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 دومبیست و جلسه 
 

 ی بالغ، ................. .به طور معمول، در یک گیاه نهاندانه 
 شود.ها جذب میمواد غذایی آندوسپرم توسط لپه (1
 کند.ی دانه امکان رشد سریع رویان را فراهم می( پوسته2
 شود.ی سخت دانه ایجاد میاز تشکیل رویان، پوسته قبل( 3
 کند.های بافت خورش را احاطه میوالیه، یاخته( پوششی د4

 ذرت، ................. .لپه در ی بالغ لوبیا ............... ترین بخش رویان در دانهبزرگ 
 ی مواد غذایی نقش دارد.همانند ـ در ذخیره (1
 های دیپلوئیدی تشکیل شده است.( برخالف ـ از یاخته2
 کند.( برخالف ـ بیشتر فضای دانه را اشغال می3
 کند.( همانند ـ مواد غذایی را از آندوسپرم به رویان منتقل می4

 کدام گزینه، درست است؟ 
 شوند.ها با چسبیدن به پیکر جانوران، موجب پراکنش دانه میبیشتر میوه (1
 باشد.ها نمیی بعضی دانهی پوستهبه تجزیه ی گوارشی جانوران قادر( شیره2
 تواند توسط آب صورت گیرد.( پراکنش میوه برخالف دانه می3
 شود.ی نارس اغلب توسط جانوران خورده می( میوه4

 ..............«....ی گیاهان در همه»کند؟ چند مورد از موارد زیر، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می 
 گاه در تولیدمثل جنسی، دانه تولید نخواهد شد.الف( بدون گل، هیچ

 ب( بدون دانه، امکان ندارد همانند انسان برای لقاح گامت نر تاژک داشته باشد.
 کنند.ی وراثتی زاده را تأمین میهای نر و ماده نیمی از مادهج( غیرآوندی، هر کدام از گامت

 گردد. ی دانه تبدیل میهای نر و ماده، به پوستهی تخمک پس از لقاح گامتهدار، پوستد( لپه
1) 1  2)2  3)3  4)4  

 ای، قطعًا .............. .تخم ضمیمهدر گل آلبالو، تخم اصلی همانند  
 آید.ی رویانی به وجود میاز لقاح دو گامت، درون کیسه (1
 ی خود هستند.ی سازندههایی با محتوای ژنتیکی مشابه با یاخته( محصول یاخته2
 کند.ی دانه شرکت می( در ایجاد پوسته3
 آورد.( ریشه، ساقه و برگ رویانی را به وجود می4

 ی .............. در دومین سال زندگی خود، ................ .به طور معمول، هر گیاه نهاندانه 
 کند.دوساله ـ با انجام رشدونمو، ساختار تولیدمثلی ایجاد می (1
 کند.ساقه، استفاده می( چندساله ـ از مواد غذایی موجود در زمین2
 دهد.ز تولید میوه، اندام هوایی خود را از دست می( چندساله ـ پس ا3
 کند.( دوساله ـ با رشدونمو ساختار تخمدان، میوه و دانه ایجاد می4
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 دهد؟ی رویانی، کدام مورد روی نمیها در کیسهدر یک گیاه نهاندانه، پس از لقاح اسپرم 
 نماید.ه تقسیم شدن میی حاصل از لقاح شروع بهر یاخته (1
 شود.اندازه تولید میی غیرهم( از تقسیم تخم اصلی، دو یاخته2
 گیرد.ی حاصل از تقسیم تخم اصلی، در ساختار رویان قرار می( هر یاخته3
 شوند.های متفاوتی تقسیم میهای حاصل از نخستین تقسیم تخم اصلی، با سرعت( یاخته4

 ای که ................. به طور حتم ................ .در گیاهان نهاندانه، میوه 
 از رشد تخمدان ایجاد شده است ـ دارای یک هسته است. (1
 ی کاذب است.های گل ایجاد شده است ـ میوه( از تغییر بخش2
 ی کاذب است.باشد ـ نوعی میوه( حاوی تخمدان در مرکز خود می3
 ی ناخوشایندی دارد.ها مؤثر است ـ قبل از رسیدن، مزهاکنش دانه( در پر4

