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الف) اکثر گرده افشان ها، حشره اند و گرده افشانی بسیاري از گیاهان کشاورزي و درختان میوه به کمک آنها انجام می شود. دربارة عواملی که زندگی - 1
حشره هاي گرده افشان را تهدید می کند، تحقیق و نتیجه را بیان کنید. 

ب) شکل زیر چرخۀ زندگی یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد. جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

برچه ها را در میوه ها نیز می توانیم تشخیص دهیم. در شکل زیر تعدادي میوه از عرض برش خورده اند. تعدادي میوه را انتخاب و به طور عرضی برش - 2
دهید. در کدام میوه فضاي خمدان با دیوارة برچه ها به طور کامل تقسیم شده است؟
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آندوسپرم

لپه ها

ساقه
رویانی

لپه
ساقه
رویانی
ریشه

رویانی

لوبیا

ریشه
رویانی

لپه
آندوسپرم رویان

ذرت

الف) دانه هایی مانند لوبیا و ذرت را در شرایط مناسب قرار دهید تا رویش یابند.ابتدا کدام یک از اندام هاي رویشی از دانه خارج می شود؟ این کار را بر - 3
روي دانه هاي دیگر نیز انجام دهید 

ب) دانه هاي لوبیا و ذرت را در فواصل زمانی دو روزه، بعد از خیس خوردن از وسط نصف و با استفاده از شکل زیر آنچه را می بینید، نام گذاري کنید.

الف) بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند. به نظر شما گل هایی که به وسیلۀ این جانوران گرده افشانی می شوند، چه ویژگی هایی - 4
دارند؟  

ب) با توجه به ویژگی گل ها در گیاهانی که با جانوران یا باد گرده افشانی می شوند، نوع گرده افشانی را در گیاهان محیط پیرامون خود پیش بینی و گزارش
کنید.

چند نوع گل را با تعداد گلبرگ هاي چهار تا شش را در نظر بگیرید.  - 5
الف) تک لپه یا دو لپه بودن آنها را مشخص کنید. 

ب) تعداد هر یک از اجزاي دیگر گل چیست؟ 
پ) گل ها را با دقت با ذره بین مشاهده و ویژگی هاي هر یک از اجزا را مشاهده کنید. 

ت) با استفاده از تیغ برش هایی طولی و عرضی از مادگی گل، تهیه و آنچه را می بینید یادداشت و ترسیم کنید. 
ث) با استفاده از داده هایی که به دست آورده اید، ساختار هر گل را گزارش کنید.

فرض کنید که از شما خواسته اند که با استفاده از یاخته هاي مجزاي نرم آکنه اي، گیاهی را به روش کشت بافت تکثیر دهید. توضیح دهید این یاخته ها - 6
را از چه سامانۀ بافتی جدا می کنید وچگونه این کار را انجام می دهید؟

- الف) نمونه هایی از ساقه هاي زیرزمینی را به کالس بیاورید و در گروه خود مقایسه کنید.  7
ب) شلغم و سیب زمینی را با هم مقایسه کنید. آیا شلغم همانند سیب زمینی ساقه است؟ چه استداللی براي پاسخ خود دارید؟

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید. - 8

هر گیاه چند ساله اي، گیاهی درختی یا درختچه اي است.

هر گیاه علفی، یک ساله یا دو ساله است.

بسیاري از گیاهان چند ساله هر ساله تولید گل، میوه و دانه می نمایند.

هر گیاه یک ساله اي، علفی است.

تولید مثل غیر جنسی با استفاده از پیاز چگونه انجام می شود؟ - 9
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D - با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید  10
الف- شکل ساختمان چه بخش از چه گیاهی را نشان می دهد؟ 

ب- نام هر بخش را بنویسید: 
ج- عدد کروموزومی کدام بخش دانه با بقیه بخش هاي دانه یکسان نیست.

