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 (نمره 5/2) .با کلمات مناسب پر کنیدجاهای خالی را  -1

 

 .دهدهای مختلف، تغییر رنگ می pHشود و در های گیاهی ذخیره میهای سلولای است که در کریچه، رنگدانه.................... -1-1

و اگر در محلولی با غلظت نمک باال .............................. قرار داده شوند، دچار های گیاهی در محلولی با غلظت آب باال اگر سلول -1-2

 .شوندمی.................................. قرار داده شوند، دچار 

 .نام دارد.......................... ای در گیاهان، ترین بافت زمینهرایج -1-3

 .شوندایجاد می............................. ....های جوان، از تمایز ی جوان و تارهای کشنده در ریشهها در برگ و ساقهکرک -1-4

از آبکا  پیاین و آبکا  نخیاتین،     .................. ، چاوب پیاین،   ی دوسااله یک درخت دولپهنهال ی در برش عرضی از ساقه -1-5

 (ترخارج/ ترداخل. )از چوب نخیتین قرار دارد...................... 

سارالد  . )باشاد .............................. تواند حاصال فاالیات   ای، نمیدانگان دولپههایی با قطر بییار در نهانها و ریشهتشکیل ساقه -1-6

 (سرالد پیین/ نخیتین

نس شاود کاه ترکی ای از جا    پوشایده مای  .................... ناام  سرالد نزدیک باه انتهاای ریشاه باا بخا  انگشاتانه ماننادی باه         -1-7

 .کندترشح می............................. 

 

 (نمره 2) .های زیر را تایین کنیددرستی یا نادرستی ع ارت -2

 

  .داشتن پالسمودسم، علت وجود درختانی با ارتفاع چند ده متر و حتی چندصد متر است 1

  .ای شدن استهای گیاهی، نغییر ژلهی سلولرسوب کوتین در دیواره 2

  .شونددانگان یافت میآبکشی نهانهای همراه، فقط در کنار آوندهای یاخته 3

  .ی بافت پوستی، ترابری مواد را در گیاه بر عهده داردسامانه 4

  .شودریشه در درخت حرّا یافت میشُ  5

  .سازد به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی استمقدار بافت آوند چوبی که کام یوم آوندی می 6

  .های آبی، قابلیت باز و بیته شدن داردعدسک برخالف روزنه 7

  .شوندسرالدهای نخیتین فقط موجب افزای  طول ساقه، شاخه و ریشه می 8

 

 (نمره 75/1) .در رابطه با گلوتن به سواالت زیر پاسخ دهید -3

  گلوتن از چه جنیی است؟

  ی گلوتن، چه نام دارند؟زیرواحدهای تشکیل دهنده

  اهان است؟ی گلوتن در کدام بخ  از دوران نموی گیمحل ذخیره

  شود؟گلوتن در چه گیاهانی یافت می

  شود؟های گیاهی ذخیره میگلوتن در کدام اندامک از سلول

  .شود؟ فقط نام بیماری را بنویییددر برخی افراد که نی ت به گلوتن حیاسیت دارند، چه بیماری ایجاد می

  آید؟وجود میبیمار بهدر بیماری ناشی از حیاسیت گلوتن، چه مشکالتی برای فرد 
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  .با توجه به تصویر زیر به سواالت پاسخ دهید -4

 (نمره 2) .گذاری شده را در جدول بنویییدهای شمارهنام هریک از بخ  -4-1

1  5  

2  6  

3  7  

4  8  

 

توجه کنید که اگر به شکل تصادفی همه )مرده؟ اند یا های خواسته شده در جدول زیر، زندهمشخص کنید هر کدام از سلول -4-2

 (نمره 1) .(شما تالق نخواهد گرفت ای بهرا زنده و یا همه را مرده بنوییید، هیچ نمره

  :2سلول شماره   :1سلول شماره 

  :4سلول شماره   :6سلول شماره 

 

 

  .با توجه به عکس زیر به سواالت پاسخ دهید -5

 (نمره 1) .گذاری کنیدرا نام Dتا  Aهای بخ  -5-1 

A  

B  

C  

D  

 

 
 (نمره 25/0) .(بزرگ انگلییی را بنوییید( های)فقط حرف)شود؟ پوست درخت شامل کدام بخ  از درخت می -5-2

 

  شاامل چاه ماواردی اسات؟     این بخا  .  اندهم چی یده ، از سه بخ  تشکیل شده که به طرز غیر قابل تشخصی بهAبخ   -5-3

 (نمره 75/0)

 

 (نمره 25/0).( بزرگ انگلییی را بنوییید( های)فقط حرف)شود؟ تشکیل می Dتا  Aهای عدسک در کدامیک از بخ  -5-4

 

 (نمره 25/0) ؟ایای است یا دولپهلپهی درخت، مربوط به یک گیاه تکاین تنه -5-5
 

 (نمره 1) .گذاری کنیدهای خواسته شده در عکس زیر را نامبخ  -6

1-  

2-  

3-  

4-  
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 .پاسخ دهید 2-18و  1-18های ، به پرس Dتا  Aبا توجه به تصاویر  -7

 (نمره 1) مربوط است؟ لپه یا دولپهتکاز گیاهان  کدام اندامهای عرضی ارائه شده به هر کدام از برش -7-1

A  

B  

C  

D  

 

 (نمره 25/4) .شده را ناگذاری کنیدگذاری های شمارههر کدام از بخ  -7-2

A- 1  

A- 2  

B- 1  

B- 2  

B- 3  

B- 4  

C- 1  

C- 2  

C- 3  

C- 4  

C- 5  

D- 1  

D- 2  

D- 3  

D- 4  

D- 5  

D- 6  

 

 

 (نمره 2) .ق گرم و خشک بنویییدچهار ویژگی برای گیاه خرزهره جهت سازگاری آن با مناط -8

1-  

2-  

3-  

4-  

 
 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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