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 تستی

هورمونی که نقش آن در رویش دانه برخالف آبسیزیک اسید است  ..................  هورمونی که .................. - 1

برخالف ـ عامل چیرگی رأسی است، ریشه زایی در قلمه ها را تحریک می کند.

همانند ـ ساقه زایی را تحریک می کند، بر درشت کردن میوه ها بی تأثیر است.

همانند ـ در تشکیل میوه هاي بدون دانه نقش دارد، رشد طولی یاخته هاي ساقه را تحریک می کند.

برخالف ـ رشد جوانه هاي جانبی را باعث می شود، بر رشد میوه ها بی تأثیر است.

در  ..................  گرایی  .................. - 2

زمین ـ هر اندامی از گیاه در جهت نیروي جاذبه زمین رشد می کند.

نور ـ ساقه نوُرستۀ گندم، نور یک جانبه اکسین را در سمت نوردیده تجزیه می کند.

زمین ـ یک یاخته به طرف محرك خارجی و یا به سمت مخالف آن حرکت می کند.

نور ـ نوك ساقه، مولکول هاي یکی از تنظیم کننده هاي رشد تحت تأثیر نور یک جانبه جابه جا می شوند.

چارلز داروین و پسرش،  .................. نکردند. - 3

با قرار دادن یک پوشش روي نوك دانه ُرست چمن، عدم خمیدگی آن را مشاهده 

از نوك بریده شدة دانه رستی که در نور همه جانبه رشد کرده است استفاده

خم شدن دانه رست به سمت نور وقتی نوك آن در برابر نور باشد را مشاهده

از یک پوشش مات درجایی به غیراز نوك دانه ُرست گیاهی از گندمیان استفاده

دانۀ غالتی که در شرایط محیطی مناسبی از نظر رشد قرار گرفته باشد .................. - 4

خارجی ترین الیۀ آندوسپرِم آن، هورمون جیبرلین می سازد که این هورمون سبب تولید و رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود.

الیۀ گلوتن دار آن، هدف هورمون جیبرلین قرار می گیرد. 

نشاستۀ ذخیره شده درون لپۀ آن، توسط آنزیم آمیالز تجزیه می شود.  

لپه آن، با انتقال نشاسته از آندوسپرم به رویان، مواد غذایی مورد نیاز براي رشد خود را فراهم می کند.  

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 5
«زنبق .................. توت فرنگی، ..................» 

الف) برخالف ـ براي تولیدمثل غیرجنسی، ساقه هاي ویژه اي دارد که به صورت افقی رشد می کنند. 
ب)همانند ـ یک گیاه چندساله است که بن الد آوندساز آن به سمت داخل چوب پسین می سازد. 

ج) برخالف ـ براي تولیدمثل غیرجنسی، ساقه هاي ویژه اي دارد که در زیرخاك رشد می کنند. 
د) همانند ـ یک گیاه چندساله است که بنالد چوب پنبه ساز آن به سمت درون یاخته هاي نرم آکنه اي می سازد.
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هر قارچی که با گیاه رابطۀ همزیستی دارد .................. - 6

نمی تواند از برگ هاي سالم بر خالف برگ هاي آسیب دیده ، به درون گیاه وارد شود.

در فضاي بین یاخته هاي این گیاه رشد می کند و توانایی ورود به درون یاخته ها را ندارد. 

براي گیاه زیان آور است.  

توانایی ساخت مواد آلی از مواد معدنی را ندارد.   
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می توان گفت .................. - 7

نوعی مادة لیپیدي که توسط یاخته هاي روپوست ساخته می شود، از ورود هر عامل بیماري زا به گیاه جلوگیري می کند.

کانی شدن دیواره همانند لیگنینی شدن آن توان فیزیکی دیواره را در ممانعت از ورود عوامل بیماري زا افزایش می دهد.

فضاي بین یاخته هاي گیاهی برخالف منفذ روزنه ها، مانعی در برابر ورود عوامل بیماري زا نیست.

بافت چوب پنبه در ساقه هاي جوان گیاه، مانعی در برابر تبخیر آب محسوب می شود.

همۀ گزینه ها جملۀ روبه رو را به درستی کامل می کند به جز: «در ریزش برگ یا پس ازآن ..................» - 8

نوعی هورمون گازي شکل تشکیل الیۀ جداکننده را در دم برگ سبب می شود.

الیۀ محافظ چوب پنبه اي در برابر محیط بیرون در محل ریزش تشکیل می شود.