 (91)سراسری  در همه گیاهان دو ساله، ................. 
 شود.ی خام فقط توسط یک نوع آوند چوبی هدایت میشیره (1
 باشد.های حاصل از رشد نخستین غیر ممکن میتشکیل بافت(2
 شوند.د نخستین در نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه تشکیل میسرال(3
 باشد.ی مواد غذایی برای تشکیل محور گل میساقه تنها محل ذخیره(4

 (92)سراسری خارج از کشور  رو، کدام موارد صحیح هستند؟با توجه به شکل روبه 
 ی دیپلوئیدی گیاه والد است.بخشی از مرحله Aالف(
 تفاوت دارد. D، از نظر عدد کروموزومی باCب(
 ، قبل از لقاح تشکیل شده است.Bج(
 تفاوت دارد. B، از نظر عدد کروموزومی باCد(
  ( الف ـ ب2 الف ـ د (1

 ( ج ـ د4 ( ج ـ ب3
 

شود، ی زندگی گیاهانی که دو نوع یاخته تخم با عدد کروموزومی متفاوت ایجاد میبه طور معمول در چرخه 
 تغییر( اب 91)سراسری خارج از کشور  .تشکیل .............. غیرممکن است

 گامت نر در کیسه گرده (1
 دیپلوئیدی درون بخش( گرده رسیده 2
 ( دو نوع گرده نارس از طریق میوز3
 تقسیم میتوز با( یاخته جنسی فاقد تاژک 4
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 با تغییر( 96)سراسری خارج از کشور  با توجه به شکل مقابل، کدام عبارت درست است؟ 
 ، دو مجموعه کروموزوم همتا دارد.4رخالف بخش ب 3بخش  (1
 شود.می منشا، از گیاه دوالد جدید 1برخالف بخش  4( بخش 2
 شود.زنی از زیر خاک خارج می، به هنگام جوانه3برخالف بخش  1( بخش 3
 دهد.زنی را نشان می، به هنگام رویش دانه، نخستین عالمت جوانه2برخالف بخش  3( بخش 4
 

 (98)گزینه دو باشد، کدام جمله درست است؟ ی نوعی گیاه نهاندانه میرو که مربوط به دانهبا توجه به شکل روبه 
 ی بخشی به نام کالهک است.سازنده« الف»های بخش یاخته (1
 نقش انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان را دارد.« ب»( بخش 2
 مانند.ی بالغ این گیاه باقی میدر دانه« ج» های( یاخته3
 توانند قبل از لقاح تشکیل شده باشند.می« د»های بخش ( یاخته4
 

 (98)گزینه دو  چند جمله در مورد گیاهان نهاندانه به نادرستی نوشته شده است؟ 
 نمایند.ی رویان، آندوسپرم را به طور کامل مصرف میهای لپهختهها، یاایی انواعی از دولپهی رسیدهالف( در دانه

 شود.ای موجب اتصال رویان به تخمک میی تریپلوئید حاصل از لقاح در ذرت با تشکیل بخش ویژهب( یاخته
 کنند.ی گرده در گیاه آکاسیا در شرایطی ساختارهای چهارکروماتیدی ایجاد میهای درون کیسهج( یاخته

 ی پنبه، به طور معمول هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.ی رسیدهی گردههای درون هر دو هسته در دانهموزومد( کرو
1) 1  2)2  3)3  4)4  

 (98)سنجش  مورد از عبارات زیر درست است؟  چند 
 ی ذرت، انتقال مواد غذایی به رویان در حال رشد است.ها در دانه*نقش لپه

 تواند به مدت کوتاهی فتوسنتز انجام دهد.ای دانه می*در رویش روزمینی، بخش ذخیره
 باشد. لپه اقدفتواند *در رویش زیرزمینی، رویان می

 سازد.ی آندوسپرم، هورمون جیبرلین میترین الیهی غالت، خارجیویش دانه*هنگام ر
1) 1  2)2  3)3  4)4  
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