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 است؟ نادرستكدام عبارت-1

تك1 مي ) كالميدوموناس جلبكي  تواند كُلني توليد كند. سلولي است كه

 دار است. هاي تاژك ) اسپيروژير داراي توليدمثل جنسي بدون تشكيل گامت2

و داراي چرخه ) كلپ از طويل3 ي ديپلوئيدي است. ترين موجودات روي زمين

مي ) آميب فاقد ديواره4 و  هاي سيتوپالسمي ايجاد كند. تواند برآمدگيي سلولي بوده

؟نداردي زندگي كدام آغازي وجود دار در چرخه هاي تاژك گامت-2

 ) پالسموديوم مولّد ماالريا4 ) كاهوي دريايي3 دار چرخان ) تاژك2 ) كپك مخاطي پالسموديومي1

گ-3 مي زينه از ويژگيكدام  شود؟ هاي تمام اوگلناها محسوب
 هتروتروفيزندگي-) تكثير جنسي2 دار واكوئل ضربان-ي چشمي ) وجود لكه1

 دو نوع تاژك-) زندگي اتوتروفي4 پوشش سيليسي-) وجود كلروپالست3
 هاي قرمز، همگي ............... جلبك-4

و ساكن آب گرم1 پرسلولي داشته ي سلولي خود، كربنات كلسيم دارند. ) در ديواره2 ها هستند. اقيانوس) پيكر

و گامتوفيت دارند. ) چرخه3 بهي ماده ) به منظور تهيه4ي زندگي پيچيده، شامل اسپوروفيت ميي آگار  روند. كار

 كدام عبارت درست است؟-5
آب ) بسياري از جلبك1 و ساكن  هاي شور هستند. هاي سبز، پرسلولي
 ها، پيكر پرسلولي دارند. ) بسياري از جلبك2

 هاي كلروپالست گياهان تفاوت دارد. هاي سبز با رنگيزه هاي فتوسنتزي در جلبك ) رنگيزه3

و غيرجنسي هستند. ) همه جلبك4  هاي سبز داراي توليدمثل جنسي

مي هاي زير به بيشي ويژگي همه-6  ...............جزبهشوند، تر تاژكداران چرخان مربوط
و عرضي1 سم2 ) داشتن دو تاژك طولي آب ) قدرت توليد  هاي قوي در

آب4 ) داشتن پوشش حفاظتي سلولزي3  هاي شور درياها ) قدرت زندگي در
(بيماري-7  زا) هستند، ............... وجود دارد. در آغازياني كه همگي انگل

پرسلولي1  ) تنوع سلولي4 دار ماده تاژكهاي ) گامت3 ) پاي كاذب2 ) پيكر
و هاپلوئيد را در چرخه-8 مي تناوب بين مراحل ديپلوئيد  توان ديد؟ي زندگي كدام آغازي

 دار چرخان ) تاژك4 ) آميب3 ) اسپيروژير2 ) اوگلنا1

در ............... با هم مشترك هستند.-9 و كالميدوموناس  جاندار مقابل

 ) هتروتروف بودن1

 نايي توليد گامت) توا2

ها ) تعداد تاژك3

 ) قدرت ايجاد زيگوسپور4

ي زمين ............... ترين گروه فتوسنتزكنندگان روي كره بزرگ-10
مي2 هايي با تمايز اندك هستند. ) داراي بافت1  كنند. ) همگي فقط به روش غيرجنسي، توليدمثل

ميي از گروه تجزيه) همگ4 ) ساختارهاي توليدمثل پرسلولي ندارند.3  باشند. كنندگان اكوسيستم
 زئوسپورهاي كاهوي دريايي ............... زئوسپورهاي كالميدوموناس ...............-11

 چهار تاژك دارند.-) همانند2 دو تاژك دارند.-) برخالف1
 محصول ميتوز هستند.-) همانند4 محصول ميوز هستند.-) برخالف3

