سئواالت فصل 6
از یاخته تا گیاه

 -1کدام گروه از گیاهان بیشترین گونههای گیاهی روی زمین را تشکیل میدهند؟

 -2تفاوت گیاهان و جانوران از نظر تغذیه چیست؟

 -3گیاهان و جانوران را از نظر حرکت و جابجایی با هم مقایسه کنید.

 -4دو تفاوت مهمّ بین یاخته گیاهی و جانوری را بنویسید.

 -5واژه سلول (یاخته) برای اولین بار چگونه وارد زیست شناسی شد؟

 -6کدام دانشمنند برای اولین بار با میکروسمکوا ابتدایی توانسممت سلول را در باوت چوب ن ه
مشاهده کند؟
 -7منظور از روتو الست در سلول گیاهی چیست؟

 -8دیواره سلولی در باوتهای زنده گیاه ،بخشی به نام  ---------را در بر میگیرد.
 -9روتو الست هم ارز کدام یاخته از جانداران است؟

 -11وظایف دیواره سلول گیاهی چیست؟  3مورد.

 -11الیههای مختلف دیواره سلولی در گیاهان را به ترتیب یدایش نام ب رید.

 -12بعد از تقسیم یک سلول گیاهی اولین الیه از دیواره که در وسط سیتو السم برای جدا کردن
دو سلول جدید ساخته می شود چه نام دارد و از جنس چه موادی است؟

 -13کتین (تیغه میانی) در سلول گیاهی چه نقشی دارد؟

 -14بعد از تیغه میانی کدام الیه از دیواره سملول گیاهی سمماخته می شود؟ این الیه از جنس چه
موادی است؟

 -15آیا دیواره نخستین میتواند مانع رشد سلول گیاهی شود؟ چرا؟

 -16بعد از دیواره نخستین در دیواره بعضی سلولهای گیاهی کدام الیه تشکیل میشود و از جنس
چه موادی است؟

 -17رشتههای سلولزی در دیواره سین سلول گیاهی چه وظیفه ای دارند؟

 -18نزدیکترین و دورترین الیه از دیواره سلول گیاهی به هسته ( روتو الست) کدامند؟

 -19کدام الیه از دیواره سلول گیاهی بین دو سلول مجاور مشترک است؟
 -21دو راه ارت اط سیتو السنی بین سلولهای گیاهی در دیواره سلولی را نام ب رید.

 -21السنودسم را تعریف کنید.

 -22وظیفه السنودسم چیست؟

 -23السنودسم ها در چه مناطقی از دیواره سلول گیاهی به وراوانی وجود دارند؟

 -24الن چیست؟

 -25وظیفه النها در دیواره سلول گیاهی چیست؟

 -26رشد سلول گیاهی بعد از تشکیل کدام الیه از دیواره ،متوقف میشود؟ چرا؟

 -27ترکیب شینیایی دیواره سلولی در گیاهان متناسب با چه عواملی تغییر میکند؟

 -28مهنترین تغییرات شینیایی دیواره سلولی در گیاهان را نام ب رید.

 -29دیواره آوندهای چوبی چه نوع تغییر شینیایی یدا کرده است؟

 -31دیواره آوند چوبی ،چگونه چوبی میشود؟

 -31نقش لیگنین در دیواره سلولی چیست؟

 -32وجود درختانی با ارتفاع چند ده متر بدون ورو ریختن چگونه منکن شده است؟

 -33علّت زبری برگ گندم در هنگام تناس چیست؟

 -34زبر بودن برگ گندم کدام تغییر شینیایی دیواره سلولی را نشان می دهد؟
 -35در کانی شدن دیواره سلولی ،چه ترکی اتی به دیواره سلول گیاهی اضاوه میشود؟

 -36منظور از ژلهای شدن دیواره سلول گیاهی چیست؟

 -37از چه گیاهانی برای تولید ژله گیاهی استفاده می شود؟

 -38چگونه از دانه های بِه س از خیس خوردن در آب ژله یا لعاب ایجاد می شود؟

 -39دو مورد از تغییرات شینیایی دیواره سلول گیاهی که در کاهش از دست دادن آب و جلوگیری
از ورود عوامل بیگانه به گیاه نقش دارند کدامند؟

 -41کوتین و چوب ن ه چه نوع ترکی اتی هستند؟

 -41تخم شربتی مقدار وراوانی  -----------دارد.

