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سئواالت امتحبن نهبیی فصل 9
1

صحیح یا ؿلظ تَدى ّش یک اص ػثاسات صیش سا هطخص کشدُ ٍ دس تشگِ پاسخ تٌَیسیذ .
الف) دس چشخِ صًذگی کاد ،گاهتَفیت ًش تِ کیسِ گشدُ توایض پیذا هی کٌذ .
ب) دس خضُ  ،اسکگي ّا ،دس ساس گاهتَفیت ّا تطکیل هی ضًَذ .
د) دس اٍلیي سال تطکیل تخوک ّای کاد  ،آًذٍسپشم تِ ٍجَد هی آیذ .
د) دس سشخس  ،آسکگي ّا ٍ آًتشیذی ّا  ،صیش پشٍتال تطکیل هی ضًَذ .
ُ) آسکگي ٍ آًتشیذی سشخس دس صیش گاهتَفیت تِ ٍجَد هی آیٌذ .

2

جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة پش کٌیذ .
الف) دس تاصداًگاى ،اص سضذ ٍ ًوَ تخن  .......................... ،تطکیل هی ضَد کِ تا هذتی ؿیشفؼال است ؟
ب) هخشٍط ّا  ،اجتواػی اص تشگ ّای تـییش ضکل یافتِ ّستٌذ کِ ً ................اهیذُ هی ضًَذ .
ج) سلَل تخن صای خضُ  ،دس احش تمسین  ...........................دس آسکگي تَجَد هی آیذ .
ت) دس صیش پشٍتال سشخس ،سلَل ّای گاهت ًش  ،دس احش تمسین  .............................دس آًتشیذی تَلیذ هی ضًَذ .
ث) دس اسپَسٍفیت خضُ یک تخص کپسَل هاًٌذ تِ ًام ٍ ................................جَد داسد .
د) تخص اسپَسٍفیتی خضُ تا تمسین هیَص  ......................... ،تَلذ هی کٌذ  .خشداد 93

3

کلوِ هٌاسة سا اص داخل پشاًتض اًتخاب کشدُ ٍ دس پاسخ ًاهِ تٌَیسیذ .
دس خضُ ،هحَسّای سالِ هاًٌذ ،ضوائن تشگ هاًٌذ ٍ سیطِ هاًٌذ ،تخص (اسپَسٍفیتی  -گاهتَفیتی) است .
ضْشیَس 93
گشدُ افطاًی دس تلَط تَسظ  ............................................اًجام هی ضَد .
د -هگس
د -خفاش
ب -تاد
الف -هشؽ ضْذخَاس

4

ّش یک اص ضکل ّای یش  ،لسوتی اص یک گیاُ سا دس  ،چشخِ تَلیذ هخل جٌسی ًطاى هی دّذ ًام تخص ّای ضواسُ گزاسی ضذُ سا تا رکش ضواسُ دس تشگِ
ی اهتحاًی تٌَیسیذ .

1

5

الف) ًتیجِ ی حاصل اص سضذ «سلَل سٍیطی» ٍ تمسین «سلَل صایطی» دس داًِ ی گشدُ سا تٌَیسیذ .
ب) ًمص «لپِ» دس داًِ ی گیاّاى چیست ؟

1

6

الف) اسپَسٍفیت خضُ اص چِ لسوت ّایی تطکیل ضذُ است ؟
ب) اص تمسین یا سضذ کذام سلَل ّا دس کاد تِ تشتیة لَلِ ی گشدُ ٍ آًذٍسپشم تطکیل هی ضَد ؟

1

7

الف) تخن تشیپلَئیذ ( )3nدس ًْاًذاًگاى چگًَِ تطکیل هی ضَد ؟
ب) چشا دس داًِ ی تالؾ لَتیا ٍ ًخَد آلثَهي ٍجَد ًذاسد ؟
د) ضکل هماتل چِ ساختاسی سا دس سشخس ًطاى هی دّذ ؟

