


زیست یازدهم فصل نهم - پرش

 تستی

کدام یک، از نتایج بریدن نوك دانه رست نمی باشد؟ - 1

رشد جوانه هاي جانبی رشد جوانۀ انتهایی 

عدم خمیده شدن دانه رست در برابر نور یک جانبه پر شاخه و برگ شدن

کدام  یک از مطالب زیر در مورد هورمون سیتوکینین صادق نیست؟ - 2

پیر شدن اندام هاي هوایی را تاخیري می اندازد.

موجب افزایش تعداد سلول ها می شود.

در کشت بافت از اکسین کم و سیتوکنین زیاد به منظور تشکیل ساقه از سلول هاي تمایز نیافته کال استفاده می شود.

در کشاورزي از این هورمون براي ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود.

کدام جمله در مورد هورمون هاي گیاهی نادرست است؟ - 3

هورمون ساقه زایی می تواند عبور یاخته از نخستین نقطۀ وارسی را تحریک کند. 

هورمون مورد استفاده در تولید میوه هاي بدون دانه، باعث تحریک طویل شدن ساقه نیز می شود.

جیبرلین برخالف آبسیزیک اسید مانع تشکیل ریشه چه از دانه می شود.

هورمون اکسین، مانع از افزایش هورمون ساقه زایی در جوانه هاي جانبی می شود.

چند مورد در رابطه با هورمون اتیلن درست است؟  - 4
الف. قبل از شناسایی اتیلن در گیاهان، تاثیر اتیلن در ریزش برگ ثابت شده بود.

ب. اتیلن در ریزش میوه همانند رسیدن آن نقش دارد. 
پ. تولید اتیلن در جوانه هاي جانبی در حضور اکسین، افزایش می یابد. 

ت. بافت هاي آسیب دیدة گیاهان نیز می توانند اتیلن تولید کنند.
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هورمونی که سبب تجزیۀ دیوارة یاخته و ذخایر آندوسپرم می شود، در .................. نقش دارد. - 5

کاهش سرعت پیر شدن برخی اندام ها رشد میوه و رویش دانه 

بستن روزنه هاي هوایی تشکیل ساقه از سلول هاي کال

کدام دو هورمون در امر جوانه  زنی دانه ها عکس یک  دیگرند؟ - 6

سیتوکینین _ هورمونی که گازي است و منشأ غیرزیستی هم دارد.  جیبرلین _ هورمونی که سبب بسته شدن روزنه هاي هوایی می شود.

هورمونی که گازي است و منشاء غیرزیستی هم دارد. _ اتیلن  هورمونی که باعث چیرگی رأسی می شود. _ جیبرلین

هورمون .................. همانند هورمون .................. - 7

سیتوکینین – جیبرلین، سبب ساقه زایی در کشت بافت می شود. اکسین – سیتوکینین، رشد جوانه هاي جانبی را تحریک می کند.

جیبرلین – اکسین، باعث رشد یک طرفه در مقابل نور می شود. جیبرلین – اکسین، سبب تولید میوه هاي درشت و بدون دانه می شود.

هورمونی که از سوخت هاي فسیلی آزاد می شود، ............... را افزایش می دهد.(با تغییر) - 8

 رشد جوانه هاي جانبی مدت نگه داري میوه ها سرعت رسیدگی میوه ها شادابی شاخه هاي گل

امروزه از ترکیبات مؤثر در نورگرایی گیاهان گندمی، در .................. استفاده می شود.(با تغییر) - 9

تقویت ریشه زایی حفظ تعادل آب در گیاهان افزایش مدت نگه داري میوه ها رشد جوانه هاي جانبی
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اکسین همانند جیبرلین می تواند در رشد  .................. به منظور درشت کردن میوه نقش داشته باشد. - 10

تخمک خیار تخمک موز       تخمدان سیب       تخمدان هلو          

گاز اتیلن، بر کدام  یک اثر بازدارنده دارد؟ (با تغییر) - 11

کاهش زمان رسیدن میوه ها رشد جوانه هاي جانبی   ریزش میوه ها ریزش برگ ها

تحت تأثیر .................. صورت نمی گیرد. (باتغییر) - 12

جیبرلین، درشت شدن میوه ها اتیلن، رسیدن میوه ها سیتوکینین، ریزش برگ ها اکسین، چیرگی رأسی

