مورد  1( 4 مورد 
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کدام یک با تغییرات ساختاری بیوشیمیایی بیش تری همراه است؟ - 58
4( تبدیل بافت مریستمی به پارانشیمی 3( ایجاد انشعاب در ریشه   2( پیدایش برگ جدید   1( افزایش تعداد سلول های گیاه  

رشد یعنی بزرگ  شدن بخش های ………	- 59
2( تشکیل دهنده ی یک جاندار یا تشکیل بخش های تمایز نیافته. 1( موجود در بدن یا تشکیل بخش های جدید. 

4( تشکیل دهنده ی یک جاندار یا تشکیل بخش های مشابه. 3( موجود در بدن یا تشکیل بخش هایی مشابه قبلی. 
درباره ی تمایز، کدام گزینه نادرست است؟- 60

1( تمایز همواره همراه با رشد صورت می گیرد.
2( پیدایش تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی در یک سلول نشانگر تمایز است.

3( تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی پیچیدگی های ساختاری و متابولیسمی را به وجود می آورد.
4( رسیدن دانه ی کاج با تمایز همراه است.

کدام گزینه نادرست است؟- 61
2( تشکیل برگ های مو در بهار نوعی نمو است. 1( تشکیل برگ های جدید در گیاه کاج نوعی نمو است. 

4( نمو گیاه در اغلب موارد با رشد آن هماهنگ است. 3( رسیدن میوه و دانه ی اولیه در گیاه نوعی نمو است. 
رشد اولیه در ……… گیاهان، همانند یک ستون از بشقاب هایی است که روی هم قرار گرفته اند و هم چنین رشد قطری ساقه های جوانی که - 62

……… دارند، در پی افزایش حجم سلول های حاصل از تقسیم مریستم به وجود می آید.

2( اغلب- مریستم نخستین و پسین 1( اغلب- فقط مریستم نخستین  
4( همه ی- مریستم نخستین و پسین 3( همه ی- فقط مریستم نخستین  

تمام گزینه های زیر به نوعی رشد محسوب می شوند، به جز ……… - 63
4( افزایش تعداد سلول ها 3( منشعب شدن ریشه  2( تورژسانس  1( پیدایش برگ جدید 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟- 64
ب( انواع رشد فقط در گیاهان برگشت پذیر است. الف( به طور کلی دو نوع رشد در جانداران وجود دارد. 

د( رشد و نمو همواره با تمایز همراه اند. ج( پیدایش انشعابات ساقه نوعی رشد محسوب می شود. 
و( تمایز همواره با نمو همراه است. ه ( تمایز اغلب همراه با رشد صورت می گیرد. 

4( 5 مورد 3( 4 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 
چند مورد از موارد زیر نادرست است؟- 65

الف( رشد و نمو در طول زمان، منجر به تشکیل موجودی با پیچیدگی های ساختاری و متابولیسمی می شود. 
ب( در گیاهان جوان و علفی دو منطقه ی مهم مریستمی وجود دارد.

ج( مریستم های نخستین در همه ی گیاهان وجود دارند.
د( تکثیر برگ های کرفس با رشد و تقسیم سلول های مریستم رأس ساقه ی مرکزی ایجاد می شود.

ه ( به طور معمول مریستم ها از سلول هایی که واکوئل ندارند منشأ می گیرند.
و( تقسیم سلولی در گیاهان فقط در محل های تولید بخش های مختلف گیاهی انجام می شود.

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
کدام گزینه صحیح است؟- 66

1( وظیفه ی شاخه های جانبی حفاظت از مریستم نوک ساقه است.
2( ایجاد ساختارهای نخستین گیاه همواره با تمایز همراه است.

3( آوندهای گیاه از مریستم های رأس ساقه هنگام رشد طولی آن منشأ می گیرند.
4( نوار کاسپاری حاصل تغییرات بیوشیمیایی در سلول های منشأ گرفته از مریستم نوک ریشه است.

کدام گزینه صحیح است؟- 67
1( سلول های حاصل از مریستم نخستین نیز می توانند افزایش حجم یابند. 

2( مریستم ها سلول هایی هستند که برای تولید بخش های مختلف گیاه تمایز یافته اند.
3( نزدیک ترین الیه های سلولی به کامبیوم چوب پنبه ساز، آخرین الیه ی تولید شده توسط آن است.

4( در رشد، سلول های حاصل از مریستم ساقه ی لوبیا فقط طویل می شوند.
کدام گزینه نادرست است؟- 68

1( رشد نخستین در اغلب گیاهان باعث طویل شدن ریشه ها و ساقه ها می شود.
2( بعضی سلول های حاصل از مریستم های رأسی بالفاصله بعد از طویل شدن می میرند.

3( مریستم های پسین به رشد قطری گیاه و استحکام و ضخامت ساقه کمک می کنند.
4( بافت های روپوستی و زمینه ای و آوندی ناشی از مریستم های رأسی هستند.
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کدام گزینه نادرست است؟- 69
1( رشد پسین را در گیاهان چوبی می توان دید.

2( کامبیوم ها بعد از ایجاد حلقه ها با گذشت زمان ضخیم تر می شوند.
3( تعداد سلول های کامبیوم ها با گذشت زمان بیش تر می شود.

