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هفتم : جذب و انتقال مواد در گیاهان  فصل زیست دهم    

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
یکنندم برقرار همزیستی ارتباط رانوجان این از بعضی با گیاهان1

همه مواد مغذی را از یک گیاه فتوسنتز کننده دریافت می کند.سِس، گیاه-2

.یکندم فراهم برگ به معدنی مواد و آب جایی جابه برای را الزم سازوکار ق،یتعر-3

.شود می انجام برگ های روزنه از گیاهان تعرق بیشتر -4

2

2
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

است ------ و ----- ،---- از ترکیبی خاک، -1

.است------ عملکرد حاصل خاک، در شده تثبیت نیتروژن از بخشی-2

دارند وجود عناصر این کودهابیشتر در دلیل همین به است، محدود کها خا اغلب در دسترس قابل -----و ----و------ مقدار -3

است. گیاه در ---- علت به گل ادریسی  رنگ تغییر -4

یکندم فراهم------ خصوص به و ----- گیاه، برای و گیرد می گیاه ریشۀ از را --- قارچ، ای، ریشه قارچ در -5

5/2

لغت درست را پیدا کرده و زیر آن خط بکشید  3

کند می زندگی (ریزوبیوم–)سیانوباکتری  نام به نیتروژن کنندۀ تتثبی باکتری نوعی گرهک،در -1

فقیرند (نیتروژن-)فسفرنظر از که یکنندم زندگی مناطقی در ولی اند،ه  فتوسنتزکنند خوار حشره گیاهان-2

تغذیه می کند. گیاهان ریشۀ به آن نفوذ و مکنده اندام ایجاد با سس( -جالیز گل) -3

هستند فتوسنتزکننده های باکتری از نوعی (ها سیانوباکتری-)ریزوبیوم -4

یدهندم انجام نیتروژن تثبیت گیاه، ( ساقه -)ریشه درون همزیست های سیانوباکتری -5

5/2

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

تعرق -الف                               سریپروتئین سرتا-1

 پالسمودسم -ب                               سیمپالست-2

درون پوست  -ج                                ر ویروسعبو-3

تعریق -د                               یاخته معبر-4

ئولاکووغشا  -ه                              قال شیره خام تعامل اصلی ان-5

پروتوپالست+پالسمودسم-ی                              

    

5/2

پاسخ درست را انتخاب کنید. زیرهارگزینه ای های چ از پرسش 5
در طی انتقال مواد از درون پوست کدام روش انتقال انجام می شود-1

آپوپالستی -3سیمپالستی              -2ی           عرض غشای-1

یاخته نگهبان نقش ندارد؟کدام مولکول یا یون در ایجاد تورژسانس -2

گلوکز -4پتاسیم                            -3سلولز                -2              کلر   -1

کدام گیاه روزنه ها در طول روز بسته است ؟ -3

بید -4کاکتوس            -3خرزهره                    -2شمعدانی            -1
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هفتم : جذب و انتقال مواد در گیاهان  فصل زیست دهم    

های زیر پاسخ دهید.سشبه پر 6

تعریق از کجا انجام می شود و نشانه چیست؟-1

چه زمانی یک قسمت از گیاه هم محل منبع است و هم مصرف ؟-2

الگوی جریان فشاری چیست؟ 4مرحله  -3

کود زیستی چیست و چه مزایایی دارد؟ -4

بیشتر نیتروژن مورد استفاده گیاهان به چه صورتی جذب می شود ؟ -5

ذرات غیر آلی خاک چگونه ایجاد می شوند ؟ -6

7

مربوط به کدام قسمت است ؟ هر شماره ویر مربوط به چیست ؟اتص 7

2

موفق و پیروز باشید.
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3 

هفتم : جذب و انتقال مواد در گیاهان  فصل زیست دهم    

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1

غ جانداران     یکنندم برقرار همزیستی ارتباط رانوجان این از بعضی با گیاهان1

ص   همه مواد مغذی را از یک گیاه فتوسنتز کننده دریافت می کند.سِس، گیاه-2

تعرقغ         .یکندم فراهم برگ به معدنی مواد و آب جایی جابه برای را الزم سازوکار ق،یتعر-3

