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6فصل 
(از یاخته تا گیاه)

زیست دهم 
زهراضیاء

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و 

بررسی محتوا
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(درخت لور)انجیر معابد
گیاهان گلدار دو لپه ای
تیره موراسه
 گونهFicus religiosa
آن را چابهار می توان نمونه های= کیش-قشم-در ایران در مناطق بندرعباس

مشاهده نمود

امروزه نهان دانگان بیشترین گونه های گیاهی روی زمین را تشکیل می دهند.
این گیاهان گرچه در جای خود ثابت اند؛ اما مانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند  .
ای دیگر بروند و با گیاهان برخالف جانوران نمی توانند برای تأمین ماده و انرژی مورد نیاز خود از جایی به ج

.احساس خطر، فرار یا به عامل خطر حمله کنند
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ا بتوانند بر چه ویژگی هایی به گیاهان کمک می کند ت
؟ محدودیت ساکن بودن در محیط غلبه کنند

اوت، چگونه گیاهان می توانند در محیط های متف
زندگی کنند؟ 

لی غذا برای از طرفی گیاهان افزون بر اینکه منبع اص
ده مواد بسیاری از مردم کره زمین اند، تأمین کنن
.یز هستنداولیه صنایعی، مانند داروسازی و پوشاک ن

نین گیاهان چه ویژگی هایی دارند که مواد اولیه چ
صنایعی را تأمین می کنند؟

ش هایی، اولین قدم برای یافتنِ پاسخ چنین پرس
ی سازمان ویژگی های یاخته گیاهی و چگونگدانستن 

ری پیکر در گیاهان آوندی و شکل گییابی یاخته ها 
.آنهاست

یاخته در گیاهان تفاوت هایی با یاخته در جانوران دارد.
 دیواره هم از تفاوت های سلول گیاهی و جانوری می باشد(کلروپالست)عالوه بر سبزدیسه ،.

دیوارۀ یاخته ای
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یل شده استیاخته، اولین بار در بافت چوب پنبه، مشاهده شد چوب پنبه از یاخته های مرده تشک.
وند که دیواره هایی یاخته های این بافت درمشاهده با میکروسکوپ به صورت مجموعه حفره هایی دیده می ش

.آنها را از یکدیگر جدا کرده اند
 ،ه اند یاختۀ گیاهی در بافتی مرددیوارۀ یاخته ای و تنها بخش باقی مانده از این دیواره ها.

میکروسکوپ ابتدایی رابرت هوک و آنچه مشاهده کرد.

پروتوپالست

 پروتوپالست شامل . ردرا در بر می گیپروتوپالست دیواره یاخته ای در بافت های زنده گیاه، بخشی به نام
غشا، سیتوپالسم و هسته است

عملکردهای دیواره

حفظ شکل یاخته ها

استحکام یاخته ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه

کنترل تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه

جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا

ساختار دیواره

 کیل می شودتشتیغه میانی در تقسیم یاخته گیاهی بعد از تقسیم هسته، الیه ای به نام.
 دو یاخته ایجاد می شودرا به دوبخش تقسیم می کند و در نتیجه(سیتوپالسم)این الیه، میان یاخته ،.

 ساخته شده استپکتین تیغه میانی از پلی ساکاریدی به نام.

پکتین مانند چسب عمل می کند و دو یاخته را درکنار هم نگه می دارد.

پیش سازهای آن در جسم گلژی ساخته می شود.

تیغه میانی
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 ،می سازددیواره نخستین را پروتوپالست هریک از یاخته های تازه تشکیل شده.
در این دیواره، عالوه بر پکتین رشته های سلولز وجود دارند.
؛ زیرا قابلیت گسترش و دیواره نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را در برمی گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی شود

.یز افزایش می یابدکشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازنده دیواره، اندازه آن ن
ضخامت آن در گیاهان مختلف متفاوت می باشد

 دیواره نخستین

گری نیز در بعضی یاخته های گیاهی، الیه های دی
سین دیواره پساخته می شود که به مجموع آنها 

.  می گویند

سین با رشته های سلولزی در هر الیه از دیواره پ
.هم موازی و با الیۀ دیگر زاویه دارند

ستین استحکام و تراکم این دیواره از دیواره نخ
.بیشتراست

ددیوارۀ پسین مانع از رشد یاخته می شو.

 اردندد جو وگیاهی ی هال سلودر همه

بین در بعضی ازسلول های گیاهی فحدفاصل
.کیل می شودغشای پالسمایی و دواره نخستین تش

 دیواره پسین

ول نخستین در سله اریوو دتیغه میانی : نکته
ین در ه پساریودلی وند د دارجووها های گیاهی
.  د داردجووها ل بعضی سلو
الن  مناطقی که دیواره سلولی نازک مانده است
معموال در محل الن دیواره پسین تشکیل نمی شود
از طریق کانال های پالسمودسم؛مواد غذایی،آب و پیام شیمیایی منتقل می شود
قطر کانال های موجود در پالسمودسم توسط سلول قابل تنظیم می باشد
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دیواره یاخته ای، دور تا دور یاخته را می پوشاند.

آیا این دیواره، یاخته ها را به طور کامل از هم جدا می کند؟

 از یاخته ای به وپالسمی کانال های سیتمشاهده بافت های گیاهی با میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که
می گویندپالسمودسم به این کانال ها، . یاخته دیگر کشیده شده اند

 کانال هاقابل تنظیم استاین قطر.

پالسمودسم

الن
تۀ دیگر بروندو ترکیبات دیگر می توانند از راه پالسمودسم ها از یاخته ای به یاخیمواد مغذ.
پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام الن، به فراوانی وجود دارند.

 به منطقه ای گفته می شود که دیوارۀ یاخته ای در آنجا نازک مانده استالن.

اداب می چگونه گیاه پژمرده بعد از آبیاری ش
شود؟ 

ه های می دانیم یکی از ویژگی های یاخت
وئول واکگیاهی، داشتن اندامکی به نام 

.  است
 در این اندامک، مایعی به نام شیرۀ

ترکیبی از شیرۀ واکوئولی. واکوئولی قرار دارد
.آب و مواد دیگر است

ی به مقدار و ترکیب این شیره، از گیاه
افت دیگر فرق گیاه دیگر و حتی از بافتی به ب

.می کند

واکوئول محلّی برای ذخیره
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واکوئول

(واکوئل مرکزی)ندبعضی یاخته های گیاهی واکوئول درشتی دارند که بیشترِ حجم یاخته را اشغال می ک

شود، در نتیجه وقتی تعداد مولکول های آب در واحد حجم در محیط بیشتر از یاخته باشد، آب وارد یاخته می
.پروتوپالست حجیم و به دیواره فشار می آورد

در این حالت واکوئول ها پر آب و حجیم اند  .

دیوارۀ یاخته ای در برابر این فشار تا حدی کشیده می شود، اما پاره نمی شود.

