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دنیاي گیاهان : 12سؤاالت فصلعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ

س ت
هند

م

  .جاهاي خالی را با عبارات مناسب پر کنید
گیاهان ساخته می شود.  .................. فقط در اندام هاي سبزرنگ گیاه مانند .................. هاي . مولکول1

ترین نقش گیاهان در زندگی ما و جانوران مربوط به .................. است. . مهم 2

.ابند ی یانتقال ماهی.................. در گقیاز طریی.................. و مواد غذاقیاز طریآب و مواد معدن. 3

.شود ی.................. و .................. گفته مب،یدارند، به ترتانیجریو آبکش یکه در آوند چوبيبه مواد . 4

.رود یجا به .................. مساخته شده در برگ به همراه آب وارد آوند .................. شده و از آنییمواد غذا. 5

. شیره پرورده مقدار زیادي ................... دارد.  6

کنند.  هایی که فتوسنتز نمی کنند، مواد مغذي مورد نیاز را از ...................تأمین می . یاخته7

توانند از دیواره آن عبور کنند.  . ...................... یاخته بسیار طویلی است که آب مواد معدنی محلول در آن می8

شوند. . آب و مواد معدنی بعد از ورود به ...................... در عرض ..................... حرکت می کنند و وارد ................ می 9

. بخش زیادي از آب جذب شده توسط گیاه به صورت .................. از .................. آن خارج می شوند.  10

نتز در قسمت ......................... گیاه انجام می گیرد.  . معموالً فتوس11

به نام .................. قرار دارد.يموم مانندةبرگ .................. نام دارد که در سطح آن مادیۀالنیتریخارج.  12

درختان از بافت .................. ساخته شده است.ساقۀوقطرتر شی ب.  13

.شوند ی.................. مشاهده مهاي رنگبهواند آمدهوجود وجود دارد که از اجتماع .................. بههایی یپشت برگ سرخس برآمدگ. 14

...... در می آید.  . براي اثبات  خروج بخار از گیاه کاغذ آغشته به ................... استفاده می کنیم این کاغذ در مجاورت آب به رنگ .............. 15

. ................... ، ........................ و .......................... گیاهانی هستند که داراي آوند می باشند.  16

. بازدانگان ....................... ندارند؛ اما ................ تولید می کنند.  17

ای خالیج. ١
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دنیاي گیاهان : 12سؤاالت فصلعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ

س ت
هند

م

هاي بازدانگان روي ........... ایجاد می شود. دانه.  18

.  دانه گیاهان گلدار در ................ است. 19

.کنند یمبندي  طبقه..................  و.................. گروه2بهدانهبراساسرادانه نهاناهانیگ. 20
..... آنها قرار دارد تولید  ترین گیاهان روي زمین ........ هستند و ارتفاع این گیاهان ........... و این گیاهان با .................. که در ................. قدیمی21

مثل می کنند.  
........ دارد.  . گیاهی که فاقد آوند است ................. نام دارد که به جاي ریشه اندامی به نام ......22

دست می آید می تواند براي تعیین گره خونی افراد استفاده شود.  اي که از گیاه ................... به. ماده23

. فتوسنتز عالوه بر .................... در تولید ................... و مصرف ...................... نقش حیاتی دارد.  24

هاي زیر پاسخ دهید. به پرسش
هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید. . 1
آوند چوبی:-
آوند آبکشی:-

شیره خام:
شیره پرورده:-
: فتوسنتز-

  .درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید
◯فتوسنتز دارند. ییتوانااهانیگ ۀهم. 1
.شود یملیماده تشکهاي مخروطهاي پولکيدر بازدانگان، دانه رو . 2

هستند.ینزمی ریزۀساقدارايدار آونداهانیگروه گناولیها سرخس. 3

هستند.بازدانگاندستهجزدار گلاهانیگ. 4

ساخته شده است.یاختهچند ایکیازکهدارندسا شهیبه نام رییاجزاشه،یرجايبهها خزه. 5

.ابدی یمقدار فتوسنتز کاهش مداکسی  يکربن دشیبا افزا. 6

ها در دو سطح برگ فرق می کند.  دارند که در بعضی برگ ها تعداد ذورنه. روزنه هاي برگ در دو سطح برگ قرار 7

