
  
  

  ـ سلولی و تکوینی)گیاهی مباحث (زیست شناسی   نام دروس  ردیف

  انگلیسیزبان   1

هـاي  ها، قیدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضمایر، افعال، صفت اسم، حرف تعریف،گرامر: 
  هاي وصفی قیدي و گزاره

  کل فصل مطالعه شود. واژگان:
  (کل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  عداد تحصیلیاست  2

هـا، تـوان ـ     هاي کمی از مباحث (درصد ـ نسـبت و تناسـب ـ مجموعـه     حل مسئله و مقایسه کمیتی:
هاي جبـري ـ    ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقایسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارت   رادیکال

ـ تصاعد ـ لگاریتم ـ آمار ـ آنـالیز    ها و نامعادالت معادالت و دستگاه معادالت ـ تعیین عالمت ـ نامساوي  
 ترکیبی و احتمال ـ نظریه اعداد).  

هاي نقد ارتباط علی هاي منطقی ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولی ـ روش  (گزاره استدالل منطقی
  ـ تضعیف استدالل)

  (کل فصل مطالعه شود). تحلیلی
  (کل فصل مطالعه شود). درك مطلب

  رشناسی شامل:دروس تخصصی در سطح کا

  فیزیولوژي  3
  هاي گیاهی ـ تعادل آب گیاهان ـ تغذیه معدنی ـ ترابري مواد محلولآب و یاخته

هاي کربن ـ بررسی فیزیولوژیکی و اکولوژیکی) ـ تراسـپاري در     هاي نوري ـ واکنش فتوسنتز (واکنش
  آوند آبکش

  سیستماتیک گیاهی   4
  ها)اين آوندي، بازدانگان و تکه لپهها، نهانزادا(بریوفیت 1سیستماتیک گیاهی 
  ها)اي(دو  لپه 2سیستماتیک گیاهی 

  تکوین گیاهی  5

ـ سلول ـ مریسـتم ـ پارانشـیم ـ کالنشـیم ـ اسکلرانشـیم )            آناتومی فان (ساختمان عمومی گیاهان عالی
یـی ـ قطبیـت ـ       زازایی و انـدام هاي رشد و نمو ـ نقش وراثت در ریختزایی (مؤلفهزایی و اندامریخت

زایـی و  اي) ـ اپیـدرم)  ریخـت    آوند چوب ـ آوند آبکش ـ مجراي ترشـحی و لولـه شـیرابه      -تمایزیابی
  هاي نخستین)ها ـ مریستم و تشکیل بافتايلپهزایی (تشکیل جنین ـ نهاندانگان ـ بازدانگان ـ تکاندام

  ها))ها ـ گیاهان آوندي (تراکئوفیتتشریح مورفولوژي (بریوفیت
  دار)ها یا گیاهان آوندي دانهاي گیاهان آوندي (اسپرماتوفیتتشریح مورفولوژي مقایسه

  شامل: ارشد دروس تخصصی در سطح کارشناسی

 
 
6  

  تشریح گیاهان آوندي

تشریح و ریخت شناسی اندام هاي اصلی گیاه در گیاهان آوندي یا تراکئوفیت ها (پسیلوتوفیت ها، 
س ها، بازدانگان، نهاندانگان) تشریح ریشـه، سـازماندهی مریسـتم    پنجه گرگیان، دم اسبیان، سرخ

اي هـا،  اي ها و دو لپـه ساختار ظاهري، انواع، ساختار تشریحی اولیه، مقایسه تک لپهانتهایی ریشه،
اي در هاي معمول گذر از ساختار ریشه به ساقه، ساختار پسین ریشه، کـاربرد صـفات ریشـه   ریشه

سـاختار ظـاهري سـاقه، انـواع، شـاخه بنـدي،       سازماندهی انتهاي ساقه،تشریح ساقه،  سیستماتیک،
اي هـا، پیوسـتگی سیسـتم آونـدي در     اي ها و دو لپهساختار تشریحی اولیه، مقایسه ساقه تک لپه

تشریح برگ، برگ هاي پشتی شکمی،  اي در سیستماتیک،اي، کاربرد صفات ساقهساقه، آناتومی گره
ظاهري برگ، انواع ساختار تشریحی، انواع رگبندي، کاربرد صفات و ساختار برگ هاي جور دوسویه،

تشریح گل و میوه، سیفونواستل، پروتواستل، اتکتواستل،  نحوه توصیف در سیستماتیک، فیلوتاکسی،
 هاپلواستل، دیکتینواستل، ریزوم،

  

 1آزمون 
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شناسی شناسی و بافتیاخته

  ايگیاهی مقایسه

 
  توپالسمی، پالست، میتوکندري، واکوئل) (دیواره سلولی و غشاي سی شناسیسلول
  )بافت مریستمیشناسی (بافت

  شناسی تکوینی گیاهیزیست  8

تکوین سلولهاي محافظ و همراه روزنه، انواع سلول هاي روزنه بـر حسـب نـوع تکـوین، هاپلوکیـل،      
لول سندوتوکیل، مزوژینوس، پري ژینوس، مزو پري ژینوس، انواع تیپ هاي روزنه، تکوین دیواره س

گیاهی، تکوین کیسه جنینی، انواع کیسه جنینی بر حسب نوع تکوین، تکوین جنین، سوسپانسور و 
مراحل رشد جنین، انواع جنین،تکوین دانه، تکوین میوه،تکوین چوب، تکوین کرك، تکوین کیسـه  