 استتورم یاتورژسانس یاخته دراین وضعیت در حالت .
رگ وگیاهان علفی حالت تورم یاخته ها در بافت های گیاهی سبب می شود که اندام های غیر چوبی، مانند ب

.استوار بمانند

تورژسانس یا تورم

از دیواره فاصله می اگر به هر علتی آب کم باشد، حجم کُریچه کاهش می یابد و پروتوپالست جمع می شود و
.نامیده می شودپالسمولیز این وضعیت، . گیرد
د و گیاه به دنبال مرگ یاخته اگر پالسمولیز طوالنی مدت باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمی شو

.هایش، می میرد

پالسمولیز
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 در این فعالیت، واکنش یاخته ها را هنگام پالسمولیز و تورژسانس، مشاهده می کنیم-الف  .

ت که مقدار نمک های در صورتی که اگر در استفاده از آب معمولی، حالت پالسمولیز، مشاهده شود، به این معنی اس
. معدنی آب، زیاد است

وارۀ یاخته ای در یاخته های جانوری در پیش بینی عملکرد یاختۀ جانوری در محیطی با فشار اسمزی کم، باید تأثیر نبودن دی
.را، در نظر داشته باشیم

ب مقطر قرار داددر طراحی آزمایش، کافی است آنها به این نکته اشاره کنیم که یاخته های جانوری را باید در آ  .

روه آزمایش شونده در طراحی آزمایش، برای تغییر در اندازه یا وزن بافت، کافی است که براساس روش علمی گ-ب
.و کنترل را تشکیل دهیم 

این دو متغیر را در محیط های غلیظ و رقیق بررسی کنیم.
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که آن هم به علت )میکندبرگ کلم بنفش وقتی در آب با درجۀ طبیعی باشد، معموالً تغییر چندانی در رنگ آب ایجاد ن
ود،سبب رنگی شدن ، اما جوشاندن آن، که سبب مرگ یاخته ها و تخریب غشای زیستی می ش(برش برگ با چاقوست

.آب میشود

 ذخیره مواد در واکوئول

 به جز آب، واکوئول محل ذخیرۀ

.Aترکیبات پروتئینی مانند گلوتن در گندم

.B اسیدی

.Cرنگی که در گیاه ساخته می شوند مانند آنتوسیانین

 ه می شودیکی از ترکیبات رنگی است که در واکوئول ذخیرآنتوسیانین.
د پرتقال توسرخ، به آنتوسیانین در ریشۀ چغندر قرمز، کلم بنفش و میوه هایی مانن

.مقدار فراوانی وجود دارد

 جالب است که رنگ آنتوسیانین درpH های متفاوت تغییر می کند.

 گِلوتن

پروتئین، یکی دیگر از ترکیباتی است که در واکوئول ذخیره می شود.

 رف می رسدیکی از این پروتئین هاست که در گندم و جو ذخیره می شود و برای رشد و نمو رویان به مصگِلوتن

نگلوت

پوسته دانه
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رنگ ها در گیاهان

که انواعی از گیاهان را به سبز بودن می شناسیم؛ در حالی
عضی رنگ دانستیم که ب. رنگ ها در گیاهان دیده می شود

. ها به علت وجود موادرنگی در واکوئول است

یوه گوجه آیا رنگ زرد یا نارنجی ریشه هویج، و رنگ قرمز م
ل هاست؟ پاسخ فرنگی مربوط به ترکیبات رنگی در واکوئو

.منفی است

 (پالست)دیسه

 است( پالست)دیسهیکی دیگر از ویژگی های یاخته های گیاهی، داشتن اندامکی به نام.
انواعی از دیسه ها در گیاهان وجود دارد
پالست

 ز دیده می شوندبه همین علت گیاهان، سب. به مقدار فراوانی کلروفیل دارد:کلروپالست.

ذخیره می نوئیدها کاروتنوع دیگری پالست وجود دارد که در آن، رنگیزه هایی با نام :کروموپالست
.  شوند

 د که نارنجی استدارنکاروتن مثالً کروموپالست ها در یاخته های ریشه گیاه هویج، مقدار فراوانی  .

اخته های بخش خوراکی آمیلوپالست بعضی پالست ها رنگیزه ندارند، مثالً در پالست های ی
نشادیسه ت به آن سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به همین عل

.می گویند( آمیلوپالست)
وجود نشادیسه در بخش خوراکی سیب زمینی را چگونه نشان می دهید؟
 ،(  آنتی اکسیدان)سنده پادُاکمشخص شده است که ترکیبات رنگی در واکوئول و کروموپالست

.اند
غز و اندام های دیگر نقش ترکیبات آنتی اکسیدان در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد م

.مثبتی دارند

پالست ها و ذخیره مواد

شکیل پایه های ذخیره نشاسته، هنگام رویش جوانه های سیب زمینی، برای رشد جوانه ها و ت
.جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود
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کلروپالست ها، کاروتنوئید هم دارند که با رنگ کلروفیل پوشیده می شوند.

تغییر می کند و به در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار کلروپالست ها در بعضی گیاهان
.کروموپالست تبدیل می شوند

ددر این هنگام کلروفیل در برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یاب.
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ترکیبات دیگر در گیاهان

ازند که استفاده هایی به معموالً گیاهان را به عنوان جانداران غذا ساز می شناسیم، اما گیاهان ترکیبات دیگری می س
غیر از غذا دارند

یزی الیاف بودندمثالً قبل از تولید رنگ های شیمیایی، گیاهان از منابع اصلی تولید رنگ برای رنگ آم.

استفاده می شد؟آیا می دانید قبل از تولید رنگ های شیمیایی از چه گیاهانی برای رنگ آمیزی الیاف فرش
 گیاهان  دارای رنگدانه

قش مؤثری دارنددسته ای از گیاهان دارای رنگینه هایی با ثبات عالی و متوسط هستند و در رنگرزی سنتی ن.

انجیر، برگ جعفری، گلگل رنگ، وسمه، توت، برگ درخت پیاز، پوست چغندر، بابونه، اسپرک، نیل، گل روناس ،
ر ایران یافت شده و از ، جا شیر و غیره از گیاهانی هستند که دزعفران، سماق، هلیله، گردو، پوست بلوط، انارپوست 

.مواد رنگزای آن ها در رنگرزی استفاده می شده است

شیرابه

فید رنگی خارج می شود که به اگر دمبرگ انجیر را ببریم یا اینکه میوه تازه انجیر را از شاخه جدا کنیم، از محل برش، شیره س
.می گویندشیرابه آن 

ترکیب شیرابه،در گیاهان متفاوت، فرق می کند.

الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت ساخته شد.
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نقش آلکالوئیدها

قش آنها ن. آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند:
1-دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است .
2-ی برندآلکالوئیدها را در ساختن داروهایی مانند مسکّن ها، آرام بخش ها و داروهای ضد سرطان به کار م  .
3-هاست که سالمت و امروزه مصرف مواد اعتیادآور، از معضالت بسیاری از کشور.بعضی آلکالوئیدها اعتیادآورند

.امنیت آنها را تهدید می کند

ودن آن است؟آیا گیاهی بودن یک ترکیب به معنی بی ضرر ب

 ِیاهی است و هیچ محصول کامالً گشرکت های تجاری در تبلیغ محصوالت خود و تشویق مردم برای خرید، عبارت
.را به کار می برند! ضرری ندارد

ا، مسموم کننده یا حتی در حالی که ترکیباتی در گیاهان ساخته می شود که در مقادیر متفاوت، ممکن است سرطان ز
.کشنده باشند

افزایش می دهد تا فتوسنتز اگر نور محیط در چنین گیاهانی کافی نباشد، گیاه برای جبران نور، تعداد کلروپالست ها را
.مورد نیاز برای حفظ گیاه انجام شود

فصل 6- زیست 1-از یاخته تا گیاه
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  انواع سامانه بافتی

 وششی، زمینه ای پاز سه سامانه بافتی به نام( گل دار)پیکر گیاهان نهان دانه
.تشکیل می شودو آوندی 

وششی، زمینه اگر ریشه، ساقه و برگ را در نهان دانگان برش دهیم، سه بخشِ پ
ها ای و آوندی در آنها قابل تشخیص است ؛ به هر یک از این بخش

.می گویندسامانه بافتی 
تهر سامانه از بافت ها و یاخته های گوناگونی تشکیل شده اس.

ت پوششی، اندام هر سامانه بافتی، عملکرد خاصی دارد؛ مثالً سامانه باف
.  ار دارندها را در برابر خطرهایی حفظ می کند که در محیط بیرون قر

 به نظر شما عملکرد دو سامانه دیگر چیست؟

در ادامه، به توضیح هر یک از این سامانه ها می پردازیم.

انواع سامانه بافتی  و عملکرد آن

بر عوامل این سامانه سراسر اندام گیاه را می پوشاند و آن را در برا
ی شبیه پوست در بیماری زا و تخریب گر، حفظ می کند؛ بنابراین عملکرد

.  جانوران دارد
 .وان سامانۀ بافت پوششی دربرگ ها، ساقه ها و ریشه های ج

کیل شده است روپوست نامیده می شود و معموالً از یک الیه یاخته تش
( پریدرم)ست سامانۀ بافت پوششی در اندام های مسنِ گیاه، پیراپو

.نامیده می شود 

سامانه بافت پوششی

نقش روپوست

یاه استیکی از کارهای روپوست، کاهش تبخیر آب از اندام های هوایی گ.
الیه ای روی سطح بیرونیِ یاخته های روپوست قرار دارد .
 نامیده می شودپوستک این الیه  .
ای روپوستی این یاخته ه. پوستک از ترکیبات لیپیدی ساخته شده است

.ترکیبات را می سازند
1-یز جلوگیری پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه، ن

می کند 
2-در حفظ گیاه در برابر سرما نیز نقش دارد.
بعضی گیاهان پوستک ضخیم دارند  .
3-دپوستک به کاهش تبخیر آب از سطح برگ کمک می کن.

فصل 6- زیست 1-از یاخته تا گیاه
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یاخته های روپوستی تمایزیافته
نگهبان اخته های بعضی یاخته های روپوستی دراندام های هوایی گیاه، به ی

.، تمایز می یابندروزنه،کُرک و یاخته های ترشحی
ت، کلروفیل یاخته های نگهبان روزنه برخالف یاخته های دیگر روپوس

.دارند

ب درون گیاه و سلول نگهبان روزنه می تواند باز و بسته شود و میزان آ
فشار اسمزی را تنظیم نماید 

 ایجاد می در ریشه های جوان، از تمایز یاخته های روپوستتار کشنده
.  شود

 ِراهم بشودندارد،تا امکان جذب آب و امالح فریشه، پوستک روپوست.

یخیر آب،حفاظت کرک ها با ایجاد یک سیستم حفاظتی می توانند کاهش ت
ی برگ از ورود سایر حشرات و آفات  وجلوگیری از افزایش دمای درون

یادارای اسانس های گوناگون باشند

به نظر شما این ویژگی چه فایده ای دارد؟
بافت زمینه ایسامانه
د سه نوع بافت این سامانه که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کن
 پارانشیمی
 کُالنشیمی
اسکلرانشیمی
بافت پارانشیمی
ازک و چوبی نشده دارند؛ یاخته های پارانشیمی، دیواره نخستین ن. رایج ترین بافت در این سامانه است

.بنابراین نسبت به آب نفوذپذیرند

می کنندوقتی گیاه زخمی می شود،یاخته های پارانشیمی تقسیم می شوند و آن را ترمیم.

بافت پارانشیمی کارهای متفاوتی، مانند ذخیره مواد و فتوسنتز انجام می دهد.

دپارانشیم کلروفیل دار به فراوانی در اندام های سبزگیاه، مانند برگ دیده می شو.

ژن برای یاخته هوا هم در سبک شدن اندام گیاهی و کاهش مقاومت در برابر جریان های آبی و هم در تأمین اکسی
.های گیاه، عمل می کند
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مبافت کالنشی
از یاخته هایی با همین نام ساخته شده است .
این یاخته ها دیواره پسین ندارند؛ اما دیواره نخستین آنها ضخیم است  .
به همین علت کالنشیم ها ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیری اندام می شوند  .
قرار می گیرندیاخته های کالنشیمی  معموالً زیرِ روپوست. این بافت مانع رشد اندام گیاهی نمی شود

شیمبافت اسکلران
دان حس می کنیم، ذره های سختی که هنگام خوردن گالبی زیر دن. از یاخته هایی با همین نام ساخته شده است

.مجموعه ای از این یاخته هاست

یاخته های اسکلرانشیمی دیواره پسین ضخیم و چوبی شده دارند  .

 ستچوبی شده ا( چوب)دیواره این یاخته ها ضخیم و به علت تشکیل ماده ای به نام لیگنین  .

چوبی شدن دیواره سبب مرگ پروتوپالست می شود.

این یاخته ها نقش استحکامی دارند.

هسته

واکوئل

شیمانواع یاخته اسکلران

دو نوع یاخته اسکلرانشیمی وجود دارد  .

 ،یاخته های دراز اسکلرانشیمی اندفیبرها، یاخته های کوتاه و اسکلرئید ها.
از فیبرها در تولید طناب و پارچه نیز استفاده می کنند.

