
 

 

       

 به نام خدا

 سؤاالت چهارگزینه ای درس شگفتی های برگ

 

 کدام یک از بخش های سلولی یک گیاه سبز کلروفیل دارد؟ -1

 میوهد(  گل( ج برگ( ب ریشهالف( 

    گیاه می ماند؟ در فرآیند فتوسنتز کدام ماده تولید می شود که در -2

 مواد روغنید(   ج( مواد قندی کربن دی اکسید( ب اکسیژنالف( 

 کلروفیل در گیاه چه نقشی دارد؟ -3

 تولید غذاد(  تولید مثل( ج جذب آب و امالح( ب تنّفس الف(

 کدام مورد در تمام گیاهان وجود دارد؟ -4

 کلرفیل د( ( برگج ساقه ب( ریشه الف(

     غذاسازی در کدام یک از موارد زیر با بقیه فرق دارد؟محل اصلی  -5

 کاکتوس د( نیشکر ج( خیار ب( سیب زمینیالف( 

 کنند؟ نمی مثل تولید هاگ با جانداران از گروه کدام -6

 ها قارچ د( ها کاج ج( ها خزه ب( ها سرخسالف( 

 رود؟ می ها قسمت سایر به زیر قسمت کدام ی وسیله به گیاهان برگ در شده ساخته غذای -7

 آبکش آوند د( کشنده های تار ج( چوبی آوند ب( ریشهالف( 

 کدامند؟ خشکی در گیاهان ترین یافته تکامل و ترین ساده -8

 بازدانگان ، ها جلبک ب( داران مخروط ، ها خزهالف( 

 نهاندانگان ، بازدانگان د( نهاندانگان ، ها خزه ج(

 .آورند می دوخ با را... .....................  ،شوند می وارد برگ به که هایی رگبرگ -9

 اکسید دی کربن د( اکسیژن ج( معدنی مواد ب( قندی موادالف( 

  ؟ نیست ای لپه دو و ای لپه تک گیاه تفاوت کدام -10

 گل اجزای تعداد د( دانه وجود ج( برگ شکل ب( ها رگبرگ نوعالف( 

 . است.... ................ گیاه این که گفتزیاد اطمینان با توان می ،دارد چوبی ی ساقه که دیدید را گیاهی اگر -11

 هاگدان دارای د( ای لپه تک ج( آوند دارای ب( ای لپه دوالف( 

 .  یابد می کاهش......... .............. نور در فتوسنتز شّدت -12

 آبی د( سبز ج( قرمز ب( سفیدالف( 

 :از اند عبارت گیاهان  فتوسنتز عمل در ها نور بهترین -13

 قرمز ، آبی د( زرد ، سفید ج( سبز ، زرد ب( سبز ، قرمزالف( 

@
ti

zh
os

ha
n6

hh

MoallemYar.IR



 

 

 . کنند می استفاده..... ...................   برای اکسید دی کربن گاز از گیاهان -14

 غذا سازی ذخیره د( غذا بهتر مصرف ج( تنّفس ب( فتوسنتز عملالف( 

 نیست؟ گیاه یک اصلی های قسمت جز یک کدام -15

 برگ گل د( برگ ج( ریشه ب( ساقهالف( 

 .  است بیشتر ها آن در سازی غذا ،باشند... ............. و..... ........... ها برگ هرچه -16

 و نازك ترتر  پهن د( تر ترونازك کوچک ج( تر تروکلفت کوچک ب( وسبزتر تر پهنالف( 

 نیست؟ ها برگ سازی غذا در موثر عوامل جز ها گزینه از یک کدام -17

 آب د( اکسیژن ج( گرما ب( کلروفیلالف( 

 .است..... ................... گیاه برگ بودن سبز عامل -18

 آب د( اکسیژن ج( کلروفیل ب( نورالف( 

 دارند؟ هم به تری بیش شباهت گروه کدام افراد -19

 دانگان نهان د( گیاهان ج( ای لّپه تک ب( بازدانگانالف( 

 شود؟ می مشاهده گیاه درکدام هاگ ی وسیله به مثل تولید -20

 خزه د( کاج ج( بلوط ب( سروالف( 

  برآمدگی های قهوه ای رنگ پشت برگ های سرخس چه نام دارند؟ -21

 مجموعه ای از هاگدان ها د( هاگدان ج( هاگ ب( دانهالف( 

 دارد؟ وجود آوند گیاه اندام درکدام -22

 موارد ی همه د( ریشه ج( ساقه ب( برگالف( 

 است؟ کدام کننده فتوسنتز اندام کاکتوس درگیاه -23

 ساقه روی خارهای د( گل ج( ساقه ب( برگالف( 

 دارد؟ وجود گیاه کدام ی ساقه در رشد های حلقه -24

 ذّرت د( گندم ج( خیار ب( بلوطالف( 

 شود؟ می دیده آن ی شده بریده درمقطع(آوند)چندحلقه تقریبًا ساله 4 گیاه -25

 8 د( 4 ج( 2 ب( 1الف( 

 چیست؟ آب از پر ظرف در دانه رویش عدم تعّل -26

 نور کمبود د( دما کمبود ج( هوا د کمبو ب( خاك نبودالف( 

27- منبع اصلی کسب انرژی در سلول گیاه کدام است؟  

د( خورشید  ج( چربی  ب( قند  الف( نشاسته 

28- محصول نهایی غذاسازی درگیاهان چیست؟ 

ب( کربن دی اکسید وآب  الف( قند وآب 
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 اکسید دی کربن و اکسیژن د( واکسیژن قند ج(

 شد؟ نخواهد زیاد گیاه ورشد فتوسنتز گلخانه،شدت دریک عامل کدام مقدار افزایش با -29

 ها درالمپ وآبی قرمز ورنگ المپ نور شدت ب( المپ کردن روشنالف( 

 گیاهان تنفس برای اکسیژن میزان افزایش د( درگلخانه اکسید دی کربن میزان افزایش ج(

 اعمال کدام باپیدایش زمان هم درجّو اکسیژن پیدایشاست. بوده اکسیژن زمین،فاقد ی کرهی  اولیه جّو -30

 است؟ بوده حیاتی

 تجربه د( ونمّو رشد ج( فتوسنتز ب( تنفسالف( 

 شود؟ می ساخته گیاه بخش کدام وسیله به آن ی مواداندوخته.است درزیرزمین زمینی سیب ی غدّه ی ساقه-31

 ساقه د( جوانه ج( ریشه ب( برگالف( 

 است؟ تر کم زیر گیاهان از یک هوایی،درکدام های روزنه تعداد -32

 پیچک مانند انگلی گیاهان ب( خیار ی بوته مانند ای بوته گیاهانالف( 

 .هستند وپهن سوزنی ی ها برگ دارای که گیاهانی د( کاکتوس مانند بیابانی گیاهان ج(

 می دفع گیاه از فتوسنتز فرآیندعمل در که اکسیژنی .هستند غذاسازی کوچک ی گیاهان،کارخانه سبز برگ -33

 شود؟ می حاصل چگونه ،شود

 درقند موجود واکسیژن کربن از ب( آب ی ازتجزیهالف( 

 .شود می جذب که ازنوری د( فیلوازکلر ج(

 شود؟ می درگیاهان فتوسنتز شدت کاهش موجب مورد کدام افزایش -34

 برگ کلرفیل ب( برگ های روزنه تعدادالف( 

 برگ در شده نورتابیده د( برگ در شده ساخته غذای ج(

 است؟ الفغ صورت به برگ دم،  گیاه کدام در -35

 سرخس د( انگور ج( چنار ب( ذّرتالف( 

 است؟ مرکب برگ زیردارای ی گزینه کدام -36

 وج ب ی گزینه د( جعفری ج( سرخس ب( چنارالف( 

 

 .شود می گیاه طولی رشد عث با   ......................  -37

 جوانه د( میوه ج( برگ ب( ساقهالف( 

 باشد؟ می تشخیص زیرقابل نگیاها از یک کدام سن -38

 وج ب ی گزینه د( کاج ج( سرو ب( گندمالف( 

 ؟ دهیم افزایش باید را یک سنتزکدام فتو افزایش برای -39

 آب و اکسیژن ب( خاك و آبالف( 
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 اکسید دی کربن و اکسیژن د( اکسید دی کربن و نور ج(

 است؟ داشته موثری نقش ،  زمین در موجود مواد از یک کدام  پیدایش در فتوسنتز ی پدیده -40

