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مي هاي قارچ الي انگشتان پا ............... هاگ هاگ-1  شوند. هاي ............... فقط به روش غيرجنسي توليد

 نوروسپورا-) همانند4 آسپرژيلوس-) برخالف3 كاهوي دريايي-) همانند2 قارچ پفكي-) برخالف1
(؟) چيست؟در شكل مقابل،-2  منظور از عالمت سؤال

 ) هاگدان جنسي1

 ) ساقه رونده2

 مانند ) اندام ريشه3

 ) هاگدان غيرجنسي4

مي هاي آميزشي مختلف در زيگوميست ادغام نخينه-3  شود؟ ها ابتدا به ساخت كدام، منجر
 ) دو اتاقك داراي چند هسته ديپلوئيد2 ) يك اتاقك داراي چند هسته ديپلوئيد1

 ) دو اتاقك داراي چند هسته هاپلوئيد4 ) يك اتاقك داراي چند هسته هاپلوئيد3
 است؟ نادرستهاي گلسنگ كدام مطلب درباره-4

 ) توانايي تثبيت نيتروژن هوا را دارند.1
و سرما مقاوم، ولي در برابر تغييرات شيميايي حساس2  اند. ) در برابر خشكي
ز3 و رطوبت به) در صورت وجود گرما مي ياد در محيط  روند. خواب
 ) حاصل همياري بين دو يا سه گونه جاندار هستند.4

 است؟ نادرستدر مورد ريزوپوس استولونيفر كدام عبارت-5

مي1  كند. ) معموالً به روش غيرجنسي توليدمثل

 كروموزوم همتا است.nهاي آميزشي، دارايي هر سلول نخينه ) هسته2

 بندي عرضي ندارند. هاي آن، ديوارهه) معموالً نخين3

ي زندگي آن است. ) زيگوت تنها سلول ديپلوئيد در چرخه4

 ها كدام مورد است؟ ويژگي عمومي همه بازيديوميست-6

 ) توانايي توليد زئوسپورهاي فراوان دارند.1
آن2  تر از توليدمثل غيرجنسي است. ها شايع ) توليدمثل جنسي در

آنهاي جنس ) هاگ3 مي ها درون كيسهي  شوند. اي ميكروسكوپي تشكيل

آن ) در نخينه4  بندي عرضي وجود دارد. ها ديواره هاي

(؟) نشان داده شده، در كپك سياه نان چه ويژگيآن-7  اي دارد؟ چه در شكل مقابل با عالمت سؤال

 متعدد است.n2هاي ) واجد هسته1

و مولد گامت2  است. ) ساختار غيرجنسي دارد

مي3  دهد. ) در شرايط نامساعد، ميوز انجام

و داراي چندين هاگمي ) اندام فنجاني4  باشد. شكل

 چند مورد از جمالت زير صحيح هستند؟-8
مي هاي مولكولي در شاخه آسكوميست هاي پست را بر اساس روش تمام قارچ-  دهند. ها قرار
 سيلين هستند.د پنيسيليوم قادر به تولي هاي پنيي گونه همه-
 بندي عرضي است. ها همواره فاقد ديوارهي زيگوميست نخينه-
تك تمام مخمرها از انواع آسكوميست- مي هاي  شوند. سلولي محسوب
مي ها مواد آلي محيط را با ترشح آنزيمي قارچ همه-  كنند. هاي گوارشي تجزيه
1(42(33(24(1

ها قارچ:11فصل شناسي زيست

?

