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داوطلبین محترم کنکور علوم تجربی
لطفاً:
قبل از مطالعه ی این خوان به ترتیب فصل های زیر را از کتاب درسی زیست شناسی دبیرس تان مطالعه کنید.
 -فصللل  3دوم دبیرسللتان (سللفری در دنیای جاندارانا از "سللازمانبندی سلللو

های گیاهان" تا آخر

فصل)
 -فصل  6دوم دبیرستان (از " انتقا

مواد در گیاهان" تا آخر فصل)

 فصل  7دوم دبیرستان (از "دفع مواد در گیاهان" تا آخر فصل) فصل  8دوم دبیرستان (از "گیاهان نیز حرکت میکنند" تا آخر فصل) فصل  9سوم دبیرستان (تولیدمثل گیاهان) -فصل  10سوم دبیرستان (رشد و نمو در گیاهان)
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تولیدمثل گیاهان
انواع دسته بندی گیاهان وجود دارد:
الف – برحسب تاکمل گیاهان شامل:
 . 1گیاهان ابتدایی یا پست (خزه گیان  +سرخسها)
 . 2گیاهان پیشرفته یا عالی (بازداناگن و نهانداناگن)
ب – بر حسب داشتن یا نداشتن آوند شامل:
 . 1گیاهان غیرآوندی (خزه گیان)
 . 2گیاهان آوندی (سرخس ها  +بازداناگن  +نهانداناگن)
ج – بر حسب داشتن یا نداشتن دانه شامل:
 . 1گیاهان بدون دانه (خزه گیان  +سرخس ها (نهانزادان آوندی))
 .2گیاهان دانه دار (پیدازادان)( :بازداناگن و نهانداناگن)

نکته :
مثا

معروف بازداناگن شامل اکجا سروا صنوبر اسکویا و نوئل میباشد.

گیاه اسپوروفیتا گیاه دیپلوئید است که از رشد سلو

زیگوت بوجود میآید و میتواند با تقسیم میوزا هاگها (اسپورها) را بوجود

آورد.
گیاه اگمتوفیتا گیاه هاپلوئید است که از رشد سلو
و سلو

جنسی ماده (سلو

هاگ بوجود میآید و میتواند ب ا تقسیم میتوز سلولی جنسی نر (آنتروزوئید)

تخمزا) را بوجود آورد.

ناکت :
 . 1دو واقعه مهم که اسپوروفیت و اگمتوفیت را از هم جدا می کند میوز و لقاح است.
 . 2سلو

مادر هاگ که در هاگدان گیاه واقع است با میوزا هاگها را بوجود میآورد.

 . 3تفاوت هاگ و اگمت اینست که هاگ قدرت رشد(تقسیم میتوز) دارد ولی توانایی لقاح ن داردا در حالیکه اگمت توانایی لقاح
دارد ولی توانایی رشد ندارد.
 . 4ساختار جنسی نرا آنتریدی نامیده می شود که تخم مرغی شلک است و در انتهای اگمتوفیت نر واقع است.
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ساختار جنسی مادها آرکگن نامیده می شود که بطری شلک است و در انتهای اگمتوفیت ماده واقع است.
. 5سلو

های اگمتوفیتی هناگم تقسیم سلولی اکراسینگ اور و تتراد تشکیل نمی دهند اچون بخاطر هاپلوئید بودن میوز

ندارند ولی در سلو

های اسپوروفیتی هناگم تقسیم سلولی میتوان کراسینگ اور و تتراد دید اچون میوز دارند.

گیاهان در  4دسته اصلی مطالعه میشوند:
خزه گیانا نهانزادان آوندی (سرخس ها)ا مخروطیان (بازداناگن)ا گیاهان لگدار (نهانداناگن)

خزه گیان:
 رشد این گیاهان به گونه ای است که اناگر روی زمین می خزند و برای همین هم به آنها خزه گیان می
گویند.
 حدود  25000گونه دارند.
 یکی از تفاوت های اصلی آنها با جلبکها در این است که اندام های تولید مثلی نر و ماده دارند.

چرخه زندگی خزه گیان:

میتوز

آنتروزوئید)(n
( )2nزیگوت لقاح
سلو

تخمزا )(n

میتوز

آنتریدی)  (nاگمتوفیت نر)(n
آرکگن )  (nاگمتوفیت ماده)(n

میتوز

میوز
اسپوروفیت ()2n

هاگ

)(n

ناکت خزه گیان:
 . 1اگمتوفیت از اسپوروفیت بزرگتر است.
 . 2گیاه اصلی بخش اگمتوفیت گیاه است.
 . 3اسپوروفیت روی اگمتوفیت ماده تشکیل میشود و تا آخر ع مر به آن وابسته باقی میماند.
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 . 4اسپوروفیتا هتروتروف است در حالیکه اگمتوفیت اتوتروف است پس در بخش اگمتوفیت اچرخه اکلوین و آنزیم های
آن(مانند روبیسکو) وجود دارد.
 . 5خزه گیان چون بدون آوند هستند.
الف – کوتاهاند
ب – در مناطق مرطوب زندگی میکنند(جهت انتشار مواد معدنی به سلولها).
ج – آب و مواد غذایی از راه اسمز و انتشار سلو

به سلو

منتقل میشود.

 .6علت زندگی خزه گیان در مناطق مرطوب:
الف – تولیدمثل جنسی(آنتروزوئیدها در محیط آب شنا می کنند تا به سلو

تخم زا برسند).

ب – بافت آوندی ندارند.
 .7گسترش خزه گیان بوسیله هاگ است.
 . 8درون هر آنتریدیا آنتروزوئیدهای فراوانی تولید می شلودا در حالیکه درون هر آرکگن فقط یک سلو

تخمزا بوجود

میآید.
 .9بخش اسپوروفیتی ( )2nاز پایها تار و کپسو

تشکیل یافته است.

 .10بخش اگمتوفیت ( )nاز ریزوئیدا محور و ضمائم تشکیل یافته است.
 .11ب خش اگمتوفیتی طوالنی تر از بخش اسپوروفیتی است.
 . 12آنترزوئید خزه گیان دو تاژکه است در حالیکه سلو

تخم زا تاژک ندارد.

. 13بخش ریزوئید (ریشه سا ) اگمتوفیت خزه فتوسنتز نمی کند.

سوا

-24

الف) پروتا

شلک فرضی مقابل بخشی از مراحل تشکیل  ..................را نشان میدهد( .کنکور سراسری )90

از هاگ سرخس

ب) هاگ از اسپوروفیت خزه
ج) آندوسپرم از بافت خورش اکج
د) دانه گرده نارس در کیسه گرده شاه پسند
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سوا

-25

در چرخه زندگی خزها کدامیک مربوط به دوره اسپوروفیتی است؟ (کنکور سراسری )73

ب) تار

الف) تولید مثل رویشی

ج) ریشه مانند

د) محور

نهانزادان آوندی (سرخسها):
نسبت به خزه گیان تاکمل یافته تر هستند زیرا دارای بافت هادی است.
در سرخس هاا برخالف خزه گیان اگمتوفیت نر و ماده از هم جدا نیستند بطوریکه آنتریدی ها و آرکگنها در سطح زیرین
اگمتوفیت واقع هستند.