 هیدروژن د( اکسیژن ج( نیتروژن ب( اکسید دی کربنالف( 

 ؟گویند می چه ، کند می متصل ساقه به را برگ که قسمتی به -41

 شاخه د( پهنک ج( برگ دم ب( برگ رگالف( 

 ؟ است اندام کدام ی عهده بر چپ به راست از ترتیب به  ، گیاهان توسط آب دفع و جذب های اهر -42

 ساقه -ریشه د( ریشه -ریشه ج( برگ -برگ ب( برگ -ریشهالف( 

 ؟ شود می خارج  برگ بخش کدام از آب، بخار ترین بیش -43

 اه برگ رگ  انتهایی های روزنه د( برگ زیرین سطح ج( برگ های لبه ب( برگ روی سطحالف( 

 ؟ ندارد وجود خام ی شیره ، یک کدام در -44

 برگ چوبی آوند د( ریشه آبکش آوند ج( ریشه پوست ب( کشنده تارالف( 

 ؟ هستند مربوط گیاه قسمت کدام به پایینی روپوست و باالیی روپوست -45

 برگ د( گل ج( ریشه ب( ساقهالف( 

 شود؟ می دفع ازگیاه .................. تعّل وبه .................. طریق از گیاه افیضا آب -46

 تعرق -روزنه د( فتوسنتز -روزنه ج( فتوسنتز -رگبرگ ب( تعرق - سبزینهالف( 

 دارد؟ وجود رگبرگ چند مانندکاج سوزنی های دربرگ -47

 ندارد د( زیاد ج( 2 ب( 1الف( 

  ی کم تری دارد؟ نشاسته دانه کدام -48

 کنجد د( برنج ج( جو ب( ذرتالف( 

 کدام یک از میوه های زیر روغنی است؟ -49

 انگور د( انبه ج( نارگیل ب( موزالف( 

 

 نیست؟ گیاهی های یزهررنگ از کدام -50
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د( مالنین  ج( کلروفیل  ب( گزانتوفیل  الف( کاروتن 

51- در ریشه ی کدام گیاه غذا ذخیره نمی شود؟ 

د( هویج  ج( ترب  ب( شلغم  الف( سیب زمینی 

52- کدام از نتایج فتوسنتز نمی باشد؟ 

د( کربن دی اکسید  ج( کاهش آلودگی هوا  ب( تولید غذا  الف( تولید اکسیژن 

53- در کدام گزینه مواد روغنی ذخیره می شود؟ 

د( سویا ، آفتاب گردان  ج( زیتون ، گندم  ب( موز، نارگیل  الف( گندم ، آفتاب گردان 
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 نیست؟ ای لپه تک های ویژگی از یک کدام -54

 آن از مضربی یا 3 ها برگلگ تعداد د( راست ریشه ج( موازی های رگبرگ ب( باریک های برگالف( 

 ................ خورشید انرژی ، گیاهان سازی غذا عمل در -55

 شود می فرستاده زمین داخل به گیاهان طریق از ب( .شود می ذخیره سازند می گیاهان که غذایی درالف( 

 .نیست شدن ذخیره قابل د( .شود می ذخیره گیاهان برگ در ج(

  ؟شود می استفاده گیاه برگ از زیر درموا از یک درکدام -56

 چوبه زرد د( چای ج( دارچین ب( قهوهالف( 

 .کند می تولید................  ابتدا گیاه، فتوسنتز عمل در -57

 نشاسته د( پروتئین ج( قند ب( چربیالف( 

 ؟دنگوی می چه را باشد متصل برگچه تعدادی آن دمبرگ هر به که برگی -58

 مرکب د( ساقه ج( سبزینه ب( پیچیدهالف( 

 مصرف بیشتر اکسید دی کربن زمانی چه ودر دنکن می تولید بیشتر اکسید دی کربن زمانی سبزچه گیاهان -59

 ؟دنکن می

 شب -روز د( روز -شب ج( شب -شب ب( روز -روزالف( 

 .باشد می ساقه آوندهای ی ادامه درواقع ...................... -60

 کلروفیل د( رگبرگ ج( کلروپالست ب( برگالف( 

 باشد؟ می هم به شبیه وجانور درگیاه عمل کدام -61

 جذب د( دفع ج( تغذیه ب( تنفسالف( 

 .ندارند نقشی .................... تولید در گیاهان -62

 اکسیژن د( آب ج( میوه ب( غذاالف( 

 کند؟ می شیمیایی انرژی به تبدیل و انداخته دام به را خورشید نور مولکول کدام -63

 کلروفیل د( نشاسته ج( قند ب( واکوئلالف( 

 است؟ متفاوت گزینه،بابقیه کدام ای ذخیره مواد نوع -64

 موز د( زمینی سیب ج( نارگیل ب( گندمالف( 

 است؟ متفاوت بابقیه زیر گیاه کدام شده،در ذخیره موادغذایی -65

 گندم د( گردان آفتاب ج( زیتون ب( گردوالف( 

 ؟کنیم خارج راازآن برگ ی نشاسته ی همه توانیم می صورت چه به -66

 .دهیم قرار الکل درون دقیقه چند رابایدبرای برگ ب( .قراردهیم جوش آب درون دقیقه بایدچند را برگالف( 

 .دهیم قرار تاریک محیط رابایدچندروزدریک برگ د( .کنیم چرب باید را برگ سطح ج(

 است؟ ای لّپه یک گیاه زیر،یک های گزینه از یک کدام -67
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 عدس د( ذّرت ج( نخود ب( لوبیاالف( 

 دارند؟ گیاه برای ای فایده چه کاج های برگ شدن سوزنی -68

 .نماید می مقاوم آبی کم برابر رادر گیاه ب( .شود دیده سبز همیشه گیاه تا شود می سببالف( 

 دوره ی رشد گیاه را بیش تر می کند. د( .دهد می افزایش گیاه در را سنتز فتو ج(

 است؟ استفاده قابل لکول مو کدام توسط نورانی انرژی -69

 اکسیژن د( اکسید دی کربن ج( کز گلو ب( کلروفیلالف( 

 ندارد؟ گل زیر گیاهان از یک کدام -70

 سیب د( لبالوآ ج( خس سر ب( گندمالف( 

 است؟ مناسب قسمت کدام سازیم شبیه ازانسان اندامی به را فرعی های برگ رگ اگر -71

 سلول عصبی د( ها مویرگ ج( ها خرگرس ب( عصبی های رشتهالف( 

 ؟  گیرد نمی انجام ای ریشه هر در عمل کدام -72

 برگ ی ساخته مواد سازی ذخیره ب( خاك از ح امال و آب جذبالف( 

 ساقه به امالح و آب انتقال د( خاك در گیاه نگهداری ج(

 ؟ دارد وجود آوند گیاه اندام کدام در -73

 میوه ، ریشه ، ،برگ قه سا د( ریشه ، برگ ، ساقه ج( برگ ، ساقه ب( قه ساالف( 

  ؟ کنند می ی غذاساز خود اندام کدام در ترتیب به هویج و زمینی سیب -74

 برگ ، برگ د( ساقه ، زمینی زیر های غده ج( ساقه ، برگ ب( ریشه  ، زمینی زیر ی ساقهالف( 

 

  ؟ شود می زرد پاییز در گیاهان برگ چرا -75
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ب( به علت ساخته نشدن سبزینه  الف( به علت سرما 

د( به علت بارش زیاد  ج( به علت هوای معتدل 

76- در گیاهان سبز وظیفه اصلی کلروفیل چیست ؟  

ب( حفاظت از گیاه در برابر آفت  الف( جذب انرژی نور برای غذا سازی 

د( تجزیه ی کربن دی اکسید برای ازبین بردن آلودگی  ج( حفاظت از گیاه در برابرمیکروب ها 

77- اگر یک برگ را داخل الکل قرار دهیم و به صورت غیر مستقیم آن را حرارت دهیم و بعد روی آن محلول 

ید بریزیم ، برگ چه رنگی می شود؟      

د( سفید  ج( قهوه ای  ب( زرد  الف( آبی تیره 

78- شناساگروجود نشاسته درموادغذایی و برگ چه ماده ای است؟ 

د( پتاسیم  ج( ید  ب( کلر  الف( الکل 

79- درکدام گیاه مواد قندی درساقه ذخیره می شود؟ 
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 نیشکر د( خرما ج( هویج ب( لوبیاالف( 