فصل 6- زیست 1-از یاخته تا گیاه
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سامانه بافت آوندی
ر عهده دارد، این سامانه بافتی، ترابری مواد را در گیاه ب

کشی زیرا دارای بافت آوند  چوبی و بافت آوند آب
. اصلی ترین  است

وندها را یاخته های این بافت ها، یاخته هایی اند که آ
رورده می سازند و همان طور که می دانید شیره خام و پ

.  را در سراسر گیاه جابه جا می کنند
گری در این بافت ها عالوه بر آوندها، یاخته های دی

یبرنیز وجود مانند یاخته های یاخته های پارانشیمی و ف
.دارد

آوندهای چوبی
بی آوندهای چوبی یاخته های مرده ای اند که دیوارۀ چو

.شدۀ آنها، به جا مانده است
کل های لیگنین در دیواره یاخته های آوندچوبی به ش

.متفاوتی قرار می گیرد
دراز به بعضی آوندهای چوبی از یاخته های دوکی شکل

.  نام تراکئید ساخته شده اند
رفتنِ یاخته درحالی که بعضی دیگر، از به دنبال هم قرار گ

.  شوندهای کوتاهی به نام عنصر آوندی تشکیل می
له پیوسته در عناصر آوندی دیواره عرضی از بین رفته و لو

.ای تشکیل شده است
آوند آبکش

واره نخستین آوند آبکش از یاخته هایی ساخته می شود که دی
.  سلولزی دارند

دیواره عرضی در این یاخته ها صفحه آبکشی دارد.
وپالسم آنها این یاخته ها هسته ندارند، اما زنده اند؛ زیرا سیت

.از بین نرفته است
مراه در کنار آوندهای آبکش نهان دانگان، یاخته های ه

.قرار دارند
ه پرورده این یاخته ها به آوندهای آبکش در ترابری شیر

.  کمک می کنند 
ر، آوندها را همان طور که در شکل می بینید، دسته های فیب

.در بر گرفته اند
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مقایسه بافت های آوندی
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همیشه حجم برای به گردش درآمدن آب در گیاه،. نقش آب در گیاه از مواد ساخته شده، بیشتر است( ب
.عظیمی از آب، تبخیر می شود

بنابراین، گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکشی، نیاز دارد  .

همچنین بخش عمدة گیاه، توانایی غذاسازی را دارد.
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از دانه تا درخت

ا درختی با چگونه از دانه ای کوچک، گیاهی چندین برابر بزرگ تر ی
چندین متر طول ایجاد می شود؟

ولید کنند؟چه چیزی سبب می شود که گیاهان، شاخه و برگ جدید ت

ود؟یا چرا از شاخه یا ساق جدا شده، گیاه کاملی ایجاد می ش

بافتی ساخته می شودتا اینجا دانستید که پیکر گیاه آوندی از سه سامانه  .
اما منشأ این سامانه های بافتی چیست؟ 

ه توجه کنیمبرای پاسخ به این پرسش باید به نوک ساقه و ریش.

یاخته های مریستمی

 ائماً تقسیم وجود دارند که دمریستمی در نوک ساقه و ریشه، یاخته های
افتی را تولید می شوند و یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های ب

.می کنند
یاخته های مریستمی به طور فشرده قرار می گیرند  .
اخته را به خود هسته درشت آنها که در مرکز یاخته قرار دارد، بیشترِ حجمِ ی

.  اختصاص می دهد

خش انگشتانه این مریستم نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد و با ب
.پوشیده می شودکالهک مانندی به نام 

بب لزج شدن کالهک ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کند که س
.  دسطح آن و درنتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می شو

د و با یاخته یاخته های سطح بیرونی کالهک به طور مداوم می ریزن
.  های جدید، جانشین می شوند

حیطی،حفظ کالهک، مریستم  نوک ریشه را دربرابر آسیب های م
.می کند

1-مریستم نخستین ریشه

ریشه مریستم نزدیک به نوک
در مشاهده با میکروسکوپ
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 قرار دارندجوانه ها این مریستم ها عمدتاً در.

 جوانه ها مجموعه ای از یاخته های مریستمی و برگ های بسیار جوان اند.
ی انجامدرشد جوانه ها عالوه بر افزایش طول ساقه، به ایجاد شاخه ها و برگ های جدیدی نیز م  .

2-مریستم نخستین ساقه

انواع جوانه ها
 جانبی قرار می دهندو جوانه( انتهایی )جوانه ها را براساس محلی که قرار دارند در دو گروه جوانه رأسی.
ینمحل مریستم نخست
مریستم نخستین عالوه بر جوانه ها، در فاصله بین دو گره در ساقه یا شاخه نیز وجود دارد  .
محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل است: گره  .
نتیجه فعّالیت مریستم های نخستین:
1-افزایش طول و تا حدودی عرضِ ساقه، شاخه و ریشه است.
2- تولید برگ
3-انشعاب های جدید ساقه و ریشه
ها، مریستم های نخستین می چون بافعّالیت این مریستم ها ساختار نخستین گیاه شکل می گیرد، به این مریستم

.گویند
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مقایسه

 ،افت استوانه است که باستوانه آوندی
.های آوندی در آن قرار دارند

 ،شی از بافت پارانشیمی و بخمغز ساقه
په ای ها سامانه بافت زمینه است که در دول

.دیده می شود

 ،و در تک بافت پارانشیمی استمغز ریشه
لپه ای ها دیده می شود

مقایسه برش عرضی ریشه
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 مقایسه برش عرضی ساقه

یشیوه رنگ آمیزی ساختارهای گیاه

درمی آورند و به آبی متیل، دیواه های چوبی را به رنگ آبی و کارمن زاجی، دیواره های سلولزی را به رنگ قرمز
.این ترتیب، محدوده آوندهای چوبی و آبکشی، مشخص می شود

کنندمریستم هایی که بعداً عمل می
ینمریستم پس
دانگان دولپه ای تشکیل ساقه ها و ریشه هایی با قطر بسیار در نهان

.ن گیاهان باشدنمی تواند حاصل فعّالیت مریستم نخستین در ای

وانند با تولید مداوم بنابراین باید مریستم های دیگری باشند تا بت
.هم کنندیاخته ها، بافت های الزم برای این افزایش قطر را فرا

،مریستم به این مریستم ها که در افزایش ضخامت نقش دارند
. می گویندپسین 

فصل 6- زیست 1-از یاخته تا گیاه

تهیه کننده:زهرا ضیاء 24



1- (آوند ساز)کامبیوم چوب آبکش

افت های این مریستم همان طور که از نامش پیداست، منشأ ب
.آوندی چوب و آبکش است

تشکیل می این  مریستم بین آوندهای آبکش و چوب نخستین
بکش شود و آوندهای چوبِ پسین را به سمت داخل و آوندهای آ

.  پسین را به سمت بیرون تولید می کند

د، به مراتب مقدار بافت آوند چوبی ای که این  مریستم  می ساز
.بیشتر از بافت آوند آبکشی است

دو نوع مریستم پسین در گیاهان دو لپه ای وجود دارد.

مراحل تشکیل مریستم آوند ساز

خاستگاه  مریستم آوندساز در  ساقه و  ریشه

2-کامبیوم چوب پنبه ساز

ه تشکیل می این کامبیوم که در سامانه بافت زمینه ای ساقه و ریش
یرون، یاخته شود، به سمت درون، یاخته های پارانشیمی و به سمت ب
.ی شود هایی را می سازد که دیواره آنها به تدریج چوب پنبه ای م

یل می دهند چوب پنبه در نتیجه، بافتی به نام بافت چوب پنبه را تشک
.  تاز ترکیبات لیپیدی و نسبت به آب نفوذناپذیر اس

بافت چوب پنبه بافت مرده ای است
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پریدرم
 می دهندرا تشکیل( پریدرم)کامبیوم چوب پنبه ساز و یاخته های حاصل از آن در مجموع پیراپوست.
پیراپوست در اندام های مسّن، جانشین روپوست می شود.

