
https://konkur.info

www.konkur.info


 

 
 

                                

 

 

                             

 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 دیواره نخستین مانع رشد پروتوپالست نمی شود. .1

 چوب پنبه ساز دارای ارتباط مستقیم با سامانه آوندی گیاه است.کامبیوم  .2

 نام دیگر کالنشیم چسب آکنه است. .3

 پروتوپالست هم ارز یاخته در گیاهان است. .4

 

2 

 

2 
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

 یپیدی( وجود دارد.ل -در دیواره نخستین رشته هایی از جنس)سلولز .1

 ورژسانس( می گویند.ت -که در آن حجم کریچه کاهش می یابد و از دیواره فاصله می گیرد)پالسمولیزبه فرآیندی  .2

 ر قرمز(وجود دارد.چغند -آنتوسیانین در ریشه) گندم  .3

 سامانه( بافتی تشکیل شده است. 3 -سامانه 2پیکر گیاهان آوندی از ) .4

 .روپوست( هم می گویند-به پریدرم)پیراپوست .5
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 :خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنیدجاهای  3

 تیغه میانی از پلی ساکاریدی به نام.......................... درست شده است. .1

 در آن است. .زبری برگ گندم به دلیل وجود ....................... .2

 شیره کریچه ای ترکیبی از ................. و.................... است. .3

 بافت پوششی، عملکردی شبیه به .................... در جانوران دارد.سامانه  .4
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 عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4

 رنگ قرمزآ.                                                    کاروتن .1

 رنگ سبزب.                                                 لیکوپن .2

 رنگ آبیج.                                               گزانتوفیل .3

 رنگ نارنجید.                                              کلروفیل .4

 کروموپالسته.                                              آمیلوپالست .5

 رنگ زردی.                                                              

 نشاستهو.                                                              
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 های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5

 چه عاملی اغلب باعث مرگ پروتوپالست می شود؟ .1

 هیچ کدامد(       دمای زیاد محیطج(        چوبی شدن دیوارهب(      کمبود آبالف( 

 کوتین وچوب پنبه جز کدام ترکیبات هستند؟ .2

 کربوهیدراتد(        لیپیدج(           پلی ساکاریدب(           رنگ دیسهالف( 

 به منطقه ای که دیواره یاخته ای در آنجا نازک مانده است چه می گویند؟ .3

 الند(               مریستم ج(            پالسمودسمب(     پروتوپالست الف(

 های مختلف تغییر رنگ می دهد چه نام دارد؟ PHترکیب رنگی ذخیره شده در واکوئل که در  .4

  الف و جد(        آلکالوئیدج(      رنگ دیسهب(    آنتوسیانین الف(

 گیاهان گلدار وجود دارد؟کدام نوع از سلول های آوند چوبی فقط در  .5

 فیبرد(     عناصرآوندیج(        کالنشیمب( آمیلوپالست         الف(

 ترکیب ضد سرطان است؟ یک کدام  .6

 کاروتنوئیدد(         آنتی اکسیدان ج(         آلکالوئید هاب(       آنتوسانینالف( 
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 های زیر پاسخ دهید. سشبه پر

 ؟ نوع یاخته ای وجود دارد در نوک ساقه و ریشه چه .1

 تمایز یاخته های روپوستی در ریشه کدام قسمت را به وجود می آورد؟ .2

 چه نام دارد؟ بخشی از ساقه که بین روپوست و دسته های آوندی قرار دارد .3

 برجستگی های کوچک روی پیراپوست چه نام دارند؟ .4

 جذب آب توسط پکتین دیواره باعث ایجاد چه نوع تغییری می شود؟ .5

 لیگنین باعث چه ویژگی در گیاهان شده؟ .6

 رشد یاخته بعد از تشکیل کدام دیواره متوقف می شود؟ .7
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 چه یاخته ای را نشان می دهد؟ زیر  شکل .1 7

 این یاخته چه شکلی است؟ .2

                                                                                                                                                                                                                           

 

 نشان می دهند؟هرکدام از شکل های زیر چه چیزی را  .3
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 زیر را کامل کنید. ی خالیاجاه 8

 بیشترین گونه های گیاهی روی زمین:.......................... .1

 درختان:.....................نوع کامبیوم  درون پوست  .2

  پروتئین موجود در بذر گندم  و جو :....................... .3

 :.......................مربوط به کدام گیاه است؟فرورفتگی های غارمانند  .4

1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید  9

 نقش شش ریشه چیست؟ .1

 مورد را نام ببرید: 2گیاهی از انواع تغییرات ترکیب شیمیایی دیواره یاخته های  .2

 مورد از کاربرد آلکالوئید ها را نام ببرید: 3 .3

 انواع سرالد پسین را نام ببرید: .4

2 

 موفق و پیروز باشید. 
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 بارم تشریحی پاسخنامه ردیف

 رست د .1 1

 درستنا .2

 درست .3

 درستنا .4
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 سلولز .1 2

 پالسمولیز .2

 چغندر قرمز .3

 سامانه 3 .4

 پیراپوست .5
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 پکتین .1 3

 سیلیس .2

 مواد دیگر –آب  .3

 پوست .4
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 د .1 4

 آ.2

 ی.3

 ب .4

 و .5
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 ب .1 5

 ج.2

 د .3

 الف.4

 ج.5

 ج .6
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 ی)سرالدی(مریستم .1 6

 تارکشنده .2 

 پوست  .3

 عدسک .4

 ژله ای شدن .5

 استواری.6

 دیواره پسین .7

5/3 
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 .اسکلرئید1

                              . کوتاه2

3 . A                  :یاخته سرالدی                              

                 B :یاخته چسب آکنه ای                              

                 C :یاخته نرم آکنه ای 

               D :حفره های هوا در برگ گیاه آبزی 
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 نهان دانگان.1 8

 چوب پنبه ساز .2

 گلوتن.3

 خرزهره .4

 

1 

 از سطح آب بیرون آمده اند و با جذب اکسیژن مانع از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند. .1 9

 وب پنبه ای شدنچ -ژله ای شدن –کانی شدن  -چوبی شدن .2

 سرطانآرام بخش ها و داروهای ضد –ساخت داروهای مسکن  3.        

 زکامبیوم چوب پنبه سا -کامبیوم آوند ساز. 4      
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