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(همتاي) ................ در خزه است. كيسه-1 ي گرده كاج معادل
ي روياني ) كيسه4 ) هاگدان كپسولي3 ) تار2 ) گياه اصلي1

مي-2 و سلول به سلول منتقل و مواد غذايي در ...............، از راه انتشار  شوند. آب
 ) خزه4 ) سرخس3 ) پنبه2 ) برگ بيدي1

 هاي همتا هستند؟ هاي كدام گزينه فاقد كروموزومولسل-3
 ) ريزوم زنبق4 ) تار خزه3 ) آنتريدي سرخس2 ) لپه نخود1

 دار هستند. آنتروزوئيدهاي تمام گياهان ................، تاژك-4
بي1  دار ) دانه4 دار ) مخروط3 دار ) آوند2 دانه)

به-5 گ طور معمول براي توليد دانه در كاج مي رده رسيده از هاگ نر، چند نقطهي  شود؟ي وارسي پشت سر گذاشته
1(12(33(64(9

ميي دانه اندوخته-6  شود.ي ذرت ............... كاج، ............... لقاح تشكيل
از-) همانند1 از-) برخالف2 قبل از-) همانند3 قبل از-) برخالف4 بعد  بعد

گي-7 ميلقاح در تمام  ...............جزبهگيرد، اهان زير درون آركگن صورت
 ) كاج4 ) سرخس3 ) گل اركيده2 ) خزه1

مي طور معمول در گياه شاهبه-8  شود؟ پسند، كدام سلول خارج از شكل مقابل تشكيل
 ) سلول زايشي1
 ) گرده نارس2
 ) آنتروزوئيد3
 ) گرده رسيده4

 است؟ نادرستكدام عبارت-9
مي ) بسياري از بازدانگان، مخروط1 و ماده را روي گياهان مجزا توليد  كنند. هاي نر
مي2 و پنبه از طريق دانه تكثير و غالت  شوند. ) بسياري از گياهان زراعي مثل حبوبات
مي3 و غيرجنسي توليدمثل  كنند. ) بسياري از گياهان به هر دو روش جنسي
ر4 مي ويشي را سريع) بسياري از گياهان، توليدمثل  دهند. تر از توليدمثل جنسي انجام

2اگر در نوعي كاج-10 20n مي كروموزوم باشد، در دانه=  شود؟ي گرده رسيده آن چند كروموزوم يافت
1(402(303(204(10

ي گياه گل ميموني صحيح است؟ كدام مطلب درباره-11
دي رسيده ) دانه1  تر از دو لپه دارد. ) رويان، بيش2 اراي يك بال هليكوپتري است.ي آن

مي3  حاوي مواد غذايي در دانه، قسمتي از گامتوفيت است. ) بافت4 كند. ) گامتوفيت ماده، درون تخمك تمايز پيدا
را كدام-12 (همتاي) شكل مقابل در نظر گرفت؟ توان نمييك از موارد زير  معادل

ن1  خود) گرده رسيده
 ) كيسه روياني لوبيا2
 ) تخمك ذرت3
 ) آندوسپرم كاج4

مي-13  گردد؟ كدام گزينه در تخمك كاج، ديرتر از بقيه تشكيل
 ) سفت4 ) آندوسپرم3 ) پارانشيم خورش2 ) آركگن1

مي-14  توان برگ تغيير شكل يافته محسوب كرد؟ چند مورد از موارد زير را
 ريزوم�بنه� زمينيي سيب غده�
 پولك مخروط كاج� لپه روياني� آلبومن�
1(42(33(24(1

ي آن كدام بوده است؟ي روياني مقابل در گياه بلوط، لقاح يافته است. ژنوتيپ دانه گرده سازنده كيسه-15
1(Bb 2(B

3(bb 4(b
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مي حشراتي-16 گلافش كنند، ............... خفاش، گرده كه در شب تغذيه مي اني  دهند. هاي ............... را انجام
 آبي يا زرد-) برخالف4 آبي يا زرد-) همانند3 سفيد-) برخالف2 سفيد-) همانند1

 تر است؟ هاي گامتوفيت رسيده كدام گزينه بيش تعداد سلول-17
 ) ماده كاج4 ) نر كاج3 ) ماده گندم2 ) نر گندم1