نسبت اتیلن به اکسین افزایش می یابد تا آنزیم هاي تجزیه کنندة دیوارة یاخته اي تولید شوند.

الیۀ جداکننده در سمت ساقه و الیه چوب پنبه اي به سمت پهنک برگ تشکیل می شوند.

نمی توان گفت .................. - 9

نور همیشه از طریق تاثیر در فتوسنتز، فرآیندهاي متفاوت دیگري را در گیاهان تنظیم می کند.

براي گل دادن الزم است سرالد رویشی در گیاهان  به سرالد زایشی تبدیل شود.

گیاهانی وجود دارند که دماي محیط در تبدیل جوانۀ رویشی آنها به سرالد گل، موثر است.

طول روز در گل دادن گوجه فرنگی تاثیر ندارد.

کدام گزینه صحیح است؟ - 10

نوعی آنزیم که از خارجی ترین الیۀ آندوسپرم، ترشح می شود، می تواند یک ترکیب ذخیره اي را به ترکیب محلول تبدیل کند.

هورمون هاي محرك رشد نمی توانند وظیفه اي مشابه با اتیلن داشته باشند.

اکسین با افزایش تقسیم یاخته ها باعث رشد طولی ساقه می شود.

نور با افزایش تجمع اکسین در سمت مخالف سایه، و افزایش رشد یاخته ها در این ناحیه، سبب خمیدگی می شود.

هورمونی که از نظر تاثیر جوانه زنی مخالف آبسیزیک اسید عمل می کند، همانند هورمونی که باعث  .................. می شود .................. - 11

خم شدن دانه رست به سمت نور - باعث افزایش رشد طولی یاخته ها می شود.

تحریک ریشه زایی - باعث درشت کردن و رسیدگی میوه ها می شود.

ممانعت و تاخیر پیر شدن اندام هاي هوایی گیاه - فقط توسط یاخته هاي گیاهان ساخته می شود.

چیرگی راسی - در تبدیل تخمک به میوه و رشد میوه نقش دارد.

کدام گزینۀ نادرستی را بیان می کند؟ - 12

اگر طول شب بلند براي داوودي شکسته شود، گل نخواهد داد.

برخی گیاهان اگر در سرماي زمستان قرار نگیرند، پس از زمستان، موفق به گل دهی نخواهند شد.

اگر گیاه گندم را در بهار بکاریم، در یک دورة رویشی بلند مدت موفق به گل دادن خواهد شد.

سرماي شدید قطعا مانع از رویش دانه و جوانه می شود.

چند گزینه می تواند عبارت مقابل را به درستی تکمیل کند؟  - 13
افزایش  .................. همانند  ..................  

الف. طول ساقه – ریشه زایی، می تواند تحت تاثیر هورمون اکسین ایجاد شود. 
ب. هورمون اتیلن – اکسین می تواند باعث چیرگی راسی شود. 

پ. تعداد شاخ وبرگ گیاهان – تولید ساقه از یاخته هاي تمایزنیافته، می تواند تحت تاثیر سیتوکینین انجام شود. 
ت. هورمون جیبرلین – کاهش آبسزیک اسید، می تواند سبب افزایش جوانه زنی دانه شود.
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چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟ «آبسیزیک اسید می تواند  .................. »  - 14
الف) عملکردي همانند الیه کوتینی داشته باشد.         ب) با اثر بر روي سلول هاي بافت زمینه اي به حفظ آب کمک کند. 

ج) اثري همانند اکسین بر جوانه جانبی داشته باشد.    د) مانع از تجزیه آندوسپرم در غالت شود.
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در چند مورد از موارد زیر ممکن است که سبز دیسه هاي یاخته هاي گیاهی به رنگ دیسه تغییر یابد؟  - 15
الف- در میوة برخی از گیاهان، زمانی که میزان هورمون اتیلن افزایش می یابد.  

ب- در برگ برخی از گیاهان، در موقعی از سال، که شب ها طوالنی شده است.   
ج- در یاخته هاِي آلوده به ویروس در برگ که ارتباطشان با بافت سالم قطع شده است.  

د - در میوه هایی مانند پرتقال تو سرخ و کلم بنفش می توان دید.

