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 تمرین های تفکیک شده زوج و فرد-الف

 8فصل 

 مثل نهاندانگان دیتول

 Aکنند. یم دیتول . . . . . . اند که  اهانینهاندانگان تنها گروه از گ -1

از  یعیوس ۀاند و توانسته اند پهن نیزم یرو اهانیگ نیشتریب . . . . . . . . .  اهانیگ -2

 A.دهند اختصاص را به خود نیزم

 1گفتار 

 یرجنسیمثل غ دیتول

 یشیرو یبا بخش ها ریتکث

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -3

 از چه بخش های یک گیاه استفاده می شود؟در روش تولید مثل غیر جنسی -الف

 انواع تولید مثل غیر جنسی یا رویشی را فقط نام ببرید؟-ب

 برای تکثیردرخت آلبالو به روش رویشی چگونه عمل می شود؟-ج

 روش رویشی قلمه زدن را با ذکر یک مثال توضیح دهید؟-د

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -4

 دن را با ذکر یک مثال شرح دهید؟روش رویشی به طریقه پیوند ز-الف

 دو اصطالح پیوندک و پایه در روش تولید مثل رویشی پیوند زدن را تعریف کنید؟ -ب

یکی به عنوان گیاه پیوندک و دیگری گیاه در روش تولید مثل رویشی پیوند زدن دو گیاه -ج

 پایه ، باید دارای چه ویژگی هایی باشند تا آن دو را با یگدیگر پیوند زد؟

 روش تولید مثل غیر جنسی یا رویشی خوابانیدن را توضیح دهید؟-د

 ها افتهیتخصص 

 ژهیو . . . . . . . . . . مثل  دیتول یوجود دارند که برا اهانیاز ساقه ها در گ یانواع -5

 Aشده اند.

 

 هان دانه هان

قسمت  ینهان دانه گان را به خاطر داشتن تمام

 اهانیگ نیگل کامل تر ژه،یگل و به و کی یها

. برگ ها هم در ندیآ یها به شمار م یخشک یرو

کوچک و  یبا برگ ها سهیدر مقا اهانیگ نیا

 جه،یشکل بازدانه گان پهنک دارند و در نت یسوزن

 یجذب م یرا به صورت کارآمدتر دینور خورش

 دهند. یفتوسنتز را بهتر انجام م ندیراکنند و ف

 ادیز راینهان دانه بس اهانیگ انیدر م یگوناگون

هزار گونه خزه،  15که در مقابل  یاست به طور

گونه بازدانه، در   700ایهزار گونه سرخس  10

 نیگلدار وجود دارد. ا اهیهزار گونه گ 200حدود

تا  باًیمختلف، تقر یبه شکل ها و اندازه ها اهانیگ

با وجود  واند  افتهیهم راه  یقطب ریسردس ینواح

 یپراکنده ساز یکه برا یجالب یسازش یروش ها

 یمحسوب م یموفق اریبس اهانیدانه ها دارند، گ

 شوند.

 

 



جوانه . . . . . . . . . . کند و همانند  یخاک رشد م ریز یساقه، به طور افق نیزم -6

 Aدارد. یو جانب ییانتها

در آن متورم شده  ییغذا ۀماد ۀریاست که به علت ذخ ینیرزمیز یساقه ا . . . . . . ، -7

 Bاست. یساقه ا نیچن. . . . . . . . . . . . . است

به آن  یخوراک یدارد که برگ ها . . . . . . . . . . . کوتاه و  یِنیزم ریساقه ز از،یپ -8

 Bاست. یساختار نیچن. . . . . . . . . . . . . متصل اند

در  ییغذا ۀماد ۀریبه علت ذخدارای ساقه ای غده هستند که  نرگس و اللهدو گیاه  -9

 Bنادرست( –اند.)درست  متورم شده ها آن

کند و همانند  یخاک رشد م ریز یبه طور افقساقه رونده همان ریزوم است که  -10

 Bنادرست( –)درست دارد. یو جانب ییجوانه انتها ییهوا ۀساق

 Cپاسخ دهید: -11

را فقط  شده اند ژهیو یجنس ریمثل غ دیتول یبرا اهانیدر گ یی کهاز ساقه ها یانواع -الف

 نام ببرید؟

 ساقه ی گیاهی از نوع زمین ساقه چه ویژگی هایی دارد با ذکز مثال توضیح دهید؟-ب

از ساقه های گیاهی تغییر شکل یافته است؟ و برای تکثیر سیب زمینی جزو کدام گروه -ج

 آن جه می کنند؟

 Cپاسخ دهید: -12

 د؟یده حیمثال توض ردارد با ذک ییها یژگیچه و پیازاز نوع  تغییر یافته یاهیگ یساقه -الف

 حیمثال توض ردارد با ذک ییها یژگیچه و یاز نوع غده ا افتهی رییتغ یاهیگ یساقه -ب

 د؟یده

 حیمثال توض ردارد با ذک ییها یژگیچه و ساقه ی روندهاز نوع  افتهی رییتغ یاهیگ یساقه -ج

 د؟یده

 اهانیگ ریو تکث یفنّاور

 Cتولید گیاه استفاده می شود؟ به چه منظور از فن کشت بافت در -13

 Cکال در روش فن کشت چیست و ویژگی آن کدام است؟ -14

 2گفتار 

 یمثل جنس دیتول

 ستیکامل ن یهر گل

 نهاندانگان یرده بند

 یتک لپه ا-1 یرا به دو گروه عمده  نهاندانگان

 کنند: یم یبند میها تقس یدو لپه ا-2ها و 

 یرو اهانیگ نیکامل تر یتک لپه ا اهانیگ-1

شوند.  یم دهیتر به صورت بوته د شیاند و ب نیزم

 انیو موز در م لیمانند خرما، نارگ یانواع درخت

آن ها کم است و اصوال به نقاط گرم و مرطوب 

 اهان،یگ نیا یشوند. در گل ها یمحدود م نیزم

 انیرو که ینظم به حد اعال وجود دارد؛ به طور

 لپه دارد. کیآن ها  یدرون دانه  اهکیگ ای

 یآن ها ساقه ها نیآن ها افشان و در ب ی شهیر 

 است. ادیز یازیو پ یزومیر

 لهیها غالبا دمبرگ ندارند، در عوض به وس برگ

آنند. پهنک برگ در  یدور ساقه را احاطه م ام،ین

 یو رگبرگ ها مواز دهیها کش یاغلب تک لپه ا

 هستند.

 پراکنده اند. اهانیگ نیدر ساقه ا یدستجات آوند 

عدد  نیاز ا یمضرب ای 3تعداد قطعات گل اغلب 

 است.

فراوان هستند. عده  عتیدر طب ،یتک لپه ا اهانیگ

از آن ها مانند گندم، برنج، ذرت و خرما از نظر  یا

مانند زنبق، الله و  یمهم اند. بعض اریبس هیتغذ

 هستند ینتیز اهانیسنبل گ

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bرا فقط نام ببرید؟اجزای تشکیل دهنده ی گل  -15

 Bساختار گل در گیاهان گلدار به چه منظور به وجود آمده است؟ -16

 Aباشد. . . . . . .  ایاست صاف، برآمده  ممکن و عینهنج وس -17

 نیتری در خارج . . . . . . . . شوندی م لیهم مرکز تشک ۀگل در چهار حلق یاجزا -18

 A.رندیگی حلقه قرار م

قرار دارند که معموالً به . . . . . .  مختلف دیده یک گل، . . . . . . .   دوم ۀدر حلق -19

 Bمی شوند.