1

8

الف) هْن تشیي تفاٍت ّای چشخِ ی صًذگی خضُ تا چشخِ ی صًذگی سشخس کذام اًذ؟(دٍ هَسد سا تٌَیسیذ).
(اص پشداختي تِ تفاٍت ّای ساختاسی خَدداسی کٌیذ ).
ب) اص تمسین ّش یک اص سلَل ّای ّاگ هادُ ٍ سلَل صایطی دس کاد چِ تخص ّایی حاصل هی ضَد؟

1

9

الف) چگًَگی تطکیل سٍیاى دس ًْاًذاًگاى سا تَضیح دّیذ .

10

الف) دس خضُ ،تخن دس کجا تطکیل هی ضَد ؟
ب) تِ چِ دلیل ًْ ،اًضاداى آًٍذی دس هحیظ ّای هشعَب گستشش داسًذ ؟
د) چِ تخطی اص تخوک کاد ،آًذٍسپشم سا پذیذ هی آٍسد؟
د) هٌطاء گاهت ًش دس لَلِ گشدُ چیست؟

1

11

الف) هٌثغ هَاد ؿزایی دس داًِ ّش یک اص گیاّاى صیش سا ًام تثشیذ .

1

دی هاُ93

0/5

1
ًْ )bاًذاًگاى
 )aتاصداًگاى
ب) ضکل صیش تخوک یک گیاُ ًْاًذاًِ است .
تخص ّای ضواسُ گزاسی ضذُ سا ًام گزاسی کٌیذ .

2
0/5

12

ضکل سٍتشٍ تِ عَس فشضی ،لسوتی اص چشخِ صًذگی گیاُ آًٍذی سا ًطاى هی دّذ  ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) ایي چشخِ هشتَط تِ چِ گیاّی است ؟
آنتریدی
هاگ
ب) تِ جای ػالهت سَال(؟) کلوِ ی هٌاسة سا تٌَیسیذ .
میتوز
?

ّاگذاى

آرکگن
0/5

13

الف) دس ًتیجِ لماح هضاػف ًْاًذاًگاى ،چِ سلَل ّایی تطکیل هی ضَد ؟

14

الف) ًمص آًتشیذی دس خضُ چیست؟
ب) دس کذام اًذام سشخس ّ ،اگذاى تطکیل هی ضَد ؟
د) ضکل صیش لسوتی اص تخوک کاد سا ًطاى هی دّذ.
اجضاء ضواسُ گزاسی ضذُ سا ًام گزاسی کٌیذ .

15

الف) لپِ سا تؼشیف کٌیذ .
ب) دس ًْاًذاًگاى ّش یک اص گاهت ّای ًش ،تا کذام سلَل ّای کیسِ سٍیاًی تشکیة هی ضًَذ ؟

1

16

الف) آًتشیذی دس خضُ سا تؼشیف کٌیذ .
ب) ضکل هماتل اسپَسٍفیت تالؾ سشخس سا ًطاى هی دّذ .
اجضای ضواسُ گزاسی ضذُ سا ًام تثشیذ .

1

17

الف) هخشٍط داًِ دس کاد سا تؼشیف کٌیذ.
ب) ًحَُ ی تطکیل کیسِ ی سٍیاًی اص سلَل ّای پاساًطین خَسش سا دس ًْاًذاًگاى تٌَیسیذ .
د) ًمص لپِ ّا دس داًِ ی ًْاًذاًگاى چیست ؟

1

18

الف) تؼذ اص ٍسٍد آًتشٍصٍئیذ تِ اسکگي دس خضُ چِ پذیذُ ای اتفاق هی افتذ ٍ ًتیجِ ی آى چیست؟
ب) ًحَُ ی تطکیل آًذٍسپشم اص پاساًطین خَسش دس کاد سا تٌَیسیذ .
د) تخن تشیپلَئیذ ( ) 3nدس ًْاًذاًگاى چگًَِ تِ ٍجَد هی آیذ ٍ اص سضذ ٍ تمسین آى چِ تافتی تطکیل هی ضَد ؟
د) ًمص لپِ ّا سا دس گیاّاى تٌَیسیذ .

