


 زیست یازدهم فصل هشتم پرش - تستی

تخمک گندم، فاقد کدام است؟ - 1

خورش کیسۀ رویانی پوسته یاختۀ زایشی

گامت نر کدو، محصول کدام فرایند است؟ - 2

میوز سلول رویشی میتوز سلول رویشی میتوز سلول زایشی میوز سلول زایشی

کدام گزینه، در رابطه با همۀ بخش هاي گیاه که معموال براي تکثیر استفاده می شوند، صحیح است؟ - 3

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

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

کدام مورد درست است؟ - 4

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

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

به ترتیب سلول رویشی و سلول زایشی نارگیل( کروموزومی ) چند  کروموزومی هستند؟ - 5
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گزینۀ نادرست کدام است؟ - 6

گل هاي کوچک زیاد و داراي شهد با مقدار کمی قند، ویژگی گل هایی است که توسط زنبور عسل گرده افشانی می شوند.

واحدهاي بینایی در عده اي از حشرات، در انتقال دانۀ گرده به کالله نقش دارد.

انواعی از مهره داران نیز می توانند، گرده افشان محسوب شوند.

گیاهانی که با باد گرده افشانی می شوند گرده هاي فراوانی تولید می کنند.

کدام یک موجب پراکندگی نهاندانگان می شود؟ - 7

دانه دانۀ گردة نارس گامت دانۀ گردة رسیده

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 8
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.

1234

هر یاختۀ آندوسپرم در گیاهان نهان دانه .................. کروموزومی است و به روش تقسیم .................. به وجود آمده است. - 9

n2nn3n - میتوز - میتوز - میوز - میتوز

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 - 10
به ترتیب کدام گزینه است؟

کیسۀ رویانی - یاختۀ دو هسته اي دو گامت نر - لولۀ گرده سلول دو هسته اي - تخم زا کیسۀ رویانی - چهار گامت نر

بخش متورم انتهاي برچه کدام است؟ - 11

نهنج تخمدان خامه کالله
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در تقسیم سلولی در گل قاصد، کدام بخش دخالت ندارد؟ - 12

کروموزوم مضاعف صفحۀ سلولی سانتریول دوك

کدام گزینه در مورد تکثیر گیاهان نادرست است؟ - 13

تشکیل جوانه هایی در روي ریشه درخت آلبالو که با رشد آن ها درخت آلبالو به وجود می آید، یک نوع تولیدمثل رویشی است.

در فن کشت بافت، سلول هاي کال (کالوس) سلول هاي تمایز یافته اي هستند که قادرند به گیاهان متنوع از نظر ژنی تمایز یابند.

در محیط کشت بافت براي جلوگیري از کپک زدن محیط و رشد میکروب هاي بیماري زاي گیاهی از آنتی بیوتیک استفاده می کنیم.

سلول هاي موجود در کال، در فن کشت بافت، از نظر ژنی ژنوتیپی و فنوتیپی (شکل) کامال شبیه هم هستند.

چند عبارت زیر جملۀ زیر را بطور صحیح تکمیل می کند؟  - 14
«در گیاهان نهاندانه هر گل .................. بطور قطع گلی  .................. است.»  

الف) دو جنسی ـ کامل     ب) کاملی ـ دو جنسی        ج) تک جنسی ـ ناکامل       د) ناکاملی ـ تک جنسی
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  - 15
الف ـ در همۀ میوه هاي حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است. 

ب ـ در همۀ میوه هاي کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است. 
ج ـ بعضی میوه هاي بدون دانه، از لقاح یاختۀ تخم زا و زامه (اسپرم) به وجود آمده اند. 

د ـ در بعضی میوه هاي دانه دار، فضاي تخمدان با دیوارة برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.
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درباره تولیدمثل غیرجنسی (رویشی) در گیاهان، کدام یک درست است؟ - 16

در قلمه زدن برخالف خوابانیدن، می توان بخشی از ساقه را در آب تکثیر کرد.

گیاه شغلم همانند سیب زمینی، داراي ساقه زیرزمینی تخصصی براي تولیدمثل غیرجنسی است.

از هر سلول موجود در سامانه بافت زمینه اي ساقه توت فرنگی، می توان در تهیه کال استفاده کرد.

در ساقه تخصص یافته زنبق برخالف نرگس، برگ هاي خوراکی در اطراف ساقه کوتاه دیده می شوند.

در ارتباط با تشکیل سلول هاي جنسی در گیاهان نهاندانه، کدام گزینه زیر نادرست است؟ - 17

میوز سلول تمایزیافته پارانشیم خورش، در نهایت با سیتوکینز نابرابر به پایان می رسد.  