 Bدر حلقه ی سوم گل، . . . . . . و در حلقه ی چهارم . . . . . .  قرار گرفته است. -20

 Aساخته شده است. . . . . . .  یتعداد ای کیگل از  یمادگ -21

 Aاست. یمادگ ۀواحد سازند . . . . . . در واقع  -22

 Cپاسخ دهید: -23

حلقه های تشکیل دهنده ی یک گل را به ترتیب از خارجی ترین بخش تا داخلی ترین -الف

 آن را نام ببرید؟

 به چه گلی،گل ناقص گویند؟-ب

 Cپاسخ دهید: -24

 برچه چیست؟ -الف

 به چه گلی،گل کامل گویند؟-ب

 Aمنظور از گل دو جنسی چیست؟ -25

 Aمنظور از گل تک جنسی چیست؟ -26

 یجنس یها اختهی لیتشک

 Cویژگی گامت نر در گیاهانی مثل خزه ها چیست؟ -27

گامت گیاهان گلدار که فاقد حرکتند، برای رسیدن به گامت ماده و تشکیل تخم  -28

 Cچه ویژگی هایی پیدا کرده است؟

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -29

 هر پرچم از چه بخش هایی تشکیل شده است؟-الف

 ز پرچم تشکیل می شود؟کیسه های گرده در چه بخشی ا -ب

 یاخته های کیسه های گرده از چه نوعی است؟-ج

 چه چیزی تشکیل می شود؟ویژگی آن چیست؟از تقسیم میوز یاخته های کیسه گرده -د

 گرده های نارس برای تبدیل به گرده های رسیده چه نوع تقسیمی انجام می دهد؟-ه

ها را به شکل ها و اندازه  یدر مقابل، دولپه ا-2

. در انواع افتیتوان  یم یگوناگون تر یها

 یم افتیتر در مناطق معتدل  شی) که ب یدرخت

 زند،یر یشوند( برگ ها معموال در فصل زمستان م

درختان، برگ پهن و برگ  نیسبب، به ا نیبه هم

 یپرورش یتر گل ها شیشود. ب یهم گفته م زیر

 ها تعلق دارند. یبه گروه دو لپه ا وه،یم تانو درخ

مشترک  یها یژگیو یدارا یدو لپه ا نهاندانگان

 :رندیز

 دانه، دو لپه دارد. نیجن ای اهکیگ 

 راست دارند. ی شهیاغلب آن ها ر 

 یو به شکل ها یمواز ریرگبرگ ها منشعب و غ 

 گوناگون است.

اعداد  نیاز ا یمضرب ای 5 ای 2تعداد قطعات گل  

 است.

قرار  رهیدا کی یدر ساقه در رو یآوند دستجات

 دارند.

و  یها، گستردگ یها نسبت به تک لپه ا یدو لپه ا

 دارند. یشتریتنوع ب

 

 

 

 



 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -30

 هر دانه ی گرده از چه بخش هایی تشکیل شده است؟-الف

 مادگی از چه بخش هایی تشکیل شده است؟-ب

 وظیفه ی تخمدان در مادگی گل چیست؟-ج

 دان گل چیست؟از لحاظ نوع یاخته آن را مشخص کنید؟ویژگی تخمک در درون تخم-د

 بافت خورش چیست؟-ه

 و لقاح یگرده افشان

 A.ندیگو یم. . . . . . . . . گرده از بساک به کالله  ۀبه انتقال دان -31

 A.شودی م لیتشک. . . . . . . . مزا، تخ ۀاختیاز اسپرم ها با  یکی زشیاز آم -32

 Aتبدیل می شود.تخم اصلی در نهایت به . . . . . .  -33

.  لیآن تشک ۀجیکه نت ابدیی م زشیآم یدو هسته ا ۀاختیبا  یکی دیگر از اسپرم ها -34

 Aاست.. . . . . . . . . . . . 

 Aکند. یم جادیرا ا . . . . . . . . . به نام  یبافت یمتوال یها میبا تقس مهیتخم ضم -35

رشد  یبرا ییغذا ۀریو ذخساخته شده . . . . . . . . .  یها اختهی از آندوسپرم بافت  -36

 A.است انیرو

 Dپاسخ دهید: -37

 دانه های گرده چگونه رها سازی می شوند؟-الف

 دیواره ی خارجی دانه گرده چه ویژگی هایی دارد؟-ب

 دانه های گرده چگونه به مادگی منتقل می شود؟-ج

 گرده افشانی را تعریف کنید؟-د

 Dپاسخ دهید: -38

 وظیفه ی آن چیست؟ لوله گرده چگونه تشکیل می شود و-الف

 تخم اصلی و تخم ضمیمه چکونه تشکیل می شود؟-ب

 منظور از لقاح مضاعف چیست؟-ج

 آندوسپرم چیست و نوع بافت آن را مشخص کنید؟-د

 گل ها و گرده افشان ها

 ...............................کنند،  یمنتقل م گریبه گل د یکه گرده ها را از گل یجانوران -39

 مقدمه

هستند.  اهیگ یبقا لهیدانه حاصل از آن وسگل و 

ساختمان گل شامل گلبرگها ، کاسبرگها ، پرچمها 

 یگل دارا یاز قسمتها کی. هر باشدیم یو مادگ

 یمخصوص به خود هستند. اندامها یافهیوظ

 رای. زباشدیم یگل پرچمها و مادگ یایو زا یاصل

هر  شوندیم لیدر آنها تشک یجنس یهااختهی

 لهیشده است. م لیو بساک تشک لهیاز م چمپر

است که بساک را به نهنج گل مربوط  یکیرشته بار

در داخل  یندیفرا یگرده ط یها. دانهسازدیم

 .شوندیم لیبساک تشک

 ساختمان بساک

بخش پرچم است که در آن  نیبساک مهمتر

. در هر بساک غالبا شوندیم لیگرده تشک یهادانه

وجود دارد که هر کدام از آنها به  یدو حجره اصل

 سهیدو حجره کوچکتر به نام ک ینوبه خود دارا

گرده  یهاگرده دانه یهاسهیگرده است. درون ک

 سهیکه دو ک یبافت دهی. در بساک رسشودیم دیتول

 نیاز ب سازدیهر قسمت را از هم جدا م گرده

هر  وارهیدر د یطول یشکاف جهی. در نترودیم

و باعث  دیآیم دیبساک پد یاقسمت استوانه

.بساک در ابتدا شودیگرده م یهاپراکنده شدن دانه

 نیاست. اطراف ا یستمیمر یهااختهیاز  یاتوده

قرار دارد. در  یبه نام بافت مغذ یتوده ، بافت

 اختهیچهار دسته  یااختهیتنوع  نیمراحل نخست

 سهیچهار کمادر گرده در  یهااختهیجدا به نام 

 .شوندیگرده ظاهر م

 

 

 

 



