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تولیدمثل نهاندانگان فصل هشتم

موارد )ب( و )د( عبارت را نادرست تکمیل می کنند )مثل همیشه، سؤال اول از صفحه اول(.11 11

بیشترین انواع گیاهان روی زمین، هناندانگان یا همان گیاهان گل دار می باشند.

الف( درست است. تنها گیاهان دانه دار، نهاندانگان نیستند ولی تولید دانه در گل، ویژگی نهاندانگان است.

تولید گل ویژه نهاندانگان است ولی تولید دانه عالوه بر نهاندانگان در بازدانگان نیز دیده می شود.

ب( نادرست است. تولید گل در گیاهان نهاندانگان ممکن است هرساله نباشد.

تولید گل برای گیاهان، هزینه بر می باش�د اما این کار را انجام می دهند چون توجه برخی گونه های جانوری را به خود جلب می کنند. گیاهان نهاندانه متنوع هس�تند و 

برخی یک سال زندگی کرده و گل می دهند. برخی دو سال عمر می کنند و فقط یک بار گل می دهند و سال اول قدرت تولید گل ندارند و برخی چندساله اند که تعدادی از 
آن ها، هر سال گل می دهند.

ج( درست است.

بیش��رتین گیاهان روی زمین هناندانگان )لگداران( هس�تند و به دلیل همیاری با حش�رات و سایر گرده افشان ها، پراکندگی زیادی در محیط پیدا کرده اند و پهنه وسیعی 

از زمین را به خود اختصاص داده اند.

د( نادرست است. حشرات اغلب برای گل ها به گرده افشانی می پردازند ولی دقت کنید که تست زیست را باید از هر منظری به آن دقت کنید. در فصل 1 زیست دهم 
خواندیم که جمعیت به مجموعه افراد یک گونه در یک زمان و یک مکان گفته می شود ولی بودن حشره و گیاه در یک محیط، بیانگر یک اجمتاع می باشد نه جمعیت!

گل هایی که دارای کاس�برگ و گلبرگ باش�د و رنگ های متنوع، ترکیبات معطر و ش�هد داش�ته باش�ند، تولید گل آن ها هزینه برتر می باشد و سبب جلب توجه گونه های 
گرده افشان به سوی آن ها می شود که می تواند هم پخش شدن آن ها آسان تر شود و هم مورد استفاده غذایی جانوران قرار بگیرند.
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تولیدمثل جنیس )زایش��ی( هر گیاه هناندانه ای توس�ط دانه آن ها صورت می گیرد ولی تولیدمثل رویش�ی آن ها با اس�تفاده از قطعات ریش��ه، س��اقه و یا برگ که واجد سه 
سامانۀ بافتی هستند، صورت می گیرد.

گزینه های )1( و )3(: تولیدمثل جنسی )زایشی(، فقط از طریق دانۀ نهاندانگان است. / گزینۀ )2(: تولیدمثل رویشی با دانه نمی باشد.
ش�کل، بیانگر تکثیر روییش درخت آلبالو توس�ط جوانه های روی ریش��ۂ درخت می باش�د که درخت های جدید و پایه های 31 12

جدیدی تشکیل داده است. این رویش برخالف ساقۀ روندۀ روزمینی توت فرنگی از بخش های تخصص یافتۀ ریشۂ زیرزمینی رخ می دهد.
گزینۀ )1(: زنبق از زمین س��اقۂ زیرزمینی افیق )ریزوم( و همانند آلبالو اس�ت که از ریش�ۀ افیق زیرزمیین تولیدمثل 
رویشی می کند. / گزینۀ )3(: شکل بیانگر پیوند زدن نمی باشد. / گزینۀ )4(: شکل تکثیر روییش درخت آلبالو را نشان می دهد که 

ریشۀ آن به صورت تخصص یافته و بدون دخالت انسان در این عمل فعال است.
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انس�ان معمواًل، برای تکثیر گیاهان از بخش های روییش )ریش��ه، س��اقه و برگ( اس�تفاده می کند که گزینۀ )1( در مورد س�اقه، گزینۀ )2( در مورد ریش�ه، س�اقه و برگ 
می باش�ند. گزینۀ )3( در مورد س�اختار جوانه های حاوی مریس�تم نخس�تین می باش�د ولی گزینۀ )4( در مورد دانه و تولیدمثل زایش�ی )جنس��ی( می باشد و همان طور که 

می دانید، دانه از رشد تخمک، پوسته و ابفت های درون آن حاصل یم شود.

فقط مورد )ب( نادرست است. )سؤال در مورد نهانداناگن یا گیاهان لگ دار می باشد که در مجاورت آوند آبکش خود، یاخته های هسته دار همراه دارند.(51 12
الف( درست است. در علوم هشتم خواندید )اگه یادتون باشه!( نهاندانگان همانند اغلب گیاهان، ساکن می باشند ولی با عمل فتوسنتز عالوه بر ایجاد ماده 
و انرژی، به محدودیت س�اکن بودن خود نیز غلبه می کنند. / ب( نادرس�ت اس�ت. رشد یاخته گیاهان پس از تشکیل دیواره پسین، متوقف می شود )یعنی برای متوقف 
شدن، لزومی به چوبی شدن نیست(. دقت کنید که لیگنینی شدن فقط در برخی یاخته ها مثل اسکلرانشیم و هادی چوبی رخ می دهد )زیست دهم(. / ج( درست است. 
ه�ر گی�اه دانه داری )بازدانه و نهاندانه( برخالف گیاهان بی دانه )خزه و س��رخس(، توس�ط دانه خود در محیط پخش می ش�وند. گیاهان دانه دار، یاخت��ۂ جنیس نر تاژک دار با 
وسیله حرکتی ندارند و به همین دلیل برای لقاح و تولیدمثل جنسی به آب سطحی نیاز ندارند. / د( درست است. از زیست دهم به یاد دارید که بیش از 90 درصد گیاهان 

دانه دار از جمله نهاندانگان، ساختار قارچ ریشه ای ضمن همزیستی با قارچ ها تشکیل می دهند.
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در روش پیوند زدن، گیاه دهنده پیوندک، ویژگی مفیدی مانند میوه مطلوب و گیاه پایه از گونه دیگر، ویژگی های مطلوب مثل مقاومت به بیماری ها و سازگاری با خشکی 
یا شوری دارد.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. در قلمه زدن، قطعه ای از س��اقه را در آب یا خاک قرار می دهند و ربطی به مریس�تم داشتن در بین دو گره ندارد ولی باید دارای 
یک نوع قس�مت مریس�تمی باش�د. / گزینۀ )2(: نادرست است. روش خوابانیدن نوعی تکثیر رویش�ی یا غیرجنیس است )نه جنسی!( که در انهتا پایه جدید را از گیاه مادر 
از محل گره دارای ریش�ه و س�اقه برگ دار جدا می کنند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. در س�اقه های تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی، ساقه رونده روی خاک رشد 

می کند ولی زمین ساقه، غده و پیاز از انواع ساقه های زیرزمینی هستند. از طرفی در پیاز، برگ های خوراکی نیز در زیر زمین قرار دارند.
ش�کل ها به ترتیب )الف( مربوط به قلمه زدن قطعه هایی از س�اقه در آب، )ب( پیوند زدن پیوندک با محصول مناس�ب به پایه با ویژگی اس�تحکامی و مقاومت 71 11

مناسب و )ج( بیانگر خواابنیدن بخش گره دار هوایی گیاه در زیر خاک می باشد.
گزینۀ )2(: روش )الف(، خوابانیدن نیست. / گزینۀ )3(: جدا کردن پایه مربوط به خوابانیدن است و نه پیوند زدن )در خوابانیدن از بخش هوایی گره دار 

استفاده می شود(. / گزینۀ )4(: )ج( قلمه زدن نیست ))الف( هم فن کشت بافت نیست(.

موارد )ب( و )د( صحیح می باشند.81 13
الف( نادرست است. 

در روش تکثیر غیرجنس�ی خواابنیدن، نباید ابتدا س�اقه یا ش�اخه دارای گره را از گیاه اصلی جدا کنیم بلکه فقط آن را با خاک می پوش�انیم و پس از ایجاد ریش�ه و ساقۀ 
برگ دار جدید، آن پایه جدید را جدا می کنیم.

ب و د( درست هستند.

در روش غیرجنس�ی )رویش��ی(، چون جاندار فقط با میتوز رش�د می کند، پس فقط در اثر جهش دچار تنوع می ش�ود ولی در نوع جنس�ی چون برای تولیدمثل، میوز نیز 
 صورت می گیرد، پس عالوه بر جهش، عواملی مثل کراسینگ اوور و نوترکیبی نیز در ایجاد تنوع یاخته های جنسی نقش دارند )در میوز، طرز قرارگیری تترادها در وسط متافاز 1 

سبب ایجاد تنوع می شود( )دوازدهم(.

ج( نادرست است. قلمه زدن مربوط به جدا کردن قطعه مریستم دار از ساقه و اندام هوایی است نه ریشه!! 
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تکثیر رویشی در آب را می توان در قلمه زدن مشاهده کرد.

گزینه های )1( و )2(: نادرست است. در روش پیوند زدن، پیوندک را در خارج از خاک به تنه گیاه پایه پیوند می زنند، در روش قلمه زدن، ساقه دارای جوانه 
را در خاک یا آب تکثیر می کنند ولی در روش خوابانیدن، ساقه یا شاخه گره دار )دارای مریستم( را بدون جدا کردن، فقط در خاک می پوشانند. / گزینۀ )3(: نادرست است. 
پیوند زدن روش تولیدمثل غیرجنیس است و در آن میوز صورت نمی گیرد. از طرفی در روش تولیدمثل جنیس گیاهان، محصول میوز، یاخته ای در گیاه می باشد که با میتوز 

به قسمت ایجادکننده یاختۀ جنسی تبدیل می شود.
شکل )الف( در مورد ریزوم یا زمین ساقه است و شکل )ب( در مورد ساقۀ رونده روزمینی 101 14

می باش�د که هر دو رش�د افیق دارند )نادرس�تی گزین�ۀ )1((، هر دو جوانه های جانب�ی و انتهایی را دارند 
)نادرستی گزینۀ )2(( و اپیه های جدید ایجاد می کنند )نادرستی گزینۀ )3((. در بین این دو گیاه، جوانۀ 
انتهایی و جانبی در س�اقۀ زیرزمینی ریزوم وجود دارد ولی تولید پایه جدید در محل گره از ویژگی س�اقۀ 

رونده روزمیین است )درستی گزینۀ )4((.

گره، محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل می شود که بین دو گره مریستم نخستین وجود دارد.

ساقه، ریشه و برگ هر گیاه آوندی، سه سامانه بافتی روپوستی، زمینه ای و آوندی دارد.111 11
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. نرگس با پیاز که نوعی س�اقۀ زیرزمینی است و شلغم با ریش��ه غده ای خود، تکثیر رویشی دارند. / گزینۀ )3(: نادرست است.
 داوودی گیاه�ی روز کوت�اه اس�ت و در زمان�ی ک�ه ط�ول روز کوت�اه می باش�د گل می ده�د )یعنی طول ش��ب از ح��دی کوتاه تر نش��ود(. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت.

ساقۀ تکمه مانند فقط در پیازها دیده می شود ولی سیب زمینی ساقۀ زیرزمینی از نوع غده دارد.
سؤال در مورد غدۀ سیب زمینی می باشد و همۀ موارد دربارۀ آن نادرست هستند. 121 14

الف( جوانه در س��طح غدۀ س�یب زمینی وجود دارد. / ب( برای تکثیر س�یب زمینی قطعات جوانه دار غده را جدا می کنند. / ج( پیاز و پیازک در مورد این سؤال 
نادرست است. / د( در رشد سیب زمینی، ذخایر قندی نشادیسه برای رشد جوانه و ایجاد پایۀ جدید مصرف می شود )نه واکوئول!(.

زمین ساقه برخالف ساقه های پیازی تکمه مانند، برگ های خورایک زیرزمینی ندارد.131 14
گزینۀ )1(: نادرست است. زنبق دارای زمین ساقه زیرزمینی می باشد و سیب زمینی دارای ساقه زیرزمینی غده ای می باشد که هر دو جوانه های متعدد برای 
ایجاد پایه های جدید دارند. / گزینۀ )2(: نادرست است. رشد افقی ساقه در زیر خاک، مخصوص زمین ساقه و در روی خاک مخصوص ریزوم یا ساقه رونده می باشد ولی 
نرگس، الله و پیاز خوراکی دارای س�اقۀ پیازی و رش�د عمودی می باش�ند. / گزینۀ )3(: نادرست است. در ساقه پیازی، از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود و از هر 

پیاز کوچک نیز یک گیاه تمایز می یابد.
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موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح نمی باش�ند. منظور زمین س�اقه یا ریزوم اس�ت که در زنبق که نوعی گیاه علفی چندس�اله بدون کامبیوم است وجود دارد. این 141 13
گیاه می تواند تا چندسال گل دهی کند )درستی ج(. 

الف( در مورد ریشۂ درخت آلبالو و )د( در مورد ساقۂ روندۀ روزمیین مثاًل در توت فرنگی مصداق دارد. )ب( نیز نادرست است چون زنبق دارای ریزوم است 
اما یک گیاه چندسالۂ علیف است و رشد پسین و کامبیوم ندارد.

فقط مورد )ج( درست می باشد.151 14
ش�کل، س�اقۀ پی�ازی تخصص یافته برای تولیدمثل رویش�ی را نش�ان می دهد ک�ه )1(، )2( و )3( به ترتیب پیاز، برگ و س�اقه 

تکمه مانند کوتاه می باشند.
الف( نادرس�ت اس�ت. از ه�ر پیاز، تع��دادی پیاز کوچک ب�ه وجود می آی�د و از هر پیاز کوچک ی�ک گیاه ایجاد 
 می ش�ود. / ب( نادرس�ت اس�ت. برگ های خوراکی یعنی بخش )2( حاوی مواد غذایی ذخیره ای پیاز می باش�د. / ج( درس�ت و 

)د( نادرست است. در پیاز فقط قسمت ساقه به صورت کواته تکمه مانند می باشد.
منظور بخش اول سؤال ساقۀ زیرزمینی یا زمین ساقۂ زنبق می باشد.161 14

همۀ س�اقه های زیرزمینی متورم و ذخیره ای نیس�تند. زمین س�اقه موجود در زنبق و غدۀ س�یب زمینی، س�اقه های زیرزمینی هس�تند ولی غده های انتهای هر انش�عاب 
ساقه های زیرزمینی به صورت متورم و ذخیره ای هستند.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. ساقه رونده از نوع زیرزمینی نمی باشد ولی همانند زمین س�اقه زنبق، رشد افقی دارد. / گزینۀ )2(: نادرست است. ریشه های 
افش�ان هم در زنبق و هم در س�یب زمینی و هم در توت فرنگی و پیاز قابل رؤیت می باش�د. / گزینۀ )3(: نادرست است. پیازهای کوچک در ساقه زیرزمینی زنبق که از نوع 

زمین ساقه است وجود ندارد.
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پیازها، س�اقه های زیرزمینی تکمه مانند کوتاه دارند که رش�د افقی و جوانه ندارند. پیاز خوراکی دارای س�اقۀ زیرزمینی با برگ های خوراکی متصل به آن می باش�د که به 
جای جوانه، از هر پیازک آن یک گیاه جدید حاصل می آید.

گزینۀ )1(: نادرست است. زمین ساقه ها همانند ساقه های هوایی، جوانه جانبی و انتهایی دارند و همانند ساقه رونده رشد افقی نیز دارند. از طرفی هر ساقۀ 
نهاندانه حاوی دستجات آوندی می باشد. / گزینۀ )2(: نادرست است. جوانه های متعدد در ساقه زیرزمینی از ویژگی های زمین ساقه و غده ها می باشد که غدۀ سیب زمینی 
آمیلوپالس�ت با ذخیرۀ نشاس�تۀ زیادی دارد. / گزینۀ )4(: نادرس�ت است. رشد افقی در زمین ساقه ها در زیر زمین و در ساقه های رونده در روی خاک دیده می شود که در 

ساقۀ رونده، دارای گره هایی برای ایجاد گیاه جدید هستند.
ش�کل )A( بیانگر غدۀ سیب زمینی و )B( بیانگر پیاز می باشد که هر دو ساقۀ زیرزمینی بدون رشد افقی 181 14

دارند و هر دو خاستگاه  چند گیاه از جوانه ها و پیاز خود می شوند ولی برگ زیرزمینی مخصوص ساقۀ پیاز است و ساقه 
زیرزمینی آن، بین برگ های خوراکی و ریشه دیده می شود.

گزینۀ )1(: هر س�اقه، ریش�ه و برگ، س�ه س�امانۀ اولیۀ بافتی دارد. / گزینۀ )2(: هر دو می توانند از 
پیازک ه�ا ی�ا جوانه ها، تع�دادی گیاه جدید ایجاد کنند. / گزین�ۀ )3(: دارا بودن جوانۀ جانبی و انتهایی در س�اقه های 

زیرزمینی، ویژۀ زمین ساقه یا ریزوم می باشد.
در فن کش�ت بافت، کال یا تودۀ یاخته ای تمایز نیافته در محیطی تولید می ش�ود که این محیط در آزمایش�گاه ش�امل مواد مورد نیاز رشد و نمو گیاه است. این 191 14

محیط سترون و عاری از میکروب می باشد.
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. با استفاده از یاخته های اپرانش��یمی در سامانه بافت زمینه ای می توان با فن کشت بافت، گیاه جدید ایجاد کرد که ابتدا باید با 
تمایز زدایی، این یاخته ها را به مریستم تبدیل کرد. / گزینۀ )2(: نادرست است. فن کشت بافت، برای ایجاد گیاه با ویژگی مطلوب و به صورت انبوه در آزمایشگاه و محیط 

سترون، برای محققین می باشد نه در شرایط عادی برای کشاورزان! / گزینۀ )3(: نادرست است.

یاخته و ابفت تمایز نیافته که قدرت تقسیم دارد می تواند به توده ای از یاخته های هم شکل به نام کال تبدیل شود که به گیاهانی با ژن های یکسان تبدیل می شوند.

منظور سؤال ساقه های زیرزمینی از نوع غده می باشد.201 13

در س�یب زمینی، غده ها به صورت س�اقه زیرزمینی پر از ذخیره نشاس�ته در آمیلوپالست یا نشادیسه خود هستند و فاقد دیسه رنگیزه دار می باشد. این گیاهان نشاسته 
ذخیره ای خود را برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه جدید مصرف می کنند.

گزینۀ )1(: نادرست است. دقت کنید که در زیست دهم یاد گرفتید که واکوئول محل ذخیره آنتوسیانین می باشد نه محل ساخت آن ها!! / گزینۀ )2(: نادرست است.

 در غده س�یب زمینی برخالف ریش�ه هویج، دیس�ه های فاقد رنگیزه و ذخیره ای وجود دارد ولی ریشه هویج رنگ دیس�ه کاروتن دار زیادی دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است.
در ساقه، ریشه و برگ هر نوع گیاه نهاندانه ای سه نوع سامانه بافتی وجود دارد که در هر سامانه یاخته ها و بافت های مختلفی را با عملکرد خاص به وجود می آورد.

موارد )الف(، )ج( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.211 13

غدۀ س�یب زمینی، پیاز، زمین س�اقه و ساقه رونده از ساقه های تخصص یافته برای تکثیر رویشی و جوانۀ ریشۀ آلبالو، ریشۀ تخصص یافته برای این عمل می باشند. الزم 
به ذکر اس�ت که روش های قلمه زدن، پیوند زدن و خوابانیدن روش هایی هس�تند که برای تکثیر رویش�ی تخصص نیافته اند ولی انس�ان از آن ها برای تکثیر رویشی گیاهان 

استفاده می کند.

الف( نادرست است. ریشۀ آلبالو، تخصصی برای رویش گیاهان است. / ب( درست است. شاخۀ گره دار از نوع خوابانیدن به صورت غیرتخصصی یا ساقۀ 
روندۀ توت فرنگی تخصص یافته اس�تفاده می ش�ود که همانند پیوند زدن )فاقد س��اختار اختصاصی تخصص یافته( برای تولیدمثل رویش�ی است. / ج( نادرست است. هر دو 

تخصص یافته هستند. / د( نادرست است. هر دو تخصص نیافته هستند.
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221 در تولیدمثل رویشی توت فرنگی، گیاهان جدید از محل گره ایجاد می شوند. از زیست دهم به یاد دارید که گره بخشی برای اتصال برگ های فتوسنتزکننده به 221 11
اندام های هوایی مثل ساقه یا شاخه می باشد.

گزین�ۀ )2(: زمین س�اقه در توت فرنگ�ی وجود ندارد. / گزینۀ )3(: توت فرنگی س�اقۀ روندۀ تخصصی برای تولیدمثل رویش�ی دارد ن�ه روش خوابانیدن! /
گزینۀ )4(: با توجه به شکل کتاب و تعریف گره، می توان فهمید که گره، محل اتصال برگ است نه میوه!

در فن کشت بافت باید از یاخته یا ابفی استفاده کرد که قدرت انجام تقسیم میتوز را دارد. در تقسیم میتوز، تتراد تشکیل نمی شود.231 11
گزینه های )2( و )3(: کوتاه ش�دن دوک ها و جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری در آانفاز و پیش از تقس�یم سیتوپالس�م صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: در 

میتوز، هر یاخته حاصل چون کروموزوم های تک کروماتیدی دارد به اندازه نصف یاخته شروع کننده تقسیم که کروموزوم مضاعف دارد، حاوی مولکول DNA می باشد.
دقت کنید که تمام یاخته های کال )الف(، ساقه )ب( و ریشه )ج(، حاصل از آن فرمول ژنتیکی یکسانی دارند.241 13

ش�کل، ایجاد گیاهی مطلوب در محیط کش�ت را از یاخته های تمایز نیافته )الف( یعنی کال نشان می دهد. 
محیط کش��ت )نه بافت!( همۀ مواد مورد نیاز رش�د و نمو گیاه را دارد )نادرس�تی گزینۀ )1((. بخش )الف( حاصل میتوز 

یاخته یا بافت های اولیه بوده اس�ت که س�ایر قس�مت ها را می س�ازد )نادرس�تی گزینۀ )2((. همۂ مراحل کشت بافت در 
محیط سترون عاری از میکروب صورت می گیرد )نادرستی گزینۀ )4((.

همۀ موارد نادرس�ت می باش�ند. در روش خوابانیدن، س��اقه یا ش��اخۂ گره دار را در زیر خاک قرار می دهند.251 14
الف( نادرس�ت اس�ت. تار کشنده و نوار کاسپاری ویژۀ ریشه است که در خوابانیدن به کار نرفته است. /
ب( نادرس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل کتاب بخش قرار گرفته در زیر خاک از حالت سبز خارج می شود. / ج( نادرست 
است. با توجه به شکل کتاب انشعاابت متعدد از آن ایجاد می شود. / د( نادرست است. ساقۀ برگ دار و برگ از محل گره 

ایجاد می شود نه جوانۀ انتهایی آن ها! 
موارد )ج( و )د( صحیح می باشند.261 11

 ساختار اختصاص یافته تولیدمثل جنسی در نهاندانگان، گل می باشد که:
الف( نادرست است. هر بخش گل روی نهنج قرار دارد.

ب( نادرست است. سه سامانه پوششی، زمینه ای و آوندی ویژه بخش های روییش یعنی ریشه، ساقه و برگ می باشد نه گل که بخش زایشی است!!
ج( درست است. مادگی از نوع تک برچه یا چندبرچه، حاوی یک یا چند تخمدان است که در هر تخمدان تعدادی تخمک ایجاد می شود.
د( درست است. نهنج که محل قرارگیری اجزای گل می باشد، همواره بخش وسیعی می باشد که می تواند صاف، برآمده یا فرورفته باشد.

وقتی می گوییم گلی تک جنس�ی اس�ت، یعین پرچم یا مادیگ ندارد. این گل معمواًل س��ه حلقه دارد )اکس��برگ ها، 271 12
لگبرگ ها، یک قسمت جنسی(. از طرفی در سؤال عنوان شده است که گل کدوی مورد نظر خامه دارد، پس گل مورد سؤال 
دارای مادگی و برچه می باشد. حلقه سوم یا مادگی آن با توجه به شکل مقابل دارای یک تخمدان )پس یک برچه( و تعدادی 
تخمک می باش�د. از طرفی دقت کنید که در نهاندانگان، اس�پرم پس از گرده افشانی، از میتوز یاخته زایشی، درون لوله گرده 
موجود در بخش ماده ایجاد می ش�ود )نادرس�تی گزینۀ )1( و درس�تی گزینۀ )2((. در مورد رد گزینۀ )3( نیز در شکل کتاب 
واضح است که کاسبرگ و گلبرگ هر دو رنگی و دارای رنگ دیسه های رنگیزه دار می باشند )به یاد دارید که بخش های سبز 

هم عالوه بر سبزدیسه، رنگدیسه دارند(.

حلقۀ دوم در گل کدو،  از گلبرگ های متصل به هم تشکیل شده است )نادرستی گزینۀ )4((.

28114

خزه، سرخس و بازدانگان از گیاهان گل دار نیستند و گل تشکیل نمی دهند ولی بازدانگان همانند نهاندانگان از گیاهان دانه دار و حاوی لولۀ گرده می باشند. دقت کنید 
که یاختۀ جنسی نر با وسیله حرکتی )تاژک( ویژه خزه و سرخس می باشد نه نهاندانگان و بازدانگان )یعنی دانه داران(.

گزینه های )1( و )3(: درس�ت اس�ت. مادگی های تک برچه ای و برخی مادگی های چند برچه ای ساختار یکنواخت بدون دیواره بندی دارند ولی در مادگی های 
چند برچه ای ممکن اس��ت فضای مادگی با دیواره برچه ها از هم جدا ش�ده باش�ند. / گزینۀ )2(: درس�ت است. هر برچه از کالله، خامه و تخمدان ایجاد شده است که در هر 

تخمدان ممکن است چند تخمک ایجاد شده باشد که هر یک می توانند به دانه تبدیل شوند.
E= کالله،291 D= بس�اک،  C= میل�ه،  B= نهن�ج،  = کاس�برگ،  A در ش�کل م�ورد نظ�ر  11

= تخمک می باشد. I K= گلبرگ و  G= تخمدان،  F= خامه، 

/ دارن�د.  می�وز دهن�ده  یاخته ه�ای  فق��ط بس��اک و تخم��دان  اس�ت.  )1(: درس�ت  گزین�ۀ 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. تخمدان در هلو و نهنج در سیب به ترتیب قدرت تبدیل شدن به میوه حقیقی و 
کاذب را دارند. / گزینۀ )3(: نادرست است. لوله گرده در هر دو قسمت و کالله و خامه رشد می کند. / گزینۀ )4(: 

نادرست است. کاسبرگ خارجی ترین حلقه گل می باشد )نه دو قسمت مشخص شده(.
لقاح مضاعف در کیس�ۀ رویانی تخمک )I( صورت می گیرد ولی فقط یاختۀ جنس�ی نر یا اسپرم ها 301 13

در لولۀ گردۀ موجود در خامه )F( ایجاد می شود. یاختۀ جنسی ماده یا همان تخم زا و کیسۀ رویانی در تخمک 
 یا I ایجاد می ش�ود. هر تخمدان نیز می تواند تعدادی تخمک داش�ته باش�د که در هرکدام یک کیس�ۀ رویانی 

ایجاد می شود.

در تس�ت های گیاهی دقت کنید که کلمۀ »تخمک« ش�ما را گول نزند. تخمک در جانوران معادل گامت یا یاختۀ جنس�ی ماده اس�ت ولی تخمک در گیاهان دیپلوئید 
دانه دار، بخشی دیپلوئید بوده که حاوی یاختۀ خورش میوز دهنده می باشد. گامت یا یاختۀ جنسی در گیاهان به نام تخم زا می باشد.
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موارد )الف(، )ج( و )د( نادرس�ت تکمیل می کنند. در این س�ؤال باید دقت کنید که عبارات )الف( و )د( بس�یار گول زننده هس�تند. وقتی در تستی صحبت از 311 12
همۂ گیاهان می شود، نباید فقط به نهاندانگان یا گیاهان گل دار فکر کنید چون خزه گیان، سرخس ها و بازدانگان نیز از گیاهان هستند که می توانند دو جنسی یا تک جنسی 

باش�ند ولی گل ایجاد نمی کنند )نادرس�تی الف و د(. از طرفی می دانیم که گل ناکامل می تواند دوجنس�ی باش�د ولی فاقد کاس�برگ یا گلبرگ باش�د )نادرستی ج( ولی گل 
دوجنسی قطعًا هر دو اندام جنسی نر و ماده را دارد و عالوه بر لوله گرده، می تواند خامه نیز ایجاد کند )درستی ب(.

32111

دقت کنید که گل یک اندام زایش�ی اس�ت ولی خودش دارای دو بخش رویش�ی )لگبرگ و اکس��برگ( و زایش�ی )پرچم و مادگی( اس�ت. گل هایی که فاقد بخش رنگین 
)اکسبرگ و لگبرگ( هستند معمواًل با باد گرده افشانی می کنند و گل های کوچک فراوان ولی بدون شیره و بوی قوی هستند )مانند لگ گیاه بلوط(.

گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. هر گل در گیاه کدو تک جنس�ی می باشد یعنی فقط یک حلقۀ تولیدمثلی درونی که از نوع پرچم و یا مادگی می باشد را به همراه 
کاسبرگ و گلبرگ های متصل به هم زرد تولید می کند )قید »اغلب« در مورد آن نادرست است(. / گزینۀ )3(: نادرست است. 

رنگ گلبرگ های هر گل ادریسی در خاک اسیدی از صورتی به آبی تغییر می کند. به دلیل اینکه این گیاه در این محیط قدرت جذب آلومینیم سمی خاک را نیز دارد )زیست دهم(.

گزینۀ )4(: نادرست است. با توجه به شکل کتاب درسی، گل های آلبالو، از نوع کامل دارای چهار حلقه و دوجنسی می باشند.
ش�کل مورد نظر برش بس�اک را در نهاندانگان نش�ان می دهد که در آن 4 کیس�ۀ گرده وجود دارد که 331 12

قسمتی از پرچم به عنوان حلقۀ سوم گل محسوب می شود )نادرستی گزینه های )1( و )3(( و عالمت سؤال گردۂ انرس 
را نش�ان می دهد که محصول میوز اس�ت. این گرده ها فاقد قدرت لقاح هس�تند )درس�تی گزینۀ )2((. ابتدا در همین 
محل تولید خود در کیس�ه های گرده در اثر میتوز به گردۀ رس�یده تبدیل ش�ده و س�پس از بس�اک خارج می ش�وند 

)نادرستی گزینۀ )4((.
فقط مورد )الف( صحیح تکمیل می کند.341 11

در نهاندانگان، گل س�اختار تولیدمثلی اس�ت که دو بخش رنگین )اکس��برگ و لگبرگ( و زایشی )پرچم و مادگی( دارد. در این سؤال قسمت تولیدمثل جنیس گیاه مدنظر 
طراح بوده است. عبارت )الف( در مورد ساقه زیرزمینی پیازی گیاه نرگس در تولیدمثل روییش صادق است و ربطی به گل گیاه ندارد.

ب( نادرست است. قسمت های مختلف گل، روی بخش وسیعی به نام نهنج قرار دارند که می تواند برآمده یا فرورفته یا صاف باشد. / ج( نادرست است. 
در هناندانگان، یاخته های هاپلوئید در بین بخش های دیپلوئیدی تش��کیل یم ش��وند. / د( نادرس�ت اس�ت. ایجاد گل برای گیاه یک صفت هزینه بر می باش�د ولی اگر گل آن 

گلبرگ و کاس�برگ معطر )مثل نرگس( داش�ته باش�د، این هزینه را باالتر می برد و زودتر در جلب توجه گرده افش�ان ها مؤثر می ش�وند. از طرفی گیاه بلوط بدون گلبرگ 
درخشان می باشد.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.351 13

گل های گیاه کدو تک جنس�ی بوده و فاقد چهار حلقه هم مرکز می باش�ند. حلقه س�وم آن ها که مخصوص تولیدمثل اس�ت در گل نر سبب ایجاد بساک و پرچم و در گل 
ماده سبب ایجاد مادگی و برچه می شود )درستی ج(.

الف و ب( نادرس�ت اس�ت. حلقه اول گل همان کاس�برگ ها هستند که مسئول حفاظت از گلبرگ ها می باش�ند ولی نقش اصلی در گرده افشانی و جلب توجه 
گرده افشان ها را حلقه دوم یعنی گلبرگ ها دارند که به صورت متصل به هم قرار گرفته اند. / د( نادرست است. گل گیاه کدو فاقد حلقه چهارم می باشد چون تک جنسی است.

گ�ردۀ ن�ارس در گل کدو نر ولی یاختۀ دوهس�ته ای در گل ماده وجود دارد. یادتون باش�ه که گل کدو، 361 13
 دوجنسی نمی باشد.

گزین�ۀ )1(: در گل ک�دو نر، گلبرگ های متصل و بس�اک وجود دارد. / گزینۀ )2(: در گل مادۀ کدو، 
اس�پرم و تخم زا ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )4(: با توجه به ش�کل در قس�مت )الف( یا گل ماده، از رش�د تخمدان میوۀ 

حقیقی کدو حاصل شده است.

منظور این سؤال هناندانگان می باشد که یاختۀ جنسی نر آن ها وسیلۀ حرکتی ندارد ولی در کنار آوند آبکش خود یاختۂ هرماه دارد. در این گیاهان، پخش دانه 371 13
در محیط، سبب پراکندگی آن ها در طبیعت می شود. 

گزینۀ )1( ویژۀ نهاندانۀ تک لپه ای می باش�د و گزینۀ )2( در مورد گیاهان نهاندانۀ دوس��اله رد می ش�ود چون این گیاهان در سال اول گل نمی دهند. گزینۀ )4( نیز در مورد 
خزه با یاختۀ جنسی نری با وسیلۀ حرکتی می باشد.

در نهاندانگان از تقس�یم میوز یاخته های کیس�ه ی گرده 4 گرده نارس ایجاد می ش�ود که از رشد و تقس�یم هر گرده نارس، یک دانه ی گرده ی رسیده به وجود 381 14
 می آید. در دانۀ گردۀ رس�یده 2 یاخته دیده می ش�ود یک یاخته رویش�ی که لولۀ گرده حاصل رویش آن اس�ت و یک تقس�یم یاخته زایش�ی که با تقسیم میتوز در لوله گرده

2 یاختۀ جنسی نر یکسان تشکیل می شود.

