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وایگزات یززیدنزد

گفتار
۳

منشأسامانههایمختلفبافتیگیاهانمیباشند.
درنوکساقهوریشهبسیاربااهمیتهستند.

بهطورفشردهنسبتبههمقراردارندوفضایبینیاختهایاندکیدارند.
هسته،بیشترحجمیاختهراتشکیلدادهاست. هستۀدرشتدرمرکزیاختهدارند

یاختههایبافتهایمختلفرامیسازند. دائمًاتقسیممیشوند

نامساعدمحیطدرصورتشرایط
سرعتتقسیمآنهاکاهشمییابد)یازدهم(.تولیدمحصوالتزیاد

صیژگی یاخته های مریستمی

لنولع مریستم ها

سببرشدطولیساقه،ریشهوتولیدبرگمیشوندوتاحدودیعرضساقه،شاخهوریشهرانیززیادمیکنند.

مریستم های نخستین

نزدیکبهانتهایریشهقراردارد.

توسطکالهکپوشیدهشدهاست

کالهکبخشیاختهدار،بهصورتانگشتانهماننداست.

سطحکالهکرالزجمیکند.ترکیبپیل ساکاریدیترشحمیکند
نفوذریشهدرخاکراآسانمیکند.

یاختههایسطحبیرونیآنبهطورمداوممیریزندوجانشینمیشوند.
مریستمنوکریشهرادربرابرآسیبهایمحیطیحفظمیکند.

سببرشدطولیوتاحدیرشدقطریریشهدرخاکمیشود.
بهسمتپایین،کالهکمیسازدوازباالیخودبهساختوتمایزسهسامانۀپوششی،زمینهایوآوندیمیپردازد.

سهبخشاصلیروپوست،پوستواستوانۀمرکزیراتشکیلمیدهد.

مریستم نخستین ریشه

هرجوانه عمدتًادرجوانه هاقراردارند

یاختههایمریستمیدارد.
برگهایبسیارجواندارد.

سهسامانۀپوششی،زمینهایوآوندیرامیسازد. سببرشدطولیساقهمیشود
بهایجادشاخههاوبرگهایجدیدکمکمیکند.

محل

محلتولیدهورموناکسینمیباشد.جوانۀانتهایی
سببرشدطولیساقۀگیاهمیشود.

جوانۀج�انبی
محلتولیدهورمونسیتوکینینمیباشد.

تولیدشاخهوبرگجدیدمیکند.
هورموناکسیندررشدآناثرمهاریدارد.

تولیدانشعاباتجدیددرساقه مریستممیانگرهی فاصلۀبیندوگرۀساقه)میانگره(
 گره:محلیاستکهبرگبهساقهیاشاخهمتصلاست.

مریستم نخستین ساقه

منشأبافتهایآوندیپسینچوبیوآبکشساقهوریشهدرگیاهدرختیدولپهایمیشود.
بینآوندآبکشوچوبنخستینتشکیلمیشود)درسامانۀبافتآوندیتشکیلمیشود(.

بهسمتداخلبافتآوندیچوبهایپسینقطوروبهسمتخارجبافتآوندی،آبکشهایپسیننازکترمیسازد.
درریشهابتداحلقوینیستولیدرساقهازابتداحلقویشکلاست)شلکمقابل(.

پسازتولیدساقۀضخیمدرخت،خارجیترینبخشتنۀدرختمیباشدیعنیدرزیرپوستدرختقراردارد.
بههرسمت،فیبروپارانشیمنیزمیسازد.

کامبیوم آصندساز

لنولع مریستم  پسین )کامبیوم ها(
درسامانۀبافتزمینهایساقهوریشۀدولپهایهایدرختیتشکیلمیشود.

بهسمتدرون،یاختههایپارانشیمی)پارانشیمی(میسازد.
بهسمتبیرون،یاختههاییمیسازدکهبهتدریجچوبپنبهایومردهمیشوند)کوتینیشدندیوارهدارند(.

بهبنالدچوبپنبهسازویاختههایپارانشیمیوچوبپنبهایحاصلازآنپریدرم)پیراپوست(میگویند. کامبیوم چوب پنبه ساز

دراندامهایمسن،جانشینروپوستمیشود.
بهدلیلچوبپنبهایشدن،بهآبوگازهانفوذناپذیراست.

بافتهایزیرچوبپنبۀآن،زندههستندونیازبهگازتنفسیدارند.
عدسکهاکهمناطقبرآمدهدربینچوبپنبههااستبرایانتقالگازدارند.

پیرلپوست )پریدرم(

سببتولیدمداومیاختههاوبافتهامیشود. سببرشدعرضیوضخیمشدنزیادساقهوریشۀنهاندانگاندرخیت دولپه ایمیشود
دربرگواندامهایزایشی)لگ،میوهودانه(وجودندارند.

