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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل هشتم : تولید مثل نهاندانگان)

1. در نهان دانگان .................. (با تغییر)
1) یکی از چهار سلول دانۀ گرده، سلول زایشی نام دارد.

2) سلول زایشی مولّد دو گامت نر فاقد تاژك است.
3) گامت ماده در درون آندوسپرم تشکیل می شود.
4) هر تخمک داراي یک پوسته و یک سفت است.

2. در گیاه ..............، گامت نر ............... بوده و مستقیمًا از تقسیم ............... حاصل می شوند.(با تغییر)
2) لوبیا - تاژك دار - میوز1) نخود - فاقد تاژك - میوز

4) هلو - تاژك دار - میتوز3) گندم - فاقد تاژك - میتوز
3. در گیاه ذرت، تعداد کروموزوم هاي سلول هاي کدام، با سایرین متفاوت است؟

4) پوستۀ تخمک3) درون دانه2) خورش1) لپه
4. در دانۀ گردة رسیدة نهان دانگان که دو سلول، یکی رویشی و دیگري زایشی دیده می شود، حاصل تقسیم سلول زایشی و حاصل

رویش سلول رویشی به ترتیب کدام گزینه است؟
2) سلول دو هسته اي - تخم زا1) کیسۀ رویانی - چهار گامت نر

4) کیسۀ رویانی - یاختۀ دو هسته اي3) دو گامت نر - لولۀ گرده
5. ویژگی هاي دانۀ گردة رسیده در نهاندانگان کدام است؟

1) یک پوسته، دو هسته
2) دو پوسته، چهار یاخته

3) دو پوسته، دو یاخته
4) یک  پوسته، یک سلول رویشی، یک سلول زایشی و دو بال

6. به ترتیب سلول رویشی و سلول زایشی نارگیل( کروموزومی ) چند  کروموزومی هستند؟
 ،  (1 ،  (2 ،  (3 ،  (4

7. هر یاختۀ آندوسپرم در گیاهان نهان دانه .................. کروموزومی است و به روش تقسیم .................. به وجود آمده است.
4)  - میتوز3)  - میوز2)  - میتوز1)  - میتوز

8. در رویان نهاندانگان منشاء لپه از کدام است و چند کروموزومی است؟(باتغییر)
4) تخم ضمیمه اي و 3) تخم ضمیمه اي و 2) تخم اصلی و 1) تخم اصلی و 

9. تخمک گندم، فاقد کدام است؟
4) خورش3) کیسۀ رویانی2) پوسته1) یاختۀ زایشی

10. براي ایجاد دانۀ گردة رسیدة آلبالو چند بار میوز و چند بار میتوز الزم است؟
 (1 (2 (3 (4

11. گامت نر کدو، محصول کدام فرایند است؟
4) میوز سلول رویشی3) میتوز سلول رویشی2)  میوز سلول زایشی1) میتوز سلول زایشی
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صفحه 2

 
12. چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می نماید؟(با تغییر)

 
دانۀ گردة نارس و گامت هلو، از نظر .................. به یکدیگر شباهت دارند.

 
الف) شکل و اندازه 

 
ب) توانایی تقسیم شدن 

 
ج) عدد کروموزومی

د) نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می آیند.
 (1 (2 (3 (4

13. یاخته هاي فاقد کروموزوِم همتا را درون .................. رسیدة .................. نمی توان یافت.
2) تخمک - داوودي1) بساك - کدو

4) دانۀ گرده - آلبالو3) دانۀ - لوبیا

 
14. در دانۀ رسیدة کدام گیاه، همۀ سلول ها  کروموزومی هستند؟

4) پیاز3) ذرت                          2) لوبیا                        1) گندم                        

 
15. در هر دانۀ رسیده .................. (با تغییر)

2) پوسته، ژنوتیپ والد ماده را دارد.1) رویان تعدادي لپه دارد.
4) بیشترین حجم دانه را لپه ها پر کرده اند.3) اندوختۀ دانه، اندوسپرم است.

 
16. چند گزینه در رابطه با روش پیوند زدن درست است؟

 
الف) در این روش، الزم است از دو گیاه مختلف استفاده شود.

 
ب)  قطعۀ جدا شده از گیاه، ابتدا باید درون خاك قرار گیرد.

 
پ) بخش جدا شده از گیاه، قطعًا باید داراي جوانه باشد.

 
ت) قطعه اي که پس از جدا شدن، به گیاه جدید تبدیل می شود، قطعًا داراي توانایی تولید میوة مطلوب است.

 (1 (2 (3 (4

 
17. هر یاختۀ درون کیسۀ رویانی یک گیاه گل دار و  با میوز عادي   ..................  .................. 

1) از دو مجموعۀ کروموزومی با ژنتیک مشابه تشکیل شده است.
2) در لقاح با گامت هاي نر شرکت می کنند.

3) حاصل تقسیم میتوز یک یاختۀ  کروموزومی درون کیسۀ رویانی است.
4) داراي هسته یا هسته هایی با کروموزوم هاي غیر همتاست.

 
18. چند گزینه نادرست است؟

 
الف) دانه هاي گردة نارس که با میتوز به وجود آمده اند، با انجام میوز، به دانه هاي گردة رسیده تبدیل می شوند.

 
ب) کیسه هاي گرده در یک گیاه دیپلوئید، ابتدا داراي یاخته هاي  و پس از مدتی داراي یاخته هاي  کروموزومی می شوند.

 
پ) هر گامت نر مربوط به گیاهان مختلف، با تشکیل لولۀ گرده، گامت نر را به بخش ماده منتقل می کند. 

 
ت) عده اي از گیاهان براي تولید مثل جنسی، به محیط مرطوب نیاز دارند.

 (1 (2 (3 (4

 
19. گزینۀ نادرست کدام است؟

1) گل هاي کوچک زیاد و داراي شهد با مقدار کمی قند، ویژگی گل هایی است که توسط زنبور عسل گرده افشانی می شوند.
2) واحدهاي بینایی در عده اي از حشرات، در انتقال دانۀ گرده به کالله نقش دارد.