مي هاپلوئيدي كه ديوارههاي سلول-12 و زيگوسپور كالميدوموناس را پاره بهي سلول مادري  ترتيب محصول چه نوع تقسيمي هستند؟ كنند،
 ميوز-) ميوز4 ميتوز-) ميتوز3 ميوز-) ميتوز2 ميتوز-) ميوز1

 آغازيان:10فصل شناسي زيست
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 تر است. شبيه» يوالف«ي سلولي تر ............... به ديواره جنس پوشش حفاظتي در بيش-13
 داران جانور مانند ) تاژك4 داران ) هاگ3 داران چرخان ) تاژك2 داران ) روزن1

ي زندگي اسپيروژير، ............... در چرخه-14

به هاي تاژك ) گامت1 مي دار از طريق تقسيم ميتوز  ) اولين تقسيم زيگوت از نوع ميوز است.2 آيند. وجود

ميقط ) توليدمثل جنسي از راه قطعه3 هم4 دهد. عه شدن روي  جوشي است. ) روش تكثير غيرجنسي از راه

مي-15  شوند؟ در شكل مقابل ساختارهاي چهار كروماتيدي در كدام سلول، تشكيل

1(A

2(B

3(C

4(D

.ندارددر ...............، ............... وجود-16

 گامتوسيت-) كبد انسان2د خوني ضد انعقا ماده-ي ناقل ماالريا ) بزاق پشه1

 مروزوئيت-) خون انسان4 اسپوروزوئيت-ي ناقل ماالريا ) غدد بزاقي پشه3

و ............... در بدن آدمي يافت در چرخه-17 .گردند نميي زندگي پالسموديوم فالسي پاروم، ............... در بدن پشه

 زيگوت-) اسپوروزوئيت4 گامت-) مروزوئيت3 گوتزي-) گامتوسيت2 اسپوروزوئيت-) مروزوئيت1

مي چند مورد از مراحل زير در چرخه-18  توان يافت؟ي زندگي عامل ماالريا را فقط در بدن آدمي

و فاقد تاژك� اسپوروزوئيت�  زيگوت� گامت بزرگ

و تاژك� گامتوسيت�  مروزوئيت� دار گامت كوچك

يك1 دو2) سه3)  ) چهار4)

 ولي قدرت استفاده از كربن معدني را دارد؟ دهد نميكدام جاندار، گامت تشكيل-19
 ) اسپيروژير4 ) كالميدوموناس3 ) كلپ2 ) پالسموديوم1

مي فرآيندي-20  بينيد، در كدام جاندار ممكن است روي دهد؟ كه در شكل مقابل

 ) تاژكدار چرخان1

 ) اوگلنا2

 ) آميب3

 ) دياتوم4

AD

C
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 پاسخ است.3نه گزي-1
مي است كه از طويل تناوب نسلي زندگي اي با چرخه نوعي جلبك قهوه» كلپ« شود، امـا سـاير مـوارد ترين موجودات روي زمين محسوب

 همگي صحيح هستند.
 پاسخ است.2گزينه-2

به تاژك مي غيرجنسيروش داران چرخان فقط سو با ميتوز توليدمثل بهكنند، پس برخالف سايرين،  سازند. نمي» گامت«نام لول جنسي
 ها: بررسي ساير گزينه

 دار دارد. شكل يا تاژك هاي آميبي : گامت1ي گزينه
 هايي با دو تاژك دارد. : گامت3ي گزينه
و تاژك داران، سلول هاي نر هاگ : گامت4ي گزينه  دار هستند. هايي كوچك

 پاسخ است.1گزينه-3
به اي لكهي اوگلناها دار همه و دار هم دارند، ولي ساير موارد فقط دليل سكونت در آب شيرين، واكوئل ضرباني چشمي حساس به نور هستند

آن به بيش مي تر آن ها مربوط . ندارندها اصالً تكثير جنسي شوند. در ضمن
 پاسخ است.1گزينه-4

