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 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 کنند تولید را لیپید و پروتئین آن پی در کربوهیدرات و مانند خود موردنیاز مواد از بخشی فتوسنتز، وسیلۀ به توانند می گیاهان همه -1

 .است گیاهان نیاز مورد از عناصر کیی بنابراین و آلی مادۀ اساس کربن،-2

 و از خاک جذب می شوند  .شرکت میکنند وراثتی های مولکول و ها پروتئین ساختار در که هستند مهمی عنصر دو فسفر و کربن-3

 ساز تامین می شود . آمونیاک های نیتروژن و باکتری کنندۀ تثبیت های تثبیت نیتروژن توسط باکتری -4

 

2 

 

2 
  ا با کلمات مناسب پر کنیدخالی ر جای

 آورند می دست به خاک از ---- صورت به را خود نیاز موردگیاهان فسفر  -1

 اند جانداران تجزیه درحال بقایای شامل ،------ -2

 میشوند افزوده خاک به شیمیایی کودهای همراه به معموالً ----------ی کودها -3

 است. صورتی -------و ------ های خاک در که ادریسی گل گیاه -4

 .دارند همزیستی ---- با دار دانه گیاهان درصد 90 حدود -5

 

5/2 

 لغت درست را پیدا کرده و زیر آن خط بکشید  3
 گیرد می گیاه ریشۀ از را آلی(  -مواد)معدنی قارچ، ای، ریشه قارچ در -1

 وجود دارد. مریزوبیو نام به امونیاک ساز ( -نیتروژن )تثبیت کنندۀ باکتری نوعی -2

 ها( هم زیستی دارد. سیانوباکتری -با)ریزوبیوم آزوال گیاه -3

 نیستند ( . -)هستند فتوسنتزکننده خوار حشره گیاهان -4

 سس ( اندام مکنده را به ریشه گیاه متصل می کند. –) گل جالیز  -5

 

5/2 

 ضافه است. یک مورد ا .عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید 4

 مسیر سیم پالستی  -تعرق                                                     الف -1

 یاخته نگهبان روزنه  -ب                                                     تعریق -2

 همه گیاهان  -ج                                              پالسمودسم -3

 گیاهان علفی -د                                       ه نعلی شکل یاخت-4

 مسیر آپوپالستی  -ه                                 رشته سلولزی شعاعی  -5

 درون پوست  -و                                                                  

5/2 

 سخ درست را انتخاب کنید.های چهارگزینه ای زیر پا از پرسش 5
 کدام مورد در باز شدن یاخته نگهبان روزنه نقش ندارد ؟-1

  دیواره پشتی نازک -4تولید ساکارز در یاخته                       -3خروج یون پتاسیم                      -2ورود یون کلر                   -1

 

 ی شود ؟کدام یک در گیاهان نواحی خشک دیده نم -2

 وجود پلی ساکارید در واکوئول  -4روزنه باز در هنگام روز                 -3کرک فراوان                  -2پوستک ضخیم                    -1

 

 کدام یک در مورد روزنه آبی درست است ؟ -3

 همیشه آب از ان خارج می شود  -4همیشه باز است        -3در همه نقاط گیاه دیده می شود          -2در همه گیاهان وجود دارد    -1
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 های زیر پاسخ دهید.سشبه پر

 محل منبع چه فرقی با محل مصرف دارد-1

 کاربرد شته ها در علم گیاه شناسی  -2

 بارگیری آبکشی چیست؟  -3

 وضعیت اقلیم بر باز و بسته شدن روزنه هوایی ؟  -4

 روشی یون های معدنی را وارد آوندهای چوبی می کنند. کدام یاخته ها و با چه  -5

 بارگیری چوبی چیست؟  -6

 مسیر عرض غشایی چیست؟  -7

  

7 

 

              

 هر شماره مربوط به کدام قسمت است ؟ ویر مربوط به چیست ؟اتص 7
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 بارم تشریحی سوال به همراه پاسخنامه ردیف

 ذکر دلیل مشخص کنید. درست یا غلط بودن جمالت زیر را با 1

غ بیشتر   کنند تولید را لیپید و پروتئین آن پی در کربوهیدرات و مانند خود موردنیاز مواد از بخشی فتوسنتز، وسیلۀ به توانند می گیاهان همه -1

 گیاهان

  ص   .است گیاهان نیاز مورد از عناصر یکی بنابراین و آلی مادۀ اساس کربن،-2

غ نیتروژن و  و از خاک جذب می شوند  .شرکت میکنند وراثتی های مولکول و ها پروتئین ساختار در که هستند مهمی رعنص دو فسفر و کربن-3