 -42برای رسیدن میوه ها چه تغییراتی در دیواره سلولهای گیاهی رخ می دهد؟

 -43وظیفة کلّی واکوئل (کُریچه) در سلول گیاهی چیست؟

 -44مایع درون واکوئل چه نام دارد و شامل چه موادی است؟

 -45آیا مقدار و ترکیب شیره واکوئل در گیاهان مختلف یکسان است؟ توضیح دهید.

 -46واکوئل مرکزی چیست؟

 -47تورژسانس در سلول گیاهی را تعریف کنید.

 -48در چه شرایطی سلول گیاهی دچار تورژسانس می شود؟ چرا؟

 -49تورژسانس سلول گیاهی چه اثری بر رشد سلول دارد؟

 -51تورژسمانس چگونه باع

اسمتواری و شادابی گیاهان علفی و اندامهای ریرچوبی در گیاهان

می شود؟

 -51چرا سلول گیاهی بر اثر تورژسانس ننیترکد؟

 -52السنولیز در سلول گیاهی را تعریف کنید.

 -53السنولیز در چه شرایطی رخ میدهد؟ چرا؟

 -54السنولیز چه اثری بر حجم واکوئل و شکل رشاء سلول گیاهی دارد؟

 -55در چه حالتی السنولیز با آبیاری وراوان نیز روع ننی شود و گیاه میمیرد؟

 -56اگر رو وست یاز را در محلول آب مقطر قرار دهیم چه دیده ای رخ می دهد؟ چرا؟

 -57اگر رو وست یاز را در محلول آب ننک  11درصد قرار دهیم چه دیدهای رخ می دهد؟ چرا؟

 -58اگر یک سلول جانوری مثل گل ول قرمز را در آب مقطر قرار دهیم چه تغییری می کند؟ چرا؟

 -59در واکوئلهای سلول گیاهی به جز آب چه مواد دیگری ذخیره می شود؟

 -61یک نوع ماده رنگی که در واکوئلهای سلول گیاهی ذخیره می شود نام ب رید.

 -61در چه گیاهانی ماده رنگی آنتوسیانین به مقدار وراوان وجود دارد؟

 -62رنگ آنتوسیانین در  pHهای مختلف ثابت است یا تغییر می کند؟

 -63نام یک روتئین که در واکوئلهای سلول گیاهی ذخیره می شود بیان کنید.

 -64روتئین موجود در بذر گندم و جو چه نام دارد و نقش آن در رویش دانه چیست؟

 -65گلوتن در چه اورادی می تواند مضر باشد؟ اثر مضر آن چیست؟

 -66چرا جوشاندن برگ کلم بنفش در آب ،باع

می شود آب قرمز رنگ شود؟

 -67مواد رنگی در سلول گیاهی به ریر از واکوئل در چه اندامکی ذخیره می شوند؟ مثال بزنید.

 -68دیسه ( الست) در سلولهای چه جاندارانی وجود دارد؟

 -69س ز دیسه (کلرو الست) محتوی کدام ماده رنگی است؟

 -71رنگ س ز گیاهان به علّت وجود کدام نوع الست می باشد؟

 -71رنگ دیسه (کرومو الست) چیست؟

 -72کرومو الست ها در ریشة هویج محتوی کدام ماده رنگی هستند؟ این ماده به چه رنگی است؟

 -73رنگ زرد گل رگ گلها ناشی از کدام ماده رنگی در کدام اندامک است؟

 -74رنگ قرمز گوجه ورنگی به علت وجود کدام ماده رنگی در کدام اندامک سلولی است؟

 -75ترکی ات رنگی درون واکوئلها و الستها چه نقشی در سالمت ما دارند؟

 -76یک نوع الست که واقد رنگیزه (مواد رنگی) است نام ب رید.

 -77آمیلو الست محتوی چه مادّه ای است؟

 -78چگونه می توان با یک آزمایش به وجود نشاسته در بخش خوراکی سیب زمینی ی برد؟

 -79ذخیره نشاسته در ردّه ی سیب زمینی چه نقشی در رویش جوانه های آن دارد؟

 -81در کلرو الست عالوه بر س زینه (کلروویل) چه مواد دیگری ذخیره شده؟

 -81چرا رنگ کاروتنوئیدها در حالت ط یعی در کلرو الست دیده ننی شوند؟

 -82چرا در اییز ،رنگ س ز برگها در بعضی گیاهان تغییر می کند؟

 -83علّت تغییر رنگ گوجه ورنگی از س ز به قرمز س از رسیدن چیست؟

 -84ق ل از تولید رنگهای شینیایی ،از چه جاندارانی برای رنگ آمیزی الیاف استفاده می شد؟ مثال
بزنید.

