
       

 : ................................................................دنیای گیاهان                        نام ونام خانوادگی    21با نام خدا     آزمون علوم تجربی فصل         

 نمره 5/2 . هر مورد زیر پاسخ درست درون پرانتز خط بکشید در -2    

(نهاندانگان  –بازدانگان  –سرخس  –خزه ) اولین گروه از گیاهان آوند دار چه نام دارد ؟ -الف         

( کاج  –گندم  – خزه –سرخس ) کدام گیاه تکامل یافته تر است ؟  -ب       

(آوندها  –میانبرگ  –روپوست ) بیشترین عمل فتوسنتز در کدام قسمت برگ روی می دهد ؟  -ج      

 (نهاندانگان  –بازدانگان  –سرخس  –خزه ) ؟نترین  گیاهان امروزی روی زمین کدام است ؟ فراوا -د     

(  گندم  – هویج –سیب زمینی ) محل ذخیره غذایی کدام گیاه در ساقه است ؟  -ه       

( خزه -نوعی باقال  –گل انگشتانه ) از کدام گیاه ماده ای برای تعیین گروه خونی بدست می آورند ؟  -و      

نمره5/1                                                                                                                                           . به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  -1      

 .......................نام دارد ؟ ماده موم مانند رو روپوست برگ گیاهان چه   -الف    

 ..........................مهم ترین نقش گیاهان برای ما چیست ؟ -ب     

 .......................................................................................مهم ترین تفاوت سرخس با کاج در چیست ؟ -ج     

(                       )      آوند چوبی (                      )        وارد زیر در کدام قسمت برگ قرار دارد؟ روزنه هر کدام از م -د   .   

(                                  )       خزه (                           )           سرخس . محل هاگدان در گیاهان مقابل را بنویسید  -ج        
 

نمره2.                                                                    در جدول زیر آوند آبکشی با چوبی را با انتخاب هر مورد درست با هم مقایسه کنید -3      

  .  

     

 

 

 نمره2            . جدول زیر را با کلمات مناسب کامل کنید  -4    

 ساقه رگبرگ منشعب یا موازی تعداد گلبرگ نوع ریشه تعداد لپه نام گیاه

حلقه.............آوندها در   9     

حلقه.............آوندها در   21     
    

 ( سرخس  –خزه ) شکل مقابل مربوط به کدام گیاه است ؟  –الف   -5    

 . قسمت های خواسته شده روی شکل را نامگذاری کنید  -ب           

 ( یک مورد . ) مهم ترین تفاوت و شباهت خزه با سرخس را بنویسید  -ج           

              

 . در گیاه کمک می کند را بنویسید دو مورد از نیروهایی که به حرکت رو به باالی آب  -6 

 نمره2    
 

 نمره1     نمره  21   -تمدن  –باشید  موفق      

 

 آوند آبکش آوند چوبی ویژگی

   شیره پرورده

   شیره خام

   انتقال مواد از ریشه به برگ

از برگ به تمام گیاه انتقال مواد    


