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1. در گیاه ذرت، تعداد کروموزوم هاي سلول هاي کدام، با سایرین متفاوت است؟

4) پوستۀ تخمک3) درون دانه2) خورش1) لپه

2. در دانۀ نهاندانگان کدام بخش تریپلوئید است؟
4) لپه3) برگ هاي رویانی2) خورش1) آندوسپرم

3. در تقسیم سلولی در گل قاصد، کدام بخش دخالت ندارد؟
4) کروموزوم مضاعف3) صفحۀ سلولی2) سانتریول1) دوك

4. سلول هاي کدام هاپلویید نمی باشد؟
2) دانۀ گردة رسیدة نارگیل1) کیسۀ رویانی هلو

4) دانۀ گردة نارس نارگیل3) اندوختۀ دانۀ آلبالو

5. چند مورد، دربارة سلول هاي در برگیرندة کیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارور شده ي نخود، نادرست است؟ (با تغییر)

 
الف) حاوي کروموزوم هاي همتا می باشند. 

 
ب) می توانند آندوسپرم را به طور کامل مصرف نمایند. 

 
ج) در شرایطی، ساختارهاي چهار کروماتیدي ایجاد می کنند. 

 
د) با تشکیل بخشی ویژه، موجب اتصال رویان به گیاه مادر می شوند. 

 (1 (2 (3 (4

6. در فرآیند تولید مثل .................. جانداران، همواره  .................. (با تغییر)
1) غیر جنسی- کلون هایی ایجاد می شود که می توانند میوز انجام دهند.

2) بکرزایی- فرزندان از هر دو والد ماده ي ژنتیکی دریافت می کنند.
3) غیر جنسی- زاده ها از تکثیر یک سلول یا بخشی از پیکر یک والد حاصل می شوند.

4) جنسی- زاده هایی حاصل می شوند که می توانند با تقسیم میوز گامت بسازند.

7. کدام گزینه، دربارة هر یک از چهار سلول هاپلوئیدي که به یکدیگر چسبیده اند و در کیسۀ گردة گل قاصد یافت می شوند، صحیح

 
است؟(با تغییر)

 
1) به تدریج، میتوز انجام می دهد.

2) ابتدا با تقسیم خود، دو گامت نر تولید می کند.
3) در دیوارة خارجی آن، تزئینات خاصی دیده می شود.

4) می تواند با تقسیم خود، دانۀ گردة نارس را تولید کند.

 
8. به طور معمول، کدام در گیاه برنج، خارج از بساك تشکیل می گردد؟(با تغییر)

4) گردة رسیده3) گردة نارس 2) سلول زایشی1) آنتروزویید

9. 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.
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10. 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

11. 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

12. 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

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

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

14. 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

15. کدام گزینه صحیح است؟
1) در گیاهان گل دار دو جنسی، تخمک ساختاري است که ممکن است در آن یک یا چند یاختۀ تخم زا تشکیل شود.

2) هر گل، بخش متورمی  دارد که درون آن در پی تقسیم میوز و سپس میتوز، کیسۀ رویانی ساخته می شود.
3) هر گل، ساختارهاي میله مانندي دارد که در رأس آن ها، در پی تقسیم میوِز یاخته هاي دیپلوئید، دانه هاي گرده نارس ساخته می شود.

4) در پی لقاح نهاندانگان، دو یاختۀ تخم در تخمک تشکیل می شود که هر دو می توانند منشأ نوعی بافت نرم آکنه اي باشند.

 
16. 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

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

18. ساقۀ تخصص یافتۀ  .................. زیر خاك رشد می کند.
2) توت فرنگی برخالف پیاز خوراکی1) زنبق همانند توت فرنگی

4) الله برخالف زنبق3) سیب زمینی همانند نرگس
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19. کدام مورد زیر درست است؟

2) یاختۀ زایشی  اسپرم1) یاخته هاي خورش کیسۀ رویانی

4) تخم ضمیمه  آندوسپرم3) یاختۀ رویشی   لولۀ گرده

 
20. کدام عبارت نادرست است؟

1) زنبق مانند درخت هلو از گیاهان چندساله است.
2) عدد کروموزومی لپه ها و ریشۀ رویانی در لوبیا یکسان است.

3) رویش دانۀ ذرت همانند دانۀ پیاز، از نوع زیرزمینی است.
4) زامه، درون گل مادة گیاه کدو تولید می  شود.

21. در گیاهی با عدد کروموزومی   ، هر دانۀ گردة رسیده  ..................  کروموزوم و هر تخم زا  .................. کروموزوم

 
دارد.

 -  (1 –  (2 –   (3 –  (4

 
22. 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.

23. کدام عبارت، جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟
«در فراوان ترین گیاهان روي زمین،  .................. »

1) گامت هاي نر فاقد تحرك هستند.

 
2) لقاح از نوع مضاعف است.

 
3) برگ هاي رویانی از تخم ضمیمه ایجاد می شوند.

4) جوانه هاي روي ریشه می توانند موجب تکثیر گیاه شوند.

 
24. در گیاه   ، وضعیت کروموزومی در کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟

2) دانۀ گردة نارس: تک الد1) خورش: دوالد
4) زامه: تک الد3) درون دانه: دوالد

 
25. کدام جمله درست است؟

1) در گیاه الله همانند نرگس، از پیاز براي تولیدمثل غیرجنسی استفاده می شود.
2) در گیاه توت فرنگی همانند سیب زمینی، تولیدمثل غیرجنسی با ساقۀ رونده صورت می گیرد.

3) ساقۀ رونده برخالف زمین ساقه به طور افقی زیر خاك رشد می کند.
4) در گیاه زنبق برخالف شلغم، تولیدمثل غیرجنسی با غده صورت می گیرد.

← −−−−−−−
تقسیم میوز3

← −−
میوز

← −−−−
میتوز

← −−−
میتوز
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26. 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 بوهاي قوي هستند را باد

 (1 (2 (3 (4

27. 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

28. کدام  گزینه در مورد شکل مقابل درست است؟ 
1) اندوختۀ یاخته هاي «ب» صرف تغذیۀ «الف» می شوند.

2) «ج» همانند «ب» از تخم ضمیمه ایجاد می شود.
3) «ب» برخالف «د» یاختۀ دوالد است.

4) «د» یکی از یاخته هاي آندوسپرم است.

 
29. در گیاهان نهان دانه، از زمین ساقه .................. پیاز .................. خارج می شود.

2) برخالف - فقط ریشه1) همانند - برگ و ریشه
4) همانند - فقط ساقه3) برخالف - برگ و ریشه

30. 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.

، فاقد کروموزوم هم ساخت است؟ 31. کدام گزینه در یک گیاه 
2) یاختۀ کالله – تخم زا1) یاختۀ خورش – تخم ضمیمه

4) یاختۀ زایشی – تخم زا3) یاختۀ آندوسپرم – یاختۀ رویشی

32. در گیاه زیتون به ترتیب از راست به چپ، در هسته هاي یاخته هاي موجود در یک دانه گردة رسیده و یک کیسه رویانی قبل از
انجام لقاح، در مجموع چند فام تن وجود دارد؟

 (1 (2 (3 (4

33. براي تبدیل یک یاختۀ بافت خورش به کیسۀ رویانی، تعداد  .................. میتوز انجام و در نهایت تعداد  .................. یاخته ایجاد

 
می شود.

 –  (1 –  (2 –  (3 –  (4
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34. در هر گل .................. قطعًا .................. 

1) کاملی - دانه هاي گرده رسیده اي با چهار یاخته تولید می شود.
2) ناکاملی - فقط یکی از کامه هاي نر یا ماده تولید می شود.

3) کاملی - تعداد حلقه ها از تعداد حلقه هاي هر گل گیاه کدو بیشتر است.
4) ناکاملی - فقط یکی از حلقه هاي گل وجود ندارد.

35. 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.

 
36. گیاه .................. می تواند .................. 

1) توت فرنگی همانند زنبق - ساقۀ تخصص یافته اش به طور افقی در زیر خاك رشد کند.
2) پیاز خوراکی برخالف گیاه الله - توسط ساقه کوتاه وتکمه مانند تکثیر شود.

3) نرگس همانند پیاز خوراکی - داراي ساقۀ زیرزمینِی کوتاه باشد.
4) شلغم برخالف سیب زمینی - داراي نوعی دیسه براي تأمین مواد غذایی به منظور تشکیل پایه هاي جدید باشد.

 
37. 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

 
38. در یک گل کامل، ساختاري که .................. نمی تواند ..................

1) دانه هاي گرده رسیده را به وجود می آورد - داراي بیش از یک کیسه گرده باشد.
2) از یک یا چند برچه تشکیل شده است - پذیرندة هر دانه گرده با دو دیواره باشد.

3) در آن کیسۀ رویانی تشکیل می شود - هم سطح حلقۀ دوم گل مشاهده شود.
4) جانوران گرده افشان را جلب می کند - یکی از حلقه هاي غیرجنسی گل را تشکیل دهد.

39. با توجه به شکل مقابل که ساختاري در یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد، چند مورد نادرست است؟

 
الف ) در این ساختار گیاهی بیش از یک یاخته وجود دارد.

ب ) ذخیرة غذایی این ساختار از گیاه قطعًا یاخته هایی است که سه مجموعه کروموزومی در هستۀ خود دارند.

 
ج ) گیاه تولیدکنندة این ساختار داراي سه نوع سامانۀ بافتی مختلف است.

د ) دیوارة خارجی این ساختار بدون منفذ و داراي تزئینات خاصی است.
 (1
 (2
 (3
 (4
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40. 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.

41. با توجه به شکل مقابل که بخشی از مراحل اولیۀ تشکیل رویان را نشان می دهد، کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل می کند؟ 
«از تقسیم هاي پی درپی یاختۀ .................. بخشی حاصل می شود که .................. »

1)  - ممکن است پس از خروج از خاك به مدت کوتاهی فتوسنتز کند.
2)  - نمی تواند ساختار قلبی شکل ایجاد کند.

3)  - می تواند داراي یاخته هاي غیر هم اندازه باشد.
4)  - ممکن است بدون تقسیم سیتوپالسم آندوسپرم را به وجود آورد.

42. با توجه به شکل مقابل که کیسۀ رویانی یک گیاه نهاندانه را نشان می دهد، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«یاخته (هاي) بخشی که با شمارة .................. نشان داده شده است قطعًا .................. »

1)  - بعد از میتوز هسته، در صورت عدم انجام سیتوکینز، بافت مایعی را به وجود می آورد.
2)  - قبل از لقاح، بافتی سرشار از مواد غذایی جهت تغذیه رویان را فراهم می کند.

3)  - با یک گامت تاژك دار لقاح انجام می دهد و تخم اصلی را به وجود می آورد.
4)  - به موازات تشکیل رویان، پوسته دانه را به وجود می آورد.

 
43. چند مورد در رابطه با حشره گرده افشان، صحیح است؟

 
الف) سامانۀ دفعی آن به بخش انتهایی روده متصل است.

 
ب) از پرتوهاي فرابنفش براي گرده افشانی استفاده می کند.

 
پ) دستگاه گردش مواد آن، نقشی در انتقال گازهاي تنفسی ندارد.

 
ت) قلب لوله اي آن، همولنف را از طریق رگ ها به درون سینوس ها پمپ می کند.

 (1 (2 (3 (4

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

 
«یاخته هاي حاصل از تقسیم .................. می توانند .................. » 

1) میوِز یک یاختۀ بافت خورش در گیاه زنبق همگی - در ایجاد یاخته اي داراي دو هسته، نقش داشته باشند.
2) رشتمان یاخته زایشی موجود در لولۀ گرده لوبیا - با دو نوع یاختۀ مختلف در کیسه رویانی لقاح یابند.

3) کاستمان یاخته هاي درون کیسه گرده در ذرت - با انجام یک میتوز دانه گرده رسیده را به وجود آورند.
4) میتوز یاخته بزرگ تر حاصل از تقسیم تخم دیپلویید در نخود - بخش اندکی از دانه تازه تشکیل شده باشند.

 
45. در گیاهانی که .................. ممکن نیست ..................

1) مغز ریشه وجود دارد - ذخیرة غذایی بعد از لقاح تشکیل شود.
2) آندوسپرم به عنوان بافت ذخیرة دانه باقی می ماند - دو نوع َسرالد پسین مشاهده شود.