توانایی جدا کردن کروموزوم های همتا و ایجاد تتراد و کاهش عدد کروموزومی، ویژۀ میوز است ولی جدا شدن کروماتید خواهری، در میتوز و میوز رخ می دهد.
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223 عامل خروجی از بس�اک پاره ش�ده، دانه های گرده رس��یده می باش�ند که حاوی دو یاخته هاپلوئید روییش و زاییش یکس��ان بوده اند. هرکدام از این یاخته ها، یک 391 13
مجموعه کروموزوم دارند. پس دانه گرده رسیده کاًل دو یاخته، دو هسته و دو مجموعه کروموزویم یکسان از یک نوع دارد ولی گردۀ نارس، فقط یک هستۀ هاپلوئید دارد.

گزینۀ )1(: نادرست است. 

دانه گردۀ رس�یده و یاخته دوهس�ته ای کیسۀ رویانی، هر دو دارای دو مجموعه کروموزومی می باشند و الزم به یادآوری است که هرکدام دارای یک نوع مجموعه هستند 
چون هس�ته های آن ها حاصل میتوز هس�تند. البته الزم به توجه اس�ت که دلیلی ندارد مثاًل دستورالعمل های ژن های درون یاخته رویشی، مشابه دستورالعمل های ژن های 

هسته یاخته دوهسته ای باشد چون اولی از والد نر و دومی از والد ماده آمده است ولی هر دو دارای دو مجموعه کروموزومی از یک نوع می باشند.

گزینۀ )2(: نادرست است. 

تخم ضمیمه یاخته ای 3n کروموزومی با س��ه مجموعه کروموزوم می باش�د که از دو نوع مختلف می باش�د و گردۀ رس�یده نیز که در قس�مت های قبل گفتیم دارای دو 
یاختۀ هاپلوئید و دو مجموعۂ کروموزومی می باشد.

گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. درون دانه گرده دو یاخته رویش�ی و زایشی هاپلوئید وجود دارد که یاخته رویشی بزرگ تر با سیتوپالسم حجیم تر است ولی گردۀ نارس کاًل یک 
یاختۀ هاپلوئید حس�اب می ش�ود. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. هر دانه گرده دارای دو یاخته هاپلوئید و دو هس�ته می باش�د ولی هر یاخته آندوسپرمی در صورت تقسیم 
3n دارد، پس دانه گرده یک هسته از یاخته آندوس�پرمی بیشتر ولی یک مجموعه کروموزومی کمتر دارد )در ضمن در شرایطی ممکن است که  سیتوپالس�م یک هس�ته 

آندوسپرم تقسیم سیتوپالسم انجام ندهد و یک یاخته، چندین هسته داشته باشد(.

س�رخس یک گیاه آوندی بی دانه اس�ت ولی گل ادریس�ی یک نهاندانه می باش�د. هر دوی آن ها را در فصل آخر زیست دهم به یاد دارید که در محیط هایی با 401 12
مواد مغذی زیاد خاک، توانایی جذب آرسنیک )در برخی سرخس ها( و آلومینیوم )در لگ ادریسی( دارند.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. لقاح مضاعف )دوتایی( ویژه نهاندانگان اس�ت. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. لوله گرده و عدم نیاز به آب سطحی و محیط 
مرط�وب ب�رای لقاح، ویژه گیاهان دانه دار اس�ت که یاختۀ جنس�ی نر غیرمتحرک و بدون وس�یله حرکتی دارند ولی در س�رخس دیده نمی ش�ود. / گزین�ۀ )4(: این ویژگی 

مخصوص گل ادریسی است.
در ابتدا دقت کنید که کتاب درسی در بخش میوه، نهنج را قسمتی از گل دانسته است.411 11

نهنج بخش وس��یع گل می باش�د که می تواند صاف یا متورم باش�د ولی بخش حجیم و متورم مخصوص گل ماده، همان تخمدان هر برچه می باش�د. در اغلب گیاهان 
نهاندانه، تخمدان منشأ میوۀ حقیقی می شود ولی در برخی نیز مانند سیب، میوۀ کاذب از نهنج گل، ایجاد می شود.

گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. تخمدان و نهنج منش�أ دانه نمی باش�ند چون دانه همواره از رش��د تخمک حاصل می ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرست است. بافت 
خورش، درون هر تخمک، تخمدان و برچه وجود دارد ولی در نهنج بافت خورش وجود ندارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. برچه از قسمت های مادگی می باشد نه نهنج! 

42111

ایجاد لوله گرده ویژه گیاهان بازدانه و نهاندانه اس�ت که برخالف خزه و س�رخس یاختۀ جنس�ی نر با وس�یله حرکتی تاژک ندارند و برای لقاح به آب س�طحی نیازمند 
نیس�تند، در این گیاهان یاخته یا یاخته هایی که محصول میوز هس�تند )گردۀ نارس و یاختۀ حاصل از میوز خورش( در محل تولید خود با تقس�یم میتوز به قس�متی هاپلوئید 

پریاخته ای تبدیل می شوند و قبل از میتوز آزاد نخواهند شد. 

گزین�ۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. هم��ه گیاهان، در چرخه تولیدمثل جنس�ی خود قادرند در یاخته هایی، می�وز و تتراد انجام دهند و همان ط�ور که می دانید در 
خزه ها و سرخس ها، یاختۀ جنسی نر وسیله حرکتی یا تاژک دارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. تشکیل پیاز یا غده برای تکثیر رویشی )غیرجنسی( است ولی دقت کنید که 
 این گیاهان در چرخه جنس�ی خود می توانند میوز، تتراد و عمل کراس�ینگ اوور )در پروفاز 1( را انجام دهند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. گل دوجنسی مادگی و پرچم دارد، 

پس اگر گیاهی مثل کدو، فقط گلی تک جنسی داشته باشد، نمی تواند مادگی و بساک یا پرچم را با هم داشته باشد.
موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح می باشد.431 13

الف( درس�ت اس�ت. هر گل کامل چهار حلقه دارد و حلقه دوم آن مربوط به گلبرگ ها می باش�د که معمواًل رنگ های متفاوتی دارند. / ب( درس�ت اس�ت. 
وقتی گلی تک جنس�ی اس�ت، یا پرچم و یا مادیگ را در داخلی ترین حلقه خود دارد. دقت کنید که یاختۀ جنس�ی ماده درون مادگی )درون کیس��ه رویانی( ایجاد می ش�ود ولی 
یاختۀ جنسی نر، پس از گرده افشانی و در درون لوله گرده ایجاد می شود. لوله گرده از کالله و خامه یعنی بخش هایی از مادگی عبور می کند. / ج( نادرست است. وقتی گلی 
ناکامل اس�ت، می تواند دوجنس�ی ولی فاقد کاس�برگ یا گلبرگ یا هر دو باشد. پس احتمال خودلقاحی در آن وجود دارد. خودلقاحی: یعین دانه گرده یک گل، روی کالله همان 
گل قرار گیرد و یاختۂ جنیس نر آن بتواند تخم زای همان گل را ابرور کند. / د( درست است. هر مادگی یک یا چند برچه دارد و درون هر برچه یک تخمدان وجود دارد. با توجه 

به اینکه در تخمدان به طور معمول تعدادی تخمک وجود دارد، پس می تواند چند یاخته تخم نیز در آن ایجاد شود.
کامبیوم در گیاهان درختی دولپه با رشد پسین وجود دارد که در آن ها بیش از یک لپه یا برگ رویانی وجود دارد.441 14

گزینۀ )1(: بازدانگان نیز لولۀ گرده دارند ولی یاختۀ همراه، ویژۀ نهاندانگان اس�ت. / گزینۀ )2(: دانه در بازدانه و نهاندانه وجود دارد ولی کیس�ۀ رویانی 
ویژۀ نهاندانگان است. / گزینۀ )3(: سرخس ها، آوند دارند ولی فاقد دانه می باشند.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت تکمیل می کنند. گیاهان بدون دانه ش�امل خزه گیان )بی آوند( و سرخس ها یا نهانزادان آوندی )بی دانه آوندی( می باشند 451 13
که خزه اصاًل آوند ندارد )نادرستی الف(. این گیاهان در یاختۂ جنیس نر خود وسیله حرکتی یا تاژک دارند ولی سایر یاخته های هاپلوئید نر آن ها مانند هر گیاهی فاقد وسیله 
حرکتی می باشد )نادرستی ب(. این گیاهان برای لقاح به آب سطحی یا محیط مرطوب نیاز دارند )درستی ج( و دقت کنید که عبارت )د( در مورد برخی سرخس ها صحیح 

است نه هر گیاه بدون دانه ای )زیست دهم فصل آخر( )نادرستی د(.
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در نهاندانگان، دانه گرده یا همان گردۀ رسیده دارای یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاخته رویشی و یک یاخته زایشی می باشد. )دقت کنید که در کیسه رویانی 
یاخته دوهسته ای وجود دارد که یک یاخته حاصل از ادغام دو یاختۀ تک هسته ای بوده است.(

گزینۀ )1(: نادرست است. در هر گیاه دانه داری، به یاخته های حاصل از میوز که در بخش نر ایجاد می شود، گردۀ انرس می گویند. / گزینۀ )2(: نادرست 
است. کیسه رویانی محصول چند نسل میتوز از یک یاخته حاصل از میوز در بخش ماده نهاندانگان می باشد که در صورت لقاح می تواند به همراه پارانشیم خورش اطراف 
2n موجود در تخمک  و تغییراتی در دو پوسته اطراف تخمک، به دانه تبدیل شود )در حقیقت تخمک به دانه تبدیل می شود(. / گزینۀ )4(: نادرست است. خورش، بافت 
است که یک یاختۀ آن توانایی های قبلی میوز دارد. در پی میوز آن، چهار یاختۀ هاپلوئید حاصل می شود که یکی از این یاخته ها باقی می ماند و سپس با میتوز، کیسه رویاین 

2n درون تخمک بوده است.( را ایجاد می کند. )خورش حاصل میتوزهای قبلی یاخته های 
47114

از س�ال دهم به یاد دارید که گیاه خرزهره نوعی گیاه خودرو نهاندانه اس�ت که در مناطق خش��ک و کم آب زندگی می کند. این گیاه مانند س�ایر نهاندانگان، کیس�ه رویانی 
تشکیل می دهد که در آن سه هسته از ماده )تخم زا و یاخته دوهسته ای( و دو هسته از دو اسپرم، مجموعًا 5 هسته، لقاح مضاعف انجام می دهند.

گزینۀ )1(: نادرست است. در نهاندانگان )ذرت، خرزهره و …( از هر یاخته دیپلوئید درون کیسه گرده طی میوز چهار یاخته هاپلوئید )گرده نارس( ایجاد 
می ش�ود و س�پس در اثر میتوز هرکدام از آن ها چهار دانه گرده رس�یده حاصل می ش�ود و پس از گرده افش�انی هر دانه گرده می تواند با میتوِز یاخته  زایش�ی خود، دو یاختۀ 
جنس�ی نر )اس��پرم( بدون وس�یله حرکتی ایجاد کند. یعنی از هر یاخته دیپلوئید کیسه گرده، 4 گردۀ رسیده و نهایتًا، حداکثر 8 یاختۂ جنیس نر ایجاد می شود. / گزینۀ )2(: 
نادرس�ت اس�ت. چون گیاه خرزهره در محیط گرم و خش�ک و کم آب زندگی می کند، فش��ار ریش��ه ای باالیی ندارد ولی دارای روزنه های هوایی فرورفته غارمانندی است که 
 تعداد فراواین کرک دارد. این کرک ها با جذب رطوبت هوا، اتمس�فر مرطوب در اطراف روزنه ایجاد کرده و مانع باز ش�دن روزنه و خروج آب می ش�وند )زیس��ت دهم(. /

گزینۀ )3(: نادرست است. الن و یاخته آوندی آبکش زنده با دیواره نخستین سلولزی در هر هناندانه ای مثل خرزهره یا زنبق وجود دارد.
برای تشکیل دانه گرده در نهاندانگان، به ترتیب مراحل زیر رخ می دهند:481 11

الف( تقسیم میوز )همراه جدایی کروموزوم های همتا در آنافاز 1( یاخته های دیپلوئید موجود در کیسه های گرده بساک و تشکیل گرده نارس )گزینۀ )1((.
ب( هر گرده نارس درون کیسه گرده یک میتوز می کند و یک گرده رسیده با دو یاخته رویشی و زایشی می سازد )گزینۀ )3((.

ج( تغییر در دیوارۀ یاخته ها و ایجاد دانه گرده رسیده که دارای دو دیوارۀ خارجی منفذدار و داخلی و دو یاخته رویشی و زایشی می باشد )گزینۀ )2((.

یاخته خورش مخصوص تخمدان نهاندانگان بوده و در تشکیل یاختۀ جنسی ماده نقش دارد نه دانه گرده و یاختۀ جنسی نر )دلیل نادرستی گزینۀ )4((.

در نهاندانگان، تخمدان محل تشکیل تخمک ها می باشد که در بسیاری از موارد مانند هلو، پس از تمایز به میوه حقییق تبدیل می شود. همان طور که می دانید 491 14
میوه ها در حفظ و پراکنش دانه ها نقش دارند.

گزین�ۀ )1( و )3(: ام�کان دارد  تخم�دان به ص�ورت بخیش حجیم در مادگی گل ها دیده می ش�ود که به همراه کالله و خامه ج�زء بخش های برچه گیاه 
می باش�ند که از رش�د تخمدان میوه ها ایجاد می ش�ود. / گزینۀ )2(: امکان دارد  تخمدان ها می توانند حاوی تعدادی تخمک باشند که هر تخمک جوان حاوی پوششی 

دوالیه ای به همراه یاخته های دیپلوئیدی است که به مجموع این یاخته ها پارانشیم خورش می گویند.
50114

کیس�ۀ رویانی حاصل میتوز یاخته باقی مانده از میوز یکی از یاخته های خورش می باش�د. در حقیقت از چهار یاختۀ ایجاد ش�ده در اثر میوز این یاختۀ خورش، فقط ییک 
باقی می ماند و با میتوز به رشد ادامه می دهد.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. خفاش از مهره داران اس�ت و قلب ش�کمی دارد و قدرت گرده افش�انی گل های س�فیدی که در ش�ب باز می ش�وند را دارد. / 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. دوک تقس�یم برای تقس�یم یاخته ایجاد می ش�ود. از دو یاخته های درون دانه گرده، یاخته روییش تقسیم نمی ش�ود و با افزایش حجم و ایجاد 
لوله گرده رش�د می کند ولی یاخته زایش�ی با تقس�یم میتوز و ایجاد دوک رش�د می کند. / گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. رنگیزه های گیاهی عالوه بر سبزدیسه ها، در واکوئول 

)آنتوسیانین( و رنگ دیسه ها نیز وجود دارند.
صدبار گفتیم که یاختۀ جنسی نر یا اسپرم گیاهان نهاندانه، همانند تخم زا )یاختۀ جنسی ماده( در بخش مادۀ گل ایجاد می شود. پس گزینه های )2( و )4( به 511 13

راحتی کنار می روند.

یاختۀ جنسی ماده )تخم زا( درون کیسه رویانی )بخش پریاخته ای هاپلوئید ماده( ایجاد می شود. از طرفی یاختۀ جنسی نر )اسپرم( درون لوله گرده وارد شده به بخش 
دیپلوئید یا همان کالله و خامۀ هر برچۀ مادگی ایجاد می شود )صورت سؤال را اکمل بخوانید تا در دام گزینۀ )1( نیفتید(.

فقط مورد )الف( متفاوت اس�ت )توجه داش��ته باش��ید که در متن سؤال، یک یاخته با یک مجموعه دویاخته ای مقایسه می شود که اگر التفات نداشته باشید به اشتباه 521 11
n می باشد که مجموعًا دو مجموعه کروموزوم درون آن وجود  دچار می ش��وید(. دانه گرده نهاندانگان دارای دو یاخته  رویش�ی و زایش�ی هاپلوئید می باشد پس هر هسته آن 
2n دیپلوئید می باش�ند ک�ه دو مجموعه کروموزوم دارند ولی گردۀ نارس دارای هس�تۀ  دارد. از طرف�ی پوس�ته دان�ه، اندوخت�ه لوبیا )یاخته لپه( و خورش حاوی یاخته های 

هاپلوئید و یک مجموعه کروموزوم می باشد.
فقط عبارت )د( وجه مشترک نهاندانگان تک لپه و دولپه می باشد. در هر گیاه نهاندانه یا گل داری، رویان اولیه از یاخته های آندوسپرم درون دانه 3n که نوعی 531 11

بافت پارانشیمی هستند، تغذیه می کند.
الف( نادرس�ت اس�ت. اس�پرم گیاهان دانه دار وس�یلۀ حرکتی ندارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. قرارگیری دس�تجات آوندی بر روی دوایر متعدد، خاص ساقۀ 

تک لپه ای ها می باشد. / ج( نادرست است. این گیاهان توسط دانۂ خود در محیط پخش می شوند )نه دانۀ گرده(.
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225 در س�ؤال باید به دنبال یاختۀ 2n با قدرت انجام میوز بگردید. هر یاختۀ دیپلوئید درون کیس��ۂ گرده توانایی انجام میوز دارد تا گردۀ نارس ایجاد کند. 541 11
گزینۀ )2(: یاخته های گردۀ رسیده هاپلوئید هستند و توانایی میوز ندارند. / گزینۀ )3(: دقت کنید که گرده های نارس نیز در کیسه گرده وجود دارند ولی 
قدرت میتوز دارند. / گزینۀ )4(: وقتی یک تخمک دارای کیسۂ رویاین شد، یعنی یاختۀ میوز دهندۀ خورش، قباًل تقسیم خود را کامل کرده است. در این حالت یاخته های 

خورش اطراف کیسۀ رویانی فاقد قدرت میوز می باشند. 
ش�کل مورد نظر گرده های نارس را نشان می دهند که حاصل میوز در 551 13

کیس��ه گ��رده بوده ان�د. این یاخته ه�ا پس از جدا ش�دن از همدیگر، ق�درت میتوز و 

ساخت گرده رسیده دارند.

در مورد میوز پارانش�یم خورش دق�ت کنید که یاخته های حاصله، یکی بزرگ تر 
 و س�ه تا کوچک تر می باش�د ک�ه یاختۀ بزرگ تر توانای�ی میتوز دارد و کیس�ۀ رویانی

ایجاد می کند و بقیه از بین می روند.

همواره یاخته های جنسی نر یا اسپرم ها، در لوله گرده و در حلقه داخلی )چهارم( یا حلقه ماده ایجاد می شوند. یعنی پس از گرده افشانی لوله گرده درون کالله 561 11
و خامۀ مادگی نفوذ می کند و با میتوز یاختۀ زایشی، دو اسپرم دیپلوئید با کروموزوم های همتا ایجاد می شود.

4n و هر قسمت معادل بخش  2n گیاهان معمولی، در آن به صورت  4n می باشد، تمام قسمت های معادل بخش  گزینۀ )2(: درست است. وقتی گیاهی 
2n می باش�ند و همگ�ی آن ه�ا دارای کروموزوم همتا می باش�ند. /   هاپلوئی�دی گیاه�ان معمول�ی مث�ل هس�ته های کیس�ه رویانی، دانه گ�رده و اس�پرم، در آن به صورت 
2n می شود. / گزینۀ )4(: درست است. دانه گرده رسیده نهاندانه  2n دانه گرده با میتوز سبب ایجاد اسپرم های  4n، یاخته زایش�ی  گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. در گل 
در کیسه گرده یعنی در حلقۀ سوم گل )بساک لگ( ایجاد می شود ولی کیسه رویانی در مادگی یا تخمدان آن در حلقۀ چهارم به وجود می آید پس هر دو در دو حلقۂ متفاوت 

از گل کامل متایز پیدا کرده اند.

موارد )ب(، )ج( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند.571 11

دقت کنید که منظور از گرده یا دانۀ گرده همواره نوع رسیدۀ آن می باشد. یعنی در تست ها گردۀ نارس را ذکر می کنند.

در نهاندانگان، کیسه رویانی و دانه گرده، هر دو از میتوز به وجود می آیند که یاخته میتوز دهندۀ منشأ آن ها، خود حاصل تقسیم میوز بوده است )درستی الف(.

ب( نادرست است. کیسه رویانی دارای هسته های هاپلوئید یکسان و دانه گرده نیز دارای دو یاخته هاپلوئید یکسان می باشد )دقت کنید با اینکه تعداد مجموعۀ 
کروموزوم گیاه مش��خص نیس��ت ولی اگر گیاه را 4n ،2n یا هر چیزی در نظر بگیرید، گردۀ رسیده و یاخته های کیسۀ رویانی تعداد مجموعۀ یکسانی دارند(. / ج( نادرست است. 
درون کیسه رویانی می توان یاختۀ جنسی ماده یا تخم زا مشاهده کرد ولی دانه گرده دارای دو یاخته رویشی و زایشی است و یاختۀ جنسی نر ندارد ولی پس از گرده افشانی 

و ایجاد لوله گرده، یاخته زایشی آن با تقسیم میتوز سبب ایجاد دو یاختۀ جنسی نر می شود. / د( نادرست است. درون کیسه رویانی پارانشیم خورش وجود ندارد، بلکه در 
اطراف هر کیسه رویانی یاخته هایی وجود دارد که در مجموع به نام خورش خوانده می شوند.

تولید گرده نارس و دانه گرده رس�یده در کیس�ه گرده رخ می دهد ولی ایجاد لوله گرده و یاختۀ جنس�ی نر، پس از گرده افش�انی و در خارج از کیس�ه گرده رخ 581 11
می دهد )گرده های نارس، طی میتوز در کیسۀ گرده، دارای یاختۀ کوچک زایشی و بزرگ رویشی می شوند(.

یاخته حاصل از میوز در کیس�ۀ گرده نهاندانگان، گردۂ انرس اس�ت که ابتدا با یک میتوز به گردۀ رس�یدۀ دو یاخته ای تبدیل می شود و سپس با گرده افشانی از 591 12
کیس�ۀ گرده خارج می ش�ود. س�پس در اثر رویش یاختۀ رویشی آن، یک لولۀ گرده درون مادگی ایجاد می کند که در هر لولۀ گرده طی میتوز یاختۀ زایشی، دو اسپرم مشابه 

از یک نوع ایجاد می شود.

گزینۀ )1(: هر گردۀ نارس، یک گردۀ رسیده ایجاد می کند. / گزینۀ )3(: یاختۀ حاصل از میوز، دوباره توانایی میوز ندارد. / گزینۀ )4(: کیسۀ رویانی مربوط 
به یاخته های کیسۀ گرده نمی باشد.

2= در حال میوز است که 46 کروموزوم و 92 کروماتید دارد.601 46n اووسیت اولیه انسان یاخته  12

انسان و درخت زیتون هر دو 46 کروموزوم در هسته خود دارند. در دانه گرده رسیده زیتون دو یاخته هاپلوئید تک کروماتیدی حاصل از میتوز وجود دارد. پس دارای 
دو یاخته با 23 کروموزوم و 23 کروماتید یعنی کاًل 46 کروموزوم و 46 کروماتید یا DNA و 92 رشته نوکلئوتیددار کروموزومی می باشد.

گزینۀ )1(: نادرست است. هر یاخته پیکری بیضه دارای 46 کروموزوم است که در مرحله متافاز میتوز کروموزوم های مضاعف دارد پس دارای 92 کروماتید و 
مولکول DNA می باشد )ولی دانه گرده زیتون که دو یاخته 23 کروموزومی دارد، در مجموع واجد 46 مولکول DNA می باشد(. / گزینۀ )3(: نادرست است. اووسیت ثانویه، محصول 
23n= سانتروم یا کروموزوم مضاعف، یعنی 46 کروماتید یا مولکول دنا می باشد )همانند دانه گرده زیتون که دو هسته 23 کروموزومی تک کروماتیدی  میوز 1 می باشد که دارای 

1G دارای 46 کروموزوم و 46 کروماتید می باشد )همانند دانه گرده رسیده زیتون(. یعنی 46 کروماتید دارد(. / گزینۀ )4(: نادرست است. اسپرماتوگونی در مرحلۀ 

در زیست دوازدهم می خوانید که برگ تک لپه ای ها )ذرت(، فاقد هپنک و دمبرگ می باشد.611 14

وقتی آخر تس�تی عبارت »همه موارد به جز …« یا »به جز …« را می بینید یعنی فعل قبل از آن را برعکس کنید. اگر مورد صحیح می خواس�ته اس�ت، حاال مورد غلط 
را می خواهد و برعکس!!

گزینۀ )1(: درست است. نسبت مساحت پوست به استوانه مرکزی در ریشه از ساقه بیشتر است ولی این نسبت در ریشۀ دولپه ای ها )لوبیا( از تک لپه ای ها 
 )ذرت( بیش�تر اس�ت )در ریش��ه و س��اقه سه بخش روپوست، پوس��ت و اس��توانه مرکزی وجود دارد که شامل سه س��امانه بافتی روپوس��تی، زمینه ای و آوندی می شوند(. / 
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. رش�د پس�ین مخصوص هناندانگان درخی دولپه ای می باشد. پس اگر در تک لپه ای ها رش�د قطری صورت بگیرد در اثر رشد حجمی یاخته های 
حاصل از مریس�تم نخس��تین بوده اس�ت. / گزینۀ )3(: درست است. در ریشۀ دستجات آوندی به صورت به هم چسبیده می باشند ولی در ساقۀ این دستجات از هم جدا 

هستند. دستجات آوندی در ریشه و در ساقۀ دولپه ها در یک دایره قرار دارند ولی در ساقۀ تک لپه ها روی دوایر متعدد قرار گرفته اند.
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موارد )ب( و )ه ( نادرست تکمیل می کنند.621 12
الف( درس�ت اس�ت. در هر پرچم، یک بس�اک و چهار کیس�ه گرده وجود دارد که دارای تعداد زیادی یاخته 4n می باش�د. همه این قسمت ها و یاخته های 
دیپلوئید فرمول ژنتیکی یکسانی دارند چون از میتوز یاختۀ تخم اصلی دانه حاصل شده اند. / ب( نادرست است. در هر تخمدان، یک یا معمواًل تعدادی تخمک وجود دارد 
که در هر تخمک، یک کیسه رویانی ایجاد می شود. / ج( درست است. مجموعه یاخته های یک بافت خورش، یاخته های 4n هستند که درون یک تخمک قرار دارند ولی یکی 
 از یاخته های آن ها با میوز و سپس میتوز به یک کیسه رویانی تبدیل می شود ولی سایر آن ها به عنوان خورش در اطراف کیسه رویانی و درون دیواره تخمک باقی می ماند. /

د( درست است. هر دانه گرده دو یاخته رویشی دیپلوئید یکسان دارد که دارای دو مجموعه کروموزومی از یک نوع می باشند. / ه�( نادرست است. هر برچه شامل کالله، خامه 
و یک تخمدان می باشد که درون تخمدان، یک یا تعدادی تخمک وجود دارد و در هر تخمک یک کیسه رویانی و یک تخم 4n ایجاد می شود.

2n میوزدهنده ابتدا چهار گرده نارس ایجاد می کند 631 در نهاندان�گان هر یاخته  12
و هر گرده نارس با یک میتوز به یک دانه گرده رس�یده دو یاخته ای تبدیل می ش�ود. سپس 
در هر دانه گرده رس�یده، یاخته زایش�ی می تواند با انجام تقس�یم میتوز، دو یاختۀ جنسی نر 
2n درون کیس�ه گرده در نهایت  )اس��پرم( ایج�اد کند. پس به ط�ور خالصه، از هر یاخته 
2n میوز دهنده، چهار  هش�ت اس�پرم ایجاد می ش�ود. در بخش ماده، از هر یاخته خورش 
یاخت�ه حاصل می ش�ود که س��ه ات یم میرند و ی��یک ابیق می مان�د. این یاخت�ۀ باقی مانده که 
درش�ت تر از بقیه اس�ت، قادر به رش�د، میتوز و ایجاد یک کیسه رویانی با یک یاختۀ جنسی 

ماده به نام تخم زا می باشد )رد گزینه های )1( و )3((.
2n پریاخته ای در قسمت های هوایی با قدرت فتوسنتز هستند و از میتوز تخم حاصل می شوند.641 نهاندانگان دارای بخش های  12

گزینۀ )1(: گردۀ رسیدۀ لوبیا از میتوز گردۀ نارس ایجاد می شود که قدرت فتوسنتز ندارد و هاپلوئید می باشد. / گزینۀ )3(: کیسۀ رویانی یاخته های n دارد 
و فاقد کروموزوم همتا می باشد. / گزینۀ )4(: تخم اصلی، دیپلوئید است و یاخته های حاصل از میتوز آن نیز دیپلوئید با کروموزوم همتا می باشند.

65111

دقت کنید که هر تخمدان می تواند حاوی تعدادی تخمک باشد و هر تخمک بافتی دیپلوئید به نام خورش دارد که یکی از یاخته های آن پس از رشد، ابتدا میوز کرده و 
 یک یاخته باقی مانده حاصل از آن، با میتوز سبب ایجاد یک کیسه رویانی می شود. پس در هر تخمدان دارای چند تخمک، چند یاخته خورش دارای توانایی میوز وجود دارد. 

)در هر میوز ایجاد تتراد، نوترکیبی، کراسینگ اوور و جدا شدن کروموزوم همتا پدیده های عادی می باشند.(

فقط در )الف( یعنی در دانۀ گردۀ رسیده، دیگر میتوزی انجام نمی شود )تخم ضمیمه و اصلی پس از لقاح میتوز می کنند(.661 11

درون دانه گرده هیچ تقسیمی صورت نمی گیرد و فقط بعد از گرده افشانی یاخته رویشی با رشد خود سبب ایجاد لوله گرده می شود. دقت کنید که میتوز یاختۀ زایشی 
درون لولۀ گرده ایجاد می شود نه دانۀ گرده!

ب( نادرس�ت اس�ت. درون لولۀ گرده )بخش نفوذکرده در الکله و خامه(، هر یاخته زاییش دانه گرده میتوز کرده و دو تا یاختۀ جنس�ی نر یکس�ان می س�ازد. / 
2n ابتدا میوز می کنند ولی هر یاخته ایجاد شده در میوز بخش نر گیاه، طی میتوز به دانۀ گردۀ رسیده  ج و د( نادرست می باشند. درون کیسۀ گرده و تخمک، یاخته های 
دویاخته ای تبدیل می ش�ود. در بخش ماده نیز فقط یکی از یاخته های حاصل از میوز، باقی می ماند و با میتوز س�اختاری پریاخته ای هاپلوئید به نام کیس�ۀ رویانی می س�ازد 

)تخمک ساختاری است که در تولید دانه نقش دارد(.
یاختۂ هرماه ویژۀ بافت آبکش هناندانگان اس�ت که در این گیاهان، به جز گرده نارس و یاخته مولد کیس�ه رویانی که با تقس�یم میوز ایجاد می ش�ود، سایر موارد 671 13

حاصل تقسیم میتوز می باشد. البته برخی موارد مثل لوله گرده حاصل میتوز نیست و از رشد و افزایش حجم یاخته روییش دانه گرده حاصل می شود )دقت کنید که رشد شامل 
دو نوع افزایش حجم و افزایش تعداد به صورت برگشت ناپذیر می باشد. تولید لولۀ گرده رشدی با افزایش حجم ولی تولید اسپرم ها، رشدی با افزایش تعداد می باشد(.

گزینۀ )1(: اس�پرم جانوران برخالف گیاهان مس�تقیمًا از طریق میوز ایجاد می ش�ود )البته اسپرم زنبور نر در این مورد استثناء است(. / گزینۀ )2(: یاخته های 
جنسی گیاهان مستقیمًا حاصل میتوز بوده که در آن کروموزوم های همتا از هم جدا نمی شوند. / گزینۀ )4(: یاختۀ مولد یاختۀ جنسی نر، یاختۀ زایشی گردۀ رسیده است، 

خود در اثر میتوز گردۀ نارس ایجاد شده است )نه میوز!(.
681 ،)n 2 و بقیهn 3 یکیn کیسه رویانی لقاح کرده از فعالیت 10 هسته تشکیل شده است )8 تا ماده و 2 تا برای یاختۀ جنسی نر که پس از لقاح الکً 8 هسته دارد یکی 12

لوله گرده دارای دو یاخته یاختۀ جنسی نر یکسان می باشد. گرده رسیده لوبیا همان دانه گرده با دو یاخته رویشی و زایشی می باشد ولی آندوسپرم بافت پارانشیمی تریپلوئید 
حاصل میتوز تخم ضمیمه می باشد که تعداد زیادی یاخته و هسته دارد )آندوسپرم < کیسۀ رویانی < لولۀ گرده < گردۀ رسیده( در مورد لولۀ گرده دقت کنید که دو اسپرم و 

یک هسته خود یاخته رویشی را دارد که سه تا می شود.
باد و آب عالوه بر انتقال دانه گرده می تواند در جابه جا کردن میوه های کوچک و دانه ها نیز مؤثر باشد.691 14

گزینۀ )1(: نادرست است. گرده افشاین انتقال دانه گرده رسیده )که فاقد زامه است( بر روی کالله یک گیاه ماده یم ابشد. / گزینۀ )2(: نادرست است. یاختۀ 
مولد گرده نارس ابتدا با میوز، چهار گرده نارس و سپس هر گردۀ نارس با میتوز، یک گرده رسیده ایجاد می کند. هر گردۀ رسیده می تواند یک لوله گرده ایجاد کند و یک 
کیسه رویانی را بارور می کند. /  گزینۀ )3(: نادرست است. در روش خواابنیدن باید ساقه یا شاخه گره دار )نه برگ آن!( را در زیر خاک قرار دهیم تا بعد از رویش ریشه 

و ساقه برگ دار ایجاد کند.
فقط مورد )د( در خارج از کیسۀ گرده رخ می دهد. درون کیسه گرده یاخته مولد گرده نارس با میوز خود تعدادی گرده نارس می سازد که هرکدام با میتوز به 701 14

دانه گرده رسیده حاوی یاخته رویشی بزرگ و زایشی کوچک تبدیل می شوند.
الف( نادرس�ت اس�ت. تتراد در کیس�ۀ گرده در بساک پرچم ها ایجاد می شود. / ب( نادرست است. یاختۀ رویش�ی مولد لولۀ گرده است که از میتوز گردۀ 
نارس در کیسۀ گرده ایجاد می شود. / ج( نادرست است. یاختۀ رویشی، بدون میتوز و با رشد حجمی سبب تولید لولۀ گرده می شود. / د( درست است. میتوز یاخته زایشی 

دانه گرده و عبور از نقاط وارسی آن بعد از گرده افشانی و درون قسمت ماده گل ایجاد می شود.

