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اگر به برگ گیاه گندم دست بزنیم، زبري آن را احساس می کنیم که به علت وجود .................. است. - 1

سلولز سیلیس لیگنین پکتین

جنس پکتین - چوب پنبه - دیوارة پسین کدام است؟ - 2

رشته هاي سلولزي - لیپید - پلی ساکارید لپیید - پلی ساکارید - رشته هاي سلولزي

پلی ساکارید - رشته هاي سلولزي - لیپید پلی ساکارید - لیپید - رشته هاي سلولزي

علت سبز دیده شدن گیاهان به علت وجود کدام یک است؟ - 3

کاروتنوئیدها آمیلوپالست کلروپالست کروموپالست

چند عبارت از عبارت هاي زیر نادرست است؟  - 4
الف) در پاییز به علت کم شدن نور، ساختار کلروپالست به کروموپالست تغییر می کند. 

ب) در پاییز کلروفیل در برگ تجزیه شده و کاروتنوئیدها افزایش می یابند. 
پ) ذخیرة نشاسته، هنگام رویش جوانه هاي سیب زمینی، براي رشد جوانه ها و تشکیل پایه هاي جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود. 

ت) ترکیبات پاد اکسنده در پیشگیري از سرطان، بهبود کارکرد مغز و اندام هاي دیگر نقش مثبت دارند.

یاخته هاي کدام بافت، دیوارة پسین ضخیم و چوبی شده دارند؟ - 5

نرم آکنه سخت آکنه چسب آکنه نرم آکنۀ سبزینه دار

یاخته هاي همراه از اجزاي کدام بافت هستند؟ - 6

چسب آکنه آوند چوبی سخت آکنه آوند آبکشی

براي رنگ آمیزي دیوارة سلولی بافت هاي آوندي، الزم است که برش هاي گیاهی، به مدت .................. دقیقه در .................. قرار بگیرند. - 7

 دقیقه - کارمن زاجی و محلول رنگ بر دقیقه - استیک اسید و آبی متیل

 دقیقه - آبی متیل و کارمن زاجی دقیقه - محلول رنگ بر و استیک اسید

کدام یک از نقش هاي کرك ها نیست؟ - 8

استحکام دفاع تولید اسانس جلوگیري از تبخیر آب

کدام یک از یاخته هاي زیر، فاقد هسته و زنده است؟ - 9

تراکئید (نایدیسی) یاختۀ آبکشی یاختۀ همراه عنصر آوندي

کدام یاخته، زنده است؟ - 10

همراه فیبر تراکئید اسکلرئید

رایج ترین بافت در سامانه ي بافت زمینه اي، کدام بافت است؟ - 11

پارانشیم کالنشیم کلرانشیم اسکلرانشیم

سوخت و ساز .................. سبب افزایش ترکیبات نیتروژن دار ادرار نمی شود. - 12

پکتین کالژن میوزین گلوتن

نام آزمون: زیست دهم 5

آموزشگاه پرسا
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رویان بذر گندم وجوانۀ سیب زمینی، هنگام رشد به ترتیب از کدام استفاده می کنند؟ - 13

گلوتن ذخیره شده در کریچه - نشاستۀ ذخیره شده در آمیلوپالست گلوتن ذخیره شده در دیسه - نشاستۀ ذخیره شده در پالست

لیکوپن ذخیره شده در پالست - نشاستۀ ذخیره شده در کریچه لیکوپن ذخیره شده در پالست - نشاستۀ ذخیره شده در نشادیسه

در گیاهان .................. - 14

با برگ هاي رنگی، هنگام کاهش نور، سبزدیسه کاهش می یابد.

آبزي، سامانۀ بافت زمینه اي از یاخته هاي چسب آکنه اي بافاصله ي فراوان تشکیل شده است.

چوبی، مقدار بافت آوند چوبی در ساقه به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکش است.

پروتوپالست هم ارز میان یاخته در جانوران است.

واژة یاخته، اولین بار با مشاهدة یاخته هاي .................. وارد زیست شناسی شد. - 15

فاقد دیواره فاقد پروتوپالست چسب آکنه سخت آکنه

نایدیس ها .................. - 16

هسته ندارند، ولی زنده هستند. فاقد دیواره ي عرضی و الن هستند.

یاخته هایی مرده و فاقد میان یاخته هستند. یاخته هاي دوکی شکل و کوتاه هستند.  