چهار مورد             سه مورد             دو مورد             یک مورد            

در همۀ گیاهانی که  .................. دارند، .................. است. - 16

سال ها رشد رویشی – تولید گل، دانه و میوه هر سال قابل مشاهده تولیدمثل غیر جنسی – گل فاقد هر چهار حلقۀ گل کامل

گل هاي کامل دارند – محل تولید گامت هاي نر، لولۀ گرده میوة بدون دانه - لپه ها مشخص ترین بخش رویان تکامل یافته

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟  - 17
الف) سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده هاي رشد است، از یاخته هاي آلوده گیاه رها می شود و مرگ یاخته اي را القا می کند. 

ب) تمامی انواع سوختگی ها منجر به بافت مردگی می شوند. 
ج) پیک هاي شیمیایی می توانند باعث مرگ برنامه ریزي شده شوند. 

د) بافت مردگی نوعی مرگ برنامه ریزي شدة یاخته اي است.
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کدام موارد، عبارت صحیحی را بیان می کند؟  - 18
الف. هنگام قطع جوانه هاي راسی، مقدار سیتوکینین در جوانه هاي جانبی کاهش و مقدار اکسین افزایش می یابد. 

ب. آبسزیک اسید در مواردي می تواند سبب ایجاد پالسمولیز در برخی یاخته ها شود. 
پ. اتیلن در چیرگی راسی گیاه موثر است. 

ت. با چوب پنبه اي شدن تعدادي از یاخته هاي شاخه و سپس فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده، یک الیۀ جدا کننده در قاعدة دمبرگ تولید می شود.

ت، پ الف، ت، پ ب، پ الف ، ب، ت

آبسیزیک اسید .................. - 19

با جلوگیري از ورود آب و اکسیژن به دانه، رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط حفظ می کند.

نهایتا موجب افزایش پتانسیل آب یاخته هاي نگهبان روزنه می شود. در نتیجه نگهبان روزنه به علت ساختار ویژه و افزایش فشار، تورژسانس، روزنه هاي هوایی را در
شرایط کم آبی محیط بسته می نماید.  

نهایتا باعث می شود که دیوارة پشتی یاخته نگهبان روزنه بیشتر از دیوارة شکمی منبسط شود و در نتیجه تعرق و از دست دادن آب توسط گیاه کاهش می یابد.  

عالوه بر ممانعت از رویش دانه می تواند از رشد جوانه هاي انتهایی و جانبی نیز در شرایط نامناسب جلوگیري کند.  

- ..................  انتظار داشت نوعی مادة شیمیایی در گیاهی که .................. 20

می توان ـ براي گل دادن نیاز به گذراندن یک دوره سرما دارد، از گسترش دیوارة نازك اسکلروئیدها جلوگیري کند.

نمی توان ـ گرده افشانی آن وابسته به حشرات است، در دور کردن جانورانی که به گیاهان دارزي حمله می کنند نقش داشته باشد.

می توان ـ با تولید و پخش مواد فّرار سبب جلب جانوران دیگر می شود، در دور کردن گیاه خواران نقش داشته باشد.

نمی توان ـ در مدت کم تر از یک سال رشد و تولیدمثل می کند و سپس از بین می رود، باعث اختالل رشد در انسان شود.
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چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «محتویات دانۀ غالت  .................. »  - 21
الف) باعث کاهش میزان انرژي سلول ها، در بعضی افراد می شوند.    ب) نوعی اسید شروع کننده فرایند تجزیه آندوسپرم را دارا می باشد. 

ج) آنزیمی مشترك با دستگاه گوارشی انسان را دارا می باشد.             د) داراي هورمونی می باشد که ذخایر آندوسپرم را تجزیه می کند.
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بعد از  .................. - 22

ریزش برگ، چوب پنبه اي شدن یاخته ها در سمت دم برگ الیۀ جداکننده، یک الیۀ محافظتی ایجاد می کند.

شناسایی اتیلن در گیاهان، به نقش آن در ریزش برگ درختان پی برده شد.

رها شدن آنزیم هاي گوارشی در خارجی ترین الیه آندوسپرم، مقدار فراوانی جیبرلین تولید می شود.

استخراج جیبرلین در نوعی قارچ، مشخص شد این هورمون رشد و فعالیت گیاهان را کنترل می کند.

افزایش  نسبت .................. به .................. - 23

سیتوکینین – اکسین، باعث رشد جوانه هاي راسی می شود.

آبسزیک اسید – جیبرلین، جوانه زنی دانه ها را افزایش می دهد.

گلوکز – نشاسته در بافت ذخیره اي دانه ها، نشانۀ افزایش هورمون سیتوکینین در رویان دانه ها است.