مریستم های پسین
)کامبیوم ها(
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بافتآبکشهایپسین)یاختۀآبکش-همراه-پارانشیم-فیبر( داخلیترینالیهآن

پیراپوست)پریدرم(ازداخلبهخارج
یاختههایپارانشیمی

کامبیومچوبپنبهسازپسین
خارجیترینالیه چوبپنبههایپسینوعدسکها

پوستدرختازبنالدآوندسازدربرابرعواملمحیطیمراقبتمیکند.
دربینبافتهایمختلف،فقطآوندچوبیوکامبیومآوندسازجزءآننمیباشد.

پوست درخت

در برش ساق ﹦ درخت دلرلی چند ساف رشد پسین

وسیعترینبخشدرختاست.
خارجیترینالیه بنالد)اکمبیوم(آوندساز

آوندهایچوبیپسینبیشترینحجمدرختراتشکیلمیدهند.

چوبنخستین
ازنوعتراکئیدهاوعناصرآوندیپسینمیباشد.

درونیترینالیهاست.
بیشترینحجمدرخترادربرمیگیرد.

تن ﹦ درخت

تکلپهایها

روپوستوتارکشندهدارد.

سامانۀزمینهای
پوستمشخصدارد

پوستکوروزنۀهواییندارد.
ازبافتپارانشیمذخیرهایواسکلرانشیماستحکامیتشکیلشدهاست.

بافتمحصوردرآوندهایتکلپهایها

بافتآوندییکدرمیان
چوبی
آبکش

بهصورتافشانمیباشد.

دولپهایها

پوستکوروزنۀهواییندارد. روپوستوتارکشندهدارد
بیشتریننسبتپوستبهبخشآوندیدرآندیدهمیشود.

درانواعدرختیآنهادونوعکامبیومایجادمیشود.
بخشآوندیبسیارکمحجمودرونیتریناست.

ریشه

بررسی ساختارهای نخستین

تکلپهایها

نگهبان،کرک،کوتین)پوستک(وروزنهدارد. روپوست
پوستتحلیلرفتهاستوحدبینآنودستههایآوندینامشخصاست.

دستجاتآوندی
بیشترحجمساقهرافراگرفتهاست.

آوندچوبیدرونیوآبکشبیرونیدریکامتداددارند.
بهصورتدستههاییدرمحیطدوایرمتعددوجوددارندکهبهسمتروپوستتعدادبیشتریبااندازۀکوچکتریدارند.

دولپهایها

نگهبان،کرک،پوستکوروزنهدارند. روپوست
پوستنازکولیمشخصدارند.

آوندهایدرامتدادهم)چوبیدرونیوآبکشبیرونی( دستجاتآوندی
فاصلۀروپوستباهردستۀآوندیباسایردستجاتتفاوتیندارد.

دستههایآوندیمجزادرمحیطیکدایرهولیدردستجاتمجزاقراردارد.
درانواعدرختیآنهادونوعکامبیومایجادمیشود.

ساقه
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مساحتزیادیازایرانرامناطقخشکوکمآبتشکیلدادهاستکهانواعیازگیاهاندرآنوجوددارد.
پوششگیاهیدراینمناطقاندکاست.

فعالیتهورمونآبسیزیک اسیددرگیاهاناینمناطقزیاداست. بایدتواناییکمکردنتبخیروجذبآبباالداشتهباشند.
گیاهانCAMمثلآناناسوبرخیکاکتوسهاازآنهامیباشندکهروزنۀهواییخودرادرشببازکردهودرروزمیبندند.

سازش در مناطق کم آب

سازش گیاهان با محیط

دردورۀکمآبیازآناستفادهمیکنند. برخیگیاهاناینمناطق،ترکیباتپلیساکاریدیدرواکوئولبرایجذبفراوانآبدارند.

دراینگیاهانبرگ،ساقهیاهردودارایحالتگوشتیوپرآبمیباشند.

درخرزهرهخودرودیدهمیشود.
پوستکضخیمدرمجاورتروپوستباالییوپایینیبرگخوددارند.

روزنههایهواییآندرفرورفتگیغارمانندقرارمیگیرند.
کرکفراواندرفرورفتگیهادارند.

زیادیرطوبتسبببستهشدنروزنۀهواییوکاهشتعرقمیشود. کرکهارطوبتهواراگرفتهواطرافروزنهرامرطوبکرده
ضخامتپوستکدرروپوستباالییبرگآنهابیشتراست.

رصزنه در غار

گیاهانموجوددرآبفراوان،مشکلکمبوداکسیژندارند.
درفضایبینیاختهایخود،حفرههایبزرگپرهوادارند. پارانشیم)پارانشیم(هواداردرریشه،ساقهوبرگدارند.

ُششریشههایعنیریشههایبیرونآمدهازسطحآببرایگرفتناکسیژندارند.ریشۀدرختانجنگلحّرادرسیستانوبلوچستاندرآبوگلقراردارد
اینگیاهانآبزیمیباشند.

سازش در مناطق پرآب



هدیه
تعداد سؤاالت : 20 / زمان پیشنهادی :  20 دقیقه

کدام گزینۀ زیر صحیح می باشد؟   1

1( یاخته  برخالف  در سامانۀ بافت آوندی وجود دارد.

2( یاخته  همانند  در تولید طناب و پارچه کاربردی ندارد.