 Aشوند. یم دهینام      

 یفراوان. . . . . .کنند که شهد آنها  یم یرا گرده افشان ییعسل گل ها یزنبورها -40

 A.داشته باشد

 3گفتار 

 اهیتخم تا گ اختهیاز 

 شود یم میتخم تقس

 Dبه پرسش های زیر در پاسخ دهید: -41

 شود؟رویان یا جنین چگونه تشکیل می -الف

 حاصل اولین تقسیم تخم رویان چیست؟ این تقسیم از چه نوعی است؟-ب

 یک از سلول های تقسیم شده از سلول تخم رویان اصلی می باشد؟ کدام-ج

 مشخص ترین بخش رویان کدام است؟-د

 Dبه پرسش های زیر پاسخ دهید: -42

 پوسته دانه حاصل تغییر کدام بخش است؟-الف

 ت؟دانه شامل چه بخش هایی اس-ب

 دانه ها از لحاظ ذخیره ی غذایی به چند نوع تقسیم می شود،نام ببرید؟-ج

 منظور از برگ های رویانی چیست؟توضیح دهید؟-د

 دانه شیرو

 Bوظایف پوسته ی دانه چیست؟ -43

 Bمنظور از دانه رست چیست؟ -44

 Bدانه ها برای رشد به چه عوامل خارجی نیاز دارند؟نام ببرید؟ -45

 Bرا تعریف کنید؟ ینیرو زم شیو رو ینیزم ریز شیرواصطالح  -46

 شهیبرگ، شاخه و ر دیتول یعنی ،یشیرشد رو یبعد از مدت زمان همه ی گیاهان، -47

 Bنادرست( –)درست .کنندی م دیو دانه تول وهیم گل، د،یجد یها

رو ، ازیپ و ایلوب ۀدان شیرو است و نوع ینیرزمیز ذرّت و نخود ۀدان شیرونوع  -48

 Bنادرست( –.)درست است ینیزم

 وهیم

 هاوستهپ

. پوسته کنندیدو پوسته دانه گرده را احاطه م

است و به آن  نیمنفذ دارد و از جنس کوت یخارج

پوسته ناهموار  نیا ی. سطح خارجندیگویم نیاگز

گوناگون  یمختلف شکلها یهابوده و در گونه

موثر است. پوسته  اهینوع گ صیدارد و در تشخ

 نام دارد.  نیاز جنس سلولز است و انت یداخل

 سلولها

در  یشیو زا یشیرو یسلول به نام سلولها دو

 یشیدارند. سلول رو یدرون هر دانه گرده جا

را دربرگرفته است.  یشیبزرگتر است و سلول زا

 زهیسلولها رنگ نیا توپالسمیبطور معمول در س

گرده  یهاوجود دارد که رنگ دانه یدیکاروتنوئ

در  اهانیگ یگرده بعض یها. دانهشوندیب مرا سب

 یبعض ینیب یشده و با ورود به مجار پراکندههوا 

در آنها بوجود  تیحساس ای یافراد حالت آلرژ

 . آورندیم

 یهاسهیگرده در ک یهابوجود آمدن دانه سمیمکان

 گرده

 2یا  دیپلوئید یبساک سلولها سهیداخل هر ک در

n کروسپوریمادر م یها ( به نام سلولیکروموزوم 

 نیمادر دانه گرده وجود دارند. هر کدام از ا ای

 n، چهار سلول ) یوزیم میسلولها با تقس

وجود ه ب کروسپوریبه نام م دی( هاپلوئیکروموزوم

 توزیم قیبه طر کروسپوری. پس هسته هر مآوردیم

از  یکی. آوردیم دیو دو هسته پد شودیم میتقس

را  یشیسلول زا توپالسمیس یها با مقدارهسته نیا

به  توپالسمیس هیبا بق گریو هسته د آوردیبوجود م

. سپس با بوجود شودیم لیتبد یشیسلول رو

 ی( و خارجنی)انت یداخل یهاآمدن پوسته

 ایدانه گرده  کیبه  کروسپوری( هر منی)اگز

 .شودیم لینر تبد تیگامتوف
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 Dد؟یده حیبر است؟توض نهیهز اهانیگ یگل برا دیچرا تول -57
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نداشتن  ای نها را از لحاظ داشت یه اپسرخس ها ، خزه ها و دول ب،یبه ترت-ب

 با یکدیگر مقایسه کنید؟ل گدانه و ،آوند 

گره است، با خاک  یشاخه را که دارا ایاز ساقه  یبخشدر روش . . . . . . . .   -59

 Aپوشانند. یم

 شودیبه دانه گرده م لیتبد کروسپوریکه م یهنگام

 دهیحاصل کرده به بساک رس یراتییتغ زیبساک ن

 وارهیبساک که تنها د یکیمکان هیال شودیم لیتبد

مانده است در اثر  یآن نازک باق یسلولها یخارج

آب خود را  گرید یهاوارهیاز د شیهوا ب یخشک

 بساک جهیو در نت شودیاز دست داده و جمع م

 جادیبا ا شهی. شکفتن بساک همکندیراپاره م

بساک با  ییشکوفا یگاه شودیشکاف انجام نم

مانند  چهیدر جادیبا ا یآمدن )روزن( و گاه دیپد

،  یآب یستمهای. در اکوسردیگیزرشک صورت م

نداشته  یهوا در شکفتن بساک دخالت یخشک

به  اهانیشکفتن بساک در همه گ سمیمکان نیبنابرا

 . ستین صورت کی

 دانه گرده نقش

تخم  اختهی جادیدانه گرده در لقاح و ا نقش

کالله  ی. با قرار گرفتن دانه گرده بر روباشدیم

و لوله گرده از راه  کندیم شیدانه گرده رو یمادگ

. تخمکها در شودیتخمدان موارد  یخامه مادگ

دانه  یشیاند. سلول زاداخل تخمدان قرار گرفته

 باو  شودیتخمک جفت م یگرده با سلول تخمزا

. از شودیدو هسته ، سلول تخم حاصل م بیترک

 .دیآیبوجود م دیجد اهیرشد و نمو تخم گ
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 B:دیمشخص کن رینوع ساقه را در اشکال ز -62

 

 

و در گروه  دیاوریرا به کالس ب ینیزم ریز یاز ساقه ها یینمونه ها -الف :2فعالیت  -63

 D.دیکن سهیخود مقا

ساقه است؟ چه  ینیزم بیشلغم همانند س ای. آدیکن سهیرا با هم مقا ینیزم بیشلغم و س -ب

 د؟یپاسخ خود دار یبرای استدالل

 D؟دیده حیروش فن کشت را توض -64

 C؟است یطیسترون چکونه مح طیمح -65

را نشان می دهد، آن را نام گذاری  بافت از کال در کشت اهیگ جادیا شکل زیر ، -66

 Bکنید؟

 

 و ساختمان آن یمادگ

و ممکن  دیآیاندام ماده گل به شمار م یمادگ

شده باشد که در  لیچند برچه تشک ای کیاست از 

حالت اول آن را ساده و در حالت دوم آن را 

مرکب ممکن است  ی. در مادگنامندیمرکب م

باهم  ای( و یها از هم جدا )آالله و توت فرنگبرچه

 .یباشند مثل زنبق ، پامچال ، اطلس وستهیپ

 یساختمان مادگ

برچه از سه بخش تخمدان ، خامه ، کالله  هر

است  یته انیشده است. تخمدان بخش م کلیتش

 یمادگ یهاچند خانه دارد و تعداد برچه ای کیکه 

 یهاها و تعداد خانهمرکب اغلب به تعداد کالله

دارد. در درون تخمدان  یتخمدان بستگ

. تخمکها ندیآیم دیبه نام تخمک پد ییساختارها

اند. نحوه قرار گرفتن تخمک ماده یتهاحامل گام

. خامه بخش ندیگویرا در درون تخمدان تمکن م

کالله و تخمدان  نیبرچه است که ب کیدراز و بار

به هم متصل  ایها ممکن آزاد ار دارد خامهقر

 باشند.

که از اتحاد  یصورت در وسط ستون نیا در

چند مجرا بوجود  ای کی شودیم جادیها اخامه

راه عبور لوله  قتیدر حق یمجار نیو ا دیآیم

 ییبه تخمک است بخش انتها دنیرس یگرده برا

که معموال برجسته است  ندیگویخامه را کالله م

. سطح کالله شودیمختلف ظاهر م یو به شکلها

است  یکرک مانند و کوتاه یهااختهی یاکثرا دارا

گرده موثرند کالله  یکه در جذب و نگاهدار

 عیبنام ما یچسبنده و قند یعیما اهانیاز گ یبعض

 یکه گرده افشان یاهانی. در گکندیکالله ترشح م

گندم کالله  رهیمانند ت ردیگیباد انجام م لهیبوس

 منشعب و کرکدار است.

 



 

نرم  یمجزا یها اختهیاز شما خواسته اند که با استفاده از  دیفرض کن :3فعالیت  -67

ها را  اختهی نیا دیده حی. توضدیده ریتکث را به روش کشت بافت یاهیگ ،یآکنه ا

 Dد؟یده یکار را انجام م نیو چگونه ا دیکن یجدا م یبافت ۀاز چه سامان

 A؟ندیاز گل نهنج گو یبه چه بخش -68

 Bدارد؟ یتیاهم چه بودن گلبرگ ها یرنگ -69

قسمت های الف تا ط را نام گذاری  -را نام گذاری کنید؟  ب 2و  1الف شماره  -70

 Cکنید؟

 

 E.دیاوریچهار تا شش به کالس ب یچند نوع گل را با تعداد گلبرگ ها :4فعالیت  -71

گل  گرید یاز اجزا کیتعداد هر -ب   .دیبودن آنها را مشخص کن یدولپه ا ایتک لپه -الف

از اجزا را  کیهر  یها یژگیمشاهده و و نیگل ها را به دقت با ذره ب-پ     ست؟یچ

 و آنچه  هیگل، ته یاز مادگ یو عرض یطول یبرش ها غیبا استفاده از ت-ت    .دیکن ادداشتی

 ساختار تخمک

 شده است. لیتخمک از سه بخش تشک

 یستمیآن مر یهااختهیخورش که تمام  بافت-1

 هستند.