ف زنبق ...............ي زندگي كاج برخال در چرخه-18
و مستقل از اسپوروفيت است. ) گامتوفيت، كوچك1  ) مواد غذايي دانه، بخشي از گامتوفيت ماده است.2 تر

و بافت ذخيره3 مي ) لقاح مضاعف سبب تشكيل تخم مي ) لوله4 شود. اي  نمايد.ي گرده از راه خامه به درون تخمدان نفوذ
و سرخس-19  ............... در مقايسه بين خزه

مي1  ماند. ) در دومي، بخش اسپوروفيتي تا آخر عمر به گامتوفيت پيوسته باقي
مي2  ماند. ) در اولي، بخش گامتوفيتي تا آخر عمر به اسپوروفيت وابسته باقي
و گامتوفيت ها مشابه ) در دومي، هاگ3 مي اند  باشند. ها نيز مشابه
ميو گامتوفيتاند ها متفاوت ) در اولي، هاگ4  باشند. ها نيز متفاوت

ژن-20 (كه آن در خودلقاحي گياه ذرت با دو جفت صفت هتروزيگوت ژن هاي و رابطه غلبه مندل مي ها از قوانين كنند)، احتمال تشكيل ها تبعيت
 آلبومني فاقد آلل غالب چقدر است؟

1(1
4

2(1
8

3(1
16

4(3
16

مي-21 و از تقسيمات متوالي سلول ............... عامل اتصال رويان بـه گيـاه مـادر تشكيل رويان در نهاندانگان با يك تقسيم ............... شروع شود
 آيد. پديد مي

تر كوچك-) مساوي4تر كوچك-) نامساوي3تر بزرگ-) مساوي2تر بزرگ-) نامساوي1
 آندوسپرم كاج مستقيماً محصول كدام است؟-22

 هاي هاپلوئيد ) ميتوز در سلول4 هاي هاپلوئيد ) ميوز در سلول3 هاي ديپلوئيد ) ميتوز در سلول2 هاي ديپلوئيد ) ميوز در سلول1
 هاي سبز هستند؟ منشاء تكاملي گياهان، كدام نوع جلبك-23

تك1 تك2 سلولي ساكن خشكي)  ) پرسلولي ساكن اقيانوس4 ) پرسلولي ساكن خشكي3 سلولي ساكن اقيانوس)
با اگر شكل مقابل مربوط به دانه-24 2ي گياهي 14n (؟) چند كروموزوم دارد؟=  باشد، هر سلول بخش نشان داده شده با عالمت سؤال

1(21

2(28

3(14

4(7
 منظور از هاگ نر در گياه پنبه كدام است؟-25

 ) گرده نارس4اي ) سلول دو هسته3ي رسيده ) گرده2زا ) سلول تخم1
.نداردي ............... وجود هاي هاپلوئيد درون ................ رسيده سلول-26

 كاج-) دانه4 نخود-) دانه3 گندم-) تخمك2 پنبه-) بساك1
گ-27 مي ياهاني با لقاح مضاعف، كدامدر  شود؟ يك يافت

 ) برگ شاخه4 ) آلبومن3 ) آندوسپرم2 ) آركگن1
مي-28  نمايند. بنفشه آفريقايي را با استفاده از ............... آن، تكثير رويشي

 ) ساقه4 ) برگ3 ) ريشه2 ) دانه1
به- 29 و كاللههاي باشد، سلول zyyصورت وقتي ژنوتيپ آلبومن يك گياه به لپه ميي آن و از راست به چپ، چه ژنوتيپي  توانند داشته باشند؟ ترتيب

1(zz- zy 2(yy- zz 3(yy- zy 4(zy- yy 
مي يك از مراحل چرخه تشكيل تتراد در كدام-30 (تناوب نسل) گياهان روي  دهد؟ي زندگي

و توليد گامتوفيت1  ) تبديل اسپوروفيت به هاگ2 ) رويش هاگ
و توليد اسپوروفيت3  ) تبديل گامتوفيت به گامت4 ) تقسيم زيگوت

مي هاي مشابه ولي گامتوفيت كدام گياه داراي هاگ-31  باشد؟ هاي متفاوت
 ) خزه4 ) افرا3 ) سرخس2 ) كاج1

