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توليد مثل در جانداران: ٨سؤاالت فصل علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه

  .جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد

  . مخمر نانوايي ، ................................ است. ١

. هدف از توليد مثل در جاندارران حفظ ................ است. ٢

شود. . دو نوع توليد مثل ............... و ................... در بين جانداران ديده مي٣

گويند. شود، ................ ميتر ميتدريج بزرگ . به سطح برآمده در توليد مثل مخمر كه به٤

شوند. هايي به نام ............... زياد ميطريق ياخته . كپك نان از٥

شوند. ها در ...................... تشكيل مي. هاگ٦

يابند. ثير مياي به نام ..................... به آن روش تكياختهنوعي توليد مثل .................. است كه جاندارني تك شدندونيم. ٧

آيد. وجود ميگامت نر و ماده ..................... بهاز تركيب . ٨

گويند. . به تركيب شدن گامت نر و ماده ...................... مي٩

كنند. هاي توليد مثلي قرار دارند با ........................... ياخته جنسي توليد ميهايي كه در اندام. ياخته١٠

شود. به رشد و نمو جنين اختصاص دارد ..................... مي . بخشي از بدن مادر كه١١

كنند. هايشان مراقبت نمي. جانداراني كه لقاح ................ دارند، از زاده١٢

گيرد. ارتباط بين جنين و دستگاه گردش خون توسط ................... انجام مي .١٣

باشد. گلدار ، ................ مي. اندام توليد مثل جنسي گياهان ١٤

. در اكثر گياهان گلدار بخش ماده .................. و بخش نر ...................... نام دارد. ١٥

  برد.زامه را به سمت ياخته جنسي ماده مي . ...............١٦

ای خالیج. ١
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  توليد مثل در جانداران: ٨سؤاالت فصل  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

 هاي زير پاسخ دهيد.به پرسش  
   هر يك از مفاهيم زير را تعريف كنيد.. ١

  توليد مثل جنسي:  -

   توليد مثل غير جنسي:  -

  :هاگ -

   لقاح:  -

   تقسم ميوز:  -
  
  ؟چند ويژگي موجودات زنده را بنويسيد. ٢
  

  

  ؟جدول زير را كامل كنيد. ٣

  
  ؟غيرجنسي را نام ببريدهاي توليد مثل انواع روش. ٤
  

  يك مثال بزنيد. ؟ شدن را توضيح دهيدتكثير به روش دو نيم. ٥
  

  تكثير به روش جوانه زدن را توضيح دهيد؟ يك مثال بزنيد. . ٦
  

  تكثير به روش قطعه قطعه شدن را توضيح دهيد؟ يك مثال بزنيد. . ٧
  

  .درست يا نادرست بودن هر عبارت را مشخص كرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحيح را بنويسيد  

  ◯شود.اي ديده ميتوليد مثل غيرجنسي در جاندارن پرياخته. ١

  ◯ شود.ماند يا جدا ميهر هاگ يك ياخته مخمر است كه يا به سلول مادر متصل مي. ٢

  ◯شود.هايي به نام هاگ زياد ميتوليد سلولكپك روي نان با . ٣

  ◯ تخمدان محل رشد و نمو جنين است.. ٤

  ◯  كند.رساند و مواد دفعي جنين را به مادر منتقل ميبند ناف مواد مغذي و اكسيژن را به حنين مي. ٥

  ◯ معموالً شكل نوزادان جانوراني كه كه نر و مواده متفاوت دارند متفات است.. ٦

  ◯ توان تولدي مثل انجام داد. اگر تقسيم كاستمان هم نباشد با تقسيم رشتمان مي. ٧

  ◯ به طور كلي احتمال زنده ماندن زاده قورباغه از زاده كبوترها بيشتر است. . ٨

   ◯ شود.سالگي متوقف مي ٥٠توليد كامه نر حدوداً در . ٩

  ◯. اندام توليد مثل جنسي در گياهان گلدار دانه است. ١٠

  ◯. مادگي شامل كالله، خامه و تخمدان است. ١١

  ◯كند. ها قبل از تقسيم تغيير نمي. در تقسيم ميوز اندازه فام تن١٢

  

  

  

 . درست و نادرست٢

یحی. پرسش٣  ھای تشر
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  توليد مثل در جانداران: ٨سؤاالت فصل  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

