
دنیای گیاهان: 12فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

علوم نهمگروه  طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید.
؟برای تولید مثل به آب وابسته استگیاه کدام -1

 سرود(  گندمج(   سرخسب(  کاجالف( 
؟سازندکنند و گیاه جدیدی میهای خاصی که در هاگدان تولید می شوند و با قرار گرفتن در جایی مرطوب رشد میسلول -2

سرخسد(  تار کشندهج(  هاگ ب(  خزه الف( 
؟ها در کدام گیاه با بقیه فرق داردگلبرگ تعداد -3

 بلوطد(  ذرتج(    گندمب(  لوبیاالف( 
؟دهدنشان میدرست گیاهان تک لپه را  ساختار آوند در ساقۀکدام شکل  -4

د(ج(ب(الف(

؟ها درست استکدام گزینه در مورد خزه -5
 ریشه حقیقی دارند که از یک یا چند سلول ساخته شده استب(  دارای ساختمان برگ و ساقه ی حقیقی هستندالف( 

 رسدهای گیاه میمواد معدنی از طریق آوند به سلولآب و د(  کنندها کوچک است و درجاهای مرطوب رشد میآناندازه ج( 
؟کنندتنوع کدام گیاهان از همه بیشتر است و درآب و هواهای مختلف رشد می -6

 خزه هاد(                      سرخس هاج(   بازدانگانب(                                نهانداگانالف( 

خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید. جاهای
ساخته می شوند. .......................های ....مولکولهای سبز گیاه، در اندام -7
آید.در برخورد با بخار آب به رنگ صورتی در می ........................کاغذ آغشته به ...... -8
.است .....................ها بر عهدۀ آوند ....اندامانتقال آب و امالح از ریشۀ گیاهان به دیگر  -9

.کنندگیاهان آوندداری هستند که با هاگ تولید مثل می ................................ -11
شود.استفاده می ........................های انگشتانه برای تولید یک نوع داروی ......گلاز  -11
شود.ایجاد می .......................های مخروط ....پولک های کارج رویدانه -12

شود؟ها میچه عاملی سبب حرکت شیرۀ خام از ریشه به برگ-13

؟جدول را کامل کنید-12
در این گیاهان گل و 

دشومیوه تشکیل می
این گیاهان به جای 
میوه، مخروط دارند.

 ترین گیاهانترین و قدیمیساده
هستند

هایی شامل تعدادی های آنها برآمدگیبرگپشت 
هاگدان وجود دارد

؟نقش دارندهای تارکشنده در عملکردهای زیر کدام ویژگی-13

 ی تارکشنده و ورود به ریشه: ...عبور آب و مواد معدنی از دیواره.........................

 ..... :افزایش سطح جذب آب و مواد معدنی.................................www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



دنیای گیاهان: 12فصل  |نهم  علوم نمونه سواالت

نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

علوم نهمگروه  طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

ها را روی نمودار وَن زیر بنویسید.های سرخس ها و خزهها و شباهتتفاوت -14

؟را برای گیاهان تکمیل کنید جدول زیر  -15

عامل انتقال آوند انتقال دهندهمحل تولید نام ترکیب نوع ترکیب

آب و مواد معدنی

جاذبه زمینآب و کربوهیدرات

نمودارها را تفسیر کنید. در نمودارهای شکل زیر، اثر سه عامل بر میزان فتوسنتز گیاهان رسم شده است.-16
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مقدار نورمقدار کربن دی اکسیدمقدار گرما

گروه بندی سلسۀ گیاهان را در نمودار زیر کامل کنید. -17

سلسۀ گیاهان

گیاهان آوند دار

گیاهان آوند دار
هاگ دار

سرخس ها

گیاهان آونددار  
دانه دار

بازدانگان

نهان دانگان

ذرت و برنجتک لپه

نخود و لوبیادولپه خزه هاگیاهان بدون آوند

1- ..............

2- .............

1- ..............

2- ..............
1- ...........

2- ...............