C

از هر یاختۀ 2n کیسۀ گرده
)رد گزینۀ )4( و درستی گزینۀ )2((

4 گردۀ نارس می آید.
4 گردۀ رسیده می آید.

4  لولۀ گرده می آید.
8 اسپرم ایجاد می شود.
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2n دارای دو مجموعه کروموزومی مختلف از یاختۀ جنسی نر و ماده  در تست به تنوع مجموعه کروموزومی اشاره شده است نه تعداد مجموعه کروموزومی! تخم اصلی 
است ولی یاخته دوهسته ای دارای دو مجموعه کروموزومی یکسان از والد ماده می باشد )همواره یاختۀ دوهسته ای در همۀ صفات خالص می باشد(.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. کیسه رویانی لقاح نیافته دارای هشت هس�ته با یک نوع مجموعه کروموزومی یکسان می باشد چون همگی از میتوز یک یاخته 
ایجاد ش�ده اند و همچنین دانه گرده نیز حاصل میتوز یک گرده نارس اس�ت و دو یاخته با یک نوع مجموعه کروموزومی دارد. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. تخم ضمیمه 
3n )ضمیمه( یاخته دوهس�ته ای دارای دو هس�ته یکس�ان و مش�ابه می باش�د. /  2n هر دو دارای دو نوع مجموعه کروموزوم می باش�ند چون در تخم  ) و تخم اصلی  )3n
) مجموعه کروموزومی از یاخته های نر و ماده می باشد ولی دو نوع مجموعه کروموزومی دارد  )10 گزینۀ )3(: نادرست است. کیسه رویانی لقاح کرده دارای تعداد زیادی 
که یک نوع آن مربوط به هسته های کیسۀ رویانی ماده و نوع دیگر آن مربوط به دو اسپرم یکسان می باشد. تخم ضمیمه هم همان طور که گفته شد دو نوع مجموعه دارد.

خزه و سرخس فاقد لولۀ گرده می باشند که یاختۀ جنسی نر متحرک دارند. در بین آن ها خزه فاقد آوند )در نتیجه فاقد تراکئید( ولی سرخس واجد آوند می باشد.721 13
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. در گیاهان گل دار، یاخته مولد کیس�ه رویانی درون تخمک بوده و یک یاخته خورش می باش�د. طی میوز این یاخته، از 4 یاخته 
حاصله، 3 یاخته از بین می رود و یاختۀ باقی مانده منش�أ تولید کیس�ۀ رویانی می ش�ود. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. کامبیوم ها همانند یاخته های مریس�تمی موجود در دو 

انتهای رویاِن دانه ها، بافت مریسمتی دارند. / گزینۀ )4(: درست است. ریشه رویانی اولین قسمتی است که از دانه اولیه با پوسته شکفته )دانه رست( خارج می شود.
در دانه گرده، یک نوع مجموعه کروموزومی در هر دو یاخته رویشی و زایشی دارد ولی دانه گیاه در پوسته خود دارای دو نوع مجموعه کروموزومی از والد ماده 731 13

3n خود نیز دارای دو نوع مجموعه کروموزمی )یکی از اسپرم و یکی از تخم زا( می باشد. 2n و  می باشد و در تخم 
گزینۀ )1(: نادرست است. دانۀ گرده دارای دو دیوارۀ خارجی و داخلی می باشد. از طرفی دانۀ نهاندانگان نیز دارای پوشش دوالیه ای از تخمک می باشد. / 
گزینۀ )2(: نادرست است. دانۀ رسیده گیاه نهاندانه فاقد بخش هاپلوئیدی می باشد. از طرفی دانۀ گرده نیز فقط دو یاختۀ هاپلوئید دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. در 
دانۀ گرده فقط یاختۀ زایشی، قدرت میتوز دارد چون یاختۀ رویشی فقط افزایش حجم می یابد تا لولۀ گرده را ایجاد کند ولی در دانه، یاخته های مختلف قدرت میتوز دارند.

موارد )الف(، )ج( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند )در اغلب گیاهان، هر تخمدان، چند تخمک دارد و میوه از نوع حقیقی بوده و از رشد تخمدان حاصل می شود(.741 12

انواع مادگی

یک برچه ای
تمایز یک میوۀ حقیقی ایجاد می کند )نادرستی ج(. یک تخمدان دارد 

تمایز چند دانه در یک میوۀ حقیقی یا تخمدان ایجاد می کند )نادرستی الف و درستی ب(. چند تخمک دارد 

چند برچه ای
 معمواًل چند میوۀ حقیقی ایجاد می کند )نادرستی د(.چند تخمدان دارد  

در برخی موارد مثل پرتقال، چند برچه یک میوۀ کامل می سازند.

تمایز چند دانه ایجاد می کند )نادرستی الف(. چند تخمک دارد 
وقتی در گیاهی نهاندانه، بساک شکفته می شود، دانه های گرده آن خارج می شود. در حقیقت میوز پرچم برای تولید گردۀ نارس به پایان رسیده است.751 13

  در م�ورد س�ایر گزینه ه�ا، می�وِز پارانش�یم خورش ربطی به پاره ش�دن بس�اک ن�دارد از طرفی دقت کنی�د که در کیس�ۀ رویانی، میوز انجام نمی ش�ود
)نادرستی گزینۀ )1((. رشد زمین ساقه زنبق برای تولیدمثل رویشی است و به تولیدمثل جنسی ربطی ندارد )نادرستی گزینۀ )2((. در مورد علت رد گزینۀ )4( دقت کنید 

که در گیاه نهاندانه، دانۂ آن ها سبب پراکنش گیاه می شود نه دانه گرده آن!! 
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرس�ت می باش�ند. هر گیاهی در تولیدمثل جنسی خود، نیاز به انجام میوز دارد، پس باید محلی برای تقسیم میوز مثل کیسه گرده 761 13

و تخمک گیاهان دانه دار داشته باشد. در نتیجه گیاهانی مانند خزه و سرخس نیز که لوله گرده ندارند، نیز توانایی انجام میوز دارند )درستی ج(.
الف( نادرست است. خزه فاقد گل و آوند می باشد. / ب( نادرست است. خزه، عناصر آوندی، آوند و دانه ندارد. / د( نادرست است. برخی ابزدانگان مثل 

کاج و سرو و برخی تک لپه ای ها )مثل نخل( درختی هستند ولی کامبیوم ندارند.
بخش دوهسته ای و دارای دو یاختۀ بزرگ و کوچک، همان دانۂ گرده رسیده می باشد که همانند هسته های درون کیسۀ رویانی محصول میتوز می باشد.771 11

گزینۀ )2(: یاخته های درون کیسۀ رویانی، حاصل میتوز می باشند )نه میوز!( / گزینۀ )3(: لولۀ گرده در کالله و خامه ایجاد می شود که بخشی از برچۀ مادیگ 
است. / گزینۀ )4(: آندوسپرم دانه از میتوز تخم 3n ضمیمه می آید.

در این سؤال باید به دنبال گزینه درست بگردید!!781 13

در نهاندانگان هر گرده نارس با یک چرخه یاخته ای دارای میتوز و عبور از سه نقطه وارسی به دانه گرده رسیده تبدیل می شود ولی هر یاختۀ هاپلوئید مولد کیسه رویانی 
باید تعدادی میتوز کند تا کیسۀ رویانی ایجاد کند.

گزینۀ )1(: نادرست است. تقسیم میتوز گرده نارس تقسیم هسته یا میتوز مساوی دارد و دو هسته یکسان هاپلوئید ایجاد می کند ولی تقسیم سیتوپالسم آن ها 
نامس�اوی اس�ت و یاخته رویش�ی از زایشی حجیم تر است./ گزینۀ )2(: نادرس�ت است. در لوله گرده تقسیم میتوز یاخته زایش�ی رخ می دهد که در آن تشکیل تتراد با ساختار 
2n دارد که از گیاه مادر و پوسته تخمک آن حاصل  چهار کروماتیدی که مخصوص پروفاز میوز 1 است رخ نمی دهد. / گزینۀ )4(: نادرست است. هر دانه نهاندانه ای، پوسته ای 
2n حاصل از تخم اصلی با منشأ گیاه اصلی نسل بعد می باشد )یعنی ذرت هم از هر دو نسل یاخته دوالد دارد(. 2n یعنی بخش  شده است. همچنین دانه، دارای لپه یا لپه هایی 

2= باشد پس هر مجموعۀ n دارای 10 کروموزوم می باشد. در این حالت دانۀ گردۀ رسیده دارای 791 20n 2n )دیپلوئید( هستند. وقتی  یاخته های بافت خورش،  12
دو یاخته هاپلوئید )n( رویشی و زایشی می باشد که هرکدام 10 کروموزوم و کاًل 20 کروموزوم به تعداد یاختۀ خورش دارد. 

گزینۀ )1(: نادرست است. تخم ضمیمه، تریپلوئید 3n است و حاوی 30 کروموزوم می باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. درون کیسه رویانی لقاح کرده، 
3n شرکت می کند که مجموعًا  2n و تخم ضمیمه  دو هسته یاختۀ جنسی نر و سه هسته کیسه رویانی یعنی مجموعًا 5 هسته در لقاح مضاعف برای تشکیل تخم اصلی 
50 کروموزوم می شود. اما دقت کنید که تعدادی نیز یاختۀ هاپلوئید از قبل در کیسۀ رویانی وجود دارند که در لقاح شرکت نکرده اند. / گزینۀ )4(: نادرست است. از هر 

یاختۀ 2n کیسۀ گرده، طی میوز، چهار گردۀ نارس هاپلوئید 10 کروموزومی ایجاد می شود که روی هم 40 کروموزوم دارند.
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یک گل کامل دارای چهار حلقه هم مرکز می باش�د که از خارج به داخل ش�امل کاس�برگ ها، گلبرگ ها، پرچم و مادگی می باش�د. حلقه سوم پرچم ها هستند که 801 14
مرب�وط ب�ه بخش تولیدمثلی نر گل می باش�د. در کیس�ه های گرده، هر یاخت�ه دیپلوئید، ابتدا چهار گرده نارس ایجاد می کند که هرکدام با یک میتوز و تقس�یم نامس�اوی 
سیتوپالس�م و کمی تمایز ایجاد چهار دانه گرده رس�یده می کنند. هر دانه گرده رس�یده دو پوسته و دو یاخته هاپلوئید رویشی و زایشی دارد. همه این مراحل تا تشکیل دانه 

گرده در حلقه سوم گل کامل رخ می دهد ولی لوله گرده و یاخته های جنسی نر، بعد از گرده افشانی و درون حلقه چهارم ایجاد می شوند.
 تولید کیسۀ رویانی، اسپرم ها و تخم زا در حلقۀ چهارم یا مادگی صورت می گیرد )نادرستی گزینه های )1(، )2( و )3((.

 )2n( یاخته دیپلوئید کیسه گرده
Aa با فرض ژنوتیپ

میوز

میتوز

میتوز

میتوز

میتوز

n گرده نارس A

n گرده نارس A

n گرده نارس a

n گرده نارس a

A
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4 دانه گرده رسیده
)هر کدام یک یاختۀ رویشی و 

یک یاختۀ زایشی دارد.(

این مراحل در کیسه گرده رخ می دهد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند.811 11

الف( نادرس�ت اس�ت. پس از تش�کیل دانه های گرده در کیسه های گرده درون بساک، دیواره بساک می ش�کفد و دانه های گرده رسیده برای گرده افشانی 
خارج می ش�وند )نه نارس!( ولی دقت کنید که در گیاهان دانه دار، گرده های نارس محصول میوز هس�تند و در محل تش�کیل خود، درون کیس�ۀ گرده میتوز کرده و بعد 
از تغییراتی در دیواره به دانه گرده رس�یده تبدیل می ش�وند. / ب( درس�ت اس�ت. دیواره در همۀ دانه های گرده منفذدار است و ممکن است برحسب الیۀ خارجی یا دیوارۀ 
خارجی آن صاف یا دارای تزئیناتی باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. وقتی دانه گرده ای روی کالله گلی از گونه خود قرار می گیرد در صورتی که کالله آن را بپذیرد از رشد یاخته 
رویش�ی، لوله گرده حاصل می ش�ود )البته کتاب در مورد این نکته بحث علمی نکرده اس��ت ولی اگهی حتی ممکن است به دالیلی در یک گونه نیز، الکله، دانۀ گردۀ هم گونۀ 
خود را نپذیرد(. / د( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که هر دو یاخته رویش�ی و خورش، بزرگ می ش�وند و رش�د می کنند ولی با این تفاوت که یاخته رویش�ی دانه گرده برخالف 

خورش تقسیم نمی شود بلکه با افزایش حجم به لوله گرده تبدیل می شود.
14 وقتی گلی تک جنس�ی اس�ت یعنی یا پرچم و یا مادگی دارد. گلی که پرچم دارد در حلقۀ درونی خود، یعنی در پرچم، دانۀ گرده تولید می کند. دقت کنید که 821

دانه گرده در بساک ولی لوله گرده در بخش ماده یعنی در کالله و خامه ایجاد می شود. در حقیقت گلی تک جنسی ماده که مادگی دارد، لولۀ گرده در حلقۀ درونی آن تولید 
می شود پس دانۀ گرده همانند لولۀ گرده در حلقۀ دروین گل های تک جنسی تشکیل می شود.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. تخمدان، بخش متورم برچه اس�ت که محل تشکیل تخمک ها می باشد. / گزینۀ )2(: درست است. به جز در خزه گیان و برخی 
انگل ها که ریش�ه ندارند، در س�ایر گیاهان آب توس�ط ریشه از زمین جذب می ش�ود. / گزینۀ )3(: درست است. آندوسپرم از بافت پارانش�یم ایجاد شده است که دیوارۀ 

یاخته ای نازک دارند.
شکل معرف مراحل تولید کیسۀ رویانی از پارانشیم خورش می باشد که 831 11

 در قس�مت )ج( تقس�یم میت�وز یاخت�ۀ باقی مان�ده از می�وز قبل�ی را نش�ان می دهد
)در میتوز بین پروفاز و متافاز، مرحلۀ پرومتافاز وجود دارد()نادرستی گزینه های )3( و )4((. 
از ی�ک یاخت�ه باقی مانده از می�وز، طی میتوزه�ای متوالی، یک کیس�ۀ رویانی ایجاد 
می شود. بخش )الف( یاخته دوهسته ای است که از میتوز بخش )ب( به وجود آمده 
اس�ت و دو هستۀ مش�ابه دارد. پس اگر )الف( AAbb باشد، یاخته )ب( به صورت 

Ab بوده است.

گزینۀ )2(: در تقسیم میتوز دو دستورالعمل A و a که روی کروموزوم های همتا قرار دارند برخالف آنافاز 1 میوز از هم جدا نمی شوند ولی اشکال این گزینه 
این است که یاختۀ دوهسته ای را هاپلوئید با فرمول ژنتیکی aB در نظر گرفته است. / گزینه های )3( و )4( در مورد ویژگی میوز در ابتدای خود بحث کرده اند ولی بخش 

)ج( میتوز را نشان می دهد.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.841 13

پارانش�یم بافتی نفوذپذیر به آب با دیواره غیرچوبی نازک می باش�د که در هنگام زخم های بافتی با تقس�یم ش�دن س�بب بهبود گیاه می شود. این بافت در ذخیره مواد و 
فتوسنتز نیز نقش دارد ولی در استحکام نقشی ندارد.

ال�ف( نادرس�ت اس�ت. در باف�ت آوندی، پارانش�یم آبک�ش وجود دارد ول�ی نقش اس�تحکامی با بافت ه�ای فیبر اسکلرانش�یمی و آوند چوبی می باش�د. /
ب( نادرس�ت اس�ت. در دانه ذرت، ذخیرۀ مواد غذایی با بافت پارانش�یم آندوسپرمی است ولی انتقال مواد غذایی آن ها به رویان، توسط لپه با یاخته های دیپلوئید صورت 
 می گیرد. / ج( درس�ت اس�ت. در ریش�ه، س�اقه و برگ گیاهان جنگل حرا به دلیل آبزی بودن، پارانش�یم های حفره دار پر هوا برای کمک به تنفس یاخته ای وجود دارد. / 

د( نادرست است. زمین ساقه نوعی ساقه زیرزمینی است و فاقد سبزدیسه و قدرت فتوسنتز کردن می باشد.
هر اس��رپم نهاندانگان در تش�کیل یک تخم )اصلی یا ضمیمه ای( ش�رکت دارد که تخم اصلی قدرت میتوز با تقس�یم سیتوپالس�م نامساوی ولی تخم ضمیمه 851 12

میتوز، با تقس�یم سیتوپالس�م مساوی انجام می دهد )همواره اولین میتوز تخم اصلی همراه با تقسیم سیتوپالسم نامساوی می باشد که یاختۀ بزرگ تر برای اتصال رویان 
به دیوارۀ تخمک به اکر می رود(.
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229 موارد )الف(، )ب( و )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.861 13

3n و پارانشیمی هستند که در این بافت، دیواره نخستین نازک و چوبی نشده می باشد. یاخته های آندوسپرم، یاخته های 

2n لپه های درشت آن ذخیره اند )البته بقایای آندوسپرم  الف( نادرس�ت اس�ت. دانه رسیده لوبیا، بدون آندوسپرم اس�ت و اندوخته غذایی در یاخته های 
، قدرت انجام  3n در دانه وجود دارد ولی ذخیرۀ غذا نمی کنند(. / ب( نادرس�ت اس�ت. دیواره نخس�تین ضخیم مخصوص بافت کالنشیم می باشد. / د( نادرست است. یاخته 

میوز، تشکیل تتراد و کراسینگ اوور ندارد.
87112

3n که به آن ها آندوس�پرم گفته می ش�ود، به دنبال میتوز خود، تقس�یم  3n در نهاندانگان، اگ�ر یاخته های حاص�ل از تخم ضمیمه  پ�س از تش�کیل تخ�م ضمیم�ه 
سیتوپالسم را با ایجاد صفحه یاخته ای تشکیل نداده باشند، آندوسپرم مایع به صورت شیر نارگیل تشکیل می دهند ولی اگر پس از میتوز، تقسیم سیتوپالسم و ایجاد صفحه 
یاخته ای صورت گیرد، آندوسپرم به صورت یاخته های تک هسته ای و بافت جامد گوشی و سفیدرنگ ایجاد می شود که البته در میوه نارگیل هر دو حالت با هم وجود دارد.

کمربند انقباضی ویژۀ تقسیم سیتوپالسم در جانوران است )نادرستی گزینۀ )4((.

زنبورها برای پیدا کردن منبع غذایی از بو، رنگ و ش�کل گیاهان اس�تفاده می کنند. پس از بو که گیرنده ش�یمیایی دارد از رنگ و ش�کل با گیرنده نوری درون 881 14
چشم مرکب استفاده می کند و از هشد قندی گل استفاده غذایی می کند. )زنبور به اشعه ماوراء بنفش که در طیف غیرمرئی قرار می گیرد نیز حساس است.(

زنبور از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی برای هم گونه های خود استفاده می کند.

گیاهانی مثل بلوط که با ابد گرده افش�انی می کنند تعداد فراواین گل کوچک تولید یم کنند که فاقد رنگ های درخش��ان، شهد و بوی قوی می باشند )بوی کمی 891 12
می توانند داشته باشند(. سایر عبارات صحیح می باشند )گزینۀ )1( در مورد اشعۀ ماوراء بنفش زنبور و گزینه های )3( و )4( در مورد اینکه گرده افشانی را جانوران انجام می دهند 

که همگی فاقد توانایی فتوسنتز می باشند ولی اسپرم تاژک دار دارند، صحیح است(.

در بلوط فقط )ج( قدرت میتوز دارد. 901 13
2n درون کیسه گرده میوز می کنند، در عبارت )ب(، تخم زا یا یاختۀ جنسی ماده، خود حاصل میتوز است ولی قادر به میتوز  در عبارت )الف(، یاخته های 
نیس�ت و ابتدا لقاح می کند. عبارت )ج( صحیح اس�ت چون فقط یکی از چهار یاختۀ حاصل از میوز پارانش�یم خورش، باقی می ماند و با چند میتوز به کیس�ۀ رویانی تبدیل 

می شود. عبارت )د( نادرست است چون یکی از دو یاختۂ )نه چهار یاخته!( درون دانۀ گرده یعنی یاختۀ زایشی قدرت انجام میتوز و ایجاد دو یاختۀ جنسی نر دارد.
منظور سؤال زنبورهای کارگر مادۀ 2n می باشند که در مغز گره های جوش خورده و در طناب عصبی شکمی خود گره های مستقل دارند.911 14

گزین�ۀ )1(: ای�ن اتف�اق تنها در نور فرابنف�ش رخ می دهد. / گزینۀ )2(: زنبور کارگر حاصل لقاح اس�ت نه بکرزایی! / گزین�ۀ )3(: این گل ها برخالف بلوط 
کوچک نیستند.

فقط مورد )الف( درست است.921 14
الف( درس�ت اس�ت. خفاش ها که از پس�تانداران هستند، براس�اس شکل گل های سفیدی که در شب باز می ش�وند را گرده افشانی می کنند. / ب( نادرست 
اس�ت. زنبورها، گل ها را براس�اس بو، رنگ و ش�کل شناسایی می کنند و گل هایی که گلبرگ دارند را می افش�انند ولی گل های ناکامل کوچک با گل های فراوان ویژه گیاهانی 
است که گل آن ها کاسبرگ و گلبرگ ندارد و معمواًل با باد گرده افشانی می کنند. / ج( نادرست است. گل های بلوط، کوچک با تعداد زیاد و فاقد رنگ درخشان و بو و شیره، 

کم می باشند. این گل ها معمواًل  کاسبرگ و گلبرگ ندارند. / د( نادرست است. گل قاصد در نور فرابنفش به نسبت نور معمولی، رنگ متفاوتی دارد )نه بوی متفاوت!!(.
گزینه های )1(، )3( و )4( تقس�یم میتوز دارند که در فصل های قبل خواندیم ولی لولۀ گرده از رش��د حجمی یاختۀ رویش�ی و سیتوپالس�م آن ایجاد ش�ده است 931 121

یعنی اصاًل میتوزی رخ نداده است.
در گیاهان دانه دار، گرده انرس محصول میوز در بخش تولیدمثلی نر می باش�د و گرده های رس��یده همان دانه های گرده هس�تند که در گیاهان دانه دار در اثر 941 12

میتوز ایجاد می شوند و حاوی دو یاخته هاپلوئید رویشی و زایشی مشابه می باشند.

2n کروموزومی بوده اس�ت که در تلوفاز 1 و 2 دارای هس�ته های هاپلوئید می باشد ولی در   در این س�ؤال دقت کنید که یاخته تولید کننده گرده نارس، یک یاخته زایندۀ 
پروفاز 2 برخالف پروفاز 1 دارای یاخته هاپلوئید می باشد )پروفاز اصالً هسته ندارد()نادرستی گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )2((.

 در این سؤال خیلی خیلی دقت کنید که یاخته ایجاد کننده گرده رسیده در حقیقت همان گرده نارس می باشد که میتوز انجام می دهد پس مراحل پروفاز یا … به صورت 
1 و 2 ندارد )نادرستی گزینۀ )3( و )4((.

اگر به شکل کتاب درسی در تقسیم سیتوپالسم یاختۀ گیاهی دقت کنید، مشاهده می شود که بین دو یاختۀ جدید،  مقدار کمی غشا و دیوارۀ جدید از اجتماع 951 14
ریزکیسه ها انجام می شود و بیشتر غشا و دیواره ها مربوط به یاخته های مادری می باشد.

گزینۀ )1(: نادرست است. تبدیل گردۀ نارس به رسیده در اثر میتوز انجام می شود نه میوز! / گزینۀ )2(: نادرست است. لوبیا چون نهان دانه است، سانتریول ندارد. /
گزینۀ )3(: نادرست است. ایجاد پروتئین های حلقۀ انقباضی چون فعالیت درون یاخته ای دارند، نیازی به ورود به دستگاه گلژی و بسته بندی ندارند در نتیجه ریزکیسه ای 

نیز ایجاد نمی شود )حلقۀ انقباضی درون سیتوپالسم است و ریزکیسه ندارد(.
در هر گل کامل، چهار حلقۀ گل وجود دارد. گل های گیاه کدو تک جنسی و ناکامل است و حداکثر 3 حلقه دارد. 961 13

گزینۀ )1(: دانه های گردۀ رسیده در نهاندانگان دارای دو یاخته هستند. / گزینۀ )2(: گل ناکامل ممکن است دوجنسی باشد و هر دو نوع یاخته های جنسی 
نر و ماده را تولید کند و حلقه های دیگر )اکسبرگ و لگبرگ( را نداشته باشد. / گزینۀ )4(: گل ناکامل ممکن است فاقد یک حلقه یا بیشتر باشد.

وقتی در صورت سؤال به همۂ گیاهان اشاره شده پس باید خزه را که فاقد ریشه و آوند است نیز در نظر بگیریم )نادرستی گزینه های )1(، )2( و )3(( ولی در 971 14
همۀ گیاهان چون چرخۀ تناوب نسل دارند، با میوز پس از تفکیک الل ها در آنافاز 1 یاخته یا یاخته هایی با قدرت انجام میتوز ایجاد می شوند.
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درخت آلبالو از گیاهان هناندانه درخی با رشد پسین قطری می باشد. از کتاب دهم به یاد دارید که پیراپوست، سامانۀ پوششی گیاهان مسن و دارای رشد پسین می باشد 
که در زیر آن بافت های آبکش پسین قرار گرفته است و پس از آن است که کامبیوم آوندساز دیده می شود.

گزینۀ )1(: درست است. تکثیر رویشی، درخت آلبالو با کمک جوانه های روی ریشه آن انجام می شود و از رشد آن ها درخت های جدید آلبالو ایجاد می شوند. 
این جوانه ها بخش تخصص یافته ای برای تولیدمثل رویشی محسوب می شوند. / گزینۀ )2(: درست است. با توجه به شکل کتاب، گل آلبالو واجد هر چهار حلقۀ گل بوده 
و دوجنس�ی کامل می باش�د )پرچم و مادگی دارد(. / گزینۀ )4(: درس�ت اس�ت. از کتاب س�ال دهم به یاد دارید که در کنار یاخته های آبکیش هناندانگان، یاخته هایی به نام 
یاخته هرماه وجود دارند که به آوندهای آبکش در ترابری شیره پرورده کمک می کنند. این یاخته ها هسته و سیتوپالسم خود را حفظ کرده اند در حالی که یاخته آوند آبکش 

با اینکه زنده می باشد ولی هسته خود را از دست داده است.
موارد )الف( و )ج( در برچه یا برچه ها که واحد سازندۀ مادگی است ایجاد می شوند. 21 12

الف( درس�ت اس�ت. رشد حجمی یاختۀ رویش�ی برای ایجاد لولۀ گرده در کالله و خامه و تقسیم میتوز )نوع دیگری از رشد( یاختۀ زایشی نیز در لولۀ گرده 
 3n 2 و تخم مضیمهn درون برچه رخ می دهد. / ب( نادرست است. در تخمک دارای کیسۂ رویاین دیگر یاختۀ خورشی قدرت میوز ندارد. / ج( درست است. تخم اصیل
دارای دو مجموعه کروموزوم مش�ابه از اس�پرم و مجموعۀ هاپلوئید ماده می باش�ند )یاختۀ دوهس��ته ای دو مجموعه کروموزوم مش��ابه دارد(. / د( نادرست است. از رشد برچه و 

واحدهای تخمدانی آن میوۀ حقیقی ایجاد می شود نه کاذب )در گفتار بعد می آموزید که میوۀ سیب از نوع اکذب بوده و از نهنج منشأ می گیرد(.
در پرچم تعدادی کیسۀ گرده وجود دارد که هر یاختۀ دیپلوئید آن قادر به میوز می باشد. در هر برچه نیز یک تخمدان وجود دارد که می تواند تعدادی تخمک 31 11

داشته باشد. در هر تخمک یکی از یاخته های پارانشیم خورش قادر به میوز می باشد.
گزینۀ )2(: میوز در پرچم، در بساِک باالی میله و در برچه، در بخش پایینی آن یعنی تخمدان رخ می دهد. / گزینۀ )3(: این ویژگی در گل نهاندانگان است. /
گزینۀ )4(: در پرچم هر گردۀ نارس، قادر به انجام میتوز و ایجاد گردۀ رسیده می باشد ولی در برچه، یکی از چهار یاختۀ حاصل از میوز باقی می ماند و به میتوز می پردازد.

موارد )ب( و )ج( درست تکمیل می کنند.41 12

در گیاهان دانه دار، همه قمست های مربوط به گیاه نر از معادل آن در گیاه ماده کوچک تر است مثاًل اندازه گرده نارس از اندازه یاخته مولد کیسه  رویانی که هر دو محصول 

میوز هستند کوچک تر است یا تعداد یاخته درون دانه گرده رسیده دو عدد ولی در کیسه رویانی 7 یاخته و 8 هسته می باشد در حالی که هر دو محصول میتوز از یاخته های 
هاپلوئید می باشند و تولید یاختۀ جنسی می کنند.

 در این س�ؤال منظور از یاخته درون بس�اک که حاصل میوز اس�ت، همان گرده های انرس می باش�د که این یاخته ها قدرت انجام تقس�یم میتوز و ایجاد دو یاخته رویش�ی 
بزرگ تر و کوچک تر زایشی دارند که با هم به همراه دو پوسته خارجی و داخلی دانه گرده را می سازند.

الف( نادرست است. گرده نارس در حلقه سوم یعنی پرچم تقسیم می شود و دانه گرده می سازد ولی یاخته زایشی بعد از گرده افشانی و درون لوله گرده وارد 
شده در خامه مادگی گل تقسیم می شود )در حلقه چهارم(. / ب( درست است. جدا شدن کروماتیدهای خواهری هم در آانفاز میتوز و هم در گرده نارس و یاخته زایشی که 
هر دو قدرت انجام میتوز دارند، انجام می ش�ود. / ج( درس�ت اس�ت. گرده نارس و یاخته زایشی هر دو هاپلوئید و دارای یک مجموعۀ کروموزومی می باشند. / د( نادرست 

است. گرده نارس در اثر میوز ولی یاخته زایشی در اثر میتوز ایجاد می شود.
پاسخ به این تست نیاز به یادآوری مطالب زیست دهم دارد. از زیست دهم به یاد دارید که گرهک در ریشه گیاهان گل دار تیره پروانه واران )سویا، نخود و یونجه( 51 14

ایجاد می شود که در این محل ها باکتری های ریزوبیوم تثبیت نیتروژن را انجام می دهند و گل در این گیاهان ظاهری شبیه پروانه دارد )نه برگ آن ها!(.
گزینۀ )1(: نادرست است. در خزه و سرخس ها، یاختۀ جنسی نر وسیله حرکتی دارد و متحرک است و در نوعی از رسخس ها یم توان قدرت جمع کردن آرسنیک 
خاک که برای گیاه مسی است را مشاهده کرد )زیست دهم(. / گزینۀ )2(: نادرست است. گیاه گل ادرییس گلبرگ هایی دارد که در خاک های متفاوت رنگ های متفاوت دارد 

 مث�اًل در خ�اک اس�یدی ب�ا تجم�ع آلومینی��وم، گلبرگ ه�ای آن از صورتی به آبی تغیی�ر رنگ می دهد ول�ی در خاک ه�ای خنثی دوباره صورتی می ش�وند )زیس��ت دهم(. / 

90% گیاهان دانه دار که دارای رویان و لپه هستند، می توانند با قارچ ها همزیستی از نوع همیاری کنند )میکوریزا( انجام دهند. گزینۀ )3(: نادرست است. حدود 
جانورانی که گرده ها را از گلی به گل دیگر منتقل می کنند، گرده افش�ان نامیده می ش�وند. پیکر این جانوران، هنگام تغذیه از گل ها به دانه های گرده آغش�ته 61 14

می شود. این جانوران ممکن است حشره یا خفاش باشند. دقت کنید همۀ جانوران می توانند به کمک تقسیم میتوز اطالعات وراثتی والد )های( خود را تکثیر کنند.
فقط مورد )الف( صحیح است. دانۀ گردۀ رسیده در پی ایجاد تغییراتی در دیواره از گردۀ نارس ایجاد شده است.71 14

ب( دقت کنید که در دانۀ گردۀ رس�یده دو یاختۀ مختلف رویش�ی و زایش�ی دیده می ش�ود )نه یک یاختۀ دوهس��ته ای(. / ج( دقت کنید طبق متن کتاب 
درسی در صورتی که کالله، دانۀ گرده را بپذیرد، یاختۀ رویشی رشد می کند. در نتیجه گاهی ممکن است کالله، دانۀ گرده را نپذیرد )مثالً مربوط به یک گونه نباشند یا قبالً لوله 

گرده در خامه ایجاد شده باشد(. / د( دقت کنید ممکن است دانۀ گردۀ رسیده یک گل بر روی کاللۀ همان گل بنشیند.
در گیاه زنبق، زمین ساقه که محل پیدایش پایه های جدید است، رشد افقی در زیر خاک دارد.81 13

گزینۀ )1(: در توت فرنگی، س�اقۀ رونده برای تولیدمثل غیرجنس�ی ویژه ش�ده است و دارای گره است. / گزینۀ )2(: منظور پیاز است که یاخته هایی با نوار 
کاسپاری ندارد. مقصود از این یاخته ها، یاخته های درون پوست هستند که در ریشه وجود دارند نه ساقۂ تخصص یافته! / گزینۀ )4(: بخش متورم ذخیره کنندۀ مواد غذایی 

در شلغم، ریشه محسوب می شود )فعالیت کتاب درسی(.
تخمدان محل تشکیل تخمک ها است، پس اگر تخمدان، چندین تخمک داشته باشد و درون آن تخمک ها، لقاح صورت پذیرد، وجود بیش از یک یاختۀ تخم 91 12

دوالد در یک تخمدان لقاح یافته امکان پذیر است.
گزینۀ )1(: یاخته های جنسی گیاهان گل دار، در بخش مادیگ تولید می شوند. کیسۀ گردۀ جزئی از پرچم است. / گزینۀ )3(: دقت کنید دیوارۀ خارجی دانۀ 
گردۀ رس�یده به درون تخمدان وارد نمی ش�ود و روی کالله می ماند. / گزینۀ )4(: یاختۀ رویش�ی که یکی از یاخته های گردۀ رسیده است، رشد می کند اما تقسیم نمی شود. 