از .................. براي تازه نگه داشتن برگ و گل ها و از ..................  براي درشت کردن میوه ها استفاده می شود. - 13

سیتوکینین - اتیلن  سیتوکینین - جیبرلین سیتوکینین - آبسیزیک اسید اتیلن - آبسیزیک اسید

به ترتیب براي شادابی میوه و تغییر رنگ میوه از کدام هورمون ها استفاده می شود؟ - 14

اتیلن، ژیبرلین آبسیزیک اسید، اتیلن اکسین، ژیبرلین سیتوکینین، اتیلن

در روزهاي گرم و خشک و با جریان شدید باد، کدام هورمون در گیاه افزایش می یابد؟ - 15

جیبرلین سیتوکینین اکسین آبسیزیک اسید

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟  - 16
الف) اگر یک شب بلند به کمک یک جرقه نوري شکسته شود گیاه داوودي گل می دهد. 

ب) شبدر گیاهی شب کوتاه است و در تابستان گل می دهد. 
ج) گل دادن گیاه گوجه فرنگی وابسته به طول شب و روز نیست. 

د) بعد از تشکیل الیه جدا کننده دمبرگ، الیه محافظ چوب پنبه اي به سمت دمبرگ تشکیل می شود.
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کدام یک درباره پاسخ هاي گیاهان به محیط صحیح است؟ - 17

پاسخ به تماس در گیاه حساس و ساقه درخت مو،تحت تاثیر تغییرات درونی متفاوتی انجام می شود.

هر حشره اي که قصد تغذیه از درخت آکاسیا را داشته باشد، مورد هجوم مورچه ها قرار می گیرد.

هر ترکیب سیانیدداري که در گیاه ساخته می شود، مستقیما باعث توقف تنفس یاخته اي می شود.

قارچ هاي بیماري زا به علت وجود سدهاي دفاعی، نمی توانند به بخش هاي درونی گیاه نفوذ کنند.

در کدام یاخته ها ماده اي ساخته می شود که سبب نور گرائی دانۀ ُرست خیار می شود؟ - 18

هر یاخته کیسه رویانی  یاخته هاي منشأ پوست دانه          

یاخته  هاي حاصل از میتوز کامبیوم  یاخته هاي حاصل از میتوز در رأس دانۀ ُرست  

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟  - 19
الف) در فرایند پیچش، رشد یاخته ها در محل تماس بیشتر از سمت مقابل آن است. 

ب) در گیاه گوشت خوار یاخته هاي روپوستی در ایجاد پاسخ نقش دارند. 
ج) تغییر فشار تورژسانس در یاخته هاي قرار گرفته در رأس برگ در گیاه حساس باعث ایجاد پاسخ می شود. 

د) نوعی تنظیم کنندة رشد می تواند مرگ تنظیم شده را در سلول القا کند.
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در آزمایش چارلز داروین و پسرش مشخص شد که  .................. - 20

تابش نور یک جانبه به هر قسمت از دانه ُرست خارج شده از خاك باعث خم شدن آن می شود.

اگر بخش زیرین رأس دانه ُرست پوشانده شود دیگر خمیدگی رخ نمی دهد.

دانه ُرست فقط در صورتی به سمت نور یک جانبه خم می شود که روي نوك آن پوششی قرار نگیرد.

با تابیدن نور یک جانبه به رأس دانه ُرست، در دانه ُرست در فاصلۀ دورتري از محل دریافت نور خمیدگی رخ می دهد.
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هر هورمونی که باعث  ..................  می شود در  ..................  هیچ دخالتی ندارد. - 21

تسریع در رسیدگی میوه ها ـ ریزش برگ ها

کاهش پتانسیل آب نگهبان روزنه ـ جلوگیري از رویش جوانه در شرایط نامساعد

توقف رشد جوانه هاي جانبی ـ متمایل شدن ساقه به سمت نور

بسته شدن روزنه ها ـ افزایش رشد طولی سلول هاي ساقه

کدام گزینه درست است؟ - 22

نور یک جانبه سبب تجزیه اکسین در سمت مقابل نور و در نتیجه خم شدن نوك ساقه جوان به سمت نور می شود.  