?

www.1book.blog.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.1book.blog.ir



2

 ...............عامل مولد برفك دهان-9
از ) داراي ديواره1  است. پوشش خارجي حشراتي سلولي با جنس متفاوت
مي2 و تكثير شود.)  تواند به روش جنسي يا غيرجنسي توليدمثل نموده
 ها است. شكل توليدمثلي، حاصل از رشد ميسليوم ) داراي اندام فنجاني3
ن ) هاگ4 مي هاي تخصص خينههاي غيرجنسي خود را معموالً در انتهاي  سازد. يافته

 سلول زيگوت در قارچ صدفي ............... قارچ فنجاني، ...............-10
مي-) برخالف1 مي-) همانند2 دهد. بالفاصله تقسيم ميتوز انجام  دهد. بالفاصله تقسيم ميوز انجام

مي درون كيسه-) برخالف3 مي نهايت به هشتدر-) همانند4 گيرد. اي ذره بيني قرار  گردد. هاگ جنسي تبديل
 كدام قارچ فاقد ساختارهاي مقابل است؟-11

 ) صدفي1
 ) چتري2
 ) فنجاني3
اي ) ژله4

پا ............... پني-12  سيليوم، ............... زيگوت است. قارچ الي انگشتان

 داراي-الف) برخ4 داراي-) همانند3 فاقد-) برخالف2 فاقد-) همانند1

 است؟ نادرستكدام عبارت-13
 ...............»هااي ريشه-در بسياري از قارچ«

مي ) نخينه1  كند.ي قارچ به درون ريشه گياهان آونددار نفوذ

 ) جزء هتروتروف، داراي ساختار توليدمثلي گرزمانند است.2

آن ) مطالعات فسيل3  اند. مانند گياهان ابتدايي بوده ارهاي ريشهي ساخت ها سازنده شناسي معلوم كرده كه

آن4 و موجب حفظ بقاي  ها شده است. ) همكاري بعضي گياهان آوندي تا به امروز ادامه يافته

 كدام مطلب صحيح بيان شده است؟-14
اس ) توليدمثل جنسي در زيگوميست2 ها است. ها، اغلب از بازيديوميست ) جزء هتروتروف در گلسنگ1 ت.ها نادر

در قارچ)3 از آسكوميستاي ريشه-جزء هتروتروف  ها نادر است. ) توليدمثل غيرجنسي در تمام بازيديوميست4 ها است. ها، اغلب
؟شود نميدر ساختار كدام گزينه ميسليوم يافت-15

 ) كپك مخاطي پالسموديومي4 ) آمانيتا موسكاريا3 ) كپك آسپرژيلوس2 ) ريزوپوس استولونيفر1
ي ............... را مشاهده كرد. توان پديدهر آسپرژيلوسميد-16

 ) جدا شدن كروماتيدهاي خواهري2 ) نوتركيبي1

اُور3  هاي همتا ) جدا شدن كروموزوم4 ) كراسينگ

نبه-17 ميطور معمول، ............... هر بازيديوم موجود در شكاف زير چتر قارچ صدفي ............... نوع هاگ از  آيند. ظر ژنوتيپي پديد
دو-) روي4دو-) درون3 چهار-) روي2 چهار-) درون1

 هاي خشكي، مستقيماً ناشي از چه فرآيندي است؟ گذاران اكوسيستم هاي موجود در پيكر اولين بنيان هاي جنسي در اغلب قارچ توليد هاگ-18
 هاي ديپلوئيد ) ميتوز در هسته4 هاي ديپلوئيد ) ميوز در هسته3 لوئيدهاي هاپ ) ميتوز در هسته2 هاي هاپلوئيد ) ميوز در هسته1

.نداردها، ............... امكان در آسكوميست-19
 ) توليد آسك، بدون ايجاد آسكوكارپ2 ) ايجاد هشت هاگ جنسي از دو نوع متفاوت1

و ازدياد به روش جوا4 هاي غيرجنسي اي محتوي هاگ ) توليد كيسه3  نه زدن) تكثير

ميــوز
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 پاسخ است.1گزينه-1
پا« وو آسپرژيلوس از قارچ» قارچ الي انگشتان مي فقطهاي پست هستند كه توليدمثل جنسي ندارند و به روش غيرجنسي توليدمثل كنند

و نوروسپورا هر دو از قارچمي (n)هاگ و هـم بـه روش هاي خود را هم بـه هاي حقيقي هستند كه هاگ سازند، اما قارچ پفكي روش جنسـي

 آورند. غيرجنسي پديد مي

 پاسخ است.4گزينه-2
را هاگدان غيرجنسي در زيگوميكوتا  غيرجنسي است. (n)نامند كه محتوي تعداد زيادي هاگمي» اسپورانژ«ها