آبي جلبك همه و در پرسلولي بوده مي هاي گرم اقيانوس هاي قرمز و ها زندگي وي زندگي تناوب نسل دارند. ماده چرخه معموالًكنند ي آگار
به ديواره آن بعضيي كربنات كلسيمي هم مربوط  هاست. از

 پاسخ است.2گزينه-5
آن ها پرسلولي از جلبك بسياري و بعضي از تك اند كه ها نيز ازسلولي هستند. دقت كنيد تك جلبك بسياري آب هاي سبز و سـاكن سـلولي

و فقط آن برخيشيرين هستند مي از و ساكن آب شور هاي كلروپالستي ها با رنگيزهي فتوسنتزي جلبك باشند. در ضمن رنگيزه ها پرسلولي
و يكسانگياهان مي جلبكتر بيشبوده و غيرجنسي توليدمثل  كنند. هاي سبز نيز هر دو به روش جنسي

 پاسخ است.2گزينه-6
در توانايي توليد سم به از تاژكداران چرخان وجود دارد، در حالي تعداد كميهاي قوي فقط ميآنتر بيشكه ساير موارد  شود. ها مربوط

 پاسخ است.4گزينه-7
تك داران، شاخه هاگ و انگل بيماري اي از آغازيان هستند كه همگي و هتروتروف مي سلولي و غيرمتحرك آنباشن زا توليدمثل جنسيهمهاد.

ميهمو و زيگوت با ديواره غيرجنسي انجام مي دهند و تاژك آورند كه ناشي از لقاح بين گامتي ضخيم پديد (كوچك و گامت هاي نر هاي دار)
و بدون تاژك) مي (بزرگ به ماده مي باشد، پس و سلول دليل انجام توليدمثل جنسي ميها توان گفت كه تنوع ژني دارند  سازند.ي متنوعي

 پاسخ است.2گزينه-8
مي جنسيهايي كه به روش در تمام يوكاريوت و ديپلوئيـد توليدمثل (مثل اسپيروژير) به هر حال نوعي تناوب بـين مراحـل هاپلوئيـد كنند

مي شود. در حالي مشاهده مي جن كه هر سه آغازي ديگر فقط به روش غيرجنسي توليدمثل و توليدمثل  سي ندارند.كنند
 پاسخ است.3گزينه-9

و تك و هاپلوئيد كالميدوموناس جلبكي سبز كه (n)سلولي و غيرجنسي توليـدمثل مـي دو تاژكاست و به هر دو طريق جنسي كنـد. دارد
تك (n)هاپلوئيد بينيد، تاژكداري اوگلنا كه در شكل مي ميو مي سلولي يا كند باشد كه فقط به روش غيرجنسي توليدمثل و بنابراين زيگوت

)2زيگوسپور n)و نيز گامت(n) و ديگري كوتاه) است. دو تاژكآورد، ولي داراي پديد نمي (يكي بلند
 پاسخ است.3گزينه-10

و سـاختارهاي توليـدم ترين گروه فتوسنتزكنندگان روي كره بزرگ و رويان و ندارنـد ثل پرسـلوليي زمين همان آغازيان هستند كه بافت
مي كنندگان اكوسيستم ها از تجزيهآن بسياري از و ها محسوب ازشوند ميآن بسياري  كنند. ها فقط به روش غيرجنسي توليدمثل

 پاسخ است.3گزينه-11
و محصول ميوز هستند، در حالي دو زئوسپورهاي كاهوي دريايي، چهار تاژكي بوده و محصول كه زئوسپورهاي كالميدوموناس، تاژكي هستند

