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 . کدام گزینه درباره ی فن کشت بافت نادرست است؟8  

 الف. در این فن فقط یاخته های گیاهی می توانند به محیط کشت منتقل شوند   

 ب. از این روش برای تولید انبوه گیاهان در آزمایشگاه استفاده می شود   

 ج. همه ی مراحل آن در محیطی کامال سترون انجام می شود   

 د. گیاهان حاصل از این روش از نظر ژنی یکسانند   
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 گرده ی رسیده  ابتدا به .......... وارد می شود.. در یک گیاه نهان دانه با گل کامل لوله ی گرده ی خارج شده از دانه ی 46  

 الف. باالترین بخش چهارمین حلقه ی گل      

 ب. بخش میله مانند سومین حلقه ی گل    

 ج. بخش حجیم و انتهایی برچه                            

 د. بخش متورم سومین حلقه گل      
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 ظم فضای درون دانه ممکن نیست........ در دانه ی بالغ لوبیا بخش اع92  

 الف. از نظر محتوای ژنتیکی با پوشش دانه تفاوت داشته باشد.      

 ب. وظیفه ی ذخیره ی مواد غذایی و انتقال آن به رویان را بر عهده داشته باشد  

 ج. سرشار از مواد غذایی بوده و بعد از لقاح تشکیل شده باشد.   

 د. مواد غذایی را از یاخته های حاصل از تخم ضمیمه دریافت کرده باشد.   
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 . در نهاندانگان هر گلی که .............. لزوما.................101  

 ناکامل نیست    _الف. نمی تواند لپه تولید کند   

 تک جنسی نیست _ب. یاخته ی جنسی تولید می کند     

 حلقه ی اول و دوم را دارد  _ج. تک جنسی است    

 تک جنسی نیست _د. نمی تواند درون خود لقاح انجام دهد     
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 . به طور معمول ممکن نیست.........116 

 الف. در ذرت همانند لوبیا منشا انشعابات ریشه از نقاط مختلفی در ریشه   

 ب. برگ رویانی مشخص ترین بخش رویان   

 ج. رویش دانه ی لوبیا برخالف نخود   

 د. اندازه ی لپه در ذرت بزرگ تر از لوبیا   
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 . در فرایند تبدیل رویان گیاه لوبیا به گیاه بالغ ابتدا.................. می شود و سپس...............139 

 رویان رشد خود را از سر می گیرد _الف. پوسته ی دانه شکسته    

 یاخته های رویان با جذب آب متورم می شوند _ب. اکسیژن به دانه وارد   

 با رویش ساقه ی رویانی لپه ها زیر خاک باقی می مانند _ج. ریشه ی رویانی تشکیل   

 سرالد نخستین نوک ریشه یاخته های سه سامانه ی بافتی را می سازد _د. دانه رست ایجاد   
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 . چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کنند.143   

 علفی _علفی      ه. یک ساله  _یک ساله         د. دوساله  _چوبی              ج. علفی  _چندساله    ب. چندساله  _الف. چوبی    
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 . به طور معمول................. برخالف ......................153   

 ساقه ی هوایی جوانه ی انتهایی و جانبی دارد _الف. ریزوم   

 گل قاصد وابسته به باد است _ب. گرده افشانی برخی گیاهان    

 موزهای بدون دانه  لقاح تخم زا و اسپرم رخ می دهد _ج. در پرتقال های بدون دانه    

 قسمت گوشتی آن تقسیم سیتوپالسم تخم ضمیمه انجام می گیرد _د. در شیر نارگیل   
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 . در بسیاری از.......155  

 الف. موزها حاوی دانه های ریز و نارس هستند    

 گونه ها در نهاندانگان بخشی از ساختار دانه قادر به انجام عمل فتوسنتز خواهد بودب.   

 ج. دانه ها در برابر شیره های گوارشی جانوران سالم می مانند   

 د. میوه ها به پیکر جانوران می چسبندو با آن ها جابه جا می شوند   
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 پراکنش گیاه نقش دارد. پوسته ی دانه ی گرده ی رسیده ی نهاندانگان قطعا.................بوده و.................میوه در توانایی 149  

 10 برخالف _همانند            د. منفذ دار _برخالف                ج. منفذ دار _همانند                       ب. تزئین  _الف. صاف    
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