اکسین می تواند با افزایش تقسیمات سلولی در سمت دور از نور، سبب رشد آن سمت و در نتیجه خم شدن ساقه جوان به سمت نور شود.  

رشد طولی سلول ها در سمت مقابل نور، کمتر از سمت سایه است و در نتیجه نوك ساقه جوان به سمت نور خم می شود.  

قرار دادن آگار حاوي اکسین بر روي لبه ساقه بدون نوك، سبب خم شدن ساقه جوان به سمتی می شود که آگار روي آن قرار دارد.  

چند گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  - 23
 اگر گیاه  ..................  

الف. داوودي را در اوایل تابستان بکاریم و طول شب را با جرقۀ الکتریکی بشکنیم گل خواهد داد. 
ب. گوجه فرنگی را درتابستان بکاریم به دلیل طول نامناسب روز گل نخواهد داد. 

پ. شبدر را در تابستان بکاریم نیازي به تغییر مصنوعی طول شب براي گل دادن ندارد. 
ت. داوودي را در پاییز بکاریم و طول شب را با یک جرقۀ الکتریکی بشکنیم، گل خواهد داد.
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- هورمونی که محرك .................. است، نمی تواند سبب .................. شود.(با تغییر) 24

ریشهدار کردن قلمهها- توقف رشد جوانههاي جانبی  درشت کردن میوههاي بیدانه- تحریک طویل شدن ساقهها 

تقسیم سلولی- تسهیل در برداشت مکانیکی میوهها پالسمولیز سلولهاي نگهبان روزنهها- عدم رشد دانهها

اکسین جوانه راسی، باعث کاهش رسیدن نوعی هورمون به جوانه جانبی و افزایش تولید هورمونی دیگر در جوانه جانبی می شود که هر کدام به ترتیب - 25
می توانند  ..................

موجب افزایش تشکیل صفحات یاخته اي در یاخته هاي پارانشیمی و افزایش رشد طولی ساقه گردند.  

سبب تولید آنزیم آمیالز در دانه و تحریک ریشه زایی گردند.  

موجب افزایش رشد اندام هوایی گردد و در بافت هاي آسیب دیده تولید شود.  

در تولید میوه بدون دانه و درشت تر کردن میوه ها مورد استفاده قرار گیرند.  

ترکیبات شیمیایی .................. - 26

ترشح شده توسط گل هاي اکاسیا، مانع از فعالیت حشرات گیاه خوار روي این گیاه می شود.

و سّمی تولید شده توسط گیاه تنباکو، در لوله گوارش جانور تجزیه شده و به سیانید تبدیل می شود.

ترشح شده در پاسخ به زخم ها ممکن است برخی حشرات را کامال به دام بیاندازد.

و فّراري که برگ تنباکو در هوا پخش می کند، بالفاصله سبب مرگ نوزاد کرمی شکل حشره می شود.

کدام، گزینۀ درستی را بیان می کند؟ - 27

رشد جهت دار ریشه یا ساقۀ گیاه به گرانش زمین، زمین گرایی نامیده می شود.

در گیاه مو، یاخته هایی که در تماس با تکیه گاه قرار دارند در مقایسه با یاخته هاي سمت مقابل رشد بیش تري دارند.

روي هم تاشدن برگچه هاي گیاه حساس به دلیل تغییر در رشد یاخته هایی است که در قاعدة برگ قرار دارند.

برخورد حشره به کرك هاي گیاه حساس، سبب بسته شدن برگچه ها و به دام افتادن حشره می شود.
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تنظیم کنندة رشدي که  .................. - 28

ازتعرق گیاهان در محیط هاي نامساعد مانند خشکی جلوگیري می کند، باعث رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود.

میزان ذخایر نشاسته اي دانه  را کاهش دهد، باعث افزایش طول ساقه هم از طریق افزایش ابعاد و هم تعداد یاخته می شود.  