کدام، عبارت را به نادرستی کامل می کند؟ «عدسک ها .................. .» - 17

در سامانه ي بافت پوششی حاوي کوتین وجود ندارند. در ناحیۀ پوست درخت مشاهده نمی شوند.

به صورت برآمدگی در سطح اندام مشاهده می شوند. در تبادل گاز ها نقش دارند. 

- ..................  هر گیاهی .................. 18

سبزدیسۀ - قابل تبدیل به رنگ دیسه است. ساقۀ - به ریشه متصل است. 

سرالد پسین - در افزایش ضخامت نقش دارد. پریدرم - فاقد سلول هاي نرم آکنه است.

گیاهی که ساختار درختی دارد، .................. - 19

قطعًا توانایی تشکیل شش ریشه دارد. نمی تواند داراي سرالد نخستین باشد.

قطعًا ساختار میکوریزا را تشکیل می دهد. می تواند از دانه تشکیل شده باشد.

کدام تغییر دیوارة یاخته اي گیاهان در کاهش از دست دادن آب نقش مؤثرتري دارد؟ - 20

چوبی شدن – ژله اي شدن  چوب پنبه اي شدن – کوتینی شدن  کانی شدن – کوتینی شدن  ژله اي شدن – چوب پنبه اي شدن 

در کدامیک از گزینه هاي زیر به ترتیب ژله اي شدن و چوبی شدن اتفاق می افتد؟ - 21

سطح برگ گندم- ساقۀ گندم ساقۀ گندم- میوة رسیدة سخت میوة رسیدة نرم- میوة رسیدة سخت میوة رسیدة نرم- ساقۀ گندم

دورترین بخش به پروتوپالست یک سلول گیاهی کدام می تواند باشد؟ - 22

غشاي پالسمایی دیوارة نخستین دیوارة پسین تیغۀ میانی

کدامیک از موارد داده شده اغلب باعث مرگ سلول گیاهی می شود؟ - 23

کانی شدن و چوب پنبه اي شدن چوبی شدن و چوب پنبه اي شدن کوتینی شدن و کانی شدن ژله اي شدن و کوتینی شدن 

وزن یک تکه از بافت گیاهی در آب مقطر، آب معمولی و آب نمک در مقایسه با هم چگونه است؟ - 24

آب مقطر= آب معمولی > آب نمک آب مقطر= آب معمولی < آب نمک آب نمک < آب معمولی < آب مقطر آب مقطر < آب معمولی < آب نمک

یاخته هایی که دائمًا تقسیم می شوند و یاخته هاي مورد نیاز براي ساختن سامانه هاي بافتی گیاه را تولید می کنند، قطعًا  .................. - 25

با بخشی در تماس هستند که با ترشح ترکیبی پلی ساکاریدي، نفوذ ریشه به درون خاك را تسهیل می کند.

در مرکز خود هسته اي درشت داشته و بیش تر حجم خود را به پالست ها اختصاص می دهند.

در افزایش ضخامت گیاه نقش داشته و فقط در پیکر گیاهان دو لپه اي دیده می شوند.

به طور فشرده قرار دارند و منشأ سامانه هاي بافتی گیاه هستند.
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ب 

الف

کدام گزینه در مورد گیاهان به نادرستی بیان شده است؟ - 26

نهان دانگان، بیشترین گونه هاي گیاهی فعلی کرة زمین را تشکیل می دهند.  اولین یاختۀ گیاهی که توسط انسان مشاهده شد فاقد پروتوپالست بود. 

تشکیل تیغۀ میانی بعد از تقسیم هسته، میان یاخته را به دو بخش تقسیم می کند.  دیوارة یاخته اي نقشی در واپایش تبادل مواد بین یاخته ها ندارد. 

تشکیل فرورفتگی هاي غارمانند در برگ خرزهره براي مقابله با کمبود  .................. و تشکیل شش ریشه در درخت حرا براي مقابله با کمبود  - 27
.................. است.

اکسیژن – آب آب – اکسیژن آب – آب      اکسیژن – اکسیژن

در کدام یک، دیوارة یاختۀ گیاهی، لیپیدي می شود؟ - 28

چوبی شدن کوتینی شدن      کانی شدن      ژله اي شدن

کدام یک از گزینه هاي زیر نمی تواند در یاخته هاي تراکئید بالغ وجود داشته باشد؟ - 29

دیوارة چوبی لیگنین پالسمودسم الن

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟  - 30
«در گیاهان،  .................. می تواند محل ذخیرة  .................. باشد.» 