ذیر استپیراپوست به علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای شده، نسبت به گازها نیز نفوذناپ
بافت های زیر آن زنده اند و برای زنده ماندن به اکسیژن نیاز دارند.
 م فاصله دارند و ایجاد می شود در این مناطق یاخته ها از هعدسک به همین علت در پیراپوست مناطقی به نام

.امکان تبادل گازها را فراهم می کنند

عدسک

پوست درخت
کش پسین شروع می آنچه به عنوان پوست درخت می شناسیم، مجموعه ای از الیه های بافتی است که از آوند آب

.شود و تا سطح اندام ادامه دارد

با کندن پوست درخت، کامبیوم آوند ساز در برابر آسیب های محیطی قرار می گیرد.
سازش با محیط خشک و کم آب
یل می دهند؛ مساحت پهناوری از سرزمین ایران را مناطق خشک و کم آب تشک

دانیم این گیاهان برای اینکه ب. اما در این مناطق انواعی از گیاهان زندگی می کنند
این موضوع توجه چه ویژگی های ساختاری متناسب با محیط دارند، ابتدا باید به

.کنیم که این گیاهان با چه مشکالتی مواجه اند

ه همین همان طور که از نام این مناطق پیداست، آب در این مناطق، کم و ب
. علت پوشش گیاهی، اندک است

دیگر این تابش شدید نور خورشید و دمای باال، به ویژه در روز، از ویژگی های
.  مناطق است

ه توانایی باالیی در جذب در نتیجه، گیاهانی می توانند در چنین مناطقی زندگی کنند ک
.آب و نیز ساز وکارهایی برای کاهش تبخیر آن داشته باشند

فصل 6- زیست 1-از یاخته تا گیاه

تهیه کننده:زهرا ضیاء 26



1-رشد می کند( گرم و خشک)خرزهره گیاهی است که به طور خودروُ در چنین مناطقی.

2- پوستک در برگ های این گیاه ضخیم است

2-روزنه های آن در فرورفتگی های غار مانندی قرار می گیرند.

3-تمسفر مرطوبی این کرک ها با به دام انداختن رطوبت هوا، ا. در این فرورفتگی ها تعداد فراوانی کُرک وجود دارد
.در اطراف روزنه ها ایجاد می کنند و مانع خروج بیش از حدِ آب از برگ می شوند

روزنه هایی در غار

 سازگاری خرزهره

سازگاری دیگر در مناطق گرم و خشک

ب های بعضی گیاهان در این مناطق ترکی
.ارندپلی ساکاریدی درواکوئول های خود د

ذب این ترکیبات مقدار فراوانی آب ج
فراوانی می کنند و سبب می شوند تا آب

.در واکوئول ها ذخیره شود

 گیاه در دوره های کم آبی از این آب
استفاده می کند
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مک می کند؟شما چه ویژگی های دیگری می شناسید که به حفظ زندگی گیاهان در چنین محیط هایی ک
هان، نقش مهمی در انتخاب گونه بنابراین با توجه به اینکه کشور ما با مشکل کم آبی مواجه است، شناخت ساختار گیا

.های گیاهی مناسب برای کشاورزی و توسعه فضای سبز دارد

زندگی در آب

وندبعضی گیاهان در آبها و یا در جاهایی زندگی می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می ش  .

ایی سازش هایی دارنداین گیاهان با مشکل کمبود اکسیژن مواجه اند، به همین علت برای زیستن در چنین محیط ه  .

مند ایران اندجنگل های حرّا در سواحل استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از بوم سازگان های ارزش.
ریشه های درختان حرّا درآب و گِل قرار دارند  .
درختان حرّا برای مقابله با کمبود اکسیژن، ریشه هایی دارند که از سطح آب بیرون آمده اند  .
ین علت به این ریشه به هم. این ریشه ها با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند

.می گویندشُش ریشه ها، 

 شُش ریشه های
درخت حرّا در 

سطح آب دیده می
.شوند

2- شُش ریشه

1- در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش های گیاهان آبزی استپارانشیم هوادار.
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بزیپارانشیم هوا دار در گیاهان آ
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 ثبػوِ تقبلی

 ( پبیِ دّن تدشثی1صیؼت ؿٌبػی) 6هدوَفِ ػَاالت اهتحبًی هشثَط ثِ فصل 

 تْیِ ٍ گشداٍسی: خَاد ػبکی دثیش صیؼت ؿٌبػی ؿْشػتبى َّیضُ

 

 .کٌیذ هـخص صیش تالخو ثَدى غلظ یب دسػتالف(

 .اػت ؿذُ تـکیل هشدُ ٍ صًذُ ّبی یبختِ اص پٌجِ چَة -1

 .اػت ثشگ ػغح ّبی یبختِ دیَاسُ دس ػیلیغ َدٍخ فلت ثِ گٌذم ثشگ صثشی -2

 اػت. ػتالکشٍهَپ لیکَپي رخیشُ هحل -3

 .دٌّذ هی تـکیل سا صهیي سٍی گیبّی ّبی گًَِ ثیـتشیي داًگبى ًْبى اهشٍصُ -4

 .َدؿ ًوی ػتالپشٍتَپ سؿذ هبًـ ًخؼتیي دیَاسُ -5

 .اػت گیبُ آًٍذی ػبهبًِ ثب هؼتقین استجبط داسای ػبص پٌجِ چَة کبهجیَم -6

 .اػت گیبّبى دس یبختِ اسص ّن ػتالپشٍتَپ -7

 .ًذاسًذ ػتالکلشٍپ سٍصًِ ًگْجبى ّبی یبختِ -8

 .آٍسًذ افتیبد ّب اکؼیذاى آًتی اص ثقضی-9

 .ثبؿٌذ هی ػتالپشٍتَپ فبقذ فیجش ّوبًٌذ تشاکئیذّب -11

 .اػت هتفبٍت دیگش ثبفت ثِ ثبفتی اص ای کشیچِ ؿیشُ تشکیت -11 

 .ّؼتٌذ گیبُ دس ػلَلضی تشکیجبت اص پٌجِ چَة ٍ کَتیي -12

 .اػت ؿذى کبًی ًَؿ اص تغییش دٌّذُ ًـبى خشصّشُ ثشگ دس ػیلیغ ٍخَد -13

 .اػت ؿذُ تـکیل ػلَل یِال یک اص الهقوَ سٍپَػت -14

 .ثبؿٌذ هی سًگشیضُ داسای ّب ػتالپ ّوِ -15

 .ؿَد هی ػتالپشٍتَپ هشگ ثبفث اغلت دیَاسُ ؿذى چَثی -16

 .قشاسداسًذ پَػت صیش ًـیویالک ّبی یبختِ -17

 . اػت ّؼتِ گیبّی ثبلغ یبختِ اًذاهک ثضسگتشیي -18

 .ؿَد ًوی یبختِ سؿذ اص هبًـ پؼیي دیَاسُ ی -19

 . داسًذ ٍاکَئَل ؿیشُ گیبّی ّبی یبختِ ّوِ -21

 .کٌیذ هـخص سا پشاًتض داخل صحیح فجبست صیش تالدسخوة(

 .گیشد هی ثش دس سا (ػتالکلشٍپ-ػتالپشٍتَپ )ًبم ثِ ثخـی گیبُ صًذُ ّبی تثبف دس ای یبختِ دیَاسُ -1