فام تن های با حداکثر فشردگی در مرحلۀ متافاز به وجود می آیند.
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231 گل گیاه کدو تک جنسی است، یعنی یا نر است و یا ماده. از طرفی لقاح مضاعف در کیسۀ رویانی گل ماده رخ می دهد. در هر تخمک، یک یاختۀ خورش در 101 14
طی تقسیم کاستمان، 4 یاخته تولید می کند که 3 یاخته کوچک هستند و از بین می روند و یک یاخته، بزرگ تر است و باقی می ماند. بنابراین تقسیم سیتوپالسم نابرابر رخ 

داده است.
گزینۀ )1(: در گل نر، مادگی و کیس�ه رویانی وجود ندارد. / گزینۀ )2(: در گل نر، گردۀ نارس به دانۀ گردۀ رس�یده تبدیل می ش�ود. / گزینۀ )3(: در لولۀ 

گردۀ تشکیل شده در گل ماده، یاختۀ جنسی نر به وجود می آید.

2n لقاح( و 981 2n مادر(، تخم اصلی ) دانه اولیه نهاندانگان شامل سه بخش، پوسته، رویان و ذخیره غذایی می باشد که منشأ آن ها به ترتیب از پوسته تخمک ) 11
3n )ضمیمه( می باشد. دقت کنید که در کیسه رویانی دو نوع تخم تشکیل می شود )تخم اصلی و تخم ضمیمه( ویل فقط تخم اصیل منشأ رویان و لپه آن یم شود. تخم 

گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل کتاب در اولین میتوزی که تخم اصلی انجام می دهد به دنبال آن تقس�یم نامساوی سیتوپالسم انجام می شود 
 ک�ه یاخت�ه کوچک تر منش�أ رویان می ش�ود. )یاخته های گیاهی پس از میتوز و تقس��یم هس��ته یاخته، با ایجاد صفحه یاخته ای، تقس��یم سیتوپالس��م را انج��ام می دهند.( /

گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. مریس�تم های نخس�تین نوک ساقه و ریشه در دو انتهای رویان تشکیل می شوند و ساقه و ریش�ه رویانی را ایجاد می کنند. / گزینۀ )4(: درست 
است. در دانۀ نهاندانگان، یاخته های دیپلوئید از گیاه نر وجود ندارد ولی پوستۂ آن دارای یاختۀ دیپلوئید از تخمک مادر می باشد.

99114

در ایجاد دانۀ رس�یدۀ لوبیا، اندوختۀ غذایی آندوس�پرم وارد لپه ها می ش�ود ولی همان طور که در ش�کل مش�اهده می کنید، 
باقی ماندۀ آندوسپرم نیز وجود دارد.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. مقدار و ترکیب ش�یره واکوئولی از گیاهی به گیاه دیگر و حتی از ابفی به ابفت دیگر در 
یک گیاه متفاوت است )زیست دهم فصل 6(. / گزینۀ )2(: درست است. در کتاب دهم و در فصل 6 آموختید که در رشد بذر 
دانه گندم، آندوسپرم و گلوتن در رشد و جوانه زنی دانه مؤثر است. / گزینۀ )3(: درست است. آندوسپرم حاوی ابفت اپرانشیمی 

با دیواره نازک غیرچوبی و نفوذپذیر به آب می باشد.
موارد )الف( و )د( نادرست هستند. در نهاندانگان، فقط اولین میتوز یاخته تخم اصلی )2n( تقسیم نامساوی سیتوپالسم دارد که یاخته کوچک تر به تولید رویان و 1001 12

یاخته بزرگ تر، پایه ای برای اتصال رویان به والد ماده ایجاد می کند )نادرستی الف و درستی ب(. از طرفی یاختۀ کوچک تر با میتوزهای متوالی رویانی حاوی یک یا دو لپه می سازد 
)درستی ج(. در نهاندانگان، دو مریستم نخستین، در دو طرف رویان قرار می گیرد تا ریشه و ساقه را ایجاد کند )نه در دو طرف لپه( )نادرستی د(. 

یاختۀ جنسی گیاهان )تخم زا و اسپرم یا یاختۀ جنسی نر(، همچنین کیسه رویانی و یاخته های آن )از جمله تخم زا و یاخته دوهسته ای( در اثر تقسیم میتوز ایجاد 1011 13
می ش�وند که این تقس�یم برخالف میوز، فاقد تتراد، کراس�ینگ اوور و نوترکیبی )ایجاد تنوع در یاخته ها( )دوازدهم( اس�ت و عدد کروموزومی یاخته های حاصله با یاخته مادر 

یکسان می باشد ولی در میوز کاهش عدد کروموزومی و جدا شدن کروموزوم های همتا رخ می دهد.

یاختۀ جنسی نر با وسیله حرکتی، از ویژگی های گیاهان بدون دانه )خزه و سرخس( می باشد ولی سانتریول در گیاهان وجود ندارد.

نارگیل  گیاهی نهاندانه اس�ت که چون آندوس�پرم دارد، می فهمیم که تک لپه می باش�د، پس لپۀ آن نازک بوده و فقط نقش انتقال غذا )نه ذخیره!( را ایفا می کند 1021 12
)نادرس�تی گزینۀ )1((. بخش چندیاخته ای هاپلوئیدی ماده یا همان کیس��ه رویاین، در تخمک و در اثر تقس�یم میتوز ایجاد ش�ده است )درستی گزینۀ )2((. در نارگیل، هم 
ش�یرۀ آندوس�پرمی چندهسته ای تریپلوئید بدون تقسیم سیتوپالسم و هم بخش گوشتی با تقسیم سیتوپالس�م و یاخته های تک هسته ای وجود دارد )نادرستی گزینۀ )3((، 

3n ذخیره ای، برای غذادهی به رویان دارد که دو قسمت شیره مایع و سفید گوشتی جامد دارد )نادرستی گزینۀ )4((.  آندوسپرم نارگیل، یاخته های 

3n آندوس�پرم در هیچ کدام از این دو قس�مت قرار نمی گیرد.  در گیاهان، دو بخش پریاخته ای حاوی یاخته های هاپلوئید و یاخته های دیپلوئید وجود دارد ولی بخش 
البته این بخش نیز در البه الی بخش دیپلوئیدی محافظت می شود.

موارد )ج( و )د( عبارت را به درستی تکمیل می کنند.1031 14

در دوازدهم می خوانید که وقتی در تس�تی کلماتی مانند »تتراد، کراس�ینگ اوور، نوترکیبی یا جدا ش�دن ژن ها یا دس�تورالعمل آن ها )الل ها( یا کروموزوم همتا« می بینید 
منظور طراح تقسیم میوز بوده است )در گیاهان نهاندانه، تقسیم میوز فقط در کیسه های گردۀ بساک )پرچم( و پارانشیم خورش تخمک )در برچه یا تخمدان( صورت می گیرد(. 

ال�ف( در ه��ر دو بخ�ش، می�وز صورت می گیرد. / ب( آندوس�پرم فاقد قدرت میوز اس�ت. / ج( در لولۀ گ�رده فقط میتوز برای تولید اس�پرم رخ می دهد. / 
د( در کیسۀ رویانی، لقاح مضاعف و میتوز رخ می دهد.

در دانه رسیدۀ غالتی از گیاهان نهاندانه مثل ذرت، سه بخش وجود دارد:1041 12
2n نسل گذشته است و ژن های والد ماده )برچه( را دارد )درستی گزینۀ )2((. الف( پوسته  بخش دیپلوئید از ماده 

2n است و دارای لپه می باشد که در تک لپه ای ها نازک و فاقد نقش ذخیره ای است و در دولپه ها قطور و پرغذا است )نادرستی گزینۀ )3((. ب( رویان  بخش دیپلوئید آینده 
3n و ذخیره کننده غذای رویان در دانه تک لپه ای هاست. ج( آندوسپرم  قسمت 

 دقت کنید که ذرت، تک لپه ای اس�ت و نمی تواند لپه ها در طرح تس�ت آن صحیح باش�د )نادرس�تی گزینۀ )1((. از طرفی توجه داش�ته باشید که هر قسمت موجود در 
دانه، قطعًا تعدادی از ژن های مادر را دارد )فقط پوستۀ دانه حاوی همۀ ژن های والد ماده می باشد( )نادرستی گزینۀ )4((.

105114

2n بوده که در هر یاخته، هر کروموزوم  در دان�ه رس�یده لوبی�ا، دو لپه قطور وجود دارند که اندوخته غذایی را در خود ذخیره کرده اند. این قس�مت حاوی یاخته ه�ای 
دارای یک کروموزوم همتای دیگر می باشد. از طرفی چون رشد ساقه رویانی آن زیاد است، لپه های آن از خاک خارج و سبز می شوند. دانۀ آن ها رویش روزمینی دارد.
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ابت�دا دق�ت کنی�د که در طبیعت گیاه�ان تتراپلوئید مثل برخی گل مغربی ها یا هگزاپلوئی�د مثل گندم نیز وجود دارند ولی وقتی در تس�ت کلمۀ »معمواًل« را 1061 11
می بینید باید گیاه را دیپلوئید در نظر بگیرید.

دان�ه اغل��ب تک لپه ای ه��ا و دان�ه برخ��ی دولپه ای ها روی�ش زیرزمیین دارند و لپ�ه آن ها از خاک خارج نمی ش�ود. الزم به ذکر اس�ت که یاخته های اندوخت�ه دار در دانه 
2n می باشند که اندوخته را در خود ذخیره کرده اند. 3n آندوسپرمی و در دانه دولپه ای همان یاخته های لپه  تک لپه ای ها، یاخته های 

3n هستند، همواره حداقل دو دستورالعمل یکسان مربوط به یاختۀ دوهسته ای بوده است )پس  گزینۀ )2(: درست است. در یاخته های آندوسپرمی که 
هر س��ه مجموعه نمی توانند س��ه دستورالعمل متفاوت داشته باش��ند(. / گزینۀ )3(: درست است. در دو انتهای رویان دانه ها، یاخته های مریستمی نوک ساقه و ریشه وجود دارد 
که دیواره های نازک دارند و فاقد بافت کالنشیمی با دیواره نخستین ضخیم می باشند. / گزینۀ )4(: درست است. در مورد آنافاز و میوز 1 و جدا شدن کروموزوم های همتا 

می باشد ولی یاختۀ جنسی گیاهان حاصل میتوز است.
در گیاهان بی دانه )خزه و س��رخس(، دانه وجود ندارد. در این گیاهان رویان و دانه وجود ندارد و از زیس�ت دهم به یاد دارید که یاخته هرماه، فقط در بافت 1071 13

آبکش هناندانگان یا گیاهان گل دار به صورت هسته دار وجود دارد.
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. هناندانگان، دارای دانه پنهان در میوه هس�تند و در بافت آبکش خود یاخته هرماه زنده و هس�ته دار دارند که در ترابری شیره 
پ�رورده به آوند آبکش کمک می کنند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. یاختۀ جنس�ی در همه گیاهان در اثر تقس�یم میتوز حاصل می ش�ود که در آناف�از آن کروماتیدهای 
 خواه�ری )کروموزوم ه��ای دختری( از هم جدا می ش�ود. )در گیاهان، جدا ش��دن کروموزوم های همتا مربوط به آنافاز 1 میوز می باش��د که ایجاد یاختۀ جنس��ی نمی کند.( / 
گزینۀ )4(: نادرست است. داشتن کامبیوم مربوط به درختان دولپه ای هناندانه می باشد که در بسیاری از آن ها لپه ها از خاک خارج شده و سبز می شوند و تا مدتی کم قادر 

به فتوسنتز و غذاسازی هستند )نه همه این گیاهان(.
موارد )ب( و )ج( صحیح می باش�ند. فقط هناندانگان تخمک را درون تخمدان تش�کیل می دهند. در گیاهان گل دار، دانه گرده رس�یده هاپلوئید برخالف کیسه 1081 12

 رویان�ی از بس�اک یعن�ی از حلقۀ س�وم گل خارج می ش�ود )درس�تی ج(، ولی بخش ه�ای دیپلوئیدی جدی�د یا رویان، وابس�تگی غذایی ب�ه یاخته هاپلوئی�د ندارند چون از
آندوسپرم 3n تغذیه می کنند )نادرستی د(. این گیاهان دارای عنارص آوندی و تراکئید با اندازۀ یاخته ای کوتاه و بلند هستند )درستی ب(.

در مورد عبارت )الف( دقت کنید که فقط یک یاخته بافت خورش هر تخمک، قبل از تش�کیل کیس�ۀ رویانی، توانایی انجام میوز را دارد و وقتی کیس�ۀ رویانی دارد دیگر 
میوزی انجام نمی دهد. 

دانه رست، دانه ای است که شرایط محیطی آن مناسب شده و با جذب آب و اکسیژن و رطوبت در حال استفاده از ذخایر خود برای رشد می باشد.1091 14

گزینۀ )1(: نادرست است. تک لپه ها یک لپه و رویان کم حجم دارند و بیشتر حجم دانه آن ها، از ذخایر آندوسپرمی پر شده است. این گیاهان مثل غالت، 
اغلب رویش زیرزمینی دارند ولی برخی از آن ها مثل پیاز رویش روزمینی دارند. / گزینۀ )2(: نادرست است. دولپه ای ها مثل لوبیا دارای لپه ها یا برگ رویانی حجیم هستند 
2n تشکیل می شود ولی رویان در  ولی فقط در نمونه های درختی آن ها، رش�د پس�ین و پریدرم دیده می ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در برخی موزها رویان و تخم 
مراحل اولیه می میرد و میوه دارای دانه های نارس با پوس�ته نازک و اندازه ریز می باش�د که اصطالحًا به آن ها میوه بی دانه می گویند )اگر یادتان باش��د در فصل 6 خواندیم 

که برخی موزها تریپلوئید هستند(. یاخته های زایشی تولید شده توسط موز می توانند با تقسیم میتوز رشد کنند.

موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرستی تکمیل می کنند )با توجه به اینکه در تست از عبارت برگ »های« رویانی استفاده شده، می فهمیم که مدنظر ما گیاهان 1101 13
دولپه ای هستند(.

به لپه های دانه ها، برگ های رویانی نیز می گویند که در بسیاری از گونه ها مثل لوبیا به دلیل رشد ساقۀ اولیه زیر آن ها، لپه ها از خاک خارج می شوند و به مدت کواتهی 
فتوسنتز می کنند و سبز می شوند )لپه هایی که در خاک می مانند، فتوسنتز نمی کنند( )نادرستی الف و ب( و مورد )ج( به دلیل دانه هایی که رشد روزمینی دارند صحیح است.

در این تس�ت می توانید به عبارت )د( گیر بدهید که غلط اس�ت چون آندوس�پرم هر دانه ای که حتمًا 3n کروموزومی نیست چون در این تست قید »هر دانۀ رسیده« 
به کار رفته است و معمواًل نگفته است که گیاه را دیپلوئید در نظر بگیریم و از طرفی در دولپه ای ها، یاخته اندوخته دار دانه رسیده، یاختۀ آندوسپرمی نیست.

 اگر ساقۀ رویانی رشد زیادی کند و مثل لوبیا، لپه ها از خاک خارج شوند، تا مدت کوتاهی قدرت فتوسنتز دارند )درستی ج(.
ساقه زیرزمینی کوتاه تکمه مانند مخصوص پیازها می باشد که همگی از نهاندانگان هستند که گل تشکیل می دهند.1111 13

گزینۀ )1(: نادرست است. در گیاهان، عدم وجود آوند از ویژگی های خزه گیان می باشد ولی یاختۀ جنسی نر با وسیله حرکتی عالوه بر خزه ها در سرخس ها 
نیز دیده می ش�ود. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. گیاهان دانه دار شامل بازدانگان )اکج و س��رو( و نهاندانگان یا گیاهان گل دار می باشند ولی یاختۀ همراه ویژۀ بافت آبکش 
در هناندانگان اس�ت. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. برخی میوه های بی دانه مثل میوه موز هسته نازک و کوچک دارند که رویان آن ها پس از لقاح یعنی پس از تشکیل لوله 

گرده از بین رفته است.
فقط مورد )د( صحیح می باشد.1121 14

الف( نادرس�ت اس�ت. در گیاهان گل دار، برخی یاخته های محصول میوز، با تقس�یم میتوز به بخش هاپلوئیدی به نام گردۀ رس�یده یا کیس�ۀ رویانی تبدیل 
می شوند. از طرفی دقت کنید که یاخته های جنیس در همۀ گیاهان، محصول تقسیم میتوز هستند ولی دیگر توانایی انجام میتوز ندارند بلکه با هم ترکیب می شوند تا تخم 
3n وجود ندارد و همۀ یاخته ها دیپلوئید هس�تند. در این دانه ها، پوسته ژنوتیپ یا فرمول ژنتیکی  را ایجاد کنند. / ب( نادرس�ت اس�ت. در دانه رس�یده دولپه ای ها، یاخته 
2n را دارند. / ج( نادرست است. در نهاندانگان، دانه همواره از رشد تخمک حاصل می شود ولی در بسیاری از آن ها میوه از رشد  والد ماده ولی رویان و لپه ژنوتیپ تخم 

تخمدان، حاصل می ش�ود که به آن میوۀ حقیقی گفته می ش�ود )در برخی مثل س��یب، میوه از رشد نهنج ایجاد می شود(. / د( درست است. در شکل های کتاب هم می بینیم 
که همواره در رشد دانه گیاهان، پس از ترکیدن پوسته، ریشه رویانی اولین قسمتی است که نمایان می شود.
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233 موارد )الف(، )ب( و )د( به نادرستی عبارت فوق را تکمیل می کنند.1131 13

وقتی گیاهی دانه دارد، دانه آن در محیط پخش می شود و عامل پراکندگی گیاه است ولی یاخته حاصل از میوز آن ها از گیاه خارج نمی شود.

الف( نادرس�ت اس�ت. برخی گیاهان گلبرگ و میوه درخش�ان )مانند آلبالو( برای جلب توجه جانوران دارند. / ب( نادرست است. گیاه سس، ساقه انرنجی یا 
زردرنیگ تولید می کند که فاقد ریشه می باشد و انگل هستند )زیست دهم(. / د( نادرست است. گیاهان حشره خوار مثل توبره واش، فتوسنتزکننده اند ولی در مناطق دارای 

خاک با فقر نیتروژن زندگی می کنند )زیست دهم(.
زنبق و سایر نهاندانگانی که زمین ساقه دارند، ساقه تخصصی زیرزمینی آن ها همانند ساقه هوایی جوانه جانبی و انتهایی دارد.1141 14

گزینۀ )1(: نادرست است. اگر زیست دهم را به یاد داشته باشید، یاخته های نگهبان روزنه هوایی، هم دیواره های غیر یکنواخت دارند که به سمت دهانه 
روزنه ضخیم تر می باش�ند و هم قدرت فتوس�نتز و تنظیم باز و بس�ته ش�دن روزنه برای تنظیم آب گیاه دارند. / گزینه های )2( و )3(: نادرس�ت اس�ت. در این گیاهان، لپه 
2n برای انتقال غذا از آندوسپرم به رویان می باشد )دمبرگ و پهنک  همواره یاختۀ 2n دارد که در دانه تک لپه ای ها )نارگیل، نخل، گندم و ذرت(، انزک و دارای یاخته های 

ویژۀ برگ دولپه ای هاست(.

ممکن است در ابتدا از خود پرسیده باشید که ای بابا! آقای هاشمی خب گیاه گل دار، حتمًا دانه دار است دیگه! چرا هر دو رو نوشتی؟! ولی یادت باشه گیاهان 1151 11
نر که تک جنس�ی هس�تند، دانه تش�کیل نمی دهند )حاال بریم سروقت تست!(. گیاهان دانه دار و گل دار، شامل نهاندانگان ماده و دوجنسی می شوند که در دانۀ آن ها یک یا 
تعدادی لپه وجود دارد. لپه مهم ترین بخش رویان است که وظیفه انتقال غذا به رویان را دارد. در نهاندانگان، یاخته های حاصل از میوز ابتدا در محل تشکیل خود میتوز 

می کنند و فقط گردۀ رسیده حاصل از این عمل، از حلقۀ سوم گل کامل خارج می شود.
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. ریش�ۀ برخی گیاهان به صورت ش��ش ریشه ها هستند و از خاک خارج می ش�وند. / گزینۀ )3(: نادرست است. اگر گیاه فوق 
تک جنیس ماده باش�د،  فاقد بس�اک بوده اس�ت )پس عبارت بس��اک آن ها معنی ندارد(. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در ریش�ه برخی گیاهان نوار کاس�پاری عالوه بر 

دیواره های جانبی، دیواره پشتی درون پوست را نیز می پوشاند که در این گیاهان، یاخته های همراه بدون نوار کاسپاری برای انتقال آب و امالح به استوانه مرکزی دارد )البته 
برحسب شلک کتاب زیست دهم در فصل 6 می توان استنباط کرد که گیاه دارای یاختۀ معبر، تک لپه ای بوده است(.

116112

در هر دانه ای، بخش ذخیره کننده غذا، بیشترین حجم دانه را اشغال می کند که در دولپه ای ها این حجم را لپه های قطور پرغذا و در تک لپه ای ها این حجم را آندوسپرم 
یا درون دانۀ حجیم و پرغذا اشغال می کند.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. لپه بس��یاری از گیاهان دانه دار، از خاک خارج ش�ده و سبز می ش�ود و تا مدت کوتاهی فتوس��نزت )تولید مادۀ غذایی آلی از مواد 
معدنی( می کند. / گزینۀ )3(: نادرست است. شیر نارگیل مایع آندوسپرمی است و جدا از بخش گوشتی سفید می باشد. در حقیقت، شیر نارگیل تقسیم سیتوپالسم نداشته 
ولی بخش سفید گوشتی اطراف آن آندوسپرمی با تقسیم کامل سیتوپالسم بوده است )اگر نفهمیدید یک بار دیگر گزینه را بخوانید(. / گزینۀ )4(: نادرست است. همۂ هسته های 
کیس�ه رویانی یک نوع مجموعه کروموزومی دارند چون از میتوز یک یاخته ایجاد ش�ده اند. از طرفی دقت کنید که تا قبل از لقاح، یاخته دوهس�ته ای نیز دو هس�ته هاپلوئید 

مجزا دارد که هر دو دارای یک نوع کروموزوم مشابه می باشند.
موارد )الف( و )ب( جواب می باشند )توجه کنید که تفاوت خواسته شده و نه تشابه(.1171 12

یاختۀ زایشی دانۀ گرده، به اندازۀ نصف گیاه اولیه، مجموعۀ کروموزومی دارد پس یاختۀ زایشی در گیاه تتراپلوئید، دیپلوئید بوده و دو مجموعۂ کروموزومی دارد. البته 
دانۀ گردۀ گیاه دیپلوئید نیز دو مجموعۀ کروموزومی در مجموع یاخته های رویشی و زایشی خود دارد.

3n در یاخته های آندوسپرم دار است که سه مجموعه کروموزوم دارد ولی  الف( نادرست است. در گیاه 2n، اندوخته دانه نارگیل )تک لپه ای( به صورت 
2n می باشد. پارانشیم خورش یاخته 

یاخته دوهسته ای )ج( و دانه گرده )د( دارای دو هسته یا یاخته  هاپلوئید می باشند که مجموعًا دو مجموعه کروموزوم در هرکدام وجود دارد. 

ب( نادرست است. گردۀ نارس، فقط یک مجموعه کروموزوم دارد، هاپلوئید بوده و حاصل میوز می باشد.
ب�ه ای�ن ترتیب )الف( س�ه مجموعۀ کروموزومی، )ب( ی�ک مجموعۀ کروموزومی، )ج( دو مجموع�ۀ کروموزومی در یاختۀ دوهس�ته ای دارد و )د( دو مجموعه دارد )یکی 

برای رویشی و یکی برای زایشی(.

سؤال در مورد گیاهان دیپلوئید است که یاختۀ جنسی هاپلوئید دارند. ابتدا با توجه به جدول زیر به کلی نکته پی ببرید و لذت ببرید:1181 11

نوع دانهیاخته های دانه رسیدهبرگ رویانی )لپه(رشد ساقه رویانیرویشنوعدانه
2nهوایی - فتوسنتزکنندهرشد زیاد ابتدا خمیده بعد مستقیمروزمینیدولپه ایلوبیا فاقد آندوسپرمفقط 
3n زیرزمینی - غیرفتوسنتزکنندههمواره مستقیمزیرزمینیتک لپه ایذرت 2n و  آندوسپرم دار 
3nهوایی - فتوسنتزکنندههمواره مستقیمروزمینیتک لپه ایپیاز 2n و  آندوسپرم دار 

گزینۀ )1(: درست است. دانۀ رسیدۀ لوبیا فاقد آندوسپرم می باشد و فقط بقایای آن وجود دارد که فعالیتی ندارند. / گزینۀ )2(: نادرست است. پوسته و 
رویان هر دو یاخته 2n دارند. / گزینۀ )3(: نادرست است. در هر دو، لپه از خاک خارج شده و ابتدا سبز می شود. / گزینۀ )4(: نادرست است. در هیچ کدام رشد خمیده 

در دانۀ رست آن ها وجود ندارد.
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زنبورها از بو، رنگ و شکل گل ها برای گرده افشانی استفاده می کنند که برای تشخیص بو از محرک شیمیایی و سپس به محرک نوری رنگ و شکل آن دقت می کنند.

گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. گل ه�ای ناکامل اغلب فاقد کاس�برگ و گلبرگ هس�تند و به ویژه ب�ا باد و کمی نیز با آب ممکن اس�ت گرده افش�انی کنند. /
گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. هورمون اتیلن س�بب زودرس کردن میوه های نارس شده و با خورده ش�دن آن ها عمر نهفتگی و عدم رشد دانه کم می شود. چون میوۀ رسیده، 
سریع تر توسط جانوران و عوامل محیطی خورده می شوند و با اثر آنزیم ها، پوستۀ آن نازک و احتمال رویش و پراکنش دانه آن ها بیشتر می شود. / گزینۀ )4(: درست است. 

میوه ها و گلبرگ های دارای رنگ درخشان در جلب توجه جانوران گرده افشان مؤثر هستند.
چون درخت با اندوخته دانۀ بالغ 3n مدنظر است، پس گیاه تک لپه مدنظر سؤال بوده است.1201 12

از طرفی از زیست دهم به یاد دارید که روزنه آبی گیاهان برخالف روزنه هوایی آن ها در هر شرایطی باز است و قدرت بسته شدن ندارد )نادرستی گزینۀ )1((.

دانه تک لپه ای ها دارای سه بخش می باشد
2n با ژنوتیپ والد ماده 1( پوسته 

پس دانۀ رسیدۀ آن حداکثر می تواند سه نوع فرمول 
ژنتیکی داشته باشد )درستی گزینۀ )2((.

2n لقاح یافته 2( رویان و لپه نازک با ژنوتیپ تخم 
 3n 3( اندوخته 

وقتی کلمۀ درخت را در تس�تی می بینید نباید س�ریع فکر کنید که حتمًا گیاه رش�د پس�ین و کامبیوم دارد چون درختان تک لپه ای چوبی و بزرگ می ش�وند ولی این رش�د را 
مدیون رشد نخستین همراه با رشد عرضی یاخته ها هستند ولی کامبیوم و عناصر پسین ندارند )نادرستی گزینۀ )3((.

3n دارد پس درخت مورد نظر دانه تک لپه ای داش�ته و اندوخته آن بع�د از لقاح مضاعف ایجاد  در این س�ؤال ذکر ش�ده اس�ت ک�ه درخت مورد نظر اندوخته دانه بال�غ 
شده است )نادرستی گزینۀ )4((.

در سؤاالت زیست شناسی خیلی باید به متن عبارات توجه کنید. مثاًل در این سؤال باید در گزینۀ )1( دقت کنید که غالت مثل ذرت تک لپه هستند و اینکه 1211 11
بگوییم لپه ها نازک می باشد نادرست است. )از این مدل تست در سؤاالت سال های قبل سراسری تکرار شده است!(

گزینۀ )2(: درست است. رویان و سایر قسمت های مربوط به نسل بعد، توسط دانه محافظت می شود. )میوه باعث محافظت از دانه و دانه سبب محافظت از 
رویان می شود.( / گزینۀ )3(: درست است. 

در دانه های دولپه ای به دلیل اینکه لپه ها، اندوخته آندوسپرم را در خود جمع کرده اند، لپه ها هم ذخیره و هم انتقال غذا به رویان را انجام می دهند ولی در تک لپه ای ها، 
لپه نازک فقط انتقال غذا را از آندوسپرم به رویان انجام می دهد.

گزینۀ )4(: درست است. مریستم ها همانند سایر قسمت های رویان و لپه از تخم اصلی تشکیل شده و منشأ یکسان دارند.
2n مقایسه کرده است. آندوسپرم در دانۀ ذرت و برگ رویانی یا لپه ها در لوبیا، هر دو به ذخیرۀ مواد غذایی 1221 3n را با لپه یا برگ رویانی  این سؤال آندوسپرم  11

اولیه برای رویان دانه ها می پردازند.
گزینۀ )2(: درست است. آندوسپرم همواره می تواند فقط ذخیرۂ مواد غذایی دانه را انجام دهد ولی لپه در تک لپه ای ها وظیفه انتقال غذا به رویان دارد ولی 
در دولپه ای ها وظیفۀ ذخیره و انتقال غذا به رویان دارد. / گزینۀ )3(: درست است. تشکیل تتراد در پروفاز 1 تقسیم میوز رخ می دهد. آندوسپرم و لپه فقط قادر به رشد 
3n است و سه مجموعه کروموزوم دارد ولی از لقاح یاختۀ جنسی نر هاپلوئید با یاخته دوهسته ای ایجاد  و تقسیم میتوز می باشند. / گزینۀ )4(: درست است. آندوسپرم 
3n همگی دو نوع مجموعه کروموزومی مشابه دارند )یک نوع  2n و آندوسپرم  می شود. چون یاخته دوهسته ای دارای دو مجموعه کروموزومی یکسان می باشد، پس لپه 

از اسپرم ها و یک نوع از هسته های کیسۀ رویانی(.
بسیاری )بیشتر( از گیاهان روی زمین را نهاندانگان یا همان گیاهان گل دار تشکیل می دهند که در آن ها معمواًل رشد تخمدان سبب ایجاد میوه می شود و دانه 1231 13

آن ها از رشد تخمک های درون تخمدان حاصل می شوند.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. چون بیش�تر از گیاهان، نهاندانه هس�تند و آن ها نیز با دانه تکثیر می یابند، پس بسیاری از گیاهان با دانه تکثیر زایشی یا جنسی 
می یابند. / گزینۀ )2(: درست است. در اثر تقسیم میوز یاخته خورش، از 4 یاخته حاصل 3 تا می میرد و یاخته بزرگ تر که از منفذ کیسه رویانی دورتر است به عنوان یاخته 
منشأ کیسه رویانی باقی می ماند. / گزینۀ )4(: درست است. آوندهای چوبی به صورت تراکئید هم در بخش های رویشی و هم در بخش زایشی گیاهان گل دار وجود دارند.

2n می باشد که در نهاندانگان اولین تقسیم 1241 در شکل مورد نظر بخش )ج( تخم اصلی  13
میتوزی را با تقس�یم نامس�اوی سیتوپالس�م انجام می ده�د و دو یاخته کوچک )ال�ف( و بزرگ )ب( 
می س�ازد. این دو یاخته فرمول ژنتیکی همانند هم و همانند )ج( دارند و هس�تۀ هم حجمی نیز دارند 

ولی بخش )الف( به لپه و رویان و بخش )ب( به پایه ای برای اتصال رویان به تخمک می باشد.
گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. همگی از تخم اصلی حاصل ش�ده اند و ژن های مشابهی 
دارند. / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. تقس�یم هس�تۀ آن ها برابر است و تقس�یم سیتوپالسم نابرابری 
دارند. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. )الف( منشأ رویان و )ب( منشأ پایۀ اتصال رویان به تخمک و 
برقرارکننده رابطه بین گیاه مادر و رویان می ش�ود. / گزینۀ )4(: درس�ت است. )ج( تخم اصلی با دو 

نوع مجموعۀ کروموزومی می باشد.
فقط مورد )د( نادرست می باشد.1251 11

نارگیل و نخل از گیاهان درختی تک لپه هستند که رشد قطری آن ها ناشی از رشد حجمی یاخته های حاصل از مریستم نخستین است ولی ساختار پسین ندارند )نادرستی د(.
) دارد و در دانه خود یک بخش دوالد دیواره از والد ماده دارد و یک بخش دوالد حاصل از تخم اصلی با منش�أ لپه و رویان نس�ل  )3n نارگیل دانه رس�یده آندوس�پرم دار 
3n نداشته و هم دارای بخش آندوسپرمی پرغذای جامد  جدید دارد )درس�تی الف و ه (. نارگیل هم دارای ش�یره آندوس�پرمی مایع می باشد که تقسیم سیتوپالس�م یاخته 

3n را داشته است )درستی ب و ج(. گوشتی سفید می باشد که تقسیم سیتوپالسم یاخته 
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235 گیاهان چندس�اله چوبی با رش�د پسین، درختان دولپه ای هستند که در دانه رسیده آن ها، لپه های قطور، ذخیره غذایی آندوسپرم را به مصرف خود رسانده اند 1261 14
البته دانه رسیده برخی درختان چوبی مثل تک لپه ای ها آندوسپرم دار است )ولی تک لپه ای ها آوند پسین ندارند(.

گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. کامبی�وم چوب پنبه س�از )پریدرم س��از( در پوس�ت ک�ه جزء س�امانۀ زمین�ه ای گیاه اس�ت ایجاد می ش�ود )زیس��ت دهم(. / 
گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. اکثر جانوران گرده افش�ان، در گروه حرشات قرار دارند که در این گروه قلب پش��ی و طناب عصبی ش�کمی وجود دارد و ترش�ح یون ها و اوریک 
اسید با انتقال فعال به لوله های مالپیگی دفعی آن ها صورت می گیرد )زیست دهم و یازدهم(. / گزینۀ )3(: درست است. خفاش پستاندار و پرندگان که گرده افشانی انجام 

می دهند، قلب چهار حفره ای شکمی دارند و برای تنفس از پمپ فشار منیف شش ها بهره می برند )زیست دهم و یازدهم(.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت می باش�ند. درخت با رش�د پس�ین، مربوط به گیاه چوبی دولپه ای اس�ت که پوس�ت درخت از خارج به داخل از بافت های 1271 13

چوب پنبه )پریدرم(، کامبیوم چوب پنبه ساز، بافت های پارانشیمی و آبکش ها ایجاد شده است.
الف( نادرس�ت اس�ت. در بین بافت آبکش، یاختۀ هرماه هسته دار وجود دارد که در ترابری شیره پرورده نقش مؤثری دارد. / ب( نادرست است. کامبیوم 
چوب پنبه ساز در پوست درخت همانند یاخته های مریسمتی دو انتهای رویان دانه، از بافت مریسمت با یاخته های به هم فشرده ایجاد شده اند. / ج( نادرست است. آوندهای 
پس�ین درخت، محصول کامبیوم آوندس��از اس�ت. / د( درس�ت است. یاخته های ذخیره ای دانۀ ذرت، آندوسپرم با بافت اپرانش��یمی است که در پارانشیم پوست و اطراف 

آوند آبکش نیز دیده می شوند.
موارد )الف( و )ج( نادرست تکمیل می کنند.1281 11

الف( نادرس�ت اس�ت. در نهاندانگان هر میوۀ حقییق از رش�د تخمدان حاصل می ش�ود که بخش حجیم انتهای برچه اس�ت )بخش حجیم زیر حلقه ها نهنج 
 می باش��د(. / ب( درس�ت اس�ت. در بس��یاری از نهاندان�گان، لپه ه�ا یا برگ ه�ای رویانی از خاک خارج ش�ده و تا م�دت کمی فتوس�نتز می کنند پس سبزدیس�ه دارند. /
ج( نادرست است. بسیاری از گیاهان، نهاندانگان هستند که یاختۀ جنسی نر آن ها برای لقاح و رسیدن به یاختۀ جنسی ماده به آب سطحی نیاز ندارد و لوله گرده تشکیل 
می دهند ولی دقت کنید که س�ؤال در مورد بس��یاری از هناندانگان پرس�یده است نه بسیاری از گیاهان! »حتمًا قبول دارید که همۂ نهاندانگان، یاختۀ جنسی نر بدون وسیله 
حرکتی دارند و همگی برای لقاح به لوله گرده نیاز دارند.« / د( درست است. برگ رویانی همان لپه است که در بسیاری از گونه های گیاهان گل دار، از خاک خارج می شوند.

در هر نهاندانه دولپه ای، دستجات آوندی ساقه روی یک دایره قرار دارند ولی در تک لپه ای ها روی دوایر متعدد و هم مرکز قرار گرفته اند.1291 14
 خمیدگی در رشد ریشۀ رویانی نهاندانه دولپه ای دیده نمی شود بلکه رشد ساقۀ آن ابتدا به صورت خمیده می باشد )نادرستی گزینۀ )1((.

 رشد پسین فقط در دولپه ای درختی وجود دارد و در دولپه ای های علفی دیده نمی شود )نادرستی گزینۀ )2((.
 یاختۀ جنسی نهاندانگان وسیلۀ حرکتی ندارد )نادرستی گزینۀ )3((.

فقط مورد )ج( مدنظر است چون در این مدل سؤاالت ابید دقت کنید که هیچ کدام از دو مورد یک عبارت نباید در مورد سؤال صدق کند )یعنی اکفیست که یکی از 1301 11
دو مورد در هر گزینه ای در زندگی رویشی و زایشی توت فرنگی صدق نکند، آن گزینه مدنظر ما خواهد بود(. این سؤال که دربارۀ تکثیر جنسی یا غیرجنسی توت فرنگی است. 
در تکثیر جنیس آن، دانه گرده و برگ رویانی دیده می شود ولی در زندگی روییش آن عناصر آوندی در آوندهای چوبی، گره برای اتصال برگ ها و ساقه افقی رونده روزمینی 

دیده می شود )توت فرنگی غده، پیاز و ریزوم ندارد(.
کامبیوم آوندساز همواره فقط آوند چوبی و آبکش از بافت آوندی ایجاد می کند. البته در سامانۀ این بافت، یاخته اپرانشیمی هم وجود دارد ولی منشأ آن ها از 1311 14

کامبیوم نیست )بافت آندوسپرم نیز از پارانشیم است اما اکمبیوم چوب پنبه ساز این ویژگی را دارد(.
گزینۀ )1(: پوس�ت درخت محل کامبیوم چوب پنبه س�از اس�ت. / گزینۀ )2(: پیاز تک لپه با رویش روزمینی اس�ت. / گزینۀ )3(: ریشه اولین قسمتی است 

که از دانۀ رست خارج می شود.
موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند.1321 11

3n می باشد که حداقل در دو الل یا دستورالعمل ژنی که  الف( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که یاخته ذخیره دار در دانه نهاندانگان تک لپه ای، آندوس�پرم
2n لپه های قطور می باشند که می تواند دستورالعمل  مربوط به یاخته دوهسته ای است، یکسان می باشد ولی در نهاندانگان دولپه ای، یاخته اندوخته دار، همان یاخته های 
متفاوت از اس�پرم و تخم زا مثاًل در یک صفت به صورت ناخالص Aa باش�ند. / ب( نادرس�ت است. دانه گرده رسیده نهاندانگان، دویاخته ای است که دیواره خارجی همۀ 
2n نهاندانگان از لقاح  آن ها منفذدار است ولی ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشند. این یاخته محصول میتوز گرده نارس می باشد. / ج( درست است. تخم اصلی 
اس�پرم یا تخم زا ایجاد می ش�ود و چون هر دو یاختۀ جنس�ی نر درون یک لوله گرده، حاصل میتوز بوده اند، در نتیجه هر دو یاختۀ جنسی نر فرمول ژنتیکی هاپلوئید یکسانی 
 2n دارند مثاًل هر دو A می باشند از طرفی تخم زا هر دستورالعمل ژنی در هر صفت داشته باشد مثاًل اگر a باشد، یاخته دوهسته ای نیز قطعًا aa می باشد، پس اگر تخم 

3n به صورت Aaa بوده است. به صورت Aa )از لقاح اسپرم و تخم زا( شود، قطعًا تخم 

2n و لپه و رویان می رس�یم. )مثالً اگر از  ، یکی از آن ها را ح�ذف کنیم به فرمول ژنتیکی تخ�م اصلی  3n هم�واره اگ�ر از هر دو دس�تورالعمل یکس�ان در تخ�م ضمیمه 
2n می رسیم.( A      aa   یک دستورالعمل )الل( a را حذف کنیم، به فرمول Aa تخم 

، تقسیم سیتوپالسم )صفحات یاخته ای( نداشته باشند، ذخیره غذایی مایع حاصل می شود )مثل شیر نارگیل(  3n د( درس�ت اس�ت. اگر یاخته های حاصل از میتوز تخم 
و اگر صفحۀ یاخته ای ایجاد کند، دارای ذخیره غذایی جامد می شود )مثل بخش سفید تغذیه ای نارگیل(. 

ساقه و ریشۀ رویانی در دو انتهای رویان قرار دارند و لپه های دانه در دو طرف ساقۀ رویانی قرار گرفته اند.1331 14

به لپه های دانه ها که همواره سبب انتقال غذا به رویان )درستی گزینۀ )3(( می شوند، برگ های رویاین نیز می گویند که در لوبیا مانند هر قسمت رویان از یاخته کوچک تر 
حاصل از میتوز نامساوی تخم اصلی ایجاد می شوند. لپه های خارج از خاک لوبیا تا مدت کوتاهی طی فتوسنتز به تثبیت کربن می پردازند )درستی گزینه های )1( و )2((.

در تک لپه ای ها لپه نازک، وظیفه انتقال غذا به رویان ولی در دانه دولپه ای ها لپه ها بزرگ می باشند و عالوه بر انتقال غذا، وظیفه ذخیره غذا را نیز به عهده دارند.
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شکل معرف دانه لوبیاست که بخش )الف(، )ب(، )ج( و )د( به ترتیب ساقۀ رویانی، ریشۀ رویانی، دو لپه پراندوخته 1341 14
و باقی مانده آندوس�پرم می باش�د. ساقه و ریش�ۀ رویانی هر دو در دو انتهای رویان تشکیل می شوند )نادرستی گزینۀ )1((. همه 
قس�مت ها از هر دو والد نر و ماده، تعدادی ژن دارند )نادرس�تی گزینۀ )3((. لپه های فعلی و آندوسپرم اولیه، اندوخته غذایی 
داش�ته اند )نادرس�تی گزینۀ )2(( ولی لپه ها تا وقتی کارایی دارند که رویان وجود داش�ته باشد در حالی که ریشه و ساقه تا آخر 

عمر گیاه کارایی دارد.
فقط مورد )ب( صحیح است. ریشۀ رویانی همواره اولین قسمتی است که از زیر لپه دانه ای که جذب آب کرده و پوسته آن شکاف خورده است خارج می شود.1351 11

الف( نادرس�ت اس�ت. برگ های رویانی قطور یا لپه های قطور مخصوص دولپه ای ها می باش�د و در ذرت و پیاز وجود ندارد. / ج( نادرست است. در گیاهان 
2n هس�تند ولی دانه های تک لپه فقط یک لپه دارند نه لپه ها!! / د( نادرس�ت اس�ت. پیاز برخالف ذرت همانند لوبیا رویش روزمینی دارد و لپه آن  دیپلوئید، لپه ها همواره 

از خاک خارج می شود.
136113

پیاز خوراکی، ساقه تکمه مانند کوتاه زیرزمینی دارد که برگ های خوراکی به آن متصل است. پیاز گیاهی تک لپه است که برخالف اغلب تک لپه ای ها لپه و ساقه هوایی 
آن از خاک خارج شده و تا مدت کوتاهی قادر به فتوسنتز می باشد.

2n بعد از لقاح و تشکیل شدن، شروع به میتوز کرده و رویان را می سازد ولی رشد رویان پس از مدتی و همراه با ضخیم  گزینۀ )1(: نادرست است. تخم 
شدن دیواره یا پوسته آن تا زمان مهیا شدن شرایط مناسب برای رویش متوقف می شود. / گزینۀ )2(: نادرست است. این عبارت به راحتی به خاطر عدم گل دهی گیاهان 
دوساله در سال اول رد می شود ولی گیاهان نهاندانه یک ساله و حتی دوساله در صورت مناسب بودن شرایط محیطی می توانند گل دهند. برخی از گیاهان نهاندانه چندساله 
نیز چند سال مراحل رویشی خود را کامل می کنند ولی فقط در یک سال گل و میوه و دانه می دهند. / گزینۀ )4(: نادرست است. ذرت رویش زیرزمیین دارد ولی لوبیا دو 

لپه قطور پراندوخته برای ذخیره و انتقال غذا به رویان دارد و رویش آن روزمیین است. 
موارد )الف( و )ج( نادرست نمی باشند. )یعنی درست می باشند.(1371 11

الف( درس�ت اس�ت. در فصل بعد می خوانیم که هورمون های تنظیم کننده رش�د جیبرلین و اکسین، در ایجاد میوه های بدون دانه و جلوگیری از لقاح نقش 
دارند. / ب( نادرس�ت اس�ت. دانه های نارس�ی مثل دانه موز، پوس�ته نازک با اندازه ریز دارند که لقاح در آن ها صورت گرفته اس�ت و دو یاختۀ جنس�ی نر با تخم زا و یاخته  
دوهس�ته ای لقاح می کنند )5 عدد هس��ته( ویل رویان آن قبل از تکمیل مراحل رش��د و منو یم میرد و میوه حاصل یاخته های تریپلوئید دارد. / ج( درس�ت اس�ت. در اثر رش�د 
تخمدان، میوه ایجاد می ش�ود ولی اگر قبل از آن لقاح صورت گرفته باش�د، تخم اصلی و رویان پایدار و میوه دانه دار تولید می ش�ود ولی اگر گرده افش�انی و در نتیجه لقاح 
صورت نگرفته باشد، لقاح صورت نگرفته و رشد تخمدان سبب ایجاد میوه بدون دانه می شود. / د( نادرست است. دقت کنید که موزهای بدون دانه یک اصطالح غلط 
می باش�د که رایج ش�ده اس�ت چون میوه موز دارای دانه های ریز با پوسته نازک می باشد که رویان آن ها قبل از تکمیل رشد و نمو از بین رفته اند ولی علت رد این گزینه این 

است که لقاح و تشکیل لولۀ گرده انجام شده است و سپس رویان از بین می رود. 
13812

تقسیمات سیتوپالسمی 
  نامساوی در گیاهان

میتوزی که یاختۀ بزرگ تر حاصل از اولین میتوز تخم اصلی انجام می دهد.
میوزی که پارانشیم خورش انجام می دهد  یک یاخته بزرگ باقی مانده و سه یاخته کوچک می سازد.

2n نهاندانه می دهد  یاخته کوچک مولد رویان و بزرگ مولد پایه رویان را می سازد. میتوزی که تخم 
میتوزی که گرده نارس انجام می دهد  یاخته کوچک زایشی و بزرگ رویشی دانه گرده را می سازد.

گزینۀ )1(: نادرست است. در فصل 6 خواندیم که مریستم ها در محیط نامساعد و یا در شرایطی که بیش از حد تقسیم شده باشند، توسط عواملی کنترل 
ش�ده و کاهش یا متوقف ش�دن تقس�یم را دارند. / گزینۀ )3(: نادرست است. در هر تخمک )قبل از ایجاد کیس��ۀ رویانی(، ییک از یاخته های خورش قادر به میوز و تشکیل 

تتراد می باشد. / گزینۀ )4(: نادرست است. کمربند انقباضی در تقسیم یاخته های گیاهی وجود ندارد.
موارد )الف( و )ج( متفاوت هستند. ذرت و لوبیا، هر دو نهاندانه اند و پوسته دانه ضخیم، تولید اندوخته یا آندوسپرم آن ها بعد از لقاح مضاعف )شباهت ب( 1391 12

و دو یاخته رویش�ی و زایش�ی در هر دانه گرده دارند )ش��باهت د(. ذرت چون رویش دانه زیرزمینی دارد، لپه آن از خاک خارج نش�ده و فتوسنتز نمی کند ولی در لوبیا لپه تا 
مدت کوتاهی کلروپالست دار )سبزدیسه دار( شده و فتوسنتز می کند و رویش روزمینی خارج از خاک دارد )لپه های خشک شده در لوبیا با رشد روزمینی مشاهده می شود(.

3n پراندوخته می باشد ولی )ب( 1401 شکل بیانگر دانۀ رسیده آندوسپرم دار ذرت )غالت( می باشد که )الف( آندوسپرم  13
همان لپه است که قسمتی برای انتقال آندوسپرم به )ج( یا رویان می باشد و مشخص ترین قسمت ذخیرۀ غذا برای رویان است.
گزینۀ )1(: آندوس�پرم )الف(، جزء رویان به حس�اب نمی آید. رویان از لپه، ریش�ه و س�اقه ایجاد شده است. /
گزینۀ )2(: لپه یا )ب( نقش انتقال غذا از )ج( به )الف( دارد. / گزینۀ )4(: همگی 2n و 3n با کروموزوم های همتا هستند.

در گیاهان دانه دار، دانۀ گرده برای گرده افشانی ولی دانۀ گیاه برای پراکندگی از آن خارج می شود. دانۀ گیاه نهاندانه سبب پراکنش آن در محیط می شود نه دانۀ گرده! 1411 12
)نادرستی گزینۀ )2((. هم دانۀ گرده و هم دانۀ اصلی، دو پوسته یا پوسته دوالیه ای در اطراف خود دارند که پس از تغییراتی از پوسته های گردۀ نارس یا تخمک ایجاد می شوند 

)درستی گزینه های )1( و )3((. از طرفی دقت کنید که درون دانۀ گرده دو یاختۀ هاپلوئید و درون دانۀ رسیدۀ لوبیا نیز فقط یاخته های دیپلوئید وجود دارد )درستی گزینۀ )4((.
همۀ موارد عبارت را نادرست تکمیل می کنند.1421 14

یاخته های دو انتهای رویان دانه ها از بافت مریس��متی نخس�تین ریش�ه زا و ساقه زا می باشند که همه ویژگی های بافت مریستم مثل هسته درشت مرکزی و به هم فشرده 
بودن با دیواره نازک غیرچوبی و تقسیم سریع را دارند.

الف( نادرس�ت اس�ت. مریس�تم دو سر رویان از نوع نخستین است و در رش�د طولی گیاه نقش دارد ولی محافظت از رویان، وظیفۀ پوستۂ دانه می باشد. /
ب( نادرس�ت اس�ت. مریس�تم های نخستین در ریشه و ساقه سبب ایجاد سه س�امانه بافتی اپیدرمی )روپوستی(، زمینه ای و آوندی می شود. / ج( نادرست است. با تقسیم 
یاخته های مریس�تمی همه قس�مت های گیاه ایجاد می ش�ود و ذخایر گیاه مثل آندوس�پرم مرف می شوند. / د( نادرست است. پوستک در ریش�ه وجود ندارد. یاخته  های 

مریستم ریشه سبب ایجاد قسمت های مختلف از جمله بافت آوندی در ریشه می شود.
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پوسته دانه، رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمه های فیزیکی یا شیمیایی حفظ می کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه، مانع رشد رسیع رویان 
می شود )نه آندوسپرم یا درون دانه!( )راستی رشد آندوسپرم پس از لقاح است(.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. پوس�ت دانه معمواًل س�خت اس�ت و از بافت اسکلرانش�یمی )بیش��تر اس��لکرئید( یا کالنش�یمی س�خت تش�کیل ش�ده اس�ت. / 
گزینۀ )3(: درست است. بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می شود و در شرایط مناسب رشد خود را از سر می گیرد. / گزینۀ )4(: درست است. رویان رشد 

کرده و خارج شده از پوسته دانه که به صورت گیاه کوچک درمی آید را دانه رست می گویند.
برگ رویانی همان لپه ها می باش�ند که در دولپه ای ها )مثل لوبیا( محل ذخیره و انتقال غذا به رویان می باش�ند ولی در تک لپه ای ها لپه نازک اس�ت و فقط نقش 1441 12

انتقال غذا به رویان دارد )درستی دو عبارت آخر(. از طرفی بخش خوراکی پیاز در زیر زمین از نوع برگ می باشد.

غده های س�یب زمینی، پیازها، زمین س�اقه ها، س�اقه رونده و شاخه ها منشأ ساقه ای دارند. از طرفی منش�أ میوه ها اغلب از تخمدان است و آندوسپرم نیز از تخم ضمیمه 
3n منشأ می گیرد.

145111

بخش رویشی گل را با بخش رویشی گیاه اشتباه نگیرید. بخش رویشی گل شامل کاسبرگ و گلبرگ می باشد. در گیاهان دوساله، گیل در سال اول تشکیل منی شود.

گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. وقتی بساک و کیسه گرده آن باز ش�ده تا دانه های گرده خارج شوند، یعنی میوز یاخته ها و میتوز گرده نارس برای ایجاد دانه گرده دو 
یاخته ای انجام شده است و گرده ها رسیده شده اند. / گزینۀ )3(: درست است. دانه گرده رسیده دارای دو یاخته هاپلوئید در بین دو دیواره خارجی و داخلی است و دانه نهاندانه 
2n می باشد. / گزینۀ )4(: درست است. از هر یاختۀ پارانشیم خورش که میوز انجام می دهد، یک یاخته بزرگ باقی می ماند که در اثر رشد و  نیز دارای بخش پوشش دوالیه ای 

انجام میتوز، یک کیسه رویانی 8 هسته ای ایجاد می کند که یاخته تخم زا )یاختۀ جنسی ماده( و یاخته دوهسته ای آن در لقاح مضاعف شرکت می کنند.
موارد )ب(، )ج( و )د( نمی توانند عبارت مورد نظر را به درستی تکمیل کنند.1461 13

الف( درس�ت اس�ت. رش�د پس�ین در دولپه ای های درختی وجود دارد. از طرفی دانه رسیده دولپه ای ها فاقد آندوس�پرم ولی دارای دو لپه قطور می باشد. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. گیاهان چندس�اله نهاندانه می توانند علفی یا درختی باش�ند و اغلب چندبار در طول زندگی گل می دهند. / ج( نادرست است. یاخته همراه ویژه بافت 
آبکش نهاندانگان می باشد و تراکئید نوعی آوند چوبی است که در هر گیاه آوندی )که بخشی از آن ها نهانداناگن اند( وجود دارد. / د( نادرست است. گیاهی مانند خیار 

یک ساله است و با توجه به شکل کتاب مادگی با چند برچه دارد.
برای رویش دانه، آب و اکسیژن و دمای مناسب مورد نیاز است ولی فقط جذب آب سبب متورم شدن دانه و ترکیدن پوسته آن می شود که این اتفاق تازه باعث 1471 11

به وجود آمدن دانۀ رست می شود.
2O کافی به رویان برسد، با استفاده از ذخایر غذایی )آندوسپرم(، رویان  گزینۀ )2(: درست است. بعد از شکفتن پوستۀ دانۀ ذرت که تک لپه ای است، اگر 
رشد و نمو خود را از سر می گیرد. / گزینۀ )3(: درست است. لوبیا دانه های دولپه ای دارد. در رشد دانۀ لوبیا، رشد ساقه چه یا ساقه رویانی از زیر لپه سبب خروج لپه ها و 
ساقه از خاک و رویش روزمینی می شود. در ذرت تک لپه ای ، لپه از خاک خارج نمی شود و رویش آن ها زیرزمینی می باشد. / گزینۀ )4(: درست است. در نهاندانگان ابتدا 
رشد رویشی برای تولید برگ، شاخه و ریشه های جدید صورت می گیرد ولی برحسب محتوای ژنتیکی و مناسب بودن شرایط محیطی، گل و سرانجام دانه ایجاد می کنند. 

همۀ گیاهان آونددار، در ساقه و ریشه اولیه آن ها سه سامانه بافت اولیه، روپوستی، زمینه ای و هادی وجود دارد )زیست دهم(.1481 13
گزینۀ )1(: نادرست است. دقت کنید که گیاهان دوساله و برخی چندساله ها که یک بار گل می دهند، هر سال )سال اول( قادر به تولید یاختۀ جنسی نر 
2n می باش�ند. /  و لق�اح و ایج�اد گل و دان�ه نمی باش�ند. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در گیاه�ان دارای دانه دو لپ�ه، یاخته اندوخته دار دانه رس�یده، لپه یا یاخته  های 

گزینۀ )4(: نادرست است. داشتن کامبیوم و رشد پسین فقط مخصوص گیاهان چندساله درخی دولپه ای می باشد.
149112

در گیاهان دانه دار وقتی پارانش�یم خورش میوز می کند، چهار یاخته ایجاد می کند که س�ه تای آن می میرند و فقط یک یاخته  باقی مانده آن در تخمک رش�د می کند تا 
کیسۀ رویانی بسازد.

گزینۀ )1(: نادرست است. برگ های رویانی قطور یا همان لپه های قطور مخصوص دانه های دولپه ای می باشد ولی دقت کنید که گیاه دولپه ای می تواند علفی 
)لوبیا، نخود( یا درختی چوبی )پرتقال( باشد که رشد پسین و ایجاد پریدرم و کامبیوم مخصوص دولپه ای درختی می باشد. / گزینۀ )3(: نادرست است. در گیاهان دوساله )مثل 
چغندر(، ریشه آن ها سال اول ذخیره مواد حاصل از فتوسنتز می کند ولی در سال دوم با مصرف آن ها گل می دهند و سپس می میرند. / گزینۀ )4(: نادرست است. پیاز گیاهی 
است که ساقه زیرزمینی تخصصی تکمه مانند کوتاه برای تکثیر رویشی دارد ولی از طرفی همانند لوبیا رویش روزمیین دارد و لپه آن تا مدت کوتاهی سبز شده و فتوسنتز می کند.

فقط مورد )ب( عبارت را به درس�تی تکمیل می کند. س�اقه های زیرزمینی مثل غده س�یب زمینی، زمین س�اقه زنبق و پیاز در الله و نرگس و… همانند اغلب 1501 13
ریشه ها و لپه های زیرزمینی، فاقد کلروپالست )سبزدیسه( می باشند. برگ های خوراکی در پیاز هم فاقد سبزدیسه هستند ولی لپه یا برگ های رویانی اغلب دولپه ای ها مثل 

لوبیا وقتی از خاک خارج می شوند، تا مدت کوتاهی سبزدیسه دارند و فتوسنتز می کنند.
فقط مورد )الف( نادرست جمله را تکمیل می کند.1511 14

الف( نادرس�ت اس�ت. میوه از بخش های گل گیاه که اندامی زایش�ی اس�ت مثل تخمدان، برچه، نهنج و … حاصل می ش�ود. / ب( درس�ت است. گیاهان 
یک س�اله که همگی علفی هس�تند در یک س�ال یا حتی کمتر مراحل رویش�ی و زایش�ی خود را با تولید گل و میوه و دانه به پایان می رس�انند و سپس از بین می روند )پس 
»بعضی« گیاهان می توانند حتی در یک فصل هم مراحل زندگی خود را به پایان برس��انند(. / ج( درس�ت اس�ت. برخی از دانه ها آنقدر پوس�ته محکمی دارند که حتی 
آنزیم های گوارشی در لوله گوارش جانوران نیز آن ها را از بین نمی برد. / د( درست است. بعضی از گونه های نهاندانه، رویش روزمیین دارند و لپه آن ها تا مدتی بعد از خروج 

از خاک سبز بوده و فتوسنتز می کند )دقت کنید که قید بسیاری در مورد بعضی نیز صحیح می باشد. مثال: بعضی از افراد راست دست هستند(.
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اولین عامل محافظت کننده از عوامل درون دانه، پوسته محکم و ضخیم دانه می باشد که از تغییرات پوسته تخمک ایجاد شده است )نه تخمدان!!(1521 13

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. ظهور دانه رس�ت در حقیقت اولین نش�انه ای از رشد دانه است که قابل دید می باش�د با اینکه در ابتدای تشکیل دانه، رویان و 
آندوس�پرم تش�کیل می ش�ود ولی این رش�د دیده نمی شود. بعد از آن رشد رویان متوقف می شود و وقتی اکسیژن کافی به آن رس�ید و دوابره رویان رشد کرد به آن دانه رست 
 یم گویند که نش�ان دهنده دانه در حال رش�د اس�ت. راستی ریشه چه )ریشه رویانی( اولین قسمتی اس�ت که از زیر لپه هر دانه ای از پوسته شکفته شده آن خارج می شود. / 

گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. چون درختان دولپه ای دارای رش�د پسین بوده و عمر طوالنی دارند معمواًل عمر آن ها از گیاهان علفی بیشتر است. / گزینۀ )4(: درست است. 
موزهای بی دانه، تریپلوئید هستند که رویان آن ها تشکیل می شود ولی به تکمیل مرحلۀ رشد و نمو نمی رسد و از بین می رود ولی آندوسپرم 3n باقی می ماند.

موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند.1531 13

الف( درست است. لوبیا دانه ای دولپه ای با رویش روزمینی است که لپه های آن از خاک خارج می شوند و به مدت 
کوتاهی س�بز می ش�وند و بعد خشک شده از بین می روند. / ب( نادرست اس�ت. در تک لپه ای ها برخالف دولپه ای ها محل خروج 
ساقه و ریشه رویانی متفاوت و از باال و پایین لپه است ولی ساقه اولیه رویانی دولپه ای ها، همانند ریشه رویانی از یک نقطه لپه خارج 
می شود. / ج( نادرست است. در دولپه ای هایی مثل لوبیا که رویش روزمینی دارند، رشد ساقه رویانی از زیر لپه می باشد و لپه ها از 

خاک خارج می شوند. / د( نادرست است. در لوبیا، لپه ها و ساقۀ رویانی هر دو از خاک خارج می شوند.
154112

3n ولی در دولپه ای ها در لپه های  رویان هر دانه ای، بعد از توقف رشد خود باید برای رشد مجدد از ذخایر غذایی استفاده کند. در تک لپه ای ها این ذخایر در آندوسپرم 
قطور جمع شده اند.

گزینۀ )1(: نادرست است. وقتی صحبت از لپه ها می کنیم یعنی باید بیش از یک لپه داشته باشیم ولی تک لپه ای ها، فقط یک لپه دارند. / گزینۀ )3(: نادرست است.
در تک لپه ای ها ریشه رویانی از زیر لپه و ساقه رویانی از ابالی لپه خارج شده و از پوستۀ دانه خارج می شوند. / گزینۀ )4(: نادرست است. در تک لپه ای ها، لپه )برگ رویانی( 

فقط انتقال غذای آندوسپرم را انجام می دهد ولی در دانه دولپه ای، لپه های قطور ذخیره غذای آندوسپرم را انجام داده اند تا آن را به رویان در حال رشد انتقال دهند.

این سؤال سواد زیادی نمی خواهد بلکه دقت زیادی می خواهد!!1551 11
در قس�مت اول س�ؤال »لپه های« عنوان ش�ده اس�ت پس در این قسمت س�ؤال باید به دنبال دانه دولپه ای بگردید که فقط در گزینه های )1( و )3( آن را پیدا می کنید. از 

طرفی حتمًا می دانید که لوبیا و پیاز رویش روزمینی و ذرت رویش زیرزمینی دارد )داشتن آندوسپرم، نشانه ای از تک لپه ای بودن نارگیل است(.
اولین برگ حاصل از دانه رس�ت، برگ حقییق اس�ت و نباید آن را با برگ رویانی که همان لپه هاس�ت اش�تباه بگیرید. در همه دانه ها اولین برگ اصلی حاصل از 1561 12

دانه رشد کرده یا دانه رست است و در خارج از خاک ایجاد می شود.
در گزینۀ )4( هر دو مورد اشتباه می باشند )خودتون برید مقایسه کنید!(.1571 14

در شکل )1(: الف( ساقۀ رویانی، ب( ریشۀ رویانی، ج( لپه ها، د( باقی مانده آندوسپرم
D= ریشۀ رویانی C= ساقۀ رویانی،  B= لپه،  = آندوسپرم،  A در شکل )2(: 

بخش مریستم دار نوک ساقۀ لوبیا، هر سه سامانۀ بافتی آن را می سازد که در سامانۀ 1581 11
آوندی حاوی بافت پارانشیمی نیز می باشد.

لوبیا دانه ای دولپه ای دارد و گیاهی نهاندانه علیف می باش�د که همانند اغلب دولپه ای ها، رویش دانه روزمیین دارد. قس�مت خمیده حاصل از رش�د سریع ساقه رویانی 
پس از مدتی در اثر رش�د زیاد به طور مس�تقیم درمی آید و لپه های آن یا برگ های رویانی از خاک خارج می ش�وند )نادرستی گزینۀ )2(( که تا مدت کواتهی قدرت فتوسنزت 
دارند و س�پس خش�ک می ش�وند. البته س�ایر برگ های اصلی گیاه همواره قدرت فتوسنتز دارند )نادرس�تی گزینۀ )4((. لوبیا و س�ایر علفی ها، به طور معمول رشد پسین و 

کامبیوم ندارند )نادرستی گزینۀ )3((.

در تک لپه ای ها و دولپه ای ها، سامانۀ آوندی حاوی یاخته های اصلی آوندی و یاخته های پارانشیمی و فیبر می باشند )درستی گزینۀ )1((.

159114

در هر گیاه ریش�ه داری، مریس�تم نخس�تین ریشه را بخش انگش�تانه مانندی به نام کالهک می پوشاند که ترکیبی پلی س�اکاریدی برای لزج شدن سطح ریشه و نفوذ به 
خاک ترشح می کند.

در رش�د دانۀ ذرت، قس�مت های س�اقه )باالی لپه( و ریش�ه )زیر لپه( هر دو از سه سامانۀ بافتی تشکیل می شوند و آندوس�پرم در ابتدا تا رویش دانه نقش 
مؤثر دارد )نادرستی گزینه های )1( و )2((.

ذرت، گندم و جو دانه ای تک لپه ای دارند که لپه اغلب آن ها )مثالً به جز پیاز( در خاک باقی می ماند و تا وقتی رویان وجود دارد نقش ذخیره غذا برای رویان دارد )نادرستی 
گزینۀ )3((. حتمًا از دهم یادتونه که در تک لپه ای ها پوست نامشخصی بین روپوست و آوندها وجود دارد. 
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شلغم یک گیاه دوساله علفی نهاندانه می باشد. این گیاه با غده های ریشه خود تکثیر رویشی دارد و دو دوره رویشی در سال اول و دوم دارد. سال اول و طی فتوسنتز، 
مواد غذایی را در ریش�ه خود به عنوان اندام مصرف ذخیره می کند ولی در س�ال دوم با اس�تفاده از ذخیره غذایی ریش�ه از آن به عنوان اندام منبع استفاده کرده و گل دهی 

می کند. )در طول عمر خود یک بار و در سال دوم لگ می دهد.(

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. نفوذ آب برای ش�کفتن پوس�ته دانه و اکسیژن برای متابولیس�م و ظهور ریشه رویانی الزم اس�ت. / گزینۀ )2(: درست است.
 دانه تک لپه ای همواره رش�د مس�تقیم دارد ولی دانه لوبیا ابتدا رش�د س�اقه رویانی با یک خمیدگی دارد و سپس به دلیل رشد زیاد ساقه رویانی، رشد مستقیم پیدا می کند. /

گزینۀ )3(: درست است. در تک لپه ای ها، لپه بین ریشه و ساقۀ رویانی است و از ابتدا ریشه رویانی از زیر لپه رشد عمودی به سمت خاک و ساقه رویانی رشد عمودی در 
خالف جهت زمین دارد. در این گیاهان، دانۀ رسیده آندوسپرم دار می باشد و لپۀ نازکی فقط برای انتقال مواد غذایی وجود دارد.

براس�اس ش�کل کتاب در مراحل رش�د دانۀ لوبیا، به ترتیب جذب آب س�بب شکفتن پوسته دانه، ظهور ریش�ه رویانی )ب(، ایجاد ساقه رویانی با رشد زیاد و 1611 14
خروج لپه از خاک )الف(، ظهور لپه های سبز، ایجاد برگ های جدید سبز )د( و باز شدن آن ها و در نهایت ایجاد برگ های رویانی خشک شده )ج( را خواهیم داشت.

شکل های )الف( و )ب( به ترتیب رویش روزمینی و زیرزمینی را نشان می دهد که )الف( در بیشتر 1621 14
دو لپه ای ها و برخی تک لپه ای ها مثل پیاز می باشد )نادرستی گزینۀ )1(( که لپه ها به هرماه ساقه از خاک خارج 
می شوند و پس از مدتی لپه های خشک شده دارند ولی شکل )ب( در مورد اغلب تک لپه ای ها و برخی دولپه ای ها 

با رویش زیرزمینی و بدون خروج لپه از خاک می باشد )درستی گزینۀ )4( و نادرستی گزینۀ )3((.
 در هر دو مورد، ابتدا پس از شکفتن پوستۀ دانه، ریشۀ رویانی دانۀ رست خارج می شود )نادرستی گزینۀ )2((.