ي مقابل فاقد كدام است؟ دانه-32

 اي ديپلوئيد ) بافت اندوخته2ي روياني ) هشت عدد لپه1

 ) گامتوفيت ماده4 پتري) بال هليكو3

؟
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 پاسخ است.3گزينه-1
مي (n)هاي مانند در خزه، قسمتي است كه با انجام تقسيم ميوز توليد هاگ هاگدان كپسول در فراوان و اين همـان تقسـيمي اسـت كـه كند

)2ي گرده كاج كيسه n)گيرد. نيز صورت مي 
 پاسخ است.4گزينه-2

آنمي» بدون آوند«گيان را گياهان خزه و پيكري ساده دارند. در از نامند كه كوچك بوده و اُسـمز و مـواد غـذايي از راه انتشـار ها انتقال آب
 گيرد. سلولي به سلول ديگر صورت مي

 پاسخ است.2گزينه-3
مي (n)ي گامتوفيت آنتريدي سرخس، جزئي از مرحله و بنابراين كرو گياه محسوب (هاپلوئيد است)، امـا سـاير مـوارد شود موزوم همتا ندارد

)2همگي ديپلوئيد  n)و كروموزوم آن هستند به هاي مي ها  باشند. صورت همتا
 پاسخ است.1گزينه-4

(نهانزادان) گامت به در تمام گياهان بدون دانه آب كمك تاژك هاي نر يا آنتروزوئيدها و سـلول اي سطحي بـهه هاي خود درون سـمت آركگـن
مي تخم مي[ كنند. زاي درون آن شنا ]نامند اين جنبش را تاكتيك

 پاسخ است.3گزينه-5
مي (n)هاگ نر يا گرده نارس كـه در هـر پديد آورد. با توجه به اين (n)را درون دانه گرده رسيده (n)كند تا چهار سلول در كاج دو بار ميتوز

و يك اينترفازشا[ي سلولي چرخه مي] مل يك ميتوز از توان فهميد كه براي ايجاد دانه سه نقطه وارسي وجود دارد ي گرده رسيده كـاج بايـد
2 3 6×  نقطه وارسي عبور كرد.=

 پاسخ است.4گزينه-6
لق قبلاز لقاح ولي در بازدانگان،پسي دانه در نهاندانگان مثل ذرت، اندوخته مياز  شوند. اح تشكيل

 پاسخ است.2گزينه-7
(گل آن گياهان نهاندانه و لقاح و آركگن هستند مي دار) فاقد آنتريدي  گيرد. ها درون تخمك صورت

 پاسخ است.3گزينه-8
مي» پسند شاه«ي گرده نهاندانگان مثل در كيسه كه دانه گرده وقتي مي تشكيل و دو سلول نامساوي پديد  آورد: شود، ميتوز كرده

مي كه ابتدا لوله تر = رويشي الف) سلول بزرگ ميي گرده را و  ميرد. سازد
مي (n)زوئيد تر = زايشي كه با انجام ميتوز در خارج از كيسه گرده به دو گامت نر يا آنتروب) سلول كوچك  شود. تبديل
ميي شود كه تشكيل آنتروزوئيدها درون لوله پس معلوم مي (در خامه) صورت  گيرد. گرده

 پاسخ است.1گزينه-9
مي از بازدانگان مخروط بعضيدر و ماده روي گياهاني مجزا تشكيل در هاي نر ازشوند، ولي و ماده روي يك گيـاه ها مخروطآن بسياري هاي نر
ميپ  آيند، ولي ساير موارد همگي صحيح هستند. ديد

 پاسخ است.1گزينه-10
2است، پس اگر (n)هاپلوئيدي گرده رسيده در بازدانگان مثل كاج داراي چهار سلول دانه 20n توان گفت كـه درون دانـه گـرده باشد مي=

4رسيده كاج به تعداد  10 40×  شود. عدد كروموزوم يافت مي=
 پاسخ است.3گزينه-11

(مثل گل ميموني) گامتوفيت ماده درون تخمك تمايز مي  يابد، ولي ساير موارد همگي مربوط به بازدانگان هستند. در گياهان نهاندانه
 پاسخ است.3گزينه-12

