
 

 

 پاسخ نامه()همراه  olom123p@کانال علوم  نیآزمون آنال چهاردهمینسواالت 

 ۸ل ، فصهشتم هیپا علوم

 یسعادت –آزمون: پارسه  یطراحسرپرستان تیم 

 کند؟یم دیکدام جاندار، هاگ تول-۱

            موشد(                درخت سیبج(                   کپک نانب(            باکتریالف( 

 است؟ یمثل جنس دیتول یهایژگیکدام مورد از و-۲

 است. یکاف دمثلیتول یفرد برا کیوجود ب(                 است. ادیمثل ز دیسرعت تولالف( 

 است. ادیز یکیتنوع ژنتد(            شود.می دهید ترییساده و ابتدا در جاندارن( ج

چه نوع  نیا آورد؛یبوجود م یدیجد یو بوته کندیرشد م م،یو بکار میرا که جوانه زده جدا کن ینیزمبیاز س یاگر بخش-۳

 است؟ یدمثلیتول

            قلمه زدن د(       یرجنسیغ دمثلیتولج( هاگزایی             ب(     یجنس دمثلیتول الف(

 کند؟یدم دارد که به کمک آن حرکت م کیمعموال  اختهیکدام -۴

 ی گردهدانهد(        ی تخمیاختهج(       تخمکب(        زامه)اسپرم(الف( 

 است؟ یمثل جنس دیتول کی یجهیکدام مورد نت-۵

 تولید ریشهد(           تولید برگج(               تولید دانهب(               تولید هاگالف( 

 باشد؟یم حیصح نهیکدام گز-۶

  .شوندیهم م هیصفات شب یدر همه یهمسان در بزرگسال یدوقلوهاب(  .ندیآیتخمک به وجود م کیاز  رهمسانیغ یدوقلوهاالف(

 جنس باشند.هم توانندیم رهمسانیغ یدوقلوهاد(        داشته باشند. یمتفاوت تیجنس توانندیهمسان م یدوقلوهاج( 

 است؟ نادرستکدام عبارت  -۷

 .ستین توزیم می)گامت(، حاصل تقس یجنس یاختهیالف( 

  .باشدیم هینصف سلول اول وزیم میحاصل از تقس یاختهیها در تعداد کروموزوم ب(

 .شودیدو برابر م وز،یم میسلول قبل از تقس DNAمقدار  (ج

 آنها با هم فرق دارند، متفاوت است. یکه نر و ماده یشکل نوزادان در جانوراند( 

 کنند....................ی حشراتی مثل زنبور گرده افشانی میهایی که بوسیلهگل -۸

 کنند.شهد زیادی تولید میب(       رنگ تیره ای دارند. ( الف

 خود قادر به آزادسازی گرده نیستند.د(         های کمتری دارند.گلج( 

3232 

 شرکت کننده
۰۵/۱۰/۹۹ 



 

 

 .بردیو............ آن را به سمت گامت ماده م ردیگی............ گل قرا م یگلدار، ................ رو اهانیمثل گ دیهنگام تول -۹

  ای  لهیم -یمادگ -گامت نر د(   یالهیم -خامه -گامت نرج(   یالوله -یمادگ -گرده یدانه ب(   یالوله -کالله -گرده یدانه (الف

 قرار دارند. یگرید اهیگ یماده رو یهاو گل اهیگ کی ینر رو یهادر ............. گل -۱۰

        گالبید(          سیبج(        خرما ب(      پرتقال الف(

 کنند؟یم دیتول یشتریب یگامت ماده ریاز جانوران ز کیکدام  -۱۱

          گربهد(                 ماهیج(                  مارب(          کبوترالف(

 .شودیم جادیدارد و از رشد ............. ا ی............... نقش مهم اهان،یگ یجنس دمثلیتول در-۱۲

               تخمک -دانهد(          هاگدان -تخمک ج(         هاگدان -دانهب(       تخمدان -هاگالف( 

 است؟ شتریب ، در شرایط نامساعد،ریاز جانوران ز کیاحتمال زنده ماندن تخم حاصل از لقاح کدام  -۱۳

 کبوترد( ماهی             ج(             قورباغهب( شیر                 الف( 

 است؟ ینیزم بیدر سغیرجنسی  دمثلیتول هیشب ریاز جاندارن ز کیکدام یرجنسیغ دمثلیتول -۱۴

             باکترید(               کپکج( خزه            ب(        نخلالف( 

 .شودیم یرجنسیغ دمثلیولگلدار،................. سبب ت اهانیدر کپک.............گ -۱۵

 هاگ -همانندد(            هاگ -برخالفج(             دانه -همانندب(     دانه -برخالف الف(

 است. هیحاصل.................... سلول اول یهاسلول یها.............. تعداد کروموزوممی.............. برخالف تقسمیدر تقس -۱۶

         دوبرابر -توزیم -وزیمد(       دوبرابر -وزیم -توزیمج(       نصف -توزیم -وزیمب(    نصف -وزیم -توزیمالف( 

 شود؟یمثل محسوب م دیدر کدام جاندار، همان تول یسلول میتقس -۱۷

 قارچ چتری د(                       مخمرج( هیدر              (بباکتری            الف( 

 است؟ شتریب ریز یدمثلیتول یهااز روش کیسرعت کدام  -۱۸

     ییدوتا میتقسد(              قلمه زدن ج(     قطعه قطعه شدنب( هاگزایی        الف( 

 است؟ گرید یاختهیدو  بیحاصل ترک اخته،یکدام  -۱۹

 تخمک               د( تخم           ج(            هاگب( گامت            (الف

 بند ناف با مادر ارتباط دارد؟ قیاز طر نیدر کدام جانور، جن -۲۰

 قورباغه        د(   الف(گنجشک             ب( گاو         ج( قزل آال         

 

 



 

 

 

 

 

 آنالین سراسری علوم تجربی کلید پاسخ سواالت آزمون
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 "شوند.های کوچک، پیموده میهای طوالنی، با گامراه"

 «موفق و سالم باشید»