 یبافت به شکل غالف هیخورش دو ال اطراف-2

و نوک خورش را  کندیبطرف باال رشد م

در انتها باز  یو فقط سوراخ کوچک ردیگیدربرم

بافت  هی. دو النامندیکه آنرا سفت م ماندیم

 یرونیو پوسته ب یخورش را پوسته درون رامونیپ

 .نامندیم

 تخمک و انواع آن یبند جفت

 یکنار یبند جفت

 یتخمکها در سطح داخل یجفت بند نیا در

 کیکه از  ایدر تخمدان لوب رندیگیتخمدان قرار م

شده ، تخمکها در محل اتصال دو  لیبرچه تشک

لبه برچه قرار دارند و در بنفشه که از سه برچه 

متصل  گریشده کنار هر برچه به کنار برچه د لیتش

 یاسه برچه یمادگ بیترت نیو به ا شودیم

و تخمکها در کناره  دیآیبوجود م نهخاتک

 .رندیگیها قرار متخمدان در محل اتصال برچه

 

 



 د،یکه به دست آورده ا ییبا استفاده از داده ها-ث       .دیکن میو ترس ادداشتی دینیب یرا م

 .دیساختار هر گل را گزارش کن

تام گذاری -چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ ب 2و گل شماره  1گل شماره -الف -72

 Cکنید؟

 

 Dد؟یکن حیرا در تخمک گل تشر انیرو ی سهیک لیتشک سمیمکان -73

 Cنام گذاری کنید:اعداد و حروف را  -74

 

 

 

 

 

 

 Dشکل زیر چه چیزی را ترسیم می کند؟ -75

 

 یمحور یجفت بند

 لیتشک یهابرچه یهاکناره یجفت بند نیا در

 وستهیپ گریکدیدر وسط تخمدان به  یدهنده مادگ

 نی. بنابرادهندیم لیتخمدان را تشک یانیو محور م

ها در داخل تخمدان حفره بوجود به تعداد برچه

در طول  ییفهای. و تخمکها به صورت رددیآیم

ره یت اهانیمانند گ رند،یگیقرار م یانیمحور م

 سوسن. 

 یمرکز یجفت بند

خانه چند برچه و تک یهایدر مادگ یجفت بند نیا

ستون آزاد  یپامچال وجود دارد. تخمکها بر رو

در مرکز تخمدان که از رشد قاعده محل اتصال 

مثل فلفل سبز  رند،یگیها حاصل آمده قرار مبرچه

 . یو انگور فرنگ

 ینیجن سهیک

 دیآیدر داخل تخمک بوجود م ینیجن سهیک

قسمت اعظم تخمک جوان را بافت خورش 

هستند.  دیپلوئیآن د یهااختهیکه  دهدیم لیتشک

است که  بیترت نیبه ا ینیجن سهیک لینحوه تشک

 کیبافت خورش که نزد یهااختهیاز  یکیابتدا 

مادر مگاسپور  اختهیسفت است بزرگتر شده و به 

با  اختهی نی. اگرددیم لیتبد تاس دیپلوئیکه د

 n) دیچهار مگاسپور هاپلوئ یوزیم میقست

سه مگاسپور که به  کندیم دی( تولیکروموزوم

اما  شوند،یم یعموما متالش کترندیسفت نزد

مگاسپور که از سفت دورتر است بزرگتر  نیچهارم

هشت  یتوزیم میو با انجام سه بار تقس شودیم

 د.کنیم دیتول دیهسته هاپلوئ

 

 

 

 

 

 



 B:لینارگ ی وهیدر رابطه با م -76

 شده است؟ لیچگونه تشک لینارگ ریش-الف

 شده است؟ لیآن چگونه تشک درنگیو سف یبخش گوشت-ب

داشته باشند که جانوران را به سمت خود  دیبا ییها یژگیبه نظر شما گل ها چه و -77

 Cجلب کنند؟

 D؟دیده حیرا توض یانواع گرده افشان -78

 D:5فعالیت  -79

که  ییکنند. به نظر شما گل ها یم هیگرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذ یبعض -الف 

دارند؟ با مراجعه به منابع  ییها یژگیشوند، چه و یم یگرده افشان جانوران نیا ۀلیبه وس

 .دیرا گزارش کن جهینت و ینظر خود را بررس یمعتبر درست

شوند، نوع  یم یباد گرده افشان ایکه با جانوران  یاهانیگل ها در گ یژگیبا توجه به و -ب

 .دیو گزارش کن ینیب شیپ خود رامونیپ طیمح اهانیرا در گ یگرده افشان

 Bنام گذاری کنید: -80

 

تا  دیمناسب قرار ده طیو ذرت را در شرا ایمانند لوب ییدانه ها -الف :6فعالیت  -81

 ش،یدر حال رو یدانه ها ۀبا مشاهد د؟یده یم کار را چگونه انجام نی. اابندی شیرو

 نیشوند. ا یم از دانه خارج یشیرو یاز اندام ها کیابتدا کدام  دیمشخص کن

 کیرا به صورت  جهی. نتدیانجام ده زین گرید یاز دانه ها یانواع یمشاهده را برا

دو روزه، بعد از  یو ذرت را در فواصل زمان ایلوب یدانه ها -ب.دیسیگزاره بنو

 ینام گذار د،ینیب یم آنچه را ریخوردن از وسط نصف و با استفاده از شکل ز سیخ

 E.دیکن

که  رامونیپ توپالسمیاز س یهر هسته و مقدار

 توپالسمیشش هسته با س آوردیرا بوجود م اختهی

 لیکامل و مجزا تبد اختهی 6خود به  رامونیپ

 یادو هسته اختهی کی زین ی. دو هسته قطبشوندیم

تعداد  جهیدر نت دهندیم لی( را تشکدیپلوئی)د

به هفت عدد کاهش  ینیجن سهیک یهااختهی

 سهیخاص دارند. در ک ینامها اختهیابد هفت ییم

تخمزا همراه با دو  اختهی کیمجاور سفت  ینیجن

در مرکز  بایتقر هیقرار دارد هسته ثانو نهیقر اختهی

مادر آندوسپرم  یهااختهیاست به  ینیجن سهیک

 سهیکه در ک ماندهیمعروف است سه هسته باق

 رمتقاط یهااختهیدور از سفت قرار دارند  ینیجن

مرحله از رشد  نیدر ا ینیجن سهی. کشوندیم دهینام

 آماده لقاح است.

 یعملکرد مادگ

 دیدر تول باشدیم اهیگ یایکه اندام زا یمادگ نقش

 یجنس یهااختهی جادیدر ا یو مادگ باشدیمثل م

 یماده نقش دارد و بطور کل یهااختهی یعنی اهیگ

و لقاح  وزیم یعنی یمثل جنس دیتول یمراحل اصل

در اثر  ردیگیصورت م ریز بیدرون گل و به ترت

. شوندیم لینر و ماده تشک یهااختهی،  میتقس

و  ردیگیلقاح صورت م یسپس در اثر گرده افشان

و دانه رشد  وهی. مندیآیو دانه بوجود م وهیم

دانه ،  شیدایبا پ شوندیو سپس پراکنده م کنندیم

 لیو با تشک شودیکامل م یمثل جنس دیتول ندیفرآ

 یمرحله از دوران زندگ نیدرون دانه نخست نیجن

 .شودیجوان آغاز م اهیگ

 



 

 یتعداد ری. در شکل زمیده صیتشخ میتوان یم زیها ن وهیبرچه ها را در م :7فعالیت  -82

برش  یرا انتخاب و به طور عرض وهیم یتعداد از عرض برش خورده اند. وهیم

شده  میتقس کامل برچه ها به طور ۀواریتخمدان با د یفضا وهی.در کدام مدیده

 Cاست؟

 