اتیلن – اکسین در برگ، تولید آنزیم هاي تجزیه کنندة دیواره را باال می برد.

همۀ .................. - 24

اکسین ها، ترکیبات طبیعی هستند که در برخی قسمت هاي گیاه مثل راس ساقه ساخته می شوند.

اکسین هایی که به صورت هاي مختلف ساخته می شوند، سبب رشد مناطق مختلف گیاه می شوند.

بازدارنده هاي گیاهی، نوعی تنظیم کنندة رشد هستند که فعالیت هاي گیاه را تحت تاثیر قرار می دهند.

هورمون هاي محرك رشد، با افزایش غلظت سبب رشد بیش تر در محل اثر خود می شوند.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 25
«به طورمعمول ممکن ..................» 

هاي مختلف تغییر رنگ می دهد.  الف) است ریشۀ یک گیاه دوساله، حاوي ماده اي باشد که در 
ب) نیست دانۀ یک گیاه یک ساله، حاوي ماده اي باشد که قادر به تخریب یاخته هاي روده انسان باشد. 
ج) است در برگ یک گیاه یک ساله، دیوارة پسین یاخته هاي بافت چسب آکنه اي داراي سیلیس باشد. 

د) نیست در ساقۀ یک گیاه دوساله، یاخته هاي بافت آوندي توانایی تقسیم داشته باشند.

pH

1342

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟  - 26
«هورمونی که  ..................  ، می تواند  .................. » 

الف) کاهش آن در پر شاخ و برگ شدن درختان نقش دارد ـ عملکرد مکمل با اتیلن داشته باشد. 
ب) در ایجاد ساقه نقش دارد ـ بر روي گل گیاه نیز اثر داشته باشد. 

ج) در رویش دانه اثر دارد ـ باعث عدم استحکام در دانه رست شود. 
د) در بستن روزنه نقش دارد ـ مانع رها شدن نوعی آنزیم شود.
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 27
در گیاهان  .................. ؛ می تواند همانند یکی از هورمون هایی که براي تولید میوه هاي بدون دانه به کار می رود، در .................. نقش داشته باشد.

هورمونی که با قطع جوانه هاي رأسی، در جوانه هاي جانبی افزایش می یابد – تمایز ریشه از یک تودة تمایز نیافته

کاهش هورمونی که باعث بسته شدن روزنه هاي هوایی می شود – عبور یاخته هاي رویان از اولین نقطۀ وارسی اصلی

هورمونی که با قطع جوانه هاي رأسی، در جوانه هاي جانبی کاهش می یابد – توقف رشد یاخته ها

افزایش هورمونی که باعث تولید و آزاد شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود – تجزیۀ دیوارة ضخیم یاخته هاي آندوسپرم

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ - 28
روپوست همانند .................. و برخالف ..................  

الف. پوستک - چوب پنبه فقط در بخش هاي جوان اندام هاي هوایی گیاه وجود دارد. 
ب. پریدرم - پارانشیم سبب کاهش تبخیر آب از اندام هاي هوایی گیاه می شود. 

پ. پیراپوست -  بافت چسب آکنه جزئی از بافت پوششی گیاه محسوب می شود. 
ت. بافت چوب پنبه  - کرك و خار مانعی در برابر ورود عوامل آسیب رسان است.

الف، ب، پ ب، پ ب، پ، ت الف ، ب

گیاه گوجه فرنگی چند ویژگی زیر را داراست؟  - 29
الف) از لحاظ نیاز به نور براي گل دهی جزو گیاهان بی تفاوت است. 

ب) داراي ترکیبات پاداکسنده در یاخته هاي میوة خود می باشد. 
ج) در مغز ساقۀ خود یاخته هاي نرم آکنه اي با دیوارة نخستین ضخیم دارد. 

د) ریزوبیوم هاي تثبیت کنندة نیتروژن دار را در گرهک هاي ریشۀ خود جاي داده است. 
هـ) کالهک نوك ریشۀ آن با ترشح ترکیب گلیکوپروتئینی نفوذ آسان ریشه به درون خاك را باعث می شود. 

و) اتیلن در تبدیل سبزدیسۀ میوة گوجه فرنگی به رنگ دیسه می تواند نقش موثر داشته باشد.

1234

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  - 30
«آزمایش  .................. داروین ها می تواند به این نتیجه منتهی شود که .................. » 

الف)  و  - براي خم شدن ساقه به سمت نور یک جانبه دریافت نور در نوك ساقه ضروري است. 

