
 11- پرده های ایجاد کننده جفت و تغذیه کننده جنین را به ترتیب نام ببرید

 11- سیاهرگ و سرخرگ بند ناف,به ترتیب دارای چه نوع خونی هستند؟

  در مورد جنین به سواالت زیر پاسخ دهید: -12

(هورمونی که توسط الیه بیرونی بالستوسیست ترشح میشود چه نام دارد؟)فقط نام ببرید(1  

(کدام الیه بالستوسیست منشا بافت های جنین است؟2  

اده میشود؟)نام ببرید((در سونوگرافی از چه نوع موجی استف3  

(در هنگام زایمان چه نوع هورمونی ترشح میشود4  

  در مورد انواع لقاح به سواالت زیر پاسخ دهید: -13

(ماهی ها مهره دارانی هستند که دارای لقاح................................ هستند.1  

میکنند.(زنبور ها از طریق ............................. تولید مثل 2  

(دومورد از وظایف دیواره ژله ای تخمک رابنویسید.3  

مورد(2یاخته های سرتولی در کدام قسمت دستگاه تولید مثلی مرد قرار دارند؟و نقش آنها چیست ؟) -14  

در مورد رشد نمو جنین به سواالت زیر پاسخ دهید؟ -15  

نقش جدار لقاحی چیست؟-الف  

اده می شود؟در سونوگرافی از چه امواجی استف -ب  

8فصل   

 در مورد گل به سواالت زیر پاسخ دهید:-1

 الف(خارجی ترین حلقه گل چه نام دارد؟

 ب(واحد سازنده ی مادگی در گل چیست؟

ج(گلهایی که هر دو حلقه پرچم و مادگی را داشته باشندچه نامیده می شود؟



 میوه حقیقی از رشد کدام قسمت ایجاد می شود؟-2

عنوان مثال برای هر کدام از روش های تولید مثلی گیاهان مثال بزنید: گیاهی را به -3   

(زمین ساقه ای1 

(غده 2  

(پیاز3  

(ساقه رونده4  

(3(                          2(                             1اجزای مادگی)برچه ( را نام ببرید.       -4

اهمیت پوسته دانه چیست؟ -5 

به سواالت زیر پاسخ دهید:در مورد میوه  -6  

(یک نوع میوه کاذب را نام ببرید.1  

(منشا میوه از کدام بخش مادگی است؟2  

(نام دو میوه بدون دانه نام برده در کتاب درسی را بنویسید3  

برای هر کدام از موارد زیر یک مثال بزنید:-7  

(گیاه چند ساله3                ( گیاه دو ساله       2(گیاه یک ساله                           1  

-8 مشخص کنید هر جمله کدام بخش یا ساختار را معرفی می کند ؟  

این ساختار شامل لپه ها ُساقه و ریشه رویانی است.............................. -الف  

محل تشکیل تخمک ها ست.................................. -ب  

دیواره خارجی آن منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزییناتی باشد..................... –ج   

گیاهی علفی و چند ساله که دارای زمین ساقه است....................  -د  



9- مواردی ازستون الف که به ستون ب مرتبط هستند را درجدول زیر  مشخص کنید)یک مورد در ستون   ب   اضافه 

 است( 

   الف        ب

موارد خواسته شده در شکل های زیر را روی تصاویرمشخص کنید؟ -11  

اندوخته غذایی از چه نوعی است وساقه چه را  3ساقه وبرگ ها           2      گیری راکیزه          آکروزوم ومحل قرار1

 مشخص نمایید

(گلی که فقط پرچم دارد1  A دانه گرده 

(تخم اصلی2  B 2n 

( تخم ضمیمه3  C گل تک جنسی 

(سلول رویشی4  D تخمک 

E                         3n 


