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چه ماده اي رادرگیاه به آشپزوغذاسازتشبیه می کنند؟-1
گل-4آوند   -3روزنه    -2کلروفیل                 -1
تشکیل شده هریک به چه معنایی است؟»سنتز«و» فتو»فتوسنتزازدوکلمه-2
تجزیه شدن-نور-2ترکیب شدن     - نور-1
گرما–تجزیه شدن -4گرما        –ترکیب شدن -3
می گویند؟به عمل غذاسازي دربرگ چه-3
کلروپالست-4فتوسنتز      -3کلروفیل        -2فتو   -1
سوراخ هاي بسیارریزموجوددربرگ راچه می گویند؟-4
کلروفیل -4رگ برگ      -3آوند  -2روزنه      -1
محل تبادل گازهاي اکسیژن وکربن دي اکسیددربرگ می باشد؟-5
روزنه - 4رگ برگ     -3دم برگ      - 2آوند        -1
درآزمایش جداسازي کلروفیل ازبرگ ازچه حاللی استفاده می شود؟-6
الکل- 4نشاسته   -3ید         - 2آب        -1
شناساگروجودنشاسته درموادغذایی وبرگ چه ماده اي است؟-7
پتاسیم-4ید - 3کلر       -2الکل       -1
کدام گیاه غذاسازي نمی کند؟-8
گیاهان پهن برگ - 2گیاهان بادانه ي روغنی         -1
گیاهان بیابانی مانندکاکتوس- 4گیاهان گوشت خوار      -3
گیاه موادقندي اضافی خودراچه می کند؟-9
دورمی ریزد-2سوزانده وتبدیل به انرژي می کند       -1
به صورت گازدرخودذخیره می کند-4به صورت نشاسته وروغن ذخیره می کند       -3

درکدام گیا موادقتدي درساقه ذخیره می شود؟-10
نیشکر- 4خرما  - 3هویج     -2لوبیا         -1

فوت کردن دریک ظرف آب داراي جلبک چه اثري برآن می گذارد؟-11
تولیداکسیژن بیش تر-2داکسیزن کم تر       تولی-1
تولیدموادقندي کم تر-4تولیدکلروفیل کم تر      -3

برگ برخی درختان درزمستان می ریزد،چراگیاه نمی میرد؟-12
شاخه وساقه هافتوسنتزمی کنند-2ریشه ازخاك موادغذایی جذب می کند       -1
ازموادغذایی دخیره شده استفاده می کنند- 4ازمیوه هاي خوذغذامی گیرند -3

کدام جاندارتوانایی غذاسازي ندارد؟-13
گوسفند- 4جلبک   -3گل رز       - 2کاج        -1

کدام موردجزء تولیدکننده هادرزنجیره ي غذایی محسوب می شود؟-14
گل سوسن-4گاو     -3مورچه       -2انسان       -1



وجودچه چیزي دربدن یک جانداراورادرطبقه ي تولیدکننده هاقرارمی دهد؟-15
روزنه -4ساقه         -3کلروفیل    -2ریشه-1

کدام گزینه یک مصرف کننده به شمارمی آید؟-16
ملخ- 4خزه    - 3گل یاس  - 2درخت گردو       -1

نور،تولیدچه موادي رادرگیاه متوقف می کند؟قطع -17
اکسیژن وآب-2کربن دي اکسیدوآب    -1
کربن دي اکسیدوموادقندي-4موادقندي واکسیژن       -3

گیاهان ازنورخورشیدبه چه منطوري استفاده می کنند؟-18
تولیدموادقندي-2ذخیره کردن موادغذایی    -1
جذب آب وکربن دي اکسید-4دکربن دي اکسیدبیش تر         تولی-3

کربن دي اکسیدوآب به ترتیب ازچه قسمتی واردگیاه می شوند؟-19
ریشه-روزنه-4ساقه         - برگ- 3روزنه  -ریشه- 2ریشه   -ریشه-1

گیاه نخودبیش تر،موادغذایی خودرادرچه بخشی ذخیره می کند؟-20
ریشه- 4دانه -3برگ  - 2ساقه-1

کدام گیاه داراي دانه هاي روغن دارمی باشد؟-21
گندم-4زیتون      -3نیشکر      -2بادام   -1

ذخیره می کند؟این گیاه روغن رادرچه بخشی.گیاه زیتون موادقندي خودرابراي ذخیره کردن به صورت روغن درمی آورد-22
هسته -4پوست   - 3میوه  -2دانه  -1

به ترتیب درکدام گیاه ساقه زیرزمینی نشاسته داروریشه قندي وجوددارد؟-23
سیب زمینی-هویج-2هویج  -سیب زمینی-1
ترب-کلم-4کلم        -ترب-3

وه استفاده می کنیم؟درکدام گیاهان،ازذخیره موادغذایی می-24
سیب- نیشکر- 4سیب زمینی -بادام-3زیتون  -خرما-2زیتون  -هویج-1

؟نمی باشدکدام موردازنقش گیاهان درطبیعت -25
افزایش کربن دي اکسیدهوا-2تولیدغذاي جانوران   -1
استحکام خاك- 4تامین اکسیژن موردنیازجانوران -3

هویج موادقندي اضافی خودرادرچه بخشی ذخیره می کند؟-26
میوه -4برگ   -3ساقه    - 2ریشه     -1

به جانورانی که توانایی غذاسازي ندارندوغذاي خودراازگیاهان زنده به دست می آورندچه می گویند؟-27
ذخیره کننده-4مصرف کننده  -3زیه کننده تج- 2تولیدکننده -1

کدام گیاهان توانایی غذاسازي بیش تري دارند؟علت آن چیست؟-28
برگ بزرگ-توت فرنگی- 2ریشه بزرگ  -هویج-1
ریشه دراز- هندوانه- 4ساقه بزرگ  -نیشکر-3

؟تغییر رنگ نمی دهدکدام موردزیرباافزودن محلول ید-29
سیب زمینی-4ماکارونی ونان   - 3برگ شسته شده درالکل -2میوه زیتون   -1
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