ب)  و  - عامل رشد و خم شدن ساقه به سوي نور یک جانبه فقط در نوك دانه ُرست ساخته می شود. 

ج)  - این آزمایش یک آزمایش تحکیمی براي اثبات نتایج آزمایش  و  است. 

د)  و  و  – پاسخ گیاه به محرك پایین تر از محل دریافت محرك است.

ج و د  ج   ب   الف  

12

12

312

124

چند عبارت جملۀ مقابل را بطور صحیح تکمیل می کنند؟ «هورمونی که  .................. »  - 31
الف) نسبت باالي اکسین به آن باعث تحریک ریشه زایی می شود به صورت افشانه براي تازه نگه داشتن گل ها و برگ ها استفاده می شود. 

ب) نسبت پایین اکسین به آن باعث ریزش برگ ها می شود، براي زودرس کردن میوه هاي نارس مورد استفاده قرار می گیرد. 
ج) اثر فعال کننده در خفتگی دانه ها و جوانه ها دارد، باعث کاهش حرکت شیره خام و کاهش شدت فتوسنتز می شود. 

د) هنگام رشد دانه سبب رها شدن آنزیم آمیالز می شود، براي تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می رود.

1234
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟  - 32
« در آزمایشی مشخص شد که عامل خم شدن دانه رست به سمت نور، ماده اي است که در نوك آن وجود دارد. در این آزمایش  .................. » 

الف) نور یک جانبه باعث جابه جایی یک ماده از سمت سایه به سمت مقابل نورمی شود. 
ب) رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیش تر از یاخته هایی است که در سمت رو به نور قرار دارند. 
ج) دانه ُرست به سمتی خم می شود که عامل رشد طولی یاخته ها در سمت مخالف آن تجمع می یابد. 

د) قرار دادن آگار معمولی روي دانه ُرستی که نوك آن قطع شده است از خم شدن آن جلوگیري نمی کند.

1234

کدام، جملۀ روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟  « ..................  با تأثیر بر  ..................  باعث  .................. می شود». - 33

سیتوکینین ـ نقاط وارسی یاخته هاي سرالدي ـ کوتاه شدن چرخۀ یاخته اي

جیبرلین ـ خارجی ترین الیه آندوسپرم ـ رها شدن آنزیم هاي تجزیه کننده دیوارة یاخته هاي دانه

سالیسیلیک اسید ـ مادة ژنتیک ویروس هاي گیاهی ـ جلوگیري از تکثیر آن ها در گیاه

آبسیزیک اسید ـ فشار تورژسانسی یاخته هاي نگهبان روزنه هوایی ـ بسته شدن این نوع روزنه

چند عبارت جملۀ زیر را بطور صحیح تکمیل می کنند؟  - 34
«هورمونی که از نظر تأثیر بر .................. عمل می کند، همانند تنظیم کنندة رشد که باعث  ..................  می شود  .................. » 

الف) جوانه زنی دانه ها مخالف جیبرلین ها ـ تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها ـ در هنگام تنش هاي محیطی افزایش می یابد. 
ب) تولید میوه هاي بدون دانه همانند جیبرلین ـ ساقه زایی ـ بعد از قطع جوانه رأسی، مقدارش در جوانه جانبی کاهش می یابد. 

ج) مدت نگهداري برگ ها و میوه ها مخالف اتیلن ـ ریشه زایی ـ رشد جوانه هاي جانبی گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد. 
د) افزایش طول ساقه همانند جیبرلین و سیتوکینین ـ ایجاد الیۀ جدا کننده برگ ـ مانع رشد جوانه هاي جانبی می شود.

1234

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟  - 35
«در هنگام رویش دانه ذرت، .................. » 

الف) یاخته هایی که باعث انتقال نشاسته از آندوسپرم به رویان می شوند از تخم اصلی منشأ گرفته اند. 
ب) الیه گلوتن دار که خارجی ترین الیه آندوسپرم است، به مقدار فراوانی هورمون جیبرلین می سازد. 

ج) جیبرلین سبب تولید و رها شدن آنزیم به آمیالز از یاخته هاي لپه می شود. 
د) الیه گلوتن دار تمام اطراف رویان و آندوسپرم را احاطه می کند. 

هـ) چون لپه پس از جوانه زنی از زیر خاك خارج می شود، رویش روزمینی دارد.

