
 
 

 
 ٥١  

 نوزدهمجلسه 

    .است................ و فاقد .............. دهد، دارای  هر جانوری که فرایند بکرزایی را انجام می 
   چشم مرکب ـ اسکلت داخلی)١
  ترین شکل کلیه طناب عصبی شکمی ـ پیچیده) ٢
  همولنف ـ ایمنی اختصاصی) ٣
  توانایی حفظ هومئوستازی ـ جفت) ٤

  ................ .ًدهند قطعا  جانورانی که لقاح خارجی انجام می................ در جانورانی با لقاح داخلی  
  .کنند ـ اسپرم و تخمک در بدن جنس ماده برخورد میبرخالف   )١
  .شوند ها طی فرایند تقسیم کاستمان ایجاد می همانند ـ گامت) ٢
 .کنند ی غذایی تخمک تغذیه می ها از اندوخته همانند ـ جنین)٣
  .شوند های نر و ماده در بدن دو فرد مجزا تولید می برخالف ـ گامت) ٤

    ................زنبور عسل ماده ............. در زنبورعسل نر  
  .کند  همانند ـ گامت با میوز ایجاد می)١
  .وموزوم همتا وجود نداردبرخالف ـ کر) ٢
  .تر است تعداد کروموزوم از ـ یکی کم) ٣
  .برخالف ـ جدا شدن کروماتید خواهری وجود ندارد) ٤

    های زیر در مورد بکرزایی نادرست است؟ چند مورد از جمله 
  .کند و مینوعی تولیدمثل جنسی است که فرد از تخمک لقاح نیافته رشد و نم) الف
  .شبیه مادر استًکامال فرزند حاصل از نظر ژنی ) ب
  .کند سازند و سپس خودباروری می ها ابتدا از روی خود یک نسخه می در مار ماده، تخمک) ج
  .زنبورعسل ماده حاصل لقاح عادی ولی زنبور نر حاصل بکرزایی است) د
  صفر مورد) ٤   مورد٢) ٣   مورد٣) ٢   مورد١ )١
  

    ....................ًدر تولیدمثل جنسی، قطعا  
  .کند  دو والد شرکت می)١
  .ًهیچ فرزندی، دقیقا مشابه یکی از دو والد نیست) ٢
  .گیرد لقاح صورت می) ٣
  .ها حاصل از میوزند ولی ممکن است لقاح صورت نگیرد گامت) ٤
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 ٥٢  

 نوزدهمجلسه 

    پوس و کانگورو، درست است؟ ی پالتی یب دربارهکدام گزینه، به ترت 
گیرد ـ رحم ابتدایی آن، توانایی تکمیل مراحل رشد  رشدونمو جنین به طور کامل خارج از بدن والد ماده صورت می) ١

 جنین را ندارد
  .شود ی درون شکم مادر تکمیل می ی غذایی تخمک آن زیاد است ـ رشد جنین، در کیسه اندوخته) ٢
  .کند کند ـ از طریق جفت، جنین را تغذیه می والد ماده اندکی پس از تشکیل تخم، آن را از بدن خود خارج می) ٣
  .خوابد ـ پس از تولد با نوزاد خود ارتباط غذایی دارد های خود می  بر روی تخم)٤
  

    ..............هر مافرودیت بودن ............. بکرزایی ویژگی  
  .گیرد  همانند ـ همواره با یک والد صورت می)١
  .تواند با لقاح دو طرفی صورت بگیرد برخالف ـ می) ٢
  .شود همانند ـ سبب ایجاد جانور هاپلوئید از دیپلوئید می) ٣
  .گیرد برخالف ـ همواره بدون وجود اسپرم صورت می) ٤

    ...................، همواره ................... هر جانور  
  .باشد دارای تخمدان ـ فاقد بیضه می) ٢  . هرمافرودیت ـ خودلقاحی دارد)١

  .دارای بیضه و رحم ـ تخمدان نیز دارد) ٤  .دارای رحم ـ پستاندار است) ٣

ر٩١سراسری خارج از کشور (  .................های موجود در طبیعت،  بکرزاییتمام     ) با تغ
  .باشند  حاصل نوعی تولیدمثل جنسی می)١
  .آیند ی تولیدمثل غیرجنسی پدید می در نتیجه) ٢
  .باشند از نظر عدد کروموزومی با والد خود یکسان می) ٣
  .شود در نهایت جانور حاصل میالدتکای از میتوز یاخته) ٤

  )٩٨چی قلم(  ...................هر زنبورعسل ماده،  
  .کند های مشترک به نسل بعد را تضمین می ها، انتقال ژن  با حفاظت از زاده)١
  .دهد ای انجام می کننده در لقاح، تقسیم دومرحله های شرکت برای تولید یاخته) ٢
  .آید که دارای یک مجموعه کروموزومی هستند ی به وجود میهای از لقاح یاخته) ٣
  .کند ای خود را به زنبورهای نر نسل بعد منتقل می های هسته تنها نیمی از ژن) ٤
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