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بیستملسه ج

  باشد؟ های الزم برای تولیدمثل صحیح نمی ی بخش یک در مورد تکثیر گیاهان به وسیله کدام 
   پیاز←الله ) ٢  دانه ← زنبق )١
دار  شاخه گره←خوابانیدن ) ٤  فرنگی  توت←جوانه ریشه ) ٣

  باشد؟ های رویشی صحیح نمی هان با بخشچند مورد زیر در مورد تکثیر گیا 
  .ای را از گیاه مادر جدا کنیم همواره ابتدا باید قطعه) الف
  .کند تری از روش جنسی در گیاهان ایجاد می روش تکثیر غیرجنسی تنوع کم) ب

ج( در روش قلمه زدن برخالف خوابانیدن میتوان ساقه جوانهدار را در آب نیز رشد داد.  
د( همواره از پیوندک گیاه مرکبات برای پیوند زدن به پایه مرکبات دیگر استفاده می شود.  

  صفر مورد) ٤   مورد٢) ٣   مورد١) ٢   مورد٣ )١

  .................. .یافته  ی تخصص هر ساقه 
  .کند شود، به صورت عمودی در خاک رشد می  هوایی که در نهاندانگان دیده می)١
  .کند ها را مصرف می زمینی نقش دارد، در هنگام رشد محتویات آمیلوپالست که در تکثیر رویشی سیب) ٢
  .دار است ای سبزینه آکنه های نرم  دارای یاخته کند، زیرزمینی که به صورت عمودی در خاک رشد می) ٣
  .صنوعی گیاه استفاده شوندتوانند در تکثیر م که به صورت طبیعی در تولیدمثل غیرجنسی نقش دارند، نمی) ٤

  زمینی به طور صحیحی بیان شده است؟ چند مورد از عبارات زیر، در مورد گیاه سیب 
  .کند شود که یکی برخالف دیگری فتوسنتز می در این گیاه دو نوع ساقه دیده می) الف
  .شود ی دیگر جوانه دیده نمی ی دارای مقادیر زیاد نشادیسه، برخالف ساقه در ساقه) ب
  .یافته متصل نیست ی تخصص ًدر این گیاه برخالف زنبق، انشعابات ریشه مستقیما به ساقه) ج
  .شوند ی انشعاباتی به یکدیگر متصل می زمینی در زیرزمین به وسیله ی سیب چند غده) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4 

  کدام گزینه، در مورد تکثیر رویشی گیاهان در طبیعت، نادرست است؟ 
  .گیرد تر از تکثیر جنسی صورت می  تکثیر غیرجنسی سریع)١
  .یردگ در تکثیر غیرجنسی برخالف تکثیر جنسی، میوز صورت نمی) ٢
  .تواند به کار رود برای تکثیر رویشی گیاهان، ریشه همانند برگ می) ٣
  .های فاقد سرالد برای تکثیر رویشی استفاده کرد توان از قسمت می) ٤

  ................... .های تکثیر رویشی گیاهان هستند،  ساقه که از روش................ در روش  
  .شود زنی حفظ می زدن همانند خوابانیدن ـ ارتباط بخش رویشی با گیاه والد تا زمان ریشه  قلمه)١
  .شود پیوندزدن همانند خوابانیدن ـ بخش رویشی از گیاهی که ویژگی مطلوبی دارد، گرفته می) ٢
  .شده، رخ ندهد دار شدن بخش رویشی انتخاب زدن ـ امکان ندارد ریشه پیوندزدن برخالف قلمه) ٣
  .ًزدن برخالف پیوندزدن ـ ممکن نیست بخش رویشی، مستقیما از عناصر معدنی خاک استفاده کند قلمه) ٤
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 بیستملسه ج

  ...................ی ساقه زیرزمین............... ساقه زیرزمینی زنبق،  
  . همانند ـ رونده، رشد افقی دارد)١
  .باشد برخالف ـ غده، کوتاه و تکمه مانند نمی) ٢
  .کنند همانند ـ نرگس، پیازهای کوچکی ایجاد می) ٣
  .باشد ای نمی زمینی، متورم ذخیره برخالف ـ سیب) ٤

  ...................دارد، ................. تکثیر رویشی که یافته گیاهی برای  هر ساقه تخصص 
  .کند های جدیدی در محل گره ایجاد می  به طور افقی رشد ـ پایه)١
  .شود مانند ـ از هر غده کوچک یک گیاه جدید ایجاد می شکل کوتاه و تکمه) ٢
  .شود تبدیل میبه یک گیاه تواند میذخیره زیاد مواد غذایی و شکل متورم ـ هر جوانه روی آن ) ٣
  .شود رشد زیرزمینی ـ خاستگاه یک گیاه می) ٤

  )٩١سراسری خارج از کشور (  کدام عبارت صحیح است؟ 
  . برای تکثیر رویشی گیاهان، وجود محیط کشت سترون الزامی است)١
  .باشد  میهای الزم برای تکثیر خوابانیدن، تخصصی زمینی همانند قسمت غده سیب) ٢
  .های معمول تکثیر غیرجنسی در گیاهان است استفاده از برگ و قطعات ساقه از روش) ٣
  .اند هایی است که برای این منظور تخصص یافته شرط انجام تکثیر غیرجنسی در گیاهان، وجود بخش) ٤

  )٩٨چی قلم (  ..................ممکن نیست ......... ......ی ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی که  هر ساقه 
  .ی جانبی داشته باشد کند ـ جوانه  به طور افقی زیر خاک رشد می)١
  .اند ـ چندین گیاه با ژنوم یکسان تولید کند های خوراکی به آن متصل برگ) ٢
  . حاصل شوددار آن، گیاه جدیدی های جوانه شود ـ با کاشت قطعه به شکل متورم دیده می) ٣
  .گره در طول خود باشد کند ـ فاقد میان به طور افقی روی خاک رشد می) ٤

  )٩٨سنجش (   است؟نادرستکدام عبارت،  
  . هر پیاز نرگس، از تعدادی پیاز کوچک تشکیل یافته است)١
  .شود ی جدید تشکیل می ی زنبق، فقط یک پایه از هر زمین ساقه) ٢
  .شود به یک گیاه تبدیل میتواند میزمینی،  ی سیب ی سطح غده هر جوانه) ٣
  .شود ی جدید تشکیل می فرنگی، یک پایه ی توت ی رونده از هر گره ساقه) ٤
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