 .  آیند می وجود به گیاه ..................... در .................  ازاجتماع ها برگ رگ -80

 مورد هرسه د( ریشه -آوندها ج( ساقه-آوندها ب( برگ -آوندهاالف( 

 شود؟ می ذخیره پروتئین زیر ن گیاها از یک کدام در -81

 گردان آفتاب ی تخمه د( لوبیا ج( موز ب( زمینی سیبالف( 

 ها نآ  یاصل عناصر از کربن عنصر و  شوند می ساخته زنده  موجودات بدن در که هستند موادی لیآ مواد -82

  دارد؟ را اصلی نقش  ، لیآ کربن تبدیل در  فرایند کدام  .باشد می

 تنفس د( تجزیه ج( تخمیر ب( فتوسنتزالف( 

 است؟ گیاه ی گیاه،آشپزخانه بخش کدام شما نظر به -83

 کلروفیل د( ساقه ج( کلروپالست ب( برگالف( 

 .است ......................... به ......................... نسبت همانند کلروفیل به کلروپالست نسبت -84

 سرآشپز به آشپزخانه د( جاده به ماشین ج( ماشین به راننده ب( قنادی قنادبهالف( 

 شود؟ می ذخیره یک کدام ی دربرگ،درساقه شده ساخته غذای -85

 چغندر د( هویج ج( ترب ب( پیازالف( 

 است؟ تر بیش کلروفیل توسط زیر، های نور از یک کدام جذب میزان -86

 زرد و سبز د( وآبی قرمز ج( وآبی زرد ب( وقرمز سبزالف( 

 کند؟ سازی غذا تواند نمی یک کدام -87

 چمن د( کاکتوس ج( جلبک ب( خوراکی های قارچالف( 

 با اندازه گیری کدام یک می توان شدت غذاسازی در یک گیاه را محاسبه نمود؟ -88

 مقدار اکسیژن تولید شده توّسط گیاه ب( مقدار مواد معدنی مصرف شده توّسط گیاهالف( 

 مقدار آب مصرف شده توّسط گیاه د( مقدار کربن دی اکسید تولید شده توّسط گیاه ج(

 گیاه در عمل غذاسازی برای کدام یک از موارد زیر نیاز به نور خورشید دارد؟ -89

 تبدیل گلوکز به نشاسته ب( جذب کربن دی اکسیدالف( 

 جذب مولکول آب توسط ریشه د( تجزیه ی مولکول آب ج(

 بیش تر عمل غذاسازی در چه بخشی از برگ صورت می گیرد؟ -90

 پوسته ی پایینی برگ د( رگبرگ ها ج( سلول های وسط برگ ب( پوسته ی باالیی برگالف( 

 گیاه می باشد؟ کدام یک از گزینه های زیر ، اولین ماّده ی غذایی ساخته شده در عمل فتوسنتز -91

 قند ساده د( پروتئین ج( چربی ب( نشاستهالف( 

 منظور از شیره ی خام چیست؟ -92

 غذاهایی که در برگ ساخته شده اند. ب( موادی که در آوندهای آبکش جریان دارند.الف( 
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 موادی که در سلول های گیاه ذخیره می شوند. د( آب و امالحی که از ریشه جذب شده اند. ج(

 پس از کاشت دانه اولین قسمت گیاه که رشد می کند چه نام دارد؟ -93

 گل د( ریشه ج( ساقه ب( برگالف( 

 کدام یک جزء اندام های رویای گیاه می باشد؟ -94

 دانه د( میوه ج( گل ب( برگالف( 

 کدام یک جزء اندام های زایای گیاه می باشد؟ -95

 گل د( برگ ج( ساقه ب( ریشهالف( 

 عامل سبب بسته شدن روزنه های برگ خواهد شد؟ کدام -96

 افزایش جریان هوا د( افزایش شّدت نور ج( سرد شدن خاك ب( افزایش دمای محیطالف( 

 برای جداسازی کلروفیل از برگ از چه ماده ای می توان استفاده کرد؟ -97

 نشاسته د( الکل ج( ید ب( آبالف( 

 تغییر رنگ نمی دهد؟ کدام مورد زیر با افزودن محلول ید -98

 زیتون د( سیب زمینی ج( آرد برنج ب( نانالف( 

 

گیاه زیتون مواد  ..........................  ساخته شده در برگ را به مواد ....................... تبدیل کرده و در میوه ی  -99

 خود ذخیره می کند.

 شاسته این -قندی د( غنیرو -قندی  ج( دیقن -روغنی  ب( شاسته این -روغنیالف( 

 بیش ترین مقدار گلوکزی که در برگ ساخته می شود، به چه ماده ای تبدیل می گردد؟ -100

 پروتئین د( چربی ج( نشاسته ب( اکسیژنالف( 

می شوند و راه مواد اولیه ی مورد نیاز غذاسازی گیاهان به حالت ............... و .................... جذب گیاه  -101

 جذب آن ها به ترتیب ................. و ................... است.

 ریشه -برگ  -ایع م -گاز  ب( ریشه -ریشه  -امد ج -مایع الف( 

 ریشه -برگ  -امد ج -گاز  د( ساقه -ریشه  -از گ -مایع  ج(

 بهترین روش حرارت دادن الکل کدام است؟ -102

 قرار دادن ظرف الکل در ظرف آب در حال جوش ب( شعله ی مالیمحرارت دادن روی الف( 

 حرارت دادن ظرف الکل بر روی گرمکن برقی د( قرار دادن الکل روی شعله ی مستقیم ج(

 کدام است؟« فتوسنتز» معنی کلمه ی  -103

 ذخیره ی انرژی د( تغییر شیمیایی با کمک نور ج( غذاسازی ب( ساختن با کمک نورالف( 

 در کدام شکل مایع درون ظرف کوچک تر را به راحتی می توان جوشاند؟ -104

 

 الکل

 آب

 آب

 الکل آب

 الکل آب

 الکل

@
ti

zh
os

ha
n6

hh

MoallemYar.IR



 

 

 

  د(  ج(  ب( الف( 

 انرژی ذخیره شده در طی عمل فتوسنتز در کدام مولکول ذخیره می شود؟ -105

 نشاسته د( کربن دی اکسید  ج( آب ب( کلروفیلالف( 

 کدام گزینه درست است؟ -106

 غذاسازی در برگ انجام می شود.الف( 

 تمام بخش های گیاه که رنگ سبز دارند،غذاسازی می کنند. ب(

 تمام پیکر گیاه می تواند غذاسازی کند. ج(

 تمام گیاهان همیشه توانایی غذاسازی دارند. د(

 دارند؟ساقه ی کدام گیاهان توانایی بیش تری برای غذاسازی  -107

 یشکرن -کاکتوس  د( وبیال  -کاکتوس  ج( یشکرن -لوبیا ب( یب زمینیس -نیشکر الف( 

 

 زیر از غذایی که خود ساخته ، استفاده می کند؟ کدام یک از گیاهان -108

 گیاهانی که در مناطق مرطوب و پرباران می رویند.الف( 

 گیاهانی که میوه ی خوراکی ندارند. ب(

 گیاهانی که برگ های پهن و بزرگی دارند. ج(

 تمام گیاهان غذاساز د(

 گیاهان گوشت خوار: -109

 تمام مواد مورد نیاز خود را از شکار به دست می آورند. ب( غذاسازی نمی کنند.الف( 

 تمام مواد مورد نیاز خود را نمی توانند بسازند. د( هر جانوری را شکار می کنند. ج(

 ترتیب دانه و میوه ی کدام گیاهان روغنی محسوب می گردند؟به  -110

 گردو -کنجد  د( ارگیلن -آفتاب گردان  ج( جو -ذرت  ب( یتونز -گندم الف( 

 با ریختن محلول ید بر روی ساقه ی کدام گیاه ، رنگ ساقه می تواند آبی تیره شود؟ -111

 سیب زمینی د( آناناس ج( جو ب( موزالف( 

 کدام یک از گیاهان زیر دارای مواد نشاسته ای می باشد؟میوه ی  -112

 انگور د( برنج ج( موز ب( سیب زمینیالف( 

 دانه ی کدام گیاهان به ترتیب نشاسته و روغن دارند؟ -113

 ذرت -جو  د( گندم -سویا  ج( گندم -برنج  ب( جو -کنجد الف( 

 جانداران دیگر نقش مستقیم دارند؟گیاهان سبز در کدام یک از فعالیت های حیاتی  -114

 حرکت و دفع مواد د( تغذیه و رشد ج( تغذیه و تنفس ب( رشد و تولید مثلالف( 
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اگر قسمتی از یک شاخه ی درخت را درون کیسه ی نایلونی فرو برده  و سر  کیسه را به دور شاخه طوری  -115