گیاهان نهاندانه یک ساله، دوساله و برخی چندساله ها، علفی می باشند. در این گیاهان، تورژسانس نقش مهمی در برافراشته شدن ساقۀ آن ها دارد.1631 12
گزینۀ )1(: درست است. گیاهان نهاندانه یک ساله مثل گندم و خیار می توانند در صورت مناسب بودن شرایط محیطی، رشد رویشی و زایشی خود را کامل 
کرده و س�پس از بین بروند. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. برخی از گیاهان چندساله، علفی هس�تند و برخی درختی ها نیز چندساله تک لپه ای هستند که فاقد رشد پسین و 

کامبیوم می باشند. / گزینۀ )4(: درست است.

شلغم گیاهی دوساله است که ریشه آن در سال اول مواد آلی را ذخیره کرده و به عنوان یک اندام مصرف است ولی همین ریشه، در سال دوم با پخش مواد آلی سبب 
رشد کامل و گل دهی گیاه شده و اندام منبع به حساب می آید.

گیاهان یک ساله و دوساله، همگی علفی اند و یک ابر در طول زندگی خود گل می دهند. )خیار گیاه یک ساله و شلغم دوساله می باشد.(1641 13
گزینۀ )1(: نادرست است. گندم تک لپه است و فاقد رشد پسین و کامبیوم می باشد./ گزینۀ )2(: نادرست است. گیاهان دوساله )شلغم( در هر دو سال 
رشد رویشی داشته و ریشه، ساقه و برگ تشکیل می دهند )دقت کنید که با شروع سال دوم، مواد غذایی ذخیره شده در ریشه به مصرف می رسد نه اینکه ریشه از بین برود(. / 

گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. گیاهان یک س�اله و دوس�اله و برخی چندس��اله ها یک بار در عمر خود گل می دهند و با تولید دانه و میوه زندگی آن ها به پایان می رس�د.
ش�لغم و س�ایر گیاهان دوس�اله )چغندرقند( در سال دوم از اندوخته ذخیره ای ریشه استفاده کرده و پس از تولید گل و میوه و دانه از بین می روند. پس اندوخته 1651 12

ریشه آن ها در آخر سال دوم اندک است.
گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. گیاه�ان دوس�اله عل��یف هس�تند و س�اختار درختی در آن ه�ا دیده نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. تکثیر زایش�ی 
 توس�ط دان��ه ص�ورت می گی�رد ول�ی در نرگ�س و الله همانند پی�از خوراک�ی، س�اقه زیرزمینی کوت�اه تکمه مانند گوش�تی برای تکثی�ر غیرجنیس یا رویش�ی وج�ود دارد. / 

گزینۀ )4(: نادرست است. ریشه در گیاهان دوساله، در سال اول یک اندام مرف با ذخیرۀ مواد آلی و در سال دوم اندامی منبع با آزاد کردن مواد آلی می باشد.
166111

گیاهان نهاندانه یک س��اله و چندس��اله می توانند برحس�ب ماده ژنتیک خود و ش�رایط محیطی در سال اول گل بدهند. در هر سالی که گیاهی گل می دهد یعنی عالوه بر 
مراحل رویشی، مراحل زایشی کاملی را با تولید مریستم زایشی طی کرده است )فقط می توان گفت که دوساله ها، قطعاً در سال اول لگ نمی دهند(.

گزینه های )2( و )4(: امکان دارد. گیاهان چندساله که هر سال گل می دهند می توانند هر سال برای گل دهی از ذخایر ریشه و ساقه سال قبل خود استفاده کنند. 
گزینۀ )3(: امکان دارد. گیاهان چندسالۀ دولپه ای، درختی، کامبیوم آوندساز و چوب پنبه ساز دارند و قطر ساقه آن ها با رشد پسین افزایش می یابد.

فقط مورد )د( صحیح است چون گیاهان دانه دار، یاختۀ جنسی نر غیرمتحرک و لوله گرده دارند و برای لقاح به محیط مرطوب و آب سطحی نیاز ندارند.1671 11
الف( نادرس�ت اس�ت. تک لپه ای ها درختی و بازدانگان، چوبی هستند ولی کامبیوم و رشد پس�ین ندارند )چون اکمبیوم ها مخصوص دولپه ای ها هستند(./

ب( نادرست است. گیاهان یک ساله، دوساله و برخی چندساله ها علفی هستند./ ج( نادرست است. گیاهان نهاندانه یک ساله و دوساله نیز دانه دارند.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند.1681 13

الف( نادرس�ت اس�ت. رشد نوعی از گندمیان، در اثر قرارگیری در سرما تس�ریع می یابد. / ب( نادرست است. شلغم نهاندانه دوساله ای است که برخالف 
 سیب زمینی با ریشه غده ای خود تکثیر رویشی می یابد. / ج( نادرست است. اغلب گیاهان نهاندانه چندساله، چندبار گل می دهند، پس برخی نیز فقط یک بار گل می دهند. /

د( درست است. نهاندانگان یاختۀ جنسی متحرک و دارای وسیله حرکتی ندارند.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست تکمیل می کنند )گیاهان دوساله و چندساله می توانند از ذخایر غذایی سال قبل در لگ دهی سال بعد استفاده کنند(.1691 11

الف( نادرس�ت اس�ت. تولید کاس�برگ یعنی تولید گل که در گیاهان دوساله، نخستین س�ال زندگی، فقط دارای رشد رویشی می باشند و گلی تولید نمی کنند. /
ب( نادرست است. در گیاهان چندساله چوبی همانند گیاهان دوساله می توان ذخیره غذایی در ریشه برای گل دهی سال بعد یافت ولی ریشه و ساقه برخی از آن ها رشد پسین 
نیز دارند. / ج( درس�ت اس�ت. این عبارت دربارۀ برخی چندس�اله ها مثل زنبق که زمین س�اقه برای تکثیر رویشی دارند صحیح می باش�د. / د( نادرست است. فقط در گیاهان 

یک ساله، رشد رویشی را فقط یک سال یعنی سال اول به همراه رشد زایشی مشاهده می کنیم ولی گیاهان دیگر، حداقل دو سال رشد رویشی دارند.
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س�ؤال در مورد گیاه گندم و جو اس�ت که یک س��اله بوده و از گلوتن پروتئینی واکوئول در رویش بذر آن و نمو رویان اس�تفاده می شود. این گیاه از نوع یک ساله 1701 13
می باشد و ریشۀ آن در سال دوم برای ایجاد گل استفاده نمی شود )درستی گزینۀ )3((.

گزینه ه�ای )1( و )4(: این گیاهان تک لپه هس�تند و در س�اقۀ خود دس�تجات آوندی در دوایر متعدد دارند. از طرفی رش�د دان�ۀ گندم و ذرت به صورت 
زیرزمینی می باش�د )در واقع گزینۀ )4( غلطه نه اینکه در صورت س��ؤال درس��ت قرار می گیره(. / گزینۀ )2(: در برخی افراد حساس�یت به گلوتن گندم می تواند سبب ضعف در 

رشد جسمی شود که عالمتی همانند کم کاری تیروئید در خردسالی می باشد.
در شکل مقابل به ترتیب بخش های زیر وجود دارد:1711 14

= ریشه رویانی که ظهور آن اولین عالمت جوانه زنی است. 2n پر از اندوخته غذایی، )2(  = لپه های   )1(
= پوسته دانه با یاخته های 2n از مادر می باشد. = برگ های رویانی یا لپه ها از رویان هستند، )4(   )3(

گزینۀ )1(: نادرست است. هر دو بخش دیپلوئید هستند. / گزینۀ )2(: نادرست است. هر دو در لوبیا )دولپه ای( از خاک 
خارج می شوند. / گزینۀ )3(: نادرست است. پوسته مربوط به مادر ولی ریشه مربوط به گیاه جوان نسل بعد می باشد. / گزینۀ )4(: درست 

است. نخستین عالمت رشد دانه، ظهور ریشه  رویانی )2( می باشد.
موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند.1721 13

الف( درست است. همۀ میوه های حقیقی، حاصل رشد تخمدان هستند. / ب( نادرست است. همۀ میوه های کاذب از رشد نهنج نیستند و می توانند در اثر 
رش�د بخش های دیگری از گل )غیر از نهنج و تخمدان( پدید آمده باش�ند. / ج( درس�ت است. برخی میوه های بدون دانه مثل موز رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از 

بین رفته و دانۀ نارسی تشکیل می شود که ریز است. / د( درست است. مثل میوۀ پرتقال که فضای تخمدان با دیوارۀ برچه ها کامل شده است.

همواره و در هر دانه ای، لپه یا لپه ها نقش انتقال مواد غذایی را به رویان دارند. در دانه رسیده تک لپه ای ها )گندم، ذرت و …(، چون دانه دارای ذخیره آندوسپرم 11 11
می باشد، لپه نازک باقی می ماند و فقط نقش انتقال ذخیره غذایی آندوسپرم را به رویان دارد ولی در دانه رسیده دولپه ای ها )لوبیا، نخود و…( لپه ها قطور و پر از ذخیره غذایی 

آندوسپرمی شده اند و عالوه بر انتقال غذا وظیفه ذخیره مواد غذایی را نیز دارند.
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. دانه ذرت تک لپه ای اس�ت و فقط یک لپه دارد. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. دانه رس�یده ذرت آندوس�پرم 3n هم دارد. / 

گزینۀ )4(: نادرست است. لپه تک لپه ای ها )ذرت( ذخیره غذا را انجام نمی دهد.
موارد )الف( و )ج( صحیح هستند.21 13

الف( درست است. از زیست دهم به یاد دارید که مواد اسیدی و ترکیبات رنگی درون واکوئول پرتقال های توسرخ وجود دارند که خاصیت پاداکسنده دارند. /
ب( نادرس�ت اس�ت. میوۀ بی دانۀ پرتقال، فاقد دانه و لقاح بوده اس�ت و برخالف موز، دانۀ ریز نارس ندارد. / ج( درس�ت است. در فعالیت این فصل دقیقًا مشخص شده 

است که در پرتقال، میوۀ حاصله طوری است که فضای تخمدانی آن کاماًل توسط دیوارۀ برچه ها از هم جدا شده اند.
رویان از لپه یا لپه ها، ریش�ه و س�اقۀ رویانی و قس�مت های بین آن ها تشکیل شده است )کتاب هم مستقیماً گفته که لپه ها 31 14

بخشی از رویان هستند(. 
گزینۀ )1(: ش�کل، یک دانه رس�یده دولپه ای را نشان می دهد که )الف( ساقۀ رویانی و )ب( ریشۀ رویانی است که 
در دو انتهای رویان قرار دارند. / گزینۀ )2(: بخش )ج( لپه ها را مش�خص کرده اس�ت که در لوبیا وظیفه جذب مواد از آندوس�پرم 
و ذخیرۀ آن و انتقال آن به رویان را دارد. / گزینۀ )3(: دقت کنید که ساقه و ریشۀ رویانی به ترتیب منشأ ساقه و ریشۀ اولیه گیاه 

با سه بافت روپوستی، زمینه ای و آوندی می شوند.
در تقسیمات یاخته ای، همواره هسته ها به طور مساوی تقسیم می شوند ولی تقسیم سیتوپالسم نهاندانگان در چهار مورد به صورت نامساوی صورت می گیرد: 41 11

1( میتوز تخم اصیل که یاخته کوچک تر به رویان، لپه و گیاه اصلی تبدیل شده و یاخته بزرگ تر سبب ایجاد پایه ای برای اتصال رویان به گیاه والد می شود.
2( میتوز گرده نارس برای ایجاد دانه گردۀ رسیده که دو یاخته کوچک زایشی و بزرگ رویشی می سازد.

3( میوز اپرانشیم خورش که چهار یاخته می سازد و یکی از آن ها که بزرگ تر است )و از منفذ کیسه رویانی دورتر است( به یاخته ای با قدرت ایجاد میتوز و کیسه رویانی تبدیل 
می شود. سه یاختۀ کوچک دیگر از بین می روند.

4( تقسیم میتوز یاختۂ بزرگ تر حاصل از تقسیم تخم اصلی که پایه ای برای اتصال به مادر ایجاد می کند و همواره یک یاختۀ بزرگ تحتانی ایجاد می کند.
گزینۀ )1(: درست است. هر دو با تقسیم نامساوی ایجاد می شوند. / گزینۀ )2(: نادرست است. هر دو با تقسیم مساوی ایجاد می شوند. / گزینۀ )3(: نادرست است.

هر دو با تقسیم نامساوی ایجاد می شوند. / گزینۀ )4(: نادرست است. گردۀ نارس با تقسیم مساوی هسته و سیتوپالسم ایجاد می شود.
میوه های انرس )نه دانه های نارس!( معمواًل مزه ناخوش�ایندی دارند و دانه نارس خود را از دس�ترس جانوران محفوظ می دارند.51 11

گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. خورده ش�دن میوه رسیده سبب نمایان شدن دانه درون آن ها و آس�ان شدن پخش دانه ها می شود. / گزینۀ )3(: درست است. 
رنگ درخش�ان میوه رس�یده و گلبرگ ها س�بب جلب توجه جانوران به آن ها می شود. / گزینۀ )4(: درست اس�ت. باد و آب در پخش برخی دانه های گرده، دانه ها و میوه ها 

اثربخش است.
مادگی گیاهان از یک یا چند برچه ایجاد شده است و تخمدان بخش حجیم انتهای هر برچه و محل تشکیل تخمک هاست.61 14

برخی مادگی ها یک برچه، یک تخمدان و یک تخمک دارند )نادرس�تی گزینۀ )1((، اغلب آن ها با رش�د به میوه حقیقی تبدیل می ش�وند چون میوۀ کاذب از مادگی ایجاد 

نمی ش�ود )نادرس�تی گزینۀ )2(( هم ممکن اس�ت یک مادگی تک برچه ای باشد و هم ممکن اس�ت در مادگی های چند برچه ای ها، فضای درون توسط دیواره برچه ها به چند 
قسمت تقسیم نشده باشد )نادرستی گزینۀ )3((.
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241 گندم گیاهی یک ساله است که پس از گل دهی و تولیدمثل در سال اول از بین می رود ولی زنبق گیاه چندساله با چندبار گل دهی می باشد.71 11
گزین�ۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در س��اقۂ تک لپه ای ها دس�تجات متع��دد آوندی در دوایر متع�دد وجود دارد ولی در ریش�ه در یک ردیف ق�رار گرفته اند. /

گزینۀ )3(: نادرست است. دانه گرده روی بخش پهن باالی برچه به نام کالله قرار می گیرد نه بخش متورم انتهایی یا تخمدان! / گزینۀ )4(: نادرست است. گندم گیاهی 
یک ساله است که پروتئین ذخیره ای گلوتن را در واکوئول بذر دارد نه در رنگ دیسه!

موارد )ب( و )د( نادرست می باشند.81 12
الف و ج( درس�ت اس�ت. دما، رطوبت و آب و اکس�یژن از عوامل مورد نیاز برای رویش دانه بعد از دوره توقف رش�د آن می باش�ند که اکسیژن و آب باید 
وارد دانه شوند تا رشد از سر گرفته شود. / ب( نادرست است. بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می شود و در شرایط مناسب دوباره به صورت دانه رست رشد 
کرده و از پوس�ته خارج می ش�ود. / د( نادرس�ت است. نفوذ آب به دانه سبب متورم شدن و ترکیدن پوسته آن می ش�ود ولی نفوذ اکسیژن سبب شروع متابولیسم و تنفس 

یاخته ای شده و در تورم نقش ندارد.
این سؤال مقایسه بین گیاه یک ساله و دوساله را مطرح کرده است که استفاده از غذای ذخیره شده در ریشه برای گل دهی، در بین آن ها ویژه گیاهان دوساله می باشد.91 14

گزین�ۀ )1(: تع�داد س�ال های مراح�ل رویش�ی به تعداد س�ال عمر گی�اه بس�تگی دارد. / گزینۀ )2(: ای�ن ویژگی در گیاهان یک و دوس�اله وج�ود دارد. / 
گزینۀ )3(: گیاه یک ساله برخالف دوساله، در سال اول گل می دهد.

در شکل )الف( میوۀ هلو از رشد تخمدان )قسمتی برآمده در انتهای برچه( تولید می شود و یک 101 13
میوۀ حقیقی اس�ت ولی )ب( میوه س�یب حاصل از رشد نهنج وس�یع است و میوه کاذب می باشد )تخمدان و 
نهنج بخش های وسیع لگ می باشند(. در شکل مشاهده می کنید که در هر دو میوه، تخمدان وجود دارد 
با این تفاوت که در میوۀ هلو، تخمدان با رشد زیاد میوۀ حقیقی را ایجاد کرده است ولی در میوۀ کاذب سیب، 
رش�د نهنج که بخشی از گل زیاد بوده، س�بب تولید میوه شده است. در میوۀ سیب، تخمدان یا همان بخش 

برآمدۀ برچه، قسمت کوچکی از میوه را اشغال کرده است.
گزینۀ )1(: هر دو از بخش حجیم تخمدان و نهنج ایجاد شده اند. / گزینۀ )2(: میوۀ هلو برخالف سیب از نوع حقییق است. / گزینۀ )4(: نهنج و تخمدان 

هر دو قسمتی از گل هستند.

پاسخ ژنتیک گیاهی��

در این س�ؤال A و a یا B و b دس�تورالعمل های دو جفت ژن از دو صفت می باش�ند که A و a با هم بررس�ی می ش�وند و B و b نیز جداگانه مورد بحث قرار 1731 14
می گیرند. با توجه به اینکه گل نر AaBb است، پس 4 نوع گردۀ نارس ab ،AB ،Ab و aB می تواند در پی انواع مختلف میوز داشته باشد. 

ابتدا باید دقت کنید که س�ؤال در مورد لوبیا اس�ت که دانۀ رس�یدۀ آن دارای لپه های قطور دیپلوئید و اندوخته دار می باش�د. پس گزینه های )2( و )3( که اندوخته را 
در دانۀ بالغ، 3n نشان داده اند، نادرست هستند. از طرفی چون گل ماده aaBb است، در صورتی که گرده ab باشد، تخم اصلی نمی تواند A داشته باشد چون والد ماده 

نیز همانند این گرده و اسپرم حاصل از آن، فاقد ژن A می باشد )نادرستی گزینۀ )1((.

اندوختٔه اولیه در ابتدا که دانه رس�یده یا بالغ نش�ده اس�ت، در هر نهاندانه ای در یاختٔه آندوس�پرم قرار دارد ولی در دانٔه رسیده یا بالغ باید توجه کنید که 
اگر دانٔه غالت مثل ذرت در س�ؤال بود، اندوختٔه دانٔه رس�یده نیز در یاختٔه آندوس�پرمی و اغلب 3n قرار دارد ولی در مورد حبوبات مثل لوبیا، لپه ها را به عنوان یاخته های 

اندوخته دار در دانٔه بالغ یا رسیده به حساب می آوریم.
174114

در یک تخمدان، تخمک های مختلفی وجود دارد که به دانه تبدیل می ش�وند. بین این دانه ها را س�ایر بافت های گیاه ماده پر کرده اس�ت. این قس�مت ها همانند پوسته 
Aabbdd را دارا هستند. دانه که بخش سخت و محکم دانه می باشد، فرمول ژنتییک والد ماده یعنی 

2= اس�ت یعنی س�ه جفت کروموزوم همتا دارد. در 1751 6n 2n درون کیس�ه گرده همان یاخته های مولد گرده نارس می باش�ند. از طرفی وقتی گیاه  یاخته های  12
سؤال فقط سه صفت را بررسی کرده است، از آنجایی که روی هر کروموزوم حداقل باید یک ژن وجود داشته باشد، پس این سه صفت هرکدام روی یک جفت کروموزوم 

مجزا بوده اند و مستقل می باشند، پس سه صفت مستقل و ناخالص یعنی دارای ژن های متفاوت A و a یا B و b و یا D و d داریم. 
گزینۀ )1(: نادرست است. از میوز هر یاخته مولد گردۀ نارس، ابتدا دو نوع گرده انرس ایجاد می شود. / گزینۀ )2(: درست است. در هر کیسه گرده تعداد زیادی 
2n با ژنوتیپ )فرمول ژنتیکی( AaBbDd وجود دارد که برحسب آرایش های تترادی متنوع می توان 8 نوع گرده نارس مختلف و چهار حالت آرایش تترادی در استوای  یاخته 
متافاز 1 متصور شد که در زیر مشاهده می کنید. این همان نکتۀ ایجاد تنوع در میوز بدون نیاز به جهش می باشد که به طرز قرارگیری تترادها در وسط یاختۀ متافازی بستگی دارد.

گزینۀ )3(: نادرست است. هر بساک توانایی ایجاد 8 نوع گرده مختلف را دارد که در قسمت قبل توضیح دادیم ولی از نظر تعداد، یاخته های گردۀ زیادی حاصل می شود. 
گزینۀ )4(: نادرست است. از تقسیم میوز در گیاهان مستقیمًا گردۀ نارس ایجاد می شود که هر میوز دو نوع یاخته می دهد.
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B
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، هر صفت، دو ژن مشابه هم مربوط به یاخته دوهسته ای دارد که یکی از آن ها در تخم زا وجود 1761 3n تخم زا همان یاختۀ جنسی ماده می باشد. از طرفی در تخم  11
abDe بوده است یعنی در هر صفت مثل a( aaa نر و aa ماده(،  ) باشد، ژن های یاختۀ جنسی نر به صورت  )aaaBBbDddeee 3n به صورت  دارد. پس وقتی تخم 
b( BBb نر و BB مادهD( Ddd ،) نر و dd ماده( و… بوده است. در نتیجه یاختۀ دوهسته ای به صورت aaBBddee بوده و تخم زا یا هر هستۀ کیسۀ رویانی دارای ژن های 

aBde می باشند.

چون لوبیا دانه ای دولپه ای می باش�د، پس در دانه رس�یده آن اندوخته در یاخته های 3n وجود ندارد بلکه وارد لپه ها ش�ده اند و همان لپه های قطور، دارای یاخته های 
3n یکی را حذف کنیم به فرمول لپه یا رویان می رس�یم. در حقیقت، تخم اصلی یا لپه همان ترکیب یاختۀ  اندوخته دار هس�تند که اگر از هر دو ژن مش�ابه هم در یاخته  

 ( )←aaBbDdee aaaBBbDddeee جنسی نر و ماده می باشد. 

.( )←aaBbDdee aaaBBbDddeee  برای رسیدن به فرمول ژنتیکی تخم اصلی از روی تخم ضمیمه کافی است از هر سه الل آن، یکی از دو الل مشابه هم را حذف کنید

3n اولیه می شد و گزینۀ )3( درست بود. اگر این سؤال در مورد ذرت بود، یاخته اندوخته دار آن همان یاخته 

3n آن ها، ژنی که با بقیه در هر صفت متفاوت است مربوط به والد نر می باشد. اول دوتای 1771 یاخته رویشی فرمول ژنتیکی هاپلوئید از والد نر دارد که در یاخته  12
شبیه را در مورد هر صفت کنار می گذاریم چون این ها حتمًا مربوط به یاختۀ دوهسته ای است که دو هستۀ مشابه داشته اند. سپس باقی ماندۀ آن ها مربوط به یاختۀ جنسی 
Abd مربوط به یاختۀ جنسی نر، یاخته رویشی، زایشی و گرده  AaabbbDDd اس�ت در این س�ه صفت، ژن های  3n به صورت  نر می باش�ند. در این س�ؤال که تخم 
نارس می باش�د. از طرفی یاختۀ دوهس�ته ای به صورت تخم زا یا یاختۀ جنس�ی ماده به صورت abD بوده اس�ت. توجه داشته باشید که ژن های تخم زا، همگی باید در والد 
ماده نیز وجود داشته باشند. پس گزینۀ )2( که مادر dd است نادرست است. چون نمی تواند ژن D این صفت را ایجاد کند )چون تخم 3n دارای ژن D از مادر بوده 

است()دقت کنید که سؤال گفته کدام نمی تواند فرمول مادر آن باشد!!(.

3n دارد 1781 2n یا لپه ها می باش�د پ�س گزینۀ )4( که قس�مت اول آن یاخته  چ�ون لوبی�ا دان�ه ای دولپه می باش�د پس اندوخته دانه رس�یده آن در یاخته های  13

     oº ½jI¶ ×AaBBDd aaBbDd نادرست می باشد.  
b بدهد، پس تخم زا  BB نمی تواند ژن  aaBbDd باشد، با توجه به اینکه والد نر با ژن های  2n یا لپه به صورت  گزینۀ )1(: نادرست است. اگر تخم 
AabbDd باشد، این دانه مربوط  2n به صورت  abD باش�د. / گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. اگر تخم  d از والد ماده بدهد و  D یا  ab را به همراه  می تواند ژن های 
b بوده اس�ت )یعن��ی این عب��ارت از همان قس��مت اول نادرس��ت اس��ت و حذف می ش��ود ن��ه قس��مت دوم!!(. /  ب�ه ای�ن والدی�ن نیس�ت چ�ون وال�د ن�ر فاق�د ژن 

 BB abd را داده است )چون والد نر  ABd و والد ماده  AaBbdd باشد، والد نر قطعًا ژن های  2n یا لپه )اندوخته دار( به صورت  گزینۀ )3(: درست است. اگر تخم 
aaBBdd باشد. / گزینۀ )4(: نادرست است. چون دانۀ  aabbdd بوده اس�ت و امکان ندارد  aa اس��ت( پس در این حالت یاخته دوهس�ته ای به صورت  و والد ماده 

رسیدۀ لوبیا فاقد یاختۀ اندوخته دار به صورت 3n می باشد.
179114

b) نشان دهیم یعنی آن صفات رابطه بارز و نهفتگی دارند  B( و  a) یا  A( و  در سال بعد می خوانیم که هرگاه در صفتی عالئم ژن ها را با حرف بزرگ و کوچک مثل 
N) نش�ان دهیم یعنی در آن صفت رابطه بارز و نهفتگی بین ژن ها نبوده اس�ت و فرزند RW در آن صفت ش�بیه  M( و  W) یا  R( و  ولی اگر با دو حرف مختلف مثل 

والدین نمی شود.

2n برسیم، در هر صفت،  3n به  2n می باشد که بارها گفتیم برای اینکه از  چون لوبیا، نهاندانه دولپه ای است پس یاخته اندوخته دار دانه رسیده آن همان لپه ها یا 
از هر دو ژن مشابه هم، یک ژن را حذف کنید:

 
               ( ) ( )

→
3 2

AaaBBbMMN AaBbMN

n n  

B می باش�د )M و N رابطه بارز و نهفتگی ندارند چون با دو حرف  A و  AbN بوده اس�ت و فاقد دو ژن غالب  ، یاختۀ جنس�ی نر قطعًا به صورت  3n در این تخم 
مختلف نشان داده شده اند(.

) هس�تند مربوط ب�ه والد نر می باش�د که Ab یا ab هس�تند،1801 )n در ای�ن س�ؤال دق�ت کنی�د ک�ه فرمول ژنتیک�ی هس�ته های درون دانه گرده ک�ه هاپلوئید  14
3n است و باید در هر صفت، دو ژن مشابه را از والد ماده و یک ژن را از والد نر بگیرد  پس گزینۀ )3( که aB نش�ان داده اس�ت، نادرس�ت می باشد. از طرفی آندوس�پرم 
ولی دقت کنید که در سؤال گفته دانه گرده تولید کننده آن آندوسپرم چه بوده است. پس باید حتمًا ژن های دانه گرده یا همان یاخته های جنسی نر که از میتوز یاخته  زایشی 
3n آندوسپرم وجود داشته باشد. از طرفی والد ماده با فرمول aaBB، فقط می تواند یاختۀ جنسی یا تخم زای aB ایجاد کند و یاخته  دانه گرده می آیند در فرمول ژنتیکی 
دوهس�ته ای آن نیز قطعًا aaBB بوده اس�ت. در نتیجه گزینۀ )1( نیز نادرس�ت است چون یاختۀ دوهسته ای آن aabb است که غیرممکن است. از طرفی اگر دانه گرده 
یاختۀ جنسی نر Ab شود  اندوخته حاصله AaaBBb می شود )نادرستی گزینۀ )1(( و اگر دانه گرده ab باشد  اندوخته حاصله aaaBBb می شود که این نکته 
دلیل درس�تی گزینۀ )4( می باش�د. دوس�تان عزیزم! گزینۀ )3( نیز نادرست اس�ت که در باالتر علت آن را توضیح دادم. در مورد گزینۀ )2( دقت کنید که اگر آندوسپرم، 
 AaaBBb باش�د، اس�پرم قطعًا Ab و تخم زا aB بوده اس�ت، پس یاختۀ دانۀ گرده آن باید Ab باش�د که در این گزینه رعایت نش�ده اس�ت و ab عنوان ش�ده اس�ت

)نادرستی گزینۀ )2((.
حتمًا می دانید که پوس�ته دانه همانند فرمول ژنتیکی والد ماده اس�ت. پس پوس�ته دانه دقیقًا aaBb می باشد )نادرستی گزینۀ )1( و )2(( از طرفی رویان دانه 1811 13

 A داشت )چون AA هس�تند نمی توان انتظار تولید دانه ای با رویان aaBb و AaBb 2 یا تخم اصلی می باش�د که از والدین مورد نظر س�ؤال، کهn حاصل از رش�د تخم 
فقط در یک والد وجود دارد.( )نادرستی گزینۀ )4(( ولی احتمال رویان Aabb از آن ها وجود دارد )درستی گزینۀ )3((.
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وقتی در تستی می گوید یاخته ابیق مانده میوز گیل! منظور طراح، میوز در بخش تخمک یا ماده می باشد. چون از میوز یک یاخته خورش مولد آن، از چهار یاخته حاصله، 
س�ه تا می میرد و یک یاخته باقی می ماند و بعدًا همین یاخته با میتوز زمینه س�از تش�کیل کیسه رویانی شامل تخم زا و سایر هسته های درون آن می شود. )الزم به یادآوری 

است که هر چهار یاخته حاصل از میوز در کیسه گرده، به عنوان گرده های نارس باقی می مانند و با میتوز به گرده های رسیده تبدیل می شوند.(

در این س�ؤال یاخته ماده باقی مانده aBd می باش�د که با میتوز کیس�ه رویانی با تعدادی هسته هاپلوئید aBd از جمله تخم زا ایجاد می کند که اگر با اسپرم aBd از والد نر 
لقاح کند، تخم اصلی و رویان aaBBdd ایجاد می کند )درستی گزینۀ )4((.

گزینۀ )1(: نادرست است. خیلی مهمه که دقت کنید،  یاختۀ دوهسته ای کیسۀ رویانی از ادغام دو هستۀ مشابه با ژن های یکسان ایجاد شده است. پس وقتی 
 aBd 2(: نادرست است. وقتی تخم زا( باشد. / گزینۀ aaBBdd با فرمول ژنتیکی )باشد، یاخته دوهسته ای نیز باید دو هسته مانند آن با ژن های مشابه )خالص aBd تخم زا
 AA قسمت AAa داشته باشد چون در AA 3 و آندوسپرم ایجاد کند، پس نمی تواند دو تاn باشد، یاخته دوهسته ای aaBBdd بوده که باید با یک اسپرم ترکیب شود تا تخم 
2n والد ماده را دارد،  مربوط به یاخته دوهسته ای و تخم زای دارای ژن A بوده است ولی تخم زای این سؤال ژن a دارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. پوسته دانه همواره فرمول 

2n به صورت AABbdd باشد چون فاقد ژن a بوده است. پس وقتی والد ماده قدرت ایجاد یاخته aBd داشته است نمی تواند در حالت 
2n از والد ماده با فرمول 1831 ذرت یک گیاه گل دار با دانه های تک لپه ای اس�ت. دانه رس�یده آن ها همانند دانه اولیه، آندوس�پرم دار است. در هر دانۂ آن ، پوسته  11

ژنتیکی aaBb می باش�د. الزم به ذکر اس�ت که کیس�ۀ گرده معرف ژن های والد نر بوده و خامه ژن های والد ماده را نش�ان می دهد. در نتیجه از یک نوع لقاح آن ها )فقط 
یک لقاح را در نظر می گیریم چون در یک دانه بررس��ی ش��ده اس��ت(، رویان و لپه های آن ها می توانند س�ه نوع فرمول ژنتیکی Aabb ،AaBB و AaBb داش�ته باش�ند و 

.Aaabbb و یا AaaBBb ،AaaBbb ، AaaBBB :3 آن ها می تواند چهار نوع باشدn اندوخته آندوسپرمی 
3n به صورت Aaabbb باشد یعنی والد نر یاختۀ جنسی Ab را داده است و والد ماده، یاخته دوهسته ای aabb و تخم زای   علت انتخاب گزینۀ )1(: وقتی آندوسپرم 

ab داشته است که در این صورت وجود ژن B در رویان AaBb بی معنی می باشد )گفتیم برای رسیدن از 3n به 2n  بین ژن ها، دوتا مثل هم یکیشو بزن!(.
 گزینۀ )2( می تواند اولی مربوط به پوستۂ دانه )والد ماده( و دومی مربوط به رویان حاصل از لقاح باشد.

 گزینۀ )3( می تواند مربوط به لپه و اندوختۀ 3n باشد  دقت کنید که ماده، ژن A ندارد و آندوسپرم هم نباید دو ژن AA داشته باشد.
 گزینۀ )4( می تواند مربوط به آندوسپرم و پوستۂ دانه باشد.