2

19

الف) ضکل سٍتشٍ سٍیي یک گیاُ دٍ لپِ سا ًطاى هی دّذ.
ضواسُ ّای( )2( ٍ )1سا ًام گزاسی کٌیذ .

2

1
1

1
2

1

1
2

ب) تخن تشیپلَئیذ ( )3nدس رست چگًَِ ایجاد هی ضَد ؟
20

الف) اسپَسٍفیت خضُ ػالٍُ تش تاس اص چِ تخص دیگشی تطکیل ضذُ است؟
ب) ّش یک اص تخص ّای صیش سا اص ًظش ّاپلَئیذ ٍ دیپلَئیذ تَدى هطخص ًوائیذ .
 )3داًِ گشدُ آفتاتگشداى
 )2تشگ ضاخِ
 )1آًذٍسپشم

1

21

دس هَسد گیاّاى داًِ داس ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) دس هخشٍط داساى  ،کذام لسوت  ،هخشٍط ّا سا تِ ٍجَد هی آٍسد ؟
ب) دس ضکل سٍ تِ سٍ ً ،ام تخطْای ضواسُ گزاسی ضذُ سا تٌَیسیذ .

1

22

دس ساتغِ تا چشخِ صًذگی خَد ٍ سشخس  ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) گیاُ اصلی دس خضُ دس کذام هشحلِ لشاس داسد ؟
ب) دس سشخس  ،آًتشیذی ٍ اسکگي صیش چِ تخطی تِ ٍجَد هی آیٌذ ؟

0/5

23

تؼضی اص ػثاسات ستَى اٍل  ،تا تؼضی اص ػثاسات ستَى دٍم ،استثاط صحیح داسًذ  .آًْا سا هطخص  ٍ ،دس تشگِ پاسخ تٌَیسیذ .

1/25

ستًن ديم

ستًن ايل
 -1حفظ آب بذن

الف) اوسًلیه

 -2کاَش فشار خًن

ب) مخريط ور

 -3برگ تغییر شکل یافتٍ

پ) افسایش آلذيسترين

 -4پیًوذ قىذ – باز

ت) پیًوذ فسفًدی استر

 -5کاَش تجمع گلیکًشن

ج) لپٍ

 -6گامتًفیت ورکاج

چ) گلًکاگًن

 -7جفت شذن بازَای مکمل

ح) پیًوذ َیذريشوی

 -8ریسيم

خ) داوٍ گردٌ رسیذٌ

24

تافت رخیشُ ای  ،داًِ ّای رست ٍ کاد سا تِ تشتیة ً ،ام تثشیذ .

0/5

25

الف) یکی اص سلَل ّای کیسِ ی سٍیاًی کِ دس هجاٍست سفت لشاس داسد
ٍ دس ًماط هضاػف ًْاًذاًگاى ضشکت هی کٌذ  ،چِ ًاهیذُ هی ضَد ؟
ب) ًام لسوت هطخص ضذُ دس ضکل سا تٌَیسیذ .

0/5

26

عشح سٍ تِ سٍ  ،تخطی اص صًذگی یک گیاُ تذٍى آًٍذ است .تا تَجِ تِ ایي عشح ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) تِ جای ػالهت سَال (؟) کلوِ ی هٌاسة سا تٌَیسیذ .
ب) تیطتش ػوش ایي گیاُ کذام هشحلِ عی هی ضَد ؟
هاگ
گامتوفیت نر

1

میوز

0/5
اسپورفیت
رسیده
؟
میتوز

صیگَت

گامتوفیت ماده
27

ّش یک اص هَاسد صیش سا اص ًظش سغح کشٍهَصٍهی (ّاپلَئیذ یا دیپلَئیذی) هطخص ًوائیذ :
ب) تشگ ضاخِ سشخس
الف) تاس خضُ