جات آوندهاي آبکشی هستند.  . رگبرگ ها فقط دسته 8

اي ها به صورت ستاره در مرکز ریشه قرار دارند.اي ها روي یک حلقه در ریشه قرار دارد در حالی که در دولپه. آوند چوب و آبکشی در تک لپه9

باشد.  ها میاي دریاي خزر مکان مناسبی براي رشد سرخسهاي شمالی و حاشیهاستان. 10

شود.  . فتوسنتز باعث مصرف اکسیژن و کاهش آلودگري هوا می11

هاي گیاه منتقل می کند.  آوند چوبی آب و مواد معدنی را از ریشه به اندام. 12

. دیوار تار کشنده محکم است و سبب محکم ایستادن گیاه در خاك می شود.  13

تمام آب جذب شده در گیاهان صرف غذاسازي می شود.  . 14

باشد.  اي میهاي دولپههسته خرما و نخود دانه. 15

. سیبزمینی بخشی از ساقه است. 16

. درست و نادرست٢

یحی. پرسش٣ ھای تشر
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دنیاي گیاهان : 12سؤاالت فصلعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ

س ت
هند

م

رگبرگ -
ریشه سا:-
تار کشنده:-
.د یکنسهیقام هم را بایو آبکشیچوبيآوندها. 2

. به طور مختصر مسیري که مواد از خاك تا محل ذخیره مواد غذایی طی می کنند رانام ببرید.  3

. آیا گیاهان همه آب جذب شده را مصرف می کنند؟ 4

هاي برگ پی برد؟  . چگونه می توان به خروج آب از روزنه5

. جدول زیر را کامل کنید.  7

. انواع گیاهان آوند دار را نام ببرید. 8

ها را بنویسید؟ . ویژگی سرخس9

؟ داردعهده براهیرا در گيافهیو چه وظستی پشت برگ سرخس چ. برآمدگی10

ها را بنویسید؟ترین بازدانگان را نام برده و مهمترین ویژگی آن. معروف11

دانگان را توضح دهید.. نهان12

.د یرا پر کن یخاليجاهااهان،یگبندي در نمودار طبقه.  13

. جدول زیر را کامل کنید.  14
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دنیاي گیاهان : 12سؤاالت فصلعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ

س ت
هند

م

اند. موارد زیر را در هر شکل، مشخص کنید.  دانگان متنوعهاي رویشی ( ریشه، ساقه ، برگ) در نهان . اندام15
الف) برگ ، ساقه و ریشه 

است؟ اندامی ذخیره شدهب) مواد مغذي در هر گیاه در چه 

ها را بنویسید.. ویژگی خزه16

هاي مختلف خزه را نام ببرید.  . قسمت17

ها چیست؟ . دلیل ارتفاع کم خزه18

گلدار)–خزه ها –ا شده کامل کنید. ( سرخس. نمودار مفهومی زیر را با استفاده از کلمات داده19

. کاربرد و فواید گیاهان را بنویسید.  20

. گیاه گل انگشتانه و باقال چه کاربردي دارند.  21

. نمودار زیر را تفسیر کنید. 22
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دنیاي گیاهان : 12سؤاالت فصلعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ

س ت
هند

م

بندي کنید.  . گیاهان را بر اساس کلید دوراهی تقسیم23

  .گزینه صحیح را انتخاب کنید
ها درست است؟ خزهةدربارریزي هاچند مورد از گزاره. 1

. شوندیمری) با دانه تکثالف
اند. سلول ساخته شدهک یاز شیاز ب ساشهی) رب
هستند.یو فاقد آوند آبکشیآوند چوبي ) داراپ
.کندیمدیرا تولي دیدر مکان مرطوب خزه جدي ریها در صورت قرارگ ) هاگدان آنت

کدام هیچ) 34) 23) 12) 1
دهد؟ ینشان میرا به درستاهی حرکت آب در گریمس نهیکدام گز. 2

