
 
 

 
 ٥٥  

 بیست و یکمجلسه 
 

  ی خامه و میله در نهاندانگان صحیح بیان شده است؟ سهچند مورد، در مقای 
  .سازند، اتصال دارند الد می های تک هر دو به ساختاری که یاخته) الف
  .تعداد خامه در یک گیاه برخالف میله امکان ندارد بیش از یک عدد باشد) ب
  .های ناکامل مشاهده کرد ها را با هم در گل امکان ندارد هر دوی آن) ج
  .ًن است میله همانند خامه مستقیما روی نهنج گل قرار گرفته باشدممک) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

  .....................ی، ا ی چندیاخته ی گرده دانه................. ای  یاخته ی تک ی گرده هر دانه 
  .خود دارای منافذی است) های(  همانند ـ در دیواره)١
  .برخالف ـ قادر به تقسیم کاهشی هسته است) ٢
  .ای دوالد به وجود آمده است همانند ـ از یاخته) ٣
 .برخالف ـ قادر به تقسیم غیرکاهشی هسته است) ٤

  کدام عبارت، به طور صحیح بیان نشده است؟ 
  .ی حاصل از میتوز، ممکن است دارای تزئیناتی باشد ی گرده های داخلی و خارجی دانه  دیواره)١
  .آیند اندازه و متصل به هم به وجود می ی هم ی گرده، چهار یاخته پس از میوز در کیسه) ٢
  .ی کوچکی دارند ی مادری خود هسته  نارس، در مقایسه با یاختهی های گرده دانه) ٣
راتی در دیوارهی رسیده،  ی نارس به گرده ی گرده در طی تبدیل دانه) ٤   .دهد ای رخ می ی یاخته تغ
 

گیاه آلبالو، ............ به طور معمول، هر گیاه کدو «کند؟  یچند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل م 
. ..............«  

  .ًبرخالف ـ قطعا دارای گل کامل نیست) الف
  .های اول و دوم گل را دارد همانند ـ حلقه) ب
  . گل را ندارد٤ یا ٣ی  ًبرخالف ـ قطعا حلقه) ج
  .همانند ـ قادر به لقاح با خود نیست) د

  .های جدا از هم ندارد  گلبرگبرخالف ـ) هـ
١( 3   ٢(4   ٣(5   ٤(2   

  کدام عبارت، به درستی بیان نشده است؟ 
  .کنند از گلی به گلی دیگر منتقل میافشان، همواره گرده را   جانوران گرده)١
  .کنند ی کدو را به گل کدوی دیگری منتقل می ِافشان کدو، همواره گرده جانوران گرده) ٢
  . انجام شودی خارجای ی با اسکلت داخلی توسط جانورانتواندی گل ها میگرده افشان) ٣
  .گردد یک میها تحر های نوری آن ها توسط زنبورها، گیرنده افشانی گل در گرده) ٤
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 ٥٦  

 بیست و یکمجلسه 
 

  .....................های گیاهی و زیستی، همواره  در بیشترین گیاهان گونه 
ر٩٠سراسری خارج از کشور (     ) با تغ

  .زا، الزامی است ها با تخم  وجود هر دو حلقه زایشی در یک گل برای آمیزش گامت)١
  .گیرد دمثل غیرجنسی انجام میتر از تولی تولیدمثل جنسی سریع) ٢
  .های حاصل از میوز، توانایی انجام تقسیم میتوز را دارند ا یاختهییاخته ) ٣
  .شوند ی گرده، رسیده می ی نارس پس از خروج از کیسه های گرده دانه) ٤

    ی لوبیا، نادرست است؟ تازه بارورشدهی رویانی یک تخمک  ی کیسه های دربرگیرنده چند مورد، عبارت یاخته 
  ) ٩٤سراسری (

  .باشند های همتا می حاوی کروموزوم) الف
  .توانند آندوسپرم را به طور کامل مصرف نمایند می) ب
  .کنند در شرایطی، ساختارهای چهارکروماتیدی ایجاد می) ج
  .شوند می گیاه مادر به رویانبا تشکیل بخشی ویژه، موجب اتصال ) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

صل از های حا های میوزکننده در بساک و یاخته یاخته«نماید؟  چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می 
ر٩٢سراسری (  ».به یکدیگر شباهت دارند............... میوز در بساک، از نظر    ) با تغ

  شکل و اندازه) الف
  توانایی تقسیم شدن) ب
  عدد کروموزومی) ج
  .آیند نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