 ...............................ببندیم که هوا وارد و یا خارج نشود، پس از مدتی 

 مقدار رطوبت درون کیسه کاهش می یابد. ب( درصد اکسیژن درون کیسه افزایش می یابد.الف( 

 مقدار هوای درون کیسه کم می شود. د( درصد کربن دی اکسید درون کیسه افزایش می یابد. ج(

کیسه ظاهر شود، کدام یک از نتایج اگر در سؤال قبل پس از مدتی قطره های آب بر روی سطح داخلی  -116

 زیر را می توان از این مشاهده گرفت؟

 گیاهان از طریق برگ آب جذب می کنند. ب( دمای محیط کاهش یافته است.الف( 

 مرطوب بودن محیط برای گیاه مناسب است. د( گیاهان از طریق برگ آب دفع می کنند. ج(

 

 

بیش تر در کدام بخش سایر  ،نشاسته قند ذخیره ای گیاهان است. این ماده به جز ساقه ی سیب زمینی -117

 گیاهان ذخیره می شود؟

 ریشه د( دانه ج( ساقه ب( میوهالف( 

 کدام تبدیل در گیاهان انجام نمی شود؟ -118

 چربی            آب د( آب            قند ج( قند            پروتئین ب( چربیقند            الف( 

 ؟« برگ اندام اصلی غذاسازی است.» کدام ویژگی در برگ عاملی برای این مطلب نیست که  -119

 رنگ سبز پررنگ د( وجود روزنه ج( داشتن رگبرگ ب( نوك تیز و لبه ی نازك برگالف( 

 چه کمکی به انجام بهتر وظایف آن می نماید؟ سطح زیاد برگ -120

 جذب بیش تر انرژی د( غذاسازی سریع تر ج( ایجاد سایه در گیاهان ب( دفع سریع تر موادالف( 

 بیش ترین تعداد روزنه ها در سطح زیرین برگ می باشد. به نظر شما عّلت چیست؟ -121

 دفع سریع تر اکسیژن ب( جذب بهتر کربن دی اکسیدالف( 

 دفع آسان تر آب با کمک جاذبه د( کاهش دفع آب ج(

 بهترین راه خارج کردن کلروفیل از سلول های گیاهی کدام است؟ -122

 حرارت دادن بافت گیاهی در آب ژاول ب( حرارت دادن بافت گیاهی در محلول یدالف( 

 جوشاندن بافت گیاهی در الکل د( جوشاندن بافت گیاهی در آب ج(

 ینه درموردبرگ هایی مانند برگ گیاه حسن یوسف که رنگ قرمزیا ارغوانی دارند، صحیح است؟کدام گز -123

 شّدت فتوسنتز کم تر از برگ های کاماًل سبز است. ب( سبزینه ندارند و نمی توانند غذاسازی کنند.الف( 

 گیاهانی انگل هستند. د( رنگدانه های قرمزوارغوانی انجام می شود. فتوسنتزتوسط ج(

 برگ های اغلب گیاهان نازك است. این ویژگی چه کمکی به برگ می نماید؟ -124

 عبور بهتر نور از برگ ب( کمک به دفع سریع تر آبالف( 
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 صرفه جویی در مصرف ماده و انرژی د( دسترسی آسان تر سلول های درون برگ به گازها و مواد دیگر ج(

آب اضافی گیاه می باشد. به نظر شما کدام ویژگی در برگ های  می دانید که یکی از وظایف روزنه ها دفع -125

 گیاهان مناطق گرم به برگ کمک می کند تا آب زیادی از دست ندهد؟

 وجود سبزینه ی کم در برگ ب( رنگ روشن برگ الف( 

 سطح زیاد برگ د( قرارگیری روزنه ها در زیر کرك ها ج(

کمبود آب پژمرده می شود. این ویژگی مربوط به وجود کدام یک از برگ اولین اندامی است که در اثر  -126

 ساختارهای برگ است؟

 سبزینه د( رگبرگ ج( روزنه ب( دمبرگالف( 

در بافت درونی برگ فضاهایی خالی و پر از هوا وجود دارد. وجود این فضاهای خالی چه کمکی به برگ  -127

 می نماید؟

 استفاده از هوای بین سلول ها برای غذاسازی ب( تنفسیمبادله ی آسان تر گازهای الف( 

 کمک به سبک شدن برگ و افقی قرار گرفتن آن د( افزایش ابعاد برگ با کمک تعداد سلول کم تر ج(

اگر پشت و روی برگی را که به درخت متصل است مقداری وازلین بمالیم، پس از چند روز برگ درخت  -128

 ثابت می کند؟ام مطلب زیر را زرد می شود. این آزمایش کد

 سمی بودن وازلین برای گیاه ب( لزوم وجود کربن دی اکسید برای غذاسازیالف( 

 لزوم وجود اکسیژن برای غذاسازی د( لزوم دفع آب از برگ برای زنده ماندن گیاه ج(

نموده و ابتدا آن را در پشت و روی برگی را وازلین مالیده و پس از یک شبانه روز برگ را از گیاه جدا  -129

 الکل و سپس در آب می جوشانیم و در نهایت بر روی برگ محلول ید می ریزیم. برگ به چه رنگی در می آید؟

 آبی کم رنگ د( آبی تیره ج( قهوه ای ب( سبزالف( 

 پدیده ی فتوسنتز در مقدار کدام یک از مواد زیر در کره ی زمین نقش مؤثری دارد؟ -130

 نیتروژن د( کربن مونواکسید ج( بخار آب ب( دی اکسیدکربن الف( 

اگر طرح زیر فّعالّیت گیاه سبز را نشان دهد، به نظر شما این گیاه در کدام یک از حالت های زیر قرار  -131

 داشته است؟

 نور زیاد ب( هوای ابریالف( 

 هر سه حالت می تواند باشد. د( تاریکی ج(

 کربن موجود در بدن جانوران از چه طریقی به بدن آن ها وارد می شود؟ -132

 کربن حل شده در آب د( ج( کربن غذا کربن موجود در خاك ب( کربن دی اکسید هواالف( 

نوع توّجه به نقش روزنه ها به ترتیب کدام یط زندگی خودتطبیق داده اند. باگیاهان هر منطقه خود را با مح -133

 ان زیر، روزنه ندارند و کدام گیاهان روزنه ی کمی داشته ویا روی روزنه ها تا حدودی پوشانده شده است؟گیاهاز

 یاهان بیابانیگ -گیاهان آبزی  ب( یاهان آبزیگ -گیاهان مناطق کوهستانی و برف گیر الف( 
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 یاهان درختیگ -گیاهان علفی  د( آبزییاهان گ -گیاهان بیابانی  ج(

قرار داده ایم. پس از گذشت یک روز برگ را  3و1،2روی برگ گیاهی سه طلق پالستیکی در محل های  -134

از درخت جدا کرده و آن را در ظرف الکلی  با حرارت غیر مستقیم می جوشانیم و پس از شستن با آب روی آن 

به رنگ زرد مایل به قهوه ای و در محل شماره  1بخش های زیر طلق ها در محل شماره ی محلول ید می ریزیم. 