نتیجه میتوز دانه گرده نارس، در نهایت با سیتوکینز نابرابر، منجر به ایجاد دانه هاي گرده رسیده می گردد.  

گامت هاي نر نهاندانگان در بخش زایاي نر گیاه، تشکیل می شوند.   

تعداد هسته ها در کیسه رویانی نهاندانگان، بیشتر از تعداد سلول هاي آن است.

کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 18
در هر گل  .................. .

گیاه کدو، گلبرگ هاي جدا از هم، مادگی یا پرچم را دربرگرفته اند. در حلقه سوم گل، پرچم ها با فرایند میوز، دانه گرده را به وجود می آورند.

که دوجنسی است، تولید گامت با میتوز، فقط در مادگی صورت می گیرد. که دوجنسی است در پرچم و مادگی، اسپرم و تخم زا تولید می شود.

کدام یک، جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟بخشی از رویان دانه که براساس آن نهاندانگان به  رده تقسیم می شوند  .................. . - 19

ممکن است بخش ذخیره اي دانه را تشکیل دهد. می تواند در تبدیل مواد معدنی به آلی نقش داشته باشد.

از رشد سلول بزرگ حاصل از نخستین تقسیم تخم اصلی ایجاد می شود. می تواند باعث انتقال مواد غذایی از ساختاري  به بخش هاي  شود.
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کدام عبارت درست است؟ - 20

هر گیاه علفی در طول عمر خود یک بار گل می دهد.

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

طول عمر تمام درخت ها که سرالد پسین دارند از گیاهان علفی بیشتر است.

در گیاهان دوساله در سال دوم از مواد ذخیره شده در زمین ساقه براي تشکیل گل و میوه و دانه استفاده می شود.

به طور معمول، کدام در گیاه برنج، خارج از بساك تشکیل می گردد؟(با تغییر) - 21

گردة رسیده  گردة نارس   سلول زایشی گامت هاي نر

ترتیب زمانی وقایع مربوط به مراحل رویش دانه در کدام گزینه صحیح است؟ - 22

جذب آب، شکافته شدن پوسته، رسیدن اکسیژن به رویان، استفاده از ذخایر غذایی

قرارگیري در دماي مناسب، رسیدن اکسیژن به رویان، متورم شدن دانه، استفاده از ذخایر غذایی

متورم شدن دانه، تقسیم سریع سلول هاي سرالدي، رسیدن اکسیژن کافی به رویان، خروج دانه رست

رسیدن اکسیژن به رویان، متورم شدن دانه، جذب آب، استفاده از ذخایر غذایی

نمی توان گفت  .................. - 23

رنگ درخشان میوه هاي رسیده در پراکنش دانۀ آن ها نقش دارد.

پوستۀ بسیاري از دانه ها در برابر شیرة گوارشی جانوران مقاوم است.

وقتی دانۀ رست از دانه خارج می شود می گویند دانه رویش یافته است.

اگر لقاح صورت نگیرد، براي تشکیل میوه به تنظیم کننده هاي رشد نیاز داریم.

کدام یک از داده هاي زیر صحیح می باشد؟ - 24

در داخل هر کیسه رویانی، بالفاصله قبل و بعد از لقاح  تا سلول وجود دارد. درون هر تخمک در نهاندانگان، یک یا چند تا کیسه رویانی تشکیل می شود.

تمام سلول هاي موجود در کیسه رویانی پس از لقاح، تقسیم می شوند. درون هر کیسه رویانی تخمک، فرایند میوز و میتوز انجام می گیرد.
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آمیزش گیاه نر با گیاه ماده  دانه اي با پوسته، .................. تولید می شود و آندوسپرم این گیاه،  ..................  است. - 252n6n
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منشاء کیسۀ رویانی چیست؟ و تعداد تقسیمات میوزي و میتوزي که آن را به وجود می آورد کدام است؟ - 26

خورش،  نسل میوز -  نسل میتوز خورش،  نسل میوز -  نسل میتوز

پوسته،  نسل میوز -  نسل میتوز پوسته،  نسل میوز -  نسل میتوز
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کدام عبارت در مورد آندوسپرم درست است؟ - 27

در دانۀ ذرت اندوختۀ غذایی دانه، لپه است و در دانۀ بالغ آندوسپرمی وجود ندارد. 

نوع بافت آن داراي یاخته هایی با دیوارة نخستین نازك و چوبی نشده است. 

سلول دو هسته اي طی تقسیمات پی در پی، آن را تشکیل می دهد.