3( یاخته سازندۀ  برخالف  توسط کامبیوم گیاه ساخته نمی شود.

4( سامانۀ بافت پوششی در  همانند  پس از مدتی به پیراپوست تبدیل می شود.

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر مریستم نخستینی در گیاه آوندی که توانایی ایجاد ……… داشته باشد، ………«  2
الف( برگ - در جوانه ها ایجاد شده است.

ب( رشد عرضی در گیاه را - قادر به ایجاد روپوست می باشد.
ج( کالهک - قادر به ایجاد پوستک می باشد.

د( انشعابات شاخه - قادر است گل ایجاد کند.
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 1 مورد  1( 2 مورد 

بخش انگشتانه مانند محافظ مریستم نزدیک به رأس ریشه، نوعی بسپار ترشح می کند که نفوذ ریشه به خاک را آسان می کند. در مورد این بسپار  3
چند عبارت زیر صحیح است؟ 

الف( گوارش نوعی از آن در لولۀ گوارش انسان در دهان آغاز می شود. 
ب( انواعی از این گروه که در تولید کاغذ و پارچه به کار می رود، توسط آنزیم های مترشحه از یاخته های انسان تجزیه نمی شود. 

ج( توسط شبکۀ آندوپالسمی بدون رناتن در کالهک تولید می شود. 
د( در ریشۀ درختان حرا در واکوئول ها برای ذخیرۀ آب تجمع می یابند. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
در مورد ساختار ریشۀ یک گیاه تک لپۀ علفی چند مورد زیر نادرست است؟  4

الف( برخالف ساقۀ این گیاه،  دستجات آوندی در محیط دوایر متعدد قرار نمی گیرند. 
ب( همانند ریشۀ دولپه ها، آوندها به صورت متناوب )یک در میان( قرار گرفته اند. 

ج( برخالف ساقۀ دولپه ای ها، بین روپوست و آوندهای آن، پوست قابل مشاهده است. 
د( همانند هر گیاه دیگری، آوندهایی با یاخته های مرده یا زنده دارد. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
بعضی از گیاهان در آب ها و یا در جاهایی زندگی می کنند که زمان هایی از س��ال با آب پوش��یده می شوند. این گیاهان با کمبود نوعی گاز مواجهند  5

و نوعی بافت برای سازش در آن ها ایجاد می شود. در مورد این گیاهان کدام گزینه صحیح است؟ 
1( افزایش این گاز تنفسی در انسان، سبب گشادی سرخرگ های کوچک می شود. 

2( بین یاخته های این بافت آب زیادی ذخیره می شود. 
3( این بافت در هر اندام دارای سه نوع سامانۀ بافتی ایجاد می شود. 

4( کاهش این گاز تنفسی سبب افزایش تولید اریتروپویتین در مغز استخوان انسان می شود. 
کدام عبارت، دربارۀ ساقۀ یک گیاه علفی دولپه ای صادق است؟ 6

2( آوندهای خارجی تر آن ها اندازۀ بزرگ تری دارند.  1( عمده ترین مریستم آن ها در جوانۀ انتهایی قرار دارد.  
4( مریستم نوک آن هر سه سامانۀ  بافتی برگ را تولید می کند.  3( به طور معمول در پوست آن ها کامبیومی بدون توانایی تولید آوند ایجاد می شود.  

چند مورد دربارۀ آوندهای گیاه صحیح است؟  7
ب( نوع الن دار آن ها فاقد یاخته های دراز می باشد.  الف( صفحات آبکشی آن ها حاوی دیوارۀ نخستین سلولزی می باشد.  

د( یاختۀ اصلی بافت آن ها فاقد دنای خطی می باشد.  ج( دسته های فیبر را دربر گرفته اند.   
4( 4 مورد 3( 3 مورد   2( 2 مورد   1( 1 مورد  

در بافت آوندی آبکش یک درخت دولپه ای، ……… 8
2( هر یاختۀ فاقد هسته ای، واجد سیتوپالسم می باشد.  1( هر یاختۀ هسته داری، در انتقال شیرۀ پرورده نقش مؤثر دارد.  

4( هر یاخته فاقد دیوارۀ چوبی، دیوارۀ نخستین ضخیم نیز ندارد.  3( هر یاخته با دیوارۀ چوبی، در انتقال نوعی شیره نقش دارد.  

فصل ششم
از یاخته تا گیاه
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چند عبارت دربارۀ A و B در متن مقابل صحیح می باشد؟ »در بعضی گیاهان در پاییز و با کاهش طول روز، A به دلیل تغییر در ساختار به B تبدیل می شود.« 9
الف( A نوعی رنگیزۀ سبز است که تجزیه شده و به B تبدیل می شود. 
ب( A همانند B حاوی رنگیزه های دیگری در اطراف کاروتنوئیدها می باشد. 

ج( B برخالف A به ذخیرۀ مقدار فراوانی نشاسته می پردازد. 
د( B برخالف A فاقد سبزینه می باشد. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
چند مورد زیر صحیح می باشد؟  10

الف( آلکالوئیدها از ترکیبات غذایی و دفاعی گیاهی محسوب می شوند.
ب( ترکیبات شیرابه در گیاهان مختلف ماهیت یکسان با مقدار متفاوت دارند.