نوعی ترکیب آلی گازي شکل است، با اتصال به گیرنده خود در یاخته گیاه سبب توقف فرایند رسیدگی می شود.  

براي تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار می رود، به جاي افزایش تعداد ریشه ها، افزایش طول ریشۀ گیاه را موجب می شود.

کدام گزینه به نادرستی عبارت زیر را تکمیل می کند؟ - 29
در گندمیان ..................

رویش ریشۀ رویانی در نقطه مقابل رویش ساقۀ رویانی است.

دیوارة یاخته هاي روپوست برگ، سیلیسی شده است.

با استفاده از پوشش شفاف در نوك دانه رست، مانع از خمیدگی در نور یک جانبه می شویم.  

نورگرایی در ریشۀ رویانی منفی است.  

هورمونی که سرعت پیرشدن برخی اندام هاي گیاهی را کاهش می دهد، در .................. نقش دارد.(با تغییر) - 30

درشت کردن میوه هاي بدون دانه رسیدن میوه ها مهاِر رشِد جوانه هاي جانبی تشکیل ساقه از کال

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه هاي جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگري هورمون در این - 31
جوانه ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه داراي جوانۀ رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

تأخیر در پیر شدن اندام هاي هوایی - رشد طولی یاخته ها ریزش برگ با تشکیل الیۀ جدا کننده - تحریک ریشه زایی

کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی - ایجاد یاخته هاي جدید  تحریک تقسیم یاخته اي - بستن روزنه هاي هوایی در شرایط خشکی 

به دنبال ورود ویروس ها به یاخته هاي گیاهی .................. - 32

مرگ یاخته اي باعث رها شدن سالیسیلیک اسید و مقاومت یاخته هاي سالم می شود.

گوارش یاخته هاي آلوده در اثر آنزیم هاي ویروسی باعث قطع ارتباط آن ها با بافت هاي سالم می شود.

آلکالوئیدهاي رها شده باعث نابودي ویروس ها و گوارش یاخته هاي آلوده می شوند.

قطع ارتباط یاخته هاي آلوده و بافت هاي سالم فرصت را براي سایر سازوکارهاي دفاعی فراهم می کند.

کدام گزینه، عبارِت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (با تغییر)  - 33
«نوعی از ترکیبات تنظیم کنندة رشد گیاهی که .................. می کند، باعث .................. می شود.»

فرایندهاي مربوط به مقاومت گیاه در شرایط سخت را کنترل – تشکیل ساقه از سلول هاي تمایز نیافته

آب را در گیاهان تحِت تنش خشکی حفظ – خفتگی دانه ها و جوانه ها

تقسیم یاخته اي را تحریک – کاهش مدت نگهداري میوه ها

از جوانه زنی دانه ها جلوگیري – تولید میوه هاي بدون دانه

هورمون ..................  برخالف هورمون .................. نمی تواند .................. - 34

موثر در کاهش تبخیر آب – ریزش برگ درختان – رشد گیاه را در شرایط نامساعد تنظیم کند.

موثر در مقدار آمیالز دانه ذرت – محرك نورگرایی – در تشکیل میوه بدون انجام لقاح نقش داشته باشد.

جوانی برگ ها – باریک و درازکننده دانه رست برنج – طول ساقه را در شرایط مساعد افزایش دهد.  

محرك ریشه زایی – محرکی که باعث کاهش بافت هاي استحکامی می شود – در رویش دانه نقش داشته باشد.

سیتوکینین ها با  ..................، پیر شدن اندام هاي هوایی را به تاخیر می اندازند. - 35

توقف مرگ یاخته اي کوتاه کردن دوره اینترفاز یاخته ها تحریک رشد یاخته ها کاهش سرعت چرخه یاخته اي
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نمی توان گفت هورمونی که به هنگام رویش دانۀ غالت، در رویان فراوان می شود .................. - 36

در تجزیۀ دیوارة یاخته هاي آندوسپرم نقش دارد.   سبب رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود.  

اولین بار از قارچ جیبرال استخراج و شناسایی شد.  با تاثیر در رهاسازي آنزیم آمیالز، .سبب تجزیۀ گلوکز در دانه می شود.  