ناکت :
 . 1اسپوروفیت بزرگتر از اگمتوفیت است.
 . 2گیاه اصلی اسپوروفیت است.
 . 3گیاه اصلی (اسپوروفیت بالغ) دارای برگا ریشه و ساقه است.
 . 4ساقه زیرزمینی بوده و ریزوم نامیده میشود.
 . 5برگا برگ شاخه نامیده میشود.
 .6همانند خزه از طریق هاگ تکثیر پیدا میکنند.
 . 7هاگینه مجموعه هاگدان های پشت برگ شاخه است.
 . 8دمبرگ طویل دارند.
. 9اسپوروفیت فقط در مراحل جنینی به اگمتوفیت وابسته است.
. 10اسپوروفیت در دوران جنینی نمی تواند فتوسنتز کند ولی در بلوغ فتوسنتز کننده است.
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چرخه زندگی سرخسها:
ریزوم
( ) 2nگیاه اصلی (اسپوروفیت)

ریشه
پشت برگ (هاگینه)

برگ شاخه
زیگوت

سلو

آنتروزوئید
آنتریدی
زیرپروتا
آرکگن

اگمتوفیت (پروتا

)

میتوز

درون یک هاگدان ()2n
میوز
هاگ ()n

صفحهای قلبی سبزرنگ
دارای ریشهسا (ریزوئید)

تخمزا
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ناکت :
 . 1بخش اسپوروفیتی طوالنیتر از بخش اگمتوفیتی است.
 . 2آنتروزوئید دارای تاژکهای زیاد است.
 . 3هاگ با میوز و اگمت با میتوز بوجود میآید.

-26

سوا

گیاهان بد ون دانه همگی  ...................دارند( .کنکور سراسری )87

ب) اگمتوفیت بزرگتر از اسپوروفیت

الف) اگمتوفیت فتوسنتز کننده
ج) اسپوروفیت بزرگتر از اگمتوفیت

 - 27تقسیم سلو

سوا

د) اسپوروفیت غیر وابسته به اگمتوفیت

های هاگ در سرخس بدون وجود کدام انجام میشود؟ (کنکور سراسری )86

الف) کمربندی از رشته های پروتئینی در میانه سلو
ب) لوله های ریز پروتئینی بنام میکروتوبو
ج)رشته های پروتئینی بین دو سانتریو
د) وزیکو

سوا

های حاصل از جسم لگژی در میانه سلو

 -28کدام

الف) سرخس

سوا

 -29سلو

الف) تار خزه

سوا

 -30سلو

الف) سرخس

در مراحل اسپوروفیتی و اگمتوفیتی قادر به انجام فتوسنتز است؟ (کنکور سراسری )84

ج) نخود

ب) خزه

د) گندم

های کدام هاپلوئید است؟ (کنکور سراسری )83

ب) آرکگن سرخس

ج) لپه گندم

د) ریزوم زنبق

های حاصل از تقسیم میتوز هاگ  .................قدرت فتوسنتز دارند( .کنکور سراسری )82

ب) نر اکج

ج) ماده جعفری

د) ریزوپوس استولونیفر
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سوا

 -31چند موردا جمله زیر را بطور صحیحی تکمیل می نماید؟ (کنکور سراسری )92

هاگ و اگمت سرخس از نظر  ........به یکدیگر شباهت دارند.
 شلک و اندازه
 توانایی تقسیم شدن
 عدد کروموزومی
 نوع تقسیمی که بطور مستقیم از آن بوجود میآیند.
الف) 1

جدو

سوا

ب) 2

د) 4

ج) 3

مقایسه خزه گیان و سرخسها:
ویژگیها

خزه گیان

سرخسها

آوند

ندارند

دارند

دانه

ندارند

ندارند

اگمتوفیت مستقل

دارند

دارند

اسپوروفیت مستقل

ندارند

دارند

ریشها ساقه و برگ

ندارند

دارند

اگمتوفیت نر و ماده جدا

دارند

ندارند

 -32در همه ی گیاهان (..........کنکورسراسری )93

الف)آرکگن دارااگمتوفیت در بخشی از اسپوروفیت تمایز می یابد.
ب)سانتریو

دارا اسپوروفیت در ابتدای رویش به اگمتوفیت وابسته است.
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ج)غیر آوندی ا هر اگمتوفیت ساختار های چند سلولی نر و ماده تولید می کند.
د)آوندیایک یا چند برگ تغییر شلک یافته در رساندن مواد غذایی به رویان نقش دارد.

سوا

 -33در هر گیاهی که اسپوروفیت به اگمتوفیت وابستگی داردا ( ...........کنکور سراسری خارج از کشور )92
 ) 1آنتروزوئیدها درون آنتریدی تشکیل میشوند.
 ) 2اگمتوفیت از ابتدا مستقل از اسپوروفیت میباشد.
های هاپلوئیدی در درون آرکگن انجام میشود.

 )3لقاح سلو

 ) 4تشکیل رویان با تقسیم نابرابر سلو

سوا

 2nکروموزومی آغاز میشود.

 -34در همه ی گیاهان ( .........کنکور سراسری خارج از کشور )93
 )1سانتریو

دارا از رشد هر هاگا اگمتوفیت نر یا ماده ایجاد میشود.

 )2آون ددارا با فعالیت اکمبیوم چوب پنبه سازا روپوست ساقه از بین میرود.
 ) 3بدون رویانا اسپوروفیت جوان در ابتدای رویش از اگمتوفیت تغذیه میکند.
 ) 4بدون آوندا هر اگمتوفیتا ساختارهای پرسلولی نر و ماده را ایجاد میکند.

گیاهان دانهدار:
شلللاملل بلازداناگن (مخروط داران) و نهلانلداناگن (گیلاهلان لگدار) اسلللت .گیاهان ابتدایی (خزه گیان و
سرخس ها) از طریق هاگ و گیاهان پیشرفته (بازداناگن و نهانداناگن) از طریق دانه تکثیر پیدا میکنند.
از نظر تولیدمثلیا دانه از  3نظر برتر از هاگ است :
 . 1دانها رویان چند سلولی دارد ولی هاگ فقط یک سلو

دارد.

 . 2دانه اندوخته غذایی دارد ولی هاگ اندوخته غذایی ندارد.
 . 3دانه پوشش ضخیم و سختی دارد که در شرایط نامساعد محیطی مدت بیشتری رویان در آن زنده میماند.

ناکت گیاهان دانهدار :
 . 1اگمتوفیت بسیار کوچک و دارای تعداد کمی سلو

است.
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 .2هاگ ها در درون اسپوروفیت باقی می مانند و اگمتوفیت نر و ماده در درون آن بوجود میآید.
 . 3برای لقاح به آب سطحی نیاز ندارند و توسط باد یا جانورانا دانه گرده جابجا میشود.

بازداناگن:
بخش تولیدمثلی از اجتماع برگ های تغییر شلللک یاف ته به اسللم پولک
ساخته شده است و مخروط نامیده میشود .دو نوع مخروط وجود دارد:
 . 1مخروط نر :زیر پولک این نوع مخروطا کیسللههای گرده واقع اسللت که
دانه های گرده در درون این کیسللهها بوجود میآیند .در پایه هر فلس
مخروط نر دو کیسه گرده حاوی چند سلو

مادر هاگ قرار دارد.

 . 2مخروط ماده :در سللطح باالی پولکهای این نوع مخروط اتخمکا
بوجود می آیند .در پایه هر فلس مخروط ماده دو تخمک بوجود میآید.
چرخه تولیدمثل جنسی در بازداناگن به قرار زیر است:
چگونگی تشکیل اگمت ماده (سلو

تخمزا):

یک پوسته
روی فلس مخروط ماده  تخمک نارس (سا

او

سوراخ سفت

)

پارانشیم خورش
سا

دوم
سلو

مادر هاگ ماده

میوز با سیتوکینز نابرابر
 4سلو
میتوز متوالی

سلو

تخمزا()n

آرکگن

آندوسپرم
(اگمتوفیت ماده)

سلو

باقیمانده

 3تا از بین
میرود

(هاگ ماده)
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چگونگی تشگیل اگمت نر (آنتروزوئید):
میوز

زیر فلس مخروط نر  کیسه گرده  سلو

مادر هاگ نر ()2 n

 4سلو

هاگ نر

(هر کدام دانه گرده نارس نامیده میشود)
 2میتوز

دانه گرده رسیده ( 4سلو

)

(اگمتوفیت نر)
دانه گرده رسیده (اگمتوفیت نر) شامل :
پروتا

دو سلو
یک سلو

رویشی  بعد از گرده افشانی  لوله گرده
آنتروزوئید ()n

میتوز
یک سلو

زایشی
آنتروزوئید ()n

ناکت :
 . 1دانه گرده نارسا هاگ نر نامیده میشود.
 . 2آنتروزوئیدها فاقد تاژک هستند.
 . 3گرده افشانی اغیرفعا

است.