ج( قبل از تولید رنگ های شیمیایی، گیاهان تنها منبع تولید رنگ برای الیاف بودند.
د( انجیر، گیاهی شیرابه دار با ساقۀ اولیه ای فاقد الیه های متعدد آوندی می باشد.

4( 4 مورد 3( 2 مورد  2( 1 مورد  1( 3 مورد 
چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »الیه ای از دیوارۀ یاختۀ زنده که سیتوپالسم را به دو بخش تقسیم می کند، امکان ندارد که ………« 11

ب( همانند دیوارۀ نخستین حاوی پکتین باشد. الف( توسط یک یاختۀ دوهسته ای تولید شود. 
د( با فعالیت یاخته، گسترش و کشش خود را از دست بدهد. ج( تعداد منافذ آن به تدریج کم شود. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
چند عبارت زیر صحیح است؟  12

الف( علت استواری برگ در همۀ گیاهان، فعالیت واکوئول آن هاست.  
ب( واکوئول یاخته های ساقه  در گیاه علفی برخالف چوبی عامل استواری این اندام است. 

ج( هرچه دیوارۀ یاخته ای بیشتر کشیده شود، فاصلۀ آن تا غشا کمتر شده است.  
د( آنتوسیانین در اندام های زیرزمینی و هوایی گیاه یافت می شود. 

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
کدام گزینه عبارت مقابل را نادرست تکمیل می کند؟ »هر یاختۀ گیاهی که ……… دارد، ……… هم دارد.«  13

2( توانایی ترشح لیگنین - دیوارۀ فاقد پکتین  1( الن و پالسمودسم - دیوارۀ نخستین 
4( چند الیه سلولزی - لیگنین دیواره ای  3( دیوارۀ ضخیم - نقش استحکامی  

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر یاخته دارای ……… برخالف یاخته ………« 14
الف( الیۀ پکتینی ضخیم - دارای توانایی انتقال شیرۀ پرورده، در سامانۀ زمینه ای قرار دارد. 

ب( دیوارۀ پسین چوبی - دارای سبزدیسه، قطعًا در سامانۀ پوششی قرار ندارد. 
ج( الیۀ استحکامی غیرچوبی - مرده استحکامی، قطعًا در سامانۀ آوندی وجود ندارد. 

د( قدرت ترشح پوستک - انتقال دهندۀ شیرۀ خام، در سامانۀ آوندی وجود ندارد. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

در سراسر عمر یک نهان دانه، نوعی سامانۀ بافتی که فاقد یاخته هایی با دیوارۀ چوبی شده می باشد، به طور قطع چند ویژگی زیر را دارد؟ 15
ب( یاختۀ زندۀ  غیرفتوسنتزکننده در آن دیده می شود.  الف( به آب نفوذناپذیر بوده و معمواًل یک الیه ای است. 

د( هر یاختۀ آن هسته دار می باشد. ج( گرفتن یا از دست دادن آب در گیاه را تنظیم می کند. 
4( 1 مورد 3( 4 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 

کدام گزینه صحیح است؟ »در بین ساقه و ریشۀ گیاهان نهان دانه علفی جوان، هر اندامی که در برش عرضی، ………« 16
1( بیشترین نسبت پوست به بخش آوندی را دارد، در سامانۀ پوششی خود پوستک دارد. 

2( پوست نامشخص دارد، دستجات آوندی آن تشکیل یک دایره می دهد. 
3( دستجات آوندی محیطی آن از مرکزی کوچک تر است، فاقد کالهک می باشد. 

4( آوندهای متناوب آن، بخشی را درون خود محاصره کرده اند، پریدرم چوب پنبه ای دارند. 

کدام گزینه صحیح است؟ »در یک درخت دارای 10 سال رشد پسین، آوندی پسین که دورترین فاصله را با کامبیوم آوندی ساقه دارد، به طور قطع ………«  17
2( از مریستم هایی در جوانۀ پایین گره ها حاصل شده است. 1( نزدیک ترین الیه به پیراپوست است. 

4( با برداشتن پوست درخت در مجاور محیط قرار نمی گیرد.  3( فقط از یاخته های کوتاه چوبی به وجود آمده است. 

در ساقۀ پنج سالۀ دارای رشد پسین، به جز مریستم ها، انواع یاخته هایی که منشأ آن ها ……… می باشد، قطعًا ………« 18
2( مریستم نخستین و پسین - دیوارۀ چوبی دارند.  1( فقط از مریستم نخستین - دیواره ای ضخیم دارند. 

4( هر دو نوع مریستم اولیه و پسین - استحکامی و انعطاف پذیر هستند.  3( فقط مریستم پسین - فاقد دیوارۀ لیپیدی هستند. 