3n می باشد چون 1841 دیگه باید لوبیا و ذرت را ببینی، دس�تت اومده باش�ه که لوبیا یک گیاه دولپه می باش�د که دانه رس�یده آن فاقد آندوس�پرم فراوان و یاخته  14
2n لپه، همۀ اندوخته را در خود ذخیره کرده اند و بزرگ شده اند )البته بقایای آندوسپرم در دانۀ شلک کتاب درسی وجود دارد( )نادرستی گزینۀ )4((. یاخته های 

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. پوس�ته همواره فرمول ژنتیکی مادر و خورش آن را دارد یعنی باید قطعًا aaBbDd باش�د. / گزینۀ )2(: درست است. در دانه 
2n از لقاح یاخته های جنسی را دارد. دقت کنید چون والد ماده در دو صفت  رسیده لوبیا و سایر دولپه ای ها، لپه همان یاخته اندوخته دار است که ژنوتیپ یا فرمول ژنتیکی 
Dd) دارد، پس احتمال هر ژنی در این صفات در تخم زای آن وجود دارد ولی در صفت اول چون ژن های آن aa است پس باید حتمًا ژن a در  Bd( و  ژن های متفاوت 
فرزند آن وجود داش�ته باش�د و نمی تواند دانه ای با لپه یا رویان )…AA( داش�ته باش�د. / گزینۀ )3(: درست است. یاخته های مریستم نخستین نوک ساقه و ریشه در دو 

2n اصلی را دارند که می تواند aaBbDd نیز باشد. انتهای لپه ایجاد می شود که همگی فرمول ژنتیکی تخم 
4n می باشند و قسمت های یاختۀ جنسی، گرده ها و کیسه 1851 4n می باشد باید دقت کنید که قسمت های تخم، رویان و یاخته های میوز دهنده آن  وقتی گیاهی  13

4n می شوند و فقط یک یاختۂ آن )نادرستی گزینه های )1( و )4(( با رشد  2n بوده اند در این نوع گیاهان  2n می شوند. پارانشیم خورش که در گیاهان عادی  رویانی آن 
حجمی، به میوز پرداخته و سپس یک کیسۀ رویانی با هسته های دیپلوئیدی ایجاد می کند. در این تخمک، اغلب یاخته ها تتراپلوئید هستند و توانایی میتوز دارند که در پی 
آن یاخته های�ی 4n را پ�س از ج�دا ک�ردن کروماتیدهای خواهری ایجاد می کنند )باز هم یادآوری می کنم که تخمک در گیاه��ان فرمول ژنتیکی والد اولیه را دارد و آن را با 

تخمک یا یاختۀ جنسی مادۀ جانوران اشتباه نگیرید(.
قسمت اول سؤال که دیگر برای شما بسیار ساده است چون بارها گفته ایم که دو یاختۀ رویشی و زایشی دانۀ گرده حاصل میتوز گردۀ نارس بوده اند و قطعًا فرمول 1861 12

ژنتیکی یا ژنوتیپ یکس�ان دارند که در این س�ؤال به صورت AB یا aB می باش�ند که از یک نوع بیش�تر نمی باش�د )البته منظور در هر دانۀ گرده است( )تا اینجا گزینۀ )1( یا )3( 
نادرست است چون در گزینۀ )1( دو یاخته با فرمول متفاوت را در بخش اول سؤال نشان داده است و گزینۀ )3( نیز ab را معرفی کرده است که والد نر، اصالً ژن b ندارد(.

اما در مورد قمست دوم سؤال خیلی دقت کنید چون:

هر تخمک یک کیسۀ رویانی با یک نوع تخم زا دارد ولی هر تخمدان تعدادی تخمک و تخم زای مختلف می تواند داشته باشد. پس گزینۀ )4( نادرست است چون یک 
تخمک نمی تواند دارای دو تخم زای متفاوت باشد.

گزینۀ )2( صحیح اس�ت چون وقتی گل ماده به صورت aaBb می باش�د، پس هر تخم زای درون یک کیس�ۀ رویانی در یک تخمک یا aB و یا ab می باش�د ولی در یک 
تخمدان، انواع تخمک ها می توانند تخم زا های مختلف مثل aB یا ab داشته باشند.

رش�د دانه ها، در مورد تک لپه ای ها، همواره به صورت عمودی می باش�د و س�اقه و ریشه در امتداد هم تشکیل می شوند ولی در دولپه ها ساقه ابتدا خمش دارد 1871 12
و سپس راست قامت و عمودی می شود.

دانه دولپه ای ها اغلب رویش روزمیین دارند و تعداد لپه یا برگ رویانی آن ها یکی از تک لپه ای ها که دانه رسیده آندوسپرم دار دارند بیشتر است )نادرستی گزینۀ )1((.
رش�د دانه تک لپه ای ها همواره عمودی با ریش�ه و س�اقه رویانی می باشد ولی در دولپه ای ها رشد س�اقه ابتدا با خمیدگی می باشد و سپس اگر رشد ساقه رویانی زیاد باشد، 

ساقه رویانی آن عمودی می شود )تک لپه ای ها تعداد لپه کمتری از دانه های دولپه ای و فاقد آندوسپرم دارند( )درستی گزینۀ )2((.
رش�د پس�ین و کامبی�وم مخص�وص گیاه�ان دولپ�ه ای درختی چوبی می باش�د که دانه آن ها فاقد آندوس�پرم اس�ت و یاخت�ه ذخیره دار آن ه�ا در همان لپه ها ق�رار دارند 

)نادرستی گزینه های )3( و )4((.
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وقت�ی دان�ه ای واج�د آندوس�پرم ی�ا یاخت�ۀ تریپلوئید ف�راوان باش�د، اندوخت�ۀ غذای�ی در همی�ن یاخته ها ذخیره ش�ده اس�ت نه یاخت�ۀ دیپلوئی�د دیگری!1881 12
)نادرستی گزینه های )1( و )3((. از طرفی وقتی دانۀ گیاه گل دار مثل لوبیا، فاقد آندوسپرم فراوان باشد و فقط باقی مانده و تحلیل رفته ای از آن وجود داشته باشد، اندوختۀ 
غذایی در لپه های آن ذخیره ش�ده اس�ت. لپه ها بخش�ی دوالد از رویان هستند که از میتوز تخم اصلی دوالد ایجاد شده اند )لطفاً دقت کنید که گزینۀ )4( از بیخ نادرست است 

چون احتمال ایجاد تخم اصلی با ژنوتیپ bb اصالً وجود ندارد(.
فقط مورد )ج( نادرست است. سؤال ترکیبی با دوازدهم است ولی بسیار زیبا و پرنکته است. در ابتدا دقت کنید که دانۀ رسیدۀ مورد نظر آندوسپرم 3n داشته 1891 13

اس�ت. پس قطعًا لپۀ آن نازک بوده و قطور نمی باش�د. چون اندوختۀ دانه در آندوس�پرم اس�ت )نادرس�تی ج(. این دانه می تواند در گیاه ذرت باشد. در این صورت ذرت از 
4C در مناطق گرم و خشک است که کربن را دوبار تثبیت کرده و با روزنه های هوایی بسته نیز به فتوسنتز ادامه می دهد )درستی الف(. از طرفی ذرت، تک لپه ای  گیاهان 
اس�ت و رویش دانه و لپۀ زیرزمینی دارد )درس�تی ب(. در زیس�ت دوازدهم می خوانیم که رنگ دانه در نوعی ذرت دارای س�ه جایگاه ژن است و هر دو ذرتی که تعداد الل 
 aaBBDd می باش�د که در این صفت همانند گیاه )D و B ،A( و دارای س�ه الل بارز AaBbDd ابرز برابر دارند، فنوتیپ یکس�انی را بروز می دهند. تخم اصلی این گیاه

دارای سه الل بارز )B ،D و B( بوده و فنوتیپ یکسان می باشد )این سؤال را برای کنکور به یاد داشته باشید!(.
در این سؤال ابتدا به داشتن دانه دقت کنید و به راحتی گزینۀ )1( و )3( یعنی خزه و سرخس را که گیاه بی دانه هستند را کنار بگذارید. سپس دقت کنید که 1901 14

3n می باش�د پ�س تعداد مجموعه  دار داش�ته باش�یم. چون ذرت دانه آندوس�پرم دار  n 2nدار یا  دار یا  3n تع�داد مجموع�ه کروموزوم بس�تگی به این دارد که یاخته 
کروموزومی بیشتری در خود ذخیره دارد.

1911 3n بوده است چون در آندوسپرم )b( و تخم زا )که ژن های مشابه گردۀ نارس دارد( B شکل، کیسۀ رویانی نهاندانه را نشان می دهد که دارای یاختۀ جنسی نر 11
که ژنوتیپ Bbb دارد، اللی که با بقیه متفاوت است )B( مربوط به یاختۀ جنسی نر بوده است. همان طور که می دانید گردۀ رسیدۀ نهاندانگان دو یاخته  مربوط به والد نر دارد 
)یکی در رویش��ی )B( و یکی در زایش��ی )B( !(. در مورد قس�مت دوم س�ؤال دقت کنید که اطراف کیسۀ رویانی لقاح یافته، یاخته های خورش دوالد والد ماده وجود دارد که حتمًا 
باید الل b موجود در تخم زا را دارا باش�ند، پس امکان ندارد BB باش�د )گزینۀ )1( مثل این اس��ت که مادری با ژن های BB، فرزندی دارای ژن b به دنیا آورده باشد 

که غیرممکن است(.
3n اندوخته دار اس�ت )نادرستی گزینۀ )2( که 2n نشان داده است(. در این سؤال 1921 چون ذرت گیاهی تک لپه اس�ت، پس دانه آن آندوس�پرم دار با یاخته های  13

، با لقاح اسپرم n با یاختۀ دوهسته ای )با ژن های مشابه( صورت می گیرد. در صورتی که آندوسپرم MNNAAa باشد، اسپرم  3n دو صفت وجود دارد و ایجاد یاخته 
Ma و تخم زا NA بوده است.

گزینۀ )1(: در این فرمول ژنتیکی، گرده و اسپرم حتمًا ژن های NA را داشته اند ولی دقت کنید که گردۀ رسیده حاوی یاختۀ رویشی و زایشی است )نه گردۀ 
نارس!(. / گزینۀ )2(: آندوسپرم ذرت باید 3n باشد. / گزینۀ )4(: تخم زا و آندوسپرم، قطعًا ژن های M و a داشته اند.

ab می ش�ود. پس 1931 ، آن ژن هایی که با بقیه متفاوتند، مربوط به ژن های اس��رپم بوده اس�ت که در این س�ؤال  3n دیگه قطعًا یاد گرفته اید که در تخم ضمیمه  13
a از آن استخراج  AA دارند، نمی توان ژن یاخته دوالد مولد گرده نارس که مربوط به کیسه گرده است باید این الل ها را داشته باشد. در گزینه های )2( و )3( که صفت 
کرد )پس یا گزینۀ )2( و یا گزینۀ )3( جواب هس��تند(. در مورد قس�مت دوم س�ؤال دقت کنید که همه هس�ته های کیس�ه رویانی، فرمول ژنتیکی یاختۀ جنسی ماده را دارند. 
AABB یکی را باید حساب کنیم پس ژن های هر هسته  برای به دس�ت آوردن ژنوتیپ هر هس�تۀ کیس�ۀ رویانی اولیه، باید از هر دو الل )ژن( یاخته دوهسته ای یعنی از 

کیسه رویاین به صورت AB بوده است.

AaBB× بوده اس�ت که نباید الل های b داش�ته باش�یم پس موارد )ب( و )د( نادرس�ت 1941 AaBB فقط مورد )الف( صحیح می باش�د. چون خودلقاحی بین  11
AaBB داشته باشد ولی مورد )الف( کاماًل صحیح است چون بافت  هستند. مورد )ج( نیز غلط است چون پوستۀ دانه همواره باید فرمول ژنتیکی والد ماده را به صورت 

خورش، ژنوتیپ دیپلوئید از والد ماده را دارد و قطعًا AaBB خواهد بود.
چون پرتقال درختی با رش�د پس�ین دارد پس دولپه ای بوده اس�ت. از طرفی در متن س�ؤال هم گفته ش�ده رشد آن مانند لوبیا اس�ت، پس رشد دانه و لپه های 1951 12

روزمینی دارد. در این گیاه، گرده های نارس زیاد درون کیس�ه های گرده و تخمک هایی درون تخمدان ایجاد می ش�ود. به علت تقس�یم میوز درون کیس�ۀ گرده و بافت های 
خورش هر تخمک، در یاخته های حاصل از میوز مثل گردۀ نارس یا کیسۀ رویانی می توان چهار نوع مختلف aW ،AW ،AR و aR مشاهده کرد.

گزینۀ )1(: گردۀ نارس حاصل میوز است و چهار حالت می تواند داشته باشد. / گزینۀ )3(: یک کیسۀ رویانی حاصل میتوز بوده و تعدادی هستۀ مشابه هم دارد. /
گزینۀ )4(: خورش همواره در هر تخمک ژنوتیپ دوالد از والد ماده به صورت AaRW دارد.

196113

اگر در دانۀ رسیده، یاختۀ اندوخته دار، 2n باشد  یعنی دانه دو لپۂ قطور پر از اندوختۀ غذایی داشته است )نادرستی گزینۀ )1((.

در این سؤال اندوختۀ 3n نمی تواند BBb باشد، چون در این صورت اسپرم، الل b داشته است که در والد نر این الل دیده نمی شود )نادرستی گزینۀ )2((.

 اگر اندوختۀ دانه به صورت دیپلوئید و aaBbdd باشد، با توجه به والد نر که الل b ندارد، پس اسپرم aBd و تخم زا abd بوده است. در این صورت یاختۀ دوهسته ای 
نیز به صورت aabbdd در لقاح مضاعف و ایجاد تخم ضمیمه شرکت کرده است )درستی گزینۀ )3((.

اگر در دانۀ رسیده، یاختۀ اندوخته دار، 3n باشد  یعنی دانه غالت بوده و یک لپۀ نازک فقط برای انتقال غذا به رویان داشته است )نادرستی گزینۀ )4((.

این یک تست هوش است! در اندوختۀ aaaBBbDDD، اسپرم abD و تخم زا aBD بوده است که گل ماده فاقد الل b می باشد. پس این اندوخته تشکیل 1971 14
نمی ش�ود. در مورد قس�مت دوم نیز علم ش�ما مهم است چون یاختۀ جنسی ایجاد شده در خامۀ همان اسپرم است که می تواند aBD باشد و مثل گزینۀ )2( نمی تواند ژن 

A داشته باشد چون والد نر فاقد این ژن می باشد.
ابتدا دقت کنید که پوستۀ دانه همواره ژنوتیپ مادر را دارد و Aa می باشد )پس گزینۀ )2( َپر!(. از طرفی تخم اصلی در این لقاح می تواند AA یا Aa باشد. 1981 14

اگر تخم اصلی را AA در نظر بگیریم، تخم ضمیمه قطعًا باید AAA باشد )نادرستی گزینۀ )3(( و اگر تخم اصلی Aa باشد، تخم ضمیمه با توجه به نبودن الل a در والد 
نر، باید Aaa باشد چون قطعًا تخم زا a بوده و یاختۀ دوهسته ای نیز aa در لقاح شرکت کرده است.

3n و دو نوع یاخته دوهسته ای )AA یا aa( ایجاد می شود.  در نتیجه از این آمیزش چهار نوع اندوخته 
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245 1991   ³oPw»kºA:AaaBBbMMN لطفًا به فعل منی تواند در صورت سؤال دقت کنید و اینکه این سؤال دو قسمت دارد:   13

) فقط می توانیم متوجه ش�ویم که یاخته های جنس�ی نر و ماده  )AaaBBbMMN 2n از گیاه ماده را دارد. از این آندوس�پرم  قس�مت اول: پوس�ته دانه فرمول ژنتیکی 
 ایجاد کنن�ده آن ب�ه ترتی�ب AbN و aBM بوده ان�د. پس پوس�ته که فقط ژن ه�ای مادر را دارد باید قطعًا ژن های یاختۀ جنس�ی ماده یعنی aBM را داش�ته باش�د که در

گزینۀ )2( ژن M و در گزینۀ )3( ژن a دیده نمی شود )پس جواب تا اینجای اکر یا گزینۀ )2( است و یا گزینۀ )3((.
قس�مت دوم: یاختۀ باقی مانده از میوز پارانش�یم خورش را خواس�ته است. در این صورت چون این یاخته طی چند نسل میتوز،  هر هسته کیسۀ رویانی را تولید کرده است، 
پس ژنوتیپ تخم زا که یکی از هس�ته های آن اس�ت همانند آن باید باش�د. در نتیجه یاختۀ مورد نظر ژنوتیپ aBM را دارد )حتماً به راحتی می توانید ژن های تخم زا را 

از این آندوسپرم به دست بیاورید(.
لوبیا، دانه ای دولپه و ذرت دانۀ تک لپه دارد. در هر دو دانه، پوسته دانه و تخمک و قسمت های ماده، ژنوتیپ یکسان والد ماده )AaBb( را دارند ولی دقت 2001 12

3n یعنی آندوسپرم می باشد که هیچ گاه  2n ولی در تک لپه ای ها )گندم و ذرت( به صورت  کنید که یاخته اندوخته دار در دانه دولپه ای ها )نخود و لوبیا( به صورت لپه های 
نمی توانند به دلیل تفاوت عدد کروموزومی، ژنوتیپ یکسان داشته باشند.

گزین�ۀ )1(: یاخت�ۀ دوهس�ته ای آن ه�ا می توان�د در هر دو مثاًل AABB باش�د. / گزینۀ )3(: پوس�تۀ دانۀ آن ها همواره مش��ابه ژنوتیپ والد ماده اس�ت. /
گزینۀ )4(: می توانند برگ رویانی یا لپۀ یکسانی به صورت Aabb داشته باشند.

2n باش�د، پس گزینۀ )3( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که چون در س�ؤال انجام میوز را عادی و بدون اشکال دانسته است پس 2011 یاخته مولد گرده نارس باید  12
باید ژن های روی یک کروموزوم با هم وارد یک یاخته  ش�وند یعنی a با B و m با N روی یک کروموزوم باش�ند )نادرس�تی گزینۀ )4( و درس�تی گزینۀ )2((. در آخر دقت 

کنید که در گزینۀ )B ،)1 نباید در کروموزوم همتا روبه روی a باشد چون الل های یک صفت نیستند.
در این تس�ت باید اس�پرم ها را R یا W در نظر بگیرید ولی تخم زا همواره W و یاختۀ دوهس�ته ای نیز فقط WW می باش�د. دقت کنید که دو اسپرمی که لقاح 2021 13

مضاعف انجام می دهند یا هر دو R هستند که در لقاح با کیسۀ رویانی Wدار، تخم اصلی )رویان( صورتی RW و آندوسپرم RWW ایجاد می کند )درستی گزینۀ )3(( و 
یا باید رویان سفید WW همراه با آندوسپرم WWW ایجاد کند )نادرستی گزینۀ )1( به علت در نظر گرفتن رنگ قرمز(.

جمعبندی
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند.11 13

دق�ت کنی�د که اس�م و ویژگی خاص در گیاهان آش�نا! در کنکور ش�ما را گ�ول نزند و با دقت کامل، س�ؤال را بخوانید!! در این س�ؤال تکثیر زاییش مدنظر بوده اس�ت 
 ک�ه در م�ورد نهاندان�گان فق�ط با دان��ه، گل و میوه صورت می گیرد. امی��دوارم اگر عبارات )ال��ف( و )د( را انتخاب کرده بودید از این به بعد س��ؤاالت را با دق��ت زیاد بخوانید!!

)پیازِ نرگس و ساقه رونده توت فرنگی برای تکثیر رویشی می باشد نه زایشی!(.

دانه در تولیدمثل زایشی از رویش تخمک ایجاد می شود و برخالف ریشه، ساقه و برگ فاقد سه سامانۀ پوششی، زمینه ای و آوندی می باشد )درستی ب(.

خزه ها و سرخس ها فاقد دانه هستند که یاختۀ جنسی نر یا اسپرم متحرک دارند و برای لقاح به آب سطحی محتاجند.21 13
گزینۀ )1(: بازدانگان یاختۀ جنس�ی متحرک و گل ندارند. / گزینۀ )2(: خزه ها آوند ندارند و فاقد ریش�ه برای ایجاد قارچ ریش�ه ای هس�تند. / گزینۀ )4(: 

یاختۀ همراه ویژۀ نهاندانگان است ولی خزه نه یاختۀ همراه دارد و نه آوند.
ساقه های تخصص یافته تکثیر رویشی به چهار صورت زمین ساقه، غده، پیاز و ساقه رونده می باشد.31 13

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. زمین س��اقه و س��اقه رونده، رش�د افقی به ترتیب در زیر و روی خاک دارند ولی تولید پایه های جدید در زمین س�اقه از محل 
جوانۂ انهتایی و جانبی و در س�اقه رونده، از محل گره ها می باش�د. / گزینۀ )2(: نادرس�ت است. پیاز، ساقه زیرزمیینِ کواته تکمه مانند دارد و با غده متورم پراندوخته که در 

سیب زمینی دیده می شود متفاوت است. / گزینۀ )3(: درست است. ساقه غده ای زیرزمینی متورم و پر از اندوخته غذایی آمیلوپالستی می باشد که هر جوانه روی غده آن 
می تواند به یک گیاه تبدیل شود. / گزینۀ )4(: نادرست است.

رشد زیرزمیین در ساقه ها به صورت زمین ساقه، غده و پیاز دیده می شود که در هرکدام در محل جوانه ها و گره ها گیاهان جدید ایجاد می شوند نه یک گیاه!

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند.41 11
الف( نادرست است. از فن کشت بافت برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آن ها در آزمایشگاه استفاده می شود )نه در زمین های کشاورزی!( / 
ب( نادرس�ت اس�ت. همه )نه اغلب( مراحل فن کش�ت بافت در محیط کاماًل سرتون یعنی عاری از میکروب و دارای مواد مورد نیاز رشد گیاه انجام می شود. / ج( نادرست 
اس�ت. در این فن از یاخته ها یا بافت های مریس��متی یا اپرانش��یم جوان که قادر به میتوز می باش�ند اس�تفاده می شود ولی یاخته های اسکلرانش��یمی و کالنشیمی در سامانه 
بافت زمینه ای، میتوز ندارند. / د( درست است. در شرایط مناسب و با رشد و تقسیم میتوز یاخته هایی هم شکل به انم کال و سپس ابفت ها یا توده ای تمایز یافته با ژن های 

یکسان و یاخته های هم شکل و یکسان ایجاد می شود.
5114

گلی که س�ه حلقه ای و بدون برچه )بدون قس��مت تولیدمثلی ماده( می باش�د، قطعًا دارای کاس�برگ، گلبرگ و پرچم می باشد. بس�اک این گل، حاوی کیسه های گرده و 
یاخته های میوز دهنده برای تولید گرده انرس می باشد. این یاخته ها در تقسیم میوز، قدرت انجام کراسینگ اوور، نوترکیبی، تشکیل تتراد و جدا کردن کروموزوم همتا دارند.

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. گل دارای مادگی می تواند یک یا چند برچه ای باش�د. / گزینۀ )2(: نادرست است. گل سه حلقه ای تک جنسی، دارای کاسبرگ، 
گلبرگ و پرچم یا مادگی می باش�د که در این صورت یا بس�اک و میله و یا برچه و کالله و خامه و تخمدان می باش�د. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. گلی که دو حلقه ای و 

دوجنسی است فاقد کاسبرگ و گلبرگ است و دارای هر دو قسمت زایشی پرچم و مادگی می باشد و معمواًل گرده افشانی آن ها با ابد یا آب صورت می گیرد.
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بخش تولیدمثلی مادۀ گل، مادگی می باشد که در تخمدان آن، تخمک ها تشکیل می شوند. با توجه به شکل 61 13
کتاب در گل آلبالو، تخمدان هر برچۀ آن در زیر پرچم ها در نهنج قرار گرفته است. 

گزینۀ )1(: میوز در تخمدان ولی پذیرش دانۀ گرده در کالله صورت می گیرد. / گزینۀ )2( و )4(: اسپرم 
در لولۀ گرده ایجاد شده در کالله و خامه به وجود می آید ولی لولۀ گرده بخشی از قسمت های تولیدمثل ماده نمی باشد.

7114

یاخته های جنسی دارای وسیله حرکتی، ویژه گیاهان بی دانه می باشد )خزه و سرخس( پس این گیاهان اصاًل دانه ندارند.

گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. گیاه دولپه ای در نهاندانگان می تواند دو نوع یاخته آوند چوبی تراکئیدی و
عنصر آوندی داش�ته باش�د و همچنین اگر رشد پسین داشته باش�ند می توانند دو نوع کامبیوم آوندساز و چوب پنبه ساز 

داش�ته باش�ند. / گزینۀ )2(: درس�ت است. دانه رسیده فاقد آندوسپرم )اندوخته( مخصوص هناندانگان دولپه ای می باشد که در بیشتر از آن ها مانند لوبیا رشد ساقه رویانی 
از زیر لپه می باشد و لپه ها از خاک با رویش روزمینی خارج می شوند. / گزینۀ )3(: درست است. پریدرم و رشد پسین ویژه درختان دولپه ای است و همان طور که می دانید 

2n یعنی پوسته و لپه های قطور و رویان دارند. در دولپه ای ها، دانه رسیده فاقد آندوسرپم است و فقط یاخته های 
در ش�کل م�ورد نظ�ر )ال�ف( گرده های ن�ارس حاصل می�وز )ج( 81 13

می باشد و )ب( گرده های رسیده حاصل از میتوز )د( می باشند.
گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. تقس�یم می�وز برخ��الف میت�وز، 
 / می ش�ود.  یاخته ه�ا  در  تن�وع  س�بب  مختل�ف  تت�رادی  آرایش ه�ای   ب�ا 
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. دی�واره داخلی غیرمنفذدار و خارج�ی منفذدار در 
گرده های رس��یده وجود دارد. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. ه�ر گردۀ نارس و 
رس�یده می توان�د در نهایت دو اس�پرم یکس��ان در یک لولۀ گ�رده ایجاد کند. / 
گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. تغییرات در دیواره یاخته مخصوص تبدیل گردۀ 

نارس به رسیده و ضمن تقسیم میتوز )د( می باشد.
عبارات )الف(، )ب( و )ج( نادرست می باشند )برو جدول زیر رو تحلیل کن(.91 13

کیسۀ گرده لقاح کردهکیسۀ رویانی لقاح نکردهتخم ضمیمهتخم اصلیگردۀ رسیدهگردۀ نارسمجموعه

1223810تعداد مجموعه
112212انواع مجموعه

فقط مورد )د( صحیح می باش�د. واژه تخمک تا وقتی گفته می ش�ود که لقاحی صورت نگرفته ابش��د. تخمک دارای پوشش دوالیه ای، خورش و کیسه رویانی لقاح 101 14
 3n 2n )لپه و رویان()رد ب( و یاخته های   نکرده است ولی واژه دانه پس از لقاح مضاعف )دوتایی( نهاندانگان و ایجاد تغییرات پوسته گفته می شود که حاوی یاخته های 
)آندوسپرم( می شود که دور آن ها خورش های 2n و پوشش دوالیه ای تخمک 2n قرار گرفته است )در ضمن می دانید که الله تک لپه ای و آندوسپرم دار است( )درستی د(.

 خورش و پوسته، دو بخشی هستند که در تخمک و دانه مشترک می باشند )رد الف و ج(.
نارگیل گیاهی نهاندانه تک لپه می باشد که هم آندوسرپم مایع بدون تقسیم سیتوپالمس و هم جامد گوشی خورایک هرماه تقسیم سیتوپالمس دارد. 111 12

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. یاخته زایش�ی دانه گرده با میتوز س�بب ایجاد یاخته های جنسی نر می شود ولی جدا ش�دن کروموزوم همتا ویژه آنافاز 1 میوز 
اس�ت ن�ه میتوز!! / گزینۀ )2(: درس�ت اس�ت. تخم اصلی در گیاهان ق�درت انجام میتوز دارد که بعد از آنافاز و جدا ش�دن کروماتیدهای خواه�ری، دو یاختۀ دیپلوئید با 
اندازۀ سیتوپالسم متفاوت ایجاد می کند. / گزینۀ )3(: نادرست است. بالفاصله بعد از آنافاز میوز 1 که کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند، مرحله تلوفاز 1 می باشد 
که محصول آن دو یاخته هاپلوئید مضاعف می باش�ند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. یاخته مولد کیس�ه رویانی با میتوز و جدا شدن کروماتیدهای خواهری، به یاخته های 

هاپلوئید با عدد کروموزومی n و تک کروماتیدی تبدیل می شود.
12113

2n حاصل از لقاح اسپرم و  2n دارد )پوس��ته، لپه و رویان( ولی پوس�ته فرمول ژنتیکی مادر و لپه و رویان فرمول تخم  دانه رس�یده نهاندانگان دولپه ای فقط یاخته های 
تخم زا را دارد که می تواند با پوسته متفاوت باشد.

گزینۀ )1(: درست است. آلبالو برخالف کدو، یک گیاه با گل های دوجنسی است که در یک گل هر دو بخش نر و ماده وجود دارد. / گزینۀ )2(: درست است.

 کیسه گرده و تخمک معادل هم می باشند چون در آن ها ضمن میوز تشکیل تتراد )جفت شدن طولی کروموزوم های همتا( صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: درست است.
اگر به ش�کل کتاب در مورد یاخته های حاصل از میوز خورش دقت کنید، متوجه می ش�وید که یاخته باقی مانده از س�ه یاخته دیگر حجیم تر می باش�د و همین طور در دانه 
گرده رس�یده آن ها، سیتوپالس�م یاخته رویش�ی از زایشی حجیم تر اس�ت. دقت کنید که اولین میتوز یاخته تخم اصلی نهاندانگان نیز میتوز با تقسیم سیتوپالمس انمساوی 

دارد که یاخته کوچک تر خاستگاه گیاه اصلی می شود.
منظور صورت سؤال تخمک است که فقط مورد )د( دربارۀ آن صحیح است چون هر تخمک پس از لقاح به یک دانه تبدیل می شود.131 11

یکی از یاخته های خورش درون تخمک، با میوز سبب ایجاد یک یاخته مولد کیسه رویانی )چون سه تای دیگر می میرند( می شود ولی تخمک هنوز کیسۀ رویانی ندارد 
)نادرستی الف و ج(. عبارت )ب( در مورد دانۀ گرده )نه تخمک( صحیح است.
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دو سر رویان دانه حاوی مریسمت های نخستین ایجاد کننده ساقه و ریشه هستند. آندوسپرم دانه نیز بافت اپرانشیمی دارد. این دو بافت در داشتن دیواره انزک غیرچویب 
و تواانیی تقسیم شدن به هم شبیه می باشند ولی هسته درشت مرکزی و به هم فشرده بودن از ویژگی های اختصاصی بافت مریستمی است.

موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند.151 11

الف( نادرس�ت اس�ت. دقت کنید که پیکر گرده افش�ان ها در هنگام تغذیه از گل ها به دانه های گرده آغشته می ش�ود نه به دانه های گیاه!! )چون دانه ها در 
میوه ها نهان هستند و هنوز هم به وجود نیامده اند(. / ب( نادرست است. شهد گل ها نیز عالوه بر رنگ درخشان و بوی قوی در جلب توجه گرده افشان ها مؤثر است. / ج( 
درس�ت اس�ت. زنبورهای عس�ل عالئم نوری گل ها را که فقط در نور فرابنفش دیده می شود، تشخیص می دهند. / د( درست است. گیاهان دارای گل های ناکامل که با باد 

گرده افشانی می کنند، تعداد فراوانی از این گل های کوچک را تشکیل می دهند که فاقد کاسبرگ و گلبرگ با رنگ درخشان و  بوی قوی هستند.
16114

3n نیز دو کروموزوم خود را از والد ماده و ی�ک کروموزوم را از والد نر گرفته  در دان�ه نهاندان�گان، پوس��ته هر دو ژن خود را از والد ماده گرفته اس�ت و تخ��م مضیمه 
اس�ت. پس منظور س�ؤال این دو قس�مت )پوسته و آندوسپرم( می باشد چون قسمت دیگر دانه، رویان اس�ت که دیپلوئید بوده و از هر والد یک کروموزوم می گیرد. حتمًا به 

یاد دارید که فقط رویان در دو انتهای خود دارای مریستم نخستین نوک ساقه و ریشه می باشد )علت درستی گزینۀ )4((.