3) توسط نوعی ساقۀ زیرزمینی تکثیر می شوند - دانه با قابلیت رویش روزمینی وجود داشته باشد.
4) پهنۀ وسیعی از زمین را به خود اختصاص داده اند - بیشترین حجم دانه از لپه تشکیل شده باشد.
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46. بسیاري از ..................

1) گیاهان کشاورزي و درختان میوه، به کمک حشرات گرده افشانی می شوند.
2) گیاهان چندساله، می توانند هر ساله گل، دانه و میوه تولید کنند.
3) میوه ها، به پیکر جانوران می چسبند و با آن ها جابه جا می شوند.

4) گرده افشان ها، در شب تغذیه می کنند.

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

 
«در گیاه .................. » 

1) پیاز خوراکی، ریشه پس از خروج از پوسته دانه منشعب می شود.
2) لوبیا، مواد غذایی مورد نیاز براي رویش رویان، در برگ هاي رویانی ذخیره می شود.

3) گندم، در سال اول رشد، مواد حاصل از فتوسنتز در ریشه ذخیره می شوند.
4) نخود، با ادامۀ رشد ساقۀ جوان، قسمت هاي فتوسنتزکننده فقط در خارج از خاك مشاهده می شوند.

48. با توجه به شکل هاي زیر که مربوط به بخش هاي مختلف دانۀ گیاهان هستند، بخش .................. همانند بخش .................. 
، قطعًا هنگام رویش دانه از زیر خاك خارج می شود.  -  (1

، تعداد مجموعۀ کروموزومی متفاوت با مشخص ترین بخش رویان دارد.  -  (2
، بخش ذخیره اي دانه را تشکیل می دهد و قبل از لقاح تشکیل شده است.  -  (3

، از تقسیمات یاختۀ کوچک تر حاصل نخستین تقسیم تخم اصلی به وجود آمده  -  (4
است.

 
49. کدام موارد دربارة همۀ دانه ها صحیح است؟

الف) سالم ماندن پوسته در برابر شیره هاي گوارشی جانوران 
ب) نیاز به آب و دماي مناسب براي رویش

ج) تبدیل پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه

 
د) جابه جایی توسط باد و آب 

4) الف و د3) ب و ج2) ج و د1) الف و ب

50. یاختۀ رویشی و زایشی دانۀ گردة لوبیا، از نظر .................. به یک دیگر شباهت دارند.
2) توانایی تقسیم شدن1) شکل و اندازه

4) نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می آیند.3) ورود به درون کیسۀ رویانی

 
51.  اگر ..................  باشد، دانه گرده رسیده آن داراي .................. کروموزوم می باشد.(با تغییر)

4) زنبق - 3) بید - 2) زنبق - 1) هلو - 

52. به منظور ایجاد دانۀ ُرست ابتدا باید .................. 
1) دانه ها با جذب آب متورم شوند.

2) با مصرف ذخایر غذایی رشد و نمو خود را از سر بگیرند.
3) اکسیژن کافی به رویان درون دانه برسد.

4) یاخته هاي سرالدي بر طول ساقه و ریشه رویانی بیفزایند.
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53. کدام موارد، عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟

«در هر گیاهی که .................. ؛ بخش ذخیره اي در دانۀ .................. آن .................. است.»
الف ) رویش زیرزمینی دارد - تازه تشکیل شدة - آندوسپرم

 
ب ) لپه ها درون خاك می ماند - تازه تشکیل شدة - لپه

 
ج ) رویش روزمینی دارد - در حال رویش - آندوسپرم 

4) همۀ موارد3) ب، ج2) فقط الف1) الف، ب

54. در گیاهان یک  ساله همانند .................. ممکن است .................. 
1) همۀ گیاهان دو ساله - مواد دخیره شده در ساقه براي تشکیل گل مصرف شود.

2) گیاهان چندسالۀ گل دار - پس از مدتی از رشد رویشی، گل دهند.
3) بعضی گیاهان دو  ساله - از بین رفتن گیاه پس از تولید دانه و گل مشاهده شود.

4) همۀ گیاهان چند ساله - یاخته هاي سرالد پسین در ساقه و ریشه فعالیت کنند.

 
55. در همۀ گیاهانی که میوه .................. تولید می کنند، .................. 

1) بدون دانه - لقاح بین گامت هاي نر و ماده صورت نمی گیرد.

2) کاذب - میوه از رشد یکی از چهار حلقۀ گل، حاصل می شود.
3) بدون دانه - رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود.

4) حقیقی - از رشد تخمدان میوه تشکیل می شود.

56. در تخمک تازه لقاح یافتۀ لوبیا، ممکن نیست ..................
1) سلولی با یک مجموعۀ کروموزومی دیده شود.

2) همۀ سلول هاي اطراف کیسۀ رویانی دیپلوئید باشند.
3) نیمی از یاخته هاي تخم تریپلوئید باشند.

4) صفحۀ سلولی در میانۀ سلول تخم اصلی تشکیل شود.

 
57. کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟
«در همۀ گیاهان نهاندانۀ دیپلوئیدي، در هر .................. »

1) تخمک فقط یک سلول میوز می کند.
2) دانۀ گردة رسیده، فقط یک سلول میتوز می کند.

3) تخمک بعد از لقاح، فقط سلول دیپلوئید تشکیل می شود.
4) دانۀ گردة رسیده، فقط یک سلول توانایی تشکیل لولۀ گرده را دارد.

58. چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟(با تغییر)

 
هر گیاه .................. 

الف) آوند داري، دانه دارد.                   ب) دانه داري، آوند دارد.                   ج) فاقد دانه اي، فاقد آوند است.            د) هر گیاه فاقد
آوند، فاقد دانه است.

 (1 (2 (3 (4

59. کدام گزینه صحیح است؟(باتغییر)
1) در پیوند زدن، جوانه ها را به درختی با ویژگی هاي مطلوب منتقل می کنند.

2) تولید مثل رویشی از طریق ساقه زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند براي همه گیاهان امکان پذیر است.
3) تولیدمثل رویشی در زیستگاه مناسب، براي همۀ گیاهان زراعی قابل اجراست.

4) پیازها و غده ها انواعی از ریشه هاي تغییر شکل یافته هستند که در تکثیر گیاهان نقش دارند.
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60. کدام عبارت درست است؟
2) یک گل ناکامل، حتمًا تک جنسی است.1) گل دوجنسی داراي حلقه هاي سوم یا چهارم است.

4) یک گل کامل، حتمًا دو جنسی است.3) گل تک جنسی داراي حلقه هاي سوم و چهارم است.

61. می توان گفت که گل هاي تک جنسی، حتمًا .................. هستند.
2) داراي حلقۀ سوم یا چهارم1) داراي حلقۀ اول و دوم

4) فاقد حلقۀ سوم و چهارم3) فاقد حلقۀ اول و دوم

62.  در مقایسۀ سلول هاي گرده نارس و گامت حاصل از یک یاخته اولیه با دو مجموعه کروموزومی می توان گفت هر
دو .................. (باتغییر)

2) داراي دو مجموعه کروموزومی می باشند.1) می توانند محصول میوز باشند.
4) واجد کروموزوم هاي همتا می باشند.3) غیرتخصصی و مسئول تولید مثل هستند.

63.  در گیاه شبدر، یاخته خورش .................. همانند یاخته اي که به طور مستقیم گامت نر را به وجود می آورد،
داراي  .................. مجموعه کروموزومی است.(با تغییر)

4) برخالف - یک3) برخالف - دو 2) همانند - یک1) همانند - دو

64. در چرخۀ زندگی هلو، همۀ سلول هاي حاصل از تقسیم سلول فرضی مقابل ممکن است، .................. 
1) با تقسیم میتوز، گامت تولید کنند.

2) درون تخمک با میتوز، کیسۀ رویانی تولید کنند.
3) درون کیسۀ گرده با میتوز، دانۀ گرده تولید کنند.

4) با تقسیم میتوز، بافت هاپلوئید فتوسنتزکننده تولید کنند.

65. کدام، محصول تقسیم میوز است؟(باتغییر)

 
2) دانه گرده رسیدة بلوط1) سلول تخم زا درون کیسۀ رویانی نارگیل

4) دانۀ گردة نارس در پرتقال3) گامت نر گیالس

66. شکل مقابل مربوط به دانۀ گردة گیاهی پیشرفته است. در این گیاه .................. 
1) لقاح گامت نر با تخم زا درون لولۀ گرده صورت می گیرد.

 
2) دانه داراي اندوخته هاپلوئیدي است. 

3) دانه گرده سلول هاي فراوانی دارد.
4) اندوختۀ دانه پس از لقاح تشکیل می شود.

 
67. در سبزي ها، کدام یاخته محصول تقسیم میتوز بوده و خودش نیز درحالت طبیعی قدرت تقسیم میتوز دارد؟

4) یاختۀ دو هسته اي3) گردة نارس2) یاختۀ رویشی1) یاختۀ زایشی

 
68. در تمام گیاهانی که دانه هایی با کم تر از دو لپه تولید می کنند،  .................. (با تغییر)

1) به هنگام تشکیل لولۀ گرده، دیوارة خارجی دانۀ گرده بر روي کالله باقی می ماند.
2) به هنگام تشکیل تخم ضمیمه، ادغام هسته هاي هاپلوئید و دیپلوئید صورت می گیرد.

3) پس از رسیدن لولۀ گرده به کیسه رویانی، یاختۀ زایشی درون کیسۀ رویانی تقسیم می شود.
ری4) پس از تشکیل کیسۀ رویانی، پارانشیم خورش همواره از بین می رود.
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69. در گیاهان نهاندانه از هر .................. فقط .................. تولید می شود.

 
2) کیسۀ رویانی -  گامت1) دانۀ گردة رسیده -  گامت

4) دانۀ گردة رسیده -  گامت3) دانۀ گردة رسیده - یک گامت

70. در درون تخمدان گیاهان نهاندانه، همۀ .................. (باتغییر)

 
2) تخم زاها،  کروموزومی اند.1) تخمک هاي بالغ داراي دو پوسته اند.

4) سلول هاي تخمک بالغ دیپلوئیداند.3) سلول هاي حاصل از میوز به گامت نر تمایز می یابند.

71. در تولید  مثل جنسی همۀ گیاهان نهاندانه، ..................
1) حاصل میوز، تولید سلول یا سلول هاي هاپلوئیدي است که قدرت لقاح ندارند.

2) زیگوت هاي تشکیل شده درون یک ساختار تولید مثلی از نظر عدد کروموزومی یکسان اند.
3) دانۀ گردة رسیده هاپلوئید و گیاه اصلی دیپلوئید است.

4) ممکن نیست ساختار هاي به وجود آمده از زیگوت توانایی تولید سلول هاي تاژك دار را داشته باشد.

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

4) دانۀ گرده - آلبالو3) دانۀ - لوبیا

73. در نهاندانگان، درون هر .................. (با تغییر)
1) کیسۀ گرده، دانه هاي گردة چهار سلولی تولید می شود.

2) تخمک، چندین سلول تخم زا پدید می آید.
3) لولۀ گرده، دو اسپرم با مادة ژنتیکی متفاوت تشکیل می شود.

4) دانه، رویان داراي یک یا دو برگ رویانی است.

 
74.  کدام مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟

اگر دانۀ گردة رسیدة .................. داراي  کروموزوم باشد، .................. 
1) پیاز - اندوختۀ دانه می تواند داراي سلول هاي  کروموزومی باشد.

 
2) ذرت - اندوختۀ دانه می تواند داراي سلول هاي  کروموزومی باشد.
3) لوبیا - اندوختۀ دانه می تواند داراي سلول هاي  کروموزومی باشد.

4) نخود - سلول هاي تخم تشکیل شده در یک کیسۀ رویانی در مجموع  کروموزوم دارد.

75. در همۀ گیاهان ..................
1) کامبیوم چوب پنبه ساز وجود دارد.

2) اندوختۀ غذایی دانه قبل از لقاح گامت نر و ماده به وجود می آید.
3) سانتریول وجود دارد.

4) نوعی ساختارهاي پرسلولی وجود دارند.

76. در نارگیل بالفاصله قبل از ایجاد حداکثر فشردگی در کروماتیدهاي زیگوت، ..................
2) کروموزوم هاي همتا به همدیگر متصل می شوند.1) وزیکول هاي انتقالی در میانۀ سلول تجمع می یابند.