همۀ گزینه ها می توانند به درستی عبارت زیر را تکمیل کند به جز: - 37
چوب پنبه اي شدِن یاخته هایی از شاخه، که در محل اتصال به دمبرگ قرار دارند، ..................

در جلوگیري از ورود عوامل بیماري  زا به گیاه موثر هستند.

در کاهش پدیدة تعرق گیاه نقش دارند.  

بعد از ریزش برگ انجام می شود.

در الیۀ یاخته اي که فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده در آن افزایش یافته است، انجام می شود.  

کدام مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 38
«کاهش نسبت سیتوکینین به اکسین موجب .................. می شود.»

تشکیل شاخۀ جدید  افزایش رشد جوانۀ جانبی  تشکیل ریشه در کال  تولید ساقه در کال 

مسیر حرکت کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی بیان شده است؟ - 39

هورمون جیبرلین از رویان به لپه و از لپه به آندوسپرم و از آندوسپرم به الیۀ گلوتن دار منتقل می شود.

هورمون جیبرلین از الیۀ سطح خارجی پوشش دانه به آندوسپرم منتقل می شود تا سبب تولید آنزیم هاي تجزیه کنندة ذخایر آندوسپرم شود.

آنزیم آمیالز از رویان به لپه و از لپه به آندوسپرم منتقل می شود تا نشاسته تجزیه شود.

ذخایر نشاسته از آندوسپرم به لپه و از لپه به رویان منتقل می شود تا رویان با تجزیه نشاسته مواد غذایی براي رشد خود را، فراهم نماید. 

بعضی هورمون ها بر رویش دانه ي نخود اثر بازدارنده دارند؛ هورمونی که می تواند بازدارندگی این دانه را برطرف سازد، در .................. نیز نقش - 40
دارد.(با تغییر)

حفظ جذب آب توسط ریشه ها درشت کردن میوه هاي بدون دانه

کنترل رشد در شرایط نامساعد محیطی ریزش میوه ها

در گیاهان، هورمونی که محرك .................. است، نمی تواند سبب .................. شود. - 41

تقسیم سلولی- افزایش مدت نگهداري میوه ها خفتگی جوانه ها- پالسمولیز سلول هاي نگهبان روزنه ها

افزایش طول دیواره ي سلول ها- توقف رشد جوانه هاي جانبی طویل شدن ساقه ها- خفتگی دانه ها

همۀ گزینه ها، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند به جز ...  - 42
ترکیب آلکالوئیدي به کار رفته در گیاه تنباکو ..................

در مقابل هر نوزاِد حشرة گیاهخواري، دفاع شیمیایی محسوب می شود. می تواند در ساخت داروهاي آرام بخش به کار رود.

می تواند براي انسان اعتیاد آور باشد. در شیرابه برخی گیاهان به فراوانی یافت می شود.  

هر هورمون گیاهی که  ..................  در  .................. . - 43

رشد طولی یاخته ها را تحریک می کند – تحریک ریشه زایی نقش دارد.  

براي تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می رود – رویش دانه نقش دارد.

رشد طولی یاخته ها را تحریک می کند – افزایش طول ساقه نقش دارد.  

باعث تحریک تقسیم سلولی می شود – ایجاد ساقه از یاخته هاي تمایز نیافته نقش دارد.
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کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 44
هر هورمون گیاهی که   .................. می شود قادر است  ..................

موجب ایجاد ساقه ازکال - فعالیت پروتیین هاي محرك نقاط وارسی را افزایش می دهد.

در تشکیل میوه بدون دانه به کاربرده - برخالف هورمونی که موجب رشد جوانه جانبی می شود در ریزش برگ نقش داشته باشد.

مانع خروج ریشه رویانی از دانه - موجب کاهش فشار اسمزي سلول هاي نگهبان روزنه شود.

در چیرگی راسی فعال - همانند هورمونی که در تولید ساقه از کال نقش دارد برروي عمر برگ ها موثر است.

کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 45
«در گیاهان، تنظیم کنندة رشدي که به واسطۀ عامل چیرگی راسی در جوانه هاي جانبی تولید می گردد،  .................. شود.»