 -85نام دو نوع گیاه که از آنها ترکی ات معطّر به دست می آورند بیان کنید.

 -86اگر دم رگ انجیر را ب ریم ،به شیره سفیدرنگ خارج شده از آن چه می گویند؟

 -87شیرابه چیست؟

 -88برای اولین بار الستیک را از چه موادی بدست آوردند؟

 -89شیرابه انجیر و شیرابه خشخاش هر کدام محتوی چه موادی هستند؟
 -91چند مورد از وظایف آلکالوئیدها در گیاهان را بنویسید.

 -91انسان از آلکالوئیدهای گیاهی در چه مواردی استفاده می کند؟

 -92اثر مضرّ بعضی آلکالوئیدهای گیاهی چیست؟

 -93آیا گیاهی بودن بع ضی محصوالت دارویی و تجاری به معنی بی ضرر بودن آنهاست؟ توضیح
دهید.

 -94در برگ گیاهانی که بخشهای ریرس ز نیز دارند ،در هنگام کاهش نور چه تغییری در مساحت
بخش س زرنگ ایجاد می شود و چه اهنیتی برای گیاه دارد؟

 -95چرا رشد گیاهانی که برگهای آنها بخشهای ریرس ز نیز دارد کندتر از سایر گیاهان است؟

 -96مهنترین تفاوتهای بین سلول گیاهی و جانوری را بیان کنید.

 -97از ریشه کدام گیاه در رنگ آمیزی الیاف استفاده می شود؟

 -98در برش عرضی ریشه ،ساقه و برگ نهاندانگان  3بخش (سامانه باوتی) دیده می شود .آنها
را به ترتیب از خارج به داخل نام ب رید.

 -99چرا به هر یک از بخشهای گیاه نهاندانه در برش عرضی سامانه باوتی گویند؟

 -111یکر گیاهان آوندی از چه سامانه های باوتی تشکیل شده؟

 -111سامانه باوت وششی در گیاه چه وظیفه ای دارد؟

 -112سامانه باوت وششی در برگها ،ساقه ها و ریشه های جوان چه نام دارد؟

 -113رو وست (ا یدرم) معنوالً از چند الیه سلول تشکیل شده؟

 -114سامانه باوت وششی در اندامهای گیاه مسنّ چه نام دارد؟

 -115الیه رو وست چگونه باع

کاهش ت خیر آب از اندامهای هوایی گیاه می شود؟

 -116الیه وستک:
الف – در چه بخشهایی از گیاه وجود دارد؟
ب – از جنس چه موادی است؟
ج – چه سلولهایی آنرا ترشح می کند؟
 -117وظایف الیه وستک در گیاه چیست؟

 -118قطر الیه وستک در گیاهانی که در مناطق کم آب زندگی می کنند چه تغییری کرده است؟

 -119چند نوع سلول تنایز یاوته رو وستی در اندام های هوایی گیاه نام ب رید.
 -111یک نوع سلول تنایز یاوته رو وستی در ریشه گیاه را نام ب رید.

 -111چرا رو وست ریشه واقد وستک است؟

 -112تفاوت سلولهای نگه ان روزنه با سایر سلولهای ا یدرمی چیست؟

 -113وظیفه سلولهای نگه ان روزنه در گیاه چیست؟

 -114نقش کرکها در برگ و ساقه گیاهان چیست؟  3مورد.

 -115وضای بین رو وست و باوت آوندی در گیاه را کدام سامانه باوتی ر می کند؟

 -116انواع باوتها در سامانه باوت زمینه ای در گیاه را نام ب رید.

 -117رایج ترین باوت در سامانه باوت زمینه ای گیاه چه نام دارد؟

 -118ویژگیهای سلولی باوت ارانشینی (نرم آکنه ای) در گیاه را بنویسید.

 -119وقتی گیاه زخنی می شود ،یاخته های کدام باوت و چگونه آنرا ترمیم می کنند؟

 -121وظایف باوت ارانشیم (نرم آکنه) در گیاه چیست؟

 -121ارانشیم س زینه دار در کدام اندام گیاهی بیشتر دیده می شود؟

 -122وجود ارانشیم حفره دار در گیاهان آبزی چه اهنیتی برای آنها دارد؟

 -123باوت کالنشیم (چسب آکنه) معنوالً در چه بخشی از گیاه قرار دارد؟

 -124ویژگیهای سلولی باوت کالنشیم (چسب آکنه) را بنویسید.