 

 

 

 Aکنند. ی. . . . . . .  را به خود جذب م دهیرس یها وهیدرخشانِ م یرنگ ها -83

 وهیم نیاز ا کیهر  یها یژگیدهد. و یرا نشان م وهیم یانواع ریشکل ز :8فعالیت  -84

که پراکنش آنها با کمک  دیکن ینیب شیها پ یژگیو نیها را فهرست و براساس ا

نظر گروه  یدرست معتبر شود. با مراجعه به منابع یانجام م (باد/ جانور) یچه عامل

 D.دیرا گزارش کن جهیو نت یرا بررس

 

 C؟دیسیدو ساله مثل چغندر قند را بنو اهیگ کینوع رشد در  -85

 A؟دیسیچند ساله بنو یعلف اهیگ کیاز  یمثال -86

 مثل: دیمراحل تول

 ( بخش ماده:الف

شده  لیچند برچه تشک ای کیگل از  یبخش مادگ 

خورش، منفذ سفت  میاست. تخمک شامل پارانش

خورش  یاز سلول ها یکیباشد.  یو دو پوسته م

سلول  4دهد و  یانجام م وزیم میرشد کرده و تقس

 یکیآورد )معادل هاگ ( که  یبه وجود م دیهاپلوئ

 هدد یانجام م توزیم میتقس یاز آن ها سه بار متوال

)  یانیرو ی سهیبه نام ک یسلول 8بخش  کیو 

 آورد. یماده ( را به وجود م تیگامتوف

 

صورت  نیبه ا یانیرو ی سهیسلول درون ک هشت

که سلول تخمزا به همراه دو  ابندی یم شیآرا

دو  رد،یگ یسفت قرار م یکیدر نزد گریسلول د

 یم دهینام یسلول در وسط که سلول دو هسته ا

 ی سهیک ییشود، و سه سلول در بخش انتها

 .رندیگ یقرار م یانیرو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اهانیاز گ یاریبس یاکثر گرده افشان ها، حشره اند و گرده افشان-الف :9فعالیت -87

 یکه زندگ یعوامل ۀشود. دربار یم انجام به کمک آنها وهیو درختان م یکشاورز

شکل -ب.دیرا گزارش کن جهیو نت قیکند، تحق یم دیگرده افشان را تهد یحشره ها

را با کلمه  یخال یدهد. جاها ینهان دانه را نشان م اهیگ کی یزندگ ۀچرخ ریز

 D.دیمناسب پر کن یها

 

سوم  هیمربوط به پا ریسال اخ 4 ییبه بعد سواالت امتحان نها  88 تذکر:از سوال

 باشد. یم یرشته تجرب رستانیدب

زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کرده و در پاسخ  یا نادرست بودن عبارت  درستی -88

 Bنامه بنویسید.

در بازدانگان،سلول زایشی در دانه ی گرده تقسیم می شود و دو گامت نر به وجود می *

 آورد.

پاسخ  یپر کرده و در برگه  حیبا عبارت صح ریز یرا در جمله  یخال یجا -89

 A.دیسیبنو

به نام . . . . . .  افتهیشکل  رییتغ یساقه  ینوع ی لهیالله،به وس اهیدر گ یشیمثل رو دیتول*

 .ردیگ ی. . . . . . . انجام م

 Cدر مورد تولید مثل جنسی گیاهان دانه دار،به پرسش های زیر پاسخ دهید: -90

 خارجی ترین حلقه یک گل کامل،چه نام دارد؟-الف

 در نتیجه لقاح مضاعف در نهاندانگان،چه نوع سلول هایی تولید می شوند؟-ب

 ب( بخش نر

 ند،یآ یگرده درون بساک به وجود م یها سهیک

انجام  وزیم میتقس ییگرده سلول ها ی سهیدرون ک

)هاگ( به دیسلول هاپلوئ 4دهند و هر کدام  یم

 یهر کدام دانه  شیآورند که با رو یوجود م

(. توزی. ) دو بار مدیآ یبه وجود م دهیرس یگرده 

و  یخارج ی وارهید یدارا دهیرس یگرده  یدانه 

است. با  یشیو رو یشیزا یو سلول ها یداخل

کالله  یبر رو دهیرس یگرده  یقرار گرفتن دانه 

گرده کرده  یلوله  جادیا یشیسلول رو ،یمادگ ی

بار  کیگرده  یدر داخل لوله  یشیو سلول زا

)گامت نر(  دیانجام داده و دو آنتروزوئ توزیم گرید

 آورد. یبه وجود م

 دانه: لیلقاح و تشک

 

گل دار لقاح مضاعف است ) دو لقاح  اهانیدر گ 

از  یکیصورت که  نیا هی( ردیگ یصورت م

 شده و تخم بینر با سلول تخمزا ترک یگامت ها

آرود و گامت نر  یرا به وجود م دیپلوئید یاصل

 دیو تخم ترپلوئ بیترک یبا سلول دو هسته ا گرید

 سازد. یرا م

 

را به وجود  انیخود رو ماتیبا تقس یتخم اصل 

خود  ماتیبا تقس دیخواهد آورد و تخم ترپلوئ

 لیدانه را به نام آلبومن تشک یا رهیبخش ذخ

است  ییخواهد داد. آلبومن سرشار از مواد غذا

 لیتشک یخواهد کرد. برا هیازآن تغذ انیکه رو

دهد  یانجام م ینامساو میتقس یتخم اصل ان،یرو

را  انیسازد که رو یرا م یبزرگتر بخش ولکه سل

دارد و سلول کوچک  یمادر متصل نگه م اهیبه گ

را به وجود خواهد آورد.  یشکل یقلب انیتر رو

 است. دیجد تیدر واقع اسپوروف اهیگ انیرو

 

 

 



هر یک از موارد ستون اول با کدام یک از مارد ستون دوم،مرتبط است.)یک مورد  -91

 Cدر ستون دوم اضافه است(

 

 

 

 

 

 

 D:دهید پاسخ زیر های پرسش دار،به دانه گیاهان با رابطه در -92

 بنویسید؟ بازدانگان در را تخمک و گرده های کیسه تشکیل محل-الف

 شود؟ می آعاز چگونه رویان تخم،تشکیل سلول آمدن وجود به از نهاندانگان،پس در-ب

 ببرید؟ رسد؟نام می زا تخم سلول به طریقی چه دار،از دانه گیاهان نر گامت-ج

 C:دهید پاسخ زیر های پرسش گیاهان،به جنسی غیر مثل تولید ی درباره -93

 لپه تک دارد،مخصوص نقش رویشی مثل تولید در که یافته شکل تغییر ساقه نوع کدام-الف

 هاست؟ ای

 شود؟ می استفاده آن بخش کدام آفریقایی،از بنفشه رویشی تکثیر برای-ب

 C:دهید پاسخ زیر های پرسش گیاهان،به در زنی جوانه با ارتباط در -94

 محافظت ای،چگونه لپه دو گیاهان از بسیاری دانه زنی جوانه از حاصل جوان ساقه از-الف

 (ببرید نام)شود؟ می

 در کدام گیاه مفابل،لپه ها پس از خروج از خاک باز می شوند؟ -ب

 لوبیا-2ذرت            -1

 Cپرسش های زیر پاسخ دهید: در مورد نهاندانگان،به -95

 کیسه ی رویانی از رشد و تقسیم یک سلول هاپلوئید به وجود می آید یا دیپلوئید؟-الف

 (،کدام بافت تشکیل می شود؟n 3از تقسیم و رشد سلول تریپلوئید)-ب

 C:دهید پاسخ زیر سواالت دانگان،به نهان مورد در -96

 

تخمک بعد از لقاح  یدانه از نمو تخم و بافت ها

 صورت که: نیبه ا دیآ یبه وجود م

 

دانه  یبه پوسته  لیتخمک تبد یپوسته  -1

 خواهد شد.