نمی تواند باعث رسیدگی میوه هاي نارس  نمی تواند توسط بافت هاي آسیب دیده تولید 

می تواند باعث فعال کردن آنزیم هاي تجزیه کنندة دیوار  می تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته هاي تمایزیافته 

هورمونی که امکان طویل شدن سلول ها را هنگام رشد فراهم می کند، ممکن است .................. (با تغییر) - 46

سبب ریزش برگ درختان  شود. در رأس ساقه ها تولید شود.

سنتز پروتئین را در شرایط نامساعد محیطی کنترل  کند. رشد گیاه را در شرایط نامساعد، کاهش  دهد.

اگر توسط جرقۀ نوري یک شب .................. شکسته شود، گیاه .................. - 47

بلند ـ شبدر گل تشکیل نمی دهد. کوتاه ـ شبدر وادار به گل دهی می شود.

بلند ـ داوودي گل تشکیل نمی دهد. کوتاه ـ داوودي وادار به گل دهی می شود.

هورمونی که نقش آن در تحریک رشد طولی یاخته هاي ساقه همانند هورمونی است که مقدار بازدارندة رشد جوانه هاي جانبی را افزایش می دهد، - 48
برخالف هورمونی که ..................

باعث بسته شدن روزنه ها می شود، رویش دانه ها را تحریک می کند.

مدت نگهداري میوه ها را کاهش می دهد، بر تولید میوه هاي بدون دانه بی تأثیر است.

باعث رشد جوانه هاي جانبی می شود، بر تقسیم یاخته اي بی تأثیر است.

ریشه زایی را تحریک می کند، در رشد میوه ها نقش دارد.

چند مورد از کلمههاي زیر می تواند جمله زیر را به درستی تکمیل کند؟  - 49
سیتوکینین می تواند پیر شدن اندام  .................. را به تاخیر اندازد. 

الف- ریزوم (زمین ساقه) زنبق              ب- ریشه درخت آلبالو                   
ج- برگ هاي خوراکی پیاز                     د- ساقه گیاه لوبیا

چهار مورد   سه مورد   دو مورد   یک مورد  

هر هورمون گیاهی که  .................. می شود، باعث  .................. می شود. - 50

با قطع جوانه رأسی در جوانه جانبی از مقدارش کم ـ افزایش طول ساقه

با تحریک تقسیم یاخته باعث افزایش طول ساقه ـ درشت کردن میوه ها و تولید میوه هاي بدون دانه

باعث درشت کردن میوه ها ـ خمیدگی دانه ُرست به سمت نور

به کمک آن، جذب آب و امالح براي قلمه ها ممکن ـ تشکیل میوه هاي بدون دانه
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یکی از پاسخ هاي دفاعی گیاه در برابر ویروس هاي بیماري زا گیاهی  .................. - 51

با ورود ویروس در گیاه، فرایندهایی در ویروس به راه می افتد که نتیجۀ آن، مرگ یاخته هاي آلوده و قطع ارتباط آنها با بافت هاي سالم است.  

یاختۀ گیاهی سالم، سالیسیلیک اسید رها و مرگ یاخته اي را القا می کند تا با قطع ارتباط یاختۀ آلوده با بافت هاي سالم، ویروس نتواند در بافت هاي سالم گیاه تکثیر
یابد.  

یاخته هاي پوستک مانع از نفوذ عوامل بیماري زا به گیاه از جمله ویروس ها می شوند.  

با مرگ یاخته هاي آلوده، ارتباط یاخته هاي آلوده با سالم قطع می شود تا گیاه فرصت پیدا کند تا ترکیبات ضد ویروس بسازد.

می توان گفت که در تنباکو  .................. - 52

آلکالوئید نیکوتین مانع تغذیۀ نوزاد کرمی شکل نوعی حشره از برگ گیاه می شود.

برگ هاي سالم ترکیب فّراري متصاعد می کند که توسط نوعی زنبور وحشی شناسایی می شود.

براي کاهش جمعیت حشرة آفت برگ خور ترکیبات فّراري براي متوقف کردن تنفس یاخته اي آن ها آزاد می کند.