2345

چند مورد به درستی عبارت را تکمیل می کنند؟  - 36
«در پی شکسته شدن سد فیزیکی گیاه در برابر دشمن ..................  ممکن است.» 

الف) ترشح ترکیبات به دام انداز براي دشمن                  ب) قطع ارتباط سلول هاي آلوده با بافت سالم 
ج) رسیدن عالئمی به سلول ها براي اجراي مرگ یاخته اي    د) آزادسازي مواد اسیدي از سلول ها

1234

1
2

GA

GA
3

4 5

با توجه به شکل مقابل کدام گزینه در مورد هر دانه تک لپه به نادرستی بیان شده است؟ - 37

با اثرگذاري  بر روي بخش  ابتدا بخش  از پوسته دانه خارج می شود. 

بخش  رابط اندوخته اندواسپرم  به بخش  است.  

ژنوتیپ بخش  متفاوت با سایر بخش هاست و مربوط به پوسته تخمک است.

در بخش  همانند بخش  امکان تولید  وجود ندارد.

GA25
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- چند مورد در ارتباط با شکل مقابل صحیح است؟  38

الف)  حاوي سلول هایی است که هیچ یک از هورمون هاي گیاهی بر روي آن اثر ندارند. 

ب) اکسین اثر مهاري بر بخش  دارد. 

ج) بخش  حاصل رشد زایشی است. 

د) بخش  می تواند یاخته هاي دوکی شکل ایجاد کند.

f

b

c

e

12

34

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 39
الیه خارجی ذخیره غذایی دانه غالت  ..................  

الف) حاوي ترکیبی است که در برخی از افراد سبب کاهش سطح جذب مواد می شود. 
ب) بافت هدف هورمونی است که اثر آن بر رشد و نمو تخمدان، می تواند همانند اکسین باشد. 

ج) آنزیمی می سازند که اغلب جانوران توانایی تولید آن را ندارند. 
د) از یاخته هایی ساخته شده که دیواره نخستین نازك و چوبی نشده دارند.

1234

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 40
هورمونی که سبب ایجاد ساقه از توده کال می شود ..................  

الف) همانند اکسین براي درشت کردن میوه ها به کار می رود.    ب) با قطع جوانه راسی، در جوانه هاي جانبی افزایش پیدا می کند. 
ج) برخالف جیبرلین سبب تحریک رشد طولی یاخته نمی شود.    د) همانند اتیلن در جوانه هاي جانبی تولید می شود.

1234

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟  - 41
الف) پاسخ ساقه درحال رشد نسبت به گرانش زمین، مشابه پاسخ آن نسبت به نور یک جانبه است.   

ب) دلیل تاخوردن برگ گیاه حساس، رشد بیشتر سلول هاي قاعده آن می باشد.  
ج) الیه اي که باعث کاهش تبخیر آب از سطح برگ می شود، در جلوگیري از نفوذ عوامل بیماري زا به گیاه نیز نقش دارد.  

د) برخی از هورمون هاي گیاهی می توانند در دفاع از گیاهان در برابر عوامل بیماري زا نقش داشته باشند.

1234

- چند مورد از نقش هاي تنظیم کننده هاي رشد در گیاهان در زیر آمده است. کدام تنظیم کننده، در تعداد بیشتري از موارد نامبرده نقش دارد؟  42
الف) تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن میوه ها    ب) تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه  

ج) تحریک ریشه زایی                                                د) ریزش برگ ها  
هـ) خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره یا انتقال               و) تجزیه ذخایر رویان غالت  

ز) بسته شدن روزنه ها و حفظ آب گیاه

آبسیزیک اسید  اتیلن جیبرلین اکسین

با  ..................  در جوانه هاي  .................. ، چیرگی رأسی .................. می یابد. - 43

کاهش هورمون ساقه زایی ـ جانبی ـ افزایش

افزایش هورمونی که پیر شدن اندام هاي هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد ـ رأسی ـ افزایش

افزایش هورمون ریشه زایی ـ رأسی ـ کاهش

کاهش هورمونی که با آسیب دیدن بافت هاي گیاهی تولید می شود ـ جانبی ـ کاهش
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چند مورد جمله زیر را به درستی کامل می کند؟  - 44
«  .................. غلظت هورمون تاثیرگذار بر انعطاف پذیري دیواره سلول و .................. غلظت هورمون  .................. می تواند منجر به  .................. شود.» 