خواهد  لیدانه را تشک یا رهیآلبومن بخش ذخ -2

 لپه( یداد. )درموارد

 را به وجود خواهد آورد. انیهم رو یتخم اصل -3

  

 

 ییها(، مواد غذا ینهاندانگان )دو لپه ا یبعض در

 نیشود و ا یم انیآلبومن به طور کامل جذب رو

 رییتغ یدانه ها فاقد آلبومن هستند.لپه ها برگ ها

را  انیاز رو یهستند که بخش یا افتهیشکل 

انتقال مواد  ای رهیدهند و کار آن ها ذخ یم لیتشک

 است. انیبه رو ییغذا

 

  

 

) آندوسپرم(  ییمواد غذا یبازدانگان بافت حاو در

از لقاح  شیماده است و پ تیمتوفاز گا یبخش

است در  دیهاپلوئ ای nشده است و  لیتشک

بعد از لقاح و توسط  یا رهینهاندانگان بخش ذخ

است. تعداد  n 3و  دیآ یبه وجود م دیتخم ترپلوئ

است مثال  شتریب ایبازدانگان دو  انیرو یلپه ها

 لپه است. 8 یکاج دارا انیور

 

 

 

 

 

 

 ستون دوم ستون اول

 آگاو-a یاه علفی دو سالهگ-1

 هویج-b آندوسپرم-2

 سرخس-c یاه علفی گل دار چند سالهگ-3

d-کاج 



 یا است زا،دیپلوئید تخم سلول با نر گامت لقاح از حاصل رویانی،سلول ی کیسه در-الف

 تریپلوئید؟

 نخود-2        ذرت-1   است؟ آلبومن مقابل،فاقد گیاهان از یک کدام بالغ ی دانه-ب

.آن ها را مربوط به کدام مورد از ستون ب استهر یک از صفات در ستون الف، -97

 Cبنویسید:)توجه:یک مورد در ستون ب اضافه است(مشخص کرده،و در پاسخ نامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cرابطه با تولید مثل گیاهان به پرسش های زیر پاسخ دهید.در  -98

 در بازدانگان،هر تخمک نارس شامل چه بخش هایی است؟-الف

در نهاندانگان،هاگ ها)گرده نارس(،در اثر چه نوع تقسیم سلولی در کیسه ی گرده تشکیل -ب

 می شوند؟

سترون)بی میکروب( در کدام نوع روش تکثیر رویشی،قطعاتی از گیاه روی محیط کشت -ج

 کشت داده می شود؟

هر یک از اصطالحات ستون اول،با یکی از اصطالحات ستون دوم،ارتباط صحیح  -99

 Cتری دارند،آن ها را مشخص کرده و در برکگه ی پاسخ بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 کاج یچرخه زندگ

 لیکاج در مخروط ها تشک یمثل دیتول یها اندام

شود . کاج دونوع مخروط دارد ، مخروط نر  یم

 ومخروط ماده

 

 

وپولک هاست .  یمخروط ماده شامل محورطول

 یم لیهر پولک دو تخمک تشک ییدر سطح باال

وپولک  یشامل محور طول زیشود . مخروط نر ن

گرده  سهیهر فلس دوک نیریباشد . درسطح ز یهام

 شود . یم لیتشک

 

 کروسپوریمادرم یگرده ، سلول ها یها سهیدرک

شده ، چهار  میتقس وزیم میباتقس دیپلوئید

 آورد . یرابه وجود م دیهاپلوئ کروسپوریم

 

انجام داده  یتوزمتوالیدوم کروسپوریهرم هسته

 کیبه  لیشود .هرهسته تبد یم لیچهارهسته تشک

 شود . یسلول م

 

 

 

 

 

 ستون ب ستون الف

 کیسه رویانی-1 ریزوم سرخس-الف

 پیاز-2

 بساک-3

 اسپوروفیت بالغ-4

 کالله-5

 آلبومن-6

 برچه-ب

 دانه گرده ی نارس نهان دانگان-ج

 سلول دو هسته ای-د

 ساقه تغییر شکل یافته،مخصوص تک لچه ای ها-ه

 ستون دوم ستون اول

 گامتوفیت ماده ی کاج-الف سلول زایشی-1

 تخم زا-ب آندوسپرم-2

 ی گرده لوله-ج کیسه رویانی-3

 سفت-د



 تست ها-ج

 Bن، . . . . . . . که . . . . . . زمی روی گیاهان بیشترین -100

 .کنند می تولید گلنهان دانگان اند ، -1

 .اند زمین روی گیاهان بیشتریناند ،  دار گل گیاهان-2

 آن ها پر هزینه است. برای گل تولیدنهان دانگان اند ، -3

 همه ی موارد-4

. . . .  ریشۀ روی مثالً. یابند تکثیر. . . . . . .   روش به توانند می گیاهان -101

 B.شوند می ایجاداین گیاه  آنها رشد از که شود می تشکیل هایی جوانه. . . . . . 

 جنسی ، درخت آلبالو-2غیر جنسی ، درخت هلو                        -1

 جنسی ، درخت هلو-4                    غیر جنسی ، درخت آلبالو -3

 در. . . . . . . دارد و  مانند هایی ویژگی پایه گیاهدر روش پیوند زدن،  -102

 Bدارای . . . . . . .  شود می گرفته آن از پیوندک که گیاهی که حالی

 است. مطلوب میوۀدارد ،  شوری یا خشکی با سازگار و ها بیماری به مقاومت-1

 است. شوری یا خشکی با سازگار و ها بیماری به مقاومت ، مطلوب میوۀ -2

 را ، میوه ای جدید است. شاخه یا ساقه از بخشیداشتن گره در  -3

 است. شاخه یا ساقه از بخشی در گرهمیوه ای جدید را ، -4

به ترتیب کدام  ، نرگسو  زمینی سیب ، فرتگی توت:گیاهان در ساقه نوع -103

 Cگزینه ی زیر است:

 رونده ، غده ای ، غده ای ساقه ی-1

 غده ای ، غده ای ، پیاز-2

 ساقه رونده ، غده ای ، پیاز-3

 پیاز ، غده ای ، پیاز-4

 زیر ی گزینه کدام ترتیب بهزنبق ،  و الله ، نرگس:گیاهان در ساقه نوع -104

 C:است

 پیاز ، پیاز ، ساقه رونده-2پیاز ، پیاز ، زمین ساقه         -1

 غده ، غده ، ساقه رونده-4ساقه        غده ، غده ، زمین -3

شود .  یدانه گرده کامل م بیترت نیه اب

نر است  تیدانه گرده همان گامتوف ای کروسپوریم

 دیشامل چهار سلول هاپلوئ دهی. هردانه گرده رس

سلول  کی،  یشیسلول زا کیاست که عبارتند از 

 یخارج وارهیکه دود یودوسلول پروتال یشیرو

 یخارج وارهیکند. د یآنهارا در احاطه م یوداخل

 یفاصله م یداخل وارهیاز د یمقدار رفدر دوط

  کند . یم جادیودوبال را ا ردیگ

 

 یانجام م یدانه گرده گرده افشان لیس ازتشکپ

شود . تخمک ها درسال اول نارسند . تخمک 

 میپوسته ، سفت وپارانش کینارس کاج شامل 

 خورش است .

 

 

 

 

 

 

 



 Cاست: نادرستکدام گزینه  -105

 در آنها انبوه تولید و مطلوب های ویژگی با گیاهان تولید برای بافت کشت فنّ از-1

 .شود می استفاده آزمایشگاه

 این. شود می گذاشته کشت محیط در گیاهی بافت از ای قطعه یا یاخته ،کشت فن در-2

 .است گیاه نمو و رشد برای نیاز مورد مواد دارای محیط

 یاخته از ای توده میوز، تقسیم با مناسب، شرایط در بافت و یاختهدر روش فن کشت،-3

 .شود می نامیده کال که آورند می وجود به را شکل هم های

 .اندن یکسا ژنی نظر از که یابد تمایز گیاهانی به تواند می کالدر روش فن کشت ،-4

دارد که اولی دیواره کدام گزینه ی زیردو گیاه چند برچه ای را بیان می  -106

 Cبرچه ها کامل و دومی دیواره بین برچه ها ناقص است.