در ذرت به آندوسپرم، و در لوبیا به لپه ها، برگ هاي رویانی می گویند.

کدام گزینه در ارتباط با تشکیل دانه هاي گرده و کیسۀ رویانی در نهاندانگان همواره درست می باشد؟ - 28

حاصل تقسیم کاستمان (میوز) در نهاندانگان، دانه هاي گردة نارس می باشد.

دانه هاي گردة نارس نهاندانگان، می توانند توسط باد هم پراکنده شوند.

عدد کروموزومی یاختۀ حاصل از تقسیم میوز یکی از سلول هاي بافت خورش و یاختۀ تخم زا یکسان است.

یک هفتِم هسته هاي موجود در کیسۀ رویانی، مربوط به یاختۀ تخم زا می باشد.
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هر دانۀ گرده .................. - 29

که بر روي کاللۀ مادگی انتقال یابد، قطعا لولۀ گرده تولید می کند.

پس از تولید، توسط باد در محیط پراکنده می شود.

که درون بافت کالله، لولۀ گرده تولید می کند، داراي یاختۀ رویشی حاصل از میتوز بوده است.

پس از تولید لولۀ گرده، با تقسیم میوز یاختۀ زایشی، گامت نر را تولید می کند.

کدام گزینه عبارت درستی را بیان می کند؟ - 30

در روش پیوند زدن، گیاهی که تکثیر می شود، عالوه بر مقاومت به بیماري ها می تواند سازگار با خشکی و شوري نیز باشد.

گیاهی که در پیوند زدن تکثیر می شود، ژن هایش مشابه  پیوندك و پایۀ پیوند است.

در روش خوابانیدن، بخشی از ریشه یا شاخه، که داراي گره است، پس از رشد، شاخه هاي برگدار تولید می کند.

ساقه اي که در روش خوابانیدن با خاك پوشانده می شود، همانند ساقۀ رونده، داراي گره است.

الف
ب
ج
د

کدام گزینه در مورد شکل مقابل درست است؟ - 31

«د» برخالف «الف» از تخم اصلی به وجود نمی آید. بخش «ب» مسئول ذخیره و انتقال غذا به رویان می باشند.  

«الف» یکی از یاخته هاي آندوسپرم است.  «ب» برخالف «د» در دانۀ بالغ جذب آندوسپرم می شود.

در رابطه با تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان  .................. - 32

در روش خوابانیدن همانند ساقه رونده، از محل گره هاي روي ساقه، گیاه جدید ایجاد می شود.

در گیاه الله، ریزوم به صورت افقی زیر خاك رشد می کند و از محل جوانه هاي انتهایی، ساقه هوایی ایجاد می شود.

در تکثیر غیرجنسی توت فرنگی، از محل گره هاي موجود در ساقه رونده اي که به طور افقی زیرخاك رشد می کند، گیاه جدید ایجاد می شود.

در شلغم نیز مانند سیب زمینی ساقه به علت ذخیره مواد غذایی متورم شده و از جوانه هاي روي آن گیاه جدید ایجاد می شود.

در هر دانۀ رسیده .................. (با تغییر) - 33

پوسته، ژنوتیپ والد ماده را دارد. رویان تعدادي لپه دارد.

بیشترین حجم دانه را لپه ها پر کرده اند. اندوختۀ دانه، اندوسپرم است.

کدام، محصول تقسیم میوز است؟ - 34

تخمک در گیاه بلوط  سلول تخم زا درون کیسۀ رویانی توت فرنگی

دانۀ گردة نارس در گیاه کدو  گامت نر گیالس

کدام موارد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟  - 35
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

الف و ب و پ ب و پ و ت الف و ب الف و پ

کدام جمله درست است؟ - 36

در گیاه الله همانند نرگس، بخشی که براي تولیدمثل غیرجنسی استفاده می شود، ساقه اي کوتاه و تکمه مانند دارد. 

در گیاه توت فرنگی همانند درخت آلبالو، تولیدمثل غیرجنسی با ساقۀ رونده صورت می گیرد.

در ساقۀ تخصصی نرگس برخالف زنبق از هر پیاز یک گیاه جدید ایجاد می شود.

در ساقۀ تخصصی سیب زمینی بر خالف زنبق بیش از یک جوانه وجود دارد. 

می توان گفت که گل هاي تک جنسی، حتمًا .................. هستند. - 37

داراي حلقۀ سوم یا چهارم فاقد رنگ هاي درخشان. 