بخش های سازنده دانه بازداناگن:
 . 1با

و پوسته دانه (اسپوروفیت  2nمادری)

 . 2اندوخته (آندوسپرم) که اگمتوفیت ماده نامیده میشود.
 . 3رویان که اسپوروفیت جدید  2nاست.

(شلک دانه گرده رسیده اکج)
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ناکت بازداناگن:
. 1مخروط نر اکوچک ا نارنجی رنگ و تعداد زیادی از آنها اباهم در راس یک شاخه ی جوان قرار دارد ادر حالیکه مخروط
ماده اسبز رنگ (سا

)یا قهوه ای رنگ (سا

او

دوم)ابصورت انفرادی یا چند تایی

در راس بعضی ساقه های جوان دیگر قرار دارد.
 . 2مخروط ماده نارس سا
رسیده سا

او

اسبز رنگ بوده و پولک های آن بسته است ولی مخروط ماده

دوم ا قهوه ای رنگ بوده و پولک هایش باز است.

. 3به مخروط ماده ا بعد از لقاح و تشکیل دانه امخروط دانه می گویند.
. 4تعداد لپه های دانه ادو یا بیشتر است(مثال ً در دانه اکج ا 8لپه وجود دارد).
. 5بازداناگن اهمیشه سبزندازیرا برگ هایشان را یکباره از دست نمی دهند.
.6آنتریدی ندارند.
. 7آوند چوبی فقط تراکئید دارد(در آوند چوبی بازداناگن اعناصر آوندی وجود ندارد).
ندارند.

.8سانتریو

. 9آرکگنا روی آندوسپرم تشکیل می شود.

تذکر  :شلک زیر را خوب بخاطر بسپارید چون ممکن است از بخش های مختلف آن سوا

سلوا

شود.

 -35در کدام گیاها اگمتوفیت بر روی اسپوروفیت بوجود می آید و اسپوروفیت جدید از اگمتوفیت نسل قبل تغذیه

میکند؟ (کنکور سراسری )89

الف) خزه

ب) لوبیا

ج) سرخس

د) اکج
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سوا

-36

بافت حاوی مواد غذایی در دانه کدام گیاه قبل از لقاح تشکیل میشود؟ (کنکور سراسری )86

الف) ادریسی

ب) اکج

ج) لوبیا

د) گندم

نهانداناگن:
در نهانداناگنا لگ بوجود آمده که در سلله شللاخه قبلی وجود نداشللتا بطوریکه
اگمتوفیلت در لگ تشلللکیلل و تمایز پیدا میکند .لگ با عث تاکمل در زمینه گرده
افشلانی و تشلکیل دانه می شود و این برای زندگی در شرایط خشکی سازاگرتر
است و دقیقاً هم به همین ع لت است که پراکندگی و انواع نهانداناگن بسیار زیاد
شده است.
اجزای لگ عبارتست از:
الف – اکسبرگ (محافظت از لگ) که سبز رنگ است.
ب – لگبرگ (جلب حشرات) که رنگین است.
ج – پرچم (بوجود آورنده دانه گرده) از میله و بساک تشکیل یافته است.
د – مادگی (بوجود آورنده سلو

تخم زا) از یک یا چند برچه ساخته شده است که هر برچه هم شامل الکلها خامه و تخمدان

است.
هل  -نهنج که حجیم است و محور لگ است.

چرخه تولیدمثل جنسی در نهانداناگن:
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چگونگی تشکیل سلو

تخمزا:
الکله

لگ  مادگی  برچه

میوز با سیتوکینز

خامه

نابرابر

(تخمدان)

() n

 4سلو

پارانشیم خورش
) 2n

(یک سلو

کیسه رویانی (اگمتوفیت ماده)

 3سلو

 1سلو

 3میتوز

از بین میرود.

باقی میماند

(هاگ ماده)
)(n
است.

هر کیسه رویانی شامل 8 :هسته و  7سلو

دو هسته ای (وسط کیسه رویانی)ا

 3سلو

متقاطر (مخالف سفت)ا  1سلو

 2سلو

قرینه یا سینرژید (مجاور سفت)ا  1سلو

تخمزا (مجاور سُفت)

چگونگی تشکیل آنتروزوئید:
میله
لگ  پرچم
بساک  کیسه ی گرده  سلو

مادر

میوز

 4هاگ نر )(n

هاگ نر (( ) 2nدانه گرده نارس)
 1میتوز
تشکیل لولهی گرده  سلو

 2سلو

(آنتروزوئید)

میتوز

رویشی )(n
دانه گرده رسیده
سلو

زایشی)(n

(اگمتوفیت نر)

هر دانه گرده رسیده از قسمتهای زیر تشکیل یافته است:
پوسته (الیه ی خارجی و الیه ی داخلی)ا سلو

زایشی و سلو

رویشی
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ابتدا سلو

رویشی رشد می کند و لوله ی گرده را در درون خامه بوجود میآوردا سپس در درون لوله گردها سلو

یک میتوز دو سلو

سوا

زایشی با

آنتروزوئید بوجود میآورد.

-37چند موردا درباره سلو

های دربرگیرنده کیسة رویانی در یک تخمک تازه بارور شده نخودا درست است؟(کنکور

سراسری  94خارج از کشور)
الف -آلبومن را به طور اکمل مصرف می کنند.
ب -در هستة خود هر دو الل یک ژن را دارند.
ج -در شرایطی ساختارهای چهار کروماتیدی می سازند.
د -با تشکیل یک بخش ویژها رویان را به گیاه مادر متصل می نمایند.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

ناکت :
 .1در گیلاهان دانه دار از نمو تخم و بافت های تخمک پس از لقاحا دانه
تشکیل میشود.
 . 2سلاختار تخمک در نهانداناگن و بازداناگن مشلابه اسلت و از سه بخش
سلفت و پارانشیم خورش تشکیل شده است .تفاوت اصلی تخمک
پوسلتها ُ
نهانداناگن و بازداناگن در این است که تخمک نهانداناگن دو پوسته دارد
ولی تخمک بازداناگن یک پوسته دارد.

سوا

 -38کدام ادر گیاه آ فتابگردان احاصلِ تقسیم مستقیم میوز است؟ (کنکور سراسری )85

الف) تخم زا

سوا

-39

ب) گرده نارس

ج) آنتروزوئید

د) سلو

رویشی

در گیاه نخود کدام اگمتوفیت نر محسوب میشود؟ (کنکور سراسری )80

الف) دانه گرده رسیده

ب) دانه گرده نارس
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ج) لوله گرده

در نهانداناگنا سلو

د) کیسه گرده

تخم پس از تشکیل یک میتوز با سیتوکینز نابرابر انجام مید هد و دو سلو

از تقسیم میتوز و تمایز سلو

کوچک (که به سم ت سُفت است) رویان و از تقسیم میتوز س لو

بزرگ و کوچک تولید میکند.
بزرگتر بنداله یا نگهدارنده بوجود

می آید که رابط رویان و دیواره تخمدان است.
بافت اطراف کیسه رویانی به پوشش دانه تبدیل میشود.

سوا

 -40چند موردا درباره ی سلو

های دربرگیرنده ی کیسه رویانی یک تخمک تازه بارور شده ی نخودا نادرست

است؟(کنکور سراسری )94
الف -حاوی کروموزوم های همتا می باشند.
ب -می توانند آلبومن را به طور اکمل مصرف نمایند.
ج -در شرایطیا ساختارهای چهار کروماتیدی ایجاد می کنند.
د -با تشکیل بخشی ویژها موجب اتصا
1 )1

رویان به گیاه مادر می شوند.
3 )3

2 )2

4 )4

دانه بازداناگن و نهانداناگن:
مهمترین بخش دانها رویان اسللت که به اسللپوروفیت (گیاه اصلللی) تبدیل خواهد شللد .رویان با تمایزهای اولیها
برگهای رویانیا ریشه ی رویانی و لپهها را بوجود میآورد .از سخت شدن الیههای سلولی پوشش بیرونی تخمکا
پوسته دانه شلک میگیرد.