 پاسخ است.4گزينه-3
و مي-وقتي دو نخينه آميزشي متفاوت (+ مي ابتداشوند، ) در هم ادغام  (n)هاپلوئيد آورند كه هر كدام محتوي چندين هسته دو اتاقك پديد

و سپس با ادغام اين هسته )2با همديگر، چندين زيگوت (n)ها هستند n)آيند. درون زيگوسپورانژ پديد مي 

 پاسخ است.3گزينه-4
و سرما مقاوم گلسنگ و در چنين شرايطي ها به خشكي مي اند از به خواب و ازدياد رطوبت محيط، دوباره رشد خود را روند، ولي با وجود گرما
مي سر مي و به اصطالح از خواب بيدار مي گيرند  باشند. شوند! ساير موارد همگي صحيح

 پاسخ است.2گزينه-5
اسـت. چـرا كـه غيرهمتاكروموزومnنيفر داراي هاي كپك ريزوپوس استولوي نخينهي هر سلول سازنده هاپلوئيدند، يعني هسته»ها قارچ«

 گردند، ولي ساير موارد همگي درست هستند. يا... يافت مي4nيا2nهاي در سلول همتاهاي اصوالً كروموزوم
 پاسخ است.4گزينه-6

و حاوي سلول ديوارهنخينه در پيكر همه انواع بازيديوميكوتا داراي تك بندي عرضي است مي اي يا دو هسته هسته هاي باشد، ولـي سـاير اي
 موارد نادرست هستند.
 ها: بررسي ساير گزينه

به1ي گزينه و كاهوي دريايي است. آغازياني: زئوسپور مربوط  مثل كالميدوموناس
در2ي گزينه و سياهك ها مثل زنگ بازيديوميست برخي: توليدمثل غيرجنسي مي ها  شود. ها به وفور ديده
آن : هاگ3ي گزينه به اندام گرزي رويها هاي جنسي مي شكل  آيند. نام بازيديوم پديد

 پاسخ است.1گزينه-7
 (n)]هـاي هاپلوئيـد ناشي از ادغام هسته[هاي متعدد ديپلوئيد نان همان هاگدان جنسي است كه واجد هسته در كپك سياه» زيگوسپورانژ«
و در شرايط مي مي مساعدباشد  كند. زيستي شروع به ميوز

 پاسخ است.3گزينه-8
مي هاي مولكولي در شاخه آسكوميستي روش ها) را بر پايه هاي پست(دئوتروميست قارچتر بيش و نخينه زيگوميست ها قرار فاقـد معمـوالًها دهند
 باشند.ي آخري صحيحمي سيلين توليد نمايند، ولي دو جمله بيوتيك پني توانند آنتي يليومميس هاي پني گونه بعضيبندي عرضي است. در ضمن ديواره

 پاسخ است.2گزينه-9
مي» كانديدا آلبيكنز«برفك دهان توسط و آسكوميست ايجاد مي سلوليتكشود كه نوعي مخمر است و محسوب شود. مخمرها نخينه ندارند

آن» آسك«ي ميكروسكوپي به همين دليل هم، اگر چه كيسه كـه حاصـل تجمـع» آسـكوكارپ«شـكل ها وجود دارد، ولي اندام فنجاني در
ميتر بيششود. در ضمن هاست در مخمرها ديده نمي نخينه  كنند. مخمرها به روش جوانه زدن توليدمثل غيرجنسي

 پاسخ است.2گزينه-10
(مثل قارچ صدفي) سلول زيگوت در بازيديوميست )2ها n)(مثل قارچ فنجاني) درون ولي در آسكوميست» بازيديوم«شكل درون اندام گرزي ها

مي» آسك«ي ميكروسكوپي كيسه در قرار دوگيرد، ولي به هر حال مي هر  كند. گروه زيگوت بالفاصله پس از تشكيل، شروع به تقسيم ميوز
 پاسخ است.3گزينه-11