3 در گیاهان دولپه ای درختی، بافتی که با کندن پوست درخت، مستقیمًا در برابر آسیب های محیطی قرار می گیرد حاوی چند ویژگی زیر می باشد؟  19
الف( برخالف جوانۀ کناری گیاه، فاقد یاخته هایی با توانایی ایجاد تیغۀ میانی می باشد.

ب( ابتدا در سامانۀ بافت زمینه ای تشکیل می شود و به تدریج روپوست را تغییر می دهد. 
ج( یاخته های بدون هستۀ آن به ترابری آب و مواد آلی می پردازد.

د( حجیم ترین بخش درخت طی فعالیت آن ایجاد می شود. 
4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 

کدام گزینه صحیح است؟ »در برگ خرزهره مقابل، )ج( بیانگر مولکول زیستی تولید شده در ………  20
می باشد و یاخته های فراوان موجود در فرورفتگی غارمانند ………« 

1( شبکۀ آندوپالسمی صاف - به غذاسازی در گیاه می پردازند. 
2( دستگاه گلژی - همانند )ب( در باز شدن روزنۀ هوایی مؤثر است. 

3( دستگاه گلژی - سبب ایجاد بخار آب زیاد در اطراف )الف( می شوند.
4( شبکۀ آندوپالسمی صاف - همانند )ب( در بسته شدن روزنۀ هوایی مؤثر است. 



هااگزات اتزای زا
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این مدلی جدید از طرح تست براساس شکل های کتاب درسی است که شما را وادار به آموختن شکل ها و دقت زیاد به آن ها می کند.11 12

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. پارانش�یم همانند فیبر در س�امانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارد. / گزینۀ )2(: درس�ت است. اس�کلرئیدها و کالنشیم ها 
در تولید طناب و پارچه کاربرد ندارند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. کامبیوم آوندس�از هر دو نوع آوند چوبی و آبکش را می س�ازد. / گزینۀ )4(: نادرست است. در برگ 

هیچ گاه پیراپوست تشکیل نمی شود.
فقط مورد )ب( صحیح اس�ت. مریس�تم های نخس�تین موجود در جوانه ها و بین گره ها مسئول ایجاد ساقه، ش�اخه و برگ می باشند ولی مریستم های نخستین 21 12

ریشه در ایجاد ریشه و انشعابات آن نقش دارند.
الف( نادرست است. مریستم نخستین ساقه عمدتًا در جوانه های انتهایی و کناری و به مقدار کمی در قسمت بین گرهی ایجاد می شوند. / ب( درست 
اس�ت. روپوس�ت، محصول همۀ مریس�تم های نخستین می باشد که همگی تا حدی نیز در رشد عرضی ساقه، شاخه یا ریشه نقش دارند. / ج( نادرست است. کالهک و تار 
کش�نده مخصوص ریش�ه می باش�د ولی پوستک، کرک و یاختۀ نگهبان ویژۀ بخش های هوایی می باشد. / د( نادرست است. مریستم نخستین ساقۀ هر گیاهی توانایی ایجاد 

شاخه دارد ولی گل و میوه از ویژگی های نهان دانگان می باشد.
کالهک رأس ریشه، برای تسهیل نفوذ ریشه، نوعی پیل ساکارید ترشح می کند. با توجه به این عبارت، موارد )الف( و )ب( صحیح می باشند.31 12

 الف( درس�ت اس�ت. آنزیم آمیالز بزاق، گوارش کربوهیدرات  نشاس�ته را در دهان آغاز می کند. / ب( درس�ت است. سلولز در صنعت کاغذ و پوشاک 
کاربرد وسیعی دارد. یاخته های انسانی فاقد توانایی تولید آنزیمی برای تجزیۀ آن هستند. / ج( نادرست است. شبکۀ آندوپالسمی صاف کالهک، مواد لیپیدی را می سازد )نه 
کربوهیدراتی(. / د( نادرست است. ریشۀ درختان حرا که در آب هستند، نیازی به ذخیرۀ آب ندارند )مواد پلی سااکریدی در واکوئول گیاهان مناطق خشک وجود دارند(.

در مورد ساختار ریشۀ گیاهان علفی تک لپه، موارد )ج( و )د( نادرست هستند.41 12
الف( درست است. در ساقۀ این گیاهان تک لپه، دستجات آوندی بر روی محیط دوایر متعددی دیده می شوند اما در ریشۀ آن ها، فقط روی محیط یک دایره 
رؤیت می گردند. / ب( درست است. براساس شکل های کتاب، این برداشت بی تردید درست است. دقت کنید که آوندهای نخستین چوبی و آبکش در ریشه به  صورت متناوب 

یا یک در میان قرار می گیرند. / ج( نادرست است. در ساقۀ دولپه ها برخالف تک لپه ها، پوست کاماًل واضح است. / د( نادرست است. همۀ گیاهان که آوند ندارند )مثالً خزه(.
این گیاهان با کمبود گاز اکس��یژن مواجه هس�تند و برای رفع این معضل، پارانش�یم های هوادار می س�ازند. براساس کتاب، اپرانش��یم هوادار می تواند در ریشه، 51 13