 -125وظایف باوت کالنشیم در گیاه چیست؟

 -126دیواره سلولی در سلولهای کالنشیم چگونه است؟

 -127دانه های سختی که در هنگام خوردن گالبی زیر دندان حس می کنیم چه نوع باوتی است؟

 -128ویژگیهای سلولی باوت اسکلرانشیم (سخت آکنه) را بنویسید.

 -129چرا چوبی شدن دیواره سلولی در باوت اسکلرانشیم ،ارلب باع

مرگ سلول می شود؟

 -131وظایف باوت اسکلرانشیم در گیاه چیست؟

 -131دو نوع سلول اسکلرانشینی وجود دارد آنها را نام ب رید و تفاوت آنها را بیان کنید.

 -132از کدام سلولهای اسکلرانشینی برای تولید طناب و ارچه استفاده می شود؟

 -133سامانه باوت آوندی در گیاه شامل چه باوتهایی است؟

 -134وظیفه آوندهای چوبی و آبکشی را بیان کنید.

 -135اصلی ترین یاخته های باوت آوندی کدامند؟

 -136در باوتهای آوندی عالوه بر آوندها ،چه یاخته های دیگری وجود دارد؟

 -137ویژگیهای سلولی آوند چوبی را بیان کنید.

 -138انواع آوندهای چوبی را از نظر تزئینات چوبی دیواره آنها نام ب رید.

 -139سلولهای آوند چوبی به طور کلی چند نوعند؟ نام ب رید.

 -141تراکئید (نایدیس) و عنصر آوندی را در گیاهان با هم مقایسه کنید.

 -141ویژگیهای سلولی آوند آبکش را بنویسید.

 -142دیواره عرضی بین آوندهای چوبی مجاور هم چه نام دارد؟
 -143وظیفه یاخته های هنراه در اطراف آوندهای آبکش در نهاندانگان چیست؟

 -144دسته های آوندی چوبی و آبکشی در گیاه را چه باوتی در بر گروته است؟

 -145آب و امالح در آوند چوبی چگونه از یک آوند به آوند مجاور می رود؟

 -146تفاوتهای بین آوند چوبی و آبکشی را از نظر ساختار سلولی بنویسید.

 -147مقدار باوت آوند چوبی در ساقه های چوبی شده به مراتب بیشتر از باوت آوند آبکش است.
این وضع چه اهنیتی برای گیاه دارد؟

 -148قطر دهانه عناصر آوندی بیشتر است یا تراکئیدها؟
 -149منشأ سامانه های باوتی در گیاه چه سلولهایی هستند؟

 -151سلولهای مریستنی (سرالدی) در چه بخشهایی از گیاه قرار دارند؟

 -151ویژگیهای سلولی سلولهای مریستنی (سرالدی) را بنویسید.

 -152بیشتر حجم یاخته های مریستنی را کدام اندامک به خود اختصاص داده است؟

 -153یاخته های مورد نیاز گیاه برای ساختن سامانه های باوتی در کجا تولید می شوند؟
 -154مریستم نخستین ریشه در چه بخشی از ریشه قرار دارد؟

 -155انتهایی ترین بخش ریشه گیاه چه نوع باوتی است؟

 -156سرالد (مریستم) نخستین ریشه چگونه محاوظت می شود؟

 -157وظایف کالهک در انتهای ریشه چیست؟

 -158از کالهک ریشه چه ماده ای ترشح می شود؟ نقش این ماده چیست؟

 -159مریستم نخستین ساقه ،عندتا در چه بخشهایی از گیاه وجود دارد؟

 -161جوانه گیاه شامل چه اجزایی است؟

 -161از رشد جوانه ها در گیاه چه تغییراتی در گیاه رخ می دهد؟

 -162جوانه ها را براساس محل قرار گروتن در گیاه به چه گروههایی تقسیم می کنند؟

 -163سرالد نخستین ساقه عالوه بر جوانه ها در چه بخشی از گیاه وجود دارند؟

 -164گره و میان گره در ساقه گیاه را تعریف کنید.

 -165سرالد میان گرهی در چه بخشی از ساقه قرار دارد؟

 -166به طور کلّی نتیجه وعالیت سرالدهای نخستین در گیاه چیست؟ دو مورد.

 -167چرا سرالدهای نخستین را به این نام می نامند؟

 -168مریستم نخستین ساقه چگونه تشکیل می شود؟

 -169منظور از استوانه آوندی در گیاه چیست؟

 -171مغز ساقه چه نوع باوتی است و در چه گیاهانی دیده می شود؟

 -171مغز ریشه چه نوع باوتی است و در چه گیاهانی دیده می شود؟

 -172ساختار نخستین گیاه تک لپه و دولپه را در برش عرضی با هم مقایسه کنید.