توجه :

به ریشه ی رویانی ا ریشه چه گویند.
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از مهمترین تفاوتهای دانهی نهانداناگن و بازداناگنا اندوخته غذایی استا بطوریکه اندوخته غذایی دانه در بازداناگن
بخشی از اگمتوفیت ماده (آندوسپرم) است که در مراحل اولیه رشد دانه مصرف میشود .در نهانداناگن اندوخته غذاییا
آلبومن نامیده میشود.
بر حسب محل استقرار نهایی آلبومن دو نوع نهاندانه وجود دارد:
 . 1نهانداناگنی که آلبومن ادر دانه بالغ اطراف رویان میم انند امانند :ذرت و گندم.
 . 2نهانداناگنی که آلبومن به رویان منتقل می شود و دانه بالغ افاقد آلبومن است مثل لوبیا و نخود.

تعریف لپه:
بخشی از رویان که اندوخته غذایی به آن منتقل می شود لپه نام دارد و یا اینکه لپه ابرگ ت غییر شلک یافته است که جزء رویان
است و نق ش ذخیره یا انتقا

سوا

 -41بطور معمو

الف) نخود

سوا

 -42سلو

در دانه رسیده کدام گیاه تمامی سلو
ب) ذرت

هاا عدد کروموزومی یکسان دارند؟

ج ) گندم

ب) ذرت

 -43سلاختار حاصل از سلو

(کنکور سراسری )82

د) اکج

های اندوخته دار دانه رسیده در کدام گیاه منحصراً  2nکروموزومی است؟

الف) اکج

سلوا

مواد غذایی به رویان را بر عهده دارد.

ج) گندم
بزرگتر که در ارر سیتوکینز نابرابر سلو

(کنکور سراسری )76

د) عدس
تخم گیاه نهاندانه بوجود میآید از نظر عمل

بیشترین شباهت را با کدام بخش جانوران دارد؟
الف) سفیده تخم مرغ

ب) بالستوسیت جنینی

ج) جسم زرد تخمدانی

د) جفت پستانداران

دانه در نهانداناگن شامل موارد زیر است:
 . 1رویان  :اسپوروفیت جدید 2n
 . 2پوسته  :دو الیه بوده و اسپوروفیت مادری  2nاست.
 . 3اندوخته  :آلبومن 3n
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سوا

 -44با توجه به شلک روبهروا کدام موارد صحیح اند؟(کنکور سراسری خارج از کشور )92
الف)  Aبخشی از اسپوروفیت گیاه والد است.
ب)  Cاز نظر عدد کروموزومی با  Dتفاوت دارد.
ج)  Bقبل از لقاح تشکیل شده است.
د)  Cاز نظر عدد کروموزومی با  Bتفاوت دارد.
 )1الف – د

سوا

-45

 )3ج – ب

 )2الف – ب

 )4ج – د

در بخشی از چرخه زندگی اکج بر خالف ارکیده ( ...............کنکور سراسری )90

الف) دانه فاقد اگمتوفیت ماده است.
ب) اگمتوفیت مادها درون تخمک قرار دارد.
رویشیا لوله گرده را میسازد.

ج) سلو

د) بافت حاوی مواد غذایی دانها بخشی از اگمتوفیت است.

سوا

 -46در گیاه ذرتا تعداد کروموزومهای سلو

الف) لپه

سوا

ب) خورش

های کدام با سایرین متفاوت است؟ (کنکورسراسری )84

ج) اندوخته دانه

د) پوسته تخمک

 -47در گیاهانی که اگمتوفیتا پیوسته به اسپوروفیت باقیمانده و اسپوروفیت هیچگونه وابست گی غذایی به اگمتوفیت نداردا

( ...............کنکور سراسری )91

الف) اگمت ماده در درون آرکگن تشکیل میشود.
ب) هر تخمک دارای یک پوسته و یک سُفت است.
ج) یکی از چهار سلو
د) سلو

دانه گردها سلو

زایشی نام دارد.

زایشی مولد دو اگمت نر فاقد تاژک است.

در برش عرضی بساک از خارج به داخل بخش های زیر دیده میشود:
 یک الیه اپیدرم اکمالً کوتینی شده یک یا چند ردیف سلو -یک یا چند الیه سلو

ماکنیکی
غذا دهنده که ممکن است یک یا دو هسته داشته باشد.

 -یک دسته آوند چوب – آبکش بین سلو

های پارانشیمی
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 -کیسه گرده حاوی دانه گرده

ناکت :
 . 1آنتروزوئیدها افاقد تاژک هستند.
 .2همه ی هستههای کیسه رویانی از نظر ژنوتیپی یکسان هستند.
 . 3آرکگن و آنتریدی ندارند.
 . 4آوند چوبی اهر دو نوع سلو
 .5سلو

ها اسانتریو

تراکئید و عنصر آوندی را دارد.

ندارند.

برش عرضی ساقه ی گیاهان تک لپه و دولپه:
الف ) در ساقه ی گیاهان تک لپه ای

:

 -1تعداد دسته های آوندی فراوان تر است .
- 2دسته های آوندی روی دوایر تقریبا" هم مرکز قرار دارندا
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 - 3پوست نازک و اگهی مرز آن با استوانه ی مرکزی نامشخص است.

ب)در ساقه ی گیاهان دو لپه ای:
 - 1تعداد دسته های آوندی کم تر و روی یک دایره قرار گرفته اند.
- 2پوست مشخص تراست .

برش عرضی ریشه ی گیاهان تک لپه و دولپه:
الف) در ریشه ی گیاهان تک لپه ای:
- 1آوند ها به صورت یک در میان ( یک دسته اوند چوبی یک دسته اوند آبکش
) قرار دارند .
- 2در بین آوندها بافت پارانشللیم مغزی ادامه می یابد و اشللعه ی
مغزی را می سازد .
ب) در ریشه ی گیاهان دولپه ای:

- 1معموال" تعداد دسته ها ی آوندی کمتر است.
 - 2دسلته های آوندی در کنار هم قرار گرفته اند و شلک ضربدر را می
سازند .
 - 3اغلب بافت پارانشیم مغزی وجود ندارد .

نکته :
بخش مرکزی ریشه در تک لپه ای ها معموال از جنس پارانشیم
مغزی است در حالی
که مغز ریشه در دولپه ای ها از جنس سلو

های آوند های چوبی است.
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مقایسه چرخه زندگی بازداناگن و نهانداناگن
نهانداناگن

بازداناگن
دانه روی پولک مخروط ماده واقع است

دانه درون میوه واقع است

اندوخته ی دانه  nکروموزومی است

اندوخته ی دانه  3nکروموزومی است

اندوخت ه اقبل از لقاح تشکیل میشود

اندوخته ابعد از لقاح تشکیل میشود

دانه ابالدار است

دانه بدون با

اگمتوفیت مادها آندوسپرم است

اگمتوفیت مادها کیسه رویانی است

دانه گرده رسیده چهار سلو

دارد

است

دانه گرده رسیده دو سلو

دارد

دانه گرده نارس با دوبار میتوز به دانه گرده رسلللیده تبدیل دانله گرده نارس با یکبار میتوز به دانه گرده رسلللیده تبدیل
میشود
در سللا

میشود
دوم ایکی از سلللو

های پارانشللیم خورش در سللا

او

یکی از سلللو

های پارانشللیم خورش

تقسیم میشود

تقسیم میشود.

کیسه گردها زیر پولک مخروط نر است

کیسه گرده در درون بساک تشکیل میشود

تخمک روی پولک مخروط ماده است

تخمک در درون تخمدان مادگی است

آرکگن تشکیل میشود.