  بزنيد.زايي را توضيح دهيد؟ يك مثال تكثير به روش هاگ. ٨
  
 سـرانجام و شـونديها بزرگتر ملكه نيا زمان اما با گذشـت شـوند؛يم دهيد وهيم اينان  يكوچك رو يهـاهـا ابتدا به شـكل لكهمعمـوال كپك. ٩

  د؟يدار مشاهده نيا يبرا ي. چه استداللپوشانندمي را آنها سـطح همه
  

  اين روش توليد مثل جزء كداميك از انواع توليد مثل است؟ ؟جوانه زدن در گياهان را توضيح دهيد. ١٠
  

  ؟هاي متفاوت تكثير گياهان را نام ببريدروش. ١١
  

  ؟هاي زير مربوط به كدام نوع توليد مثل غيرجنسي مي باشدشكل. ١٢

  
  ) ...................               پ                      الف) ..................                      ب) .................                                                   

  بزنيد. مثال  ؟كنند چگونه استها با هم فرق ميشكل نوزاداني جانوراني كه نر و ماده آن. ١٣
  

   ؟كنندجاندارن نر و ماده چگونه توليد مثل مي. ١٤
  

  ؟شود يم ليتشك يتخم جاندار كامل ي اختهيچگونه از . ١٥
  

وانند حاصل تقسيم تها ميشوند، ايا اين ياختههاي جنسي از دو فرد نر و ماده با هم تركيب ميكه درتوليد مثل جنسي ، ياختهبا توجه به اين. ١٦
   ؟رشتمان باشند

  
  شكل تقريبي آن را نيز رسم كنيد. ؟تقسيم كاستمان (ميوز) را توضيح دهيد. ١٧

  

  پذير بود؟اگر تقسيم كاستمان وجود نداشت آيا توليد مثل جنسي امكان. ١٨
  

  ؟هاي جنسي نر و ماده را بنويسيدشباهت و تفاوت ياخته. ١٩
  

  ؟دارد يچه تفاوت يبا لقاح داخل يلقاح خارج. ٢٠
  

  ؟لقاح داخلي و لقاح خارجي را با هم مقايسه كنيد. ٢١
  

  ست؟يبند ناف چ ي فهيوظ. ٢٢
  

  ادامه دارند؟ يتا چه سن بيماده به ترت ي كامه ديزامه و تول ديتول. ٢٣
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  توليد مثل در جانداران: ٨سؤاالت فصل  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

  .ديكن انيهمسان را ب ريهمسان و غ يدوقلوها نيتفاوت ب. ٢٤
  

   ست؟يگلدار چ اهانيگ جنسيِ مثل دياندام تول. ٢٥

  . اجزاي مختلف يك گل را بنويسد. ٢٦

  . بخش هاي نر و ماده در گل را نام ببريد. ٢٧

  .ديده حيبه طور كامل توض شود؟يم ليگلدار تشك اهانيتخم چگونه در گ اختهي. ٢٨

  . ها و پرندگان به طرف گل بروند را نام ببريدكند تا حشره. سه ويژگي مهمي كه به گل كمك مي٢٩

  ها را بنويسيد. چگونگي جذب حشرات و پرندگان به گل. ٣٠
 
  

  

  .گزينه صحيح را انتخاب كنيد  

  است؟ حيصح نهيكدام گز. ١
  .باشد مي  يرجنسيمثل انسان از نوع غ ديتول) ٢  است. ياز نوع جنس يمثل باكتر ديتول) ١
    دارد. يمثل جنس ديمخمر تول) ٤  را دارند. دمثليجانداران هر دو تول يبعض) ٣
  ..................  يمثل جنس ديتول. ٢

  دارد. اجيفقط به جنس ماده احت) ٢  دارد. اجيفقط به جنس نر احت) ١
    هست. يرجنسيغ دمثليمانند تول) ٤  دارد. اجيبه هر دو جنس ماده و نر احت) ٣
  ؟باشد ينم يرجنسيغ دمثليتول هاي جزء روش كيكدام . ٣

    ) جوانه زدن٤  ) قطعه قطعه شدن٣  زايي) هاگ٢  دونيم شدن) ١
  ؟باشد يم حيصح نهيكدام گز. ٤

  هستند. نسنگي ها هاگ) ٢  هاگ بزرگ هستند. هايياخته) ١
    .شوند نمي  پخش آب با همراه ها هاگ) ٤  .هستند مقاوم ها هاگ) ٣
  د؟آي يتخم چگونه به وجود م ةاختي. ٥