3) انواعی از مهره داران نیز می توانند، گرده افشان محسوب شوند.
4) گیاهانی که با باد گرده افشانی می شوند گرده هاي فراوانی تولید می کنند.
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صفحه 3

 
20. تعداد کدام دو مورددر رابطه با تقسیم یاخته هاي گیاه گل دار دیپلوئید با  کروموزوم، مشابه است؟

 
1) تعداد  یاختۀ کوچک منشاء رویان در مرحلۀ متافاز – تعداد سانترومر یاختۀ رویشی در متافاز

 
2) تعداد سانترومر تخم ضمیمه در آنافاز – تعداد سانترومر تخم اصلی در متافاز

3) تعداد  در یاختۀ دو هسته اي – تعداد  در یاختۀ زایشی در مرحلۀ پروفاز
4) تعداد کروماتید در یک یاختۀ رویان در مرحلۀ آنافاز – تعداد کروموزوم در یک یاختۀ در حال تقسیم براي تولید آندوسپرم در

مرحلۀ متافاز

 
21. کدام موارد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟

 
در ساختار یک دانۀ لوبیا بخش هایی با .................. مجموعۀ کروموزومی وجود دارند که .................. از تشکیل تخم به وجود آمده اند.

 
الف. دو و سه - پس    ب. دو – قبل        پ. سه – قبل          ت. یک – پس

4) الف و ب و پ3) ب و پ و ت2) الف و ب1) الف و پ

 
22. کدام مورد درست است؟

1) برگ هاي رویانی مربوط به هر گونه گیاهی فتوسنتز می کند.
2) برگ هاي رویانی پس از برگ هاي رویانیپس از خروج از خاك، تا پایان عمر گیاه فتوسنتز می کنند.

3) دانه ها معموال پوسته تولید می کنند تا وسیلۀ حفاظت از رویان باشد.
4) پوستۀ دانه وسیله اي براي ممانعت از ورود آب به دانه است.

 
23. کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ اگر  .................. 

1) آب و اکسیژن به رویان نرسد، یاخته هاي آن پس از مدتی می میرند.
2) دانه رست از دانه خارج شود به این معناست که دانه رویش یافته است.

3) دانه، رویش رو زمینی داشته باشد، لپه ها را می توان به صورت خشک شده در باالي خاك دید.
4) گیاه پس از مدتی رویش، میوه تولید کند، جز گیاهان گل دار است.

 
24. چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
امکان ندارد .................. 

 
الف. بدون لقاح تخم زا و اسپرم، میوه تشکیل شود.

 
ب. گیاهی علفی، چندین سال بتواند میوه و دانه تشکیل دهد.

 
پ. تقسیم میوز یاختۀ گیاهی به شکلی انجام شود که چهار یاختۀ حاصل پشت سر هم قرار گیرند.

 
ت. در موز بدون دانه، بتوان در درون میوه، دانه مشاهده کرد. 

 (1 (2 (3 (4

 
25. چند مورد، دربارة گیاه زنبق نادرست است؟

 
آ) از رشد جوانه هاي رویش یافته از زمین ساقۀ آن، گیاه جدیدي ایجاد می شود.

 
ب) این گیاه به گروه  گیاهان علفی چند ساله تعلق دارد.

 
ج) زنبق برخالف سرخس به گروه گیاهان آوند دار تعلق دارد.

 
مورد1)  مورد 4)  مورد3)  مورد2) 

 
26. بر اساس طول عمر، کدام یک از گیاهان زیر در سال اول، رشد رویشی و در سال دوم، رشد زایشی دارد؟

4) سیب3) شلغم2) گندم1) خیار

 
27. گرده افشانی بلوط .................. گل قاصد، توسط .................. انجام می شود.

4) برخالف- حشرات3) مانند- حشرات2) برخالف- باد1) مانند- باد

 
28. کدام عبارت در مورد آندوسپرم درست است؟

1) در دانۀ ذرت، مواد غذایی آن جذب لپه ها و در آن جا ذخیره می شود.
2) نوع بافت آن از رایج ترین بافت در سامانۀ زمینه اي گیاه است.

3) تخم زا با تقسیمات پی در پی، آن را تشکیل می دهد.
4) مشخص ترین بخش رویان در دانۀ نهان دانگان است.
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صفحه 4

 
29. به طور معمول، لپه در لوبیا .................. لپه در ذرت، .................. 

1) همانند – بخش ذخیره اي دانه را تشکیل می دهد.

2) همانند – هنگام رشد دانه از خاك خارج می شود.
3) برخالف – از تقسیم میتوز تخم اصلی به وجود می آید.

4) برخالف – به کمک نور فتوسنتز می کند.
30. کدام یک از گیاهان زیر جز گیاهان دو ساله محسوب می شوند؟

3) چغندرقند2) خیار1) گندم
 
4) زنبق

 
31. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
«بخشی که با شمارة .................. نشان داده شده است، در نهان دانگان، .................. »

- معموًال به رنگ هاي متفاوت دیده می شود.  (1
- ممکن است از تعدادي برچه ساخته شده باشد.  (2

- می تواند روي بخش کوچک و برآمده قرار گرفته باشد.  (3
- می تواند در پی دو نوع تقسیم، دانۀ گردة رسیده واجد دو دیواره تولید کند.  (4

 
32. در رابطه با تولید مثل جنسی در گیاهان، نمی توان گفت .................. 

1) در هر یاختۀ بافت خورش، کروموزوم هاي هم ساخت می توانند از یکدیگر جدا شوند.
2) براي تشکیل  اسپرم، الزم است  یاختۀ دیپلوئید، تقسیم میوز انجام دهند.

3) هر یاختۀ کیسۀ رویانی، در مرحلۀ پرومتافاز، شبکۀ آندوپالسمی خود را به قطعات کوچک تر تقسیم می کند.
4) از یک دانۀ گردة رسیده با دو سلول، تنها دو اسپرم تولید می شود.