 -173طرز قرارگیری آوندهای چوبی و آبکشمی در برش عرضممی ریشممه و ساقه چه ورقی با هم
دارند؟

 -174ضخامت وست در ریشه تک لپه ای و دولپه ای چه ورقی دارد؟

 -175ضخامت وست ساقه در تک لپه ایها بیشتر است یا دو لپه ایها؟
 -176طرز قرارگیری دستتتت آو دی دی در رر یرستتت ستتتآقت گیآهآا و دوت ای ی دی دوت ت
فآی

دارد؟

 -177برای رنگ آمیزی برشهای گیاهی در آزمایشگاه از چه موادی استفاده می شود؟

 -178رشد قطری گیاه از چه باوتهایی منشأ می گیرد؟

 -179سرالدهای سین در چه گیاهانی وجود دارند؟

 -181سمرالد نخستین باع

رشد  ---------و سرالد سین باع

رشد  ---------در گیاه

می شود.
 -181انواع سرالدهای سین در گیاهان دو لپه ای را بنویسید.

 -182بُن الد (کام یوم) آوندساز در گیاه به سنت داخل و خارج چه باوتهایی را ایجاد می کند؟

 -183منشأ باوتهای آوندی چوب و آبکش سین چه باوتی است؟

 -184کام یوم آوندی در گیاه ،بیشتر آوند چوبی می سازد یا آبکشی؟

 -185کام یوم آوندی در ساقه و ریشه گیاه در چه بخشی واقع شده اند؟

 -186دو خاستگاه کام یوم آوندساز در ساقه را بیان کنید.
 -187بُن الد (کام یوم) چوب ن ه ساز در چه بخشی از ساقه و ریشه تشکیل می شود؟

 -188کام یوم چوب ن ه ساز به سنت داخل و خارج گیاه چه باوتهایی را می سازد؟

 -189یاخته های ارانشینی (نرم آکنه) حاصل از وعالیت کام یوم چ وب ن ه ساز به تدریج به چه
باوتی ت دیل می شوند؟
 -191چرا سلولهای باوت چوب ن ه مرده اند؟

 -191ریدرم ( یرا وست) در گیاه شامل چه بخشهایی است؟

 -192یرا وست در اندامهای مسنّ گیاه جانشین کدام باوت می شود؟

 -193نفوذ ذیری یرا وست نس ت به گازها (اکسیژن) چگونه است؟ چرا؟

 -194نقش عدسکها در یرا وست گیاهان چیست؟

 -195آنچه به عنوان وست در درخت می شناسیم شامل چه باوتهایی است؟

 -196با کندن وست درخت کدام الیه در سطح خارج مشخص خواهد شد؟

 -197کندن وست درخت چگونه باع

آسیب به درخت خواهد شد؟

 -198چگونه می توان گیاهان تک لپه و دو لپه را از روی ظاهر و ساختار باوتی آنها تشخیص داد؟

 -199به چه دلیل وشش گیاهی در مناطق خشک ،اندک است؟

 -211گیاهان در مناطق خشک و کم آب با چه مشکالتی مواجه هستند؟

 -211گیاهان برای زندگی در مناطق خشک و کم آب چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟

 -212گیاه خرزهره در چه مناطقی رشد می کند؟

 -213گیاه خرزهره برای زندگی در مناطق خشک و کم آب چه سازشهایی یدا کرد؟

 -214چرا روزنه ها در گیاه خرزهره درون وروروتگیهای رار مانند قرار گروته اند؟

 -215نقش کرکها در وروروتگیهای رار مانند برگ خرزهره چیست؟

 -216وجود ترکی ات لی سمماکاریدی در واکوئلهای گیاهان مناطق خشممک چه اهنیتی برای آنها
دارد؟ توضیح دهید.

 -217بعضی از ویژگیهای گیاهان مناطق خشک برای م ارزه با کم آبی را بیان کنید.

 -218گیاهانی که در آب زندگی می کنند با چه مشکلی مواجه هستند؟

 -219دو مورد از سازشهای گیاهان آبزی برای م ارزه با کن ود اکسیژن در آب را بیان کنید.

 -211وجود حفره های بزرگ ر از هوا در برگ گیاهان آبزی چه وایده ای برای آنها دارد؟

 -211ریشه درختان حرّا که در آب و گل قرار دارند چه سازشی برای جذب اکسیژن هوا یدا کرده
اند؟

 -212شش ریشه در چه گیاهانی وجود دارد و چه نقشی دارد؟