  هاي ترشحی
 8:00، ساعت 29/9/1398زمان برگزاري آزمون: 

  اي جامع کلیه مباحث گنجانده خواهد شد.ه*در آزمون
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
  

  )زیست شناسی گیاهی ـ سلولی و تکوینیمباحث (  نام دروس  ردیف

  زبان انگلیسی  1

اي، سـاختار  هاي اسمی، نقل قول و گزارش، وجوه سببی، عبارات مقایسهوجوه وصفی، گزاره: گرامر
  جمله و نکات تکمیلی

  کل فصل مطالعه شود. واژگان:
  کل فصل مطالعه شود :درك مطلب

  استعداد تحصیلی  2

- زاویـه  - حرکـت بـر روي دایـره   - و سـرعت هاي کمی از مباحث (مسـافت  مقایسهحل مسئله و  کمیتی:
سـواالت  - ائل متفرقـه سـ م- ساعت- هندسه اشکال فضایی- محیط و مساحت- تالس و تشابه- اشکال- هندسه
    هوش).

- اسـتدالل - مفروض پنهان- تعیین موضوع متن - گیري از متن(تقویت استدالل، نتیجه استدالل منطقی:
  هاي مشابه به هم

 (کل فصل مطالعه شود). تحلیلی

  کل فصل مطالعه شود. درك مطلب:
  دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل:

  فیزیولوژي  3

  هاي ثانوي و دفاع گیاهتنفس و متابولیسم ـ همانند سازي با عناصر غذایی معدنی ـ دگرگوهره
اي ـ رشـد و نمـو ـ فیتـوکروم و کنتـرل نـوري نمـو گیـاه ـ            رسانی عالمت ـ دیواره یاختهبیان ژنی و ترا

ها (اکسین، ژیبرلین ـ سیتوکینین ـ اتیلن ـ آبسیزیک اسید) ـ نظارت هاي گیاه به نور آبی ـ هورمون پاسخ
  بر گلدهی ـ فیزیولوژي تنش

  سیستماتیک گیاهی  4
ــش   ــوژي پوش ــومی و اکول ــوژي عم ــوژي (اکول ــت   اکول ــاهی) ـ تالوفی ــاي گی ــارچه ــا (ق ــی و ه شناس

  شناسی)جلبک

  تکوین گیاهی  5

پریدرم ـ رشد ثانویه  -آناتومی فان (ساقه ـ برگ ـ ریشه ـ کامبیوم آوندي ـ چوب ثانوي ـ آبکش ثانوي 
  غیرعادي ـ گل ـ میوه ـ دانه ) 

هاي پسین ـ ها و بافتمریستمها ـ مریستم رأس ریشه ـ مریستم گل ـ ریخت زایی و اندام زایی (بریوفیت
زایی و هاي گیاهی و اندامزایی هورمونهاي علفی ـ همبستگی و ریخت ساختمان پسین ساقه -رتیدیوم 

  زایی در گیاه)ریخت
میـوه ـ     -اي گیاهان آوندي (نهاندانگان یا گیاهان گلدار ـ تولید مثل در نهانـدانگان   مورفولوژي مقایسه

  ت و کاربرد گیاهان)دانه ـ دانه رست ـ اهمی
  شامل: ارشد دروس تخصصی در سطح کارشناسی

  تشریح گیاهان آوندي  6

، )AGPs(، پروتئین هایآرابینوگاالکتـانی FtsZپروتئین کوتیکول، ، s1  -s2  -s3الیه هاي دیواره،
ست، الن ها، فیبرها، اسکلرئیدها، چوب پنبه، فلوژن، فلودرم، رتیدوم،  کامبیوم، پوست، روپو پکتین،

تزئینـات آونـدي، چـوب     ، P Proteinپارانشیم مغز، آوند هاي چوبی و آبکش، صـفحات آبکـش،   
 ، پروپالسـت هـا، پالسمودسـماتا،    Balliformواکنشی، اشعه هاي چوبی، اثر برگـی، سـلول هـاي    

هـاي نشاسـته،   هاي گیاهی، عدسک ها، انواع بلورها، مواد ذخیره اي ویژه گیاهان، انواع دانـه واکوئل
  لورون هاآ

7  
شناسی شناسی و بافتیاخته

  ايگیاهی مقایسه

هاي اسـتحکامی،  هاي محافظ: سیستم درمال (روپوست)، بافتاي، بافتبافت زمینهشناسی (بافت
 هاي هادي یا آوندي، بافت ترشحی)بافت

  

 2آزمون 



  شناسی تکوینی گیاهیزیست  8

، رشد لوله گرده، رشد دانه گرده، انواع ناسازگاري ها، آپومیکسی، فیلوژنی پرچم ها، فیلوژنی برچه ها
دانه گرده بر حسب نوع تکوین، انواع دیواره بساك بـر حسـب نـوع تکـوین، شـکوفایی بسـاك هـا،        

تنوع و میکروگامتوژنز، تکامل و تنوع در گل ها، ساختار ویـژه در گـل (آنـدروفور،    میکروسپورزایی،
، (Apoptosis)برنامـه ریـزي شـده سـلولی    ژینوفور، هیپانتیوم، ژینوستمیوم، ژینوستجیوم)، مرگ 

  تنظیم چرخه سلولی گیاهی، پاسخ فوق حساسیت
 8:00، ساعت 13/10/1398زمان برگزاري آزمون: 

  هاي جامع کلیه مباحث گنجانده خواهد شد.*در آزمون
  