 
33. کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
 دانۀ گردة رسیدة نهاندانگان .................. 

1) داراي یک سلول زایشی است که درون یک سلول رویشی قرار دارد.
2) داراي یک دیوارة خارجی است که ممکن است منفذدار یا بدون منفذ باشد.

3) ممکن است در دیوارة خارجی خود دارا یا بدون تزئین باشند.

 
4) ممکن است توسط کالله پذیرفته نشوند. 

 
34. در گیاه داراي .................. قطعًا ..................

1) توانایی تشکیل گل و دولپه - بافت غذایی دانه قبل از لقاح به وجود آمده است.
2) دانۀ بالغ با اندوختۀ غذایی دوالد - رویش زیرزمینی دانه مشاهده خواهد شد.

3) توانایی تولید گامت هاي نر غیرمتحرك - لولۀ گرده به درون بافت کالله و خامه در همان گیاه نفوذ می کند.
4) دانه هاي تک لپه - در بافت ذخیره کنندة مواد غذایی دانه سه مجموعۀ کروموزومی وجود دارد.

35. شکل مقابل مربوط به تکثیر نوعی گیاه نهان دانه به روش .................. است که در این روش از بخش هاي .................. گیاه براي
تولید مثل رویشی استفاده می شود.

1) قلمه زدن - تخصص یافته
2) خوابانیدن - تخصص یافته
3) قلمه زدن - تخصص نیافته
4) خوابانیدن - تخصص نیافته
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صفحه 5

 
36. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«در .................. برخالف .................. » 

1) گیاه زنبق - درخت بلوط، گل هایی با رنگ هاي درخشان وجود دارد.
2) روش پیوند زدن - خوابانیدن، می توان از شاخۀ گیاه براي تکثیر آن استفاده نمود.

3) روش خوابانیدن - قلمه زدن، قطعه اي از ساقه براي تکثیر رویشی گیاهان استفاده می شود.
4) گیاه سیب زمینی - درخت آلبالو، با کمک بخش هاي رویشی زیرزمینی تولیدمثل غیرجنسی انجام می شود.

37. کدام یک از هورمون هاي زیر نمی تواند از رشد جوانه ها جلوگیري کند؟
4) اکسین3) جیبرلین2) آبسیزیک اسید1) اتیلن

 
38. چند عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«گرده افشانی .................. انجام می دهد.»

 
الف ) درخت بلوط را باد            

 
ب) گل قاصد را زنبور

 
ج) گل هایی که قند فراوان دارند را زنبور    

 
د) گل هایی که فاقد بو هاي قوي هستند را باد

 (1 (2 (3 (4
39. نوع ساقۀ تخصص یافته در  .................. است.

2) سیب زمینی همانند درخت آلبالو، غده1) پیاز خوراکی برخالف الله، پیاز
4) توت فرنگی برخالف زنبق، زمین ساقه3) زنبق برخالف نرگس، ریزوم

 
40. کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«در یک گیاه طبیعی، عدد کروموزومی در  .................. می تواند متفاوت باشد.»

2) یاختۀ تخم زاي درون یک مادگی و یاختۀ پوشش تخمک1) یاختۀ رویشی و گرده هاي نارس
4) یاختۀ تولید کنندة دانۀ گردة رسیده و یاختۀ زایشی3) یاختۀ بافت خورش و کاللۀ برچه

 
41. با توجه به شکل روبرو،

 
1) ساختار بساك کامل نشده، و نارس است، و هنوز آماده براي گرده افشانی نیست. 

2) گرده هاي رها شده حاصل مستقیم تلوفاز دو میوز هستند.
3) ساختارهاي رها شده داراي دو دیواره هستند که دیواره خارجی آنها ممکن است منفذ دار، صاف یا داراي تزئینات

باشد.

 
4) نمی توان گفت هر دو یاختۀ گرده هاي رها شده، توانایی تقسیم شدن دارند. 

 
42. شیر نارگیل  بر خالف بخش گوشتی نارگیل .................. 

 
1) داراي یاخته هاي تک هسته اي است. 

2) بخشی از دانۀ میوه نارگیل است.

 
3) یاخته چند هسته اي است. 

 
4) داراي کروموزوم هاي هم ساخت است. 

 
43. گرده افشانی گل قاصد  .................. بلوط، توسط .................. انجام می شود. 

 
1) مانند - باد

 
2) برخالف - باد

 
3) مانند - حشرات

 
4) برخالف - حشرات

 
44. کدام عبارت نادرست است؟ 

 
1) شلغم مانند چغندر قند از گیاهان دو ساله است.

 
2) عدد کروموزومی لپه و ریشۀ رویانی در ذرت یکسان است.

 
3) رویش دانۀ پیاز همانند دانۀ نخود، از نوع زیرزمینی است.

4) زامه و کامه، درون گل مادة گیاه کدو تولید می شود.

 
45. به طور معمول، لپه در لوبیا .................. لپه در ذرت، ..................  

1234
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صفحه 6

 
1) برخالف - بخش  کروموزومی است.
2) برخالف - برگ رویانی نامیده می شود.

3) همانند - هنگام رشد درون خاك باقی می ماند.

 
4) همانند - از تقسیم میتوز یاخته اي حاصل می شود که خود از ترکیب اسپرم و تخم زا به وجود آمده است.

 
46. کدام یک از هورمون هاي زیر می تواند باعث رشد جوانه ها شود؟ 

1) اتیلن
 
4) اکسین3) جیبرلین2) آبسیزیک اسید

 
، داراي کروموزوم هم ساخت است؟  47. کدام گزینه در گیاه 

 
2) یاختۀ رویشی - تخم زا1) یاختۀ خورش - تخم ضمیمه

 
4) یاختۀ خامه - تخم زا3) یاختۀ آندوسپرم - یاختۀ رویشی

48. کدام عبارت درست است؟

 
1) هر گل فقط قادر به تولید یک میوه حقیقی است.