4) دوك به سانترومر متصل می شود.3) رشته هاي دوِك درون هسته اي پدید می آیند.
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77. تقسیم گردة نارس لوبیا، بدون وجود کدام، انجام می گیرد؟  

2) لوله هاي ریز پروتئینی به نام میکروتوبول1) ساختارهاي چهار کروماتیدي
4) وزیکول هاي حاصل از جسم گلژي در میانۀ سلول3) پروتئین هاي تنظیم کننده در نقاط وارسی

 
78. کدام مورد صحیح است؟(با تغییر)

1) کوتیکول همانند تار کشنده، یاختۀ تمایز یافتۀ رو پوستی است.
2) اسکلرئید ها سلول هاي فاقد پروتوپالسم اند که در پوستۀ دانه یافت می شود.

3)  تعداد کروموزوم هاي دانه گرده نارس با رسیده برابر است.
4) در گیاهان نهان دانه، کیسۀ رویانی تنها یک گامت ماده دارد.

 
79. چند مورد از موارد زیر، جملۀ داده شده را به درستی کامل می کنند؟ 

«در چرخۀ زندگی جنسی گیاهان نهان دانه، در زمانی که سلول زیگوت حاصل در حال تقسیم شدن است، .................. قبل از ..................

 
رخ می دهد.» 

الف) حداکثر فشردگی کروماتیدهاي خواهري - جدا شدن کروموزوم هاي همتا از یکدیگر 

 
ب) از بین رفتن پوشش هسته - رسیدن سانتریول ها به دو قطب سلول 

 
ج) کوتاه شدن ریز لوله هاي پروتئینی - نمایان شدن پوشش هستۀ سلول ها 

 
د) حداکثر فشردگی کروماتیدهاي کروموزوم ها - کوتاه شدن میکروتوبول هاي دوك تقسیم

 (1 (2 (3 (4

80. تعداد کروماتیدهاي نخستین گویچۀ قطبی انسان .................. است.
1) برابر با تعداد کروموزوم هاي دانۀ گردة رسیدة زیتون

2) نصف تعداد کروموزوم هاي سلول تخم زاي زیتون

3)  مجموع کروموزوم هاي سلول هاي کیسۀ رویانی زیتون

4)  مجموع کروموزوم هاي سلول هاي تخم تشکیل شده در تخمک زیتون

81. در طی تقسیم یکی از یاخته هاي خورش در درخت بلوط پس از این که تعداد سانترومرهاي سلول دو برابر شد، .................. 
1) ریز رشته هاي پروتئینی که از قطب به استوانه سلول کشیده شده اند، شروع به تجزیه و کوتاه شدن می نمایند.

2) حرکت کروموزوم ها به کمک رشته هاي پروتیئنی متصل به سانتریول هاي استوانه اي امکان پذیر می شود.
3) کروموزوم هاي خواهري اتصاالت خود را از دست داده و شروع به دور شدن از یک دیگر می نمایند.

4) ابتدا سانترومرها و سپس سایر بخش هاي کروموزوم ها از یک دیگر دور می شوند.

 
82. هر گلی که .................. دارد قطعًا یک گل .................. است.

2) حلقه هاي  و  – دو جنسی1) پرچم و مادگی – کامل
4) دگر لقاحی – تک جنسی3) حلقۀ  یا  – ناکامل

 
83. چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می نماید؟

«گردة نارس و سلول زایشی آفتابگردان، از نظر .................. به یک دیگر شباهت دارند.»
الف) محل پیدایش در حلقۀ گل    

 
ب) توانایی تقسیم شدن 

 
ج) عدد کروموزومی         

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

1) رویانی حداقل با دو لپه تولید می کنند.
2) تخمک داراي پوشش تک الیه اي است.

3) می توانند پرورش دهندة سلولی با  برابر کروموزوم خود باشند.
4) روي ساختار تولید مثلی پدید می آیند که  حلقه دارد.

85. در تخمک لقاح نیافتۀ گیاه نخود، ..................
1) همۀ سلول هاي پارانشیم خورش در شرایطی، ساختار چهار کروماتیدي ایجاد می کنند.

2) سلول هاي حاصل از تقسیم میتوزي سلول دیپلوئیدي، حاوي کروموزوم هاي همتا می باشند.
3) سلول هاي دربرگیرندة کیسۀ رویانی می توانند آندوسپرم را به طور کامل مصرف نمایند.

4) سلول هاي حاصل از تقسیم میتوزي سلول تریپلوئیدي با تشکیل بخشی ویژه موجب اتصال رویان به گیاه مادر می شوند.

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

87. در نهاندانگان، ..................
2) هر کیسۀ رویانی، دو تخم زا دارد.1) هر مادگی یک تخمدان دارد.

4) درون هر تخمک، یک تخم زا تشکیل می شود.3) در هر تخمدان یک تخمک تشکیل می شود. 

88. به  طور معمول دانۀ گردة نارس و گامت در گیاه نخود، محصول مستقیم چه نوع تقسیمی هستند؟
4) میوز، میوز3) میتوز، میتوز2) میتوز، میوز1) میوز، میتوز

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

90. کدام عبارت در مورد گیاه بلوط، نادرست است؟(با تغییر)

 
1) این گیاه داراي گل هاي فراوانی است. 

2) درون هر دانۀ گردة رسیده، دو یاخته وجود دارد.
3) تکثیر گیاه از طریق دانه امکان پذیر است.

4) هر سلول آندوسپرم دانه، داراي  مجموعه کروموزومی است که حاصل ترکیب تخم با گامت نر است.

91. هنگام میوز طبیعی یک سلول زاینده، کروموزوم هاي مضاعف شده، همگی ساختار هاي چهار کروماتیدي ایجاد کرده اند. در این
مورد کدام گزینه قطعا درست است؟

1) این سلول زاینده مربوط به جانداري با تعداد کروموزوم هاي زوج است.
2) هر سلول زاینده، داراي دو مجموعه کروموزوم ناهمتاست.
3) محصول نهایی این تقسیم، تشکیل چهار عدد گامت است.

4) هر سلول حاصل از تقسیم، یک مجموعه کروموزوم ناهمتا دارد.

 
92. 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.
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93. در دانۀ رسیدة کدام گیاه، همۀ سلول ها  کروموزومی هستند؟

4) پیاز3) ذرت                          2) لوبیا                        1) گندم                        

 
94. تفاوت دانه هاي رسیدة لوبیا با دانه هاي رسیدة ذرت، کدام است؟

1) مواد غذایی دانۀ لوبیا به طور کامل درون لپه ها ذخیره می شود.
2) برگ هاي رویانی، مواد غذایی را به رویان لوبیا منتقل می کنند.

3) الیه هاي سلولی با ژنوتیپ مادر، از رویان محافظت می کند.
4) سلول هایی با ژنوتیپ مادر، دانه را به تخمدان متصل می کند.

95. کدام یک موجب پراکندگی نهاندانگان می شود؟
4) دانه3) دانۀ گردة نارس2) گامت1) دانۀ گردة رسیده

 
96. کدام عبارت، در مورد همۀ گیاهان چند ساله دانه دار درست است؟ (با تغییر)

2) داراي بُن الد آوند ساز می باشند.1) در هر تخمدان، یک تخمک تشکیل می شود.
4) آبکش پسین به سمت بیرون ساقه تشکیل می شود.3) پوستۀ دانه، ژنوتیپ والد ماده را دارد.

97. باکتري .................. و گامت نر هلو .................. است.
2) فاقد میکروتوبول - فاقد تاژك1) فاقد نوکلئوزوم - داراي تاژك

4) داراي میکروتوبول – داراي سانتریول3) داراي نوکلئوزوم - فاقد سانتریول

 
98. در نهاندانگان .................. (با تغییر) 

1) همۀ دانه هاي بالغ، اندوختۀ  کروموزومی دارند.
2) دانۀ گردة رسیده از هر نوع کروموزوم، دو عدد دارد.

3) برگ هاي رویانی به مدت طوالنی فتوسنتز می کنند.
، درون کیسۀ رویانی و مجاور سفت تشکیل می شود. 4) سلول 

99. 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

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

101. کدام  یک از گیاهان زیر داراي ساقۀ غده اي می  باشند؟
4) زنبق3) سیب زمینی2) نرگس1) توت فرنگی

102. در تکثیر گیاهان براي ایجاد گیاهان مطلوب کدام روش مناسب تر است؟
4) هم جوشی3) قلمه زدن2) فن کشت بافت1) پیوند زدن

103. بخش متورم انتهاي برچه کدام است؟
4) نهنج3) تخمدان2) خامه1) کالله
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) کدام یک هاپلوئید است؟ 104. در ساختار تخمک رسیدة هلو(
4) آندوسپرم3) خورش2) پوشش دو الیه اي تخمک1) تخم زا

105. کیسۀ رویانی و آندوسپرم در گیاهان نهان دانه چه زمانی تشکیل می شوند؟
4) بعد از لقاح، قبل از لقاح3) قبل از لقاح، بعد از لقاح2) بعد از لقاح، بعد از لقاح1) قبل از لقاح، قبل از لقاح

106. منشاء کیسۀ رویانی چیست؟ و تعداد تقسیمات میوزي و میتوزي که آن را به وجود می آورد کدام است؟
2) خورش،  نسل میوز -  نسل میتوز1) خورش،  نسل میوز -  نسل میتوز
4) پوسته،  نسل میوز -  نسل میتوز3) پوسته،  نسل میوز -  نسل میتوز

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

108. به ترتیب در نهاندانگان تخم اصلی و تخم ضمیمه اي چند  کروموزومی است؟
4)  و 3)  و 2)  و 1)  و 

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

110. در دانۀ آلبالو به ترتیب پوسته، رویان، آندوسپرم چند n کروموزومی هستند؟
4)  و  و 3)  و  و 2)  و  و 1)  و  و 

111. 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 

112. عالمت سؤال چه بخشی از دانه ي ذرت را نشان می دهد و وضعیت کروموزومی آن چگونه است؟ 
2) لپه، تریپلوئید1) لپه، دیپلوئید

4) آندوسپرم، تریپلوئید3) آندوسپرم، دیپلوئید

113. به ترتیب در هنگام رویش در کدام یک، لپه از خاك خارج شده و در کدام یک لپه در درون زمین باقی می ماند؟
4) لوبیا، نخود3) ذرت، لوبیا2) نخود، ذرت1) ذرت، نخود

114. کدام یک از گیاهان زیر جز گیاهان دو ساله محسوب می شوند؟
4) زنبق3) چغندرقند2) خیار1) گندم

115. همۀ گیاهان  .................. هستند. (با تغییر)

 
2) چند ساله، هر سال گل می دهند1) یک ساله، علفی

4) چند ساله، چوبی هستند 3) علفی، چند ساله 
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116. کدام گزینه، در رابطه با همۀ بخش هاي گیاه که معموال براي تکثیر استفاده می شوند، صحیح است؟

1) قطعاتی از ساقه هستند که براي تکثیر در خاك قرار می گیرند.
2) قبل از جدا کردن از گیاه مادر، باید در زیر خاك قرار بگیرند.

3) ساقه هاي زیر زمینی هستند که برگ هاي خوراکی به آنها متصل است.
4) جزو بخش هاي رویشی گیاه هستند.

 
117. 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

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

هورمونی که در تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه کاربرد دارد .................. 
1) اگر به مقدار کم مصرف شود، می تواند ریشه زایی را تحریک کند.

2) سر آغازي براي شناسایی تنظیم کننده هاي رشد گیاهی بود.
3) اگر به جوانه هاي جانبی برسد، مانع رشد آنها می شود.

4) می تواند در نوعی بیماري قارچی برنج نقش داشته باشد. 
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آندوسپرم (درون دانه) در گیاهان تک لپه  (مثل ذرت) تریپلوئید است. سایر گزینه ها همگی دیپلوئید هستند. 1.گزینه 3

 
تنها بخشی که از رشد تخم ضمیمه اي (تریپلوئید) حاصل می شود، آندوسپرم نهاندانگان است. 2.گزینه 1

گل سرخ گیاهی نهاندانه است که سانتریول نداشته و بدون آن رشته هاي دوك می سازد. 3.گزینه 2
از آنجا که اندوختۀ گیاهان گلدار (نهاندانگان) آندوسپرم  یا لپه  است. دانه هاي تک لپه اي هایی مثل  ذرت و گندم 4.گزینه 3
و... در حالت بلوغ آندوسپرم  را حفظ می کند ولی در گیاهان دو لپه اي مانند لوبیا، نخود، آلبالو و... آندوسپرم از بین می رود و تغذیه

 
از لپه صورت می گیرد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): هلو داراي کیسۀ رویانی با یاخته هاي هاپلوئید است. گزینۀ (

 
): دانۀ گردة نارگیل، هاپلوئید است. گزینۀ (

 
): دانۀ گردة نارس داراي یک یاختۀ هاپلوئید است. گزینۀ (

سلول هاي در برگیرندة کیسۀ رویانی، باقی ماندة پارانشیم خورش می باشند و در این سوال موارد ب، ج و د نادرست 5.گزینه 3
هستند.