  .دآي ياز كامه نر به وجود م ماًيمستق) ٢  .دآي ياز كامه ماده به وجود م ماًيمستق) ١
    .باشد ينم ميقابل تقس) ٤  .دآي يكامه نر و ماده به وجود م بياز ترك ماًيمستق) ٣
  در عمل لقاح ................... ٦

  است. ليفقط كامه نر دخ) ٢  است. ليفقط كامه ماده دخ) ١
    .ندارند لقاح در عمل نقشي ها)كامه(  گامت) ٤  هستند.  ليهر دو كامه نر و ماده دخ) ٣
  .................. اختهي هاي تن كاستمان تعداد فام ميدر تقس. ٧

    .شود يم ) يك چهارم٤  .شود يم ) چهاربرابر٣  .شود يم ) دوبرابر٢  .شود ينصف م) ١
 رحم ............ . ٨

  .است نر  از بدن جاندار يبخش) ٢  از بدن جاندار ماده است. يبخش) ١
    ندارد. ينقش ينينمو جندر رشد و ) ٤  دشو يم دهدي مهرگان يدر ب) ٣
  ؟باشد يبند ناف م فياز وظا نهيكدام گز. ٩

  و دفع مواد زائد نيبه جن رساني ژنيغذا و اكس) ٢  يفقط دفع مواد دفع) ١
    مكدا چيه) ٤  نيحفاظت از جن) ٣
  ؟كجاست دار گل اهانيكامه نر و ماده در گ ليمحل تشك. ١٠
  هر دو تخمك) ٢  گرده ي دانه -تخمك ) ١
    گرده ي هر دو دانه) ٤   تخمك –گرده  ي دانه) ٣
  كدامند؟ يمادگ ياجزا. ١١
    بساك و خامه) ٤  لهيبساك و م) ٣  تخمدان -خامه ) ٢  تخمدان –خامه  -كالله ) ١

ایھای چھارگزینه. پرسش٤
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  توليد مثل در جانداران: ٨سؤاالت فصل  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

  كدام گزينه صحيح است؟. ١٢
   شكل ظاهري نر و ماده در همه جانوران با هم تفاوت دارد. ) ١

   گويند. ، زامه مي هاي بدن جنس نربه ياخته) ٢

   شود. مقدار مواد وراثتي هنگام تقسيم ياخته مضاعف مي) ٣

   ها در كامه نر و ماده در هر نوع جانداري با هم يكسان است. تنتعداد فام) ٤
  

  باشد؟هاي توليد مثل غيرجنسي نمييك از ويژگيكدام. ١٣
  تري در برابر تغييرات شرايط محيطي دارند. شانس بقاي بيش) ٢ كنند. تري زاده توليد مي) در مدت زمان كم١
    تر است. ) تكثير ساده٤  هاي يكساني با والدين دارند. ها ژن) زاده٣
  است؟ نهگزي كدام به مربوط رو شكل روبه. ١٤
  . دوقلوهاي همسان) ١

 دوقلوهاي ناهمسان. ) ٢

   هردو) ٣

   ناهمسان از دو ياخته) ٤
  

   زايي، ساقه زيرزميني و قلمه زدن است؟يك از جانداران زير به ترتيب قطعه قطعه شدن، هاگهاي توليد مثل كدامروش. ١٥
  شمعداني  -گل زنبق  –كپك ميوه پرتقال  –زميني ) سيب١

 شمعداني  -سيب زميني  –گل زنبق  –) كپك ميوه پرتقال ٢

  گل زنبق –توت فرنگي  –كپك نان  –زميني ) سيب٣

  توت فرنگي   –سيب زميني  –كپك پرتقال  –) شمعداني ٤
  

  آيد؟باكتري به وجود مي ١٦اي از دو باكتري پس از چند مرحله تقسيم ياخته. ١٦
٦) ٤  ٥) ٣  ٤) ٢  ٣) ١    
  داران لقاح خارجي دارند؟ها هر دو گروه از مهرهيك از گزينه. در كدام١٧
    دوزيستان -) پرندگان ٤  دوزيستان –ها ) ماهي٣  دوزيستان –) خزندگان ٢  خزندگان  –ها ماهي) ١
  . كدام گزينه درست است؟١٨
  ) گياهان فقط توليد مثل غيرجنسي دارند.  ١