ساقه و برگ دیده شود. این سه اندام، تمام سامانه های بافتی را در خود دارند.
گزینۀ )1(: گش�ادی س�رخرگ ها در هنگام افزایش کربن  دی اکس�ید صورت می گیرد )نه اکس��یژن(. / گزینۀ )2(: در حفره های تش�کیل ش�ده توسط 
پارانش�یم، هوا قرار می گیرد )نه آب(. / گزینۀ )4(: تولید اریتروپویتین در ش�رایط کمبود اکس�یژن رخ می دهد اما دقت کنید که این هورمون از کلیه ها و کبد تولید می شود 

)نه مغز استخوان( بلکه محل تأثیر این هورمون روی مغز استخوان است.
مریستم نوک ساقه، برگ های بسیار جوانی را تولید می کند که هر سه سامانۀ بافتی را دارند.61 14

گزینۀ )1(: مریس�تم های نخس�تین س�اقه عمدتًا در جوانه ها هس�تند اما بیشتر جوانه ها از نوع جانبی هس�تند و یکی در هر ساقۀ اصلی یا فرعی از نوع 
 انتهای�ی. / گزین�ۀ )2(: در مورد س�اقۀ گیاهان تک لپه صحیح اس�ت ولی در مورد دولپه ها که دس�تجات آون�دی هم اندازه روی محیط یک دای�ره دارند، صدق نمی کند. / 

گزینۀ )3(: گیاهان علفی به طور معمول، کامبیوم و رشد پسین ندارند.
موارد )الف( و )د( در خصوص آوندهای گیاهان صحیح هستند. 71 12

الف( درست است. یاخته های زنده مثل آوندهای آبکش دیوارۀ نخستین پکتینی - سلولزی دارند. این یاختۀ به خصوص، در دیوارۀ عرضی خود، صفحۀ 
آبکش�ی دارد. پس با توجه به این توضیحات، صفحۀ آبکش�ی هم دیوارۀ نخس�تین سلولزی دارد. / ب( نادرست اس�ت. همۀ یاخته های گیاهی )چه مرده و چه زنده( الن دارند 
)یکی از آن ها تراکئید اس��ت که الن های آن در ش��ل کتاب هم مش��خص هس��ت(. / ج( نادرست است. در سامانۀ آوندی، دس�ته های فیبر آوندها را دربر گرفته اند 

)نه برعکس(. / د( درست است. یاخته های اصلی بافت آوندی، عناصر آوندی، تراکئیدها و یاخته های آبکش هستند که هیچ کدام هسته و در نتیجه، دنای خطی ندارند.
در بافت آوند آبکش�ی یاخته های همراه، فیبر و پارانش�یم فرعی و یاختۀ اصلی آبکش وجود دارد. در بین آن ها، فقط یاخته های فیبر دیوارۀ چوبی دارند و س�ایر 81 14

یاخته های این بافت که دیوارۀ چوبی ندارند، دیوارۀ نخستین ضخیم هم ندارند )دیوارۀ نخستین ضخیم، مربوط به الکنشیم می باشد که در این سامانه وجود ندارد(.
گزینۀ )1(: پارانشیم های این بافت هسته دار هستند ولی برخالف یاختۀ همراه در انتقال شیرۀ پرورده نقش مؤثر ندارند. / گزینۀ )2(: یاخته های فیبر 
و آبکش فاقد هسته هستند که فیبر، مرده و بدون پروتوپالست است. / گزینۀ )3(: فیبر، دیوارۀ چوبی دارد و سبب استحکام می شود ولی چون مرده است نقشی در انتقال 

شیرۀ پرورده ندارد. 
فقط مورد )د( صحیح است. براساس متن کتاب A سبزدیسه و B رنگ دیسه است )لطفاً آن ها را با سبزینه و اکروتنوئید اشتباه نگیرید!(.91 11

الف( نادرست است. A یک اندامک است )نه رنگیزۀ سبز( که درون خود سبزینه دارد. / ب( نادرست است. در B برخالف A فقط رنگیزۀ کاروتنوئیدی 
وجود دارد. / ج( نادرست است. نشادیسه برخالف A و B به ذخیرۀ نشاسته می پردازد. / د( درست است. رنگ دیسه ها برخالف سبزدیسه ها، سبزینه ندارند.
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B



5 فقط مورد )د( صحیح اس�ت. انجیر گیاهی پهنک و دمبرگ دار بوده و در کتاب دوازدهم می خوانید که به این دالیل دولپه ای اس�ت پس س�اقۀ آن برخالف 101 12
تک لپه ای ها فاقد الیه های متعدد آوندی می باشد )گیاهان دمبرگ دار نهان دانه، دولپه ای هستند(.