 
بررسی موارد:

 
مورد الف) درست - سلول هاي پارانشیم خورش دیپلوئید بوده و حاوي کروموزوم همتا می باشند.

مورد ب) نادرست - در دو لپه اي ها سلول هاي لپه با رشد خود از آندوسپرم تغذیه کرده و رشد می کنند. سلول هاي لپه از سلول هاي 

 
باقی ماندة پارانشیم خورش استفاده نمی کنند.

مورد ج) نادرست - ساختار چهار کروماتیدي در پروفاز  میوز دیده می شود. سلول هاي باقی مانده از پارانشیم خورش توانایی میوز

 
ندارند، بلکه قبال یکی از آن ها میوز انجام داده و در نهایت کیسۀ رویانی را تشکیل داده است.

مورد د) نادرست - از تقسیم تخم اصلی یک سلول بزرگ و یک سلول کوچک تولید می شود که تقسیمات میتوز متوالی سلول بزرگ (نه
سلول هاي باقی مانده از پارانشیم خورش) بخشی را پدید می آورد که رویان را به گیاه مادر متصل می کند.

در تولید مثل غیر جنسی ، فقط یک والد دخالت دارد.  6.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): در باکتري ها که تقسیم دوتایی انجام می دهند ، میوز صورت نمی گیرد. گزینه ي (

): در بکرزایی که نوع خاصی از تولید مثل است، فقط یک والد شرکت دارد. گزینه ي (
): در گیاهان، گامت ها محصول میتوز هستند. گزینه ي (

گزینۀ  پاسخ درست است. منظور سوال از هریک از  سلول به هم چسبده در کیسۀ گرده، همان دانه هاي گردة نارس 7.گزینه 1
هستند که به تدریج میتوز داده و تبدیل به دانۀ گردة رسیده می شوند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): هر یک از دانه هاي گردة نارس پس از جدا شدن از دیگري، ابتدا با یک میتوز، به دانۀ گردة رسیده تبدیل می شود. پس رد گزینۀ (
از گرده افشانی، در صورت مساعد بودن شرایط و پس از رویش سلول رویشی، سلول زایشی (نه دانۀ گردة نارس) دوگامت نر تولید

 
می کند.

 
): در دیواره خارجی دانه گرده رسیده ( نه نارس) تزئینات خاصی دیده می شود. . رد گزینۀ (

 
): خود این سلول هاي به هم چسبیده، دانۀ گردة نارس هستند! نه این که از تقسیم آن ها دانۀ گردة نارس پدید آید. رد گزینۀ (

یاخته هاي  درون بساك با تقسیم میوز، چهار دانه گردة نارس تولید می کنند که از رشد و میتوز هر گردة نارس، دانۀ 8.گزینه 1
گردة رسیده تشکیل می شود که شامل دو یاختۀ (رویشی و زایشی) است. با رشد یاختۀ رویشی که پس از آزاد شدن دانۀ گردة رسیده و

قرار گرفتن آن روي مادگی صورت می گیرد، لولۀ گرده تشکیل می شود و سپس با تقسیم میتوز، یاختۀ زایشی درون لولۀ گرده دو
گامت نر تولید می شود.

نهان دانگان، سلول زایشی موجود در دانۀ گرده با انجام تقسیم میتوز، دو گامت نر یا دو آنتروزوئید فاقد تاژك می سازد. 9.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 
تنها مورد ج درست است. 10.گزینه 1
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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.
نهاندانگان و گامت هاي نر تاژك ندارند. از طرفی در همۀ گیاهان، گامت ها از تقسیم میتوز حاصل می شوند. 11.گزینه 3

 
بررسی گزینه ها:  12.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.  13.گزینه 2
14.گزینه 3

 بررسی
گزینه

 
ها: 

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

 
): 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 (

): در گیاهان گل دار دو جنسی درون هر تخمک، فقط یک کیسۀ رویانی تشکیل می شود و درن هر کیسۀ گزینه ( 15.گزینه 4
رویانی نیز فقط یک یاختۀ تخم زا تشکیل می شود. بنابراین درون هر تخمک فقط یک یاختۀ تخم زا پدید می آید.

 
): گروهی از گل هاي تک جنسی فاقد مادگی بوده و فقط پرچم دارند. گزینه (

 
): پرچم در گل هاي نر و گل هاي دو جنسی وجود دارد، اما در گل هاي ماده دیده نمی شود. گزینه (

): در پی لقاح نهاندانگان، دو یاخته تخم اصلی و ضمیمه تشکیل می شود. تخم تریپلوئید، بافت آندوسپرم را ایجاد می کند که گزینه (
نوعی بافت نرم آکنه اي است. تخم دیپلوئید در نهایت سبب تشکیل بافت هاي اصلی گیاه (از جمله بافت نرم آکنه اي) می شود.

 
بررسی گزینه ها:  16.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 (
هورمون جیبرلین سبب رشد جوانه ها می شود. هورمون اتیلن و اکسین در چیرگی راسی از رشد جوانه هاي جانبی 17.گزینه 3

جلوگیري می کند و هورمون آبسزیک اسید در شرایط نا مساعد مانع رشد همۀ جوانه ها می شود.
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بررسی گزینه ها:  18.گزینه 3

: زنبق داراي زمین ساقه است و به طور افقی زیر خاك رشد می کند. توت فرنگی داراي ساقۀ رونده است که به طور افقی روي گزینۀ 

 
خاك رشد می کند.

: پیاز خوراکی داراي پیاز بوده  که ساقه اي زیرزمینی محسوب می شود. توت فرنگی داراي ساقۀ رونده است که به طور افقی گزینۀ 

 
روي خاك رشد می کند.

 
: غدة سیب زمینی و پیاز نرگس، هر دو ساقه تخصص یافتۀ زیرزمینی هستند. گزینۀ 

: گل الله داراي پیاز است که پیاز ساقۀ تخصص یافتۀ زیر زمینی است. زنبق داراي ریزوم (زمین ساقه) است که آن نیز همانند گزینۀ 

 
پیاز یک ساقه تخصص یافته است که زیر خاك رشد می کند.

. یاختۀ خورش ابتدا تقسیم میوز و سپس  میتوز انجام می دهد تا کیسۀ رویانی را به وجود آورد. 19.گزینه 4

 
. یاختۀ زایشی با تقسیم میتوز، اسپرم را به وجود می آورد.

. یاختۀ رویشی با رشد و افزایش غشا پالسمایی خود، لولۀ گرده را به وجود می آورد نه با تقسیم میتوز.
. تخم ضمیمه با تقسیم میتوز، آندوسپرم را به وجود می آورد. 

 
بررسی گزینه ها:  20.گزینه 3

 
: زنبق همانند درخت هلو، از گیاهان چند ساله است.  گزینۀ 

: لپه ها و ریشۀ رویانی، بخشی از رویان هستند و عدد کروموزومی یکسان دارند.  گزینۀ 

 
: رویش دانه ذرت از نوع زیر زمینی، اما دانه پیاز از نوع رو 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.

، درون هستۀ هر یاختۀ دیپلوئیدي، داراي بیست کروموزوم است. دانۀ گرده گیاهی با عدد کروموزومی 21.گزینه 1
رسیده داراي دو یاختۀ رویشی و زایشی است و هر کدام  کروموزومی است. بنابراین مجموعا هسته رویشی و زایشی درون دانه گرده

رسیده بیست کروموزوم دارند.  تخم زا نیز هاپلوئید است. بنابراین در هسته خود، داراي ده کروموزوم است.

 
بررسی گزینه ها:  22.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 گزینه ها: 23.گزینه 3

 
فراوان ترین گیاهان روي زمین نهاندانگان هستند.

 
: گامت نر در گیاهان گل دار (نهاندانه) وسیلۀ حرکتی ندارد. گزینۀ 

: در نهاندانگان،  از آمیزش یکی از زامه ها با یاختۀ تخم زا، تخم اصلی تشکیل می شود. اسپرم دیگر با یاختۀ دو هسته اي گزینۀ 
آمیزش می یابد که نتیجۀ آن تشکیل تخم ضمیمه است. به همین علت گفته می شود که نهاندانگان لقاح مضاعف یا دوتایی دارند.

 
: در دانۀ این گیاهان، برگ هاي رویانی لپه هستند که از تقسیمات تخم اصلی ایجاد می شوند.   گزینۀ 

: براي مثال درخت آلبالو ( نوعی گیاه گل دار است) جوانه هاي روي ریشه می توانند موجب تکثیر گیاه شوند. گزینۀ 

 
بررسی گزینه ها:  24.گزینه 3

 
: یاخته هاي بافت خورش:یاخته هاي دوالد هستند. گزینۀ 

 
: دانۀ گرده نارس:، یاخته اي تک الد است. گزینۀ 

: یاخته هاي بافت درون دانه یا آندوسپرم،  کروموزومی هستند. گزینۀ 
: یاختۀ زامه، یاخته اي تک الد است. گزینۀ 

 
بررسی گزینه ها: 25.گزینه 1

: در گیاه الله همانند نرگس، از پیاز براي تولید مثل غیر جنسی استفاده می شود. گزینۀ 

 
: در سیب زمینی از غده براي تولید مثل غیر جنسی استفاده می شود. گزینۀ 

: ساقۀ رونده به طور افقی روي خاك رشد می کند و زمین ساقه به طور افقی زیر خاك رشد می کند. گزینۀ 

 
: زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد. گزینه 

همۀ موارد عبارت درستی را بیان می کنند. 26.گزینه 4
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27.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:  28.گزینه 1

"الف"  ساقۀ رویانی، "ب" لپه ها، "ج" ریشۀ رویانی و "د" یاخته سوسپانسور (یاختۀ اتصال دهندة رویان به

 
گیاه مادر) را نشان می دهد. 

: "ب" یاخته هاي لپه را نشان می دهد. این شکل مربوط به گیا دولپه است که لپه ها بزرگ شده اند و گزینۀ 
بخش ذخیره اي دانه را تشکیل می دهند. اندوخته  ذخیره اي لپه هنگام رشد رویان به مصرف می رسد.  

 
: " ج" همانند " الف، ب، د" از تخم اصلی ایجاد می شود. گزینۀ 

: "الف، ب، ج، د"  از تخم اصلی به وجود آمده اند و همگی یاخته ها، دوالد( دیپلوئید) هستند.  گزینۀ 
: "د " از تخم اصلی ایجاد شده است و نه از تخم ضمیمه. گزینۀ 

29.گزینه 1
با توجه به شکل  روبه رو، از �زمین ساقه� همانند �پیاز�، هم برگ و

هم ر�شه خارج می شود.

زمین ساقه

پیاز

ساقه

برگ

 
بررسی سایر گزینه ها:  30.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 

یاختۀ زایشی، رویشی و تخم زا، هاپلوئید هستند و کروموزوم هم ساخت ندارند. اما یاختۀ خورش و کالله دیپلوئید هم 31.گزینه 4
چنین تخم ضمیمه و آندوسپرم تریپلوئید هستند و داراي کروموزوم هم ساخت هستند.

32.گزینه 2

 
 بررسی گز�نه ها: 

در �اخته های پیکری دیپلوئید درخت ز�تون  کروموزوم (فام تن) وجود دارد. دانۀ گرده رسیده

آن، �ک �اخته رو�شی و �ک �اختۀ زا�شی دارد که هر دو هاپلوئید هستند. �س مجموعاً  کروموزوم

 
در هسته های خود دارند.  

کیسۀ رو�انی قبل از وقوع لقاح، هفت �اخته دارد که شش �اخته تک هسته ای و �ک �اختۀ دو هسته 

ای است و تمام هسته ها هاپلوئید هستند، که در مجموع در هشت هسته کیسه رو�انی قبل از لقاح،

 کروموزوم دارند. 