الف ) واکوئل – ترکیبات اسیدي        ب) پالست – نشاسته 
ج ) کروموپالست – کاروتن                 د ) کلروپالست – کاروتنوئید

تیغۀ میانی  .................. دیوارة نخستین  .................. می باشد. - 31

برخالف – چندالیه اي همانند – بین دو یاخته، مشترك همانند – داراي پلی ساکارید برخالف – جزو دیوارة یاخته اي     

کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟ - 32

یاخته هاي گیاهی می توانند کریچه هاي بزرگی براي ذخیرة آب داشته باشند. هاي متفاوت تغییر می کند. رنگ کارتنوئید برخالف آنتوسیانین، در 

رویان دانۀ گندم هنگام رویش، از ترکیبات پروتئینی کریچه ها تغذیه می کند. مواد رنگی کلم بنفش همانند پرتقال توسرخ در کریچه نگهداري می شود.

چند مورد زیر بین سخت آکنه و چسب آکنه مشترك است؟  - 33
الف ) ایجاد استحکام در اندام          ب ) داشتن الن در دیواره 

ج ) داشتن دیوارة پسین                     د ) قرار داشتن بین روپوست و بافت آوندي

با توجه به شکل هاي زیر، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ - 34

یاختۀ «الف» برخالف «ب» در استحکام نقش دارد. دیوارة یاخته اي «ب» برخالف «الف» ضخیم است.

یاختۀ «ب» برخالف «الف» به دلیل داشتن دیوارة پسین، مرده است. یاختۀ «الف» برخالف «ب» مربوط به رایج ترین بافِت سامانۀ زمینه اي است.

کدام عبارت در مورد  ترکیبات آلکالوئیدي، درست است؟ - 35

در مقاومت گیاهان در برابر عوامل بیماري زا مؤثر هستند. الستیک براي اولین بار از این  ترکیبات ساخته شده است.

بیشتر آن ها می توانند در تولید مواد اعتیاد آور، مورد استفاده قرار گیرند. می توانند در تولید داروهاي ضد سرطان مورد استفاده قرار گیرند.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟  - 36
سرالد نخستین ..................

داراي یاخته هایی به هم فشرده با هسته اي درشتی که در مرکز قرار دارد، می باشد. برخالف سرالد پسین در تمام گیاهان وجود دارد.
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با فعالیت خود، باعث قطور شدن نهان دانگان تک لپه می شود. با ترشحات خود، موجب آسان شدن نفوذ ریشه گیاهان تک لپه در خاك می شود. 

در ریشه، ساقه و برگ گیاهان داراي  .................. می توان  .................. را مشاهده کرد. - 37

شش ریشه- آرایش با فاصلۀ زیاد یاخته هاي کالنشیمی براي ذخیرة هوا  

اندام هایی با یاخته هاي کروموپالست دار- آرایش در هم فشردة یاخته هاي تمایز یافتۀ روپوستی  

رشد پسین- سلول هاي با عمدة فعالیت فتوسنتزي در مرکز گیاه.

استوانۀ آوندي- در مرکزي ترین قسمت، قطورترین یاخته هاي هدایت کنندة مواد  

در فرآیند تورژسانس  .................. پالسمولیز،  .................. - 38

برخالف – اگر طوالنی مدت باشد، اتفاقی همانند اضافه شدن لیگنین به دیواره، رخ نمی دهد.

همانند – تغییر مقدار ترکیبات سازندة دیواره، به طور کامل اتفاق می افتد.

همانند – آب از کانال هایی وارد یاخته می شود که فقط یک بخش از دیواره در عبور و مرور کاهشی در آن ها مؤثر است.

برخالف – بخشی از ترکیبی هاي اضافه شده به دیواره، طی فرآیند عکس این اتفاق به سیتوپالسم باز می گردد.