4( هر دو نوع کامبیوم می توانند سلول هایی برای استحکام یا محافظت تولید کنند.
کدام گزینه نادرست است؟- 70

1( در یک ساقه ی چوبی جوان سلول های کالنشیم یک حلقه از دسته های آوندی را احاطه کرده است.
2( در مجاورت کامبیوم چوب پنبه ساز سلول های فیبری وجود دارند.

3( کامبیوم آوندساز در تمام گیاهان چوبی دو نوع سلول آوندی ایجاد می کند.
4( تقسیمات سلولی در کامبیوم آوندساز بیش تر از کامبیوم چوب پنبه است.

کدام گزینه صحیح است؟ »در گیاهان چندساله، ………«- 71
2( ساقه های هوایی هر گیاه علفی بعد از هر دوره ی رشد از بین می رود. 1( کامبیوم آوندساز درون پوست قرار دارد. 

4( گیاه چندساله ی آگاو دارای رشد پسین در ساقه است. 3( در تولید مثل گیاه آگاو تخم تریپلوئید ایجاد می شود. 
کدام گزینه صحیح است؟- 72

1( در هر سال فقط یک الیه ی ضخیم چوب پسین در ساقه های چوبی تشکیل می شود.
2( در گیاهانی که چوب پسین وجود دارد معموالً لقاح مضاعف نیز وجود دارد.

3( گیاهان چوبی بر خالف هر گیاه علفی رشد پسین دارند.
4( کامبیوم آوندساز با ایجاد رشد قطری در ساقه باعث حذف روپوست می شود.

در شکل روبه رو )الف(، )ب(، )ج( و )د( به ترتیب قطعاً بافت ……… هستند.- 73
1( هسته دار - واکوئل دار - صفحه ی غربالی دار - مرده

2( فاقد واکوئل - موجود در پوست درخت - مرده - زنده
3( هسته دار - تمایز یافته - دارای سلول همراه - دارای سلول گشاد و کوتاه

4( واکوئل دار - تمایزنیافته  - صفحه ی غربالی دار - صفحه ی منفذدار
کدام گزینه نادرست است؟- 74

1( رشد و نمو گیاهان اغلب همراه و هماهنگ با یک دیگر صورت می گیرد.
2( در جانوران بعد از بلوغ بیش تر ژن های کنترل کننده ي تمایز، مجدداً فعال نمی شوند.

3( هر سلول گیاهی بالغ می توانند همه ی ژن های خود را فعال کنند.
4( بیش تر تمایز جانوران پس از بلوغ متوقف می شود. 

همه ی موارد نادرست هستند، به جز ………- 75
1( در مریستم ها که سلول هایی تمایز نیافته هستند، در هنگام سیتوکینز سلول ها وزیکول های تشکیل دهنده ی صفحه ی سلولی وجود ندارند.

2( نمو گیاهان متناوب، اما برگشت پذیر است. 
3( معموالً نمو گیاهان در طول زندگی ادامه می یابد.

4( برای ایجاد سیب زمینی هیبرید از برخی آنزیم ها برای الحاق پروتوپالست های دو گونه استفاده می شود.
کدام گزینه صحیح است؟- 76

1( برای تکثیر درختان میوه از تمام بافت های زمینه ای آن می توان استفاده کرد.
2( برای تکثیر درخت میوه ی 5 ساله بافت مریستم دار آن را روی محیط کشت سترون قرار می دهیم.

3( در تمام روش های تکثیر گیاهان فقط با استفاده از محیط کشت استریل گیاه بالغ حاصل می شود.
4( از برگ های رویانی دانه ی کاج می توان برای ایجاد گیاه جدید استفاده کرد.

کدام گزینه صحیح است؟- 77
1( آنزیم الزم برای جداسازی دیواره ی سلولی فقط سلوالز است.

2( از گیاهانی که مریستم پسین دارند نمی توان برای ایجاد گیاه دورگه استفاده کرد.

3( برخی مواد شیمیایی و شوک الکتریکی باعث هم جوشی دو سلول گیاهی می شوند.
4( در الحاق پروتوپالستی اگر گیاهان مربوط به دو فنوتیپ گوناگون باشند، حاصل هم جوشی یک سلول دورگه است.
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نخود با این که دولپه ای است ولی به دلیل این که رشد ساقه ی رویانی آن کم است، لپه های آن همواره در خاک باقی می ماند -گزینه ی 20  1
و ساقه ی رویانی آن حالت راست به خود نمی گیرد. 

در همه ی دانه ها، ریش��ه چه از زیرلپه خارج می ش��ود ولی در تک لپه ها، س��اقه چه از باالی لپه و در دولپه ای ها ساقه چه مانند -گزینه ی 21  3
ریشه چه از زیرلپه خارج می شود.

3 -گزینه ی 22

نکته: در تک لپه ای ها، ساقه چه همواره از ابتدا تا انتها مستقیم رشد می کند و غالف آن ها در خارج از خاک از مریستم رأس محافظت می کند ولی 
در دولپه ای ها ابتدا قالب تش��کیل ش��ده ولی در برخی مانند لوبیا به دلیل رشد زیاد ساقه چه، لپه ها از خاک خارج شده و راست 

می شوند و در برخی مثل نخود خمیده می مانند. 