یاخته زایشی
یاخته رویشی
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33.گزینه 4

 بررسی گز�نه ها: 

 
برای تبدیل �ک �اختۀ دیپلوئید بافت خوروش به کیسۀ رو�انی، �ک میوز و  میتوز انجام می شود. 

دقت کنید که در نها�ت  هسته ا�جاد می شود اما  �اخته (  �اختۀ تک هسته ای و  �اختۀ دو هسته ای) وجود

خواهند داشت.

 تقسیم میتوز

34.گزینه 3

 
بررسی گزینه ها: 

): دانه های گرده رسیده، در نهاندانگان (گیاهان گل دار) دارای دو �اخته هستند.  گز�نۀ (

): گل ناکامل ممکن است دو جنسی باشد و هر دو نوع کامه های نر و ماده را تولید کند. و حتی در گل  گز�نۀ (

های تک جنسی نیز، اسپرم (زامه نر) درون لوله گرده، که در خامه گل ماده در حال نفوذ است تشکیل می شود. و

تخم زا (کامه ماده) نیز درون تخمک همان گل ماده تشکیل می شود در نتیجه هم کامه ماده و هم زامه در بخش

مادگی تشکیل می شود. 

): در هر گل کامل، چهار حلقه گل وجود دارد. گل های گیاه کدو تک جنسی و ناکامل است. گز�نۀ (

): گل ناکامل، ممکن است فاقد بعضی حلقه ها باشد. (نه منحصراً فقط �ک حلقه) گز�نۀ (

لوله گرده

یاخته دوهسته اي

تخم زا

اسپرم ها

هسته یاخته رویشی

 
بررسی گزینه ها:  35.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.  

 
بررسی گزینه ها: 36.گزینه 3

): در گیاهانی مانند زنبق، زمین ساقه وجود دارد که به طور افقی «زیر خاك» رشد می کند. اما در گیاه توت فرنگی، ساقۀ رونده گزینۀ (

 
به طور افقی «روي خاك» رشد می کند. 

 
): پیاز، همانند نرگس و الله داراي ساقۀ زیرزمینی کوتاه وتکمه مانند است.  ) و درستی گزینۀ ( رد گزینۀ (

): در دیسه هاي یاخته هاي بخش خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به آن نشادیسه گزینۀ (
(آملیوپالست) می گویند. ذخیرة نشاسته، هنگام رویش جوانه هاي سیب زمینی، براي رشد جوانه ها و تشکیل پایه هاي جدید از گیاه سیب 

 
زمینی مصرف می شود.

، گلبرگ ها هستند که معموًال به رنگ هاي مختلفی وجود دارند. . شمارة  37.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 

، 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.
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کیسه گرده یاخته
گرده هاي نارس

یاخته زایشی

دانه هاي گرده رسیده
سه یاخته در حال از بین رفتن

تخم زا
یاخته

دو هسته اي
میتوز

میتوز

2nمیوز

از بافت خورش2nیاخته

تخمک

چهار یاخته

میوز

یاخته باقی مانده
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38.گزینه 2

. در یک گل کامل، بساك وظیفۀ تولید دانه هاي گرده را برعهده دارد. که طبق شکل مقابل می تواند داراي بیش از یک کیسۀ گرده

 
. مادگی در یک گل کامل از یک یا چند برچه تشکیل شده است. مادگی هر دانۀ گرده اي را نمی پذیرد. باشد.

. گلبرگ ها، . در داخل تخمدان، کیسۀ رویانی تشکیل می شود. تخمدان، طبق تصویر مقابل هم سطح حلقۀ دوم گل مشاهده می شود.
سبب جلب جانوران گرده افشان می شوند. گلبرگ ها، یکی از حلقه هاي غیر جنسی گل هستند.

39.گزینه 2
موارد �ب� و �د� نادرست هستند. 

بررسی موارد:

مورد (الف): در دانۀ گرده رسیده، دو �اختۀ رو�شی و زا�شی مشاهده می شود. 

مورد (ب): شکل مربوط به دانۀ گرده رسیده است نه دانه. درون دانه گیاهان گل دار، تخم ضمیمه با تقسیمات متوالی

میتوزی، بافت آندوسپرم (درون دانه) با هسته های  را ا�جاد می کند.

مورد (ج): گیاهان (تولید کننده دانه گرده)، داراي سه سامانه بافتی هستند. در ریشه، ساقه و برگ نهان دانگان، سه سامانۀ بافتی پوششی،

 
زمینه اي و آوندي قابل تشخیص است. 

 
مورد (د): دیوارة خارجی دانه هاي گرده منفذ دار و ممکن است صاف یا داراي تزئیناتی باشد. 

. در بیشتر گیاهان نهاندانۀ دولپه، اندوختۀ غذایی دانه، لپه ها و در برخی، آندوسپرم است. در هر دو صورت، اندوختۀ 40.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.
41.گزینه 4

 بررسی گز�نه ها: 

 
شکل، نشان دهندۀ اولین تقسیم �اختۀ تخم اصلی برای تشکیل رو�ان در دانه است.

): لپه (ها)، از تقسیمات �اختۀ کوچک، ا�جاد می شود. به لپه (ها) برگ های رو�انی نیز می گو�ند، لپه، در گز�نۀ (

گونه هایی از گیاهان، از خاک بیرون می آ�د (رشد رو زمینی) و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کند. 

): از تقسیمات �اخته کوچک، ساختار قلبی شکل تشکیل می شود. گز�نۀ (

یاخته بزرگ

 
): از تقسیمات بخش بزرگ تر، ساختاري ایجاد می شود که، می تواند یاخته هاي غیر هم اندازه داشته باشند.  گزینۀ (

): اگر هستۀ تخم ضمیمه (نه تخم اصلی) تقسیم شود، اما تقسیم سیتوپالسم انجام نگیرد، بافت آندوسپرم به صورت مایع دیده گزینۀ (
می شود. شیر نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی است.

 
بررسی گزینه ها:  42.گزینه 4

 
شماره هاي  تا  به ترتیب نشان دهندة یاخته دو هسته اي، تخم زا و پوستۀ تخمک است. 

 
): آندوسپرم از تقسیمات متوالی تخم ضمیمه تشکیل می شود نه یاختۀ دو هسته اي! گزینۀ (

): یاختۀ دو هسته اي «پس از لقاح»، یاختۀ تخم ضمیمه را به وجود می آورد. تخم ضمیمه با تقسیم هاي متوالی بافتی به نام گزینۀ (
آندوسپرم را به وجود می آورد. این بافت از یاخته هاي نرم آکنه اي ساخته شده است و ذخیره اي براي رشد رویان است. 
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): گامت نر در گیاهان گلدار فاقد وسیلۀ حرکتی (تاژك) است. به همین دلیل در این گیاهان ساختاري به نام لولۀ گرده تشکیل گزینۀ (

 
می شود. در ضمن در شمارة  یک یاخته وجود دارد نه یاخته ها.

 
): پس از لقاح، پوسته تخمک به پوسته دانه تبدیل می شود. گزینۀ (

الف. (نادرست) در حشرات، سامانۀ دفعی لوله هاي مالپیگی است که به بخش ابتدایی روده (نه انتهایی) متصل است. 43.گزینه 2

 
ب. (نادرست) همۀ حشرات، گیرنده هاي فرابنفش ندارند. زنبور عسل در بین حشرات داراي گیرندة فرابنفش است.

 
پ. (درست) در حشرات، تنفس توسط سیستم نایی و به صورت مستقیم انجام می شود و دستگاه گردش مواد نقشی در تنفس ندارد.

ت. (درست) در بندپایان و نرم تنان، سامانۀ گردش باز وجود دارد. قلب در این سامانه، خون را به درون حفرات بدن پمپ می کند.

 
بررسی گزینه ها:  44.گزینه 1

): در تخمک، «یکی» از یاخته هاي حاصل از میوز یاخته  بافت خورش، باقی می ماند و  بار تقسیم میتوز متوالی انجام می  گزینۀ (

 
دهد و در نتیجه  یاخته ( هسته) به وجود می آید. 

): در نهاندانگان، در اثر تقسیم میتوز یاخته زایشی موجود در لوله گرده، دو گامت نر (اسپرم) تولید می شود. یکی با یاخته تخم  گزینۀ (

 
زا و دیگري با یاخته دوهسته اي لقاح می یابد. 

): یاخته هاي هاپلوئیدي حاصل از میوز یاخته هاي کیسۀ گرده، با انجام دادن یک تقسیم رشتمان (میتوز) و تغییراتی در دیوارة گزینۀ (

 
هر کدام به یک دانۀ گرده رسیده تبدیل می شوند. دانۀ گرده رسیده یک دیوارة خارجی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد. 

): به دنبال اولین میتوز تخم نهان دانگان، دو یاخته حاصل می شود که یکی بزرگ تر و دیگري کوچک تر است. از تقسیم متوالی گزینۀ (

 
یاختۀ بزرگ بخش کوچکی به وجود می آید که جز دانۀ تازه تشکیل شده است.

. در گیاهان تک لپه مغز ریشه وجود دارد. در این گیاهان، ذخیرة غذایی در بیشتر موارد آندوسپرم و در برخی موارد 45.گزینه 2

 
لپه است و در هر دو حالت، اندوختۀ غذایی بعد از لقاح تشکیل می شود.

. منظور مولف از گیاهانی که در آنها آندوسپرم باقی می ماند، گیاهان تک لپه است. کتاب درسی ذرت را به عنوان نمونۀ گیاهانی که
آندوسپرم در آنها باقی می ماند معرفی کرده. خارج از کتاب هم گیاهان دولپه اي نیز وجود دارند که در آنها آندوسپرم باقی می ماند.

اگر قسمت اول گزینه را به عنوان گیاهان تک لپه بپذیریم، در گیاهان تک لپه سرالد پسین وجود ندارد.

 
. پیاز از گیاهانی است که ساقۀ زیر زمینی دارد و دانۀ آن داراي رویش روزمینی است.

. نهاندانگان، پهنۀ وسیعی از زمین را به خود اختصاص داده اند. در بین نهاندانگان بسیاري از دولپه اي ها مثل لوبیا، داراي دو لپه به 

 
عنوان اندوختۀ غذایی دانه هستند.

. بسیاري از گرده افشان ها، حشره اند. گرده افشانی بسیاري از گیاهان کشاورزي و درختان میوه به کمک آن ها انجام 46.گزینه 1

 
می شود.

 
. بعضی از گیاهان چند ساله، هر ساله گل و میوه و دانه تولید می کنند.

. بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آن ها جابه جا می شوند.
. بعضی از گرده افشان ها مانند خفاش در شب تغذیه می کنند.

 
47.گزینه 3

 
بررسی گزینه ها:

 
): در پیاز خوراکی، ریشه پس از خروج از پوسته دانه منشعب می شود.  گزینۀ (

): در دانۀ لوبیا، مواد غذایی آندوسپرم در لپه ها ذخیره و در نتیجه لپه ها بزرگ و بخش ذخیره  گزینۀ (

 
اي دانه می شوند. به لپه ها برگ هاي رویانی نیز می گویند. 

): گیاهان یک ساله در مدت یک سال یا کم تر، رشد و تولید مثل می کنند، و سپس از بین می  گزینۀ (
روند. گیاه گندم و خیار از این گروه اند. مواد حاصل از فتوسنتز سال اول، در ریشه گیاهانی چون شلغم 

 
و چغندر که گیاهانی دو ساله هستند، ذخیره می شود.

): با ادامه رشد ساقه جوان، قسمت هاي فتوسنتز کننده (سبزرنگ) فقط در خارج از خاك مشاهده می شوند.  گزینۀ (
48.گزینه 4

 ، موارد  تا  به ترتیب: آندوسپرم، لپه، ساقه رو�انی و ر�شه رو�انی در دانه ذرت و موارد 

 و  به ترتیب: لپه ها، ر�شه رو�انی و ساقۀ رو�انی در دانۀ لوبیا هستند. لپه قسمتی از

رو�ان است که از تقسیمات �اخته کوچک تر حاصل نخستین تقسیم میتوز �اخته تخم اصلی، به 

وجود می آ�د.