به ترتیب دارای چه  3و  2، 1در آمده است. طلق های  به رنگ آبی تیره 3به رنگ آبی و در محل شماره ی  2ی 

 رنگ هایی بوده است؟

 قرمز -سبز  -سیاه  ب( آبی -یاه س -شفاف و بی رنگ الف( 

 سیاه -سبز  -قرمز  د( فاف و بی رنگش -رمز ق -سیاه  ج(

گیاهانی که دارای برگ های دو رنگ به رنگ سفید و سبز هستند)مانند گیاه دیفن باخیا( نسبت به گیاهانی  -135

 با برگ های سبز، رشد کم تری دارند.علت این امر کدام مورد زیر است؟

 دهند.این گیاهان فتوسنتز کم تری انجام می الف( 

 برگ های این گیاهان کوچک تر از برگ های سبز هستند. ب(

 سرعت رشد و تقسیم سلولی در آن ها کم است. ج(

 این نوع گیاهان مبتال به نوعی بیماری خاص هستند. د(

به نظر شما اگر مقدار کربن دی اکسید هوا را در حجم مشخصی از هوا در یک منطقه ی معتدل در زمان  -136

 ، درصد کربن دی اکسید هوا در کدام زمان کم تر است؟خاصی اندازه گیری نماییمهای 

 اوایل مهر د( اوایل تابستان ج( ( اوایل فروردینب اواخر زمستانالف( 

هنگام جوانه زدن دانه، جوانه ی خارج شده از دانه در ابتدا سفید رنگ است.) مانند جوانه ی گندم( ولی به  -137

 سبز در می آید. این پدیده تأیید کننده ی کدام مطلب است؟تدریج به رنگ 

 گیاهان برای رشد به نور نیاز دارند.الف( 

 وجود کلرفیل در درون دانه برای دانه مضر است. ب(

  دانه تازه جوانه زده قادر به ساخت کلروفیل نیست. ج(

  کلروفیل در حضور نور ساخته می شود. د(

 کدام نمودار رابطه ی سرعت فتوسنتز و شدت نور را به شکل بهتری نشان می دهد؟ -138

 

 

  د(  ج(  ب( الف( 

 کدام جاندار انرژی نورانی را به شیمیایی تبدیل می کند؟ -139

 زنبور عسل د( نخود ج( مخمر ب( قارچ خوراکیالف( 
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اگر غلظت مواد قندی موجود در آوندهای عبوری از دم برگ را اندازه بگیریم، در کدام ساعت غلظت  -140

 بیش تری دارد؟

 چهار صبح د( دوازده شب ج( هشت صبح ب( چهار بعد از ظهرالف( 

 

 

 کدام گزینه در مورد گیاهان درست است؟ -141

 روز تنّفس نمی کنند. گیاهان در طولالف( 

 ود.انرژی مورد نیاز فّعالّیت های حیاتی، همیشه جدا از عمل فتوسنتز و از طریق تنفس تأمین می ش ب(

 گیاهان کربن دی اکسید تولید نمی کنند. ج(

 .اگر شّدت فتوسنتز بیش تر از شّدت تنّفس باشد، کربن دی اکسید اضافی به خارج پس داده می شود د(

 درستی را نمی رساند؟کدام شکل مفهوم  -142

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آزمایش تشخیص نشاسته در برگ ، جوشاندن برگ در الکل چه اثری بر برگ ندارد؟ -143

 محکم و شکننده شده برگ د( مردن سلول های برگ ج( سفید شدن برگ ب( نرم کردن برگالف( 

 کدام ویژگی ساختمانی برگ به غذاسازی بیش تر آن کمک می کند؟ -144

 اکسیژن

 کربن دی اکسید

 تنفس

 فتوسنتز

 اکسیژن
کربن دی 

 اکسید
 (الف

 تنفس نور شدید

 فتوسنتز

 اکسیژن
کربن دی 

 اکسید
 ب(

 کمنور 

 تنفس

 اکسیژن

 کربن دی اکسید

 ج(
 تاریکی

 فتوسنتز

 اکسیژن

 کربن دی اکسید

 د(
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الف( نازك بودن برگ ها و داشتن فضاهای خالی در برگ 

ب( بیش تر بودن سبزینه، نزدیک سطح رویی نسبت به سطح زیرین 

ج( نزدیک بودن سلول ها به لوله های آب رسانی 

د( هر سه مورد ذکر شده به توانایی غذاسازی بیش تر توسط برگ کمک می کنند. 

145- برای ساختن کدام یک از مواد غذایی زیر، گیاه نیاز به نیتروژن دارد؟ 

د( پروتئین  ج( چربی  ب( نشاسته  الف( گلوکز 

146- کدام یک می تواند مستقل از بقیه به زندگی خود ادامه دهد؟ 

د( علف هرز  ج( گنجشک  ب( مورچه  الف( انسان 
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 ساقه ی کدام گیاه می تواند فتوسنتز کند؟ -147

 گوشتخوارگیاه  د( سیب ج( چنار ب( لوبیاالف( 

 

 سویا گیاهی است که ........................... دارد. -148

 ساقه ی قندی د( دانه ی روغنی ج( میوه ی روغنی ب( دانه ی نشاسته ایالف( 

 کدام گزینه در مورد گیاهان شکارچی درست است؟ -149

 برگ این گیاهان سبزینه ندارد و نمی توانند غذاسازی کنند.الف( 

 این گیاهان نمی توانند همه ی انواع غذاها را بسازند. ب(

 این گیاهان ریشه ندارند و مواد الزم برای غذاسازی به برگ نمی رسد. ج(

 این گیاهان برگ ندارند تا غذاسازی کنند. د(

 نابودی کدام یک برای بقیه خطرناك تر است؟ -150

 تک سلولی ها د( جلبک ها ج( میکروب ها و تجزیه کننده ها ب( گیاه خوارانالف( 

 کدام یک از فعالیت های زیستی، دقیقًا عکس یکدیگرند؟ -151

 فتوسنتز و تنفس د( تولید مثل و مرگ ج( تجزیه و فتوسنتز ب( رشد و نموالف( 

 ترتیب کدامند؟به « ب»و « الف»طرح مقابل مربوط به غذاسازی در گیاهان است. مواد  -152

 نصر گازیع -ترکیب مایع  ب( رکیب مایعت -عنصر گازی الف( 

 نصر گازیع -ترکیب گازی  د( رکیب گازیت -عنصر گازی  ج(

 شدت غذاسازی در کدام یک از گیاهان زیر بیش تر است؟ -153

 پیاز خوراکی)دوساله( ب( علف خاکشیر)یک ساله(الف( 

 بستگی به تعداد برگ دارد. د( درخت نارون)چند ساله( ج(

به الیه ی شفافی که سطح رویی وزیرین برگ را می پوشاند، بشره می گویند.تفاوت عمده ی بشره ی  -154

 باالیی و پایینی برگ در چیست؟

 شکل سلول ها د( داشتن کلروفیل ج( کرك ب( تعداد روزنهالف( 

 افزایش کدام یک از موارد زیر است؟بهترین روش برای افزایش محصوالت گلخانه ای ،  -155

 دما و آب فراوان د( دما و گاز کربنیک ج( اکسیژن و شدت نور ب( آب و مواد معدنیالف( 

 کدام یک از ویژگی های مربوط به برگ های گیاهان مناطق سردسیر است؟ -156

 سوزنی شکل د( پهنک کوچک و خارمانند ج( باریک و بلند و تیغ مانند ب( پهن و وسیعالف( 

 کدام یک از گیاهان زیر به ترتیب دارای دانه ی نشاسته دار و میوه ی نشاسته دار می باشند؟ -157

 ارگیلن -تخمه ی آفتاب گردان  د( یب زمینیس -برنج  ج( موز -گندم  ب( یبس -سویا الف( 
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 روید؟کدام ویژگی مربوط به برگ گیاهی است که در منطقه ی خشک و آفتابی می  -158

 داشتن برگ هایی پهن ب( داشتن برگ های سوزنیالف( 

 داشتن برگ هایی دراز ونازك د( داشتن برگ هایی گوشتی ج(

 کدام ویژگی می تواند مربوط به گیاهی باشد که در منطقه ی خشک و آفتابی می روید؟ -159

 داشتن  برگ هایی بارنگ سبز کم رنگ ب( الف( داشتن برگ های دارای کرك فراوان

 همه ی موارد د( داشتن برگ هایی خارمانند ج(

 کدام ویژگی زیر نمی تواند نشان دهد که برگ ها کارخانه ی غذاسازی در گیاهان هستند؟ -160

 برگ بسیاری از گیاهان قسمت خوراکی آن هاست.الف( 

 درختان معمواًل در فصول بهار و تابستان که سبز هستند، میوه می دهند. ب(

 نحوه ی قرار گرفتن برگ ها روی گیاه ج(

 اکسیژن

 کربن دی اکسید
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د( شکل ظاهری برگ ها 

161- شکل زیر فرآیندهای شیمیایی درون یک گیاه سبز را نشان می دهد. این گیاه در چه شرایطی قرار دارد؟ 

