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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 روند؟ ها از بين می اكسين بعضی از تواند ويژگی گياهانی باشد كه توسط یچند مورد م - 100

  شود. ها منجر به رشد قطری ساقه می الف) فعاليت كامبيوم آوندساز در بعضی از انواع آن
  ها دارای سه مجموعۀ كروموزومی است. ب) ذخيرۀ اصلی دانۀ آن

  شود. با توانايی ترابری شيرۀ خام ديده میهايی  ها در بخش مركزی، ياخته ج) در برش عرضی ريشۀ آن
 د) قطعاً دارای رويش زيرزمينی هستند.

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 ؟به درستي بيان شده استالد موجود در ساختار گل توليدشده در گياه آلبالو  های تک چند مورد فقط در ارتباط با بعضی از ياخته -101

  باشد.تواند در اتصال با ياختۀ مشابه خود ن الف) می
  ب) توانايی لقاح دارند.

  شود. ج) حاصل تقسيمی است كه در آن ساختارهای چهاركروماتيدی تشكيل می
 های دوكروماتيدی باشد. د) ممكن است دارای كروموزوم

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  
 ............ ست كه تر از هورمونی ا كم............ شده، غلظت هورمونی كه  مطابق با شكل زير در محيط كشت نشان داده -102

  رود. های بدون دانه به كار می اندازد ـ برای تشكيل ميوه را به تأخير می گياه های هوايی ) پير شدن اندام۱
  يابد. های جانبی افزايش می با قطع جوانۀ رأسی، مقدار آن در جوانه  كند ـ زايی را تحريک می ) ريشه۲
  تعرق نقش دارد.در جلوگيری از  ) عامل چيرگی رأسی است ـ ۳
  برند. ها، گياهان دولپه را از بين می كند ـ بعضی از آن زايی را تحريک می ) ساقه۴

 كند؟ عبارت زير را به درستی تكميل می ،چند مورد - 103

  »بخش ............  ،مطابق با شكل زير«
  گيرد. بر میهای ديپلوئيدی را در شد كه ياختهبا دارای پوششی دواليه می) ۱(الف) 

  باشد. های گرده می محتوی كيسه) ۲() ب
  دارند.  باشد كه همگی ديوارۀ خارجی منفددار و صاف محل قرارگيری ساختارهايی می) ۳(ج) 
  شود.  ها مشاهده می به تعداد يک عدد در همۀ گل) ۴(د) 

  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
 .......... ..ای كه  توان گفت هر ياخته در ارتباط با توليدمثل در گياه زيتون، می -104

  ) حاصل ميوز است، توانايی تقسيم ميتوز را دارد.۱
  كروموزوم است. ۴۶) حاصل ميوز است، دارای ۲
  ) در درون كيسۀ رويانی قرار دارد، از تقسيم ميتوز ياختۀ قبلی خود ايجاد شده است.۳
  های نارس ايجاد شده است. گيرد، مستقيماً از گرده ) در درون لولۀ گرده قرار می۴

 كند؟  دام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل میك - 105

 » است............. در گياه ............ ويژگی نوعی ساقۀ  ،............« 

  زنبق ) رشد افقی در سطح خاک ـ تمايزيافته ـ ۱
  زمينی ) داشتن نشاديسه(آميلوپالست)های فراوان ـ بدون تمايز ـ سيب۲
  فرنگی تمايزيافته ـ توت  ) رشد افقی در زير خاک ـ۳
كی متصل ) داشتن برگ۴   ـ تمايزيافته ـ الله مانند و تكمه شده به ساختاری زيرزمينی كوتاه های خورا
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