دقت کنید که این سؤال خیلی نکته داره و بیش تر مربوط به نکات فصل قبله!! )حتمًا می دونید که در مورد کاج پرسیده!(-گزینه ی 23  3
گزینه ی )1(: نادرست است، چون آلبومن مخصوص نهان دانگان است و بازدانگان از اندوخته ی آندوسپرم استفاده می کند. 

گزینه ی )2(: نادرست است، چون کاج دارای آرکگن های متعدد می باشد و 8 لپه دارد. 
گزینه ی )3(: درست است، چون در کاج گامتوفیت نر یا گرده ی رسیده در سال اول ولی گامتوفیت ماده یا آندوسپرم سال دوم ایجاد می شود. 

گزینه ی )4(: نادرست است، چون اگه یادتون باشه دانه ی کاج یک پوسته ی بالدار و تخمک آن یک پوسته ی بدون بال دارد. 
دانه ی ذرت تک لپه آلبومن دار است که در رشد خود غالفی در خارج خاک از مریستم رأس ساقه ی آن محافظت می کند.-گزینه ی 24  4
در لوبیا ابتدا جذب آب، بعد ظهور ریشه ی رویانی، سپس تولید قالب و در آخر تولید برگ اتفاق می افتد.-گزینه ی 25  3
فقط )د( غلط است. شکل )1( در مورد -گزینه ی 26  1

رش��د دولپه ای هاست که به ترتیب A= قالب، B= ساقه چه، 
=D برگ است و شکل )2( در مورد رشد  =C ریش��ه چه، 

س��اقه چه،  = ال��ف  ترتی��ب  ب��ه  ک��ه   تک لپه ای هاس��ت 
ب = ریشه چه، ج = غالف، د = اولین برگ است.

گزینه ي )1(: در صورتی که ش��رایط محیطی برای گیاهان یک س��اله )گونه های فرصت طلب( مناسب باشد به سرعت رشد -گزینه ی 27  3
می کنند. )نور و مواد غذایی کافی و آب از شرایط محیطی الزم برای رشد گیاه هستند.(

گزینه ي )3(: گیاهان در صورت کافی بودن آب و مواد غذایی رشد خود را کامل می کنند اما نور برای افزایش سرعت رشد گیاه مفید است.
گزینه ي )4(: بسیاری از گیاهان علفی و همه ی گیاهان چوبی چندساله هستند.-گزینه ی 28  4

گزینه هاي )2( و )3(: گیاهان یک ساله در یک فصل رشد چرخه ی زندگی خود را کامل می کنند و پس از گلدهی و تولید میوه و دانه از بین می روند.
گزینه ي )1(: کامبیوم ها فقط در ریشه ی هویج وجود دارند و ضخامت ساقه ی هویج به دلیل افزایش حجم سلول های حاصل -گزینه ی 29  4

از مریستم های نخستین است.
گزینه ي )2(: در دوره ی دوم رشد برگ های جعفری از بین نمی روند و فقط اندوخته ی ریشه کم می شود و گلدهی می کنند.

گزینه ي )3(: تمام گیاهان دو ساله علفی هستند.
گزینه ي )4(: از نظر تشکیل گل و تولید میوه و دانه مراحل گامتوفیتی گیاهان یک ساله و دو ساله یکسان است.

گزینه ي )1(: تمام گیاهان دو ساله علفی هستند و چوبی نمی باشند ولی کامبیوم ها در بعضی از گیاهان دو ساله وجود دارند.-گزینه ی 30  2
گزینه ی )2(: در پایان دوره ی دوم رویشی جعفری از مواد غذایی ذخیره شده در ریشه برای تولید محور گل استفاده می کند )این طوری اندوخته ی 

ریشه اش کم می شود(.
گزینه ی )3(: در گیاهان دو ساله عمل اصلی ذخیره ی مواد غذایی در ریشه است، نه ساقه. برای تشکیل گامتوفیت در گیاه که باید با انجام میوز 

باشد، ریشه وظیفه ی تأمین مواد غذایی الزم را بر عهده دارد.
گزینه ي )4(: در پایان دوره ی رویش بذر پیاز که اولین دوره ی رویشی است، یک ساقه ی کوتاه و یک طوقه از برگ ها ایجاد می شود، نه گامتوفیت.

گزینه ي )1(: ساقه های هوایی گیاهان علفی اغلب بعد از هر دوره ی رشد از بین می روند.-گزینه ی 31  4
گزینه ي )2(: بسیاری از گیاهان علفی و همه ی گیاهان چوبی چندساله هستند.