الف) افزایش، کاهش، سیتوکینین، افزایش قدرت جذب فسفر        ب) کاهش، افزایش، سیتوکینین، تحریک ساقه زایی 
ج) افزایش، کاهش، اتیلن، تولید آنزیم تجزیه کننده دیواره سلولی    د) کاهش، افزایش، سیتوکینین، رشد جوانه هاي جانبی 

هـ) افزایش، افزایش، اتیلن، مهار رشد جوانه ها در محل گره ها

2345

چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  - 45
هر  ..................  

الف. ترکیب شیمیایی که در لولۀ گوارش جانور تجزیه شود، به ماده اي تبدیل می شود، که براي جانور مضر نیست. 
ب. یاختۀ گیاهی، با رها کردن نوعی تنظیم کنندة رشد، سبب مرگ یاخته اي می شود. 

پ. مادة شیمیایی که توسط گیاه تولید می شود، سبب جلب حشرات می شود. 
ت. نوع زنبور وحشی، می تواند نوعی ترکیب فرار که توسط گیاه تنباکو تولید می شود را ردیابی کند.

3210

آزمایش داروین ها با دانه رست چمن در نور یک جانبه برداشت کرد که .................. - 46

یاخته هایی که در سمت رو به نور بودند، افزایش رشد طولی بیشتري داشتند.

یاخته هایی که در سمت رو به نور بودند، ماده محرك رشد بیشتري تولید می کنند.  

یاخته هایی که در سمت سایه بودند، ترکیبات اکسین بیشتري دریافت کردند. 

یاخته هاي نوك دانه رست باید در برابر نور باشد تا دانه رست به سمت نور خم شود.  

در گوجه فرنگی  .................. - 47

رنگ قرمز میوة آن، مربوط به ترکیبات رنگی در کریچه ها است.  

ترکیبات رنگی آن بر خالف ترکیبات رنگی در کریچه چغندر قرمز، خاصیت آنتی اکسیدان دارد.

میوة نارس آن اتیلن آزاد می کند و اتیلن آزاد شده باعث رسیده شدن میوه می شود.

تسهیل در برداشت میوه از بوته با میزان هورمون اتیلن رابطۀ مستقیم دارد.

در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین در برگ .................. - 48

چوب پنبه اي شدن یاخته هاي برگ افزایش می یابد.

در شاخه در محل اتصال با دمبرگ، الیۀ جدا کننده تشکیل می شود..

یاخته هاي منطقۀ الیۀ محافظ با فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده از هم جدا می شوند و به تدریج از بین می روند.

ترکیبات لیپیدي دیوارة یاخته هایی از شاخه، که در محل اتصال به دمبرگ قرار دارند، افزایش می یابد.  

چند مورد، صحیح است؟  - 49
الف) در کشت بافت اگر فقط اکسین استفاده شود، توده یاخته اي تمایز نیافته، ریشه تولید می کند. 

ب) در کشت بافت اگر فقط سیتوکینین بافت کال به ساقه تبدیل می شود. 
ج) در محیط کشت سترون اگر مقدار بیش تري اکسین نسبت به سیتوکینین استفاده شود منجر به ساقه زایی می شود. 

د) برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم هاي تجزیه کننده دیواره سلولی را تولید می کند.

1234

در اثر ضربه زدن به  برگ گیاه حساس،  ..................  در یاخته هاي قاعده برگ،  ..................  می یابد. - 50

فعالیت پروتئین هاي غشایی _ کاهش  حجم کریچه و فاصله پروتوپالست از دیواره _ افزایش  

فعالیت پروتئین هاي غشایی _ افزایش   حجم کریچه و فاصله پروتوپالست از دیواره _ کاهش  
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کدام رویداد در قطع ارتباط برگ با شاخه و ریزش آن نقش ندارد؟ - 51

چوب پنبه اي شدن یاخته هایی از شاخه که در محل اتصال به دمبرگ قرار دارند.

از بین رفتن یاخته پس از جدا شدن آن ها در منطقه الیه جداکننده می باشد.

تولید آنزیم هاي تجزیه کننده دیواره در برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین می باشد.

تشکیل الیه جدا کننده در قاعدة دمبرگ در محل اتصال به شاخه می باشد.

در گیاهان، یکی از راه هاي تالش براي جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا .................. - 52

یاخته هاي پوستک در بخش هاي هوایی است که همانند پوست انسان مانع از نفوذ عوامل بیماري زا می شود.  