برگ ۀروزنهايسلول←چوبیآوند←شهیرهايسلول←تار کشنده ) 1

روپوست برگ يهالولس←آبکشیآوند←چوبیآوند←تار کشنده ) 2
برگۀروزن هايسلول←آبکشیآوند←چوبیآوند←شهیريهاسلول) 3

روپوست برگ هايسلول←چوبیآوند←کشندهتار←شهیريهاسلول) 4

دانه و بازدانه هستند؟ نهاندانه،یب بیبه ترت ریزاهانیاز گکیکدام. 3
سرو–کاج -جبلک ) 2جلبک –گندم -خزه ) 1
سرو -آفتابگردان -خزه ) 4ذرت -کاج -جبلک ) 3

دانه هستند؟ . کدامیک از گیاهان زیر همگی نهان4
زرد آلو –سیب –) کاج 4سرو–سرخس –) کاج 3کاج –گالبی –) سرخس 2گیالس–زرد آلو –) سیب 1

هستند؟ یک از گیاهان زیر در گروه گیاهان دولپه . کدام5
) باقال4) برنج3) جو 2گندم ) 1

ها پراکنده هستند؟ یک از گیاهان زیر آوند. در کدام6
) نخود 4) لوبیا 3) ذرت 2) عدس 1

باشد.  . محل ذخیره مواد مغذي در هویچ ................... می7
) آوند4) ساقه 3) برگ 2) ریشه 1
یابند؟  هاگ تکثیر می. کدام گروه از گیاهان زیر با 8

) کاج و سرو4) خزه و سرخس 3) کاج و سرخس 2کاج –) خزه 1
هاي موازي دارند؟ یک از گیاهان زیر رگبرگ. کدام9

) برنج و لوبیا 4) گندم و نخود 3) گندم و جو 2نخود و باقال) 1
هاي زیر در مورد مفهوم شیره خام صحیح است؟ یک از جمله. کدام10
یابد. خام حجمی از آب و مواد آلی است که در آوندهاي چوبی جریان می) شیره2یابد. هاي آبکشی جریان میشیره خام، حجمی از آب و مواد معدنی است که در آوند) 1
یابد. موادآلی است که در آوندهاي آبکشی جریان می) شیره خام حجمی از آب و 3یابد. ) شیره خام، حجمی از آب و مواد معدنی است که در آوندهاي چوبی جریان می3

هاي زیر در مورد مفهوم شیره پرورده صحیح است؟یک از جمله. کدام11
شود. ها ساخته شده و همراه آب وارد آوندهاي آبکشی میشامل موادي است که در برگ ) 1
برد.  کنند میهایی که فتوسنتز نمی) مواد مغذي را به ساخته 2

) داراري مقدار زیادي کربوهیدرات است.  3

) هر سه مورد صحیح است.  4

باشد؟ اي ها صحیح میلپه. کدام گزینه در مورد تک12

ینه. پرسش٤ رگز ایھای چھا

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



6

دنیاي گیاهان : 12سؤاالت فصلعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ

س ت
هند

م

) اجزاي گل مضربی از دو یا پنج است. 1

) آوندها در ساقه روي یک دایره قرار دارند. 2

هاي موازي دارد.  ) رگبرگ3

هاي راست دارند. ها ریشه آن) همه4

باشد؟ اي نمی. کدام مورد از ویژگی هاي گیاهان دولپه13
) اجزاي گل مضربی از دو یا پنج است. 1

) آوندها در ساقه روي یک دایره قرار دارند. 2

هاي موازي دارد.  ) رگبرگ3

هاي راست دارند. ها ریشه آن) همه4

. شباهت خزه و سرخس چیست؟ 14
کنند.  ) هردو با هاگ تولید مثل می 4) هردو داراي ریشه و ساقه برگ هستند.  3آیند. وجود می) هردو از رشد دانه به2هردو آوند دارند. ) 1
باشد؟ . درباره آوند چوبی و آوند آبکش کدام گزینه درست می15
کنند.  ) هردو شیره خام را وارد برگ می1