كا پروتال قلبي شكل سرخس مثل دانه و آندوسپرم و كيسهي گرده رسيده نخود محسـوب (n)ي روياني لوبيا همگـي مرحلـه گامتوفيـتج
و معادل همديگرند ولي تخمك ذرت، جزئي از مرحله مي )2ي اسپوروفيت شوند n)باشد. گياهان مي 

 پاسخ است.1گزينه-13

تخمك كاج:
و پارانشيم خورش  سفت و سوراخ  است. در سال اول تشكيل داراي يك پوسته

)2هاي پارانشيم خورش در سال دوم يكي از سلول n)ميوز←چهار سلول(n) بــاقي مــي مانــدسـازدمي ←يكــي

مي (n)پس از ميتوزهاي متوالي به بافت پرسلولي آندوسپرم  (n)زا سلول تخم←هاي متعدد آركگن←شود تبديل
ميو سلول تخم در نهايت معلوم شد كه آركگن  آيند. زا ديرتر از همه در تخمك كاج پديد

9فصلتشريحيهايپاسخ
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 پاسخ است.3گزينه-14
و پولك در مخروط كاج را برگ هاي موجود در دانه لپه بهي گياهان مي هاي تغيير شكل يافته  آورند. حساب

 پاسخ است.2گزينه-15
)3وتيپ آلبومن با توجه به ژن n)كهBbb و نيز اين اي درون تخمك نهاندانگان بايد حتماً هموزيگوت يا خالص باشـد كه سلول دو هسته است

كه مي و ژنوتيپ سلول دو هستهbbتوان فهميد  هم ژنوتيپ دانه گرده بوده است.Bاي
 پاسخ است.1گزينه-16

و حشرات تغذيه دونده در شب،كن خفاش گل هر مي هاي سفيد كه در تاريكي شب راحت براي مي شوند گرده تر ديده  دهند. افشاني را انجام
 پاسخ است.4گزينه-17

تك هر كدام از گامتوفيت مي ها را ولي گامتوفيـت نـر گنـدم ترين بيشكنيم تا در نهايت معلوم شود كه گامتوفيت ماده كاج داراي تك معرفي
 ها است. تعداد سلول ترينكمداراي

(بازدانه) = گرده رسيده با چهار سلول  نر كاج
 گامتوفيت

(بازدانه) = آندوسپرم پرسلولي!  ماده كاج
(نهاندانه) = گرده رسيده با دو سلول  نر گندم

 گامتوفيت
(نهاندانه) = كيسه روياني با  سلول!7ماده گندم

 پاسخ است.2گزينه-18
ب (آندوسپرم) در واقع قسمتي از گامتوفيت مـاده ازدانگان مثل كاج بافت اندوختهدر بـه4و3شـود، امـا مـوارد محسـوب مـي (n)اي دانه

مي نهاندانگان مربوط مي (نهانزادان) و در ضمن، مستقل بودن گامتوفيت از اسپوروفيت، مربوط به گياهان بدون دانه  گردد. شوند
 پاسخ است.3گزينه-19

(يك در سرخس، هاگ مي هاي مشابه آن نوع) در اثر ميوز در اسپوروفيت گياه پديد و تقسيم ميتوز و در اثر رشد ها نيز فقـط يـك نـوع آيند
) بهمشابهگامتوفيت مي)  شود. نام پروتال قلبي ساخته

 پاسخ است.3گزينه-20
و پيروي ژن م با توجه به هتروزيگوت بودن والدين بهها از قوانين و مغلوبي، والدين مزبور و رابطه غالب (اسـتقالل AaBbصورت ندلي هستند

)3ها). در ضمن تشكيل آلبومن ژن n)(خالص) است. هاي دو هسته هاي نر با سلول نيازمند لقاح گامت  اي
*

AB ab Ab aB= + +  گندم نر→AaBb:ميوز(گامت نر) آنتروزوئيدها+
*

AABB aabb AAbb aaBB= + + :ميوزاي هاي دو هسته سلول + AaBb→گندم ماده 
نر aaabbbشود كه براي تشكيل آلبومن در نهايت معلوم مي (كه فاقد هرگونه آلل غالب است) بايد گامتab اي بـا سـلول دو هسـتهaabb 

و تخم تريپلوئيد تشكيل با لقاح نمايند 1دهند كه احتمال اين امر برابر 1 1
4 4 16
×  خواهد شد.=