فاقد حلقۀ سوم و چهارم  تفاوت در رنگ گلبرگ هاي گل نر و ماده 
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در گیاه ..............، گامت نر ............... بوده و مستقیمًا از تقسیم ............... حاصل می شوند.(با تغییر) - 38

هلو - تاژك دار - میتوز گندم - فاقد تاژك - میتوز لوبیا - تاژك دار - میوز نخود - فاقد تاژك - میوز

کدام عبارت درست است؟ - 39

یک گل ناکامل، حتمًا تک جنسی است. هر گل فقط قادر به تولید یک میوه حقیقی است. 

یک گل کامل، حتمًا دو جنسی است. هر میوه، از تغییر یکی از حلقه هاي گل ایجاد می شود.

در همۀ گیاهان .................. - 40

براي انتقال گامت نر ساختاري به نام لوله گرده تشکیل می شود. کامبیوم چوب پنبه ساز وجود دارد.

گامت حاصل تقسیم مستقیم میتوز است. براي جابجایی شیره خام، عناصر آوندي دارند.

کدام مورد زیر درست است؟ - 41

یاختۀ زایشی  گامت نر گیاه آلبالو  یاخته  خورش کیسۀ رویانی گل قاصدك 

تخم ضمیمه  اندوختۀ غذایی دانۀ ذرت  یاختۀ رویشی   لولۀ گرده گل نرگس 

← −−−−−−

تقسیم میتوز3
←−−

میوز

← −−−

میتوز
←−−

میتوز

در گیاه کدو  ..................  حلقۀ هر گلی می تواند  .................. - 42

از رشد داخلی ترین ـ میوة حقیقی به وجود آید.

سلول هاي حاصل از میوز سومین ـ با تقسیم میتوز دانۀ گردة رسیده تولید کند.

در چهارمین ـ پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل شود.

دومین ـ به صورت گلبرگ هاي متصل به هم و پیوسته باشند.

سلول هاي کدام هاپلویید نمی باشد؟ - 43

دانۀ گردة نارس نارگیل اندوختۀ دانۀ آلبالو  دانۀ گردة رسیدة نارگیل کیسۀ رویانی هلو

کدام یک از گزینه ها، جمله زیر را به درستی کامل نمی کند؟ - 44
«در پرتقال همانند هلو و فلفل دلمه اي، .................. »

مادگی، چندپرچه اي است. میوه از رشد و نمو تخمدان حاصل می شود.

هنگام رویش دانه، به طور مشخص در ابتدا ریشه چه خارج می شود. میوه در حفظ و پراکنش دانه نقش دارد.  

در همۀ گیاهان فتوسنتزکننده .................. - 45

بدون آوند، گامت ها تاژك دار و در اثر میوز تولید می شود.  

دانه دار، در کیسۀ رویانی به تعداد  سلول بدون کروموزوم هاي همتا دیده می شود.  

گل دار، آندوسپرم هاپلوئید درون بخش دیپلوئید رشد می کند.

گلدار، تخم با میتوز دوسلول با سیتوپالسم نامساوي می سازد.  
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در نهان دانگان .................. (با تغییر) - 46

سلول زایشی مولّد دو گامت نر فاقد تاژك است. یکی از چهار سلول دانۀ گرده، سلول زایشی نام دارد.

هر تخمک داراي یک پوسته و یک سفت است. گامت ماده در درون آندوسپرم تشکیل می شود.

در دانۀ آلبالو به ترتیب پوسته، رویان، آندوسپرم چند n کروموزومی هستند؟ - 47

2n2nnn2n2n2n2n2n2n2n3n و  و  و  و  و  و  و  و 

کدام عبارت، در مورد همۀ گیاهان چند ساله دانه دار درست است؟ (با تغییر) - 48

داراي بُن الد آوند ساز می باشند. در هر تخمدان، یک تخمک تشکیل می شود.

آبکش پسین به سمت بیرون ساقه تشکیل می شود. پوستۀ دانه، ژنوتیپ والد ماده را دارد.
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چند عبارت در رابطه با دانه لوبیا صحیح است؟  - 49
الف) در نخستین تقسیم تخم اصلی، دو یاخته با اندازه متفاوت ایجاد می شود و یاخته کوچک منشأ رویان است. 

ب) لپه ها بخشی از رویان هستند که بخش ذخیره اي دانه را تشکیل می دهد. 
ج) هنگام رویش دانه، لپه ها از خاك خارج می شوند و تشکیل برگ هاي رویانی می دهند. 

د) پوسته دانه از تغییر شکل پوسته تخمک به وجود می آید.