در گیاهان، از بافتی به بافت دیگر قطعا  .................. اتفاق می افتد. - 39

تغییر در تعداد یاخته هاي با کمترین میزان پالسمودسم فعال، به علت ترکیبات لیپیدي

یکسان بودن فعالیت به همراه متفاوت بودن تعداد قسمت هاي دیواره

تغییر در ترکیب مؤثرترین اندامک در فشار اسمزي یاخته هاي گیاهی،

تفاوت در وجود یا عدم وجود عبور ترکیبات از پالسمودسم

آنتوسیانین .................. ، می تواند  .................. . - 40

برخالف گلوتن در گندم و جو که نقش بیماري زایی در انسان دارد – نقش درمانی داشته باشد.

همانند گروهی از ترکیبات رنگی که در کنار گروه دیگري تأثیر کمی بر رنگ گیاه دارد – رنگ اندام هایی از برخی گیاهان را به خود اختصاص دهد.

برخالف آلکالوئیدها – بر بیماري سرطان در انسان، تأثیرگذار باشند.

برخالف رنگیزه هاي بیشتر یاخته هاي با دیواره پسین چوبی – در دیسه ها قرار نگیرد. 

یاخته هاي گیاهی بالغ .................. پروتوپالست ندارند. - 41

آوند آبکش عناصر آوندي چسب آکنه (کالنشیم) نرم آکنه (پارانشیم)

کدام یک از ویژگی هاي یاخته هاي سرالدي نیست؟ - 42

سیتوپالسم فراوان نسبت هسته به سیتوپالسم، باال داراي هستۀ درشت قدرت تقسیم و تمایز 

پوستک در کدام عمل نقشی ندارد؟  - 43

حفاظت در برابر سرما ورود گازها حفاظت در برابر حملۀ میکروب ها جلوگیري از خروج آب

کالهک ریشه ترکیب .................. ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن می شود. - 44

معدنی لیپیدي پلی ساکاریدي پروتئینی

با توجه به خصوصیت هاي آلکالوئید ها، کدام مورد دربارة آن ها صدق نمی کند؟ - 45

نقش آلکالوئیدها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است. آلکالوئیدها در شیرابۀ برخی از گیاهان به مقدار فراوان وجود دارند.

آلکوئیدها در ساختن مسّکن ها به کار می روند که می توانند اعتیادآور باشند. آلکالوئیدها نوعی ترکیب شیمیایی هستند.

تار کشنده و سلول نگهبان روزنه به ترتیب از کدام یاخته ها منشاء می گیرند؟ - 46

رو پوست - رو پوست پوست - پوست  پوست - رو  پوست رو پوست - پوست 
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چند مورد دربارة همۀ آلکالوئیدها صحیح است؟  - 47
الف - اعتیادآورند. 

ب - در شیرابۀ گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. 
ج - می توانند در دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران نقش داشته باشند. 

د - همانند همۀ ترکیبات ذخیره شده در دیسۀ گیاهان، خاصیت ضدسرطان دارند.

صفر

چند مورد در ارتباط با هر نوع بن الد موجود در نوعی درخت نهان دانه و دولپه اي صحیح است؟  - 48
الف) می تواند منشأ بافتی باشد که یاخته هاي آن پروتوپالست خود را از دست می دهند. 

ب) هیچ کدام در پیدایش آوند چوب نخستین و آوند آبکش نخستین دخالت ندارند. 
ج) می تواند سبب افزایش ضخامت پوست درخت شود.

صفر

کدام گزینه دربارة گیاهان نهان دانه دولپه اي داراي رشد پسین نادرست است؟ - 49

تشکیل ریشه هایی با قطر بسیار نمی تواند حاصل فعالیت َسرالد نخستین در این گیاه باشد. 

در ریشه همانند ساقه، آبکش نخستین بر روي چوب نخستین قرار دارد. 

مقدار بافت آوند چوبی به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. 

اندام هاي مسن می توانند تغییر بافت دهند. 

کدام گزینه عبارت زیر را به  نادرستی کامل می کند؟  - 50
«به طور معمول،  .................. از سازش هاي گیاهان ساکن مناطق  .................. است و می تواند در  .................. مؤثر باشد.»

کریچه هاي حاوي ترکیبات پلی ساکاریدي - خشک و کم آب - افزایش فشار اسمزي در یاخته هاي گیاهی زنده 

وجود تعداد فراوانی ُکرك - خشک و کم آب - کاهش خروج بیش از حد آب از برگ 

شش ریشه - پوشیده از آب - تسهیل تبادل گازهاي تنفسی با محیط 

نرم آکنۀ هوادار - پوشیده از آب - کاهش غلظت اکسیژن در گیاه 
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