مي در واقع ساختار توليدمثل جنسي در بازيديوميكوتاست ولي قارچ فنجاني از شاخه» زيديومبا«شكل اندام گرزي  باشد.ي آسكوميكوتا
 پاسخ است.1گزينه-12

و پني و آسپرژيلوس همگي قارچ قارچ الي انگشتان پا هاي پست(دئوتروميست) هستند كه فقـط بـه روش غيرجنسـي توليـدمثل سيليوم
و بنابراين مي و زيگوت پديد نمي كنند  آورند. اصالً گامت

11فصلهايپاسخ تست
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 پاسخ است.1گزينه-13
و بيد تر از دسته قارچ، جزء هتروتروف بيش»هااي ريشه-قارچ«در و بلوط هاي بازيدوميكوتا است كه با نوع خاصي از گياهان آوندي مثل كاج

نم كنند. در بسياري موارد نخينه به درون ريشه همياري مي  اند. كند. ساير موارد همگي درست بيان شدهيي گياه نفوذ
 پاسخ است.2گزينه-14

آن توليدمثل جنسي در زيگوميست مي ها بسيار شايع ها نادر است، چون توليدمثل غيرجنسي در بين باشد، ولـي سـاير مـوارد تر از جنسي
 صحيح نيستند.

 ها: بررسي ساير گزينه
گل1ي گزينه ا سنگ : جزء قارچي در  هاست. غلب از آسكوميستها
 هاست. ها اغلب از بازيديوميستاي : جزء قارچي در قارچ ريشه3ي گزينه
به : هرچند توليدمثل غيرجنسي در ميان بازيديوميست4ي گزينه مي ها در ندرت صورت آن برخيگيرد، ولي و سياهك ها مثل زنگ از به ها ها

 شود. فراواني يافت مي
.پاسخ است4گزينه-15

و شكل ظاهري مشابه قارچ اي ندارند هرچند كه چرخه يعني كيتينو نخينهو ميسليومو ميتوز هسته نيستندهاي مخاطي، قارچ كپك  ها دارند.ي زندگي
 پاسخ است.2گزينه-16

مي غيرجنسيها) است كه فقط به روش هاي پست(دئوتروميست از قارچ» آسپرژيلوس« و توليدمثل و توانايي ميـوز كند، پس گامت زيگوت
(هنگام آنافاز ميتوز) در آن و فقط جدا شدن كروماتيدهاي خواهري از همديگر  ها ممكن است. ندارند!

 پاسخ است.4گزينه-17
مي (n)به تعداد چهار هاگ جنسي» بازيديوميست«هاي هر بازيديوم در قارچ روي به پديد و دو به همديگر شبيه طور معمول دوبه آيد كه انـد

اُور، از  هستند. دو نوعبدون كراسينگ

 پاسخ است.2گزينه-18
(به گلسنگ و جلبك هاي خشكي) حاصل همياري بين قارچ عنوان اولين بنيانگذاران اكوسيستم ها ها يا هـر دوي هاي سبز يا سيانوباكتري ها
كهي آسكوميست از شاخه اغلبها ها، قارچ هاست. در گلسنگ آن را هاگها هستند و سپس ابتداهاي جنسي خود از مستقيماًاز طريق ميوز

 آورند. طريق ميتوز پديد مي
 پاسخ است.3گزينه-19

ميي تخصصها، بلكه در نوك نخينهندارنداي قرار هاي غيرجنسي درون هيچ كيسه در آسكوميكوتا هاگ شوند، ولي ساير موارد يافته تشكيل
 ها مربوط است.آن به

 ها:ي ساير گزينهبررس
بهمي (n)هسته4: در آسكوميكوتا، زيگوت با ميوز توليد1ي گزينه مي (n)هاگ8كند كه با ميتوز  شود. تبديل
مي : در مخمرها چون نخينه2ي گزينه  آيد. وجود ندارد، پس آسك بدون آسكوكارپ پديد
ميزدن توليدمثل غيرجنس : مخمرها اغلب به روش جوانه4ي گزينه  كنند.ي

www.1book.blog.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.1book.blog.ir