 پرتقال ، فلفل دلمه ای-2کدو ، آفتابگردان                 -1

 کدو ، فلفل دلمه ای-4پرتقال ، آفتابگردان              -3

 Cبا توجه به شکل زیر به تست های زیر پاسخ دهید: -107

 

 و قسمت ب به ترتیب کدام گزینه زیر است: 2شماره و گل  1گل شماره  -الف

 گل نر ، گل ماده ، بخشی از مادگی-1

 گل نر ، گل ماده ، بخشی از پرچم-2

 گل ماده ، گل نر ، بخشی از پرچم-3

 گل ماده ، گل نر ، بخشی از مادگی-4

  اشکال باال مربوط است به گیاه . . . . . . و قسمت الف همان، . . . . . . . . -ب

که  بیترت نیرسندبه ا یدر سال دوم  تخمک ها م

خورش به نام سلول  میپارانش یاز سلول ها یکی

چهار مگاسپور را به  وزیمادر مگاسپور به روش م

رفته  نیسلول ها ازب نیآورد . سه تا از ا یوجود م

 کی یمتوال یها توزیمانده با م ی، مگاسپور باق

دهد  یم لیبه نام آندوسپرم را تشک دیبافت هاپلوئ

ماده است . درون  تی. آندوسپرم همان گامتوف

آرکگن ودرون آرکگن ، تخمزا  یآندوسپرم تعداد

 شود . یم لیتشک

 

،  یشیسلول رو تیمدت براثر فعال نیدرطول ا

شده که ازسفت عبور کرده وارد  لیلوله گرده تشک

لوله گرده ، سلول  لیشود .پس از تشک یتخمک م

 میبا تقس یشیرود. سلول زا یم لیتحل یشیرو

آورد .  یرا به وجود م دیدو آنتروزوئ توزیم

لوله گرده وارد تخمک شده  قیاز طر دهایآنتروزوئ

شوند. به  یم بیدرون آرکگن ترک یتخمزاوبا 

شود . از رشد سلول  یم لیتخم تشک بیترت نیا

همان  انیشود . رو یم لیتشک انیتخم، رو

 است . ندهیآ تیاسپوروف

 

 

 

 

 

 



 ختمی ، کالله-2ختمی ، بساک        -1

 کاللهکدو ، -4کدو ، بساک          -3

 Bاست؟ تر شبیه نر ی گربه گامت به زیر گیاه کدام گامت -108

 کاج درخت-4   داوودی گل-3   آفتابگردان-2   خزه-1

 Cکدام گزینه زیر درست است: -109

 رسیده گرده دانۀ به دیواره در تغییراتی و میوز تقسیم دادن انجام با ها یاخته این از هریک-1

 رویشی یاخته یک داخلی، دیوارۀ یک خارجی، دیوارۀ یک رسیده گرده دانۀ. شود می تبدیل

 .دارد زایشی یاختۀ یک و

. هاست تخمک تشکیل محل شود، می دیده گل در متورّم بخشی صورت به که تخمدان-2

 مجموع. گیرد می بر در را هاپلوئیدی های یاخته که دارد ای الیه دو پوششی جوان تخمک

 .سازند می را خورش بافت نام به بافتی ها، یاخته این

 تقسیمدو بار از .دارند دیپلوئیدی های یاخته و شوند می تشکیل بساک در گرده های کیسه -3

 .اند نارس های گرده واقع در که شودی م ایجاد دیپلوئیدی یاختۀ چهار ها، یاخته این میتوز

 پلوئیدی ها یاختۀ چهار میوز تقسیم با و شود می بزرگ خورش بافت های یاخته از یکی -4

 نام به ساختاری میتوز تقسیم با که ماندی م باقی یکی فقط یاخته چهار این از .کندی م ایجاد

 .کند می ایجاد رویانی کیسۀ

 تقسیم اما شود، تقسیم ضمیمه تخمِ هستۀ اگرکدام گزینه ی زیر  -110

 B.شود می دیده آبدار صورت به آندوسپرم بافتبخشی از  نگیرد، انجام سیتوپالسم

 آناناس-4کیوی       -3نارگیل       -2موز      -1

 Cشکل زیر:با توجه به  -111

 

.  ، . . . . . .  که اولی از دید . . . . . . است و دومی از دید . .2، . . . . . . . و شکل 1شکل 

 . . . . . . . . می باشد.

 یبه دانه م لیکرده تبد رییپس از لقاح ، تخمک تغ

وآندوسپرم  انیشود  .دانه کاج شامل پوسته ، رو

دهد.  یم لیدانه را تشک ییاست که اندوخته غذا

که به پراکنده شدن دانه  زداردیبال ن کیدانه کاج 

 کند . یکمک م

 

 تیواسپوروف دیرو یمساعد دانه م طیدرشرا

 کند. یم جادیرا ا یدیجد

 

 

 یکاج فقط در ابتدا تیتوان گفت که اسپوروف یم

از  رایوابسته است ز تیدانه به گامتوف شیرو

 کند . یم هیآندوسپرم تغذ

 

 



 گل قاصد،گل قاصد،زنبور عسل،انسان-2گل قاصد،گل قاصد،انسان،زنبور عسل   -1

 میخک،میخک،زنبور عسل،انسان-4     میخک،میخک،انسان،زنبور عسل     -3

 Bاست: رُست دانهکدام گزینه معای صحیح تر اصطالح  -112

اصطالحًا .است سخت معموالً ها دانه پوستۀ. شود می تبدیل دانه پوستۀ به تخمک پوستۀ-1

 به این سختی پوسته دانه رست گویند.

 رشد مناسب شرایط در رویان. شود می متوقف مدتی تا آن رشد رویان، تشکیل از بعد -2

 .گویند می رُست دانه آن بهاصطالحاً  که کوچک گیاهی صورت به و گیرد سرمی از را خود

 متورّم آب جذب با ها دانه. دارد نیاز مناسب دمای و اکسیژن آب، به رویش برای دانه -3

 به این شکافتگی اصطالحاً دانه رست گویند. داردی برم شکاف آنها پوستۀ و شوندی م

 جوانه زدن گیاه و سر از خاک برداشتن دانه اصطالحاً دانه رست گویند.به -4

سیب یک میوه ی . . . . . . است که در اثر رشد . . . . . . . . حاصل می  -113

 Bشود.

 کاذب،نهنج-4کاذب،دانه       -3حقیقی،دانه      -2حقیقی،تخمدان       -1

 A.کدام گیاه زیر علفی و چند ساله است -114

 یونجه-4گندم        -3نرگس     -2   زنبق     -1

 با توجه به شکل روبرو، -115

 کدام عبارت نادرست بیان شده است؟

 D(96)کنکور 

 ،سلول هایی با دو مجموعه کروموزوم دارد.4همانند بخش  1بخش -1

 ،پس از جوانه زنی از زیر خاک خارج می شود.1همانند بخش  3بخش -2

 اسپوروفیت جدید محسوب می شود.،جزئی از 4بر خالف بخش  2بخش -3

 ،نخستین عالمت جوانه زنی دانه را نشان می دهد.2بر خالف بخش  3بخش -4

 D(96)کنکورکند؟ یرا به طور مناسب کامل م ریچند مورد،عبارت ز -116

 کاج در درون اتاقک گرده قرار دارد، . . . . . (( یگرده  یکه دانه  ی))به طور حتم،در تمام مدت

 پوسته دارد. *تخمک تنها یک

 *بافت آندوسپرم تشکیل می شود.