آندوسپرم

ریشھ
لپه ها

ساقه
رویانی

لپهرویانی
ساقه
رویانی
ریشه

رویانی

 
بررسی گزینه ها:

 
) ساقه از خاك خارج می شود.  ) قطعًا زیر خاك باقی می ماند، اما (شمارة  ): در هنگام رویش دانه ها، ریشه (شمارة  گزینۀ (
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) دو مجموعه کروموزومی دارند (دیپلوئید هستند) لپه ها (مشخص ترین ) و ریشۀ رویانی (شمارة  ): ساقه رویانی (شمارة  گزینۀ (

 
بخش رویان) نیز دیپلوئیداند.

) بخش ذخیره اي دانه را تشکیل می دهند. اما لپه و آندوسپرم ) و در ذرت آندوسپرم (شمارة  ): در دانۀ لوبیا لپه ها (شمارة   گزینۀ (

 
در نهان دانگان، «بعد از لقاح» تشکیل می شود. 

) قسمتی از رویان است که از تقسیمات یاخته کوچک تر حاصل نخستین تقسیم میتوز یاختۀ تخم ): لپه (شمارة  و شمارة  گزینۀ (

 
اصلی، به وجود می آید. 

الف. (نادرست) پوستۀ بعضی از دانه ها چنان سخت و محکم است که حتی در برابر شیره هاي گوارشی جانوران سالم می  49.گزینه 3

 
ماند.

 
ب. (درست) همۀ دانه ها براي رویش به آب، اکسیژن و دماي مناسب نیاز دارند. 

ج. (درست) در همۀ دانه ها پوسته از تغییر پوستۀ تخمک به وجود می آید.

 
د. (نادرست) عده اي از دانه ها توسط آب و باد جابه جا می شوند.

یاختۀ رویشی و زایشی دانۀ گردة لوبیا، هر دو از تقسیم میتوز هاگ نر ایجاد می شوند. 50.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

): تقسیم هاگ نر با سیتوکینز نابرابر همراه است، پس این دو یاخته از لحاظ شکل و اندازه شباهت ندارند. گزینۀ (

 
): تنها یاختۀ زایشی توانایی تقسیم میتوز دارد. گزینۀ (

): یاختۀ رویشی وارد کیسۀ رویانی می شود، اما سلول هاي حاصل از تقسیم یاختۀ زایشی (دو گامت نر) وارد کیسۀ رویانی می  گزینۀ (

 
شوند نه خود یاختۀ زایشی.

 
دانۀ گردة رسیدة زنبق دو سلول هاپلوئید  دارد پس،  کروموزومی است. 51.گزینه 2

براي تشکیل دانه رست دانه باید رویش کند و براي رویش دانه ابتدا باید با جذب آب متورم شده سپس پوستۀ آن 52.گزینه 1
شکاف بردارد تا اکسیژن کافی به رویان برسد. پس از آن رویان با استفاده از مواد غذایی ذخیره شده در دانه، رشد و نمو خود را از سر

می گیرد و دانه رست تشکیل می شود.

 
مورد «الف» صحیح است.  53.گزینه 2

گیاهان نهاندانه بر اساس اینکه لپه (ها) درون خاك بماند و یا همراه با ساقه خارج شوند، به ترتیب رویش زیرزمینی و رویش روزمینی

 
دارند. 

 
بررسی موارد: 

 
«الف»: در دانۀ تازه تشکیل شدة گیاهان گل دار آندوسپرم به عنوان اندوخته دانه است. 

 
«ب»: در گیاهان تک لپه اي (مثل ذرت) که رویش زیرزمینی دارند، بخش ذخیره اي دانه آندوسپرم است.

«ج»:  در گیاه لوبیا (دولپه اي) رویش روزمینی است. در دانۀ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم، جذب لپه ها، و در آنجا ذخیره می شوند. در

 
نتیجه لپه ها بزرگ شده اند، و بخش ذخیره اي دانه را تشکیل می دهند. 

. در گیاهان دو ساله مثل شلغم و چغندر قند، مواد حاصل از فتوسنتز در سال اول در ریشۀ آن ها ذخیره می شود و در 54.گزینه 2

 
سال دوم ساقۀ گل دهنده ایجاد می شود.

. همۀ گیاهان گل دار یک ساله و چند ساله پس از مدتی رشد رویشی، گل تولید می کنند. 

 
. همۀ گیاهان یک ساله و دو ساله، پس از تولید گل و دانه، از بین می روند.

 
. همۀ گیاهان یک ساله، علفی هستند. این گیاهان چوبی نمی شوند و سرالد پسین تشکیل نمی دهند.

.در عده اي از میوه هاي بدون دانه، مثل موز، لقاح انجام می شود ولی دانه هاي نارس تشکیل می شوند. 55.گزینه 4

 
. در سیب که میوة کاذب است، میوه از رشد نهنج حاصل می شود.

. عده اي از میوه هاي بدون دانه، لقاح انجام نمی شود. بنابراین رویان و دانه تشکیل نمی شود.

 
. همۀ میوه هاي حقیقی از رشد تخمدان تشکیل می شوند.

از آن جا که اولین تقسیم تخم دیپلوئید، میتوز با سیتوکینز نابرابر است، پس امکان ندارد صفحۀ سلولی در میانۀ سلول 56.گزینه 4

 
تخم دیپلوئید ایجاد شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): در کیسۀ رویانی، سلول هاي هاپلوئید (با یک مجموعۀ کروموزومی) دیده می شود. گزینۀ (

 
): اطراف کیسۀ رویانی را یاخته هاي مادة نسل گذشته احاطه کرده است که دیپلوئید است. گزینۀ (

) تولید می شود، یعنی نیمی از سلول هاي تخم، ) و یک تخم ضمیمه ( ): در هر کیسۀ رویانی یک تخم اصلی ( گزینۀ (

 
تریپلوئیداند.

در نهان دانگان عالوه بر یاختۀ دیپلوئید، یاختۀ تریپلوئید نیز تولید می شود. 57.گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

2C4

3A1

4A2

1
2
3

(n = 10)20

1

2
3
4

1
2
3
4

1
2
32n3n

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



24/30

23فصل 8 - زیست یازدهم - 09174457144صادق طاهري

): در تخمک گیاهان دانه دار فقط یکی از سلول هاي پارانشیم خورش تقسیم میوز انجام می دهد. گزینۀ (

 
): در گیاهان دانه دار در دانۀ گردة رسیده فقط سلول زایشی میتوز انجام می دهد. گزینۀ (

 
): در دانۀ گردة رسیده فقط سلول رویشی توانایی تشکیل لولۀ گرده را دارد. گزینۀ (
موارد (الف)، (ج) و (د) جملۀ فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند. 58.گزینه 2

 
بررسی موارد:

 
مورد الف) نادرست - براي سرخس ها صادق نیست.

مورد ب) درست - تمام گیاهان دانه دار (بازدانگان و نهان دانگان) آوند دارند.

 
مورد ج) نادرست - سرخس ها فاقد دانه اند ولی آوند دارند.

 
مورد د) درست - خزه ها گیاهان فاقد آوند و فاقد دانه هستند.

منظور ازساقه کوتاه و تکمه مانند پیاز است .همۀ گیاهان پیاز تولید نمی کنند.  59.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): جوانه (پیوندك) برخالف پایۀ پیوند، بایستی ویژگی هاي مطلوب داشته باشد.  گزینۀ (

): بسیاري از گیاهان زراعی از طریق دانه، تکثیر می شوند. این مسأله به تولید مثل زایشی مربوط است نه تولید مثل رویشی! گزینۀ (

 
): پیازها و غده ها، ساقه هاي تغییر شکل یافته هستند نه ریشه هاي تغییر شکل یافته! گزینۀ (

یک گل کامل داراي هر چهار حلقه (کاسبرگ و گلبرگ و پرچم و مادگی) است. پس حتما دو جنسی می باشد. سایر 60.گزینه 4
موارد حتمی و همیشگی نیستند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): گل دوجنسی، حلقهي سوم و چهارم را با هم دارد. گزینۀ (

): 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 (
): گل تک جنسی، داراي حلقۀ سوم یا داراي حلقۀ چهارم است. هر دو را با هم نمی تواند داشته باشد. گزینۀ (

گل تک جنسی، گلی است که فقط پرچم (حلقۀ سوم) یا فقط مادگی (حلقۀ چهارم) دارد. 61.گزینه 2
). از طرفی گل تک جنسی نمی تواند ) یا داشته باشد (رد گزینۀ  گل تک جنسی می تواند حلقۀ اول و دوم را نداشته باشد (رد گزینۀ 

.( همزمان هر دو حلقه سوم (پرچم) و چهارم (مادگی) را نداشته باشد (رد گزینۀ 
گردة نارس و گامت می توانند محصول میوز باشند. گردة نارس در گیاهان و گامت در جانوران از میوز به وجود می آید. 62.گزینه 1

 
(البته گامت در گیاهان حاصل تقسیم میتوز اند)

) هستند و داراي یک مجموعه کروموزومی غیر همتا می باشند (رد در اغلب موارد، گردة نارس و گامت هر دو، سلول هایی هاپلوئید (
). گردة نارس، قدرت ). از طرفی گردة نارس و گامت هر دو سلول  تخصصی براي تولید مثل می باشند (رد گزینۀ  گزینه هاي  و 

رویش و میتوز دارد، در حالی که گامت قادر به لقاح است.
در گیاه شبدر یاختۀ خورش  کروموزومی است. در حالی که سلول مادر گامت نر  کروموزومی است. 63.گزینه 3

شکل سؤال، سلولی در مرحلۀ آنافاز میوز  را نمایش می دهد. سلول هاي حاصل از میوز در کیسۀ گردة گیاهان، دانۀ 64.گزینه 3
گردة نارس نام دارند که با تقسیم میتوز، دانۀ گردة رسیده را به وجود می آورد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): در هلو، سلول تولید کننده دانۀ گردة نارس ( کروموزومی) درون کیسۀ گرده، میوز انجام می دهد و به  دانۀ گردة نارس گزینۀ (

 
تبدیل می شوند که هر یک از این گرده هاي نارس با انجام یک مرحله تقسیم میتوز به دانۀ گردة رسیده (گامتوفیت نر) تبدیل می شوند.
): تخمک یکی از سلول هاي بافت پارانشیم خورش درون تخمک، میوز انجام می دهد ولی یک هاگ ماده و سه سلول کوچک به گزینۀ (

وجود می آورند. فقط هاگ ماده تولید شده زنده مانده با تقسیمات میتوزي متوالی، کیسۀ رویانی را به وجود می آورد.
): در هلو، بافت هاپلوئیدي قادر به فتوسنتز نیست. گزینۀ (

 
دانۀ گردة نارس در گیاهان دانه دار (از جمله پرتقال) از تقسیم میوز درون کیسۀ گرده به وجود می آید. 65.گزینه 4

). دانۀ گردة رسیده، داراي  سلول رویشی و زایشی در گیاهان گامت ماده (تخم زا) در نتیجۀ تقسیم میتوزي حاصل می شود (رد گزینۀ 
). گامت نر نتیجۀ تقسیم میتوزي سلول رویشی است (رد است که در نتیجۀ تقسیم میتوزي دانۀ گردة نارس ایجاد می شود (رد گزینۀ 

.( گزینۀ 
این دانۀ گرده مربوط به نهاندانگان است که اندوختۀ دانۀ آن ها پس از لقاح مضاعف تشکیل شده و  کروموزومی 66.گزینه 4

است.
بررسی سایر گزینه ها:

: در نهاندانگان، کیسۀ رویانی درون تخمک تشکیل می شود. بنابراین لقاح آنتروزوئید با تخم زا درون کیسۀ رویانی است. گزینۀ 
: اندوخته دانه در نهاندانگان،  ویا  کروموزومی است. گزینۀ 
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: دانه گرده نهاندانگان داراي دو سلول است نه سلول هاي فراوان. گزینۀ 
): سبزي ها جزء نهان دانگان می باشند، در نهان دانگان یاختۀ زایشی از تقسیم میتوز هاگ (یا دانۀ گردة نارس) گزینۀ ( 67.گزینه 1

به وجود می آید و با تقسیم میتوز دو گامت (یا آنتروزوئید) نر ایجاد می کند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): یاختۀ رویشی نیز از تقسیم میتوز گردة نارس به وجود می آید ولی خود تقسیم نمی شود، بلکه رشد کرده و لولۀ گرده می  گزینۀ (

 
سازد.