آرکگن تشکیل نمیشود.

اندام زایشی مخروط نام دارد

اندام زایشی لگ نام دارد

عنصر آوندی ندارد

عنصر آوندی دارد

بصورت درخت و درختچه های چوبی هستند

بصورت علفیا درخت و درختچه های چوبی هستند

 840گونه دارد

 300هزار گونه دارد
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 -48کدام مورد در ساختار تخمک های اکج و سیبزمینی وجود دارد؟ (کنکور سراسری )77

سوا

الف) دو پوسته

ب) آرکگنهای متعدد

ج) اتاق دانه گرده

د) بافت خورش

سوا

 - 49در کدامیک از جانداران زیر هاگ های نر و ماده با هم تفاوت دارند و ذخیره غذایی رویان جوان هاپلوئید

است؟ (کنکور سراسری )84

الف) اکج

ب) لگ سرخ

ج) خزه

د) سرخس

ناکت:
.1از خزه گیان به سمت نهانداناگنا اگمتوفیت کوچکتر و اسپوروفیت بزرگتر میشود.
خزه گیان  سرخسها  بازداناگن  نهانداناگن

. 2خزه گیان ا جور هاگ و ناجور اگمتو فیت هستند.
. 3نهانزادان آوندی ا جور هاگ و جور اگمتو فیت هستند.
نهانداناگن و بازداناگن ناجور هاگ و ناجور اگمتو فیت هستند.

توجه :
 جور هاگ (هاگ ها ی حاصل از میوز سلو

مادر ا یکنوع هستند)
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 ناجور هاگ (هاگ های حاصل از میوز سلو

مادر ا دو نوع هستند)

جور اگمتو فیت(آنتریدی و آرکگن روی یک اگمتوفیت نر – ماده واقع است)
ناجور اگمتو فیت(آنتریدی و آرکگن روی دو اگمتوفیت مختلف نر و ماده واقع است)
. 4در همه ی گیاهان ا اگمتو فیت از رشد هاگ و اسپوروفیت از رشد زیگوت بوجود می آید.
. 5هاگ در گیاهان فقط از طریق میوز ولی در قارچ ها هم از طریق میوز و هم از طریق میتوز بوجود می آید.
. 6اگمت در گیاهان اجلبک هاا قارچ ها و زنبور عسل نر از میتوز ولی در جانوران و دیاتوم ها از طریق میوز بوجود می آید.

مقایسه اگمتوفیت نر در گیاهان :

مقایسه اگمتوفیت ماده در گیاهان :
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«جدو
نام گیاه

خزه

همتاییها»
سرخس

نهانداناگن

بازداناگن

بخش ها یا مراحل مختلف

اگمت ماده

تخمزا

سلو

آنتروزوئید

سلو

تخمزا

آنتروزوئید

سلو

سلو

تخمزا

آنتروزوئید

تخمزا

آنتروزوئید

اگمت نر

اسپوروفیت

(دو تاژکی)

(چند تاژکی)

(بدون تاژک)

(بدون تاژک)

مجموع پایه ا تار و

گیاه اصلی سرخس

گیاه اصلی

گیاه اصلی

کپسو
(محصو

میتوز تخم)

(دارای ریشها
ریزوم و برگ شاخه)

مادر هاگ

مادر هاگ

(ریشه  +ساقه  +برگ)

ماده :یکی از سلو

-

های پارانشیم
سلو

نر :هر یک از سلو

هاگدان (محلی که مادر هاگ در آن

کپسو

میوز میکند و هاگها را به وجود
میآورد).

ماده :یکی از
سلو

خورش

 2nپدید آورندهی هاگها )(n

(ریشه  +ساقه  +برگ)

های پارانشیم
خورش

-

های

نر :هر یک از سلو

های کیسهی گرده

کیسهی گرده

هاگدانهای

ماده :تخمک

ماده :تخمک

تشکیل دهندهی

نر :کیسهی گرده

نر :کیسهی گرده

هاگینهها
هاگ (اسپور)

سلو

هاگ (اسپور)

حاصل از میوز

ماده :هاگ ماده

ماده :هاگ ماده

نر :هاگ نر یا

نر :هاگ نر یا

دانهی گردهی

دانهی گردهی نارس

نارس
اگمتوفیت
(محصو

میتوز هاگ)

اگمتوفیت ماده :گیاه
اصلی

پروتا

اگمتوفیت ماده :آندوسپرم

اگمتوفیت ماده :کیسه رویانی

اگمتوفیت نر:

اگمتوفیت نر:
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دانهی گردهی

اگمتوفیت نر:

رسیده

گیاه اصلی

محلی که اگمت درون آن به وجود می-
آید.

دانهی گردهی رسیده

ماده :قطب نزدیک به سفت

نر :آنتریدی

نر :آنتریدی

ماده :آرکگن

ماده :آرکگن

ماده :آرکگن

نر :لولهی گرده

تار

برگ شاخه

ماده :پولک مخروط ماده

ماده :برچه (تخمدان)

نر :پولک مخروط نر

نر :پرچم

کیسه رویانی
نر :لولهی گرده

بخشی که هاگدان بر روی آن قرار
میگیرد.

سوا

- 50در همة گیاهانی که  ..............دارندا اسپوروفیت  ..............است( .کنکور سراسری )94
 )1ساقة زیرزمینی – جوان برای مدتی به اگمتوفیت وابسته
 )2حرکت های غیرفعا

– بالغ کوچکتر از اگمتوفیت

 )3رشد پسین -بالغ تغذیه کنندة اگمتوفیت
 )4ریشة گوشتی -جدید به اگمتوفیت وابسته
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09123667097

پاسخ نامه تشریحی سواالت داخل متن
: 24

جواب سؤا

گزینه ی ب درست است  .اگر به گزینه ها توجه کنید در همه ی آنها یک گیاه نام برده شده است  .گیاهان ابتدایی (خزه
گیان و سرخس ها) دارای سانتریو
سانتریو

و گیاهان عالی (بازداناگن مثل اکج و نهانداناگن مثل شاه پسند) فاقد

هستند  .پس این شلک قطعاً مربوط به گزینه های « ج» و « د» نیست  .چون در شلک کروموزوم های

همتا از هم جدا شده اند پس قطعاً تقسیم سلولی از نوع میوز است (در این جا مرحله ی آنافاز  Iنشان داده شده است
) اسپوروفیت خزه دیپلوئید است و توانایی میوز را دارد و سلو

های هاپلوئید حاصل از آنا هاگ نامیده می شود .

تشریح سایر گزینه ها :
الف) پروتا

اگمتوفیت سرخس است  .چون سلو

ج) این شلک چون سانتریو

های آن هاپلوئید است توانایی میوز ندارند.

دارد قطعاً مربوط به بازداناگن (مثل اکج) نیست  .در بازداناگن ا یکی از سلو

پارانشیم خورشا میوز انجام داده و سلو

های

های هاپلوئید حاصل ا میتوزهای متوالی انجام می دهند تا بافت هاپلوئید

آندوسپرم بوجود آید که اندوخته غذایی است .
د) این شلک چون سانتریو

دارد پس قطعاً مربوط به نهانداناگن (مثل شاه پسند نیست)  .مراحل تشکیل دانه

گرده ی نارس را از درسنامه مطالعه کنید .
جواب سؤا

: 25

گزینه ی ب درست است  .خزه از گیاهان غیرآوندی است و فاقد ریشه ا ساقه و برگ حقیقی است ا بطوریکه بخش
اسپورفیتی آن از تار و کپسو

ساخته شده است ا بنابراین تار در دوره ی اسپوروفیتی بوجود می آید  .بخش اگمتوفیتی

شامل محور ا اجزای ریشه مانند و ضمائم است .
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جواب سؤا

: 26

گزینه ی الف درست است  .گیاهان بدون دانه شامل خزه گیان و نهانزادان آوندی است  .در خزه گیان فقط
بخش اگمتوفیت ا فتوسنتز کننده (اتوتروف) استا در حالیکه در نهانزادان آوندی (سرخس ها) هر بخش اگمتوفیتی
) و اسپوروفیتی ا فتوسنتز کننده است .