کانی شدن دیواره یاخته در برگ گندم است که باعث افزایش توان سد فیزیکی در برابر عوامل بیماري زا است.  

کوتینی شدن و چوب پنبه اي شدن غشا، یاخته هاي گیاهی است که از ورود عوامل بیماري زا به گیاه جلوگیري می کند.

وجود کرك و یاخته هاي روپوستِی ترشحی، در ریشه و ساقه گیاه است.  

هر چه میزان هورمون اتیلن میوه ها افزایش یابد معموال  .................. میوه ها .................. - 53

احتمال خورده شدن- توسط گیاه خواران افزایش می یابد. مزة - ناخوشایندتر است.  

احتمال پراکنش - کاهش می یابد.   میزان فتوسنتز یاخته هاي سطح - افزایش می یابد.  

- .................. در بافت هاي آسیب دیده گیاهان تولید می شود و .................. باعث تحریک طویل شدن ساقه می شوند.(باتغییر) 54

اتیلن-سیتوکینین ها اکسین-سیتوکینین ها   اکسین-ژیبرلین ها اتیلن-ژبیرلین ها

چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد هورمون جیبرلین درست است؟  - 55
الف) عالوه بر گیاهان در برخی قارچ ها نیز تولید می شود. 
ب) با تأثیر بر الیه گلوتن دار، سبب تولید آمیالز می شود. 

ج) توسط رویان غالت در هنگام رویش تولید شده و از راه لپه به آندوسپرم می رسد. 
د) عالوه بر دیواره یاخته ها، ذخایر آندوسپرم را تجزیه می کند.

چهار مورد   سه مورد   دو مورد   یک مورد  

هورمون  ..................  مانند هورمون  ..................  نمی تواند  .................. - 56

موثر در بستن روزنه ها - موثر در رسیدن میوه ها - رشد گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد تنظیم کند.

موثر بر الیه گلوتن دار بذر گندم - محرك نورگرایی- در تولید میوه هاي بدون دانه نقش داشته باشد.

موثر در رویش بذر غالت - محرك تقسیم یاخته اي - طول ساقه را در شرایط مساعد افزایش دهد.

محرك ساقه زایی - محرك ریشه زایی - در نوعی تکثیر غیرجنسی گیاهان و درشت کردن میوه ها مورد استفاده قرار گیرد.

با بازشدن گل هاي درخت آکاسیا .................. - 57

سالیسیلیک اسید، آزاد می شود تا با القاي مرگ یاخته اي مانع اثر ویروس هاي بیماري زا شود.

آلکالوئیدهاي تلخ مزه منتشر می شوند تا گیاه خواران را دور سازند.

موادي ترشح می شود تا حشرات گرده افشان را به سوي گیاه فرا خوانند.

مانعی براي حملۀ مورچه هاي مهاجم به زنبورهاي گرده افشان ایجاد می شود.

در کدام یک از فرایندهاي زیر پتانسیل آب و حرکت آب متفاوت از سایرین است؟ - 58

قرار گرفتن یاخته هاي رو پوست پیاز در آب مقطر

ساخته شدن ساکارز در کلروپالست یاخته هاي نگهبان روزنه برگ

تحریک تولید آبسیزیک اسید و تغییرات فشار اسمزي در یاخته هاي نگهبان روزنه  

پاسخ به تماس در برگچه هاي گیاه حساس
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چند مورد از موارد زیر ترکیباتی است که گیاه براي جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا ترشح می کند؟  - 59

الف. مواد چسبناك در سطح گیاه                ب. ترکیباتی که در پاسخ به زخم گیاهان ترشح می شود 
پ. پروتئین موجود در کریچه هاي بذر جو     ت. ترکیبات متوقف کنندة تنفس سلولی 

ث. مواد لیپیدي ایجاد کنندة کوتین     

2345

هورمون هایی که با قطع جوانه رأسی، در جوانه هاي جانبی افزایش می یابد برخالف هورمون هایی که در سموم کشاورزي به کار می برند  .................. . - 60

با تحریک تقسیم سلولی، پیر شدن اندام هاي هوایی را به تأخیر می اندازند. با افزایش رشد طوالنی سلول ها، سبب افزایش ریشه زایی می شوند.

با بستن روزنه ها، سبب حفظ آب گیاه در شرایط نامساعد می شوند. براي تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن آن ها به کار می روند.
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