ی درخت  ی گرده اند و در کیسه الدی که به یکدیگر چسبیده ی تک ی هر یک از چهار یاخته کدام گزینه، درباره 
ر٩٥سراسری (  شوند، صحیح است؟ آلبالو یافت می   ) با تغ

  .دهد  انجام می پی در پیای  میتوز هستهچند )١
  .کند ابتدا با تقسیم خود، دو گامت نر تولید می) ٢
  .شوندی برابر حاصل منزیتوکی با سوزی میط) ٣
  .ی نارس را تولید کند ی گرده تواند با تقسیم خود، دانه می) ٤

  )٩٨گزینه دو (  کند؟ ی کامل میچند مورد، عبارت زیر را به درست 
  ».به یکدیگر شباهت دارند................. ی گیاه لوبیا از نظر  ی رسیده ی گرده ی نارس و دانه ی گرده دانه«

  .آیند نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می) الف
  های هر هسته  کروموزوم سریتعداد) ب
  تعداد هسته) ج
  .ندشو مکانی که تولید می) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   
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 ٥٧  

 بیست و یکمجلسه 
 

  )٩٨گزینه دو (  کنند؟ کدام موارد، عبارت زیر را به درستی کامل می 
  »..................در نهاندانگان «
  .هر مادگی، یک تخمدان و هر تخمدان، یک تخمک دارد) لفا

  .شود ی تریپلوئید تشکیل می ی دیپلوئید و یک یاخته درون هر تخمک، یک یاخته) ب
  .گیرد ماده صورت می در سطح پیش ATPی پارانشیمی، تشکیل درون هر یاخته) ج
  .شود تقسیم میتوز حاصل میزا با  ی تخم درون هر تخمک، یک یاخته) د
  د ـ الف) ٤  ج ـ ب) ٣  ج ـ د) ٢   الف ـ ب)١

ی گیاه آلبالو، چند مورد نادرست  ی رویانی در تخمک تازه بارور شده ی کیسه های دربرگیرنده در رابطه با یاخته 
  )٩٨ چیقلم(  است؟

  .روماتیدی درون خود تولید کنندتوانند تحت شرایطی ساختارهای چهار ک می) الف
  .ی رشد رویان نقش دارند ای در ایجاد بافت ذخیره ها با تشکیل بخش ویژه این یاخته) ب
  .اند های هاپلوئیدی هستند که در پی تقسیم نامساوی سیتوپالسم ایجاد شده یاخته) ج
  .دهند ه را تشکیل میی این گیا ی دانه ها، پوسته های تخم، این یاخته همراه با تقسیم یاخته) د
١( 1   ٢(2   ٣(3   ٤(4   

  )٩٨ چیقلم(  ..............و میتوز .............. رشد، ............. یاخته ............... در گیاه ذرت،  
  .کند ـ ندارد زا ـ نمی ی نارس، برخالف ـ تخم ی گرده  دانه)١
  .کند ـ دارد زا ـ می ی زایشی، همانند ـ هاپلوئید دور از تخم یاخته) ٢
  .کند ـ ندارد گامت نر، برخالف ـ پارانشیمی ـ می) ٣
  .نداردکند ـ  ی بافت خورش ـ می ی رویشی، همانند ـ میوزکننده یاخته) ٤

  )٩٨ چیقلم(  کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می 
  »...............ی رسیده در گیاهان نهاندانه، بر روی کالله قرار دارد،  ی گرده به طور حتم، در تمام مدتی که دانه«
  .دهند ای لقاح انجام می زا و یاخته دوهسته ی گرده، با تخم  لهی گرده با ورود به لو های موجود در دانه  اسپرم)١
  .شود ماند و وارد خامه نمی ی رسیده، در سطح کالله باقی می ی گرده ی خارجی دارای تزئینات دانه دیواره) ٢
  .شود های همتا یافت می های دارای کروموزوم در هر تخمک موجود در این گل، هسته) ٣
  .شود ی گرده درون خامه گل وارد می ی رویشی، لوله در پی رشد یاخته) ٤

nدر نوعی گیاه نهاندانه  2   )٩٨ سنجش(  .وجود دارد............... ًاست، در شرایط طبیعی، قطعا درون هر  14
   DNAمولکول 21ی بافت آندوسپرم در حال تشکیل،   هسته)١
  مجموعه کروموزوم غیرهمتا 7ی لقاح، ی رویانی آماده کیسه) ٢
  ای ی دوهسته ی لقاح، یک یاخته تخمک آماده) ٣
  مادگی، یک تخمدان و یک تخمک) ٤
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