(پروتا

تشریح سایر گزینه ها :
ب) و ج) از خزه گیان به سمت نهانداناگن ا اگمتوفیت کوچکتر و اسپوروفیت بزرگ تر می شود .
(خزه گیان ← سرخس ها← بازدارنداگن ← نهانداناگن )
د ) در خزه گیان ا اسپوروفیت وابسته به اگمتوفیت ا در سرخس ها و بازداناگن و نهانداناگن اسپوروفیت مستقل از اگمتوفیت
است .
جواب سؤا

: 27

گزینه ی الف درست است  .کمربندی از رشته های پروتئینی در میانه ی سلو

هناگم سیتوکینز سلو

دیده می شود و در گیاهان (مثل سرخس) بوجود نمی آید  .در گیاهانا وزیکو
سلو

ا محتوای خود را (که عمدتاً سلولز است ) در وسط سلو

های جانوری

های حاصل از جسم لگژی دو

قرار می دهند (تشکیل تیغه میانی ) و غشای وزیکو

ها ا دو الیه فسفولیپیدی دو سوی تیغه میانی را بوجود می آورند (پایان سیتوکینز).
جواب سؤا

: 28

گزینه ی الف درست است  .در نهانزادان آوندی (سرخس ها) ا بخش اسپوروفیتی (گیاه اصلی) و بخش
اگمتوفیتی (پروتا

) ا هر دو اتوتروف بوده و می توانند فتوسنتز کنند .

تشریح سایر گزینه ها :
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ب) در خزه گیان (مثل خزه) فقط بخش اگمتوفیت ا سبز بوده و توانایی فتوسنتز دارد  .بخش اسپوروفیت که شامل تار و
کپسو

است توانایی فتوسنتز ندارد .

ج) و د) در بازداناگن (مثل اکج و صنوبر) و نهانداناگن (مثل نخود و گندم ) بخش اگمتوفیتی ا میکروسکوپی بوده و
فتوسنتز ندارد ا در حالیکه بخش اسپوروفیتی ا گیاه اصلی بوده و فتوسنتز می کند .
جواب سؤا

:29

گزینه ی ب درست است  .آرک گن سرخس بخشی از پروتا

است  .پروتا

در سرخس هاا اگمتوفیت بوده و سلو

های آن هاپلوئید است زیرا از میتوز هاگ ( )nبوجود آمده است .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) تار خزه ا بخشی از اسپوروفیت است و سلو

های آن دیپلوئید است .

ب) لپه ی گندم بخشی از رویان گیاه است که در نهانداناگن بصورت دیپلوئید است .
د) ریزوم (ساقه ی زیرزمینی ) زنبق بخشی از اسپوروفیت است و دیپلوئید است .
جواب سؤا

:30

گزینه ی الف درست است  .حاصل تقسیمات متوالی میتوز در هاگ سرخس هاا پروتا

سبز و قلبی شلک است  .پروتا

ا

اگمتوفیت سرخس بوده و توانایی فتوسنتز دارد .
تشریح سایر گزینه ها :
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ب) هاگ نر اکج (که دانه ی گرده نارس هم نامیده می شود) پس از دو بار میتوز به دانه ی گرده ی رسیده
(اگمتوفیت نر) چهارسلولی تبدیل می شود که هر چهار تا هاپلوئید است  .این سلو

ها به هیچ وجه توانایی فتوسنتز ندارند

.
ج) هاگ ماده ی جعفریا تک تنها سلو

باقیمانده از میوز سلو

(یا کیسه رویانی) را بوجود می آورد که شامل  8هسته و  7سلو

پارانشیم  2nاست که با سه بار میتوز ا اگمتوفیت ماده

است  .اگمتوفیت ماده در نهانداناگن توانایی فتوسنتز را

ندارند.
د) هاگ ریزوپوس استولونیفر ( که نوعی قارچ است ) پس از میتوز ساختار هاپلوئید بوجود می آورد که هتروتروف است .
جواب سؤا

:31

گزینه ی الف درست است  .هاگ و اگمت سرخس تنها از نظر عدد کروموزمی (هاپلوئیدی) به هم شبیه هستند .جدو
زیر را بخاطر بسپارید .
سرخس

سلو

شلک و اندازه

توانایی تقسیم

عدد کروموزومی

نوعی تقسیم که بطور
مستقیم از آن پدید

شدن

آمدند

هاگ

بدون تاژک و بزرگ

دارند

هاپلوئید

میوز

اگمت

اگمت های نر

ندارند

هاپلوئید

میتوز

تازکدار و کوچک
جواب سوا

:32

گزینه ب مد نظر است .گیاهان سانتریو

دار ا سرخس ها و خزه ها هستند در سرخس ها تنها در ابتدای زندگی

اسپوروفیت به اگمتوفیت وابسته است ولی در خزه ها در همه ی مراحل زندگی این وابستگی حفظ میشود.
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تشریح سایر گزینه ها:
الف)گیاهان آرکگن دار شامل خزه گیان اسرخس ها و بازداناگن است .در خزه گیان و سرخس ها تمایز
اگمتوفیت مستقل از اسپوروفیت است.
ج)گیاهان غیر آوندی شامل خزه گیان است .ساختار چند سلولی سازنده اگمت نر و ماده به ترتیب آرکگن و آنتریدی
است (که به ترتیب بر روی اگمتوفیت نر و اگمتوفیت ماده مستقال تولید میشود).
د)گیاهان آوندی شامل سرخس هاابازداناگن و نهانداناگن است.برگ های تغییر شلک یافته (یعنی همان لپه
ها)در سرخس ها وجود ندارد و فقط در نهانداناگن و بازداناگن در انتقا
جواب سوا

مواد غذایی به رویان نقش دارند.

: 33

گزینه  3درست است  .در خزه گیان(در تمام مراحل زندگی)ا سرخس ها(فقط اسپوروفیت جوان) ا اسپوروفیت به
اگمتوفیت وابستگی دارد؛ در این دو گروه از گ یاهانا آرکگن وجود دارد و لقاح آنتروزوئید و تخمز ا(سلو های هاپلوئیدی)ا
در درون آرکگن انجام میشود.
تشریح سایر گزینهها:
) 1هم در خزه گیان و هم در سرخس ها آنتروزوئید ها در آنتریدی تشکیل می شوند(.مثل اینکه اشتباهی رخ داده !!!)
 ) 2هم در خزه گیان و هم در سرخس ها اگمتوفیت مستقل از اسپوروفیت است (.اگه جای اسپوروفیت و اگمتوفیت را
عوض می کرد نادرست می شد!!!)
) 4از سیتوکینز نابرابر زیگوت در نهانداناگن رویان تشکیل می شود.
نکته  :منظور از استقال
جواب سوا

در گیاهان توانایی فتوسنتز است.