2) یک گل ناکامل، حتمًا تک جنسی است.
3) هر میوه، از تغییر یکی از حلقه هاي گل ایجاد می شود.

4) یک گل کامل، حتمًا دو جنسی است.
49. یاخته هاي فاقد کروموزوِم همتا را درون .................. رسیدة .................. نمی توان یافت.

1) پرچم - گل توت فرنگی
 
2) تخمک - نارگیل

 
3) دانۀ - لوبیا

 
4) دانۀ گرده - آلبالو

50. در نارگیل بالفاصله قبل از ایجاد حداکثر فشردگی در کروموزوم هاي تخم اصلی، ..................
1) تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر صورت می گیرد.

2) کروموزوم هاي همتا به همدیگر متصل می شوند و ساختار تتراد را تشکیل می دهد.
3) سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند.

4) دوك به سانترومر متصل می شود.

2n

2n = 14
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل هشتم : تولید مثل نهاندانگان)

نهان دانگان، سلول زایشی موجود در دانۀ گرده با انجام تقسیم میتوز، دو گامت نر یا دو آنتروزوئید فاقد تاژك می سازد. 1.گزینه 2
بررسی سایر گزینه ها:

: در نهاندانگان دانۀ گرده دو سلول دارد که یکی از آن دو زایشی است. گزینۀ 
: در نهاندانگان، آندوسپرم پس از لقاح به وجود می آید و گامت ماده نمی تواند درون آن شکل گرفته باشد.  گزینۀ 

: در نهان دانگان، تخمک از دو پوسته، یک سفت و سلول هاي پارانشیم خورش تشکیل شده است. گزینۀ 
نهاندانگان و گامت هاي نر تاژك ندارند. از طرفی در همۀ گیاهان، گامت ها از تقسیم میتوز حاصل می شوند. 2.گزینه 3

آندوسپرم (درون دانه) در گیاهان تک لپه  (مثل ذرت) تریپلوئید است. سایر گزینه ها همگی دیپلوئید هستند. 3.گزینه 3
سلول زایشی با انجام یک میتوز، دو سلول گامت نر تولید می کند. از طرفی لولۀ گرده، خود حاصل رویش یاختۀ رویشی 4.گزینه 3

است.
دانۀ گردة رسیده در نهاندانگان داراي دو پوسته، یک یاختۀ زایشی و یک یاختۀ رویشی است. 5.گزینه 3

 
) هستند. سلول رویشی و سلول زایشی در نارگیل از تقسیم میتوز دانۀ گردة نارس به وجود می آیند که هر دو هاپلوئید ( 6.گزینه 3

 
آندوسپرم همان اندوخته در نهاندانگان است که حاصل تقسیم میتوز تخم ضمیمه و  کروموزومی است. 7.گزینه 4

لپه جزئی از رویان است و رویان حاصل تقسیم یاختۀ تخم اصلی  می باشد. تخم ضمیمه اي  بوده و آندوسپرم را می  8.گزینه 2

 
سازد.

یاختۀ زایشی در دانۀ گردة رسیده وجود دارد. 9.گزینه 1

 
یک بار میوز و یک بار میتوز براي ایجاد دانۀ گردة رسیده صورت می گیرد. 10.گزینه 1

 
سلول زایشی با تقسیم میتوز در درون لوله گرده، آنتروزوئید (گامت نر) را می سازد که آماده لقاح است. 11.گزینه 1

 
تنها مورد ج درست است. 12.گزینه 1

بررسی موارد:
مورد الف) نادرست - گردة نارس و گامت هلو از نظر شکل با هم متفاوت می باشند.

مورد ب) نادرست - گردة نارس و گامت در گیاهان از نظر قابلیت تقسیم بسیار متفاوت هستند. هاگ تقسیم میتوز انجام می دهد، ولی
گامت فقط توانایی لقاح دارد.

مورد ج) درست - عدد کروموزومی گردة نارس و گامت یکسان می باشد. چون هر دو هاپلوئیدي می باشند.
مورد د) نادرست - گردة نارس حاصل تقسیم میوز، ولی گامت حاصل تقسیم میتوز است. پس از نظر نوع تقسیمی که گردة نارس و

گامت از آن به وجود آمده اند، متفاوت می باشند.
دانۀ رسیدة گیاهان دولپه اي مثل لوبیا، واجد رویان  در کنار لپه هاي  است پس درون آن اصال نمی توان سلوِل 13.گزینه 3

فاقد کروموزوم همتا یافت.
درون بساك درون تخمک نهاندانگان (کدو و داوودي) سلول هاگ هاپلوئید وجود دارد که از تقسیم میوز، سلول زاینده به وجود می آید

.( ). همین طور دانۀ گردة رسیده، حاوي یاخته هاي هاپلوئید است (رد گزینۀ  (رد گزینه هاي  و 
در گیاهان دانه دار در دانه تشکیل شده آنچه از نظر عدد کروموزومی با بقیه بخش هاي دانه متفاوت است، اندوختۀ دانه 14.گزینه 2
می باشد. در نهاندانگان اندوختۀ دانه (آندوسپرم) از تخم تریپلوئید به وجود می آید. در تک لپه اي ها، اندوختۀ دانه به شکل آندوسپرم 
 کروموزومی درون دانه باقی می ماند ولی در دولپه اي ها، اندوخته ي دانه به لپه ها انتقال می یابد. پس در دولپه اي ها (از جمله لوبیا)

 
همۀ اجزاء دانه  کروموزومی می باشند. گندم، ذرت و پیاز تک لپه اي هستند.