کنند. از برگ خارج می ) هردو شیره پرورده را 2

کنند. ) آوند چوبی شیره خام را وارد برگ می 3

کند. ) آوند آبکش شیره پرورده را وارد برگ می4

. کدام گزینه صحیح نیست؟ 16
ها هستند.  دانهدهند، جزء نهان) تمامی درختانی که گل می1

ترین گباهان روي زمین هستند. ها فراوان) بازدانه2

دار، ریشه، ساقه و برگ دارند. ) همه گیاهان دانه3

ها هستند. دانه تر از نهانها قدیمی) بازدانه4

کند. چه نام دارد؟ ها را از خاك جذب میها آب و نمک. تارهاي مو مانندي که گیاه توسط آن17
) آوندها 4ها روزنه ) 3) تارهاي کشنده 2هاي افشانریشه ) 1
..................  بوده و برخالف ذرت، فاقد ..................  است.يسرخس مانند  ..................  دارا . 18
دانه–و آبکش یچوبآوندهاي–کاج ) 2و آبکشیچوبآوندهاي–هاگدان–خزه ) 1
و آبکشیچوبآوندهاي–ینیرزم یزساقۀ–ین یزمبیس) 4گل –انه د–ایلوب) 3
نادرست است؟ریزيها نهیاز گزیک. کدام19
وجود دارند.اهیگکریهستند که در سرتاسر پيمانندلولهيآوندها، اجزا ) 2هستند. یو آبکشیچوبياز آوندهايا ها دستهرگبرگ) 1
. شودیساخته ماه یسبز گيهافقط در اندامهادراتیکربوه) 4.رسانندیماهیمختلف گيهابه قسمتشهی را از ریآب و مواد معدن، یچوبيآوندها) 3
تر است؟مناسبهی از بقیرنگ کردن آوند چوبيبراریاز مواد زکیکدام.  20
کدام ) هیچ4) پتاسیم پرمنگنات 3) آبی متیل 2سفید کننده ) 1
نادرست است؟ریزيها نهیاز گزکیکدام.  21
از خروج بخار آب از سطح برگ است. یناشاهیشده در گجادیمکش ا يروین) 1

. دیآیدر میدر برخورد با بخار آب به رنگ صورت دکبالتیکاغذ آغشته به کلر) 2

است.کسانیها، در دو طرف برگ ها تعداد روزنهبرگۀدر هم) 3

. کندیکرده جذب مافتیرا که دریاز آبیتنها بخشاهیگ) 4

کشنده درست است؟يتارها ةدربارریکدام مورد ز.  22
هستند.یسلولةواریاست. / پ) فاقد دلیطو اریسلول بسکی) فقط در انتقال آب نقش دارند. / ب) هر تار کشنده در واقع الف
الف و ب ) 4ب و پ ) 3ب ) 2الف ) 1
..................ینی رزمیزۀساق،ینیزمبیساهیسرخس  ..................  گاهیگ. 23
ندارد -) همانند 1
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دنیاي گیاهان : 12سؤاالت فصلعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ

س ت
هند

م

دارد -) برخالف  2

ندارد -) برخالف  3

دارد -) همانند 4

شوند؟ . دانه هاي کاج در کدام قسمت تشکیل می24
) روي پولک هاي مخروط نر 1

) زیر پولک هاي مخروط نر 2

روي پولک هاي مخروط ماده ) 3

) زیر پولک هاي مخروط ماده 4

.شودیبه نام .................. انجام م یپرورده توسط بافتةری.................. دارد و انتقال شيادیپرورده مقدار زةری ش. 25
یآوند چوب–نیپروتئ) 1

شآبکآوند–دراتیکربوه) 2

آبکشد آون–نیپروتئ) 3

ی د چوبآون–دراتیکربوه) 4
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دنیاي گیاهان : 12فصلپاسخنامهعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ

س ت
هند

م

فتوسنتز .2کربوهیدرات / برگ.1
شیره خام / شیره پرورده .4آبکش /چوبی .3
کربوهیدرات .6هاي مختلف گیاهابکشی / قسمت.5
تار کشنده.8شیره پرورده .7
بخار / روزنه ها.10تارکشنده / ریشه / آوند چوبی .9

روپوست / پوستک .12سبز رنگ .11
اي یا نارنجی ها / قهوههاگ .14چوبی .13
دانگانها / بازدانگان / نهانسرخس.16صورتی کبالت کلرید / .15
هاي مخروط ماده پولک.18گل / دانه .17
تک لپه / دولپه .20میوه.19
سا خزه / ریشه.22ها / کم / هاگ / راس خزه.21
اکسید تأمین غذاي جانداران/ اکسیژن / مصرف کربن دي .24باقال.23

درست .2درست .1
هستند.دانگاننهانجزدار  گلاهانیگ نادرست / .4درست .3

5.
درست 

6.
ابدی ی مشیمقدار فتوسنتز افزاداکسی ي کربن د شی با افزانادرست/ 
است.)رپذی امکانشیافزانیاي (اما تا حد

نادرست / آوندهاي بکشی و چوبی هستند. .8درست .7
درست .10نادرست / برعکس می باشد.  .9

درست .12نادرست / باعث افزایش اکسیژن .11
نادرست / بخشی از آن به صورت بخارآب هدر می رود. . 14نادرست / دیواره تار کشنده نازك است .13
درست . 16اي است.  اي و خرما تک لپهنادرست / نخود دو لپه.15

به  شهیرا از ریاست که آب و مواد معدن اهانیبافت در گ ینوعآوند چوبی:  – .  1
.برد  یمانند برگ مگریدهاي  اندام

يآن دارایعرضهاي   وارهیقراردارد. دینوع آوند در بافت آبکشنیاآوند آبکشی:  -
.برد یماه یساخته شده در برگ را به سرتاسر گ ي است و غذاي متعدد هاي  سوراخ

برگ سمتبهوشود یجذب مشهیکه توسط ریبه آب و امالح معدن شیره خام: -
.ندگوی یخام مةرشیرود، می

که توسط آوند  اهانیساخته شده توسط برگ گ هاي   دراتیبه کربوهشیره پرورده:  -
. ندگوی یپرورده مةرشیرود، یماهیبه سرتاسر گ یآبکش

و کربن  ی) از آب، مواد معدن سازي   دراتی (کربوهاهانیگ ي به غذاسازفتوسنتز:  -
. ندگوی یفتوسنتز مدیبه کمک نور خورشدیاکسي د
.شود  یرگبرگ گفته ماهانیدر برگ گ یو آبکشیچوبي به امتداد آوندهارگبرگ: -

رییاجزاشهیرجاي بهها خزهسا:  ریشه- نام  کمک بهکهدارندسا شهیبه 
. کنند  یرا از خاك جذب ممعدنیموادوآبساها شهری
تار کشنده: رشته هاي ظریفی که در سطح ریشه قرار دارند در واقع هر تار کشنده  -

یک یاخته بسیار طویل است که داراي دیواره بسیار نازکی است بنابراین آب و مواد  
معدنی می توانند به راحتی جذب ریشه شوند.  

پرورده است. ةریشیخام و در آوند آبکشةریشیماده موجود در آوند چوب -1.  2
در کهیبه سمت برگ است در حالشهیاز ر یحرکت ماده در آوند چوب ریمس-2

است. اهیگ ي هااز برگ به سمت تمام قسمتیآوند آبکش
-یاخته >---رگبرگ  >---آوند چوبی ساقه  >---ریشه  >---. تار هاي کشنده  3
اي سبزرنگ ه
لکه بخشی از آن را به صورت  . گیاه همه آبی که جذب کرده را مصرف نمی کند ب 4

جای خالی. ١

. درست و نادرست٢

یحی. پرسش٣ ھای تشر

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



9

دنیاي گیاهان : 12فصلپاسخنامهعلوم: نهم 

مدرس: مهندس توکّلیدبیرستان علوي (متوسطه اول)