 باشند. ميتوز مي
 پاسخ است.2گزينه-12

به (n)هاپلوئيد درون سلول مادري همان زئوسپورها هاي سلول و محصـول تقسـيم صورت مجموعه هستند كه  ميتـوز هاي دو تا هشت تايي
 اند. در زيگوت پديد آمده ميوزكه در اثر تقسيم هاي كالميدوموناس هستند هاي هاپلوئيد درون زيگوسپور، همان سلول باشند، اما سلول مي
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 پاسخ است.2گزينه-13
مي سلولزداران چرخان گياهي پوشش حفاظتي از جنس تاژكتر بيش مي دارند كه در اغلب موارد با اليه سيليسي پوشيده و دانـيم كـه شود

(مثل يوالف) نيز عمدتاً سلولزي است. ديواره ي سلولي گياهان
 پاسخ است.2ه گزين-14

آب» اسپيروژير« و ساكن پرسلولي و بنابراين اولين تقسيمي كه در زيگوت (n)ي زندگي هاپلوئيدي هاي شور است كه چرخه جلبك سبز دارد
2( n)هم ميوزدهد همان آن روي مي و از طريق و است. اين جلبك از طريق قطعه قطعه شدن، توليدمثل غيرجنسي بـدون تشـكيل جوشي

ميگامت  كند.، توليدمثل جنسي
 پاسخ است.4گزينه-15

(تتراد) در مرحله و متافاز ساختارهاي چهار كروماتيدي و بنابراين تنها در سلولIميوزي پروفاز مي وجود دارند آيند كه قـادر بـه هايي پديد
و توليدمثل جنسي باشند. در چرخه همي زندگي انجام تقسيم ميوز )2زيگوسپور يا زيگوت فقطهاپلوئيدي كالميدوموناس n)است كه بـا

ميDحرف و  هاي نابالغ كالميدوموناس را پديد آورد. تواند ميوز كند تا سلول نمايش داده شده
 پاسخ است.2گزينه-16

و زيگوت چرخه در مراحل گامت تـوان يافـت. مـي آدميي مروزوئيت را فقط در بدنو مرحله پشهبدني زندگي پالسموديوم ماالريا را فقط
مي اسپوروزوئيت و پس از تكثير شدن به مروزوئيت تبديل و به گلبول ها وارد كبد انسان شده مي گردند از هاي قرمز خون حمله و برخي كنند

در مروزوئيت مي خون آدميها نيز به گامتوسيت و با نيش مجدد پشه نمو مي يابند  يابند. به بدن پشه راه
 پاسخ است.3گزينه-17

و گامت فقطرا» مروزوئيت« مي در بدن پشه فقطرا در بدن انسان ولي زيگوت  توان يافت.ي ناقل ماالريا
 پاسخ است.1گزينه-18

و» پالسموديم ماالريا«ي زندگي اي از چرخه مرحله» مروزوئيت« مي انسانهاي قرمز به گلبولاست كه فقط در كبد توليد شده كند، ولي حمله
و زيگوت تنها در بدن پشه مي گامت و گامتوسيت هم در بدني آنوفل يافت ميآن هر دويشوند. اسپوروزوئيت  شوند. ها پيدا

 پاسخ است.4گزينه-19
مي نوعي جلبك سبز پرسلولي است كه كلروپالست نواري» اسپيروژير« و فتوسنتز د. توليدمثل غيرجنسي آن از راه قطعه قطعهكن شكل دارد

مي شدن ولي توليدمثل جنسي از طريق هم از پديد نمي گامتگيرد كه طي آن، جوشي صورت آيد! بلكه محتويات ژنتيكي يـك اسـپيروژير
مي طريق منافذ ديواره  يابد.ي سلولي به درون ديگري راه

 پاسخ است.4گزينه-20
اُور«فرآيند درIي پروفاز ميوز در مرحله همتاهاي معني تبادل قطعات كروماتيدهاي غيرخواهري بين كروموزومبه» كراسينگ است، پس فقط

مي جانداراني مي كه توليدمثل جنسي يا ميوز دارند  گيرد. تواند روي دهد. اما در هر سه مورد ديگر، توليدمثل فقط به روش غيرجنسي صورت
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