در همۀ دانه ها، پوستۀ دانه از تمایز پوسته تخمک به وجود می آید و ژنوتیپ آن همانند ژنوتیپ گیاه ماده است. 15.گزینه 2
). در اغلب دو لپه اي ها (و نه ). در لوبیا، اندوختۀ دانه، لپه است (رد گزینۀ  هر دانۀ رسیده در تک لپه اي ها، یک لپه دارد (رد گزینۀ 

.( همه) مانند لوبیا بیشترین حجم دانه را لپه ها پر کرده اند (رد گزینۀ 

 
موارد الف و پ صحیح هستند. 16.گزینه 2

 
بررسی گزینه ها:

 
الف. (درست) در روش پیوند زدن، از یک گیاه به عنوان پایۀ پیوند و از قطعه اي ازگیاه دیگر به عنوان پیوندك استفاده می شود.

ب. (نادرست) در روش پیوند زدن، قطعۀ جدا شده در زیر خاك قرار نمی گیرد.
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صفحه 7

 

 
پ. (درست) در روش پیوند زدن، پیوندك که از گیاه جدا می شود، باید داراي جوانه باشد.

 
ت. (نادرست) گیاهی که پیوندك از آن گرفته می شود، داراي ویژگی هاي مطلوب است. مثال میوه یا گل مطلوب

) در یک کیسۀ رویانی، هفت یاخته وجود دارد. یکی از آن ها یاختۀ دو هسته اي است و داراي دو مجموعۀ  گزینۀ  17.گزینه 4

 
کروموزومی و مشابه است.

 
) در بین هفت یاختۀ کیسۀ رویانی، یاختۀ تخم زا و یاختۀ دوهسته اي در لقاح با اسپرم شرکت می کنند. گزینۀ 

) یاختۀ  کروموزومی با تقسیم میتوز کیسۀ رویانی را ایجاد می کند. بنابراین یاختۀ  کروموزومی اولیه درون کیسۀ رویانی گزینۀ 

 
قرار ندارد.

) یاختۀ دو هسته اي داراي دو هسته و بقیۀ یاخته ها هر کدام یک هسته دارند. هر هسته یک مجموعۀ  کروموزومی و در هر گزینۀ 

 
مجموعه، کروموزوم ها غیر همتا هستند.

الف. (نادرست) دانه هاي گردة نارس، حاصل میوز یاخته هاي  کروموزومی هستند. سپس با میتوز به یاخته هاي 18.گزینه 2

 
رسیده تبدیل می شوند.

ب. (درست) کیسه هاي گرده ابتدا داراي یاخته هاي دیپلوئید هستند. پس از مدتی یاخته هاي دیپلوئید با انجام میوز، یاخته هاي هاپلوئید

 
را به وجود می آورند.

 
پ. (نادرست) گیاهانی مانند خزه، گامت نر متحرك دارند و لولۀ گرده تولید نمی کنند.

ت. (درست) گامت نر در خزه، در آب شنا می کند و خود را به گامت ماده می رساند. این گیاهان براي تولید مثل جنسی به محیط

 
مرطوب نیاز دارند.

. گل هاي کوچک و زیاد و فاقد شیره ویژگی گل هایی است که با باد گرده افشانی می شوند.  گل هایی که با زنبور 19.گزینه 1

 
گرده افشانی می شوند داراي شهد با مقدار فراوانی قند هستند.

. زنبور عسل می تواند پرتو هاي فرابنفش را درك کند. گل هایی که توسط زنبور عسل گرده افشانی می شوند، عالئمی دارند که فقط

 
در نور فرابنفش دیده می شوند.

. گرده افشان به جانورانی گفته می شود که سبب انتقال گرده ها از یک گل به گل دیگر می شوند. خفاش وبرخی مهره داران دیگر نیز

 
می توانند سبب انتقال گرده شوند.

 
.  گیاهانی که با باد گرده افشانی می شوند، داراي گل هاي کوچک و فراوان هستند. پس تعداد گرده هاي فراوان تولید می کنند.

. یاختۀ کوچک داراي تقسیم میتوز است. این یاخته در مرحلۀ متافاز میتوز داراي  کروموزوم دو کروماتید یعنی  20.گزینه 3

 
 است. یاختۀ رویشی تقسیم انجام نمی دهد.

، یعنی  کروموزوم دارد. تخم ضمیمه تقسیم میتوز انجام می دهد پس در آنافاز میتوز داراي  کروموزوم تک . تخم ضمیمه 

 
سانترومر دارد. کروموزومی است . این یاخته در متافاز  کروماتید و  سانترومر است. تخم اصلی تقسیم میتوز انجام می دهد و 

 
کروموزومی و تک کروماتید است. بنابراین داراي  مولکول  است. . یاختۀ دو هسته اي داراي دو هستۀ 

 
یاختۀ زایشی هاپلوئید و داراي تقسیم میتوز است. ودر پروفاز میتوز  مولکول  دارد.

کروموزومی است و تقسیم میتوز انجام می دهد. پس در آنافاز میتوز   کروماتید و  مولکول  دارد. . یاختۀ رویان 
یاختۀ تولید کننده آندوسپرم، داراي  کروموزوم است. پس داراي  کروموزوم در مرحلۀ متافاز است.

الف.( درست ) در ساختار دانۀ لوبیا بخش هایی با دو مجموعۀ کروموزومی شامل ساقۀ رویانی، لپه ها و ریشۀ رویانی 21.گزینه 2
وجود دارند که پس از تشکیل تخم به وجود آمده اند. باقیماندة آندوسپرم داراي سه مجموعۀ کروموزومی است که پس از تشکیل تخم

 
به وجود آمده .

 
ب. ( درست ) پوستۀ دانه داراي دو مجموعۀ کروموزومی است که قبل از تشکیل تخم به وجود آمده است.

 
پ. ( نادرست) بخش با سه مجموعۀ کروموزومی که قبل از تشکیل تخم به وجود آمده باشد، وجود ندارد.

ت. ( نادرست ) در ساختار دانۀ لوبیا بخشی با یک مجموعۀ کروموزومی وجود ندارد.