 

 مادگی ساختمان

 تشیکل کالله خامه، تخمدان، بخش سه از برچه هر

 یک که است تهی میان بخش تخمدان. استشده

 مرکب مادگی هایبرچه تعداد و دارد خانه چند یا

 تخمدان هایخانه تعداد و هاکالله تعداد به اغلب

 نام به ساختارهایی تخمدان درون در. دارد بستگی

 هایگامت حامل هاتخمک. آیندمی پدید تخمک

 درون در را تخمک گرفتن قرار ٔ  نحوه. اندماده

 و دراز بخش خامه. گویندمی تمکن تخمدان

 قرار تخمدان و کالله بین که است برچه باریک

 .باشند متصل هم به یا آزاد ممکن هاخامه دارد

 

 اتحاد از که ستونی وسط در صورت این در

 بوجود مجرا چند یا یک شودمی ایجاد هاخامه

 ٔ  لوله عبور راه حقیقت در مجاری این و آیدمی

 انتهایی بخش است تخمک به رسیدن برای گرده

 است برجسته معموالً که گویندمی کالله را خامه

 کالله سطح. شودمی ظاهر مختلف هایشکل به و

 است کوتاهی و مانند کرک هاییاخته دارای اکثراً

 کالله موثرند گرده نگاهداری و جذب در که

 مایع بنام قندی و چسبنده مایعی گیاهان از بعضی

 افشانیگرده که گیاهانی در. کندمی ترشح کالله

 کالله گندم تیره مانند گیردمی انجام باد وسیلهبه

 .است کرکدار و منشعب

 

 

 

 

 



 هستند.*مخروط های ماده در حال باز شدن 

 *دانه گرده از حالت نارس به حالت رسیده در می آید.

 چهار مورد-4سه مورد     -3دو مورد     -2یک مورد      -1

 دهیچسب گریکدیکه به  یدیاز چهارسلول هاپلوئ کیدرباره هر  نهیکدام گز -117

 D(95)کنکور است؟ حیشوند صح یم افتیشاه پسند  گرده سهیاند و در ک

 دهد. یانجام م یهسته ا توزیم ج،یبه تدر-1

 کند. یم دیخود دو گامت نر تول میابتدا با تقس-2

 شود. یم دهید یخاص ناتیآن، تزئ یخارج وارهیدر د-3

 کند. دیخود، دانه گرده نارس را تول میتواند با تقس یم-4

تخمک  کی یانیرو سهیک ی رندهیدربرگ یسلول ها یچند مورد، درباره  -118

 D(94)کنکوراست؟نخود، نادرست  یتازه بارور شده 

 باشند. یهمتا م یکروموزوم ها یحاو-الف

 . ندیتوانند آلبومن را به طور کامل مصرف نما یم-ب

 کنند.  یم جادیا یدیچهار کرومات یساختارها ،یطیدر شرا- ج

 شوند. یمادر م اهیبه گ انیموجب اتصال رو ژه،یو یبخش لیبا تشک- د

 جهار مورد-4سه مورد       -3    دو مورد  -2یک مورد     -1

 D (91)کنکورکدام عبارت نادرست است؟ -119

 کنند. بسیاری از گیاهان با قرار گرفتن در سرما، توانایی گلزایی در اوایل بهار را پیدا می-1

 شود. گیاه چمن به فراوانی و به سرعت از طریق تولیدمثل رویشی زیاد می-2

 گیرد. ای انجام می های ویژه شده از طریق بخشتولیدمثل غیرجنسی گیاهان عموماً -3

 دهد. گیاه زنبق با استفاده از یک فالش نوری در طول شبهای کوتاه، گل می-4

را به ارث برده است که  اهیاز ژنوم گ یدو سر یاهیگ دیپلوئیهر سلول د -120

 یگامت منتقل م کیبه درون  یسر هر جدا شده، گریکدیاز  وزیم میدر هنگام تقس

 E(92)المپیاد .دیدرست را انتخاب کن ۀنیگز ر،یز یشود. با توجه به گزاره ها

 یقرار دارد، دارا یسلول میمتافاز تقس ۀسلول آلبومن ساز دانه که در مرحل کیاول:  ۀگزار

 است؟ اهیاز ژنوم گ یچند سر

 تخمک ساختار

 .است شده تشکیل بخش سه از تخمک

 آن هاییاخته تمام که( بافت) خورش بافت

 .هستند مریستمی

 غالفی شکل به بافت الیه دو خورش اطراف

 را خورش نوک و کندمی رشد باال طرفبه

 انتها در کوچکی سوراخ فقط و گیرددربرمی

 بافت الیه دو. نامندمی سفت آنرا که ماندبازمی

 بیرونی پوسته و درونی پوسته را خورش پیرامون

 .نامندمی

 

 آن انواع و تخمک بندی جفت

 هاتخمک بندی جفت این در کناری بندی جفت

 در گیرندمی قرار تخمدان داخلی سطح در

 شده، تشکیل برچه یک از که لوبیا تخمدان

 دارند قرار برچه لبه دو اتصال محل در هاتخمک

 هر کنار شده تشیل برچه سه از که بنفشه در و

 این به و شودمی متصل دیگر برچه کنار به برچه

 آیدمی بوجود خانهتک ایبرچه سه مادگی ترتیب

 اتصال محل در تخمدان کناره در هاتخمک و

 .گیرندمی قرار هابرچه

 

 هایکناره بندی جفت این در محوری بندی جفت

 وسط در مادگی ٔ  دهنده تشکیل هایبرچه

 تخمدان میانی محور و پیوسته یکدیگر به تخمدان

 در هابرچه تعداد به بنابراین دهند؛می تشکیل را

 به هاتخمک و آید؛می بوجود حفره تخمدان داخل

 قرار میانی محور طول در هاییردیف صورت

 .سوسن تیره گیاهان مانند گیرند،می

 

 هایمادگی در بندی جفت این مرکزی بندی جفت

. دارد وجود پامچال خانهتک و برچه چند

 که تخمدان مرکز در آزاد ستون روی بر هاتخمک

 آمده حاصل هابرچه اتصال محل قاعده رشد از

 .فرنگی انگور و سبز فلفل مثل گیرند،می قرار



I-     دو سریII-       سه سریIII-      چهار سریIV-شش سری 

 گرده: ۀموجود در لول یشیو زا یشیرو یهسته ها یژنوم یدوم: به نظر شما محتوا ۀگزار 

V-          یکسان اندVI-           مشابه اندVII-کامالً متفاوتند 

 گزینه ها:

1-VI  وI          2-VII  وII         3-VI  وIII       4-V  وIV        5-V  وIII   

دار  باله ییها در هنگام بلوغِ کامل، دانه( pinus)کاج همخروطهای ماد -121

. در کنند یکمک مها  و به پراکنش دانه شوند یم که با باد منتشر کنند یم جادیا

 و زبان( Ulmus)ننارو مانند ای، دولپهدرختان نهاندانه  یبرخ

 . نظرشود یانتشار دانه توسط باله و به کمک باد انجام م زین( Fraxinus)گنجشک

کاج،  اهانیدر مورد گ نهیافشان هستند، کدام گز بادگرده اهیکه هر سه گ نیبه ا

 E(95)المپیاد است؟ درست گنجشک نارون و زبان

 دارد. وهاییمنشأ م اهیباله در هر سه گ-1

 ای دارد. گنجشک منشأ برچه در نارون و زبان یول ؛یباله در کاج از پولک )فلس( تخمک-2

 دارد. یمنشأ پولک )فلس( تخمک اهیباله در هر سه گ-3

 می پخش پروانه توسط گنجشک زبان و نارون گردهدانه  یبور ولزن توسط کاج گرده دانه-4

 .شود

 دار است. باله اهگی سه هرهای گرده  دانه-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادگی عملکرد

 تولید در باشدمی گیاه زایای اندام که مادگی نقش

 جنسی هاییاخته ایجاد در مادگی و باشدمی مثل

 کلی بطور و دارد نقش ماده هاییاخته یعنی گیاه

 لقاح و میوز یعنی جنسی مثل تولید اصلی مراحل

 اثر در گیردمی صورت زیر ترتیب به و گل درون

 سپس. شوندمی تشکیل ماده و نر هاییاخته تقسیم،

 میوه و گیردمی صورت لقاح افشانی گرده اثر در

 و کنندمی رشد دانه و میوه. آیندمی بوجود دانه و

 فرایند دانه، پیدایش با شوندمی پراکنده سپس

 جنین تشکیل با و شودمی کامل جنسی مثل تولید

 گیاه زندگی دوران از مرحله نخستین دانه درون

 .شودمی آغاز جوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


