
 -----------------نام و نام خانوادگی                                                                 زیست دهم  6ون فصل آزم

 5/1درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید .-1

 د.الف( رویان در بذر گندم به هنگام رویش از گلوتن ذخیره شده در پالست ) دیسه( استفاده می کن

 ب( شیرابه خشخاش ترکیبات آلکالوئیدی دارد .

 ج( ضخامت پوست در ریشه دولپه ها از تک لپه ای ها بیشتر است .

 د( سطح بیرونی همه سلولهای روپوستی به وسیله پوستک پوشیده شده است .

 .نمی شوده(عدسک ها در ساقه های جوان و گیاهان علفی دیده 

 از فقط در سامانه بافت زمینه ای ساقه دیده می شود .و( کامبیوم ) بن الد( چوب پنبه س

 5/1جمالت زیر را کامل کنید . -2

 دیده می شود . --------------است و در گیاهان  ---------پارانشیم )نرم آکنه( هوادار متعلق به سامانه بافتی الف(

 است . -------------------ت به گازها در اندامهای مسن جانشین روپوست می شود و نسب ----------------------ب(

 است .  -------------دارند که  -----------------ج(کروموپالست ها ) رنگ دیسه ( در سلول های هویج مقار فراوانی 

 5/0هر یک از موارد زیر در چه گیاهانی )تک لپه یا دو لپه( دیده می شود ؟-3

   :ریشه مغز( ب                                    الف(مغز ساقه :

 مورد چه نوع بافت زمینه ای است ؟ هر یک از موارد زیر در-4

 5/0الف(وقتی گیاه زخمی میشود سلول های آن تقسیم میشوند وان را ترمیم می کنند .

 5/0دارای دیواره نخستین  ضخیم است .آن ب(سلول های 

 5/0خشهایی تشکیل شده ، نام ببرید .الف (پوست درخت از چه ب-5

 75/0چیست ؟آن ب( شش ریشه در چه گیاهانی دیده می شود؟و نقش 

 5/0آوند آبکش را بنویسید .های ج(دو ویزگی سلول 

 5/0الف( کامبیوم ) بن الد( آوند ساز  از سمت بیرون چه بافتی می سازد ؟- 6

 5/0افتی میسازد ؟ب ( کامبیوم ) بن الد ( چوب پنبه ساز از درون چه ب

 5/0را نامگذاری کنید . 2و  1الف(در شکل سمت راست بخش های  -7

 25/0می دهد ؟ سلولی را نشانب(شکل وسط چه       

 5/0ج( درشکل برش ساقه درخت ، چوب پسین و آبکش پسین را نشان دهید .        

                                 

 5/0الف( دو نقش کالهک در ریشه را بنویسید .-8

 5/0ب( علت تغییر رنگ گوجه فرنگی از سبز به قرمز پس از رسیدن چیست؟

 نام دبیر : عابدی                        5/0ج( علت لعابی شدن دانه به در آب چیست ؟

 



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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