 
. در بسیاري از گونه ها برگ هاي رویانی از خاك بیرون می آیند و در مدت کوتاهی فتوسنتز انجام می دهند. 22.گزینه 4

 
. برگ هاي رویانی به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

 
. همۀ دانه ها پوسته تولید می کنند.

 
. پوستۀ دانه با جلوگیري از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شوند.

23.گزینه 1
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. پوسته با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رو�ان می شود. ولی �اخته  

 
های رو�ان زنده هستند و �س از تامین آب، اکسیژن و دمای کافی رو�ش می کنند.

. دانه رست، گیاه کوچکی است که از رشد رو�ان حاصل می شود و از دانه خارج می شود. این به

 
معنای رو�ش دانه است.

. مطابق شکل مقابل در دانه هایی که رو�ش رو زمینی دارند، لپه ها از خاک خارج شده و به صورت

 
خشک شده در باالی زمین د�ده می شوند.

 
. گیاهان گل دار بعد از مدتی رشد رو�شی، گل و میوه و دانه تولید می کنند.  

 

هالپه هايلپه
شدهخشک

مربوط به گزینه

1

2

3

4
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24.گزینه 4

 
 همۀ �اسخ ها نادرست است.

 
الف. میوه های بدون دانه، بدون انجام لقاح بین تخم زا و اسپرم تشکیل می شوند.

 
ب. گیاهان علفی چند ساله هم وجود دارند.

 
پ. طبق شکل مقابل سلول خورش �س از تقسیم میوز چهار �اخته ا�جاد

 
 می کند که به دنبال �کد�گر قرار گرفته اند.

 
ت. در موز بدون دانه، لقاح انجام شده اما رو�ان قبل از تکمیل مراحل رشد و 

نمو ازبین رفته است. به همین دلیل در میوۀ موز دانه های نارس د�ده می شود.
 

...تقسیم ...تقسیم

 
مربوط به گزینه (پ)

 
بررسی موارد: 25.گزینه 2

 
مورد (الف): درست، زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد.

 
مورد (ب): درست، زنبق به گروه گیاهان نهاندانه علفی تعلق دارد.

 
مورد (ج): نادرست، زنبق و سرخس به گروه گیاهان آوند دار تعلق دارند.

 
بررسی گزینه ها:  26.گزینه 3

 
): خیار از گیاهان یک ساله است. گزینۀ (

 
): گندم از گیاهان یک ساله است. گزینۀ (

 
):  شغلم گیاهی دو ساله است و در سال اول، رشد رویشی دارد و در سال دوم با تولید گل و دانه، رشد زایشی دارد. گزینۀ (

 
): سیب از گیاهان چند ساله است. گزینۀ (

 
گرده افشانی بلوط توسط باد و گرده افشانی گل قاصد، توسط حشرات انجام می شود.  27.گزینه 2

 
بررسی گزینه ها:  28.گزینه 2

 
: آندوسپرم ذخیرة دانۀ ذرت است و جذب لپه ها نمی شود.  گزینۀ 

: تخم ضمیمه با تقسیمات متوالی بافتی به نام درون دانه (آندوسپرم) را ایجاد می کند. این بافت از یاخته هاي نرم آکنه اي ساخته گزینۀ 

 
شده است. این نوع بافت از رایج ترین بافت در سامانۀ زمینه اي گیاه است.

 
: آندوسپرم از تقسیمات تخم ضمیمه ایجاد می شود. یاختۀ دو هسته اي  اسپرم  تخم ضمیمه گزینۀ 

 
: لپه ها، مشخص ترین بخش رویان هستند. گزینۀ 

 
بررسی سایر گزینه ها:  29.گزینه 4

 
: در ذرت، لپه نقش انتقال مواد غذایی و آندوسپرم نقش ذخیره را دارد.  گزینۀ 

 
: دانۀ لوبیا رشد روزمینی و دانۀ ذرت رشد زیر زمینی دارد.  گزینۀ 

 
: در هر دو ( لوبیا و ذرت) ، لپه از تقسیم میتوز تخم اصلی به وجود می آید.   گزینۀ 

 
: لپه هاي لوبیا از خاك خارج شده و فتوسنتز می کنند. اما لپۀ ذرت زیر خاك می ماند و نمی تواند فتوسنتز کند. گزینۀ 

چغندر قند گیاه دوساله، خیار و گندم گیاهان یک ساله و زنبق گیاه چند ساله است. 30.گزینه 3

 
، گلبرگ ها هستند که معموًال به رنگ هاي مختلفی وجود دارند. . شمارة  31.گزینه 3

 
، مادگی است که ممکن است از چند برچه تشکیل شده باشد. . شمارة 

 
، تخمدان را نشان می دهد. تخمدان روي نهنج قرار دارد. نهنج بخشی وسیع است و می تواند صاف، برآمده و یا گود باشد. . شمارة 

1
2
3
4

1
2

3+←
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4
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، میله و بساِك پرچم را نشان می دهد. در این بخش، یاخته هاي  کروموزومی وجود دارند که ابتدا با میوز،  دانۀ گردة . شمارة 

 
نارس را تولید می کنند و سپس با یک بار میتوز، دانه گردة رسیده با دو دیواره و دو یاختۀ رویشی و زایشی را تولید کند.

 
. یکی از یاخته هاي خورش، تقسیم میوز انجام می دهد و جدا شدن کروموزوم هاي همتا در تقسیم میوز اتفاق می افتد. 32.گزینه 3

. اگر دو یاخته دیپلوئید، تقسیم میوز انجام دهند،  دانۀ گردة نارس تولید می شود. هر دانۀ گردة نارس، یک دانۀ گردة رسیده ایجاد

 
می کند. هر دانۀ گردة رسیده ، یک یاختۀ زایشی دارد و با تقسیم میتوز این یاخته، در مجموع  اسپرم به وجود می آید.

 
. یاخته هاي کیسۀ رویانی، تقسیم میتوز انجام نمی دهند. 