3n ص�ادق نیس�ت. / گزین�ۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. فق��ط پوس��ته دان��ه از تغیی�ر پوس�ته تخم�ک حاص�ل می ش�ود و ای�ن نکت�ه در م�ورد آندوس�پرم 
گزینۀ )2(: نادرست است. فقط آندوسرپم ذخیره غذایی دارد و هنگام رشد رویان به مصرف می رسد و پوسته دانه این ویژگی را ندارد. / گزینۀ )3(: نادرست است. کیسه 
2n دارد که مربوط به والد نر می باش�د ولی پوس�تۀ دانه کاماًل حاوی ژن های مادر اس�ت که گاهی هم مثاًل در خودلقاحی می تواند کروموزوم های کیس�ه  گرده یاخته های 
 گ�رده را داش�ته باش�د. آندوس�پرم می توان�د کروموزوم های�ی ش�بیه کیس�ۀ گ�رده داش�ته باش�د ول�ی ص�ورت س�ؤال قی�د »ه�ر« و »قطع�ًا« دارد ک�ه گزین�ۀ )3( 

را نادرست می کند.
فقط مورد )ب( نادرست می باشد.171 12

 گیاهان دولپه ای در ساقۀ خود، دستجات آوندی روی یک دایره دارند که برخی از آن ها مثل انواع درختی آن ها کامبیوم دارند.
3n اندوخته ای به نام آندوس�پرم می باش�د که تا قبل از رس�یده شدن دانه، در همه دانه ها  الف( درس�ت اس�ت. دانه اولیه هر نهاندانه ای حاوی یاخته های 
2n لپه ذخیره می شود و فاقد آندوسپرم می شوند. / 3n آن در یاخته های   قابلیت غذارسانی به سایر یاخته ها را دارد. در دولپه ای حین اینکه دانه رسیده می شود، اندوخته 

ب( نادرس�ت اس�ت. گیاهان دولپه که علفی هس�تند ولی کامبیوم مخصوص درختان دولپه ای چندساله است. / ج( درست است. در گیاهان، کاروتنوئیدها و آنتوسیانین ها 
ترکیبات رنگی هس�تند که به ترتیب در رنگ دیس�ه ها و واکوئول ها قرار دارند. در زیس�ت دوازدهم می خوانید که از بین آن ها کاروتنوئیدها در راکیزه، مانع اثر رادیکال آزاد 

می شوند. / د( درست است. رویان دانه رسیده نهاندانگان حاوی لپه )برگ رویانی(، ریشه و ساقه رویانی می باشد.
181 aB aB بوده است. پس یاخته زایشی تولیدکننده آن نیز به صورت  AAaBbb باشد، یعنی یاختۀ جنسی نر  3n دانه به صورت  وقتی آندوسپرم یا یاخته  14

بوده است چون با میتوز این یاختۀ جنسی را ایجاد کرده است.
2n می باش�ند. /  3n از هر دو ژن یکس�ان یک صف�ت، یکی را حذف کنی�د، باقی مانده ه�ا ژنوتیپ رویان  گزین�ۀ )1(: درس�ت اس�ت. ه�رگاه در یاخت�ه 
B را  a و  2n تولیدکننده آن باید هرچه که باشد، بتواند این دو ژن  aB بوده است پس یاخته  گزینۀ )2(: درست است. یاختۀ جنسی نر در این سؤال قطعًا به صورت 
( )یاخته دوهسته ای AAbb بوده و یاختۀ جنسی نر aB بوده است(. / گزینۀ )3(: درست است. یاختۀ جنسی ماده این سؤال حتمًا دارای  AaBB در خود داشته باشد )مثالً 
b را داش�ته باش�د، پس  A و  AAbb درآمده اس�ت، در نتیجه مادگی یا والد ماده نیز باید بتواند ژن های  b بوده اس�ت که یاخته دوهس�ته ای به صورت  A و  ژن های 

می تواند AaBb باشد.
19113

در دانۀ اولیۀ نهاندانگان سه بخش وجود دارد
پوس�ته  2n از والد ماده

رویان  2n از لقاح تخم زا و یکی از یاخته های جنسی نر
آندوسپرم  3n از لقاح یاختۀ دوهسته ای و یاخته های جنسی نر دیگر

گزینۀ )1(: نادرست است. اگر آندوسپرم AaaBBbRRWW باشد، یاختۀ 2n به صورت رویان AaBbRW و پوسته aaBbRW می تواند داشته باشد. /
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. آندوس�پرم نمی تواند Bbb باش�د چون در این صورت والد نر B را داده اس�ت که امکان ندارد. / گزینۀ )3(: درس�ت اس�ت. اگر آندوسپرم 
AaabbbRRW باش�د، واجد دو نوع یاختۀ دیپلوئیدی رویان AabbRW و پوس�تۀ aaBbRW می تواند باش�د و نمی تواند الل B را داشته باشد. / گزینۀ )4(: نادرست 

است. اگر اندوخته AaaBBbRRW باشد، می تواند رویان AaBbRW و پوستۀ aaBbRW داشته باشد.
شلغم گیاهی دوساله علفی است که ریشه آن مانند ریشه اغلب گیاهان، قادر به فتوسنتز و جذب نور برای ساخت مواد آلی نمی باشد، این ریشه در سال اول 201 11

مواد ساخته شده گیاه را ذخیره کرده تا در سال دوم با آزاد کردن آن ها سبب گل دهی گیاه شود.
گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. گندم و خیار که گیاه یک س�اله اند و در همان سال اول همانند س��ال دوم زندگی شلغم که دوساله است می توانند رشد رویشی 
و زایش�ی کاملی داش�ته باش�ند. )منظور س��ؤال سال اول زندگی نیس��ت بلکه در یک سال لکی از رشد گیاه می باش��د.( / گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. برخی بازدانگان و 
تک لپه ای های درختی تا چند قرن زندگی دارند ولی رش�د پس�ین برحس�ب کتاب شما! فقط در دولپه ای های درختی وجود دارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. برخی گیاهان 

چندساله، فقط یک بار در زندگی گل می دهند.
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برگزیدۀسؤاالتقلمچی
در ساختار هر یک از گل های دیپلوئید، یاختۀ دیپلوئید مشاهده می گردد.11 12

گزینۀ )1(: هر دو بخش در هر گل کامل قابل رؤیت می باش�ند. / گزینۀ )3(: میوۀ حقیقی از رش�د تخمدان و میوۀ کاذب از قس�مت های دیگر گل حاصل 
می شود، پس هر دو ممکن است در تشکیل میوه نقش داشته باشند. / گزینۀ )4(: دیوارۀ خارجی دانۀ گرده، فقط با کالله تماس دارد.

میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده باشد، میوۀ حقیقی است.21 14
گزینه ه�ای )1( و )3(: در گروه��ی از گیاه�ان بدون دانه لقاح بین تخم زا و اس�پرم صورت نمی گیرد و رویان و دانه ای هم تش�کیل نمی گردد، در گروهی دیگر 
از گیاهان رویان قبل از تکمیل مراحل رش�د و نمو خود از بین می رود و دانه های نارس�ی تش�کیل می ش�ود که ریزند و پوس�تی نازک دارند. / گزینۀ )2(: اگر در تشکیل میوه 
قس�مت هایی از گل )به جز تخمدان( نقش داش�ته باش�ند، میوۀ کاذب محس�وب می شود. به طور مثال در گیاه سیب، میوه حاصل رش�د هننج است، در حالی که نهنج جزء 

چهار حلقۀ گل محسوب نمی شود.
جذب آب برای شکافته شدن پوستۀ دانه و رسیدن اکسیژن به رویان دانه جهت رشد الزامی می باشد. 31 14

گزینۀ )1(: دانۀ ذرت برخالف دانۀ لوبیا، تنها از یک لپه برخوردار می باشد. / گزینۀ )2(: ریشۂ رویاین به طور مستقیم به پایه ای متصل می باشد که موجب 
ایجاد ارتباط میان گیاه مادر و رویان می شود. / گزینۀ )3(: در دانۀ ذرت نیز همانند دانۀ لوبیا، یاخته های تریپلوئیدی در مجاورت پوستۀ دانه قرار گرفته اند.

شماره های 1 تا 3 به ترتیب نشان دهندۀ یاختۀ دوهسته ای، تخم زا و پوستۀ تخمک می باشد. پس از لقاح، پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل می شود.41 14
گزینۀ )1(: درون دانه از تقسیمات متوالی تخم مضیمه تشکیل می شود نه یاختۀ دوهسته ای! / گزینۀ )2(: یاختۀ دوهسته ای پس از لقاح، یاختۀ تخم ضمیمه 
را به وجود می آورد. تخم ضمیمه با تقس�یم های متوالی بافتی به نام درون دانه را به وجود می آورد. این بافت از یاخته های پارانش�یمی س�اخته ش�ده اس�ت و ذخیره ای برای 
رش�د رویان در دانۀ تازه تش�کیل ش�ده اس�ت. / گزینۀ )3(: یاختۀ جنسی نر در گیاهان گل دار فاقد وس��یلۂ حرکی )تاژک( است. به همین دلیل در این گیاهان ساختاری به 

نام لولۀ گرده تشکیل می شود.
یکی از یاخته های بافت خورش، با انجام تقسیم میوز، چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می کند. از این 4 یاخته فقط یکی از آن ها )بزرگ ترین آن ها( باقی می ماند 51 13

و تقس�یم میتوز انجام می دهد )نادرس�تی گزینه های )1(، )2( و )4((. یاختۀ زایش�ی با انجام تقس�یم میتوز )نه میوز!(، یاخته های جنس�ی نر را در نهاندانگان ایجاد می کند و 
هیچ یک از یاخته های حاصل از میوز پارانشیم خورش توانایی انجام تقسیم میوز را ندارند و چون ساختارهای چهارکروماتیدی در تقسیم میوز 1 قابل مشاهده است، بنابراین 

در هیچ یک از این یاخته ها، ساختار چهارکروماتیدی مشاهده نمی شود )درستی گزینۀ )3((.
مطابق ش�کل مقابل در ریشۀ گیاهان دولپه 61 14

فاقد رش�د پس�ین، قطورترین آوندهای چوبی نس�بت به 
آوندهای چوبی نازک تر، از الیۀ ریشه زا دورتر هستند.

گزین�ۀ )1(: طب�ق زیست شناس�ی دهم، 
آلکالوئیده�ا در دف�اع از گیاه�ان در براب�ر گیاه خ�واران 
نق�ش دارن�د. / گزین�ۀ )2(: در پ�ی عملک�رد کامبی�وم 
چوب پنبه س�از، بافت چوب پنبه ساخته می شود که طبق 
کتاب زیست شناس�ی دهم، چوب پنبه مانع ورود عوامل 
بیم�اری زا به گی�اه می ش�ود. / گزین�ۀ )3(: مولکول های 
آندوس�پرم دانه، مولکول های نشاسته را در آمیلوپالست 

ذخیره می کنند.
یاخته های 3n ،2n و بیشتر از آن، دارای فام تن همتا هستند ولی یاختۀ تک الد )n( فاقد فام تن همتا است. در دانۀ رسیدۀ لوبیا، پوشش دانه 2n، رویان 2n و 71 11

اندوختۀ دانه )لپه( 2n هستند در حالی که در لولۀ گرده، دو یاختۀ جنسی نر تک الد وجود دارد که فاقد فام تن همتا هستند.
گزینۀ )2(: در کیسۀ گرده، گرده های نارس فاقد فام تن همتا هستند. / گزینۀ )3(: دانۀ گردۀ رسیده، دو یاختۀ تک الد دارد و هر یاخته فاقد فام تن همتا است. /

گزینۀ )4(: هر دو نوع دانۀ رسیدۀ پیاز و لوبیا، فاقد یاختۀ تک الد هستند.
دانۀ گردۀ رسیده دارای دو یاختۀ رویشی و زایشی می باشد و گردۀ نارس شامل یک یاخته می باشد. هیچ کدام از یاخته های دانۀ گردۀ رسیده و نارس نمی توانند 81 14

لقاح انجام دهند.
گزینۀ )1(: یاختۀ تش�کیل دهندۀ گردۀ نارس نوعی یاختۀ دوالد در کیس�ۀ گرده می باش�د. یاخته های دوالد دارای فام تن های همتا می باشند. / گزینۀ )2(: 
گردۀ نارس با تقس�یم کاس�تمان ایجاد می ش�ود و دانۀ گردۀ رسیده با تقسیم رشمتان. در تقسیم کاستمان کاهش عدد فام تنی مشاهده می شود. / گزینۀ )3(: یاختۀ رویشی 
درون دانۀ گردۀ رس�یده تقس�یم نمی ش�ود. یاختۀ زایش�ی دانۀ گردۀ رس�یده و یاختۀ درون دانۀ گردۀ نارس توانایی تقسیم رشتمان را دارند. تقس�یم رشتمان در یاخته های 

پارانشیمی پیکر گیاه نیز مشاهده می شود.
منظور صورت سؤال ابفت اپرانشیمی است )فقط مورد )ج( درست است(.91 14

الف( دقت کنید در فضای بین روپوست و بافت آوندی، بافت زمینه ای قرار دارد که عالوه بر بافت پارانشیمی، دارای یاخته های کالنشیمی و اسکلرانشیمی 
نیز می باشد. / ب( دقت کنید ممکن است گیاه اولیه 4n باشد که در این صورت عدد کروموزومی آندوسپرم دیگر تریپلوئید نمی باشد. همچنین یاخته های بافت پارانشیمی 
در پیکر گیاه می توانند مثاًل در یک گیاه دیپلوئید، دو مجموعۀ کروموزومی داشته باشند. / ج( یاخته های پارانشیمی قدرت تقسیم میتوز دارند، در نتیجه می توانند از نقطۀ 

2G عبور کنند. / د( دقت کنید یاخته های پارانشیمی، دیوارۀ نخستین انزک و چوبی نشده دارند. وارسی 
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249 هر گیاه نهاندانۀ چندس�اله، در طول حیات خود، هر س�ال قابلیت رش�د رویشی دارد که در این نوع رش�د بافت های مریستمی نقش مهمی دارند. دقت کنید 101 13
 برخ��ی از گیاه�ان، ه�ر س�اله گل، دان�ه و می�وه )عامل مؤث��ر در پراکنش دانه( تولی�د می کنند. همچنین گیاهان چندس�اله می توانند علیف باش�ند و در نتیجه رش�د پس�ین 

نداشته باشند.
فقط مورد )د( صحیح است.111 11

الف( دقت کنید ممکن اس�ت گل دوجنس�ی باش�د. در گل های دوجنس�ی دانه های گردۀ رس�یده در درونی ترین حلقۀ گل تولید نمی ش�وند. / ب( گیاهان 
نهاندانه دارای عناصر آوندی هستند اما دقت کنید برخی گیاهان نهاندانه )مانند موز 3n( توانایی تولید دانه و رویان ندارند. همچنین دقت کنید که بعد از تشکیل رویان، 
 رشد آن تا مدتی متوقف می شود. / ج( دقت کنید یاخته های کامبیوم آوندساز در استوانۀ آوندی و یاخته های کامبیوم چوب پنبه ساز در ساختار پوست ساقه قرار می گیرند. / 

د( در گیاهان دولپه، ذخیرۀ نهایی دانه لپه است که از تقسیم تخم اصلی ایجاد شده است. در این گیاهان ریشه دار، ضخامت پوست ریشه از پوست ساقه بیشتر است.
یکی از زامه ها )اس��پرم ها( با یاختۀ تخم زا و دیگری با یاختۀ دوهس�ته ای لقاح می یابد. دقت کنید که این یاخته ها به طور مس�تقیم از میوز یاختۀ بافت خورش 121 11

ایجاد نشده اند. 
گزین�ۀ )2(: ب�ه عن�وان مث�ال ع�دد کروموزوم�ی تخ��م اص��یل و مضیمه با ه�م تف�اوت دارد. / گزین�ۀ )3(: مطابق ش�کل کتاب درس�ی، صحیح اس�ت. /

گزین�ۀ )4(: دانه ه�ای گردۀ نارس تقس�یم میتوز انج�ام می دهند. در نتیجه ممکن اس�ت در این دانه های گردۀ نارس در مرحل�ۀ متافاز میت��وز، کروموزوم هایی با حداکثر 
فشردگی مشاهده شود.

منظور س�ؤال بافت خورش می باش�د، در پی تقس�یمات یکی از یاخته های بافت خورش، کیس�ۀ رویانی ایجاد می ش�ود. در واقع هر یاخته الزامًا تقس�یم میوز 131 14
انجام نمی دهد. 

گزینۀ )1(: پس از تش�کیل تخم زا و یاختۀ دوهس�ته ای، بافت خورش آن ها را احاطه می کند. / گزینۀ )2(: گیاه آلبالو دارای گل کامل می باشد. ساختارهای 
ماده در حلقۀ چهارم آن قابل مشاهده می باشد. / گزینۀ )3(: یاخته های بافت خورش در شکل گیری پوستۀ دانه نقش ندارند.

منظور صورت سؤال گرده های انرس است. فقط عبارت )ج( درست است.141 11

الف( دانۂ گردۀ رس��یده دارای دو دیوارۀ داخلی و خارجی اس�ت. / ب( یاختۂ زاییش درون لولۀ گرده، با تقس�یم میتوز دو یاختۀ جنس�ی نر تولید می کند. / 
ج( هستۀ هر یاختۀ هاپلوئیدی میتوز انجام می دهد و دو هستۀ رویشی و زایشی تولید می نماید. / د( دانۀ گردۀ رسیده دو یاختۂ رویشی و زایشی دارد نه چهار یاخته!

منظور س�ؤال گیاهان نهاندانه اس�ت. یکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می ش�ود و با تقس�یم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می کند. از این چهار یاخته، 151 13
فقط یکی باقی می ماند که با تقسیم های میتوز متوالی ساختاری به نام کیسۀ رویانی ایجاد می کند. کیسۀ رویانی هفت یاخته دارد. تخم زا و یاختۀ دوهسته ای از یاخته های 

کیسۀ رویانی اند که در لقاح با یاخته های جنسی نر شرکت می کنند.
گزینه های )1( و )4(: کیس�ه های گرده در بس�اک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارد. از تقسیم میوز این یاخته ها، چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد 
می شود که در واقع گرده های نارس اند. هر یک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم میتوز و تغییراتی در دیواره به دانۀ گردۀ رسیده تبدیل می شود. دانۀ گردۀ رسیده یک 
دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد و بعد یاخته زایشی، زامه ها را می سازد. / گزینۀ )2(: با توجه به شکل کتاب درسی، در گیاهان 

گل دار، بساک ممکن است چهار کیسۀ گرده داشته باشد.
از تقسیم یاختۀ تخم اصلی، بخشی ایجاد می شود که در اتصال رویان به گیاه والد نقش دارد.161 14

گزینۀ )1(: این مورد فقط برای یاختۀ تخم اصلی و ضمیمه صحیح اس�ت. / گزینۀ )2(: اگر گیاه اولیه هگزاپلوئید باش�د، یاخته های کیس�ۀ رویانی تازه بارور 
شده حداقل تریپلوئید می باشند. / گزینۀ )3(: هیچ یک از این یاخته ها، قدرت تقسیم میوز ندارند.

منظور صورت س�ؤال یاخته های هاپلوئید حاصل از میوز در حلقه های س�وم و چهارم می باش�د. همۀ این یاخته ها در پی جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری در171 14
آنافاز 2 میوز ایجاد می شوند.

مورد )ب( لپه است و لپۀ ذرت مواد غذایی درون دانه )آندوسپرم( را در خود ذخیره نمی کند.181 12

گزینۀ )1(: مورد )الف( درون دانه است که در بعضی گیاهان، بدون تقسیم سیتوپالسم می تواند ایجاد شود )مانند شیر نارگیل(. / گزینۀ )3(: مورد )ج( ساقۀ 
رویانی اس�ت که با توجه به عدد کروموزومی ذرت، هر یک از یاخته های آن در هس�تۀ خود دو مجموعۀ فام تنی دارد. / گزینۀ )4(: مورد )د( ریش�ۀ رویانی است و هیچ یک 
از اجزای رویان در زمان تشکیل به طور مستقیم به گیاه مادر متصل نیست و این اتصال به واسطۀ بخش ایجاد شده توسط یاختۀ بزرگ تر حاصل میتوز تخم ایجاد می شود.

فقط مورد )د( صحیح است. گیاهی که تخم زای آن درون کیسۀ رویانی قرار دارد، نوعی نهاندانه است و زامه های نهاندانگان وسیلۀ حرکتی ندارند. 191 11

الف( بعضی از گیاهانی که میوۀ بدون دانه تولید می کنند، دانۀ گردۀ نارس، دانۀ گردۀ رس�یده و کیس�ۀ رویانی تش�کیل می دهند. در این گیاهان، لقاح نیز 
انجام می ش�ود اما رویان آن ها قبل از تکمیل مراحل رش�د و نمو از بین می رود. / ب( داش�تن چهار حلقۀ هم مرکز به معنی کامل بودن گل اس�ت و مادگی ممکن است از یک 
یا چند برچه تش�کیل ش�ده باش�د. نهاندانگان تنها گروه از گیاهان هس�تند که گل تولید می کنند. تولید گل برای گیاهان هزینه بر است، به ویژه تولید گل هایی که رنگ های 

گوناگون، ترکیبات معطر و شهد دارند. / ج( نهاندانگان لقاح مضاعف دارند، اما لپه های رویان بسیاری از نهاندانگان )گیاهان لگ دار( از خاک بیرون می آیند و به مدت 
کوتاهی فتوسنتز می کنند.

گل گیاه آلبالو، یک گل کامل است.201 14

الف( درست است. در حلقۀ سوم، گرده های نارس و دانه های گردۀ رسیده مشاهده می شود. همگی توسط یاخته های دیپلوئید کیسۀ گرده احاطه شده اند. /
ب( نادرس�ت اس�ت. این مورد فقط مربوط به گرده های انرس اس�ت که در حلقۀ سوم قرار دارند )در کنکور 98 نیز مطرح شده بود(. / ج( نادرست است. یاخته های درون دانۀ 
گردۀ رسیده در ابتدای تشکیل تقسیم نمی شوند. همچنین یاختۀ رویشی تقسیم نمی شود. / د( نادرست است. دقت کنید سه یاختۀ کوچک تر حاصل از تقسیم میوز یاختۀ 

بافت خورش از بین یم روند و محتویات هستۀ آن ها در کیسۀ رویانی مشاهده نمی شود.
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برگزیدۀسؤاالتسراسری
گل ادریسی گیاهی نهاندانه است که دانه گرده رسیده آن در پرچم و کیسه رویانی آن در مادگی گل تمایز می یابد. رویان نهاندانه یک یا دولپه ای است و ذخیره 11 12

2n است. گلبرگ های گل ادریسی در خاک اسیدی از رنگ صورتی به آیب تبدیل می شوند. 3n و در دولپه ای ها در لپه  غذایی آن ها در تک لپه ای ها در آندوسپرم 
در گیاهان، یاخته های جنسی نر مستقیمًا حاصل تقسیم میتوز هستند و البته تاژک )وسیلۀ حرکتی( فقط در یاخته های جنسی نر خزه و سرخس وجود دارد. 21 13
نهاندانگان موفق ترین گیاهان خشکی زی هستند که همواره مانند سایر گیاهان در اثر میوز، یاخته مولد بخش هاپلوئید پریاخته ای را ایجاد می کنند. هر گرده 31 13

نارس آن ها قدرت میتوز و ایجاد دانه گرده دارد ولی از کیسۀ گرده خارج نمی شود. از چهار یاخته حاصل از میوز خورش نیز فقط یکی باقی می ماند که قدرت میتوز و ایجاد 
کیسه رویانی را دارد.

مادگ�ی می توان�د ی��ک یا چند برچه ای باش�د )نادرس�تی گزینۀ )1((. تولیدمثل رویش�ی معمواًل ب�ه دلیل عدم نیاز ب�ه پیدایش جفت، س�ریع تر از تولیدمثل 
 زایش�ی صورت می گیرد )نادرس�تی گزینۀ )2((. دانه های گرده نارس آن ها درون کیس�ه گرده میتوز کرده و پس از رس��یده ش��دن دانه گرده از کیس�ه خود خارج می شوند

)نادرستی گزینۀ )4((. 
رشد پسین مخصوص درختان نهاندانه دولپه ای است که کیسه رویانی در تخمک آن ها تمایز می یابد.41 11

3n حاصل می شود. / گزینۀ )3(: نادرست است.  گزینۀ )2(: نادرست است. در نهاندانگان )تک لپه و دولپه( اندوخته غذایی رویان بعد از لقاح و ایجاد تخم 
فقط در گیاهانی که لپه آن ها از خاک خارج می ش�ود، لپه یا برگ رویانی تا مدت کوتاهی فتوس�نتز می کند. / گزینۀ )4(: نادرس�ت اس�ت. در نهاندانگان، گرده ها هیچ گاه 

فتوسنتز نمی کنند و یاختۀ جنسی نر هم در لوله گرده تشکیل می شود )نه دانۀ گرده!(.
مریستم نخستین، در ساقه در نوک آن ایجاد می شود ولی در ریشه نزدیک به انتهای آن است. در گزینۀ )4( این سؤال دقت کنید که رشد پسین در درخت ها 51 13

و درختچه های چندساله دولپه ای دیده می شود ولی گزینۀ )3( آن در مورد هر گیاه ریشه داری صحیح است. 
گزینۀ )1( در نهاندانگان دو نوع آوند چوبی تراکئیدی و عناصر آوندی دیده می شود و گزینۀ )2( ریشه محل ذخیرۀ اندوخته غذایی در گیاهان نهاندانۀ دوساله است.

در نهاندانگان که لقاح مضاعف دارند و دو یاخته  تخم در کیسه رویانی آن ها ایجاد می شود و یاخته های جنسی نر پس از خروج دانه گرده و در لوله گرده ایجاد می شود.61 11
گزینۀ )2(: ممکن است. در نهاندانگان بخش پریاخته ای هاپلوئید )گرده رسیده یا کیسه رویانی( همواره درون یا روی یک بخش دیپلوئیدی ایجاد می شود. / 
Aa داشته باش�د، دو نوع گرده نارس A و a در اثر میوز ایجاد می کند. /   گزینۀ )3(: ممکن اس�ت. در تقس�یم میوز کیس�ه گرده اگر یاخته دیپلوئید فرمول ناخالص مثل 

گزینۀ )4(: ممکن است. یاخته های جنسی نهاندانگان و بازدانگان بدون وسیله حرکتی یا تاژک هستند و مانند یاختۀ جنسی سایر گیاهان محصول میتوز می باشند.
وقتی ژنوتیپ گیاه AaBb است: 71 11

الف( درس�ت اس�ت، همۀ یاخته های مولد گرده نارس دیپلوئید و AaBb مش�ابه می باش�ند. / ب( نادرست اس�ت، گردۀ نارس  است که با میوز می آیند و 
4 نوع می توانند باش�ند )ab - aB - Ab - AB(. / ج( درس�ت اس�ت، همۀ یاخته های پارانش�یمی خورش دیپلوئید هستند پس مشابه هم AaBb می باشند. / د( درست 
اس�ت، همۀ یاخته های کیس�ۀ رویانی در دو قطب  می باش�ند و با میتوز یک یاخته آمده اند. / ه ( نادرس�ت اس�ت، هسته های کیس�ۀ رویانی یک تخمک، دارای ژنوتیپ های 
یکس�ان اس�ت ولی یک مادگی می تواند چند برچه داش�ته باش�د. در این صورت در هر کدام، تخمک هایی که برحسب میوز ایجاد ش�ده اند 4 نوع می توانند باشند. پس 4 
نوع کیس�ۀ رویانی مختلف در تخمدان می تواند ایجاد ش�ود. / و( نادرس�ت اس�ت، تخم از لقاح می آید که چون والد ناخالص اس�ت، پس 9 نوع ژنوتیپ در تخم حاصل از 

خودلقاحی آن ایجاد می شود.
در تکثیر غیرجنس�ی یا رویش�ی گیاهان، از قس�مت هایی از ساقه، برگ یا ریشه استفاده می کنند که ممکن است مثل غده، پیاز، زمین ساقه و ساقه رونده از نوع 81 13

تخصصی باشند و یا مانند روش هایی مثل پیوند زدن و خوابانیدن تخصص نیافته باشد )درستی گزینۀ )3( و نادرستی گزینه های )2( و )4((.

در تکثیر رویشی گیاهان فقط در فن کشت ابفت، داشتن محیط سترون اجباری و الزم است )نادرستی گزینۀ )1((.

مرحله مورد نظر س�ؤال که کروموزوم ها حداکثر فش�ردگی را دارند، مرحله متافاز میتوز است که پس از آن در مرحله آنافاز رشته های ریزپروتئینی دوک کوتاه 91 14
شده و کروماتیدهای خواهری را به سمت خود می کشند.

حذف و محو ش�دن غش�ای هس�ته در آخر مرحله پروفاز صورت می گیرد که قبل از متافاز اس�ت )نادرستی گزینۀ )1((. در گیاهان س��انرتیول وجود ندارد 
2n تبدیل می شود که در میتوز جدا شدن کروموزوم همتا برخالف آنافاز 1 میوز صورت نمی گیرد  )نادرستی گزینۀ )2((. تخم 2n هر گیاهی با میتوز به بخش پریاخته ای 

)نادرستی گزینۀ )3((.
فقط مورد )الف( درست است.101 13

یاخته  های 2n اپرانش��یم خورش که اطراف کیس�ه رویانی را احاطه کرده اند حاوی کروموزوم همتا می باش�ند ولی مصرف آندوس�پرم در نخود توس�ط یاخته  های لپه انجام 
می شود )درستی الف و نادرستی ب(.

فقط یک یاخته  پارانشیم خورش و آن هم قبل از تشکیل کیسۀ رویانی، میوز می کند )نادرستی ج(.

یاخته  2n درون کیسه رویانی لقاح یافته قسمت اتصال دهنده رویان به مادر را می سازد )نادرستی د(.

11113

در اثر رشد پسین و فعالیت کامبیوم چوب پنبه ساز، یاخته های پارانشیمی به سمت درون پوست می سازند.

گزینۀ )1(: نادرست است. فقط در پیازهای خوراکی، ساقه زیرزمینی به همراه برگ های خوراکی دیده می شود نه در همه ساقه های زیرزمینی!! )غده و ریزوم برگ 
خوراکی ندارند(. / گزینۀ )2(: نادرست است. ابزدانگان فاقد گل هستند ولی یاختۀ جنسی نر آن ها فاقد وسیله حرکتی و حرکت فعال می باشند. / گزینۀ )4(: نادرست است. 

کامبیوم آوندی مربوط به درختان دولپه ای است و چندبار گل دهی دارند ولی در گیاهان علیف چندساله و تک لپه ای چندساله که هر سال گل می دهند، کامبیوم وجود ندارد.
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251 2n است که بخش دیپلوئید جدید در دانه دولپه ای هاست که 121 در این شکل بخش های )1( تا )4( به ترتیب، شماره )1( لپه ها  13
از خاک خارج می شود )درستی گزینۀ )3((.

 ش�ماره )2( ریش��ه روی��این اس�ت ک�ه ظهور آن نخس�تین عالم�ت جوانه زنی اس�ت ولی خالف لپه و س�اقه و ب�رگ از خاک خارج نمی ش�ود
)نادرستی گزینۀ )4((.

2n می باشند )نادرستی گزینۀ )1((. شماره )3( برگ های رویانی است که همانند پوسته )بخش 4( 
2n می باشد که ژنوتیپ والد ماده را دارد و قسمتی از بخش دیپلوئیدی نسل قبل می باشد )نادرستی گزینۀ )2((. شماره )4( پوسته 

سومین حلقۀ گل حلقۀ پرچم ها است و محصول میوز آن گردۀ انرس است. این کیسه ها توسط یاخته های 2n محاصره شده اند.131 11
گزینۀ )2(: گرده های نارس درون کیس�ه های گرده که بخش دیپلوئید بالغ اس�ت به گردۀ رس�یده تبدیل می ش�ود و س�پس گردۀ رسیده خارج می شود. /

گزینۀ )3(: هر گردۀ نارس با یک ابر تقسیم میتوز به دو یاختۀ رویشی و زایشی که دارای دو دیواره در پیرامون خود هستند، تبدیل می شود. / گزینۀ )4(: یاخته های پارانشیم 
خورش درون تخمک و متعلق به بخش مادگی گیاه هستند که حلقۀ چهارم است نه سوم!

محصوالت میوز گردۀ نارس و یاخته های حاصل از میتوز پارانشیم خورش هستند که یاخته های باقی مانده در همان جا میتوز می کنند.141 12
گزین�ۀ )1(: گ�ردۀ ن�ارس فق�ط یک بار میت�وز دارد نه چندین ب�ار متوالی! از طرف�ی از چهار یاختۀ حاصل از پارانش�یم خورش، س�ه تای آن ه�ا می میرند. /

گزینۀ )3(: گل های حلقۀ چهارم از میوز یکی از یاخته های پارانش�یم خورش هس�تند نه حلقۀ س�وم! / گزینۀ )4(: این یاخته ها معمواًل توس�ط یاخته های دیپلوئیدی احاطه 
می شوند )نه هاپلوئیدی!(.

151 WW صورتی( و یا( RW باش�د. رویان حاصله یا W یا R آن واضح اس�ت ولی تخم زا می تواند W در این مثال اس�پرم فقط الل 14
)س��فید( می باش�د. اگر رویان WW و سفید باشد، قطعًا آندوسپرم آن نیز WWW بوده است ولی اگر رویان RW باشد، قطعًا آندوسپرم دو 
الل یکسان از والد ماده یعنی دو الل تخم زا را در یاختۀ دوهسته ای به صورت RR گرفته است و با اسپرم W به صورت RRW درآمده است.

عبارات )ب( و )د( صحیح هستند.161 12
الف( نادرس�ت اس�ت. برای نقض آن می توان گرده های نارس را نام برد که ابتدا به هم متصلند ولی س�پس از هم جدا شده و میتوز می کنند. / ب( درست 
است. گرده های نارس دو دیواره جدا دارند و پس از تغییراتی به دانه های گردۀ رسیده دارای دیوارۀ داخلی و خارجی متنوع تبدیل می شوند. / ج( نادرست است. در بخش 
ماده از چهار یاختۀ حاصل از میوز خورش، سه تا از بین یم روند و فقط یاختۀ باقی مانده میتوز می کند. / د( درست است. یاخته های تک الد در زمان تشکیل توسط بافت هایی 

با یاخته های دوالد احاطه شده اند ولی برخی مانند گرده های رسیده می توانند در بین یاخته های هاپلوئید گرده رسیده قرار گیرند.
فقط مورد )ب( درست است.171 11

الف( نادرست است. پرتقال میوۀ بدون دانه ای است که لقاح یاخته های جنسی در آن صورت نگرفته است. / ب( درست است. به طور مثال در مورد سیب 
این نکته صحیح اس�ت. / ج( نادرس�ت اس�ت. در همۂ میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان اس�ت. / د( نادرست است. در بعیض میوه ها، فضای تخمدان با دیوارۀ برچه 

به طور کامل تقسیم شده است.
لپه )ها( مشخص ترین و بزرگ ترین بخش رویانی دانه ها هستند که در نهاندانگان از تقسیم نامساوی تخم اصلی ایجاد می شود )البته منشأ آن ها یاختۀ کوچک تر 181 12

از تقسیم نامساوی تخم اصلی می باشد(.
گزینۀ )1(: بخش ذخیره ای می تواند در تک لپه ای، آندوس�پرم باش�د. / گزینۀ )3(: لپه  )ها( در بس�یاری از موارد، پس از خروج از دانه ممکن است تا مدت 

کوتاهی فتوسنتز کند )نه درون دانه!(. / گزینۀ )4(: اولین بخشی که از رویش دانه خارج می شود، ریشۂ رویاین است.
اسپرم ها، تخم زا و یاختۀ دوهسته ای، توانایی انجام لقاح مضاعف دارند که یاختۀ دوهسته ای همواره حداقل در گیاهان دیپلوئید، دارای دو مجموعه کروموزوم 191 13

مشابه و دیپلوئید می باشد )البته به این علت که در سؤال ذکر شده به طور معمول، ما گونه های گیاهی را دیپلوئید در نظر می گیریم(.
گزینۀ )1(: هیچ گامتی در هناندانگان وس�یلۀ حرکتی ندارد. / گزینۀ )2(: اس�پرم و س�ایر یاخته های لقاح دهنده در بخش تخمدان گیاه دیده می ش�وند. /

گزینۀ )4(: چون به طور معمول گیاهان دیپلوئید هستند، هر یاختۀ لقاح دهنده حاصل میتوز یاختۀ هاپلوئید است.
وس�یع ترین بخش س�اقۀ اصلی یا همان تنۀ گیاه دارای رش�د پسین، از خارج به داخل حاوی بافت های مریس��مت )اکمبیوم آوندساز( و آوندهای چویب می باشد که 201 12

فاقد یاخته هایی با دیوارۀ چوب پنبه ای )س��وبرین( می باش�ند )پس منظور سؤال مریستم و بافت آوندی چوبی با یاخته های آوندی چوبی، پارانشیم و فیبر است که در 
زیست دهم خواندیم(.

گزینۀ )1(: تنۀ گیاه دارای کامبیوم آوندس�از و پوس�ت آن کامبیوم چوب پنبه س�از دارد. / گزینۀ  )3(: آوند چوبی مس�ئول هدایت ش�یرۀ خام می باش�د. /
گزینۀ )4(: عدسک مخصوص پوست می باشد )این سؤال برای یادآوری زیست دهم الزم بود(.
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