 .ًذاسد پَػتک(سیـِ – ػبقِ )سٍپَػت -2

 .ّؼتٌذ (ًبپزیش ًفَر -پزیش ًفَر ) آة ثِ ًؼجت ای آکٌِ ًشم ّبی یبختِ -3

 .داسد ٍخَد (پشیذسم-فذػک) ًبم ثِ هٌبعقی پیشاپَػت دس -4

 .داسد ٍخَد (لیپیذی -ػلَلض)خٌغ اص یّبی سؿتِ ًخؼتیي دیَاسُ دس -5
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 .گَیٌذ هی (تَسطػبًغ -ػوَلیضالپ)گیشد هی فبصلِ دیَاسُ اص ٍ یبثذ هی کبّؾ کشیچِ حدن آى دس کِ فشآیٌذی ثِ -6

 .اػت ( ًـیویالک ثبفت – پبساًـیوی ثبفت ) ای صهیٌِ ثبفت ػبهبًِ دس ثبفت تشیي سایح -7

 . داسًذ ػجضدیؼِ(  سٍصًِ ًگْجبى -سٍپَػت ) ّبی یبختِ -8

 .کٌذ هی کوک پشٍسدُ ؿیشُ تشاثشی دس (آًٍذی فٌبصش -آثکؾ آًٍذّبی ) ثِ ّوشاُ ّبی یبختِ -9 

 .داسًذ قشاس(ّب خَاًِ – ّب ثشگ ) دس فوذتب ػبقِ ًخؼتیي ّبی هشیؼتن -11

 .اػت گیبُ َّایی ّبی اًذام اص (تجخیشآة افضایؾ – آة تجخیش کبّؾ)سٍپَػت کبسّبی اص یکی -11

 .ؿًَذ هی تقؼین (آکٌِ ػخت – آکٌِ ًشم)ثبفت ؿَد هی صخن گیبُ ٍقتی -12

 .ؿَد هی هتَقف (پؼیي -ًخؼتیي)دیَاسُ تـکیل اص ثقذ یبختِ سؿذ -13

 .داسد ًبم(گشُ هیبى -گشُ) ؿَد هی هتصل ؿبخِ یب ػبقِ ثِ ثشگ کِ هحلی -14

 .اػت (پٌجِ چَة -آثکؾ )ثبفت هٌـب ػبص آًٍذ دال ثي -15

 .ثبؿذ هی(پَػت -سٍپَػت )خبًـیي هؼي ّبی اًذام دس یشاپَػتپ -16

 .اػت ؿذُ ػبختِ (کیتیي-کَتیي )هبًٌذ لیپیذی تشکیجبت اص پَػتک -17

 .داسًذ ًـذُ چَثی ٍ ًبصک ًخؼتیي دیَاسُ (آکٌِ ػخت – آکٌِ ًشم)ّبی یبختِ -18

 .داسد ٍخَد (ای لپِ دٍ– ای لپِ تک)گیبّبى دس پؼیي دالػش ًَؿ دٍ-19

 . اػت ( پیشاپَػت – سٍپَػت ) گیبُ هؼي اًذام دس پَؿـی ثبفت ػبهبًِ-21

 :کٌیذ پش هٌبػت کلوبت ثب سا صیش تالخو خبلی خبّبیج(

 .دٌّذ هی تـکیل........................  سا صهیي سٍی گیبّی ّبی گًَِ ثیـتشیي -1

 .داسد ٍخَد...................... ًبم ثِ هبیقی کشیچِ دس -2

 .ثبؿذ هی............................. ثب هؼتقین استجبط داسای ػبص آًٍذ بهجیَمک -3

 .ؿَد هی رخیشُ......................  دس ٍ ثبؿذ هی...................... سًگ داسای کبسٍتي -4

 .کٌذ هی حفؼ هحیغی ّبی آػیت ثشاثش دس سا سیـِ ًَک دالػش........................  -5

 .اػت آى دس........................  ٍخَد دلیل ثِ گٌذم ثشگ شیصث -6

 .اػت.................... ٍ.................  اص تشکیجی ای کشیچِ ؿیشُ -7

 .داسد خبًَساى دس....................  ثِ ؿجیِ فولکشدی پَؿـی، ثبفت ػبهبًِ -8

 .داسًذ ًبم.................. کٌٌذ هی تهحبفؾ سیـِ ًَک هشیؼتن اص کِ ای هشدُ ّبی ػلَل -9

 .اػت....... .........داسای آًْب فشضی دیَاسُ ٍ ثبؿٌذ هی... .............داسای کِ اػت ؿذُ دسػت ّبی یبختِ اص آثکؾ آًٍذ -11

 .اػت..... ............. ثبفت اص ای هدوَفِ ، کٌین هی حغ دًذاى صیش ثیالگ خَسدى ٌّگبم دس کِ ػختی ّبی یبختِ -11

  .ثشًذ هی کبس ثِ ّب هؼکّي هبًٌذ داسٍّبیی ػبختي دس سا............................ -12

 .سًٍذ هی دیگش یبختِ ثِ ای یبختِ اص.........................  ساُ اص هغزی هَاد -13

 .اػت.... ..............ّبی ختِیب اص ای هدوَفِ ؿَد هی احؼبع دًذاى صیش کِ گبلجی خَسدى ٌّگبم دس ػخت ّبی رسُ -14

 .داسًذ قشاس ثیشٍى هحیظ دس کِ هیکٌذ حفؼ خغشّبیی ثشاثش دس سا ّب اًذام ،................................. -15

 .ؿَد هی ًبهیذُ....................  خَاى ّبی سیـِ ٍ ّب ػبقِ ، ّب ثشگ دس پَؿـی ثبفت ػبهبًِ -16
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 .اػت ؿذُ دسػت.......................... ًبم ثِ کبسیذیػب پلی اص هیبًی تیغِ -17

 .ؿَد هی............................. ثبفث لیگٌیي -18

 . ؿَد هی یبختِ هشگ ثبفث ثبؿذ هذت ًیالعَ................................. اگش -19

 .داسد قشاس هشکض دس................... ّبی یبختِ دسؿت ّؼتِ -21

 .کٌیذ اًتخبة سا دسػت پبػخ صیش ای چْبسگضیٌِ ّبی پشػؾ صاد( 

 داسد؟ ًبم چِ ؿَد هی رخیشُ کشیچِ دس کِ سًگی تشکیجبت اص یکی. 1

 کذام ّیچ(د                        آًتَػیبًیي(ج                      اکؼیذاى آًتی (ة                                   آلذػتشٍى (الف

 داسد؟ ًبم چِ گٌذم ثزس دس هَخَد پشٍتئیي. 2

 ػیلیغ(د                                  کیتیي(ج                                  کبسٍتي(ة                                          گلَتي (الف

 ثبؿٌذ؟ هی ّؼتِ فبقذ گیبّی صًذُ ّبی ػلَل کذام. 3

 دال ثي (د                     آًٍذی فٌبصش (ج                           پٌجِ چَة ػلَل (ة                    آثکؾ ػلَل (الف