 يرد. گهاي جنسي صورت مي) تقسيم ميتوز ، همواره به منظور توليد ياخته٢

  بر ياخته اوليه است. هاي حاصل از تقسيم براهاي ياختهتن) در تقسيم ميوز، تعداد فام٣

  ها لقاح خارجي دارند.) ماهي٤
  

  . كدام گزينه در مورد تخمدان گياهان درست است؟١٩
  ) داراي سه بخش مادگي ، كالله و خامه است. ٢ ) همان ياخته تخم است.  ١
    تواند درون آن تشكيل شود. ) ياخته تخم مي٤  كند. ) گامت نر ايجاد مي٣
  . دوقلوهاي همسان ................... و دوقلوهاي غير همسان ..................٢٠
  اند.   جنسقطعاً غير هم –اند جنس) قطعاً هم١

 توانند از دو جنس مخالف هم باشند.  مي –اند جنس) قطعاً هم٢

   توانند از دو جنس مخالف هم باشند. مي –اند جنس) قطعاً غير هم٣

     اند.جنسقطعاً غير هم –توانند از دو جنس مخالف هم باشند.  ) مي٤
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  توليد مثل در جانداران: ٨فصل پاسخنامه  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

  

  

  

  . بقاي نسل٢  ايقارچ تك ياخته. ١
  . جوانه٤  غير جنسي –. جنسي ٣
  . هاگدان٦  . هاگ٥
  . ياخته تخم٨  باكتري ها –. غير جنسي ٧
  . تقسيم ميوز (كاستمان)١٠  . لقاح٩

  . خارجي١٢  . رحم١١
  .گل١٤  . بند ناف١٣
  . لوله گرده١٦  پرچم –. مادگي ١٥

  

  

  

  

  . نادرست / هر جوانه يك .....٢  درست. ١
  . نادرست / رحم٤  درست. ٣
  . نادرست / يكسان است٦   درست. ٥
  نادرست / كمتر است. ٨  . نادرست / بدون تقسيم كاستمان توليدمثل ممكن نيست٧
  اندام توليد مثلي در گياهان گلدار گل است. . نادرست / ١٠  شود.سالگي متوقف مي ٥٠كامه ماده در  / . نادرست ٩

  شود.. نادرست / دوبرابر مي١٢  . درست ١١

نس جشد كه براي انجام توليد مثل وجود دو جنسي: به توليد مثلي گفته مي -. ١
  نر و ماده ضروري است.

  ست. شود كه براي انجام آن يك والد كافي اغيرجنسي: به توليد مثلي گفته مي -
اسـت كـه همراه با هـوا و آب  يو مقاوم سـبككوچك، اختهيهـاگ هاگ:  -

  .شـوديم پخش
  . نديگويم لقـاح ماده يجنسـ تهاخيشـدن زامه و  بيبه تركلقاح:  -
  كتاب درسي ٧١ص :  وزيتقسم م -
  كتاب درسي ٧٢لقاح داخلي: ص  -
  كتاب درسي ٧٢لقاح خارجي : ص  -
  تغذيه ، تنفس ، دفع و توليد مثل. ٢
٣ .  

تأمين ماده و 
  انرژي

آزاد كردن انرژي 
  از مواد غذاي

خارج كردن مواد 
  از بدنزائد 

بقاي نسل 
  جاندار

  . دونيم شدن، قطعه قطعه شدن ، هاگ زايي و جوانه زدن٤
  ١كتاب درسي پاراگراف  ٦٧. ص ٥
  ٢كتاب درسي پاراگراف  ٦٧. ص ٦
  ٣كتاب درسي پاراگراف  ٦٧. ص ٧
  كتاب درسي  ٦٨. ص ٨
  رار قهاي كپك ميوه روي سطح نان يا ميوه هاي كپك نان يا هاگ. زماني كه هاگ٩

 كنند و اندام ريشهگيرند، هاگ با جذب آب و مواد قندي به سرعت رشد ميمي
ي ها هاگدان تشكيل مكنند، در نوك برخي ريسهمانندي به نام ريسه توليد مي

  ها روي سطح نان پخش مي شوند. هاي درون هاگدانشود و هاگ
  كتاب درسي ٦٩. ص ١٠
  دن. نيدن، جدا كردن و قطعه قطعه كر. قلمه زدن ساقه يا برگ ، پيوند زدن، خوابا١١
  . الف) هاگ زايي ، ب) جوانه زدن ، پ) دونيم شدن١٢
ها دشوار . معموالً يكسان هستند، مثالً تشخيص مرغ يا خزوس بودن جوجه١٣