اگر در گیاهی  باشد تعداد کروموزومی را در هر یک از بخش هاي زیر مشخص نمایید:  - 11

- سلول  هسته اي  - لولۀ گرده - کیسۀ رویانی

- هر سلول سرالد رأس ساقه  - هر سلول دیوارة تخمدان                            - دانۀ گرده رسیده                     

- هر سلول انتهایی ترین بخش ریشه - هر سلول آوند چوبی                

2n = 40

1232

456

78

از هر سلول کروموزومی کیسه گرده نهاندانه، ضمن چند تقسیم میوز و چند تقسیم میتوز، چند گامت نر تولید می شود؟ - 122n

در گیاه شلغم ساقۀ گل دهنده در سال .................. کشت و با استفاده از مواد ذخیره شده در .................. براي تولید .................. به مصرف می رسد. - 13

هنگام رویش دانۀ لوبیا، برگ هاي رویانی از خاك خارج می شوند یا در خاك می مانند؟ - 14

در شکل مقابل، تأثیر چه هورمون هایی را می توان مشاهده کرد؟ - 15

- هنگام رویش دانه ترتیب خارج شدن بخش هاي مختلف رویان از دانه را بنویسید. 16

جملۀ زیر را با کلمات مناسب از کلمات داده شده کامل نمائید:  - 17
ذخیرة مواد- فتوسنتز- انتقال ذخیره به رویان- داراي- فاقد- برگ هاي اولیه- برگ هاي رویانی- معدودي- بسیاري- از خاك خارج شده- در خاك می مانند
نقش اصلی لپه ها در دانه هاي مختلف .................. است. در گیاهانی که عدد کروموزومی اندوختۀ دانه با سایر بخش هاي دانه مساوي نیست لپه ها

.................. اندوخته اند. به لپه ها .................. نیز گفته می شود چون در .................. از گیاهان .................. و عمل .................. انجام می دهند.

در دانۀ نهاندانه ها کدام مورد مربوط به قبل از لقاح است، علت آن را ذکر نمائید:  - 18

- فقط پوست دانه. - پوست دانه و لپه ها            - ریشه رویانی و ساقۀ رویانی             ABCD- لپه ها           

جملۀ زیر را با کلمات ذکر شده کامل نمائید:  - 19
 کاستمان - رشتمان - مساوي - نامساوي - یکسان

اولین تقسیم سلول تخم گیاهان نهاندانه از نوع .................. بوده و ضمن این تقسیم سیتوپالسم به طور .................. و کروموزوم ها به طور .................. بین
سلول هاي حاصل تقسیم می شوند.

هر یک از گیاهان ستون الف با کدام موارد از ستون ب ارتباط دارند:  - 20
ستون الف 

: گل هایی که با باد گرده افشانی می شوند 

: گل هایی که با جانوران گرده افشانی می شوند. 

: ذخیرة مواد در ساقۀ زیرزمینی 

: خفاشان 

ستون ب 
الف- تولید تعداد زیادي گل کوچک 

ب- تولید گل هایی با رنگ هاي درخشان 
ج- تولید گل هاي با بوهاي قوي 

د- دیده شدن با نور فرابنفش 
هـ- تولید گل هاي بدون گلبرگ هاي رنگی. 

و- تولید گل هایی با کالله هاي فراوان و باریک کشید. 

A

B

C

D
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چه فرایندهایی داخل خامه نهاندانه ها رخ نمی دهد؟  - 21

- لقاح مضاعف - حرکت زامه تاژك دار           - میوز           ABCD- میتوز          

ستون ب  

- لوله گرده 

- زامه 

- گامت ماده 

- کیسه رویان 

ستون الف 

- بساك 

- خامه 

-کیسه گرده 

- تخمک 

- لوله گرده 

کدام موارد ستون الف با کدام موارد از ستون ب ارتباط دارد؟  - 22

1

2

3

4
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اگر سوال در حال کاستمان داخل تخمک نهاندانه اي در مرحلۀ آنافاز  در هر قطب دوك تقسیم خود  کروموزوم داشته باشد، هر یک از سلول هاي - 23
زیر چند کروماتید و چند کروموزوم خواهند داشت. 

- هر سلول یک قطب کیسۀ رویانی 

- هر سلول زایشی 

-هر سلول در حال آنافاز میتوز داخل بساك براي تولید دانۀ گرده رسید. 

- هر سلول در حال تقسیم میتوز براي تولید خورش در مرحلۀ چرخۀ سلولی.

II8

1

2

3

4

اگر در گیاهی یکی از سلول هاي کیسه رویان  کروموزوم داشته باشد، تعداد کروموزوم هاي کدام دو سلول مساوي هستند، علت آنرا بنویسید:  - 24

- سلول دیواره تخمدان و سلول داراي توان تقسیم کاستمان بساك 

- سلول دیواره تخمک و سلول رویش 

- سلول کالله و سلول خورش 

- سلول میله و سلول نهنج
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1

2

3

4

- اگر سلول هاي خورش نهاندانه دو لپه اي  باشند، شکل زیر گویاي کدام سلول است؟  25
با بله یا خیر مشخص نموده و سپس علت آنرا ذکر نمائید: 

- گامت ماده. 