: 34

گزینه  3درست است  .منظور از گی اهان بدون رویانا گیاهان ابتدایی (خزه ها و سرخس ها) هستند .هم در خزه و
هم در سرخسا اسپوروفیت جوانا به اگمتوفیت وابسته است و از آن تغذیه می کند .توجه داشته باشید که در خزه ها اسپوروفیت
به اگمتوفیتا وابسته باقی می ماندا ولی در سرخس ها اسپوروفیتا مستقل می شود.
تشریح سایر گزینه ها:
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 ) 1منظور از گیاهان سانتریو

دارا خزه ها و سرخس ها هستند .در خزه ها از رشد هر هاگا اگمتوفیت نر یا ماده به وجود می

آیدا ولی در سرخس ها از رشد هر هاگا یک پروتا

قلبی شلک حاصل می شود که ساختارهای آنتریدی و آرکگن در

سطح زیرین آن قرار دارندا یعنی اگمتوفیت نر و ماده از رشد یک هاگ به وجود می آیند.
 ) 2همه ی گیاهانا مریستم نخستین و رشد نخستین دارندا ولی از آن جایی که رشد پسینا در گیاهان چوبی و برخی
از بخش های گیاهان علفی دیده می شودا نمی توان گفت همه ی گیاهان آونددارا رشد پسین و در نتیجه مریستم
های پسین (اکمبیوم های آوندساز و چوب پنبه ساز) دارند .منظور از گیاهان آونددارا سرخس هاا بازداناگن و نهان
داناگن هستند.
 ) 4منظور از گیاهان بدون آوندا خزه ها هستند .در خزه هر اگمتوفیتا ساختارهای پرسلولی نر یا ماده (نه نر و ماده)ا
یعنی آنتریدی یا آرکگن را ایجاد می کند.
جواب سؤا

: 35

گزینه ی د درست است  .در بازداناگن (مانند اکج) دو نوع اگمتوفیت ( نر و ماده ) وجود دارد که هر دو بر روی گیاه اصلی
(بخش اسپورفیتی) بوجود می آید  .اگمتوفیت نر ا دانه ی گرده ی رسیده بوده و منشأ تشکیل آنتروزوئیدها است در حالیکه
اگمتوفیت ماده آندوسپرم بوده و اندوخته ی غذایی است و رویان تشکیل یافته (یعنی اسپوروفیت جدید) از آن تغذیه خواهد
کرد .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) در خزه گیان ا بخش اسپوروفیتی شامل تار و کپسو

است و چون توانایی فتوسنتز ندارند از بخش اگمتوفیتی تغذیه

می کند (چون این بخش توانایی فتوسنتز دارد)  .در ضمن اسپوروفیت بر روی اگمتوفیت بوجود می آید .
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ب) لوبیا از نهانداناگن است و بخش اگمتوفیتی و اسپوروفیتی دارد  .کیسه رویانی بخش اگمتوفیت ماده بوده و هیچ نقش
تغذیه ای اسپوروفیت را نمی تواند داشته باشد  .دانه ی گرده رسیده ا اگمتوفیت نر بوده و منشأ آنتروزوئیدها خواهد بود .اگمتوفیت
نر و اگمتوفیت ماده ا هر دو بر روی اسپوروفیت بوجود می آیند .
ج) در نهانزادان آوندی (مثل سرخس) ا اگمتوفیت (پروتا

) و اسپوروفیت (گیاه اصلی) مستقل از هم بوده و

هیچکدام زندگی وابسته ای ندارندا چون هر دو فتوسنتز کننده هستند .
جواب سؤا

: 36

گزینه ی ب درست است  .بافت حاوی مواد غذایی در اکج آندوسپرم بوده که از میتوز متوالی هاگ ماده بوجود می آید.
سلو

های تشکیل دهنده آندوسپرم ا هاپلوئید هستند .

تشریح سایر گزینه ها :
الف) ادریسی از نهاندااگن بوده و در آن طی لقاح مضاعف ا سلو

تخم ضمیمه ( )3nبوجود می آید که طی تقسیمات

متوالی میتوزا بافت آلبومن را بوجود می آورد که نقش تغذیه ی رویان را بر عهده دارد .
ج) لوبیا هم از نهانداناگن است و وضعیت مشابه ادریسی را دارد .
د) گندم هم از نهانداناگن است و وضعیت مشابه ادریسی و لوبیا را دارد .
جواب سوا

: 37

گزینه  1درست است .بررسی موارد :
الف)سلو

های در برگیرنده کیسه ی رویانی اپوشش اطراف تخمک است که بعداً به پوسته دانه تبدیل می شود که

دیپلوئید است و اسپوروفیت قدیم است .آلبومن در این دانه ها باقی می ماند و توسط رویان مصرف می شود نه پوسته دانه .
پس مورد نادرستی است .
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ها دیپلوئید اند .پس مورد درستی است .

ب)این سلو

ج)این سلولها میوز ندارند پس ساختار  4کروماتیدی (تتراد )هم نخواهد داشت  .پس مورد نادرستی است .
د)بخش ویژه که رویان را به گیاه مادر متصل می کند (بنداله)ا از زیگوت منشا می گیرد (نه سلو

های دربرگیرنده

کیسة رویانی) .پس مورد نادرستی است .

جواب سؤا

: 38

گزینه ی ب درست است  .دانه ی گرده نارس ا همان هاگ نر بوده که از تقسیم میوز سلو

مادر هاگ نر در نهانداناگن

(مثل آفتابگردان) بوجود می آید .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) سلو

تخم زا ( )nاز هاگ ماده بوجود می آید بطوریکه هاگ ماده ا سه بار میتوز انجام داده و کیسه رویانی (اگمتوفیت

ماده ) بوجود می آورد که  7سلو

و  8هسته خواهد داشت و یکی از سلو

ج) آنتروزوئید ( )nحاصل تقسیم میتوز سلو
د) سلو
جواب سؤا

ها ا سلو

تخم زا خواهد بود .

زایشی در درون لوله ی گرده است .

رویشی ( )nحاصل تفسیم میتوز هاگ نر ( )nاست .
: 39

گزینه ی الف درست است  .در نهانداناگن (مثل گیاه نخود) ا دانه ی گرده ی رسیده حاصل میتوز هاگ نر (دانه
ی گرده نارس) است و اگمتوفیت نر محسوب می شود .
تشریح سایر گزینه ها :
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ب) دانه ی گرده ی نارس در نهانداناگن (مثل نخود) حاصل تقسیم میوز سلو

مادر هاگ نر ( )2nاست و

همان هاگ نر ( )nاست .
ج) لوله ی گرده ی نهانداناگن (مثل نخود) حاصل میتوز سلو

رویشی است  .لوله ی گرده در درون خامه بوجود

می آید .
د) کیسه ی گرده در نهانداناگن (مثل نخود) در اندام زایشی پرچم لگ واقع است  .در بخش بساک هر پرچم ا چهار
کیسه ی گرده وجود دارد .
جواب سوا

: 40

گزینه  3درست است.
تشریح سایر موارد:
الف) سلو

های اطراف کیسه رویانیا پارانشیم خورش هستند و چون گیاه نخود دیپلوئید است پس کروموزوم های

همتا دارد .پس درست است.
ب) مصرف آلبومین توسط سلو

های رویانی انجام می شود نه سلو

های پارانشیم خورش  .پس نادرست است.

ج) منظور از ساختار چهار کروماتیدیا تتراد است که طی میوز بوجود می آید .تنها یکی از سلو

های پارانشیم خورش میوز

انجام می دهد و کیسه رویانی را می سازند و بقیه این اکر را انجام نمی دهند .پس نادرست است.
د) روابط رویان و گیاه مادرا بنداله نام دارد که از میتوز زیگوت  2nبوجود می آید و ربطی به سلو

های پارانشیم خورش ندارد.

پس نادرست است.
جواب سؤا

:41

گزینه ی الف درست است  .در نهانداناگنی مثل نخود و لوبیا در دانه ی رسیده ا آلبومن (که  3nاست) به رویان (که
 2nاست ) منتقل می شود  .بنابراین دانه بالغ فاقد آلبومن خواهد بود و تمام سلو

های دانه ی رسیده ا عدد کروموزومی

یکسان ( )2nخواهند داشت .
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تشریح سایر گزینه ها :
ب) و ج) در نهانداناگنی مثل ذرت و گندم ا آلبومنِ دانه ی بالغ در اطراف رویان باقی می ماند بنابراین در دانه ی
رسیده دو نوع سلو

( 3nبرای آلبومن و  2nبرای رویان) وجود خواهد داشت(البته پوسته ی دانه هم  2nاست

).
د) در دانه رسیده بازداناگن (مثل اکج) دو نوع سلو
جواب سؤا

( nبرای آندوسپرم و  2nبرای رویان و پوسته ) وجود دارد .