ب( نور زیاد  الف( تاریکی 

د( نور ضعیف  ج( هوای ابری 

162- منشأ اصلی کربن موجود در بدن شما کدام است؟ 

د( کربن موجود در خوراکی ها  ج( کربن خاك  ب( کربن دی اکسید هوا  الف( کربن هوا 

163- با عمل فتوسنتز انرژی نورانی در چه مولکولی ذخیره می شود؟ 

د( مواد قندی  ج( آب  ب( کربن دی اکسید  الف( کلروفیل 

164- گیاهان برای گرفتن مواد مورد نیازشان از طریق خاك، توسط تارهای کشنده به چه چیزی احتیاج دارند؟ 

د( اکسیژن  ج( آب  ب( سبزینه  الف( کربن دی اکسید 

165- تعداد روزنه های هوایی ، در کدام یک از گیاهان زیر کم تر است؟ 

ب( گیاهان انگلی مانند پیچک  الف( گیاهان بیابانی مانند کاکتوس 

د( گیاهان بوته ای با برگ های پهن مانند بوته ی خیار  ج( گیاهان سوزنی برگ مانند کاج و سرو 

166- مواد غذایی ذخیره شده ، در کدام گیاه زیر با بقیه متفاوت است؟ 

د( گندم  ج( زیتون  ب( آفتاب گردان  الف( گردو 

167- کدام نوع از برگ ها عمل غذاسازی را بیش تر و بهتر انجام می دهند؟ 

ب( برگ های بزرگ تر و سبز تیره  الف( برگ های کوچک تر و سبز تیره 

د( برگ های کوچک تر و سبز کم رنگ  ج( برگ های بزرگ تر و سبز کم رنگ 

168- کدام یک از موجودات زیر توانایی عمل غذاسازی را ندارند؟ 

MoallemYar.IR



 

 

 کاکتوس د( جلبک قرمز ج( اسفنج ب( زمینیگیاه سیب الف( 

 غذا در گیاهان هویج، کلم و سیب زمینی در کجا اندوخته می شود؟ -169

 ریشه،ساقه،برگ د( ریشه،برگ،ساقه ج( برگ،ساقه،ریشه ب( برگ،ریشه،ساقهالف( 

قباًل جنگل بوده است از نظر آیا ایجاد مزارع و باغ های بزرگ)مثاًل مزارع وسیع گندم و پنبه( در محّلی که  -170

 زیست محیطی نامناسب است؟

 خیر،چون به جای درختان و گیاهان جنگلی،درخت و گیاهان دیگری کشت شده است.الف( 

 د.می شو خیر،چون به این طریق عالوه بر کاشت گیاهان جایگزین، مواد غذایی مورد نیاز انسان نیز تولید ب(

حیط می غذایی،پرندگان،حیوانات و خود بله،چون با حذف گیاهان متنوع جنگل و حذف یک حلقه ی زنجیره  ج(

 زیست آن ها نیز نابود می شود.

 خیر، چون خاك جنگل بسیار حاصل خیز است و امکان ایجاد مزارع بزرگ در آن وجود دارد. د(

 کدام سلول زیر بزرگ تر از بقیه است؟ -171

 سلول ذخیره کننده د( سلول برقراری تصویر ج( سلول سازنده ی مواد ب( دفاع کنندهسلول الف( 

دیشب چند مهمان به خانه ی فریبا آمدند.آن ها یک دسته گل قشنگ برای مادر فریبا هدیه آوردند.  -172

شما دلیل صندلی اتاق ، جلوی پنجره دید که پژمرده شده بودند. به نظر امروز فریبا این دسته گل را روی 

 پژمردگی این گل ها چه بوده است؟

 نرسیدن هوا به گل ها  د( نرسیدن آب به گل ها ج( ندیدن نور آفتاب ب( جدا شدن از محیط باغالف( 

 به نظر شما چرا در خاك حرارت دیده ، گیاهان به خوبی رشد نکرده اند؟ -173

 برای غذاسازی استفاده می کند.زیرا گیاه از میکروب های بیماری زای موجود در خاك الف( 

 حرارت باعث از بین رفتن مواد معدنی محلول در اب می شود.زیرا  ب(

 خاك حرارت دیده، توانایی نگه داری آب را از دست می دهد. زیراج(

 زیرا گیاخاك و مواد پوسیده ی درون خاك، با حرارت از بین می روند. د(

 یک گلخانه، شدت فتوسنتز و رشد گیاه زیاد نخواهد شد؟مقدار کدام عامل در با افزایش  -174

 افزایش میزان اکسیژن برای تنّفس گیاهان  ب( روشن کردن آتشالف( 

 شّدت نور المپ و رنگ قرمز و آبی در المپ ها د( افزایش میزان کربن دی اکسید در گلخانه ج(

 گزینه صحیح نشان داده شده است؟فرآیند فتوسنتز در کدام  -175

 آب + قند                     کربن دی اکسید + اکسیژن ب( اکسیژن + قند                   کربن دی اکسید + آبالف( 

 + آب اکسیژن          کربن دی اکسید + قند            د( آب +اکسیژن + آب                     کربن دی اکسید  ج(

 کدام گزینه صحیح است؟ -176

 خزه جزو گیاهان بدون آوند است، به همین عّلت این گیاهان قد کوتاهی دارند.الف( 

 د.سرخس گیاهی با برگ های پهن است که با دانه تولید مثل می کند و در مناطق مرطوب زندگی می کن ب(

 نور خورشید

 نور خورشید

 نور خورشید

 نور خورشید
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 بعضی از ساقه هایی که سبز هستند، محل اصلی غذاسازی در گیاهان علفی می باشند. ج(

 .ی باشدمرگبرگ های موجود در گیاهان ، در امتداد آوند ها هستند و کارشان فقط انتقال آب در کّل برگ  د(

 کدام یک از موارد زیر را برای کمک به رشد گیاهان انتخاب می کنید؟ -177

 از برگ های پوسیده و پژمرده ی سایر گیاهاناستفاده الف( 

 آبیاری سبزیجات با فاضالب انسانی ب(

 استفاده از آب مقطر تصفیه شده برای آبیاری ج(

 استفاده از باکتری ُکش مناسب برای از بین بردن باکتری های خاك د(

 کدام گزینه نادرست است؟ -178

 فتوسنتز زیاد می شود.هر چه شّدت نور بیش تر باشد، شدت الف( 

 در نبود نور، کلروفیل تجزیه شده و برگ زرد می شود. ب(

 شود. جوانه ی اولیه ای که از دانه خارج می شود، ابتدا سفید است و بعدًا در حضور نور سبز رنگ می ج(

 در بین رنگ های نور، نور سبز و قرمز بیش ترین تأثیر را در افزایش فتوسنتز دارد. د(

 کدام یک از موارد زیر، در عمل فتوسنتز صورت نمی گیرد؟ -179

 تولید گاز اکسیژن د( تبدیل قند به پروتئین ج( تشکیل قندهای ساده ب( تجزیه ی آبالف( 

 در کدام یک از مراحل زیر، گیاه برای عمل غذاسازی نیاز به نور خورشید دارد؟ -180

 تجزیه ی مولکول های آب ب( جذب کردن کربن دی اکسیدالف( 

 جذب امالح معدنی از خاك د( تبدیل گلوکز به نشاسته ج(

 غذای ساخته شده در برگ در ساقه ی کدام گیاه ذخیره نمی شود؟ -181

 چغندر د( سیر ج( پیاز ب( سیب زمینیالف( 

 کدام مورد از وظایف اصلی و اختصاصی ریشه می باشد؟ -182

 ذخیره سازی د( غذاسازی ج( جذب آب ب( تنّفسالف( 

 کدام بخش نقشی در به دست آوردن مواد در فتوسنتز ندارد؟ -183

 سلول روزنه های برگ ب( تارهای کشنده ی ریشهالف( 

 میوه های رسیده و آبدار روی تنه ی درختان د( برگ های تبدیل شده به تله در گیاهان گوشت خوار ج(

 

 تواند ماده ی روغنی بیش تری تولید کند؟ در جرم های مساوی ، کدام یک می -184

 میوه ی کنجد د( میوه ی گردو ج( میوه ی نارگیل ب( دانه ی برنجالف( 

 در کدام گیاه هم ساقه و هم برگ ، مسئول ساخت غذا می باشند؟ -185

 نیشکر د( جعفری  ج( کاکتوس ب( سیب زمینیالف( 

 کدام گزینه درست است؟ -186
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 تغذیه و تنفس تمام جانداران نقش دارد.فتوسنتز در الف( 