 
. هر دانۀ گردة رسیده داراي یک یاختۀ زایشی و یک یاختۀ رویشی است. فقط یاختۀ زایشی با تقسیم میتوز دو اسپرم تولید می کند.

. دانۀ گردة رسیدة نهاندانگان داراي دو سلول است. سلول کوچک تر، زایشی است که درون سلول بزرگ تر به نام 33.گزینه 2

 
رویشی قرار دارد.

 
. دیوارة خارجی دانۀ گردة رسیدة نهاندانگان داراي منفذ است. 

 
. دیوارة خارجی دانۀ گردة رسیده در نهاندانگان ممکن است، دارا یا بدون تزئین باشد. 

 
. کالله ممکن است دانۀ گرده را بپذیرد و اگر دانۀ گرده پذیرفته شود، می تواند لولۀ گرده بسازد.

. در بیشتر گیاهان نهاندانۀ دولپه، اندوختۀ غذایی دانه، لپه ها و در برخی، آندوسپرم است. در هر دو صورت، اندوختۀ 34.گزینه 4

 
غذایی بعد از لقاح به وجود می آید.

 
. گیاه لوبیا و نخود، هر دو داراي اندوختۀ غذایی دوالد یا  هستند. اما لوبیا داراي رویش روي زمینی و نخود رویش زیر زمینی دارد.

. نهاندانگان، داراي گامت نر غیر متحرك هستند. اما اگر نهاندانه تک جنسی نر باشد، امکان تشکیل لولۀ گرده روي همان گیاه نخواهد

 
بود.

 
. در دانه هاي تک لپه، آندوسپرم باقی می ماند و اندوختۀ غذایی دانه را تشکیل می دهد. آندوسپرم بافت  کروموزومی است.

35.گزینه 4

 
 بررسی گز�نه ها: 

شکل سؤال، مربوط به روش خوابانیدن است. در روش خوابانیدن بخشی از ساقه �ا شاخه را که

دارای گره است، با خاک می پوشانند. در روش خوابانیدن الزامی به ا�نکه گیاه ساقه رونده

 
پایه جدیدداشته باشد نیست.

ساقه رونده

 

 
بررسی گزینه ها:  36.گزینه 1

): گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان (مانند درخت بلوط) تعداد فراوانی گز�نۀ (

گل های کوچک تولید می کنند و فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره اند. در گیاه زنبق، گل هایی با

 
رنگ های درخشان وجود دارد. 

): در روش پیوند زدن، قطعه ای از �ک گیاه مانند جوانه �ا شاخه به نام پیوندک، روی تنۀ گیاه د�گری گز�نۀ (

که به آن �ا�ه می گو�ند، پیوند زده می شود.

): در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که داراي گره است، با خاك می پوشانند. در روش قلمه زدن قطعه هایی از گزینۀ (

 
ساقه در خاك یا آب تکثیر می شوند. 

): در سیب زمینی، غده وجود دارد. غده، نوعی ساقه تخصص یافته زیرزمینی است که در تولید مثل غیرجنسی نقش دارد. در گزینۀ (

 
درخت آلبالو، ریشۀ زیرزمینی وجود دارد که داراي جوانه است و می تواند در تولید مثل غیرجنسی، پایه هاي جدیدي تولید کند.  
هورمون جیبرلین سبب رشد جوانه ها می شود. هورمون اتیلن و اکسین در چیرگی راسی از رشد جوانه هاي جانبی 37.گزینه 3

جلوگیري می کند و هورمون آبسزیک اسید در شرایط نا مساعد مانع رشد همۀ جوانه ها می شود.
همۀ موارد عبارت درستی را بیان می کنند. 38.گزینه 4

 
39.گزینه 3
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پیاز

ساقه
برگ

زمین ساقه پایه جدید

غدهساقه رونده

 
 
 

 بررسی
گزینه

 
ها: 

گزینه (
): پیاز

 
خوراکی، الله و نرگس ساقۀ تخصص یافته اي به نام پیاز دارند و می توانند با استفاده از پیاز تکثیر شوند. 

 
): سیب زمینی ساقۀ تخصص یافته اي به نام غده دارد، اما درخت آلبالو فاقد آن است.  گزینه (

): ریزوم، در گیاهی مانند زنبق ایجاد می شود، اما ساقۀ تخصص یافتۀ نرگس که براي تکثیر مورد استفاده قرار می گیرد، پیاز گزینه (

 
است.

 
): زنبق داراي ریزوم است، اما توت فرنگی گیاهی است که ساقۀ تخصص یافته اي به نام ساقه رونده دارد.  گزینه (
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بررسی گزینه ها:  40.گزینه 2

): در هستۀ یاختۀ رویشی ( حاصل میتوز یک یاخته هاپلوئید ) و گردة نارس ( حاصل میوز یاخته هاي دیپلوئید) یک مجموعۀ گزینه (

 
کروموزومی وجود دارد.

 
): یاختۀ تخم زاي یک مادگی داراي یک مجموعۀ کروموزومی، ولی یاختۀ پوشش تخمک داراي دو مجموعۀ کروموزمی است.  گزینه (

):  هسته یاختۀ بافت خورش ( یاخته هاي پارانشیمی که تخمک جوان را پر کرده است) و کالله مادگی هر داراي دو مجموعه گزینه (

 
کروموزومی هستند. 

): هسته یاخته تو لید کننده دانۀ گرده رسیده (دانۀ گردة نارس) و یاخته زایشی هر دو داراي یک مجموعه کروموزومی هستند. گزینه (
41.گزینه 4

 
 بررسی گز�نه ها:

 
): بساک شکوفا شده و دانه های گرده رسیده خود را رها می کند. شکل بساک نارس مانند تصویر روبرو است.  گز�نه (

 
 
): گرده هاي رها شده، دانه گرده رسیده است. دانه گرده رسیده حاصل "تقسیم میتوز" دانه گرده نارس است. گزینه (

): دانه هاي گرده رسیده داراي دو دیواره هستند که" قطعا "دیواره خارجی منفذدار است اما ممکن است تزئین داشته باشد و گزینه (

 
یا نداشته باشد.