گزینه ي )3(: در گیاهان چندساله ی علفی که ساقه ی هوایی آن ها اغلب بعد از هر دوره ی رشد از بین می رود، رشد پسین و کامبیوم دیده نمی شود.
گزینه ي )4(: ریشه دقیقًا اولین قسمتی است که از دانه ی در حال رویش خارج می شود و در دوره های رشد از بین نمی رود.
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گزینه ي )1(: ساقه های هوایی گیاهان علفی اغلب بعد از هر دوره ی رشد از بین می روند.-گزینه ی 32  1
گزینه ي )2(: گیاهان چندس��اله در طول زندگی خود چندین مرتبه به بار می نش��ینند و چند دوره ی گامتوفیتی یعنی گلدهی دارند و سایر گزینه ها 

هم خط کتاب هستند.
گزینه ي )1(: گیاهان بازدانه )مانند کاج( نیز از گیاهان چندساله ی چوبی هستند )که البته بازدانگان گل ندارند(.-گزینه ی 33  2

گزینه ي )2(: در زمستان که درخت برگی ندارد و سایر بخش ها مثل ساقه و شاخه ها با چوب پنبه پوشیده شده هیچ بافت اپیدرمی یافت نمی شود 
که مثاًل برای تهیه ی کالوس بتوان از آن استفاده کرد.

گزینه هاي )3( و )4(: لقاح مضاعف فقط در مراحل تولید مثلی نهان دانگان وجود دارد اما برخی گیاهان همیشه س��بز )مانند کاج( بازدانه هس��تند و 
طبیعتًا لقاح مضاعف و تخم تریپلوئید و آلبومن در دانه ی آن ها وجود ندارد.

بسیاری از گیاهان علفی و همه ی گیاهان چوبی، چندساله هستند. بنابراین همه ی گیاهان چندساله چوبی نیستند، ولی گیاهان -گزینه ی 34  3
یک و دو ساله همگی علفی اند. 

اغلب گیاهان چندساله در طول عمر خود چندین مرتبه به بار می نشینند. البته برخی از آن ها مثل آگاو در این مورد استثنا -گزینه ی 35  4
هستند زیرا گیاه چندساله ای هستند که فقط یک بار گل تولید می کنند و با رسیدن دانه از بین می روند.

ساقه های هوایی گیاهان چندساله ی علفی اغلب پس از هر دوره ی رشد از بین می روند. -گزینه ی 36  2
هویج گیاهی است دو ساله که در دومین دوره ی رویشی خود گل، میوه و دانه می دهد و غذا را در سال اول در ریشه ذخیره -گزینه ی 37  3

می کند ولی گیاهان چندساله علفی مواد غذایی را در ریشه گوشتی و ساقه ی زیرزمینی نگه می دارند. 
زندگی گیاه آگاو با رسیدن دانه ها به پایان می رسد و فقط یک بار گل می دهد که علفی است و فاقد کامبیوم می باشد. -گزینه ی 38  1
گیاهان یک س��اله و چندس��اله می توانند در سال اول گل بدهند ولی گیاهان دوساله که در سال اول ریشه و ساقه و یک طوقه -گزینه ی 39  2

برگ دارند در س��ال دوم گل می دهند، گزینه ی )1( در مورد دانه ی لوبیا که بدون آلبومن اس��ت و همه ی س��لول های دانه ی آن 2n است صحیح 
می باشد و در مورد گزینه های )3( و )4( می توان گیاهان چندساله ی علفی و چوبی را نام برد. 

چندس��اله های علفی هایی هس��تند که در طول دوره ی زندگی خود بیش از یک بار گل می دهد و ساقه ی زیرزمینی و ریشه ی -گزینه ی 40  3
گوشتی ذخیره ای چندساله دارند. دو ساله در گزینه های )1( و )4( و یک ساله در گزینه ی )2( تنها یک بار گل می دهند.

بسیاری از گیاهان علفی، چندساله اند ولی همه ی یک ساله و دو ساله ها، علفی اند و سایر گزینه ها درست است. -گزینه ی 41  2
گیاهان دو ساله در پایان دوره ی اول زندگی خود یک ساقه ی کوتاه و یک طوقه از برگ ها می باشند که فقط در ریشه ی هویج -گزینه ی 42  4

رشد پسین و کامبیوم دارند ولی از سال دوم یادتون باشه که برگ های پیاز فاقد کلروپالست است. 
جعفری گیاهی است دو ساله! نه چندساله. )خسته نباشی!( )بغلش زدم D که اگه اشتباه زدی بِت برنخوره باهوش!(-گزینه ی 43  1
پیاز، لوبیا و آگاو، هر کدام یک بار گل می دهند ولی زنبق چندین بار گل می دهد.-گزینه ی 44  3
گیاه زنبق فاقد کامبیوم می باش��د چون علفی اس��ت و هر ساله ساقه ی هوایی آن اغلب از بین می رود. همچنین این گیاه روز -گزینه ی 45  4

بلند است و در تابستان به آسانی گل می دهد.
نرگس زرد گیاه علفی است که رشد پسین و کامبیوم ندارد ولی کالهک و کاسپاری چوب پنبه ای اولیه در ریشه دارد.-گزینه ی 46  4
دقت ش��ود که فقط گیاهان دوس��اله برای تکمیل چرخه ی زندگی خود، دو دوره ی رویشی را پشت سر می گذارد   و فقط در -گزینه ی 47  4

ریشه ذخیره مواد غذایی دارند ولی رشد پسین در یک ساله ها اصاًل وجود ندارد و یک ساله ها اگر شرایط محیط مناسب باشد، گل می دهند و هر 
دو پس از گلدهی از بین می روند )درستی گزینه های )1(، )2( و )3((.