 گیاه از غذای ساخته شده توسط خود استفاده نمی کند. ب(

 درگیاهان تنها وظیفه ی روزنه ها جذب کربن دی اکسید است. ج(

 مواد غذایی تنها به صورت نشاسته ذخیره می شوند. د(

 بخش مسئول ترّشح شیره ی گوارشی است؟در گیاهان گوشت خوار ، برگ ها نقش تله را دارند. کدام  -187

 برگ د( میوه ج( ریشه ب( ساقهالف( 

 در کدام یک نشاسته ی بیش تری وجود دارد؟ -188

 یک کدوی خورشتی سرخ شده  ب( یک کاسه سوپ سبزیجاتالف( 

 یک پیاله ساالد گوجه و خیار د( یک کفگیر پلو ج(

 نیاز گیاه برای غذاسازی پی برد؟نمی توان به مواد مورد با کدام آزمایش  -189

 استفاده از محلول ید در برگ جوشانده شده در الکل ب( قرار دادن فویل آلومینیمی روی برگالف( 

 ندادن آب به گیاه تا زمانی که برگ های گیاه خشک شود. د( مالیدن روغن به سطح زیرین و روی برگ  ج(

 مناسب نمی کند؟ کدام ویژگی های برگ آن را برای فتوسنتز -190

 داشتن روزنه های فراوان ب( تبدیل شدن به خارالف( 

 وجود رگبرگ های منشعب د( داشتن سطح وسیع و پهن بودن ج(

 با ریختن محلول ید بر روی کدام یک ، رنگ محلول ید به آبی تیره تا بنفش تغییر رنگ نمی دهد؟ -191

 میوه ی له شده ی گوجه فرنگی ب( ساقه ی رنده شده ی سیب زمینیالف( 

 دانه ی آسیاب شده ی گندم د( میوه ی ورقه شده ی موز ج(

 در کدام گیاه غذاسازی و ذخیره در یک بخش انجام می شود؟ -192

 کرفس د( هویچ ج( تربچه ب( سیب زمینیالف( 

کدام میوه انرژی بیش تری به گرم از میوه ای را بخوریم، به نظر شما خوردن  100اگر مجبور باشیم فقط  -193

 بدن می رساند؟

 هویج د( زردآلو ج( سیب ب( خیارالف( 

 بیش ترین ماده ای که در برگ کاهو وجود دارد چیست؟ -194

 امالح معدنی د( ویتامین ج( آب ب( قندالف( 

 ......................... می باشد.عمل تنفس گیاهان در ......................... انجام گرفته و گاز تولید شده  -195

 کسیداکربن دی  -روز  ب( کسیداکربن دی  -شب الف( 

 ربن دی اکسیدک -شبانه روز  د( اکسیژن -شبانه روز  ج(

 شود.برای شناسایی ................................. موجود در برگ گیاهان از ................................. استفاده می  -196

 ب نمکآ -نشاسته  د( حلول یدم -نشاسته  ج( ب نمکآ -کلروفیل  ب( حلول یدم -کلروفیل الف( 
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 نوع ذخیره ی غذایی در قسمت های مختلف گیاهان در کدام گزینه صحیح است؟ -197

 ندی(قنیشکر)مواد  -ندم)نشاسته( گ -رت)نشاسته( ذ -سویا)پروتئین(الف( 

 موز)روغنی( -نجد)روغنی( ک -خم کدو) روغنی( ت -فندق)روغنی(  ب(

 )پروتئین(لوبیا -( زیتون)روغنی -ادام)قندی( ب -گردو)روغنی(  ج(

 زیتون) نشاسته( -ادام)قندی( ب -ارگیل)نشاسته( ن -ذرت)روغنی(  د(

 دهیم.نتیجه چه خواهد شد؟یک گیاه سبز و یک شمع روشن را زیر یک سرپوش شیشه ای قرار می  -198

 گیاه سالم می ماند ولی شمع خاموش می شود. ب( شمع روشن می ماند ولی گیاه پژمرده می شود.الف( 

 شمع روشن و گیاه نیز سالم می ماند. د( شمع خاموش شده و گیاه نیز پژمرده می شود. ج(

 دمای هوا می باشد؟کدام نمودار رابطه ی مناسبی برای میزان فتوسنتز و میزان  -199

 

 

  د(  ج(  ب( الف( 

 

 کدام مورد از شباهت های گل سرخ با سرخس می باشد؟ -200

 هاگ د( گل ج( دانه ب( آوندالف( 

 کدام یک از گروه های زیر فراوان ترند؟ -201

 خزه ها د( گیاهان بدون دانه ج( گیاهان گل دار ب( گیاهان دانه دارالف( 

 عمل غذاسازی بیش تر در کدام قسمت از یک برگ انجام می شود؟ -202

 سلول های روپوست پایینی د( سلول های روپوست باالیی ج( سلول های میان برگ ب( رگبرگالف( 

 کدام گزینه تفاوت بیش تری با بقیه دارد؟ -203

 قارچ خوراکی د( کاج ج( خزه ب( سرخسالف( 

 تمام گیاهان در وجود ........................... با یکدیگر شباهت دارند. -204

 دانه د( ساختمان سلولی ج( برگ ب( ریشهالف( 

 نسبت ................................ است به ..............................نسبت مخروط به کاج مانند  -205

 سرو -دانه  د( رخت گالبید -گالبی  ج( رخت سیبد -گل  ب( قارچ -هاگ الف( 

 در کدام بخش آوند وجود دارد؟ -206

 همه ی موارد د( ریشه ج( ساقه ب( برگالف( 

 در ساقه ذخیره می شود؟ در کدام گیاه ذخیره ی غذایی گیاه -207

 انجیر د( هویج ج( ریواس ب( تربالف( 

 کدام قسمت از گل ، تبدیل به میوه ی حقیقی می شود؟ -208
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 پرچم د( گلبرگ ج( تخمدان ب( تخمکالف( 

 گیاهانی که در تاریکی رشد می کنند، کدام مورد را ندارند؟ -209

 روزنه د( ریشه ج( برگ ب( سبزینهالف( 

 یک در شّدت فتوسنتز اثر مستقیم دارد؟ کدام -210

 مقدار خاك د( اکسیژن ج( آب ب( دماالف( 

 سرعت و شّدت فتوسنتز در کدام گیاه بیش تر است؟ -211

 هویج د( بوته ی کدو ج( گل رز ب( درخت سیبالف( 

نایلونی قطرات مقداری سبزی تازه را در یک کیسه ی نایلونی می ریزیم.پس از مدتی در داخل کیسه ی  -212

 شبنم دیده می شود. دلیل آن کدام است؟

 تعرق د( مویینگی  ج( تنفس ب( فتوسنتزالف( 

 برگ، از طریق ............................... به سایر قسمت ها منتقل می شود.غذای ساخته شده در  -213

 ریشه د( تارهای کشنده ج( آوند آبکش ب( آوند چوبیالف( 

 با کمک نیتروژن ............................... را به ............................. تبدیل می کنند.گیاهان  -214

 لولزس -گلوکز  د( لوکزگ -پروتئین  ج( روتئینپ -گلوکز  ب( شاستهن -گلوکز الف( 

 کدام یک از گیاهان زیر گل ندارد؟ -215

 سرخس د( گندم ج( سیب ب( عدسالف( 

 مورد از شباهت های فتوسنتز و تنفس می باشد؟کدام  -216

 تولید مواد قندی ساده د( تجزیه ی مواد ج( تولید گاز ب( تولید انرژیالف( 

 

 قسمت های مختلف دانه عبارتند از: -217

 گیاهک،جنین،پوسته ب( پوسته، گیاهک، لپهالف( 

 پوسته ی لپه، اندوخته ی غذایی د( اندوخته ی غذایی، جنین، لپه ج(

 همان طور که میوه از دانه محافظت می کند، ......................... نیز از دانه ها محافظت می کند. -218

 جوانه د( مخروط  ج( گلبرگ ب( دم برگالف( 

 کدام مشخصات مربوط به گیاه گندم و ذرت می باشد؟ -219

 دانه ی دوقسمتی دارند. ب( رگ برگ های منشعب دارند.الف( 

 ساقه، مسئول غذاسازی آن هاست. د( دارای ریشه ی افشان می باشند. ج(

 چرا محلول ید در حضور نشاسته تغییر رنگ می دهد؟ -220

 به دلیل ایجاد تغییر شیمیایی در محلول ب( به دلیل حل شدن نشاسته در محلول یدالف( 

 به دلیل اثر کلروفیل بر نشاسته و نشاسته بر ید د( به دلیل جلوگیری از عبور نور توسط نشاسته ج(
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 سلول های نگهدارنده ی روزنه در تنظیم ورود .................... و خروج ......................... نقش مهمی دارد. -221