28

دس هَسد تَلیذ هخل جٌسی گیاّاى داًِ داس  ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) هٌظَس اص هخشٍط داًِ چیست؟
ب) داخلی تشیي حلمِ یک گل کاهل  ،چِ ًام داسد ؟

0/5
1/25

د) دس ًتیجِ ی لماح هضاػف دس ًْاًذاًگاى  ،چِ ًَع سلَل ّایی تَلیذ هی ضَد ؟
29

دس هَسد تَلیذ هخل جٌسی گیاّاى تذٍى داًِ  ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) اسپَسفیت خضُ ،اص چِ تخص ّایی تطکیل ضذُ است ؟
ب) دس چشخِ ی سشخس ،کذام هشحلِ کَتاّتش است ؟

0/75

30

ضکل سٍتشٍ  ،تخطی اص گل سا دس ًْاًذاًگاى ًطاى هی دّذ :
الف) تخص ّای  2 ٍ 1سا ًام گزاسی کٌیذ .
ب) اص تمسین هیتَصی ضواسُ ی  ،2چِ تخطی تَلیذ هی ضَد ؟

0/75

31

تا تَجِ تِ ضکل هماتل پاسخ دّیذ :
الف) ًام ضواسُ ی یک سا تٌَیسیذ .
ب) ضواسُ ی دٍ  ،هٌطاء تطکیل کذام تخص داًِ  ،هی تَاًذ تاضذ ؟
د) ایي ضکل  ،جضء ساختاس کذام یک اص گیاّاى صیش هی تاضذ ؟
سشخس
گل ستاسُ
سشٍ

32

تؼضی اص ػثاسات ستَى اٍل  ،تا تؼضی اص ػثاسات ستَى دٍم  ،استثاط صحیح داسًذ  .آًْا سا هطخص ٍ دس تشگِ پاسخ تٌَیسیذ .

1

0/75

2

ستًن ايل

0/75

ستًن ديم

 -1حفظ آب بذن

الف) شیبرلیه

 -2داوٍ گردٌ وارس

ب) اسپًريفیت

 -3جًاوٍ زوی داوٍ

پ)داوٍ کاج

 -4يجًد دي بال

ت) پًلک مخريط داران

 -5ساقٍ ريوذٌ تًت فروگی

ج) ستًکیىیه
چ) راس ساقٍ

33

ّش یک اص هَاسد صیش سا  ،اص ًظش هجوَػِ ی کشٍهَصٍهی (ّاپلَئیذ یا دیپلَئیذی) هطخص کٌیذ .
ب) ّاگیٌِ
الف) گیاُ خضُ

0/5

34

دس دسخت کاد ،آًذٍسپشم اص چِ سلَل ّایی ٍ تا چِ ًَع تمسیوی تَجَد هی آیذ ؟

0/5

35

ضکل سٍتشٍ یک گل سا دس ًْاًذاًگاى ًطاى هی دّذ.
الف) صًثَس ّا اتتذا ایي گل سا چگًَِ ضٌاسایی هی کٌٌذ ؟
ب) دس کیسِ سٍیاًی  ،پس اص گشدُ افطاًی ایي گل چِ سلَلی  ،سٍیاى
سا تَلیذ هی کٌذ ؟
د) تؼذ اص گشدُ افطاًی تش سٍی ایي گل  ،کذام تخص اص داًِ گشدُ  ،تاػج تَلیذ لَلِ گشدُ هی ضَد ؟

0/75

36

دس ساتغِ تا چشخِ صًذگی خضُ ٍ سشخس ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) گیاُ اصلی دس خضُ دس کذام هشحلِ لشاس داسد؟
ب) دس سشخس  ،آًتشیذی ٍ اسکگي صیش چِ تخطی تِ ٍجَد هی آیٌذ ؟

0/75

37

دس هَسد گیاّاى داًِ داس  ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :

0/75

1

الف) هخشٍط ّای هخشٍط داساى  ،دس کذام هشحلِ صًذگی تَجَد هی آیٌذ ؟
ب) ضکل سٍتشٍ گیاُ سا پس اص لماح ًطاى هی دّذ ً ،ام تخص ّای ضواسُ گزاسی
ضذُ سا تٌَیسیذ .

