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سلول نگهبان روزنه برای باز کردن روزنه هوایی  از سلول  (1

آب جـذب می کـنند و تـورژسـانس آن نوع ............. های 

 .می باشد...............  حرکت 

فعال                        -اپیدرمی(2       غیرفعال            -اپیدرمی(1

 غیرفعال-آوندچوبی(4فعال                      -آوندچوبی(3
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 در گیاهانحرکت 

در این نوع حرکـت هـین نـوع انـرژی     : حرکت غیرفعال(1

مثل حرکت بخـ  هـای مـرد     )زیستی  مصرف نمی شود 

 ( گیا 

بازشدن هاگـدان زـ   و سـرزس در اخـر زهـای هـوا       

 پراکندگی گرد  ها و دانه ها توسط باد و ری ش برگ ها
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 (: ATPبا مصرف)حرکت فعال(2

 .محرک آن درونی است:زودبخودی(الف

مثل پیچ  نوک برگ و ساقه گیاهـان تیـر  پروانـه واران    

 سـرعت علت پیچ  به این دلیل اسـت کـه در هرزمـان    .

 .در بخهی از ساقه بیهتر از سایر بخ  هاسترشد

 .محرک بیرونی است: القایی(ب
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 اندام به سوی محرک یک طرفه   رشد: گرایهی (1

 ...، زمین گرایی، آب گرایی و(فتوتروپیسم)نورگرایی : مثال 

یـا محـرک   نور  حرکت سلول گیاهی به سمت: تاکتیای( 2

 شیمیایی 

 حرکت آنتروزوئیدها به سمت آرکگن درز   وسرزس: مثال
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تنجهی (3  

(a) بسته شـدن برگچـه هـای    :  شب تنجی

 تاریایبرگ مرکب گل ابریهم و اقاقیا در 

 (b )بسته شـدن برگچـه هـای    : لرز  تنجی

برگ  مرکب گیا  حسـا  در اخـر محـرک    

 لمس 

(c )بسته شـدن بـرگ گیـا     : بساوش تنجی

 گوشتخوار دیونه
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رکب اقاقیا،روی هـم  ـای برگ های مـهنگامی برگچه ه (2

         ....................تا می زورند که

  .                     در تاریای قرار می گیرد(1

 . در روشنایی قرار بگیرند(2

 .               آن ها را لمس کنیم(3

 .جسم زارجی به آن ها بر زورد کند(4
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     کدام نوعی حرکت تنجهی است؟ (3

باز شدن کپسول اسپوروفیتی                                                              (1

 باز و بسته شدن برگ گل ابریهم(2

رشد مارپیچی نوک ساقه ی گیاهان پیچید                                        (3

 زم شدن ساقه ی نورسته ی گیاهان به سمت نور (4
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     کدام یک نوعی جنب  غیـر فعـال گیـاهی ،محسـوب      (4

 می شود ؟

 گیا  حسا جمع شدن برگ (1

 شدن ها گدان سرزسباز (2

حرکـــت آنتروزوئیـــد  زـــ   بـــه طـــرف آرکگـــن                                 (3

 پیچ  را  ساقه ی پیچک(4
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ــا ســایرین مت ــاو  اســت؟        ( 5 ــوع جنــب  کــدام ، ب ن

 گرد  افهانی بلوط(1

 پراکند  شدن دانه کاج       (2

 باز شدن هاگدان سرزس     (3

 رسیدن آنتروزویید ز   به آرکگن(4

www.farayand-pasokh.com

021 47626200         09121247864        021 88812590 



بساوش تنجی در برگ کدام گیا  دید  می شود؟    ( 6

 اقاقیا                              ( 1

 دیونه                       (2

 نخود                               (3

 گل ابریهم (4
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پاسخی است ................. گستر  شدن برگ های مرکبِ ( 7

.      از زود بروز می دهد.................... که در برابر 

لمس کردن             -حسا (2تما  بدن حهر       -دیونه(1

 روشنایی روز-گل ابریهم(4تاریای شب             -اقاقیا(3
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. دارد…برگ دیونه، حرکت ( 8

  تنجهی( 1

  پیچهی( 2

  گرایهی( 3

 تاکتیای( 4
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ــال    ( 9 ــت فع ــوعی حرک ــاقه ، ن ــوک س ــیچ  ن ــان ،پ در گیاه

.     انجام می گیرد....................

 است که ال اماً در حضور یک شازه ی گیاهی                               (1

  است که بدون نیاز به هین گونه محرک  بیرونی(2

 القایی است که در اخر رشد نا برابر بخ  های مختلف ساقه            (3

 گرایهی است که به منظور محام شدن ساقه به درو تایه گا  (4

 

www.farayand-pasokh.com

021 47626200         09121247864        021 88812590 



  

 رد  بندی گیاهان
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 .دارند................. ال اماً ............ همه ی گیاهان دارای ( 10

 آنتریدی                                   -آرکگن(1

 سانتریول-آرکگن(2

 عنصرآوندی                        -لقاح دوتایی(3

 تراکئید-گامتوفیت فتوسنت  کنند (4
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