)ب(، )ج( و )د( نمی توانند تکمیل کننده ی عبارت زیر باشند.-گزینه ی 48  3
)الف(: نمی توان گیاهی یک  ساله یافت که چوبی باشد، زیرا تمام گیاهان یک ساله علفی اند. 

)ب(: ریشه ی هویج گیاهی دوساله است و رشد پسین دارد. 
)ج(: گیاه خنجری )آگاو( با وجود این که چندساله است، یک بار گل می دهد. 

)د(: گیاهان برگ ریز هر ساله همه ی برگ های خود را از دست می دهند. 
)الف(، )ج( و )د( جمله را به نادرستی تکمیل می کنند.-گزینه ی 49  3

)الف(: دقت شود که شرط کامل کردن رشد گیاهان یک  ساله، کافی بودن آب و مواد غذایی ست که در این تست ذکر نشده است. )نادرست(
)ب(: چون لوبیا یک ساله است، در سال اول تشکیل تمام بخش های رویشی و زایشی خود را می دهد و از بین می رود. )درست(

)ج(: دقت شود در لوبیا و بسیاری از گیاهان دولپه ای، پوسته دانه داخل خاک باقی می ماند. ولی در لوبیا پس از خروج لپه از خاک، برگ تشکیل 
می شود. )نادرست(

)د(: دقت شود که کاربرد اولین دوره و دومین دوره و …	برای گیاه یک ساله فاقد معنی ا ست، زیرا این گیاه، یک ساله است و فقط یک دوره ی 
رویشی دارد. )نادرست(

)ه (: بنابر متن کتاب درسی درست است. 
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)الف(: همه ی گیاهان چندساله، چوبی نیستند، زیرا گیاه چندساله ی علفی نیز وجود دارد. -گزینه ی 50  4
)ب(: دقت شود که اغلب گیاهان چندساله در طول عمر خود چند بار، به بار می نشینند. 

)ج(: فقط گیاهان چندساله ی علفی مواد غذایی خود را در ریشه های گوشتی و ساقه ی زیرزمینی ذخیره می کنند. 
)د(: دقت شود که فقط گیاهان چندساله ی چوبی، برگ های خود را از دست می دهند. 

آگاو یا خنجری گیاهی چندساله ی علفی ولی نارون چندساله ی چوبی برگ ریز است. -گزینه ی 51  4
گیاهانی که ریشه هایشان ذخیره ی مواد غذایی بر عهده دارد گیاهان دوساله و چندساله ی علفی هستند )البته در چندساله های -گزینه ی 52  2

علفی ساقه های زیرزمینی همچنین نقشی دارند(. 
)الف(: نادرست است، چون در پایان نخستین دوره ی رویشی گیاهان دوساله یک ساقه ی کوتاه دارند. 

)ب(: نادرست است، چون هویج که دوساله است در ریشه رشد پسین دارد.
)ج(: درست است، زیرا پیاز )دوساله( یک ساقه ی تغییر شکل یافته دارد و از گیاهان چندساله ی علفی نیز مثاًل زنبق ساقه ی زیرزمینی دارد. 

)د(: هم درباره ی گیاهان چندساله ی علفی که ساقه ی هوایی آن ها پس از هر دوره ی رشد از بین می رود صدق می کند، چون ساقه های زیرزمینی 
آن ها از بین نمی رود.

»دوباره در این جا باید دقت کنید که منظور این است که کدام گزینه درست است؟«-گزینه ی 53  4
در بین گیاهان علفی یک ساله )لوبیا و آفتابگردان(، دوساله )هویج( و چندساله )زنبق( از جمله مثال هایی برای طول عمرهای مختلف هستند. 

تحلیل سایر گزینه ها:
گزینه ی )1(: نادرست است، چون سرو و کاج هم چندساله اند اما گل نمی دهند )دانه و میوه )مخروط( تولید می کنند(. 

گزینه ی )2(: نادرست است، چون گیاهان علفی چوب زیادی ندارند اما آوند چوبی حاصل از مریستم نخستین را دارند. )یاد زیست سال دوم در 
فصل دوم در آخرین صفحه بخیر!!(

گزینه ی )3(: نادرست است، زیرا عالوه بر گیاهان یک ساله، برخی گیاهان چندساله ی علفی مثل خنجری )آگاو( تنها یک بار گل می دهند. 

دق��ت کنی��د که برخی از گیاهان چندس��اله ی علفی مانند آگاو )خنجری( یک بار گل می دهند )نادرس��تی گزینه ی )4(( و با -گزینه ی 54  1
رسیدن دانه )نه نمو دانه!!( عمر آن پایان می پذیرد )نادرستی گزینه ی )2(( ولی چون گیاهان گلدار است دارای عناصر آوندی با سلول های کوتاه 

و گشادتر و فاقد آرکگن است و به جای آرکگن، کیسه ی رویانی دارد. 

2-گزینه ی 55

نکته: هویج از گیاهان دوساله و علفی می باشد و نرگس زرد نیز از گیاهان چندساله ی علفی می باشد که هر دو در ساقه فاقد کامبیوم هستند ولی 
در چندس��اله ها فقط س��اقه ی هوایی آن ها، اغلب یک سال باقی می ماند و هیچ کدام به جز ریشه هویج رشد پسین و کامبیوم ندارند و گزینه ی )4( 

نیز مخصوص دوساله هاست. 

