
 تولیدمثل نهاندانگان – 8فصل 

 :درستی یا نادرستی این جمله ها را بدون ذکر دلیل مشخص کنید

 .گیاه کدو گل کامل دارد 

 .از تغییر پوسته برچه پوسته دانه بوجود می آید 

 .شیر نارگیل آندوسپرمی است که در آن تقسیم سیتوپالسم انجام شده است 

 .نمی ماندذرت آندوسپرم بعنوان بافت ذخیره دانه باقی دانه در  -

 .گیاهان دو ساله شامل گیاهانی مانند شلغم می شوند -

 .در صورت لقاح امکان ایجاد میوه بدون دانه وجود ندارد

 

 

 :عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

 .است با خاک می پوشانند............  در تکثیر رویشی به روش خوابانیدن بخشی از شاخه را که دارای 

 .توت فرنگی برای تکثیر رویشی استفاده می شود .............. از (خ

 .آن ذخیره می شود............ ساله است که موادحاصل از فتوسنتز در ........ شلغم گیاه ( د

 .نامیده می شود........میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده است، -

 .به پوسته دانه تبدیل می شود........ سته پو -

 .تولد آغاز می شود ......................... ، در...............................فرایند تخمک زایی با یاخته ای به نام .1



 .حاصل می شود( کدو)میوه  ..................جنسی و از رشد ................. گل کدو  .2

 

 : گزینه مناسب را برای هر سوال تعیین کنید

         ".رشد میکند........زمین ساقه.......ساقه رونده "کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل میکند؟   -

 زیر خاک -برخالف -4روی خاک       -برخالف -3روی خاک        -همانند -2زیرخاک           -همانند -1

 .........نگانرویان نهاندا-

 .با رشد یاخته بزرگتر حاصل از  اولین تقسیم یاخته تخم ایجاد می شود-1

 .در دو انتهای خود دارای ساقه و ریشه رویانی است -2

 .با انجام تقسیم میوزی رشد می کند -3

 .باعث افزایش ذخیره غذایی دانه می شود -4

 .فرنگی برای تکثیر زایشی استفاده می شودتوت ................. نرگس و ................ - .1

 دانه -دانه( 2                                  ساقه رونده -پیاز .2

 زمین ساقه -پیاز( 4                          زمین ساقه -ساقه رونده(3 .3

 

 

 : این اصطالحات را تعریف کنید

 (   5/0)گرده افشانی  -(        5/0)کال -

 



. به سواالت زیر در مورد نهاندانگان پاسخ دهید 

گرده افشانی در درخت بلوط چگونه انجام می شود ؟ ( ب/.      25نقش سلول رویشی درون دانه گرده رسیده ( الف

25/ 

 /.5پرتقال بدون دانه چگونه بوجود می آید؟ ( ت/.                           5نقش لپه در لوبیا چیست؟  ( پ

 (5/0. )مورد از ویژگی های گل های گیاهانی راکه بوسیله باد گرده افشانی می کنند ، بنویسیددو  -

 نمره55/0: را نامگذاری کنید 3تا 1در  شکل رویان نهان دانگان  شماره های  -

 در چه صورتی میوه های بدن دانه ایجاد می شوند؟ -

 تشکیل می دهند؟آیا همه گیاهان چندساله هر سال گل و، دانه و میوه  -

 تفاوت شلغم و سیب زمینی را بنویسید؟

پاسخ گیاهان به محرک ها – 9فصل 

 :درستی یا نادرستی این جمله ها را بدون ذکر دلیل مشخص کنید

.اسید آبسیزیک برخالف جیبرلین ها مانع رویش دانه می شود

.اگر بذر گندم را مرطوب کرده و در سرما قرار دهیم، زودتر گل می دهد -

 .تبدیل سرالد رویشی به زایشی به شرایط محیطی مثل دما و طول روز و شب وابسته است -

 .اثر آبسیزیک اسی بر روی سلولهای نگهبان روزنه، افزایش فشار تورژسانس آنهاست -

 .اکسین بشتر از سیتوکینین باشد، ریشه زایی اتفاق می افتد  کال مقداردر صورتی که در محیط کشت  -

.است( پلی پلوئید) 6nداروین حرکت نورگرایی را در آن بررسی کرد در دانه بالغ خود  گیاهی که