- سلول منشأ کیسه رویان 

- یکی از هسته هاي سلول دو هسته اي 

- سلول حاصل از اولین میوز سلول  کروموزومی داخل کیسه گرده.

2n = 6

1

2

3

42n

هر سلول تمایز یافته  کروموزومی موجود در هر تخمک نهاندانه منشأ چندتا از هر یک از بخش هاي ذکر شده می شود؟  - 26

- گامت ماده  - سلول هاي  کروموزومی کیسه رویان         - کیسۀ رویان                            

- خورش - تخمک                                - سلول هاي  هسته اي                

2n

12n3

4256

در گیاهی که  تعداد کروموزوم ها در کدام سلول ها مساویند؟ ابتدا آنها را با بله یا خیر معلوم نموده و سپس علت آنرا ذکر کنید.  - 27

- دو سلول دو سمت هر کیسه رویان 

- دو سلول یک سمت کیسه هاي رویان هاي گل هاي یک گیاه 

- دو سلول حاصل از میوز در بساك و در تخمدان  

- یک سلول دیوارة تخمک و یک سلول دانه گرده رسیده

2n = 24

1

2

3

4

در هر کیسه رویانی نهاندانه ها چند هسته  کروموزمی، چند سلول، چند گامت ماده و چند هستۀ  کروموزومی هست. - 28n2n

براي تشکیل کیسۀ رویانی نهاندانه، چند مرتبه همانند سازي  براي کروموزوم هاي هسته  انجام می شوند و چند دوك تقسیم تشکیل می شود و - 29
چند مرتبه سانتریول ها مضاعف می شوند و چند چرخۀ سلولی طی می شود؟
DNA

در گیاه لوبیا براي تشکیل هر کیسۀ رویانی چند تقسیم میوز و چند تقسیم میتوز انجام می شود؟ - 30

اگر در گیاه نهاندانه اي  باشد هر دانه گرده نارس و در دانه گرده رسیده هر سلول رویشی و سلول زایشی به ترتیب چند کروموزوم دارند؟ - 312n = 32
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اگر در یک کیسۀ گرده  سلول  کروموزومی با توانایی تقسیم کاستمان باشد، در این بساك چند دانه گرده نارس و رسیده تولید می شود و این - 32
دانه هاي گرده رسیده مجموعًا چند سلول دارند؟

202n

براي تولید گامت نر نهاندانه ها از دانۀ گرده رسیده چند میوز و میتوز رخ می دهد؟ - 33

گلی  پرچم دارد و هر کیسه گرده آن  سلول  کروموزومی در حال تقسیم کاستمان دارد. این گل چند کیسۀ گرده و چند دانه گرده نارس - 34
داشته و چند دانه گرده رسیده تولید می نماید؟

20202n

اجزاي گل گیاه تک لپه و گیاه دو لپه با هم چه فرقی دارند؟ - 35

هر مورد از ستون الف با کدام موارد از ستون ب در ارتباط مستقیم هستند؟  - 36
ستون ب        ستون الف       

- کالله - برچه 

- بساك - پرچم 

- خامه 

- میله 

- تخمدان 

11

22

3

4

5

- شلغم و سیب زمینی را باهم مقایسه نمایید. 37

A

B

C

D

- در گیاه سیب زمینی نام هر بخش مشخص شده را بنویسید. 38

کدام مورد از ستون الف با کدام مورد از ستون ب در ارتباط هستند، علت آن  را ذکر کنید.  - 39
 ستون بستون الف 

- سامانۀ زمینه اي- ریزوم

- سامانۀ آوندي- غده   

- سامانۀ پوشش - پیاز  

- ساقۀ رونده        

11

22

33

4

جملۀ زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل نمایید.  - 40
ریشه- برگ، ساقه، شاخه، گره، خاك، ماسه،پر قسمت

در روش خوابانیدن بخشی از .................. یا .................. را که داراي .................. است با ..................  پوشانده می شود و بعد از مدتی از محل ..................،
ریشه و ساقۀ برگداراز ظاهر می شود.