4-گزینه ی 56

نکته: گیاه آگاو از چندساله های علفی است که فقط یک بار گل می دهند )برخالف زنبق، داوودی و نرگس( ولی مانند چندساله های علفی دیگر هر 
سال، اغلب ساقه هوایی آن ها می افتد ولی بجز برخی علفی ها مثل ریشه ی هویج، بقیه کامبیوم و رشد پسین ندارند و در آخر باید بدانید که گیاهان 

چندساله علفی هم ریشه ها و هم ساقه های زیرزمینی آن ها چندساله و ذخیره کننده ی مواد مورد نیاز رشد دوره ی بعد می باشند.

فقط )ج( صحیح اس��ت، در عبارت )الف( به جای کلمه ی »غیرمش��ابه« باید »مش��ابه« قرار گیرد. در عبارت )ب( منظور از -گزینه ی 57  4
قسمت اول تمایز است ولی قسمت دوم نمو را معرفی می کند. در عبارت )ج( نیز منظور از قسمت اول، تمایز است که بسیاری از سلول های گیاه 
بالغ با فعال کردن همه ی ژن های خود می توانند عکس آن یعنی تمایز زدایی انجام دهند. در عبارت )د( گفته شده نمو عبور یک سلول از مرحله ای 
به مرحله ی بعد اس��ت اما نمو عبور جاندار از مرحله ای به مرحله ی بعد اس��ت، به هر حال گیاهان دوس��اله در دومین دوره ی رویشی گل تشکیل 

می دهند که نوعی نمو است.

کسب ویژگی های جدید در سلول که کتاب آن را تمایز نامیده، همراه با تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی است. گزینه های -گزینه ی 58  4
)1(، )2( و )3( مثال هایی از رشد و گزینه ی )4( مثالی است از پدیده های تمایز. 

رشد به معنی افزایش تعداد یا حجم بخش های موجود در بدن است یا تشکیل بخش هایی مشابه قبلی مثل انشعابات ریشه، -گزینه ی 59  3
ساقه یا برگ های جدید.
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گزینه ي )1(: تمایز اغلب همراه با رشد صورت می گیرد که تمایز حاصل تغییر در سلول است نه جاندار!!-گزینه ی 60  1
گزینه هاي )2( و )3(: تغییرات س��اختاری و بیوش��یمیایی باعث تغییرات عملکردی، س��اختاری و متابولیسمی در سلول می شوند که این خود نوعی 

تمایز است و گزینه ی )4( هم درست است.
گیاه کاج یک گیاه همیش��ه س��بز اما بازدانه اس��ت. پس به جز ظهور اولین برگ که هنگام رویش دانه ایجاد می ش��ود، تمام -گزینه ی 61  1

برگ های بعدی در اثر رش��د به وجود می آیند ولی برگ های مو چون از برگ ریزهاس��ت هر سال در بهار تشکیل برگ با نمو دارد و بقیه ی موارد 
نیز از نمو است که اولین بار در گیاه رخ می دهد و ویژگی جدید ایجاد می کند. 

ساقه های جوان فقط مریستم نخستین دارند و رشد قطری آن ها در پی افزایش سلول های حاصل از تقسیم مریستم نخستین است.-گزینه ی 62  1
آماس سلول ها پس از جذب آب و تورژسانس، رشد به شمار نمی رود، چون دوباره به حالت اول درمی آید. -گزینه ی 63  2
)الف(، )ج( و )ه ( درست هستند.-گزینه ی 64  2

)ب(: نادرست است، رشد در گیاهان برگشت پذیر نیست اما تمایززدایی در گیاهان به راحتی انجام می شود.
)د(: نادرست است، در رشد و نمو سلول های حاصل از مریستم ها باید تمایز یابند. 

)و(: نادرست است، تمایز با هدف رشد یا نمو انجام می شود اما این که تمایز همواره با نمو همراه باشد باعث پیری زودرس گیاه می شود.
)ج( و )ه ( درست است. -گزینه ی 65  4

)الف(: نادرست است، چون رشد و تمایز باعث این پیچیدگی متابولیسمی می شود نه رشد و نمو!! )متن کتاب درسی رو بلد باش!!(
)ب(: مهم ترین مناطق مریستمی موجود در گیاهان جوان و علفی مریستم های رأسی هستند که در نوک ساقه، شاخه های جانبی و نزدیک به نوک 
ریشه قرار دارند و این را می توانید در قسمت گیاهی فصل 3 کتاب دوم پیدا کنید که خیلی به این فصل وابسته و پیوسته است. )نادرست است(

)د(: تکثیر و رشد برگ های کرفس به واسطه ی مریستم های رأسی ساقه های جانبی یا شاخه های آن انجام می شود. )نادرست است(
)ه (: به جز ایجاد کالوس، این سلول های بنیادی هستند که هسته ی بزرگ دارند و واکوئل ندارند و تقسیم می شوند تا مریستم ها را بسازند. )درست است(