  شوند. ها بيشتر آشكار مياست؛ اما با افزايش سن اين تفاوت
  ١كتاب درسي پاراگراف  ٧١. ص ١٤
حاصل از آن  يهااختهياز رشد و نمو  تيو در نها ميتخم، بارها تقس ي اختهي. ١٥

  .شود يم ليتشك يجاندار كامل
ماده  تخم از دو فرد نر و اختهيدو  ،جنسي مثل ديكه در تول ناي به توجه . باريخ.١٦

رشتمان باشند هر كدام از  ميتخمها حاصل تقس اختهياگر  شونديم بيبا هم ترك
 كه از آن به وجود آمده است كرومزوم خواهد اي اختهي تن فام تعداد به هامه كا

فام تن  ي هياول اختهيتخم دو برابر  ي اختهي نر  با ماده مه كا بيداشت و بعد از ترك
  خواهد داشت.

   ١٠كتاب درسي پاراگراف دوم  + شكل  ٧١. ص ١٧
  يم ها در هر فرد ثابت بمان اما تقستنشود تعداد فام. تقسيم رشتمان باعث مي١٨

 ای خالیج. ١

 . درست و نادرست٢

یحی. پرسش٣  ھای تشر
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  توليد مثل در جانداران: ٨فصل پاسخنامه  علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توكّلي دبيرستان علوي (متوسطه اول)

لي
وكّ

س ت
ند

مه
 

ها در نسل هر فرد ثابت بماند يعني به تنشود كه تعداد فامكاستمان باعث مي
  عبارتي اگر تقسيم كاستمان نبود توليد مثل جنسي غير ممكن بود.

و از ) هر د٢ها در كامه نر و ماده با هم يكسان است. تن) تعداد فام١. شباهت: ١٩
  شوند. ستمان حاصل ميطريق تقسيم كا

) ٢ باشد.تر است و داراي اندوخته غذايي مي) كامه ماده از كامه نر بزرگ١تفاوت: 
) عمر ٣حركت است. كامه نر به دليل داشتند تاژك متحرك است ولي گامت ماده بي

  گامت نر كمتر، تعداد آن بيشتر از گامت ماده است. 
 شوند يم بيماده و زامه در خارج از بدن جانور ماده ترك ي كامه ،يدر لقاح خارج. ٢٠
  .شوند يم بيماده و زامه درون بدن جانور ماده با هم ترك ي مه كا داخلي لقاح در اما

٢١ . 

  لقاح داخلي  لقاح خارجي

  گيرد.در محيط آبي صورت مي
- هاي خشكي صورت ميدر محيط

  گيرد.
در خارج بدن فرد ماده لقاح صورت 

  گيرد.مي
  گيرد.در داخل بدن ماده صورت مي

  در خزندگان، پرندگان و پستانداران  در ماهي ها و دوزيستان
  كنند.از زاده مرقبت مي  كننداز زاده مراقبت نمي

- تعداد كامه زياد تري را توليد مي

  كنند. 
  كنند. تعداد كامه كمتري را توليد مي

  ها كماحتمال زنده ماندن زاده
ها در هنگام زنده ماندن زادهاحتمال 

    رشد و نمو زياد است. 

 نيجن دفعي مواد و رساند يم نيرا از مادر به جن ژنيو اكس يبند ناف مواد مغذ. ٢٢
  برد. يبه بدن مادر م زيرا ن
  حدودماده معموالً ي كامه ديادامه دارد. تول يزامه معموالً تا كهنسال ديتول. ٢٣
  .شود يمتوقف م يسالگ٥٠
ز ) تقسيم ميتو٢شود. ياخته تخم حاصل مي ٢) از يك ياخته تخم ١. همسان: ٢٤

  شكل و از يك جنس هستند. ) هم٣گيرد. انجام مي
 ) فرآيند تشكيل مستقل٢شوند. ياخته تخم متفاوت حاصل مي ٢غير همسان: از 

 با جنس باشند. (صفاتي ارا مشتركجنس يا غير همتوانند هم) مي٣از هم است. 
  هم هستند ولي قطعاً همانند هم نيستند. )

  . گل٢٥
  . كاسبرگ، گلبرگ ، مادگي و پرچم٢٦
  . مادگي بخش ماده و پرچم بخش نر ٢٧
  كتاب درسي پاراگراف آخر ٧٤. ص ٢٨
  . شكل، رنگ و بوي گل٢٩
  ٧٥. كتاب درسي فعاليت ص ٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

١                                          

٢                                          

٣                                          

٤                                          

 ایھای چھارگزینه. پرسش٤
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