: 42

گزینه ی د درست است  .در نهانداناگنی مثل عدس ا نخود و لوبیا (حبوبات ) ا در دانه ا آلبومین به رویان منتقل می
شود ا بنابراین دانه ی بالغ فاقد آلبومین به رویان منتقل می شود ا بنابراین دانه ی بالغ فاقد آلبومین بوده و تمام
سلو

های آن  2nخواهد بود ( آلبومن در نهانداناگن ا اندوخته غذایی محسوب می شود)  .دراکج اندوخته غذایی ا

آندوسپرم نامیده می شود و سلو
جواب سؤا

های آن ا  nمی باشد .

:43

گزینه ی د درست است  .در نهانداناگن ا سلو
ساختا ر بنداله یا سوسپانسور را بوجود می آورد که با اتصا

بزرگتری که از میتوز نامتعاد

(نابرابر) سلو

تخم حاصل می شود

به آندوسپرم ا رابط غذایی بین گیاه والد و رویان را تشکیل می دهد و

از نظر عمل مانند ساختار جفت پستانداران است  .جفت رابط خونی مادر وجنین است .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) سفیده تخم مرغ مملو از پروتئین آلومین است و اندوخته ی غذایی تخم مرغ برای تغذیه رویان پرنداگن در
داخل پوستة آهکی تخم است  .معاد

سفیده ی تخم مرغا آلبومین نهانداناگن است که نقش تغذیه رویانِ دانه

ی رسیده را بر عهده دارد.
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ب) در پستانداران بالستوسیت قبل از تشکیل جفت و پس از جایگزینی در دیواره رحم بوجود می آید .
ج) در مرحله ی لوتئا

چرخه تخمدانی باقیمانده ی سلو

های غیرزایشی فولیکو

ا مقداری چربی جذب کرده و

تبدیل به ساختاری به اسم جسم زرد می شود  .جسم زرد غده ای درون ریز بوده و پروژسترون را بخون ترشح می کند .
: 44

جواب سوا

:

گزینه  1درست است  .با توجه به شلک صورت سؤا
 =Aپوستهی دانه

 =Bآلبومن

 = Cلپه

 =Dریشهی رویانی

تشریح موارد :
الف) پوستهی دانه )(Aا در حقیقت همان پوسته ی تخمک است و بخشی از اسپوروفیت گیاه والد محسوب میشود.
ب)لپه( )Cو ریشهی رویانی( )Dهر دو از اجزای س ازنده رویان هستند یعنی هر دو از سلو

تخم به وجود میآیند و

هردو عدد کروموزومی  2nدارند.
ج) قسمت Bا نشان دهندهی آلبومن می باشد و در نهانداناگن انوخته غذایی دانه پس از لقاح تشکیل میشود.
د) لپه )(Cا دیپلوئید و آلبومن ) (Bا تریپلوئید است و با هم از نظر کروموزومی تفاوت دارند.
جواب سؤا

: 45

گزینه ی د درست است  .در بازداناگن (مثل اکج) برخالف نهانداناگن (مثل ارکیده) ا آندوسپرم (که اندوخته
ی غذایی است) بخشی از اگمتوفیت ماده است .
تشریح سایر گزینه ها :
الف ) در بازداناگن ا دانه ا شاملِ آندوسپرم (اگمتوفیت ماده ) ا رویان و پوسته ی دانه است .
ب) در بازداناگن ا دانه در درون تخمک تشکیل می شود و در درون دانه هم ا اگمتوفیت ماده (آندوسپرم) بوجود می آید
 .پس اگمتوفیت ماده در درون تخمک بوجود می آید .
ج) هم در بازداناگن و هم در نهانداناگن ا از میتوز سلو

رویشی ا لوله ی گرده بوجود می آید .
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جواب سؤا

:46

گزینه ی ج درست است  .در نهانداناگنی مثل ذرتا در دانه بالغ و رسیده ا آلبومن  3nدر اطراف رویان  2nقرار می گیرد.
همچنین ا لپه ا بخشی از رویان است و عدد کروموزومی  2nدارد  .خورش بخشی از تخمک ذرت که سلو
است  .پوسته ی تخمک اسپوروفیت مادری بوده و سلو
جواب سؤا

های آن 2n

های آن  2nاست .

:47

گزینه ی د درست است  .صورت سؤا

از ویژگی های نهانداناگن است  .بطوریکه در نهانداناگن ا از میتوز سلو

زایشی

دو اگمت نر (آنتروزوئید) فاقد تاژک بوجود می آید  .گزینه های الف ا ب و ج از ویژگی های نهانداناگن است .
جواب سؤا

: 48

گزینه ی د درست است  .تخمک در بازداناگن (مثل اکج) و نهانداناگن (مثل سیب زمینی) از سه بخش پارانشیم
خورش ا پوسته و سُفت تشکیل یافته است .
تشریح سایر گزینه ها :
الف) تخمک در نهانداناگن ا دو پوسته دارد ولی در بازداناگن ا تک پوسته است .
ب) آرکگن در بازداناگن وجود دارد ولی نهانداناگن وجود ندارد .
ج) در نهانداناگن ا اتاق دانه ی گرده محلی است که کیسه های گرده در آن واقعند  .در بازداناگن اتاق دانه ی
گرده وجود ندارد.
جواب سؤا

: 49
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گزینه ی الف درست است  .در بازداناگن (مثل اکج) ا هاگ نرا دانه ی گرده ی نارس است که با تقسیمات میتوز
به دانه ی گرده ی رسیده تبدیل می شود  .در حالیکه ا هاگ ماده با میتوز متوالی ا آندوسپرم را بوجود می آورد  .آندوسپرم
در بازداناگن ا ذخیره ی غذایی رویان بوده و هاپلوئید است .
تشریح سایر گزینه ها :
ب) در نها نداناگن (مثل لگ سرخ) ا هر چند هاگ نر و ماده با هم متفاوت هستند ولی ذخیره ی غذایی رویان
(آلبومن) ا دپلوئید است .
ج) و د) در خزه گیان و سرخس ها هاگ های نر و ماده یکسان هستند (جور هاگ)  .در ضمن ذخیره ی غذایی به
شلکی که در بازداناگن و نهانداناگن وجود دارد دیده نمی شود .
جواب سوا

: 50

گزینه  3درست است .هر گیاهی که رشد پسین دارد قطعاً دانه دار است و در گیاهان دانه دارا اسپوروفیت بالغ تغذیه کننده
اگمتوفیت است (بطوریکه می گویند اگمتوفیت کوچک و وابسته به استوروفیت است).
تشریح سایر گزینه ها:
 )1این مورد درباره نه انزادان آوندی (مثل سرخس) صدق می کند که در آن ساقه زیرزمینی (ریزوم) وجود دارد
 .در این گیاهانا اسپوروفیت جوان در مراحل اولیه زندگی وابسته به اگمتوفیت (پروتا

) است.

ولی در بعضی نهانداناگن (مثل سیب زمینی و زنبقا نرگس زردا داوودی) که ساقه زیرزمینی دارند اسپوروفیت در هیچ
مرحله ای از زندگی وابسته غذایی به اگمتوفیت ندارد.
 ) 2گیاهانی که جنبش های غیرفعا

(مانند باز شدن میوه و باز شدن هاگدان) دارند می توانند آوندی و یا

غیرآوندی باشند  .در گیاهان غیرآوندی اسپوروفیت بالغ از اگمتوفیت کوچکتر است ولی در گیاهان آوندی اسپوروفیت بالغ
از اگمتوفیت کوچکتر نیست.

www.Riazi100.ir

41

www.riazi100.ir

 ) 4ریشه گوشتی در برخی از نهانداناگن (مانند گیاهان چند ساله علفی) دیده می شود و در نهانداناگنا اسپوروفیت جوید
وابسته به اگمتوفیت نیست بلکه وابسته به اسپوروفیت مادری است.
نکته :ریشه گوشتی مختص نهانداناگن است.
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