 فسفر

 غ فقط تثبیت کننده نیتروژن  ساز تامین می شود . آمونیاک های نیتروژن و باکتری کنندۀ تثبیت های تثبیت نیتروژن توسط باکتری -4

 

2 

 

2 
 مناسب پر کنید  جای خالی را با کلمات

 آورند می دست به خاک از ---یون فسفات– صورت به را خود نیاز موردگیاهان فسفر  -1

 اند جانداران تجزیه درحال بقایای شامل ،---کود آلی--- -2

 میشوند افزوده خاک به شیمیایی کودهای همراه به معموالً --------زیستی--ی کودها -3

 است. صورتی ----خنثی---و ----قلیایی – های خاک در که ادریسی گل گیاه -4

 .دارند همزیستی ---قارچ – با دار دانه گیاهان درصد 90 حدود -5

 

5/2 

 لغت درست را پیدا کرده و زیر آن خط بکشید  3
 گیرد می گیاه ریشۀ از را ( آلی -مواد)معدنی قارچ، ای، ریشه قارچ در -1

 وجود دارد. ریزوبیوم نام به مونیاک ساز (ا -نیتروژن تثبیت کنندۀ) باکتری نوعی -2

 ( هم زیستی دارد.ها سیانوباکتری -با)ریزوبیوم آزوال گیاه -3

 نیستند ( . -هستندفتوسنتزکننده ) خوار حشره گیاهان -4

 سس ( اندام مکنده را به ریشه گیاه متصل می کند. – گل جالیز)  -5

 

5/2 

 . یک مورد اضافه است. ره آن را بنویسیدعبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شما 4
 مسیر سیم پالستی  -الف                    جتعرق                                  -1

 یاخته نگهبان روزنه  -ب                            دتعریق                          -2

 همه گیاهان  -ج                          الفپالسمودسم                     -3

 گیاهان علفی -د                          ویاخته نعلی شکل              -4

 مسیر آپوپالستی  -ه                         برشته سلولزی شعاعی          -5

 درون پوست  -و                                                                  

5/2 

 از پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. 5
 کدام مورد در باز شدن یاخته نگهبان روزنه نقش ندارد ؟-1

  دیواره پشتی نازک -4تولید ساکارز در یاخته                       -3خروج یون پتاسیم                      -2ورود یون کلر                   -1

 

 دام یک در گیاهان نواحی خشک دیده نمی شود ؟ک -2

 وجود پلی ساکارید در واکوئول  -4روزنه باز در هنگام روز                 -3کرک فراوان                  -2پوستک ضخیم                    -1

 

 کدام یک در مورد روزنه آبی درست است ؟ -3

 همیشه آب از ان خارج می شود  -4همیشه باز است        -3نقاط گیاه دیده می شود          در همه -2در همه گیاهان وجود دارد    -1
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 به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 محل کند، می تأمین را گیاه دیگر های بخش نیاز مورد آلی ترکیبات که گیاه از بخشی؟ محل منبع چه فرقی با محل مصرف دارد-1

 شود می نامیده مصرف محل شوند، می )گل( مصرف یا )ریشه مثالً( ذخیره و روند می آنجا به آلی ترکیبات هک گیاه از بخشی و منبع

 کرد استفاده ها شته از توان می پرورده شیرۀ ترکیب و سرعت تعیین برای. کاربرد شته ها در علم گیاه شناسی  -2

 بارگیری عمل، این به .شوند می آبکش های یاخته وارد فعّال، انتقال روش به منبع، محل در آلی مواد و قندبارگیری آبکشی چیست؟  -3

 .گویند می آبکشی

 باز باعث تواند می معین، حدی تا یاکسید، د کربن کاهش و دما نور، مقدار افزایشوضعیت اقلیم بر باز و بسته شدن روزنه هوایی ؟  -4

 شود می ها روزنه شدن ستهب باعث هوا رطوبت شدید کاهش .شود گیاهان در ها روزنه شدن

 پیرامون زنده های یاخته و پوست درون های یاختهکدام یاخته ها و با چه روشی یون های معدنی را وارد آوندهای چوبی می کنند.  -5

 .یکنند م منتقل چوبی آوندهای درون به را معدنی های یون فعّال، انتقال با ریشه، آوندهای

 فرایند این به که شود می تر طوالنی مسیرهای برای جایی جابه آمادۀ و منتقل، چوبی آوندهای به موادبارگیری چوبی چیست؟  -6

 شود می گفته چوبی بارگیری

 .است یاخته غشای عرض از مواد جایی جابه شامل غشایی عرض انتقال ؟ مسیر عرض غشایی چیست -7

  

7 

 

              

 به کدام قسمت است ؟تصاویر مربوط به چیست ؟ هر شماره مربوط  7
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