الف( آلکالوئید ترکیب غذایی نمی باش�د. / ب( ماهیت ترکیبات ش�یرابه ای گیاهان متفاوت اس�ت. مثاًل در برخی گیاهان نیکوتین یافت می ش�ود و در 
برخی نمی ش�ود. / ج( قبل از تولید رنگ های ش�یمیایی، گیاهان، منبع اصیل برای تولید رنگ برای رنگ آمیزی الیاف بودند )نه تنها منبع ،ش��اید از مواد معدنی رنگی هم تا 

حدی استفاده می کرده اند(.
فقط مورد )د( عبارت را به درستی تکمیل می کند. منظور سؤال تیغۂ میاین است که همانند دیوارۀ نخستین، تا وقتی که وجود داشته باشند، قابلیت گسترش 111 11

و کشش دارند و مانع رشد یاخته نمی شوند )درستی د(.
الف( نادرس�ت اس�ت. تیغۀ میانی پس از تقس�یم هس�ته تش�کیل می ش�ود و در حقیقت توسط یک یاختۀ دو هس�ته ای تولید شده اس�ت. / ب( نادرست 
 است. تیغۀ میانی همانند دیوارۀ نخستین حاوی پکتین است. / ج( نادرست است. در طی مراحل تولید تیغۀ میانی، به تدریج با به هم متصل شدن ریزکیسه ها، تعداد منافذ 

بین آن ها کم می شود.
همۀ موارد صحیح هستند. 121 14

الف( حالت تورم )تورژس��انس( یاخته ها در بافت های گیاهی که به دلیل فعالیت واکوئول آن هاس�ت س�بب می شود که اندام های غیرچوبی مانند برگ 
 و گیاهان علفی اس�توار بمانند. / ب( س�اقۀ گیاهان چوبی برخالف علفی، کاماًل چوبی ش�ده است و فعالیت واکوئول و تورژسانس یاخته ها تأثیری در استواری آن ها ندارد. / 

 ج( در حالت تورژسانس دیواره کشیده می شود و پروتوپالست حجیم شده به دیواره می چسبد، پس فاصلۀ بین غشا و دیواره کم می شود )به شل کتاب درسی توجه کنید(. / 
د( آنتوسیانین در چغندر قرمز)ریشه(، کلم بنفش )برگ( و پرتقال توسرخ )میوه( وجود دارد.

دقت کنید که داش�تن دیوارۀ پس�ین دلیل بر اینکه حتمًا چوبی ش�ده اس�ت یا خواهد شد نمی باش�د. مثاًل یاخته های جوان و نابالغ اسکلرانشیمی و آوند چوبی 131 14
دیوارۀ پسین غیرچوبی دارند. 

گزینۀ )1(: داش�تن پالسمودس�م نشان دهندۀ زنده بودن یاخته و داش�تن تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین است. / گزینۀ )2(: یاخته ای که توانایی ترشح 
لیگنین دارد، اسکلرانش�یم و یا آوندی چوبی نابالغ اس�ت که می خواهد این ماده را روی دیوارۀ پس�ین فاقد پکتین بریزد و سبب استحکام شود. / گزینۀ )3(: دیوارۀ ضخیم 

چه از نوع نخستین در کالنشیم و چه پسین در اسکلرانشیم و آوند چوبی، در استحکام نقش دارند. 
همۀ موارد جمله را به درستی تکمیل می کنند.141 14

الف( یاخته های کالنشیمی دارای دیوارۀ نخستین ضخیم با الیۀ پکتینی هستند که برخالف آوندهای آبکش )مسئول ترابری شیره پرورده( در سامانۀ بافت 
زمینه ای قرار دارند. / ب( دیوارۀ پسین چوبی را اسکلرانشیم و آوند چوبی دارند که در سامانۀ زمینه ای و آوندی قرار دارند ولی در سامانۀ پوششی یاخته با دیوارۀ چوبی وجود ندارد 
اما یاخته های نگهبان دارای سبزدیسه یافت می شوند. / ج( الیۀ استحکامی غیرچوبی مربوط به کالنشیم است که فقط در سامانۀ زمینه ای وجود دارد ولی یاختۀ مردۀ استحکامی 

به صورت فیبر در سامانۀ آوندی و زمینه ای دیده می شود. / د( یاخته های روپوستی قدرت ترشح پوستک دارند که برخالف آوند چوب، در سامانۀ آوندی وجود ندارند.
سؤال در مورد سامانۀ بافت پوششی می باشد که هیچ گاه یاخته ای با دیوارۀ چوبی ندارد و فقط موارد )الف( و )د( در مورد ویژگی های این سامانه نادرست هستند.151 11

الف( نادرست است. سامانۀ پوششی به صورت روپوستی یک الیه ای است ولی در گیاه مسن، پیراپوست چندالیه ای می باشد. همچنین این سامانه در 
ریش�ه، نس�بت به آب نفوذپذیر است. / ب( درست است. در سامانۀ پوشش�ی، یاخته های کرک، تار کشنده، ترشحی روپوستی هیچ گاه فتوسنتزکننده نیستند. / ج( درست 
است. یاخته های نگهبان روزنه در این سامانه، می توانند خروج آب از گیاه را واپایش کنند و تارهای کشنده هم توانایی تنظیم ورود آب به گیاه را دارند. از طرفی یاخته های 