برگ ها مکانی مناسب براي تخم گذاري نوعی از زنبورهاي وحشی ماده و بالغ فراهم می کنند.

در مدتی از سال، که  ساعات حضور نور در شبانه روز بیشتر از ساعات عدم حضور نور است .................. - 53

سرالد زایشی در جوانۀ گیاه شبدر، به سرالد رویشی تبدیل می شود.

سرالد رویشی در جوانۀ گیاه داوودي، به سرالد زایشی تبدیل می شود.

بن الد رویشی در جوانۀ گیاه شبدر، به بن الد زایشی تبدیل می شود.

مریستم نخستین رویشی در جوانۀ گیاه شبدر، به مریستم نخستین زایشی تبدیل می شود.  

ترکیبات سیانیددار ..................  آلکالوئید موجود در گیاه تنباکو  .................. - 54

همانند ـ در انسان نمی تواند از سد خونی مغزي عبور کند. برخالف ـ پس از تجزیه در لولۀ گوارش جانداران گیاه خوار، فعال می شود.

همانند ـ براي انجام فعالیت خود باید تغییر ساختار پیدا کند. برخالف ـ در یک گونه از گیاهان ساخته می شود.

در کشت بافت، ماده اي که به همراه اکسین، ریشه زایی را تحریک می کند، در کشاورزي براي .................. مورد استفاده قرار می گیرد. (با تغییر) - 55

تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها بازدارندگی رشد جوانه هاي جانبی تازه نگه داشتن گل ها درشت کردن میوه ها

گیاه گوشت خواري که داراي وسیله شکار تله مانندِّ کرك دار است: - 56

همانند توبره واش، با کمک برگ تغییر شکل یافته اش حشرات را شکار می کند.

همانند گل جالیز توانایی فتوسنتز ندارد و براي تامین نیاز هاي غذایی وابسته به دیگر جانداران است. 

برخالف گیاه حساس، در برگ ها پاسخ به محیط از جنس دفاع است. 

بر خالف توبره واش در زمین هاي غنی از نیتروژن رشد زیادي دارند. 

هر هورمون گیاهی که  .................. می شود در   .................. نیز دخالت دارد. - 57

باعث تاخیر در پیر شدن اندام هاي هوایی گیاه - تحریک ریشه زایی  

موجب چیرگی راسی - ممانعت از رشد جوانه هاي جانبی و انتهایی  

باعث بسته شدن روزنه هاي آبی - ممانعت از رویش دانه و رشد جوانه در شرایط نامناسب

به کمک آن؛ جذب آب و امالح براي قلمه ها ممکن - نورگرایی ساقه گیاه

با قطع جوانۀ راسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه هاي جانبی، افزایش و نوعی دیگر کاهش می یابد. در یک گیاه داراي - 58
جوانۀ راسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب، کدام است؟

ایجاد یاخته هاي جدید - تشکیل میوه هاي بدون دانه  ریزش برگ - تأخیر در پیرشدن اندام هاي هوایی  

تحریک ریشه زایی - بستن روزنه هاي هوایی در شرایط خشکی   رشد طولی یاخته ها - کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد 
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟  - 59
الف) برگه تله مانند گیاه گوشت خوار داراي سلول هاي اپیدرمی تمایز یافته است که برخورد حشره به آن سبب بسته شدن آن می شود. 

ب) روي هم تا شدن برگچه هاي گیاه حساس، به علت تغییر فشار تورژسانس در یاخته هایی است که در نوك برگ قرار دارند.  
ج) پیچش ساقه درخت مو به علت رشد کمتر یاخته ها در محل تماس تکیه گاه و رشد بیش تر سمت مقابل آن است. 

د) اگر بذر گندم را مرطوب کنیم و در سرما قرار دهیم، دوره رویشی آن کوتاه تر می شود و زودتر گل می دهد.

1234

کدام یک از روابط بین موجودات زیر می تواند انگلی باشد؟ - 60

رابطۀ بین سیانوباکتر با گیاه گونرا رابطۀ بین مورچه با گیاه آکاسیا

رابطۀ بین گل جالیز با گیاه گوجه فرنگی رابطۀ بین الرو حشرات با گیاه توبره  واش
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