1234

به طور معمول، در ارتباط با هر یاختۀ لقاح یافته در یک گل دو جنسی، کدام گزینه صحیح است؟ - 50

رویان دانه را به وجود می آورد. در بخش متورم مادگی یافت می شود.

دو مجموعۀ فام تن (کروموزوم) دارد.  با هر بار تقسیم، دو یاختۀ مساوي را ایجاد می کند.

کدام عبارت در مورد گیاه بلوط، نادرست است؟(با تغییر) - 51

این گیاه داراي گل هاي فراوانی است.  

درون هر دانۀ گردة رسیده، دو یاخته وجود دارد.

تکثیر گیاه از طریق دانه امکان پذیر است.

3هر سلول آندوسپرم دانه، داراي  مجموعه کروموزومی است که حاصل ترکیب تخم با گامت نر است.

چند عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 52
«گرده افشانی .................. انجام می دهد.» 

الف) هر درخت توسط حشرات 
ب) گل قاصد را جانداري که هر واحد بینایی چشم آن از یک قرنیه، یک عدسی و یک گیرنده تشکیل می شود. 

ج) هر گلی که قند تولید می کند را، زنبور 
د) گل هایی که فاقد شهد، بوي قوي و گل هاي درشت و رنگی هستند را باد

1234

همۀ یاخته هاي تک الد (هاپلوئید)ي موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه اي دارند؟ - 53

پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر می شوند. پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می مانند.

در زمان تشکیل، توسط یاخته هاي دوالدي (دیپلوئیدي) احاطه می شوند. در ابتداي تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

در گل آلبالو  .................. - 54

مادگی چند برچه اي است و فضاي درون آن با دیواره برچه ها جدا شده است. نهنج گود می باشد و قطعات گل روي آن قرار گرفته اند.

دانه هاي گرده براي رسیدن به کالله مادگی نیازي به گرده افشانی ندارند. همانند گل کدو، ممکن است فقط حلقه پرچم یا مادگی وجود داشته باشد.

در فرایند تولید مثل جنسی در نهاندانگان،  .................. . - 55

درون لوله گرده دو عدد هسته وجود دارد که هر دو در لقاح شرکت می کنند. 

کیسه رویانی، حاصل سه بار تقسیم میتوز متوالی یک سلول هاپلوئیدي می باشد.  

هر یاخته دیپلوئیدي موجود در کیسه گرده، در نهایت به  عدد دانه گرده رسیده تبدیل می شود.  

از تقسیم میوز سلول بافت خورش،  عدد سلول ایجاد می شود که از نظر اندازه و تعداد کروموزوم ها با هم تفاوت دارند.
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ساقۀ تخصص یافتۀ .................. - 56

توت فرنگی برخالف پیاز خوراکی، ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند است.  زنبق همانند توت فرنگی روي خاك رشد می کند.

الله برخالف زنبق براي تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است.  سیب زمینی همانند نرگس زیر خاك رشد می کند.
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باکتري .................. و گامت نر هلو .................. است. - 57

فاقد میتوکندري - فاقد تاژك فاقد نوکلئوزوم - داراي تاژك

داراي میتوکندري – داراي سانتریول داراي نوکلئوزوم - فاقد سانتریول

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟  - 58
 .................. همانند  ..................

زمین ساقه – غده، در زیر خاك رشد می کند.

وسیلۀ تکثیر رویشی الله – پیاز خوراکی، داراي ساقۀ کوتاهی است که برگ هاي خوراکی دارد.

بخش ویژة تکثیر رویشی توت فرنگی – غده، داراي ساختار ویژه اي است که در زیر زمین رشد می کند.

وسیلۀ تکثیر رویشی زنبق – ساقۀ هوایی، جوانۀ جانبی دارد.

هر سلول تخم در گیاهان .................. - 59

پس از تقسیم سیتوپالسم به دنبال تقسیم هسته، به یک مجموعۀ سلولی تبدیل می شود.

حاصل لقاح اسپرم با یک یاختۀ داراي یک مجموعۀ کروموزومی است.

پس از همانند سازي دناي هسته، طی آنافاز، کروماتید هاي خواهري را از یکدیگر جدا می کند.

پس از تقسیم هاي متوالی، بافتی را ایجاد می کنند که وظیفه اي مشابه نشادیسه دارد.

، هر دانۀ گردة رسیده  .................. کروموزوم و هر سلول دو هسته اي .................. کروموزوم دارد.  در گیاهی با عدد کروموزومی  - 604n = 40

40 − 4020 − 4020 − 2040 − 20
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