
 

 

رست پر کنید.آ( جاهای خالی را با واژه های د  

 بیش تر قطر ساقه و ریشه گیاهان را ............................)آوند چوبی / آوند آبکش( تشکیل می دهد. -1

برای آزمایش خروج بخار آب از گیاه از کاغذ آغشته به ................ استفاده می کنیم. این کاغذ در مجاورت بخار آب به رنگ  -2

 ید................. در می آ

.......... و به مایعی که توسط آوند آبکشی حمل می شود، .........به مایعی که توسط آوندهای چوبی حمل می شود، ... -3

 ....... گفته می شود................

 هر یک از ساختار های تولیدمثلی بازدانگان از تعدادی ........................ ساخته شده است. -4

................ )رأس گیاه / پشت برگ(و هاگدان سرخس در ................... )رأس گیاه / پشت برگ( قرار گرفته هاگدان خزه در ..... -5

 است.

2 

ب( به پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید؟ 

 اولین گروه از گیاهان آونددار، کدام گروه از گیاهان هستند؟-1

 هاندانگان( ن4 ها( سرخس3 ها( خزه2 ( بازدانگان1

 آیند؟های درختان کاج و سرو در کدام قسمت از این گیاهان به وجود میدانه-2

 ( گل4 های مخروط ماده  ( پولک3 های مخروط نر( پولک2 ( میوه1

 سا در کدام یک از گیاهان زیر وجود دارد؟ریشه-3

 ( ذرت4 ( گندم3 ( سرخس2 ( خزه1

 گیاهان زیر است؟ ها مانند کدام یک ازروش تولیدمثل خزه -4

 ( سرخس4 ( بازدانگان3 هاای( دولپه2 ( نهاندانگان1

 کنند، چیست؟ها و جانورانی که در خشکی زندگی زندگی میترین نقش گیاهان در زندگی انسانمهم -5

 ( تولید کاغذ4  ( انجام عمل فتوسنتز3( تولید برخی از داروها              2 ( تولید مواد غذایی1
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 (جمله های درست را با عالمت)مشخص کنید. عبارت صحیح آن رایادداشت کنید.×(وجمله های نادرست راباعالمت )√ج ) 

  همه گیاهان آوند دارند. -1

  همه گیاهان فتوسنتز می کنند. -2

  رگبرگ به دسته ای از آوندهای آبکشی گفته می شود. -3

 برگ های نهان دانگان سوزنی شکل و باریک است. -4

1 

د( پاسخ های تشریحی دهید؟ 

 عمل فتوسنتز در کدام سلول ها انجام می گیرد؟الف ( -1

 
 

 نحوة انجام غذاسازی را توضیح دهید؟ با فرمول ب(
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 ریشه می شود ؟الف(آب وامالح چگونه از خاک وارد  -2

 ب( آب وامالح چگونه وارد آوند چوبی ریشه می شود؟

 مواد چگونه از ریشه به سمت برگ ها می رود؟ آب و امالح(ج
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 5/0 چرا وقتی از کنار مناطق پوشیده از جنگل عبور می کنیم ، هوا خنک تر است؟  -3

 مشخص کنید هر یک از مواد زیر به کدام نوع بافت آوندی مربوط می شود: -4

 الف( دیواره عرضی سوراخ دار دارد.  .....................

 ی فتوسنتز کننده برای انجام فتوسنتز به محتویات آن نیاز دارند.   .....................ب( سلول ها

 ج( معموال به اشکال مختلفی دیده می شوند.   ................

 د( حاوی آب و مواد معدنی است.  .....................

 و( حاوی کربوهیدرات است.  ....................
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   متصل کنید.« ب»را به کلمه مناسب با آن در ستون « الف»ون جمالت ست -5

 )ب( )الف( 

 ساقه زیرزمینی دارد.-1

 برگ های سوزنی دارد.-2

 دارای رگبرگ های موازی در برگ هایش است.-3

 .ریشه سا دارد-4

 کاج 

 ذرت 

 لوبیا 

 خزه 

 سرخس 
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 ؟الف(تارکشنده درکدام بخش یک گیاه قرار گرفته است -6

 ب( دو ویژگی ساختاری آن را بنویسید؟

55/0 

 لپه ای را با هم مقایسه کنید؟ چهار ویژگی گیاهان دولپه ای و تک -5

 
نحوة قرار گیری آوندهای چوبی و  نوع گیاه

 آبکش در ساقه

نحوة قرار گیری رگبرگ ها 

 در برگ

 تعداد گلبرگ ها در گل

  تک لپه ای

 

  

  دو لپه ای
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های زیر مربوط به اکسید و نور خورشید ضروری است. هر کدام از نموداردیسازی گیاهان وجود کربندر عمل غذا -8

   یک از موارد فوق است؟ کدام

 ب( الف(
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   اندام تولید مثلی در گیاهان زیر را بنویسید؟  -9

 ب( گیالس                  الف( کاج
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 درخت کاج و سرو را مقایسه کنید. -10

 ) دو مورد(: شباهت

 

 تفاوت )دو مورد(:

1 

 ذخیره مواد غذایی گیاهان زیر را بنویسید. -11

 زمینیالف( هویج                                                ب( سیب
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   های زیر پاسخ دهید. با توجه به ساختار خزه  به پرسش -12

 الف( این گیاه جزو کدام دسته از گیاهان است؟

 تکثیر این گیاه چگونه است؟ی ب( نحوه

 ج( چرا این گیاهان اندازه کوچکی دارند؟

 کند؟د( چرا این گیاه در مناطق مرطوب زندگی می

1 

ها در پزشکی و داروسازی استفاده شوند. دو نمونه از این توانند منبع تولید ثروت باشند و در ماده اولیه داروگیاهان می -13

 گیاهان را نام ببرید.
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 اهان را تقسیم بندی کنید . نمودار زیر را کامل کنید.گی -14
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راز نظر نحوة تکثی  

............... ............... 

............... ............... ............... ............... 

 از نظر وجود آوند

............... ................  

............... ............... ............... ............... 



 

 

 را نام گذاری کنید.ساختار یک برگ را نشان می دهد ، آن شکل زیر  -15

 

 

 

25/1 

 