خزه هاسرخس ها
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 سرود(  گندمج(   سرخسب(  کاجالف( 
؟سازندکنند و گیاه جدیدی میهای خاصی که در هاگدان تولید می شوند و با قرار گرفتن در جایی مرطوب رشد میسلول -2
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؟ها در کدام گیاه با بقیه فرق داردگلبرگ تعداد -3

 بلوطد(  ذرتج(    گندمب(  لوبیاالف( 
؟دهدنشان میدرست گیاهان تک لپه را  ساختار آوند در ساقۀکدام شکل  -4

د(ج(ب(الف(

؟ها درست استکدام گزینه در مورد خزه -5
 ریشه حقیقی دارند که از یک یا چند سلول ساخته شده استب(  دارای ساختمان برگ و ساقه ی حقیقی هستندالف( 

 رسدهای گیاه میمواد معدنی از طریق آوند به سلولآب و د(  کنندها کوچک است و درجاهای مرطوب رشد میآناندازه ج( 
؟کنندتنوع کدام گیاهان از همه بیشتر است و درآب و هواهای مختلف رشد می -6

 خزه هاد(                      سرخس هاج(   بازدانگانب(                                نهانداگانالف( 

خالی را با کلمۀ مناسب کامل کنید. جاهای
... ساخته می شوند.کربوهیدراتهای ....های سبز گیاه، مولکولدر اندام -7
آید........... در برخورد با بخار آب به رنگ صورتی در میکبالت کلریدکاغذ آغشته به ...... -8
...... استچوبیآوند ....ها بر عهدۀ انتقال آب و امالح از ریشۀ گیاهان به دیگر اندام -9

.کنند....... گیاهان آوندداری هستند که با هاگ تولید مثل میهاسرخس....... -11
شود..... استفاده میبیماران قلبیهای انگشتانه برای تولید یک نوع داروی ......گلاز  -11
شود...... ایجاد میمادههای مخروط ....های کارج روی پولکدانه -12

شود؟ها میچه عاملی سبب حرکت شیرۀ خام از ریشه به برگ-13
کند که این نیرو بر حرکت رو به باالی آب در گیاه نقش دارد.خارج شدن بخار آب از برگ، نیروی مکشی در گیاه ایجاد می

؟جدول را کامل کنید-12
در این گیاهان گل و 

دشومیوه تشکیل می
این گیاهان به جای 

دارند.میوه، مخروط 
 ترین گیاهانترین و قدیمیساده

هستند
هایی شامل تعدادی های آنها برآمدگیپشت برگ

هاگدان وجود دارد

سرخس هاخزه هابازدانگاننهاندانگان

؟های تارکشنده در عملکردهای زیر نقش دارندکدام ویژگی-13

 نازک بودن دیواره...: ی تارکشنده و ورود به ریشهعبور آب و مواد معدنی از دیواره....

 طویل بودن تارکشنده: .....افزایش سطح جذب آب و مواد معدنی....www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار
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نام ونام خانوادگی:

کالس:

  آموزشگاه:

گروه علوم نهم طراح سوال:

نوع آزمون:

زمان آزمون:

ها را روی نمودار وَن زیر بنویسید.های سرخس ها و خزهها و شباهتتفاوت -14

؟جدول زیر را برای گیاهان تکمیل کنید  -15

عامل انتقال آوند انتقال دهندهمحل تولیدنام ترکیب نوع ترکیب

نیروی مکشی چوبی ریشه شیرۀ خام آب و مواد معدنی

جاذبه زمین آبکشی های سبز گیاهبرگ و قسمت شیرۀ پرورده آب و کربوهیدرات

نمودارها را تفسیر کنید. در نمودارهای شکل زیر، اثر سه عامل بر میزان فتوسنتز گیاهان رسم شده است.-16
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 مقدار نور  مقدار کربن دی اکسید   مقدار گرما
این حد شود،  تر ازاکسید بیش. پس از آنکه مقدار نور و کربن دیشودباعث افزایش مقدار فتوسنتز می نور و کربن دی اکسید تا حدیفزایش ا

 ماند، زیرا تعداد کلروفیل ها ثابت است. دیگر مقدار فتوسنتز ثابت باقی می
شود.حد، باعث کاهش فتوسنتز می افزایش دما تا حدی منجر به افزایش میزان فتوسنتز می شود و بیش از آن

گروه بندی سلسۀ گیاهان را در نمودار زیر کامل کنید. -17

سلسۀ گیاهان

گیاهان آوند دار

گیاهان آوند دار
هاگ دار

سرخس ها

گیاهان آونددار  
دانه دار

بازدانگان

نهان دانگان

ذرت و برنجتک لپه

نخود و لوبیادولپه خزه هاگیاهان بدون آوند

آوند دارند -1

ریشه، ساقه -2
و برگ حقیقی 

دارند

آوند ندارند -1

ریشه، ساقه -2
و برگ حقیقی 

ندارند

تولید مثل با -1

هاگ

وابستگی به آب -2

برای تولید مثل

خزه هاسرخس ها

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




