
 بنام خدا

                                   98/ 99سال تحصیلی          "8فصل  "             آزمون علوم تجربی پایه هشتم     نام ونام خانوادگی:                       

 کلمه های مناسب کامل کنید:استفاده از  با جاهای خالی را 1

 برابر رحم جنسی پرچم دونیم شدن

 نصف بند ناف غیرجنسی مادگی هاگ زایی

 کپک روی نان و میوه ها به روش ...................تولید مثل می کند. -الف

 .هنگام گرده افشانی دانه های گرده روی ................. گل قراردارد -ب

 نر و ماده در تولید مثل ..................ضروری است. یاخته وجود دوفرد یا دو -پ

 از طریق ..................انجام می شود. جنین  انتقال مواد غذایی از خون مادر به  -ت

 اولیه است. یاخته درتقسیم کاستمان )میوز( تعداد فام تن های هر یاخته ................تعداد فام تن های -ث

25/1 

 انتخاب کنید: ا ر گزینه درستدرجمالت زیر 2

 کدام است؟ باکتری تولیدمثل  روش تقسیم سلولی در الف

 دونیم شدن -4                 قطعه قطعه شدن  -3                       هاگ زایی-2             جوانه زدن -1

 مثل جنسی است؟ فقط تولید ازموارد زیر درکدام یک-ب

 باکتری -4                             نانکپک -3                               گوزن  -2                   هیدر -1

 دانه های گرده در .............. گل تشکیل میشود. -پ

  کالله-4                         لوله گرده  -3                         پرچم  -2                        مادگی -1

 دارند. خارجی زیر لقاح مهره دارانکدام گروه از-ت

           پرندگان-4                         پستانداران -3                      خزندگان -2                دوزیستان  -1

1 

 زیر روش تولید مثل غیر جنسی را مشخص کنید. های درشکل 3

       

 

 

 

                      )...................(                                     )....................(                                                    ).....................( 

75/0 

4 

 

 )                   (         را نشان می دهد ؟  یاخته ایچه نوع تقسیم مقابل شکل  -الف

 درپایان تقسیم .داشته باشد (کروموزوم فام تن ) 18  اولیهیاخته  اگر-ب

 ؟)                          (های هریک چه تعداد خواهد بود فام تن سلولی تعداد

 ؟باشندز( میتو) رشتماننمی توانندحاصل تقسیم ( گامت ها )کامه ها  چرا -پ

1 

 

 .بکشید  خط  زیرگزینه صحیح یک از عبارات داده شده ، در هر 5

 درخت سیب ( است. –گل اندام تولید مثلی در گیاه )خزه  -الف

 .دانه گرده (  به  وجود  می آید -درگیاهان گلدار کامه های  نردر)تخمک  -ب

 ( است.قطعه قطعه شدن  –)دونیم شدن روش تقسیم سلولی در تولیدمثل  باکتری  -پ

 انجام می شود.جوانه (   –تولید مثل غیر جنسی در قارچ  با  تولید سلول هایی  به  نام )هاگ  -ت

1 



 ارتباط دارد آنها را به هم وصل کنید.  "ب"با مفاهیم ستون  "الف "درجدول زیر هریک ازجمله های ستون  6

 ستون ب ستون الف

 مادگی است.  جانداران تک سلولی معمول در نوع رایج و..................... تولید مثل 

 غیر حنسی اندام تولید مثلی ماده در گیاهان گلدار است.

 تخم یاخته بیشتراست . تنوع ژنتیکی  در تولید مثل ..............

 جنسی نر با کامه ماده حاصل می شود. از ترکیب کامه 
 

1 

 1 را مشخص کنید.تخم  یاخته و  لقاح ، درشکل زیر محل تقسیم رشتمان ، کاستمان  7

  .شده را بنویسید مشخصنام بخشهای   .شکل زیر ساختار یک گل را نشان می دهد -الف 8

 .................... است.مثلی نر  بخش تولید-ب

 چه نقش  مهمی دارند  افشانی گرده در زنبور مانند هایی حشره -پ

 د؟طرف آنها جذب شونبه  تا حشرات کمک می کندها گلویژگی به  
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 کدامیک ازجمله های زیردرباره دوقلوهای همسان وکدام درباره دوقلوهای ناهمسان است؟ 9

 (                                           همیشه ازیک جنس هستند. )       -(            ب           دراصل ازیک تخم حاصل شده اند )        -الف

 (                                         ازدوتخم که توسط دواسپرم لقاح یافته حاصل شده اند. )        -پ

 (               ژن های آنهامشابه است. )           -ت

1 

 .  موفق باشیددختران گلم                                                                                                                             

 ئیانخواجه                                                                                                                                               