بخشی از گیاه گل رز که به عنوان قلمه براي تولید مثل غیر جنسی انتخاب می شود قطعا داراي کدام بخش ها است؟  - 41

) سامانۀ آوندي  ) سامانۀ پوشش         ) سامانۀ بافت زمینه اي          

) ریشه ) برگ ) جوانه

123

456

دربارة گیاه آلبالو چند مورد از موارد ذکر شده صدق می نماید؟  - 42
آلبالو گیاهی است .................. . 

) تعداد گلبرگ هاي آن زوج نیستند.  ) گلدار             ) دو لپه                   

) چند ساله ) داراي تولید مثل غیر جنسی        

123

45
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کدام مورد معادل گویچه هاي قطبی انسان، در گیاه شلغم می باشد؟  - 43

– سلول هاي حاصل از میوز سلول  کروموزومی بساك 

– سلول هاي حاصل از میوز سلول هاي   کروموزومی مولّد گامت ماده 

– سلول هاي حاصل از میتوز در لولۀ گرده 

– سلول هاي حاصل از میتوز تخم اصلی

A2n

B

C

D

در نهاندانه ها در مسیر هاي ذکر شده، جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  - 44

= سلول هاي بساك .................. یاخته هاي  کروموزومی مولّد دانۀ گرده .................. دانۀ گردة نارس .................. دانۀ گردة رسیده ..................  
تولید لولۀ گرده .................. اسپرم. 

= سلول  کروموزومی مولّد گامت ماده .................. سلول مولّد کیسۀ رویانی .................. تولید تخم اصلی و تخم ضمیمه در تخمک.

A2n

B2n

جملۀ زیر را با کلمات مناسب، از کلمات داده شده کامل نمائید:  - 45
همانند – برخالف – ساقه پر اندوخته – ریشه پر اندوخته – گل

هنگام کاشتن پیاز .................. کاشتن شلغم، می توان انتظار تولید .................. را در همان سال اول داشت.

هر یک از دو گیاه شلغم و چغندر کدام مورد یا موارد را در سال اول و کدام مورد یا موارد را در سال دوم تولید می کنند؟  - 46
سال اول 

: بُن الد 

: تولید گل 

: ذخیرة مواد در ساقۀ زیرزمینی 

: انجام فتوسنتز. 

سال دوم  

: سرالد پسین     

: تولید چوب پنبه 

: تولید دانۀ گردة رسیده  

: اندوختۀ ذخیره در ریشه ها. 

A

B

C

D

A

B

C

D

پیدایش کدام موارد ذکر شده نتیجۀ کاشتن بذر خیار است؟  - 47

– ساختارهاي فتوسنتزکننده – بُن الد آوندساز             – سه نوع سامانۀ بافتی            ABCD – ریشه       

حضور سرالدهاي پسین در گیاهان سبب کدام مورد، می شود، آن ها را مشخص نموده و علت آن را ذکر نمایید.  - 48

– پیدایش سه نوع سامانۀ بافتی در گیاهان  – رشد ثانویه

– پیدایش انواع ساختارهایی که در انتقال آب و امالح آلی در گیاهان نقش دارند. – افزایش طول عمر گیاه                

AB

CD

هنگام رویش دانۀ لوبیا دانۀ ُرست از .................. دانه خارج می شود. - 49

هنگام رویش دانۀ ذّرت دانۀ ُرست از .................. دانه خارج می شود. - 50

هنگام رویش دانۀ ذّرت .................. هنگام رویش دانۀ پیاز لپه ها .................. - 51

هنگام رویش دانۀ لوبیا .................. هنگام رویش دانۀ پیاز لپه ها .................. - 52

در جملۀ زیر محل هاي خالی را با کلمات مناسب ُپر نمائید:  - 53
مرده – غیرزنده – دما – ُکنْد – اکسیژن – مرگ – سریع – رشد

پوستۀ دانه از سلول هاي .................. ساخته شده است و با جلوگیري از ورود .................. به دانه سبب رشد .................. رویان می شود.

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را در مورد پوستۀ دانه نهاندانه ها مشخص کنید. - 54

در تشکیل پوست دانه معموًال هر سه سامانۀ بافتی نهاندانه ها نقش دارد.

سلول هاي سازندة پوستۀ دانه ها اغلب به دلیل دیوارة دوم سخت، مرده اند.
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