)و(: محل های تولید بخش های مختلف گیاهی مریستم ها هستند که تقسیم سلولی در این نواحی انجام می شود؛ سلول های بنیادی هم که قدرت تقسیم 
دارند در مجاورت سلول های مریستمی هستند ولی سلول های پارانشیمی جوان نیز تا حدی قدرت تقسیم دارند )نادرست است(

دقت کن که ساختارهای نخستین حاصل مریستم های نخستین هستند که با رشد و تمایز و نمو ایجاد شده اند.-گزینه ی 66  2
گزینه ی )1(: در رأس س��اقه وظیفه ی حفاظت از مریس��تم بر عهده ی برگ های جوان یا فلس های جوانه اس��ت. )باز هم به فصل 3 کتاب دوم 

مربوط می شود.(
گزینه ي )3(: بعد از تقسیم سلولی در مریستم های رأسی هر ناحیه سلول های حاصل طویل شده و آوندهای اولیه ی هر ناحیه را به وجود می آورند، 

یعنی آوندهای اولیه ی ساقه و ریشه منشأ جداگانه دارند و هر کدام از مریستم رأسی خودشان ایجاد شده اند ولی یک شبکه به هم پیوسته اند. 
گزینه ي )4(: مریستم نزدیک نوک ریشه است که تقسیم سلولی انجام می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:-گزینه ی 67  1
گزینه ی )2(: مریستم ها سلول هایی تمایزنیافته هستند و سلول های حاصل از تقسیم شدن آن ها قابلیت تمایز دارند.

گزینه ي )3(: نزدیک ترین الیه های سلولی به کامبیوم چوب پنبه ساز آوند آبکش سال اول و چوب پنبه هاست که کامبیوم چوب پنبه ساز و چوب پنبه 
را ساخته است ولی آوند آبکش را کامبیوم آوندساز می سازد. 

گزینه ي )4(: در افزایش قطر ساقه ی لوبیا سلول های حاصل از مریستم حجیم هم می شوند.
تمام بافت های آوندی حاصل از تقسیم مریستم های رأسی )اولیه( نیستند. کامبیوم آوندساز این جا در تولید آوندهای پسین -گزینه ی 68  4

نقش دارد.
گزینه ي )2(: سلول های عناصر آوندی و تراکئیدها در حین تمایز برای عبور شیره ی خام پروتوپالست خود را از دست می دهند و می میرند.

هر سال تعداد سلول های کامبیوم بیش تر می شود چون مریستم است. )نادرستی گزینه ی )2((-گزینه ی 69  2
گزینه ي )1(: رشد پسین از ویژگی های بارز گیاهان چوبی دو لپه ای می باشد.

گزینه ي )3(: هر سال با رشد قطری مساحتی که کامبیوم ها می پوشانند بیش تر می شود، پس باید تعداد سلول هایشان نیز زیاد شود.
گزینه ي )4(: سلول های آوند چوبی در حالت بلوغ پروتوپالست ندارند و همچنین چوب پنبه های حاصل از کامبیوم چوب پنبه ساز نیز سلول های مرده 

ایجاد می کند و نقش استحکامی یا محافظتی دارند. 
گزینه ي )1(: از کتاب سال دوم می دانید که سلول های کالنشیم در بخش خارجی پوست ساقه های جوان فراوان اند و چون -گزینه ی 70  3

پوس��ت س��اقه هم استوانه ی مرکزی را احاطه کرده است و ساقه ی جوان رشد پسین ندارد، پس کالنش��یم دور یک دسته از آوندهای اولیه قرار 
گرفته است. 

گزینه ي )2(: نزدیک کامبیوم چوب پنبه ساز بافت های آوند آبکش اولیه وجود دارند. نزدیک بافت های آوندی هم فیبر اسکلرانشیمی وجود دارد 
که در سال دوم خوانده ایم.

گزینه ي )3(: کامبیوم آوندس��از در گیاهان گلدار س��ه نوع سلول ایجاد می کند )سلول غربالی - تراکئید - عناصر آوندی( اما در بازدانگان دو نوع 
سلول )غربالی و تراکئید( ایجاد می کند ولی همه ی پیدازادان یعنی بازدانه و نهان دانه رشد پسین را دارند.

گزینه ي )4(: چوب پسین بیش ترین ضخامت ساقه های چوبی را به وجود می آورد، پس قاعدتًا تعداد سلول هایش هم بیش تر است.
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این سؤال جون می ده واسه دقت!! -گزینه ی 71  3
گزینه ی )1(: در گیاهان چندساله ی چوبی کامبیوم آوندساز زیر پوست قرار دارد و چندساله ی علفی اصاًل کامبیوم ندارد. 

گزینه ی )2(: ساقه های هوایی گیاهان چندساله ی چوبی اغلب بعد از هر دوره ی رشد از بین می روند.
گزینه ي )3(: آگاو یک گیاه گلدار است که در حین تولیدمثلش تخم تریپلوئید هم ایجاد می شود. )چون لقاح مضاعف دارند.(

گزینه ي )4(: گیاهان چندساله ی علفی کامبیوم ندارند.
گزینه ي )1(: در رش��د پس��ین هر س��ال معموالً یک الیه ی ضخیم چوب پسین در ساقه های چوبی تشکیل می شود که به این -گزینه ی 72  2

حلقه ها، حلقه های سالیانه می گوییم.
گزینه ي )2(: گیاهانی که رشد پسین در آن ها دیده می شود معموالً نهان دانه هستند و عناصر آوندی دارند و عناصر آوندی و لقاح مضاعف تنها در 

گیاهان گلدار دیده می شود.
گزینه ي )3(: بعضی بخش های گیاهان علفی )مانند ریشه ی هویج( رشد پسین دارند.