): دانه گرده رسیده داراي یاخته زایشی و یاخته رویشی است. که یاخته رویشی تقسیم انجام نمی دهد و فقط یاخته زایشی با گزینه (
تقسیم میتوز، دو اسپرم ایجاد می کند.

 
بررسی گزینه ها: 42.گزینه 3

): اگر هسته تخم ضمیمه تقسیم شود ولی تقسیم سیتوپالسم انجام نگیرد، بافت آندوسپرم به صورت مایع دیده می شود. شیر گزینۀ (
نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی است. در حالی که بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل آندوسپرمی است که در آن تقسیم سیتوپالسم

 
نیز انجام می شود. بخش گوشتی داراي یاخته هاي تک هسته اي و شیر نارگیل چند هسته اي است.

) و خود میوه نارگیل خوراکی ): شیر نارگیل و بخش گوشتی و سفید رنگ هر دو بخشی از دانه نارگیل است. ( آندوسپرم  گزینۀ (

 
نیست.

 
): در شیر نارگیل، به علت عدم تقسیم سیتوپالسم، یاخته، چند هسته اي است. گزینۀ (

): هم شیر نارگیل و هم بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل داراي هسته هاي  هستند. به این معنی که سه مجموعه گزینۀ (

 
کروموزومی در هر هسته خود دارند. بنابراین در هر دو، کروموزوم همساخت یافت می شود. 

گرده افشانی بلوط توسط باد و گرده افشانی گل قاصد، توسط حشرات انجام می شود. 43.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها: 44.گزینه 3

 
: شلغم همانند چغندر قند، از گیاهان دو ساله است. گزینۀ 

 
: لپه  و ریشۀ رویانی، بخشی از رویان هستند و عدد کروموزومی یکسان دارند. گزینۀ 
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: رویش دانه پیاز از نوع روزمینی، اما دانه نخود از نوع زیر زمینی است. گزینۀ 

: در گیاهان گل دار، درون لوله گرده که به درون خامۀ گل ماده نفوذ کرده، یاختۀ زایشی تقسیم میتوز انجام می دهد و دو زامه گزینۀ 
(اسپرم) را به وجود می آورد. کامه نیز از تقسیم میتوز یاخته اي حاصل می شود که خود از تقسیم میوز و درون تخمک گل ماده تولید

 
شده است.

 
بررسی گزینه ها: 45.گزینه 4

 
: لپه در لوبیا و ذرت بخش  کروموزومی است. گزینۀ 

 
: لپه در گیاهان نهاندانه، برگ رویانی نامیده می شود. گزینۀ 

 
: لپه در لوبیا از خاك خارج می شود (روش روزمینی) و در ذرت درون خاك باقی می ماند (روش زیرزمینی) گزینۀ 

: لپه در گیاهان نهاندانه از تخم اصلی حاصل می شود و تخم اصلی حاصل لقاح اسپرم و تخم زاست. گزینۀ 
هورمون جیبرلین سبب رشد جوانه ها می شود. هورمون اتیلن و اکسین در چیرگی راسی از رشد جوانه هاي جانبی 46.گزینه 3

 
جلوگیري می کند و هورمون آبسزیک اسید در شرایط نامساعد مانع رشد همۀ جوانه ها می شود. 

یاختۀ زایشی، رویشی و تخم زا، هاپلوئید هستند و کروموزوم هم ساخت ندارند. اما یاختۀ خورش و کالله دیپلوئید و 47.گزینه 1
همچنین تخم ضمیمه و آندوسپرم تریپلوئید هستند و داراي کروموزوم هم ساخت می باشند.

یک گل کامل داراي هر چهار حلقه (کاسبرگ و گلبرگ و پرچم و مادگی) است. پس حتمًا دو جنسی می باشد. سایر 48.گزینه 4

 
موارد حتمی و همیشگی نیستند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

» : میوه حقیقی از رشد تخمدان ایجاد می شود و تخمدان می تواند حاوي یک یا چند تخمک باشد، تخمک پس از لقاح به دانه گزینۀ «

 
نمو می یابد. بنابراین یک میوه می تواند حاوي یک یا چند هسته باشد.

 
» : گل ناکامل می تواند تک جنسی یا دو جنسی باشد. مثًال اگر تنها کاسبرگ یا گلبرگ نداشته باشد می تواند دو جنسی نیز باشد. گزینۀ «

» : میوة سیب حاصل از رشد نهنج است و نهنج جزء حلقه هاي گل محسوب نمی شود. گزینۀ «
دانۀ رسیدة گیاهان دولپه اي مثل لوبیا، واجد رویان  در کنار لپه هاي  است پس درون آن اصًال نمی توان سلوِل 49.گزینه 3

فاقد کروموزوم همتا یافت.
درون پرچم درون تخمک نهاندانگان (نارگیل و توت فرنگی) سلول هاگ هاپلوئید وجود دارد که از تقسیم میوز، سلول زاینده به وجود

.( ). همین طور دانۀ گردة رسیده، حاوي یاخته هاي هاپلوئید است (رد گزینۀ  می آید (رد گزینه هاي  و 
در این گیاهان همانند دیگر جانداران در مرحلۀ پرومتافاز (قبل از آن که حداکثر فشردگی در کروماتیدها طی متافاز 50.گزینه 4

 
ایجاد می شود)، دوك به سانترومر کروموزوم متصل می شود.

). اتصال کروموزوم هاي تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر بعد از حداکثر فشردگی کروموزوم ها صورت می گیرد. (رد گزینۀ 
). در گیاهان همتا به همدیگر نیز در پروفاز میوز  اتفاق می افتد ولی سلول زیگوت (تخم) در گیاهان میوز انجام نمی دهد (رد گزینۀ 

نهاندانه (مانند نارگیل) سانتریول وجود ندارد.
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