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هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهانفصل       زیست دهم

بارمتشریحی سوال به همراه پاسخنامهردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
.تبخیر آب در اندام های هوایی عامل اصلی صعود شیره خام در ساقه است  .1

به کمک فتوسنتز تولید می کنند.گیاهان همه مواد مورد نیاز خود را  .2

باکتری ها هم زیستی دارند. همه برخی از گیاهان با  .3

کشت گیاهان تیره پروانه واران سبب افزایش میزان نیتروژن هوموس می شود. .4

2

2
 درجمالت زیر عبارت صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید.

فسفر( به شکل یون های مثبت و منفی صورت می گیرد. –به طور معمول در گیاهان جذب عنصر )نیتروژن  .1

رخالف( فسفر به میزان زیادی  در سرالد ها مصرف می شود.ب -عنصر نیتروژن )همانند .2

میزان یون های مثبت در گیاخاک را می کاهد.نیترات(  –هر باکتری تولید کننده )آمونیوم  .3

آمونیوم( قابل جذب در خاک توسط باکتری ها تولید می شود.–بخشی از )نیتروژن  .4

سس( شبیه است. –گیاه توبره واش از نظر زندگی در مناطق کم نیتروژن به گیاه) گونرا  .5
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:جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید 3

ید.آبه رنگ ................ در می  اسیدی به رنگ ......................  و در خاک قلیاییگل ادریسی در خاک .1

.گیاه.................. ساقه نارنجی یا زرد اطراف گیاهان دیگر ایجاد می کند  .2

.اساس ماده آلی و از عناصر اصلی گیاهان عنصر......................... است  .3

. استفاده از کود ...........................ساده و کم هزینه است.4

5/2

عبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید)دوواژه اضافی است(. 4
گیاه توبره واش آ.                       جبران سریع مواد مغذی خاک    .1

نیتروژن ب.  حشره خوار .2

گیاه سس ج.                           شرکت در ساختار پروتئین  .3

کود شیمیایید. گیاهان                                 هم زیستی با .4

برگ هاه.     مهمترین محل منبع .5

قارچ ریشه ایی.  

گیاه ادریسیو. 

5/2

های چهارگزینه ای زیر پاسخ درست را انتخاب کنید. از پرسش 5
علت تفاوت خاک ها در کدام مورد است؟ .1

وزن خاکد(      خاک PHج(         رنگ خاکب(اندازه ذرات خاک   الف( 

بخش زیادی از آب جذب شده از سطح برگ به کجا می رود؟ .2

  الف و جد(      به هوا تبخیر می شودج(      به ساقه ها بر می گرددب(  در برگ نفوذ می کند   الف(

کدام یک از ویژگی های کود های آلی نمی باشد؟ .3

 ف و جالد(      شباهت زیاد به نیاز های جاندارانج(      آسیب زیاد به گیاه ب(  آزاد کردن آهسته مواد معدنی   الف(

کدام گیاه فاقد ریشه می باشد ؟ .4

 الف(  سس     ب( آزوال     ج( ادریسی         د( گونرا

ذرات حاصل از هوازدگی چه ذراتی هستند؟ .5

 همه مواردد(         ماسه شن      ج( ب(        رس  الف(

در گیاهان جابه جایی مواد درمسیرهای طوالنی توسط چه چیزی انجام می شود؟ .6

 جریان توده اید( یاخته معبر    ج( الگوی فشار      ب( جابه جایی      الف(
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 های زیر پاسخ دهید. سشبه پر 6

مواد آلی در گیاهان به چه شکل تولید و مصرف می شود؟ .1
5/3

http://www.drdna.ir/


2 

هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهانفصل       زیست دهم

بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آنجا هدایت می شود کجاست؟ .2

حرکت ترکیبات آلی گیاه از منبع به محل مصرف چه نام دارد؟ .3

چه فرآیندی باعث خرد شدن سنگ ها می شود؟ .4

به فرآیند تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفاده گیاهان چه می گویند؟ .5

آب و مواد مغذی برای گیاهان چیست؟از معمول ترین سازگاری ها برای جذب  .6

تعریق از کدام محل ها در گیاه انجام می شود؟ .7

با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید: 7

چه چیزهایی را نشان می دهند؟ Bو  Aموارد .1

نام موجود مشاهده شده در شکل چیست؟ .2

از این موجود برای تعیین چه چیزی استفاده می کنند؟ .3

در شکل را توضیح دهید: انجام شدهفرآیند  .4

5/2

زیر را کامل کنید. ی خالیاجاه 8

کمبود آن رشد گیاه را محدود می کند:.............. .1

.  از نشانه های بارز فشار ریشه ای:.......................... 2

خروج آب به صورت بخار از سطح بخش های هوایی گیاهان:.................. .3

ریز اندامگان:.................... نام دیگر .5

1

به سواالت زیر پاسخ دهید  9

چیست؟ هوایی های روزنه حرکات بر مؤثر محیطی عوامل ترین مهم از .1

 ساختار نگهبان روزنه چگونه است؟ .2
چه ویژگی از مولکول های آب است؟علت  به پیوستگی این .است پیوسته آوندهای چوبی درون آب ستون .3

در عرض ریشه به چند روش انجام می شود؟ نام ببرید: انتقال مواد .4

2
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ردیف
بارمتشریحی پاسخنامه

 رست د .1 1

درستنا .2

درستنا .3

درست .4

2

نیتروژن.21

همانند .2

نیترات .3

نیتروژن .4

گونرا .5

5/2

آبی - صورتی .1 3

سس .2

کربن .3

کود زیستی .4

5/2

د .1 4

آ.2

ب.3

ی .4

ه .5

5/2

ج .1 5

ج.2

ب .3

الف.4

د.5

د .6

5/1

 تنظیم شده .1 6

محل مصرف .2 

جابه جایی  .3

تغییرات متناوب یخ زدن و ذوب شدن .4

 تثبیت نیتروژن .5

هم زیستی ریشه گیاهان با انواعی از قارچ ها .6

 آبی های روزنه .7
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7 1.A                  :خرطوم شته                              B :آوند آبکشی ساقه 

شته2 

 کرد استفاده ها شته از توان می پرورده شیرۀ ترکیب و سرعت برای تعیین .3

کند می تراوش بیرون به شده بریده خرطوم از پرورده برند شیرۀ می را آن خرطوم سپس و کنند می حس بی را شته. 4

5/2

فسفر.1 8

 تعریق .2

 تعرق.3

میکروارگانیسم .4

1

 اکسید دی کربن و رطوبت دما، نور، مقدار تغییرات گیاهان، در. 1 9
 های ه رشت شعاعی رایشآ عوامل، این از یکی .کنند می پیدا طول افزایش آب، جذب با که دارند خاصی ساختار روزنه، نگهبان های یاخته دیوارۀ. 2

 گسترش از مانع یاخته، نستورژسا هنگام سلولزی، کمربندهای این .دارند قرار روزنه نگهبان های یاخته دیوارۀ دور کمربندی مانند که است سلولزی
شوند نمی یاخته طول افزایش مانع ولی شده، یاخته عرضی

 دگرچسبی و چسبی هم های ویژگی 3 

آپوپالستی انتقال و یسیمپالست انتقال ،غشا عرض از انتقال شود؛ می انجام روش سه به معدنی محلول مواد و آب انتقال ریشه، عرض در. 4      
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