 ًیؼتٌذ؟ هَاد کذام رخیشُ هحل ّب کشیچِ. 4

 اػیذی شکیجبتت (د                                         سًگ (ج                                آة(ة                             پشٍتئیي (الف

 ؟ ؿَد ًوی دیذُ ای لپِ تک داًِ ًْبى دس یک کذام. 5

 افـبى سیـِ(4                             سیـِ هغض(3                 پؼیي هشیؼتن (2              ًخؼتیي هشیؼتن (1

 ؟ًیؼت آلکبلَئیذّب اػتفبدُ هَاسد اص یک کذام. 6

  ػتیکال کشدى دسػت (د                  ػشعبى ضذ داسٍی (ج              ثخؾ آسام داسٍّبی (ة    خَاساى گیبُ ثشاثش دس دفبؿ (الف

 ؿَد؟ هی ػتالپشٍتَپ هشگ ثبفث اغلت فبهلی چِ. 7

 ذامک ّیچ(د                    هحیظ صیبد دهبی(ج                   دیَاسُ ؿذى چَثی (ة                              آة کوجَد (الف

 ّؼتٌذ؟ تشکیجبت کذام خض پٌجِ ٍچَة کَتیي. 8

 کشثَّیذسات(د                                  لیپیذ(ج                              ػبکبسیذ پلی(ة                            دیؼِ سًگ (الف

 گَیٌذ؟ هی چِ اػت هبًذُ ًبصک آًدب دس ای یبختِ دیَاسُ کِ ای هٌغقِ ثِ. 9

 ىال (د                                 هشیؼتن (ج                                 ػوَدػنالپ(ة                       ػتالپشٍتَپ (فال

 داسد؟ ًبم چِ دّذ هی سًگ تغییش هختلف ّبی PH دس کِ ٍاکَئل دس ؿذُ رخیشُ سًگی تشکیت. 11

 ج ٍ الف (د                                 آلکبلَئیذ (ج                                دیؼِ گسً(ة                         آًتَػیبًیي(الف

 داسد؟ ٍخَد گلذاس گیبّبى دس فقظ چَثی آًٍذ ّبی ػلَل اص ًَؿ کذام. 11

 فیجش (د                               فٌبصشآًٍذی (ج                        ًـینالک (ة                                       ػتالآهیلَپ (الف

 اػت؟ ػشعبى ضذ تشکیت یک کذام. 12

 کبسٍتٌَئیذ (د                        اکؼیذاى آًتی (ج                    ّب آلکبلَئیذ(ة                                       آًتَػبًیي (الف

 ؟ًیؼت ّب یؼِد سًگ خض صیش تشکیجبت اص یک کذام. 13

 لیکَپي (د                                         کبسٍتي(ج                         گلَتي (ة                                        گضاًتَفیل (الف

 

فصل 6- زیست 1-از یاخته تا گیاه

تهیه کننده:زهرا ضیاء 32



4 
 

 ًیؼت؟(کَتیکَل )پَػتک ّبی ًقؾ اص یک کذام. 14

 کذام ّیچ(د       ػشهب دس گیبُ اص حفبؽت(ج      صا ثیوبسی فبهل ٍسٍد اص خلَگیشی(ة     حـشات ًیؾ ٍسٍد اص خلَگیشی (الف

 اػت؟ گیبّی ّبی یبختِ دیَاسُ ؿیویبیی تغییشات اًَاؿ اص یک کذام. 15

 ة ٍ الف (د                              ؿذى ای طلِ (ج                         تَسطػبًغ(ة                              ؿذى پظهشدُ (الف

 ؟ًیؼت چَثی آًٍذ ثبفت ّبی یبختِ اًَاؿ اص یک کذام. 16

 کبهجیَم (د                                   تشاکئیذ (ج                         آًٍذی فٌصش(ة                                     ًبیذیغ (الف

 آیذ؟ هی ٍخَد ثِ ثخؾ کذام سیـِ دس سٍپَػتی ّبی یبختِ توبیض دس. 17

 تشؿحی ّبی یبختِ (د                          تبسکـٌذُ (ج           سٍصًِ ًگْجبى ّبی یبختِ (ة                            ّب کشک(الف

 داسًذ؟ سیـِ ؿؾ گیبّبى کذام. 18

 کذام ّیچ (د                              حشا سختبىد (ج                               ثلَط دسختبى(ة                  گشدٍ دسختبى (الف

  .اػت ؿذُ دسػت.......................... ًبم ثِ ػبکبسیذی پلی اص هیبًی تیغِ. 19

 تشاکئیذ (د                                      گلَتي(ج                                     پکتیي(ة                               ػلَلض (الف

 داسد؟ ًبم چِ داسًذ قشاس داًگبى ًْبى آثکؾ ّبی آًٍذ هدبٍست دس کِ ّبیی یبختِ. 21

 پیشاپَػت (د                                    ّوشاُ یبختِ(ج                           کبهجیَم (ة                 آًٍذی فٌبصش (الف

 .دّیذکَتبُ  پبػخ صیش ّبی پشػؾ ثٍِ(

 داسد؟ ًبم چِ کٌٌذ هی ایدبد سا گیبّی یّب ثبفت ػبیش کِ هٌبعقی. 1

 گیشد؟ هی قشاس دسخت پَػت دسٍى کبهجیَم کذام. 2

 اػت؟ ثبفت کذام ای، صهیٌِ ثبفت ػبهبًِ دس ثبفت تشیي سایح. 3

 ّؼتٌذ؟ ّب کذام آًٍذی ثبفت ّبی ػلَل تشیي اصلی. 4

 ؿًَذ؟ هی دیذُ ّب ػلَل کذام سیـِ ٍ ػبقِ ساع دس. 5

 اًذ؟ صًذُ اػکلشٍئیذّب آیب. 6

 داسد؟ قشاس کدب دس فوذتب ػبقِ ًخؼتیي دالػش. 7

 ؟ داسد ٍخَد ای یبختِ ًَؿ چِ سیـِ ٍ ػبقِ ًَک دس. 8

 آٍسد؟ هی ٍخَد ثِ سا قؼوت کذام سیـِ دس سٍپَػتی ّبی یبختِ توبیض. 9

 داسد؟ ًبم چِ داسد قشاس آًٍذی ّبی دػتِ ٍ سٍپَػت ثیي کِ ػبقِ اص ثخـی. 11

 داسًذ؟ ًبم چِ پیشاپَػت سٍی کَچک یّب ثشخؼتگی. 11

 ؿَد؟ هی تغییشی ًَؿ چِ ایدبد ثبفث دیَاسُ پکتیي تَػظ آة خزة. 12

 ؿذُ؟ گیبّبى دس ٍیظگی چِ ثبفث لیگٌیي. 13

 ؿَد؟ هی هتَقف دیَاسُ کذام تـکیل اص ثقذ یبختِ سؿذ. 14

 سد؟دا ًبم چِ داسد قشاس آًٍذی ّبی دػتِ ٍ سٍپَػت ثیي کِ ػبقِ اص ثخـی. 15

 داسد؟ ًبم چِ ؿَد هی کـیذُ دیگش یبختِ ثِ ای یبختِ اص کِ ای یبختِ هیبى ّبی کبًبل. 16