نگهبان روزنه در این سامانه می توانند ورود و خروج آب را تنظیم کنند. / د( نادرست است. در حالت مسن یاخته های چوب پنبه ای پیراپوست مرده اند و هسته ندارند. 
دستجات آوندی در مرکز ساقۀ تک لپه ای ها اندازۀ بزرگ تری از دستجات بیرونی دارند. در ساقۂ هیچ نهان دانه ای، کالهک وجود ندارد.161 13

گزینۀ )1(: در ریشۂ گیاهان دولپه که بیشترین نسبت پوست به بخش آوندی را دارد، پوستکی دیده نمی شود. / گزینۀ )2(: در ساقۀ تک لپه ها که پوست 
مشخصی ندارد، دسته های آوندی روی دوایر متعددی قرار دارند )نه یک دایره(. / گزینۀ )4(: در ریشۀ تک لپه ها، بخشی را می بینیم که توسط آوندها محاصره شده است. ریشۀ 
این گیاهان به علت نداشتن کامبیوم، پریدرِم چوب پنبه ای نخواهد داشت. )در این سؤال گیاه نهان دانۀ علفی جوان در نظر گرفته شده که قطعاً اکمبیوم و پیراپوست ندارد.(

منظور این سؤال اولین الیۀ آوندی چوبی بوده است که در اثر فعالیت کامبیوم آوندساز ایجاد شده است که با برداشتن پوست درخت نیز کامبیوم آوندی در 171 14
مجاور محیط قرار می گیرد نه آوندهای چوبی! )میزان تولید آوندهای چوب بیش��تر از آبکش اس��ت پس در طول ده سال، اولین آوند چوب پسین، فاصلۀ بیشتری از 

اولین آوند آبکش پسین، تا اکمبیوم دارد(.
گزینۀ )1(: نزدیک ترین الیه به پیراپوست، آبکش پسین می باشد که قطر کمی دارد. / گزینۀ )2(: قسمت مورد نظر، محصول کامبیوم آوندساز است 

نه مریستم نخستین بین گره ها! / گزینۀ )3(: آوندهای چوبی می توانند تراکئیدی با یاخته های دراز یا عناصر آوندی با یاخته های کوتاه تر باشند. 
دقت کنید که بافت های پارانش�یم، فیبرها و آوندها از هر دو نوع مریس�تم نخس�تین و پسین )اکمبیوم( منشأ می گیرند ولی کالنشیم ها و اسکلرئیدها )فیبرها از 181 11

هر دو منشأ می گیرند( فقط از مریستم نخستین منشأ پیدا می کنند. پس گزینۀ )1( پاسخ است چون کالنشیم، دیوارۀ نخستین ضخیم و اسکلرئید دیوارۀ پسین ضخیم دارد. 
گزینۀ )2(: پارانش�یم مثال نقض این عبارت اس�ت که چوبی نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: چوب پنبه های س�اقه فقط از مریس�تم پسین منشأ می گیرند که 
دیوارۀ لیپیدی دارند. / گزینۀ )4(: کالنش�یم که اس�تحکامی انعطاف پذیر اس�ت فقط از مریستم نخستین منشأ می گیرد. )از بین موارد مشترک، فیبرها و آوندهای چوب، 

انعطاف ندارند.( 

کامبیوم چوب آبکش با بافت مریس�تم در زیر پوس�ت قرار دارد پس با کنده ش�دن پوس�ت، به طور مستقیم در معرض آس�یب های بیرونی قرار می گیرد. این 191 11
مریستم پسین، فقط ویژگی )د( را دارد. یعنی چوب پسین که حجیم ترین بخش تنۀ درخت چندساله است را همراه با اندکی بافت آبکش می سازد.

الف( یاخته های مریستمی در جوانۀ کناری نیز دیده می شوند. کامبیوم هم نوعی مریستم است که یاخته های آن مانند بقیۀ مریستم ها، قدرت تقسیم 
زیاد داش�ته و پس از طی تقس�یم هس�ته، به تولید تیغۀ  میانی می پردازد. / ب( این مورد مربوط به کامبیوم چوب پنبه س�از اس�ت که در س�امانۀ زمینه ای تش�کیل ش�ده و 
پیراپوست را می سازد. کامبیوم چوب آبکش در سامانۂ ابفیت آوندی تشکیل می شود و بخشی از پوست را هم می سازد. / ج( مریستم از یاخته های هسته دار و زنده تشکیل 

شده است )عبارت فوق در مورد آبکش هاست(.
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سؤال در مورد برگ خرزهره می باشد که ساکن مناطق خشک و کم آب است. قسمت )ج( پوستک لیپیدی 201 14
ضخی�م ب�وده که توس�ط ش��بکۂ آندوپالمس��ی ص��اف یاخته های مختلف روپوس�ت تولید ش�ده و در دس�تگاه گلژی فقط 
بسته بندی می شوند )نادرستی گزینه های )2( و )3((. از طرفی یاخته های فراوان )الف( کرک ها هستند )از لکمۀ فراوان 
باید متوجه می شدی( که با افزایش بخار آب در اطراف نگهبان و روزنه ها به کمک ویژگی نگهبان ها )ب(، سبب بسته 

شدن روزنه های هوایی می شوند. 
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