 دنیمواد مع -اکسیژن  ب( خار آبب -کربن دی اکسید الف( 

 سیدکربن دی اک -آب  د( اکسیژن -آب  ج(

 گل ونوس یک گیاه گوشتخوار است.چرا برخی گیاهان مانند گل ونوس حشرات را شکار می کنند؟ -222

 برای برقراری زنجیره ی غذایی و جلوگیری از افزایش زیاد حشراتالف( 

 برای تأمین مواد اولیه ی الزم برای ساخت پروتئین یا تأمین پروتئین ب(

 برای تأمین مواد غذایی الزم زیرا قادر به غذاسازی نیستند. ج(

 برای جلوگیری از آسیب دیدن توسط حشرات گیاه خوار د(

 فتوسنتز صحیح است؟کدام نمودار در مورد شدت نور و میزان  -223

 

 

  د(  ج(  ب( الف( 

 با ریختن محلول ید بر روی ساقه ی کدام گیاه رنگ آبی تیره دیده می شود؟ -224

 سیب زمینی د( موز ج( برنج ب( گندمالف( 

 بخش ذخیره ای کدام گیاه با بقیه تفاوت بیش تری دارد؟ -225

 زیتون د( آفتابگردان ج( برنج ب( گردوالف( 

 

 کدام گزینه درست است؟ -226

 تولید کنندگان برای جانداران دیگر مواد آلی تأمین می کنند.الف( 

 از کربن دی اکسید تولیدی خود استفاده نمی کنند. تولید کنندگان ب(

 گیاهان شکارچی تولید کننده نیستند. ج(

 تولید کنندگان قادر به تولید کربن دی اکسید نیستند. د(

 دلیل دفع بخار آب از برگ کدام است؟مهم ترین  -227

 کمک به خنک شدن برگ ب( کمک به دفع مواد زائدالف( 

 تازه نگه داشتن برگ  د( جلوگیری از رسوب نمودن مواد در راه های خروجی ج(

 دانه ی کدام گیاه هم دارای نشاسته است و هم روغنی است؟ -228

 زیتون د( ذّرت ج( سویا ب( جوالف( 

 عنصر در ساخت مواد اولیه ی فتوسنتز به کار نرفته است؟کدام  -229

 نیتروژن د( کربن ج( هیدروژن ب( اکسیژنالف( 

 هنگام ساخت گلوکز کدام تبدیل انرژی صورت می گیرد؟ -230
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 تابشی به شیمیایی د( تابشیگرمایی به  ج( شیمیایی به گرمایی ب( شیمیایی به نورانیالف( 

 دار نیست؟ کدام یک میوه ی روغن -231

 گردو د( نارگیل ج( آووکادو ب( زیتونالف( 

 محل ذخیره ی غذایی در کدام گیاه تفاوت بیش تری با بقیه دارد؟ -232

 نیشکر  د( ترب ج( سیب زمینی ب( پیازالف( 

 کدام گزینه مسیر جابه جایی کربن در طبیعت را به شکل بهتری نشان می دهد؟ -233

 خاكجانورانگیاهانخاك ب( هواجانورگیاههواالف( 

 هواگیاهخاكجانورهوا د( هواخاكجانورانگیاهانهوا ج(

 کار کدام یک از موارد زیر شبیه به هم نیست؟ -234

 لول دست انسانس -سلول برگ سبز  ب( ینی انسانب -روزنه ی برگ الف( 

 ندهشش پر -آبشش ماهی  د( وند درختآ -رگ های بدن  ج(

 نورانی توسط ............................. گرفته و در ..................................  ذخیره می شود. انرژی -235

 کسیژنا -آب  د( خار آبب -کلروفیل  ج( لوکزگ -کربن دی اکسید  ب( شاستهن -کلروفیل الف( 

 

 

 دارد؟صرف گاز کربنیک کدام یک از سلول های زیر توانایی بیش تری در م -236

 سلول های عصبی موجود در بخش سطحی مخ ب( سلول های دیواره ی کیسه های هوایی ششالف( 

 سلول های زیرپوست باالیی برگ تره د( سلول های روپوست برگ ذرت ج(

 کدام مورد در تمام سلول های گیاه دیده نمی شود؟ -237

 توانایی تولید اکسیژن د( آبمصرف  ج( دیواره ی سخت سلولی ب( تولید کربن دی اکسیدالف( 

 کدام برگ با ویژگی مشخص شده همخوانی ندارد؟ -238

 ناطق گرم و خشکم -برگ گوشتی  ب( رد و برف گیرسمناطق  -برگ سوزنی الف( 

 رون آب د -برگ بدون روزنه  د( ناطق گرم و خشکم -برگ پهن و سبز پر رنگ  ج(

 است؟ کدام گزینه به عملکرد روزنه ها مربوط -239

 خنک شدن گیاه در هوای گرم  ب( سبز ترین قسمت گیاه بودنالف( 

 تنظیم سرعت فتوسنتز د( نیاز به آب برای انجام عمل فتوسنتز ج(

 در چه شرایطی کربن دی اکسید حاصل از تنفس ، جوابگوی نیاز گیاه نیست؟ -240

 طول روزدر تمام  د( نور کم محیط ج( نور زیاد محیط ب( تاریکی محیطالف( 

 کدام یک از سلول های زیر را می توان اکسیژن ساز نامید؟ -241

 سلول ریشه د( سلول روپوست ج( سلول نگهبان ب( سلول رگبرگالف( 
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 اگر چند شاخه از یک درخت را قطع کنیم،چه رخ می دهد؟ -242

 درخت دیگر گل نمی دهد. ب( درخت خشک می شود.الف( 

 نیاز درخت به آب افزایش می یابد. د( درخت آب کم تری از دست می دهد. ج(

 کدام مورد را می توان از وظایف مواد محلول جذب شده از ریشه دانست؟ -243

 شرکت در تبدیل محصوالت فتوسنتز د( دفع کربن دی اکسید ج( ذخیره ی مواد ب( فتوسنتزالف( 

در آب است، ..........................  است که گیاهان آن را به صورت  مهم ترین محصول فتوسنتز که محلول -244

 نشاسته ذخیره می کنند.

 کلروفیل د( انرژی نور خورشید ج( اکسیژن ب( گلوکزالف( 

 فّعالّیت های برگ اغلب در کدام یک از اعمال حیاتی گیاه نقش اصلی را ندارد؟ -245

 رشد د( تولید مثل ج( تنفس ب( تغذیهالف( 

 کدام ویژگی در گیاهان گوشت خوار کم تر دیده می شود؟ -246

 جذب نیتروژن خاك د( جذب کربن دی اکسید هوا ج( تغییر شکل برگ ب( تولید اکسیژنالف( 

 

 مسئول به دام انداختن انرژی در گیاه یک ......................... است. -247

 قند ساده  د( اتم ج( رنگیزه ب( سلولالف( 

 اندام گوارشی گیاهان گوشت خوار کدام است؟ -248

 برگ د( میوه ج( ساقه ب( گلالف( 

اگر غلظت مواد قندی موجود در برگ های گیاه ذرت را اندازه گیری نماییم، در کدام ساعت شبانه روز  -249

 غلظت قند بیش تر است؟

 بعد از ظهر 7 د( صبح 7 ج( بعدازظهر 3 ب( صبح 11الف( 

 دانه ی کدام گیاه هم چربی و هم پروتئین وجود دارد؟در  -250

 گردو د( ذرت ج( لوبیا ب( سویاالف( 

 در چه نوع آب و هوایی رشد می کند و کدام قسمت آن خوراکی است؟« آناناس » گیاه  -251

 رآمدگی ساقهب -منطقه ی گرم و پرباران  (ب نهدا -منطقه ی سردسیر الف( 

 رآمدگی گلب -منطقه ی معتدل خزری  د( یوهم -منطقه ی گرم و خشک  (ج

 کدام گیاه ، سریع ترین رشد را در میاه گیاهان دارد؟ -252

 نیلوفر آبید(  بامبو( ج پرتقال( ب آناناسالف( 

 کدام گیاه دارای دانه های بال دار است؟ -253

 زبان گنجشکد(  چنار( ج افرا( ب لیموالف( 
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