38

تؼضی اص ػثاسات ستَى اٍل  ،تا تؼضی اص ػثاسات ستَى دٍم  ،استثاط صحیح داسًذ  .آًْا سا هطخص  ٍ ،دس تشگِ پاسخ تٌَیسیذ .
ستًن ايل
 -1آوذيسپرم
 -2کاللٍ

1

ستًن ديم
 )aبرگ تغییر شکل یافتٍ حاصل
ريیان

 -3سلًل زایشی

 )bمسیر لًلٍ گردٌ

 -4لپٍ

 )cگامتًفیت مادٌ

 -5خامٍ

 )dرخیرٌ داوٍ ررت

 -6آلبًمه

 )eریشٍ چٍ
0/75

39

ّش یک اص تخص ّای صیش هتؼلك تِ کذام هشحلِ اص چشخِ صًذگی گیاُ است؟
ب) پشٍتال سشخس
الف) کپسَل خضُ

40

دس هَسد چشخِ ی صًذگی گیاّاى تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ .
الف) اسپَسٍفیت خضُ اص چِ لسوت ّایی تطکیل ضذُ است ؟
ب) گاهتَفیت سشخس چِ ًاهیذُ هی ضَد ؟
د) دس کاد اص سضذ سلَل سٍیطی چِ ساختاسی تطکیل هی ضَد ؟

41

ضکل هماتل تشش عَلی داًِ رست سا ًطاى هی دّذ .
اجضاء هطخص ضذُ سا دس تشگِ پاسخ ًاهگزاسی کٌیذ .

42

دس هَسد چشخِ صًذگی گیاّاى تذٍى داًِ (سشخس ّا) تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) تخص هطخص ضذُ سا ًاهگزاسی ًواییذ.
ب) ایي تخص اص ًظش ػذد کشٍهَصٍهی ّاپلَئیذ است یا دیپلَئیذ ؟
د) تِ چِ دلیلی گیاّاى ًْاًضاداى آًٍذی (اص جولِ سشخس ّا)
تا ٍجَد داضتي تافت ّای ّادی  ،تیطتش دس هٌاعك هشعَب صًذگی هی کٌٌذ ؟

43

دس ساتغِ تا چشخِ صًذگی گیاّاى داًِ داس تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) اص سضذ سلَل سٍیطی داًِ گشدُ کاد چِ تخطی حاصل هی ضَد ؟
ب) چِ ػاهلی تِ گشدُ افطاًی گل تیذ کوک هی کٌذ؟
د) دس داًِ گیاُ گٌذم  ،لپِ چِ ًمطی سا ایفا هی کٌذ؟( رکش یک هَسد کافی است)

0/75

44

تافت رخیشُ ی داًِ ی سسیذُ ی ّش یک اص گیاّاى صیش سا اص ًظش تؼذاد هجوَػِ ی کشٍهضٍهی همایسِ کٌیذ :
د) رست
ب) لَتیا
الف) کاد

0/75

45

تِ دٍ سَال صیش دس ساتغِ تا گیاّاى پاسخ دّیذ :
الف) تِ چِ گیاّاًی ًْاًضاداى آًٍذی هی گَیٌذ ؟

0/75

د) آسکگي خضُ
1

1

0/5

2

0/75

؟

ب) آًتشٍصٍئیذّا اص تمسین کذام سلَل داًِ ی گشدُ ی کاد تِ ٍجَد هی آیٌذ ؟
0/5

46

ضکل سٍتشٍ هشتَط تِ تَلیذ هخل دس ًْاًذاًگاى است.
هَاسد  2 ٍ 1سا ًاهگزاسی کٌیذ .