گزینه ي )4(: کامبیوم چوب پنبه زمانی ایجاد می شود که در حین رشد قطری ساقه ی روپوست از بین رفته باشد.
در ش��کل مورد نظر )الف = کامبیوم آوندی( پس س��لول هسته دار درشت و واکوئل دار ریز مریستم می باشد، )ب = کامبیوم -گزینه ی 73  1

چوب پنبه س��از( پس مریس��تم و تمایزنیافته است، )ج = آبکش پس��ین( پس صفحه ی غربالی دارد و )د = چوب پسین( پس سلول های مرده دارد 
ولی اگر درگیاه گلدار باشد عناصر آوندی و صفحه ی منفذدار دارد نه همیشه!! 

بسیاری از سلول های گیاهی بالغ می توانند همه ی ژن های خود را فعال کنند )نه هر سلول( ولی سایر گزینه ها خط کتاب هستند.-گزینه ی 74  3
گزینه ي )1(: هنگام تشکیل صفحه ی سلولی در سیتوکینز در منطقه ی مریستم وزیکول های تشکیل دهنده ی صفحه ی سلولی -گزینه ی 75  3

باعث تشکیل سلول های جدید می شوند.
گزینه ي )2(: نمو گیاهان پیوسته، اما برگشت پذیر است.

نکته: گزینه ي )4(: از برخی مواد ش��یمیایی و ش��وک الکتریکی برای الحاق پروتوپالست ها استفاده می شود و برای برداشتن 
دیواره از آنزیم یا روش مکانیکی استفاده می کنیم.

گزینه ي )1(: بافت های زمینه ای مانند اسکلرانشیم و آوند چوبی مرده هستند و نمی شود از آن ها کالوس تهیه کرد.-گزینه ی 76  2
گزینه ي )2(: همواره در محیط کشت سترون باید از بافت مریستم استفاده کنیم که تمایزنیافته است.

گزینه ي )3(: تنها در روش های بهسازی از محیط کشت استفاده می شود و در تکثیر با قلمه زنی یا دانه هیچ نیازی به محیط کشت استریل نیست.
گزینه ي )4(: دانه ی کاج برگ رویانی ندارد! چه جوری می خوای ازش استفاده کنی؟ )برو شکل های فصل 9 رو دوباره ببین!(

گزینه ي )1(: از آنزیم ها برای جداسازی دیواره ی سلولی استفاده می شود، نه فقط سلوالز.-گزینه ی 77  3
گزینه ي )2(: ریشه ی هویج مریستم پسین دارد و از هویج برای ایجاد گیاهان دورگه استفاده می شود.

گزینه ي )3(: برخی مواد شیمیایی و شوک الکتریکی باعث الحاق پروتوپالست ها می شوند.
* پروتوپالست سلولی است که دیواره ی سلولی آن جدا شده باشد، پس ماهیت یک سلول را دارد.

گزینه ي )4(: در الحاق پروتوپالستی برای تولید گیاهان دورگه باید از دو گونه ي متفاوت باشند.
سوبرین از جنس چوب پنبه است که از کامبیوم چوب پنبه ساز ایجاد می شود.-گزینه ی 78  1

گزینه ي )2(: صفحه ی منفذدار ← در آوند چوبی دارای عناصر آوندی است / صفحه ی غربالی ← در آوند آبکش وجود دارد. )در کاج عناصر 
آوندی وجود ندارد.(

گزینه ي )3(: هر کروموزوم سانترومر دارد و ربطی به بافت مریستم و بنیادی ندارد. 
گزینه ي )4(: جهش های مریستم های نخستین ریشه هرگز به نسل بعد منتقل نمی شوند اما اگر تولید مثل غیر جنسی با استفاده از ناحیه ی جهش 

یافته انجام شود ممکن است به گیاه نسل بعد منتقل شود.
فقط )الف( و )ج( درست است. -گزینه ی 79  2

)الف(: ش��اخه های درخت نیز انش��عابی از ساقه ی چوبی هس��تند، روپوست ندارند و به جای آن کامبیوم چوب پنبه س��از، چوب پنبه ساخته است. 
)درست است(

)ب(: تفاوت در قطر عناصر آوندی در گیاهان چوبی گلدار مناطق معتدل باعث تشکیل قسمت اعظم ساقه گیاه می شود. )نادرست است(
)ج(: بعضی سلول های حاصل از مریستم رأس ساقه که قرار است آوندها را بسازند، ژنوم خود را از دست می دهند، چون هسته خود را در چوبی 

و آبکش از دست می دهند. )درست است(
)د(: نادرست است، چون همه ی گیاهان ریشه ندارند. )خزه، ریشه ندارد(
)ه (: الیه های ضخیم چوب پسین اغلب حلقه ای هستند. )نادرست است(
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