لی
وکّ
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هند

م

شود. خارج شدن بخار آب از برگ نیروي  هاي برگ خارج میبخار آب از روزنه
کند.  این نیرو بر حرکت رو به باالي آب در گیاه نقش  مکشی در گیاه ایجاد می

دارد.  
. با استفاده از کاغذ آغشته به کبالت کلرید که در صورت تماس با بخار آب به  5

هابرابر نیست.  ها در دو طرف برگ ها روزنهآید. در بعضی برگ صورتی در میرنگ  
هایی که فتوسنتز نمی کنند مواد مغذي مورد نیاز خود را ار شیره پرورده یاخته. 6

کنند. شیره پرورده مقدار زیادي کربوهیدارت دارد.  تأمین می
7 .

ها، بازدانگان و نهاندانگان . سرخس8
کنند. اولین گروه از گیاهان هاي شمالی بیشتر رشد می ها: در استان. سرخس9

از این ساقه ها دمبرگ طویل ایجاد  آوند دار هستند که ساقه زیر زمینی دارند. 
کنند.  ها تولید مثل می شود که ظاهري شبیه شاخه دارند. به وسیله هاگ می
در ها  هاگ وشود، یملیهاگدان نام داشته و در آن هاگ تشکیبرآمدگ نیا. 10
دارند.یمهماریمثل سرخس نقش بسدتولی
کنند. داراي مخروط نرو بازدانگان گل ندارند اما دانه تولید می–. کاج و سرو  11

هاي مخروط شوند بلکه روي پولکها درون میوه تشکیل نمیو ماده هستند. دانه
ند. شوماده ایجاد می

ها در درون میوه محصور شده است. به هاي آن. از گیاهان گلدار هستند. دانه12
ها را براساس تعداد لپه به دو لپه و  گویند. آندانه می همین علت به آن ها نهان

کنند. تک لپه تقسیم می
13 .

کتاب درسی129خود را بیازمایید ص . 14

129خود را بیازمایید ص .15
زمینی: ساقه ، در هویچ: ریشه ، در شلغم: ریشه ، در کاکتوس: ساقهب) در سیب

زمین هستند.  قدیمی-1.  16 ندارند و پوشش -2ترین گیاهان روي  ارتفاع زیادي 
بخشهاي برگی شکل و ساقه مانند خزه  -3کنند.  مخمل مانندي روي زمین ایجاد می 

ندارند.  -4است.  هی تشکیل شدههاي مشاب از یاخته ریشه  -5ساقه و برگ حقیقی 
ها تکثیر به جاي دانه با استفاده از هاگ  -6ندارند و اندامی به نام ریشه سا دارند.  

شود.  هاگدان در رآس خزه تشکیل می-7شوند. می
سا ریشه-4بخش ساقه مانند با بخش برگ مانند/-3میله /-2هاگدان /-1. 17
- چون آوند ندارند بنابراین ساختار مناسبی براي انتقال آب ندارند بنابراین نمی .  18

به راحتی ت تا آب  باشند  باید در جاي مرطوب  باشند و  بلندتر  از حد مشخصی  وانند 
جذب و تأمین کنند.  

دار. به ترتیب :خزه / سرخس / گل19
نگشتانه که براي داروي  ماده اولیه بعضی دارو ها ماند گل ا-2ت.لید کاغذ /  -1.  20

کاهش آلودگی هوا -4فتوسنتز و تآمین اکسیژن / -3بیماران قلبی کاربرد دارد. / 
کنند که براي تولید داروي بیماران قلب کاربرد . از گل انگشتانه ماده استخراج می21

ده توان استفاخونی میآید که براي تعیین نوع گروهدست میاي بهدارد. و از باقال ماده
کرد. 

افزایش -2یابد.  اکسید میزان فتوسنتز هم افزایش میدي با افزایش کربن-1.  22
اکسید از یک حدي بیشتر دیگر به میزان فتوسنتز بستگی ندارد. دي کربن

23 .
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ینه. پرسش٤ رگز ایھای چھا
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