ص      .شود می انجام برگ های روزنه از گیاهان تعرق بیشتر -4

2

2
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

است -----ها میکروارگانیسم – و ----غیر آلی- ،---موادآلی- از ترکیبی خاک، -1

.است----باکتری ها زیستی – عملکرد حاصل خاک، در شده تثبیت نیتروژن از بخشی-2

دارند وجود عناصر این کودهابیشتر در دلیل همین به است، محدود کها خا اغلب در دسترس قابل ---پتاسیم--و --فسفر--و-----نیتروژن- مقدار -3

است. گیاه در --ومالمونیذخیره – علت به گل ادریسی  رنگ تغییر -4

یکندم فراهم----فسفر-- خصوص به و ---مواد معدنی-- گیاه، برای و گیرد می گیاه ریشۀ از را --مواد آلی- قارچ، ای، ریشه قارچ در -5

5/2

لغت درست را پیدا کرده و زیر آن خط بکشید  3

کند می زندگی (ریزوبیوم–)سیانوباکتری  نام به نیتروژن کنندۀ تتثبی باکتری نوعی گرهک،در -1

فقیرند (نیتروژن-)فسفرنظر از که یکنندم زندگی مناطقی در ولی اند،ه  فتوسنتزکنند خوار حشره گیاهان-2

تغذیه می کند. گیاهان ریشۀ به آن نفوذ و مکنده اندام ایجاد با سس( -جالیز گل) -3

هستند فتوسنتزکننده های باکتری از نوعی (ها سیانوباکتری-)ریزوبیوم -4

یدهندم انجام نیتروژن تثبیت گیاه، ( ساقه -)ریشه درون همزیست های سیانوباکتری -5

5/2

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

تعرق -الف                           ه               سریپروتئین سرتا-1

پالسمودسم -ب                              ی                     سیمپالست-2

درون پوست  -ج                           ب ر ویروسعبو-3

تعریق -د                             ج                       یاخته معبر-4

ئولاکوغشا و -ه                       الف       قال شیره خام تعامل اصلی ان-5

پروتوپالست+پالسمودسم-ی                              

    

5/2

پاسخ درست را انتخاب کنید. زیرهارگزینه ای های چ از پرسش 5
در طی انتقال مواد از درون پوست کدام روش انتقال انجام می شود-1

آپوپالستی -3سیمپالستی              -2ی           عرض غشای-1

یاخته نگهبان نقش ندارد؟کدام مولکول یا یون در ایجاد تورژسانس -2

گلوکز -4پتاسیم                            -3سلولز                -2              کلر   -1

کدام گیاه روزنه ها در طول روز بسته است ؟ -3

بید -4کاکتوس            -3خرزهره                    -2شمعدانی            -1

5/1



4 

هفتم : جذب و انتقال مواد در گیاهان  فصل زیست دهم    

های زیر پاسخ دهید.سشبه پر 6

فشار نشانۀ و شود می انجام آبی های روزنه نام به ای ویژه ساختارهای از تعریقتعریق از کجا انجام می شود و نشانه چیست؟-1

است ای ریشه

مواد، این ذخیرۀ هنگام آلی، مواد کنندۀ ه ذخیر های بخشچه زمانی یک قسمت از گیاه هم محل منبع است و هم مصرف ؟-2

شمار می آیند  به منبع محل آن، آزادسازی هنگام و مصرف محل

باربرداری( باربرداری ال،فعّ انتقال با پرورده،شیرۀ آلی مواد مصرف، محل در :4 مرحلۀالگوی جریان فشاری چیست؟ 4مرحله  -3

یشوند م ذخیره یا مصرف آنجا و )آبکشی

تکثیر و فعّالیت با و مفید خاک برای که هستند یهایی باکتر شامل زیستی کودهایکود زیستی چیست و چه مزایایی دارد؟ -4

است تر هزینه کم و تر ساده بسیار کودها این از استفاده .دهند می افزایش را خاک معدنی مواد خود،

آمونیوم یون صورت به گیاهان استفادۀ مورد نیتروژنِ بیشتربیشتر نیتروژن مورد استفاده گیاهان به چه صورتی جذب می شود ؟ -5

یا نیترات است. 

نام به فرایندی در ها سنگ شیمیایی و فیزیکی تخریب از خاک غیرآلی ذراتذرات غیر آلی خاک چگونه ایجاد می شوند ؟  -6

.یشوند م ایجاد هوازدگی

7

مربوط به کدام قسمت است ؟ هر شماره ویر مربوط به چیست ؟اتص 7

2

موفق و پیروز باشید.

 گروه اموزشی دکتردنا
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