47

دس هَسد چشخِ صًذگی گیاّاى تذٍى داًِ (خضُ ّا) تِ سَاالت پاسخ دّیذ :
الف) کذام ضواسُ تخص اسپَسٍفیتی گیاُ سا ًطاى هی دّذ ؟
ب) تخص گاهتَفیت اص سٍیص چِ سلَلی حاصل هی ضَد ؟

0/5

48

دس ساتغِ تا تَلیذ هخل جٌسی گیاّاى داًِ داس تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) لَلِ ی گشدُ اص سضذ کذام سلَل داًِ گشدُ کاد تَجَد هی آیذ ؟
ب) چِ ػاهلی تِ گشدُ افطاًی گل ستاسُ کوک هی کٌذ ؟
د) کذام سلَل کیسِ سٍیاًی دس ایجاد آلثَهي ًمص داسد ؟

0/75

1

2

خشداد 93
لپِ سا تؼشیف کٌیذ.

0/5

دس هَسد چشخِ ی صًذگی سشخس تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) ضواسُ ی (  ) 1چِ ساختاسی سا ًطاى هی دّذ ؟
ب) ػول لماح دس کذام تخص اًجام هی ضَد ؟ ( رکش ضواسُ الضاهی است )

0/5

ّش یک اص اصغالحات ستَى اٍل  ،تا یکی اص اصغالحات ستَى دٍم  ،استثاط صحیح تشیذاسًذ .آًْا سا هطخص کشدُ ٍ دس تشگِ ی پاسخ تٌَیسیذ
ستَى دٍم

ستَى اٍل
 -1سلَل سٍیطی

الف) گاهتَفیت هادُ ی کاد

 -2آًذٍسپشم

ب) تخن صا

 -3کیسِ سٍیاًی

د) لَلِ ی گشدُ
د) سفت

ضْشیَس 93
دس هَسد تاصداًگاى تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) اص سضذ سلَل سٍیطی ،کذام تخص تِ ٍجَد هی آیذ ؟
ب) آسکگي ّا سٍی کذام تافت تطکیل هی ضًَذ ؟

0/5

دس هَسد چشخِ ی صًذگی ًْاًذاًگاى  ،تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ .
الف) تخن تشیپلَئیذ  ،اص لماح کذام سلَل ّا تِ ٍجَد هی آیذ ؟
ب) اص سضذ ٍ تمسین ایي تخن کذام تخص تطکیل هی ضَد ؟

0/75

دس هَسد چشخِ ی صًذگی گیاّاى تذٍى داًِ تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ :
الف) آًتشٍصٍئیذّا دس احش چِ تمسیوی  ،دس آًتشیذی خضُ تِ ٍجَد هی آیٌذ؟
ب) گاهتَفیت سشخس چِ ًام داسد ؟

0/5

دی 93

1/25

دس ساتغِ تا تَلیذ هخل گیاّاى تِ پشسص ّای صیش پاسخ دّیذ .
الف) دس تاصداًگاى ّ ،ش تخوک ًاسس ضاهل چِ تخص ّای است ؟
ب) دس ًْاى داًگاى ّ ،اگ ّا (گشدُ ًاسس) ،دس احش چِ ًَع تمسین سلَلی دس کیسِ گشدُ تطکیل هی ضًَذ ؟

د) دس کذام ًَع سٍش تکخیش سٍیطی ،لغؼاتی اص گیاُ سٍی هحیظ کطت ستشٍى (تی هیکشٍب) کطت دادُ هی ضَد ؟
ضکل صیش هشتَط تِ چشخِ صًذگی سشخس است  .تا تَجِ تِ ضکل تِ سَاالت صیش پاسخ دّیذ .
الف) ضواسُ  3سا ًام گزاسی کٌیذ .
ب) اسپَسٍفیت جَاى کذام ضواسُ است ؟
4
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2