): گردة نارس حاصل تقسیم میوز است نه میتوز ولی تقسیم میتوز انجام داده و یاختۀ رویشی و یاختۀ زایشی ایجاد می کند.  گزینۀ (
): یاختۀ دو هسته اي حاصل تقسیم میتوز است ولی فاقد قدرت تقسیم میتوز می باشد. گزینۀ (

گیاهانی که دانه هایی با کم تر از دو لپه تولید می کنند، همان نهان دانگان تک لپه هستند. در این گیاهان همانند 68.گزینه 1
نهاندانگان دولپه اي به هنگام تشکیل لولۀ گرده، پوستۀ خارجی دانۀ گرده بر روي کالله باقی می ماند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): توجه کنید که سلول دو هسته اي، دو هستۀ هاپلوئید دارد. به هنگام لقاح گامت نر با سلول دو هسته اي، در واقع سه هستۀ گزینۀ (

 
هاپلوئید با هم ادغام می شوند.

 
):  یاخته زایشی درون لولۀ گرده تقسیم می شود نه درون کیسۀ رویانی. گزینۀ (

): پس از تقسیم و ایجاد کیسۀ رویانی درون تخمک، پارانشیم خورش به طور کامل از بین نمی رود، بلکه بخشی از آن همچنان گزینۀ (

 
در اطراف کیسۀ رویانی باقی می مانند.

در گیاهان نهاندانه از هر دانۀ گردة رسیده، فقط  گامت نر به وجود می آید و در هر کیسۀ رویانی یک گامت (تخم زا) 69.گزینه 4

 
به وجود می آید.

تخمدان از ویژگی هاي نهاندانگان است و تخمک نهاندانگان دو پوسته دارد.   70.گزینه 1
.( ). از طرفی در گیاهان گامت ها حاصل تقسیم میتوز اند (رد گزینۀ  در گیاهان تتراپلوئید، تخم زاها  کروموزومی اند (رد گزینۀ 

.( این در حالی است که درون تخمک مجموعه اي از سلول هاي هاپلوئید (به نام کیسۀ رویانی) وجود دارد (رد گزینۀ 
امکان ندارد ساختارهاي به وجود آمده از زیگوت که متعلق به مرحلۀ دیپلوئیدي اند، توانایی تولید سلول هاي تاژك دار 71.گزینه 4

 
را داشته باشند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

: براي گیاهان مثال  و  صحیح نمی باشد. در این گیاهان دانه گرده نارس براي گل مغربی تتراپلوئید صدق پاسخ گزینه هاي  و 
نمی کند. در این گیاه دانۀ گردة نارس، دیپلوئید حاصل می شود و دانۀ گردة رسیده، دیپلوئید و گیاه اصلی، تتراپلوئید دیده می شود.

 
): نهان دانگان لقاح مضاعف دارند و دو یاختۀ تخم با عدد کروموزومی متفاوت به وجود می آورند. گزینۀ (

دانۀ رسیدة گیاهان دولپه اي مثل لوبیا، واجد رویان  در کنار لپه هاي  است پس درون آن اصال نمی توان سلوِل 72.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 

گیاهان دانه دار (بازدانگان و نهاندانگان) موفق ترین گیاهان براي زندگی در خشکی هستند. لپه ها برگ هاي رویانی 73.گزینه 4
هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل می دهند. هم بازدانگان و هم نهان دانگان در ساختار رویان خود لپه دارند.

بررسی سایر گزینه ها:
: درون کیسۀ گرده، دانه هاي گردة نارس (هاگ) تک سلولی است که در نهاندانگان یک بار تقسیم شده و دو سلول (زایشی و گزینۀ 

رویشی) به وجود می آورد.
: در نهاندانگان درون هر تخمک یک هاگ ماده به وجود می آید که از سه دور تقسیم میتوز آن،  هستۀ یکسان به وجود می  گزینۀ 

آید که یکی از آن ها تخم زاست.
: سلول هاي حاصل از تقسیم میتوز سلول زایشی درون لولۀ گرده در گیاهان دانه دار و نهاندانگان، دو سلول گامت نر با مادة گزینۀ 

ژنتیکی یکسان است.
دانۀ گردة رسیده در نهان دانگان دو یاخته اي است. در ذرت که یک گیاه نهان دانه و تک لپه است، اندوختۀ دانه بافت 74.گزینه 2

) است، پس  کروموزوم دارد. در این آلبومن  کروموزومی است. از آن جا که هر یک از سلول هاي دانۀ گرده ذرت هاپلوئید (

 
حالت هر سلول آلبومن اندوختۀ دانه باید  کروموزوم داشته باشد، نه  کروموزوم.

): دانۀ گردة رسیدة پیاز با  سلول هاپلوئید، اگر  کروموزوم داشته باشد، به این معنی است که هر سلول  کروموزوم گزینۀ (
دارد. از طرفی اندوختۀ دانه در پیاز همان آندوسپرم است که تریپلوئید می باشد و داراي  کروموزوم خواهد بود.
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): لوبیا از نهان دانگان دولپه اي است و دانۀ گردة رسیدة آن حاوي دو سلول هاپلوئیدي است. بنابراین هر سلول دانۀ گردة آن  گزینۀ (

 
 کروموزوم دارد. از طرفی اندوختۀ غذایی آن لپه است که  کروموزومی است، یعنی  کروموزوم می تواند داشته باشد.

): نخود از نهان دانگان است. بنابراین تخم اصلی (دیپلوئید) آن  کروموزوم و آلبومن (تریپلوئید) آن  کروموزوم دارد گزینۀ (
در نتیجه در کیسۀ رویانی نخود سلول هاي تخم حاصل مجموعًا  کروموزوم خواهند داشت.

 
در تمام گیاهان، ساختارهاي پرسلولی وجود دارند. 75.گزینه 4

). در بازدانگان اندوختۀ غذایی دانه (آندوسپرم) فقط در گیاهانی که رشد پسین دارند، کامبیوم چوب پنبه ساز دیده می شود (رد گزینۀ 

 
.( ) در همۀ گیاهان سانتریول وجود ندارد (رد گزینۀ  قبل از لقاح گامت ها به وجود می آید (رد گزینۀ 

در این گیاهان همانند دیگر جانداران در مرحلۀ پرومتافاز (قبل از آن که حداکثر فشردگی در کروماتیدها طی متافاز 76.گزینه 4

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

). اتصال کروموزوم هاي همتا به همدیگر نیز تجمع وزیکول هاي انتقالی از جسم گلژي در میانۀ سلول در انتهاي تقسیم است (رد گزینۀ 
). رشته هاي دوك در گیاهان در پروفاز میوز  اتفاق می افتد ولی سلول زیگوت (تخم) در گیاهان میوز انجام نمی دهد (رد گزینۀ 

.( درون هسته تشکیل نمی شود. (رد گزینۀ 
دانۀ گردة نارس لوبیا که نوعی گیاه گلدار است تقسیم میتوز انجام می دهد تا دانۀ گردة رسیده ایجاد نماید. در تقسیم 77.گزینه 1

میتوز ساختار چهار کروماتیدي (تتراد) ایجاد نمی شود.
در تقسیم میتوز میکروتوبول ها (از اسکلت سلولی) تولید می شود. همچنین پروتئین هاي نقاط وارسی حضور دارند و وزیکول هاي حاصل

از جسم گلژي در میانۀ سلول براي انجام سیتوکینز ایجاد می شود.
در نهان دانگان هر کیسۀ رویانی تنها یک سلول تخم زا (گامت ماده) تولید می کند. 78.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

): کوتیکول یاخته نیست بلکه پلی مري لیپیدي است که روي سلول هاي روپوست اندام هاي هوایی را می پوشاند. گزینۀ (

 
): اسکلرئید ها در پوشش دانه (نه پوستۀ دانه) یافت می شوند. گزینۀ (

): در یک دانۀ گردة رسیده، دو یاخته ولی در دانۀ گردة نارس یک یاخته وجود دارد. هر هسته در دانۀ گردة نارس و رسیده گزینۀ (
داراي  کروموزوم است. پس دانۀ گردة رسیده دو برابر دانۀ گردة نارس کروموزوم دارد.

موارد «ج» و «د» صحیح می باشند. 79.گزینه 2
در چرخۀ زندگی جنسی گیاه نهاندانه، سلول زیگوت فقط میتوز انجام می دهد. بنابراین موارد ج و د درست هستند.

بررسی موارد:
مورد الف) نادرست - جدا شدن کروموزوم هاي همتا از ویژگی تقسیم میوز است نه میتوز.

مورد ب) نادرست - نهاندانگان سانتریول ندارند. پس در آن ها رسیدن سانتریول ها به دو قطب سلول معنی ندارد.
مورد ج) درست - کوتاه شدن ریز لوله هاي پروتئینی در آنافاز و قبل از پدیدار شدن پوشش هسته (تلوفاز) انجام می گیرد.

مورد د) درست - حداکثر فشردگی کروماتیدهاي کروموزوم ها در متافاز و قبل از کوتاه شدن میکروتوبول ها (رشته هاي دوك) در
آنافاز انجام می شود.

انسان و زیتون، همه در سلول هاي پیکري خود  کروموزوم دارند. نخستین گویچۀ قطبی انسان  کروموزوم 80.گزینه 1
مضاعف (دوکروماتیدي) دارد که معادل  کروماتید است. در زیتون، دانۀ گردة رسیده داراي دو یاختۀ هاپلوئید است که هر کدام 

کروموزوم تک کروماتیدي دارد که مجموع کروموزوم هاي آن برابر  است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): سلول تخم زاي زیتون  کروموزومی است که نصف آن ها برابر با  است. گزینۀ (

)، در مجموع  کروموزوم ( هستۀ  کروموزومی) وجود دارد که  آن ها برابر با  ): در کیسۀ رویانی زیتون ( گزینۀ (

 
 است. 

) کروموزوم وجود دارد ): در یاخته هاي تخم تشکیل شده در کیسه هاي رویانی در مجموعه  (تخم اصلی  + آلبومن  گزینۀ (

که  آن ها برابر با  است. 

) میوز تعداد سانترومرهاي سلول دو 81.گزینه 4 تقسیمی که یاختۀ خورش انجام می دهد، تقسیم میوز است. در مرحلۀ آنافاز (
برابر می شود. پس از دو برابر شدن سانترومرها، کروموزوم ها شروع به دور شدن از یکدیگر می کنند و ابتدا سانترومرها از هم دور می 

شوند (چون رشته هاي دوك به سانترومر متصل است) و سپس سایر بخش هاي کروموزوم ها از هم فاصله می گیرند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): ساختار دوك تقسیم از ریز لوله هاي پروتئینی تشکیل شده است نه ریز رشته ها! گزینۀ (

 
): در سلول هاي گیاهان دانه دار سانتریول وجود ندارد. گزینۀ (
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)، کروماتیدهاي خواهري از هم دور می شوند نه کروموزوم هاي خواهري. ): در مرحلۀ آنافاز ( گزینۀ (

هر گلی که کمتر از  حلقه  داشته باشد یعنی فقط یکی، دو تا یا سه تا حلقه داشته باشد، گل ناکامل است. پس گلی که 82.گزینه 3
)، قطعًا ناکامل است. حلقۀ  یا  را دارد (نه  و 

) و یا گلی که حلقه هاي  و  دارد ممکن گلی ممکن است پرچم و مادگی داشته باشد ولی کاسبرگ و گلبرگ نداشته باشد (رد گزینۀ 
) و در نهایت ممکن است گلی کامل باشد و یا دو جنسی (با پرچم و مادگی) است ناکامل باشد و پرچم یا مادگی داشته باشد (رد گزینۀ 

 
.( باشد، می تواند دگر لقاحی انجام دهد (رد گزینۀ 

نکتۀ گزینۀ صحیح: هر گلی که حلقه  یا  دارد. یعنی یا  را دارد یا  را پس یکی را ندارد و در نتیجه گل ناکامل است .
موارد الف، ب و ج درست می باشند. 83.گزینه 3

بررسی موارد:
مورد الف) درست - هر دو یاخته، دانۀ گرده نارس و یاختۀ زایشی از حلقۀ سوم گل که حاوي پرچم هاست به وجود می آیند. 

مورد ب) درست - هر دو یاخته توانایی تقسیم میتوز را دارند. از میتوز دانۀ گردة نارس، دانۀ گردة رسیده و از میتوز سلول زایشی دو
گامت نر ایجاد می شود. 