 داسًذ؟ ًقؾ گیبُ ضخبهت افضایؾ دس ّب هشیؼتن کذام. 17
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 اػت؟ خبًَساى دس یبختِ اسص ّن گیبّی یبختِ اص ثخؾ کذام .18

 دّذ؟ هی ًـبى سا ؿیویبیی تغییش چِ گٌذم ثشگ دس ػیلیغ ٍخَد. 19

 ؿَد؟ هی ایدبد فلت چِ ثِ ؿَد هی ایدبد ثِ ّبی داًِ خیؼبًذى اص کِ لقبثی. 21

 .اػت( اضبفی ثٌَیؼیذ)دٍ ٍاطُ سا آى ؿوبسُ ٍ پیذاکشدُ سا ّن ثب هشتجظ (فجبساتُ

 ِّؼت فبقذ. آ  .اپیذسم1

 ؿیشاثِ. ة  لیگٌیي. 2

 پیشاپَػت. ج  آثکؾ ػلَل. 3

 پٌجِ چَة. د  اًدیش. 4

 سٍپَػت. ُ  کَتیي. 5

 لیپیذی تشکیت. ی 

 تشاکئیذّب. ٍ 

 

 آکٌِ ًشم. آ  لیکَپي. 1

 فشًگی گَخِ. ة  گلَتي. 2

 آکٌِ ػخت. ج  گضاًتَفیل. 3

 خَ ثزس پشٍتئیي. د  پبساًـین. 4

 صهیٌی ػیت. ُ  سیـِ ًَک ًضدیک هشیؼتن. 5

 پبییضی ّبی ثشگ .ی 

 ّکالک. ٍ 

 

 گلَتي. آ  صا ثیوبسی فَاهل اص حفبؽت. 1

 صسد. ة ػتالآهیلَپ. 2

 سًگ ثی. ج  گٌذم ثزس پشٍتئیي. 3

 پَؿـی ثبفت. د  کشک. 4

 حشا دسختبى. ُ  سیـِ ؿؾ. 5

  سعَثت اًذاختي دام ثِ. ی 

 گشدٍ دسختبى. ٍ 

 

 لپِ تک -الف  ثیالگ ػخت ّبی رسُ-1

 لپِ دٍ -ة  ّؼتِ فبقذ صًذُ ختِیب -2

 لیپیذی -ج  هشکضی دسؿت ّؼتِ ثب یبختِ -3

 آثکؾ آًٍذ یبختِ -د  ّکالک ػبختبس ًَؿ -4

 ػبکبسیذی پلی -ُ  سیـِ هغض -5

  هشیؼتوی -ط  

 اػکلشٍئیذ -ػ 
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 هشثَط ثِ تصبٍیشثخؾ ػَاالت (ع

 .کٌیذ گزاسی ًبم سا ؿذُ هـخص ّبی صیشقؼوت ّبی ؿکل دس -1

  A .………الف( 

………………B 

 ……………..C 

 

 

 

 

 

 : کٌیذ گزاسی ًبم: الف -2

……………….A  

………………..B  

…………………..C  

…………………..D  

………………………….E  

 

 کٌذ؟ هی تشؿح سا تشکیجی چِ Eهَسد: ة 

 

 

 دّذ؟ هی ًـبى سا فشآیٌذی چِ سٍ سٍثِ ؿکلالف( -3

 :دّیذ تَضیح سا ٌذفشآی ایي ة( 

 

 

 

 

 

 دٌّذ؟ هی ًـبى سا ّبیی قؼوت چِ A ٍB ٍC سٍ ثِ سٍ ّبی ؿکل دس -4

                                                                                                                                                                  A 
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 .کٌیذ گزاسی ًبم سا ؿذُ هـخص ّبی صیشقؼوت ّبی ؿکل دسالف( -5

 ……………..A 

……………….B 

 ……………….C 

 

 

 

 

 

 ثبؿٌذ؟ هی قؼوتی چِ فشضی ثشؽ ّشکذام ة ٍ الف ؿکل ة(-5

 

 :کٌیذ گزاسی ًبم سا ؿذُ هـخص ّبی قؼوت-6

A............................... 

………………….B 

………………….C 

…………………D 

………………..E 

 

 

 

 :کٌیذ گزاسی ًبم -7

 ………………A 

………………….B 

………………….C 

……………………D 

……………………E 

………………….F 
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  :دّیذ پبػخ صیش تالػَا ثِ س(

 ؟ثجشیذ ًبم سا ای یبختِ دیَاسُ ّبی فولکشد -1

 ؿَد؟ هی چیضی چِ هبًذى اػتَاس ثبفث گیبّی ّبی ثبفت دس ّب یبختِ تَسم حبلت -2

 داسًذ؟ هثجت ًقؾ یضیچ چِ دس اکؼیذاى آًتی تشکیجبت -3

 چیؼت؟ سیـِ ؿؾ ًقؾ -4

 :ثجشیذ ًبم سا هَسد 2 گیبّی ّبی یبختِ دیَاسُ ؿیویبیی تشکیت تغییشات اًَاؿ اص -5

 ؟ثجشیذ ًبم سا پؼیي دالػش اًَاؿ -6

 چیؼت؟ ًخؼتیي (دالػش )هشیؼتن ًقؾ -7

 افتذ؟ هی اتفبقی چِ ؿَد ًیالعَ ػوَلیضالپ اگش -8

 کٌذ؟ هی تَلیذ سا چیضی چِ؟داسد قشاس کدب سد ػبص آًٍذ کبهجیَم -9

 چیؼت؟ آثضی گیبّبى ّبی ػبصؽ اص -11

 ؟کٌیذ هقبیؼِ ثبّن ٍ ثجشیذ ًبم سا آکٌِ ػخت اًَاؿ -11

 :ثجشیذ ًبم ؿًَذ؟ هی تقؼین گشٍُ چٌذ ثِ داسًذ قشاس کِ هحلی اػبع ثش ّب خَاًِ -12

 :ثجشیذ ًبم اًذ؟ ؿذُ تـکیل ثبفتی ػبهبًِ چٌذ اص آًٍذی گیبّبى ثیـتش -13

 ؟کٌیذ فتقشی سا تَسطػبًغ -14

 ؟ ؿَد هی ختن کدب ثِ ٍ ؿَسؿ کدب اص دسخت پَػت -15

 ؟دّیذ تَضیح سا هحیظ ثب ػبصؽ ثشای خشصّشُ گیبُ کبس ساُ ػِ -16

 ؟ثٌَیؼیذ سا ػبص پٌجِ چَة کبهجیَم ًقؾ -17

 ّؼتٌذ؟ هٌبعق کذام هشیؼتوی هٌبعق هْوتشیي-18

 داسد؟ ٍخَد هیَُ ّبیی چِ دس آًتَػیبًیي -19

 :ثجشیذ ًبم سا هَسد 2 گیبّی ّبی یبختِ دیَاسُ ؿیویبیی تشکیت غییشاتت اًَاؿ اص -21

 

 

 

 

 

 

 

 موفق و سربلند باشید
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