 پاسخ است.1گزينه-21
)2تخم ديپلوئيد n)ميمي نامساويدر نهاندانگان براي توليد رويان يك تقسيم و دو سلول  سازد: كند

a-ات سلول بزرگ ميتر كه از تقسيمات متعدد آن، عامل  آيد. صال رويان به گياه مادر پديد
b-مي سلول كوچك (جنين) پديد  آيد. تر كه از تقسيمات آن، رويان يا گياهك

 پاسخ است.4گزينه-22
ي تنـاوب نسـلي گامتوفيـت در چرخـه باشد. مرحلـهمي (n)آندوسپرم همان بافت پرسلولي تخمك كاج است كه در حكم گامتوفيت ماده

مي (n)در هاگ ميتوزمستقيم از تقسيم طور گياهان به  آيد. پديد
 پاسخ است.4گزينه-23

مي پرسلوليهاي سبز ها سال قبل گياهان از تغيير جلبك ميليون به كه در اقيانوس ها زندگي  وجود آمدند. كردند،
 پاسخ است.1گزينه-24

)3اي آلبومن بخش مورد نظر همان بافت اندوخته n)تك در دانه 2اي است. حال اگر گياه اصلي داراي لپهي گياهان 14n كرومـوزوم باشـد=
3پس آلبومن آن نيز واجد  21n  باشد. كروموزوم مي=

 پاسخ است.4گزينه-25
مي دو پوسته به آن، تبديل به دانه در گياهان همان هاگ نر است كه با اضافه شدن)n(ي گرده نارس دانه (گامتوفيت نر)  شود.ي گرده رسيده
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 پاسخ است.3گزينه-26
(لپه دانه و اندوخته دانه (گياهك) و رويان (ي رسيده نخود داراي پوسته كروموزومي) هستند، ولـي در سـايرn2ها) است كه همگي ديپلوئيد

 مي پيدا كرد.كروموزوnهاي توان سلول موارد به هر حال مي
 پاسخ است.3گزينه-27

آن است كه اندوخته دانه نهاندانهفقط مخصوص گياهان» لقاح مضاعف« )3ها، آلبومني n)و مي و آندوسـپرم باشد. نهاندانگان داراي آركگن
 برگ شاخه نيستند.

 پاسخ است.3گزينه-28
ميتكثير رويشي بنفشه آفريقايي با است  گيرد. فاده از قطعات برگ گياه صورت

 پاسخ است.3گزينه-29
)3اي آلبومن يك بافت اندوخته n)و تقسيم تخم تريپلوئيد )3در گياهان نهاندانه است كه از رشد n)آيـد. تخـم تريپلوئيـد هـم پديد مي

(آنتروزوئيدو تركيب گامت» لقاح مضاعف«حاصل  (گامت ماده ) با سلول دو هستهnنر nاي n+باشد. ) مي 
كه مي و در اين»اي سلول دو هسته«دانيم (هموزيگوت) دارد وyyجا مثالً بايد ژنوتيپ خالص نيز آلل مربوط به گامت نر است. پـسدرzباشد

وج سلول و ماده و ود داشته باشد، ولي سلولهاي لپه بايد هر دو آلل نر  دارد.yآلل فقطهاي كالله مربوط به گياه ماده است
 پاسخ است.2گزينه-30

ميIي پروفاز ميوز تترادها در مرحله و كه تقسيم ميوز صورت گيرد. در چرخه شوند، يعني در زماني تشكيل ي زندگي تنـاوب نسـل گياهـان
)2ها تبديل اسپوروفيت بعضي جلبك n)به هاگ)n(و در اين مرحله مي» تترادها«با انجام ميوز همراه است  شوند. تشكيل

 پاسخ است.4گزينه-31
)2از ميوز در اسپوروفيت)n( مشابههاي كه هاگ در خزه با آن n)و تقسيم ميتوز اين هاگ پديد مي نر ها، دو نوع آيند ولي از رشد گامتوفيت

) ميمتفاوتو ماده  شود. ) حاصل
 پاسخ است.2گزينه-32

)2ي مزبور مربوط به كاج است كه درون آن، اسپوروفيت دانه n)يعني رويان در كنار گامتوفيت ماده)n(و داراي يعني آندوسـپرم قـرار دارد
و البته يك بال شبيه تيغه  است.ي هليكوپتر هشت لپه