مورد ج) درست - با فرض دیپلوئید بودن گیاه اصلی، هر دو یاخته هاپلوئید می باشند. 
مورد د) نا درست - از تقسیم میوز هر یک از سلول هاي کیسۀ گرده، گردة نارس تشکیل می شود و از تقسیم میتوز گردة نارس، دانۀ

گردة رسیده شکل می گیرد که یکی از دو سلول آن، یاختۀ زایشی است. 
کیسۀ رویانی نهان دانگان، فقط توانایی تولید یک تخم زا را دارد. در تک لپه اي ها، از رشد سلول تریپلوئید، آندوسپرم ( 84.گزینه 3

) حاصل می شود که  برابر گیاه اصلی کروموزوم دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

: در تک لپه اي ها از تقسیم سلول تخم اصلی یک لپه به وجود می آید. گزینۀ 
: تخمک نهاندانگان پوشش دو الیه اي دارد. گزینۀ 

: نهاندانگان در صورتی که گل کامل داشته باشند، در گل (ساختار تولید مثلی) چهار حلقه ایجاد می کنند، در حالی که گل کامل گزینۀ 
نداشته باشند کمتر از چهار حلقه در روي گل پدید می آید.

سلول هاي حاصل از تقسیم میتوز پارانشیم خورش که دیپلوئید هستند، حتمًا داراي کروموزوم هاي همتا نیز هستند. 85.گزینه 2

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

 
): فقط یکی از سلول هاي پارانشیم خورش تقسیم میوز انجام می دهد.  گزینۀ (

 
): سلول هاي دیپلوئید حاصل از تقسیم میتوزي تخم اصلی، می توانند آندوسپرم را مصرف کنند.  گزینۀ (

): بخشی که سبب اتصال رویان به گیاه مادر می شود، از تقسیم تخم اصلی حاصل می شود. گزینۀ (
یاختۀ زایشی در دانۀ گردة رسیده وجود دارد. 86.گزینه 1

درون هر تخمک، یک کیسه ي رویانی و یک سلول تخم زا تشکیل می شود. 87.گزینه 4
در نهاندانگان، مادگی ممکن است یک یا چند برچه اي باشد. اگر چند برچه اي باشد، هر مادگی بیش از یک تخمدان دارد (رد گزینه ي 

) و در هر تخمدان  یک یا بیش از یک تخمک تشکیل می شود (رد ). در نهاندانگان، هر کیسۀ رویانی یک تخم زا دارد (رد گزینه ي 
 .( گزینه ي 

 
در گیاهان، دانۀ گردة نارس حاصل تقسیم میوز ولی گامت حاصل تقسیم میتوز می باشد. 88.گزینه 1

 
سلول زایشی با تقسیم میتوز در درون لوله گرده، آنتروزوئید (گامت نر) را می سازد که آماده لقاح است. 89.گزینه 1

سلول هاي آندوسپرم از تقسیم میتوز تخم ضمیمه به وجود می آیند و تخم ضمیمه حاصل لقاح سلول دو هسته اي و 90.گزینه 4

 
گامت نر است.

بررسی سایر گزینه ها:
: درخت بلوط با باد گرده افشانی می کند و به همین دلیل گل هاي فراوان داردتا بتواند گرده هاي فراوان تولید کند. گزینۀ 

: درون دانۀ گردة رسیده، دو یاخته (یاختۀ رویشی و یاختۀ زایشی) وجود دارد. گزینۀ 
: در گیاهان دانه دار (بازدانگان و نهاندانگان) تکثیر گیاه از طریق دانه امکان پذیر می باشد. گزینۀ 
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از آنجایی که همۀ کروموزوم هاي مضاعف شده در ساختار تترادي (چهار کروماتیدي) قرار گرفته اند یعنی تعداد 91.گزینه 1

کروموزوم هاي این جاندار زوج است.
سلول زاینده می تواند سلولی  و یا  کروموزومی باشد. بنابراین می تواند چهار مجموعه کروموزوم ناهمتا داشته باشد که این

). محصول نهایی میوز در یک سلول گیاهی هاگ (یاختۀ هاپلوئید) است نه گامت. و کروموزوم ها دو به دو با هم همتا باشند (رد گزینۀ 
). اگر سلول زاینده  در بازدانگان و نهاندانگان به هنگام تشکیل گامتوفیت ماده یک هاگ زنده می ماند نه چهار تا (رد گزینۀ 

  .( کروموزومی باشد در نهایت اینکه سلول حاصل از میوز می تواند  و  باشد (رد گزینۀ 
در همۀ دانه ها، پوستۀ دانه از تمایز پوسته تخمک به وجود می آید و ژنوتیپ آن همانند ژنوتیپ گیاه ماده است. 92.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 

در گیاهان دانه دار در دانه تشکیل شده آنچه از نظر عدد کروموزومی با بقیه بخش هاي دانه متفاوت است، اندوختۀ دانه 93.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 دانۀ رسیدة ذرت، آندوسپرم خارج از رویان هنور قرار دارد ولی در دانۀ رسیدة لوبیا، اندوختۀ دانه (آندوسپرم) به 94.گزینه 1
طور کامل توسط لپه هاي رویان هضم و جذب می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
: منظور از برگ هاي تغییر شکل یافته همان لپه هاست که در لوبیا محل ذخیره و انتقال مواد غذایی است و در ذرت نیز محل گزینۀ 

انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان است.
: در همۀ نهاندانگان (از جمله لوبیاي دو لپه اي و ذرت تک لپه اي) پوستۀ دانه که از پوستۀ تخمک تمایز یافته است و ژنوتیپ گزینۀ 

گیاه مادر را دارد، از رویان محافظت می کند.
: در نهاندانگان دانه توسط سلول هایی که حاصل تقسیم سلول تخم دیپلوئید است به تخمدان متصل می شوند. به این ترتیب گزینۀ 

این سلول ها ژنوتیپ مادر را ندارند، بلکه ژنوتیپ آن ها همانند گیاه جدید است.

 
دانه عامل پراکندگی گیاهان دانه دار می باشد. 95.گزینه 4

پوستۀ دانه از سخت شدن پوستۀ تخمک به وجود می آید، بنابراین ژنوتیپ والد ماده یا گیاه مادر را دارد. 96.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

: تعداد تخمک در تخمدان یک یا بیش از یک می باشد.  گزینۀ 
: همۀ گیاهان چند ساله رشد قطري ندارند، بنابراین همۀ گیاهان چند ساله بُن الد آوند ساز ندارند. گزینۀ 

: در همۀ گیاهان چند ساله رشد پسین و بُن الد آوند ساز وجود ندارد بنابراین آبکش پسین نیز در همۀ گیاهان چند ساله گزینۀ 
تشکیل نمی شود.

 
باکتري ها، میکروتوبول ندارند و گامت هاي نر گیاهان نهاندانگان، فاقد تاژك هستند. 97.گزینه 2

دانۀ گردة رسیده محصول یک بار میتوز گرده نارس است و داراي سلول هاي رویشی و زایشی است. بنابراین درون دانۀ 98.گزینه 2
گردة رسیده در نهاندانگان از هر کروموزوم، دو عدد وجود دارد. 

). برگ هاي رویانی در بسیاري از در دانه هاي دو لپه اي، اندوخته دانه به درون لپه ها انتقال می یابد که  کروموزومی است (رد گزینۀ 
). سلول هاي  در وسط کیسۀ رویانی تشکیل می  شوند نه گونه ها از خاك خارج می شود و به مدت کوتاه فتوسنتز می کند. (رد گزینۀ 

!( در مجاورت سفت (رد گزینۀ 
دانۀ گردة رسیده در نهاندانگان داراي دو پوسته، یک یاختۀ زایشی و یک یاختۀ رویشی است. 99.گزینه 3

( سلول رویشی و سلول زایشی در نارگیل از تقسیم میتوز دانۀ گردة نارس به وجود می آیند که هر دو هاپلوئید ( 100.گزینه 3

 
هستند.

سیب زمینی به عنوان مثالی از گیاهانی می باشد که ساقه هاي تغییر شکل یافته اي به نام غده دارد. 101.گزینه 3
در تکثیر گیاهان براي ایجاد گیاه بالغ مطلوب از فن کشت بافت استفاده می شود. 102.گزینه 2

 
تخمدان بخش متورم انتهایی برچه است. 103.گزینه 3

در بین گزینه ها تخم زا، هاپلوئید است و پوسته هاي تخمک و خورش دیپلوئید می باشند. از طرفی، آندوسپرم در 104.گزینه 1

 
نهاندانگان تریپلوئید است.

کیسۀ رویانی، حاصل میتوز سلول باقی مانده از تقسیم میوز سلول خودش است و آندوسپرم، حاصل لقاح گامت نر و 105.گزینه 3
یاختۀ دو هسته اي هستند.

2n4n

2
34n

n2n4

13
4

3n

2n

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4)

2n1
33n

4

nری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



29/30

صادق طاهري فصل 8 - زیست یازدهم - 09174457144 28
در تخمک نهاندانگان یکی از یاخته هاي بافت خورش تقسیم میوز انجام داده و از چهار یاختۀ حاصل، سه یاخته می  106.گزینه 1

 
میرند و یکی از آن ها سه بار متوالی تقسیم میتوز انجام داده و کیسۀ رویانی تولید می کند.

 
آندوسپرم همان اندوخته در نهاندانگان است که حاصل تقسیم میتوز تخم ضمیمه و  کروموزومی است. 107.گزینه 4

در نهاندانگان برخالف دیگر گیاهان، لقاح مضاعف شکل می گیرد و دو سلول تخم اصلی دیپلوئید و تخم ضمیمه اي 108.گزینه 3
تریپلوئید حاصل می شود.

 
یک بار میوز و یک بار میتوز براي ایجاد دانۀ گردة رسیده صورت می گیرد. 109.گزینه 1

پوسته همان پوستۀ تخمک است و  کروموزومی می باشد. رویان  کروموزومی و آندوسپرم  کروموزومی 110.گزینه 4

 
است.

لپه جزئی از رویان است و رویان حاصل تقسیم یاختۀ تخم اصلی  می باشد. تخم ضمیمه اي  بوده و آندوسپرم را 111.گزینه 2

 
می سازد.

ذرت گیاه تک لپه اي است. بخش نشان داده شده آندوسپرم است که از تقسیم و رشد سلول تخم ضمیمه اي 112.گزینه 4

 
(تریپلوئید) به وجود می آید.

لپه در لوبیا و پیاز خارج شده ولی در نخود و ذرت درون زمین باقی می ماند. 113.گزینه 4
چغندر قند گیاه دوساله، خیار و گندم گیاهان یک ساله و زنبق گیاه چند ساله است. 114.گزینه 3

همۀ گیاهان یک ساله علفی هستند ولی همۀ گیاهان علفی یکساله نیستند. 115.گزینه 1
بررسی سایر گزینه ها:

 
: نادرست گزینۀ 

 
: گیاهان یکساله نیز ساقۀ علفی دارند. گزینۀ 

: گیاهان علفی چند ساله نیز وجود دارند. گزینۀ 
منظور از صورت سوال، بخش هاي رویشی گیاه است. 116.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها:

 
) در روش قلمه زدن از این روش استفاده می شود. گزینۀ 

) خوابانیدن، روشی است که بخشی از ساقه یا شاخه، ابتدا در زیر خاك قرار می گیرد، سپس از گیاه مادر جدا می شود. گزینۀ 

 
) پیاز، ساقۀ زیر زمینی است که برگ هاي خوراکی به آن متصل است. گزینۀ 

) معموًال براي تکثیر گیاهان از بخش هاي رویشی گیاه استفاده می کنند. گزینۀ 
موارد الف و پ صحیح هستند. 117.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.

 
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
اکسین در تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه نقش دارد. 118.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها:

): اکسین به مقدار کم باعث ر�شه زایی شده است. طبق شکل روبه رو اکسين به مقدار کم توانسته  گز�نۀ (

سبب رشد ريشه شود.

): کشف اکسین، سر آغازی برای شناسایی ترکیباتی به نام تنظیم کننده های رشد گیاهی و �ا هورمون  گز�نۀ (

های گیاهی بود.

): اکسین سبب چیرگی راسی می شود. در چیرگی راسی، اکسین از جوانۀ راسی به جوانۀ جانبی می رسد گز�نۀ (

و مانع رشد جوانه های جانبی می شود.

): در بیماری قارچی برنج، قارچ جیبرال با ترشح هورمون جیبرلین سبب رشد طولی ساقه های برنج می  گز�نۀ (

شود.
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