


 زیست یازدهم فصل نهم تشریحی

بعضی گیاهان با تولید موادي که براي گیاهان دیگر سّمی اند، از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلوگیري می کنند. به نظر شما این - 1
ویژگی چه نقشی در ماندگاري چنین گیاهانی دارد؟

با توجه به اینکه فرمول شیمیایی تنظیم کننده هاي رشد گیاهی شناخته شده است، این ترکیبات به طور مصنوعی ساخته می شوند و براي تولید و نگهداري - 2
محصوالت کشاورزي به کار می روند. به نظر شما آیا این ترکیبات می توانند سالمت انسان و محیط زیست را تهدید کنند؟

یکی از دالیل خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره یا انتقال، تولید اتیلن در آن هاست. براي رفع این مشکل، ترکیباتی به کار می برند که با اتصال به گیرنده  - 3
هاي اتیلن که در یاخته وجود دارند، سبب توقف فرایند رسیدگی می شوند. اکنون زیست شناسان در تالش اند با تغییر در ژن، گیاهان را نسبت به اتیلن

غیرحساس کنند. به نظر شما این ایده براي گیاهان میوه دار مناسب است؟ براي پاسخ خود دلیل ارائه دهید.

ساعت 240

با توجه به شکل مقابل توضیح دهید که شکستن شب با یک جرقۀ نوري چه تأثیري بر گل دهی گیاه روز کوتاه دارد. - 4

الف) پیش بینی می کنید که پاسخ ریشه به نور یک جانبه چه باشد؟ - 5
ب) براي بررسی درستی پیش بینی خود، آزمایشی طراحی کنید. 

پ) آزمایشی را که طراحی کرده اید با چند گیاه انجام و نتیجه را گزارش دهید.

اکسین کم

سیتوکینین زیاد

اکسین زیاد

سیتوکینین کم

- شکل روبه رو تمایز ریشه و ساقه را از یک تودة یاخته تمایز نیافته یا همان کال در حضور مقدار متفاوت اکسین و سیتوکینین، در محیط کشت نشان می  6
دهد. از این شکل چه نتیجه اي می گیرید؟

رشد جهت دار اندام هاي گیاهی در پاسخ به گرانش را چه می نامند؟ - 7

دو هورمون مؤثر در تولید میوه هاي بدون دانه کدامند؟ - 8

اکسین ها سبب از بین رفتن کدام نوع گیاهان می شوند؟ - 9

الیۀ خارجی  .................. در دانۀ غالت، تحت تأثیر هورمون جیبرلین در زمان رویش دانه قرار می گیرد. - 10

آکاسیا توسط ..................  گرده افشانی می کند. - 11

ساعت 240  

شکل مقابل : الف) چه فرآیندي درون گلخانه را نشان می دهد؟  - 12
ب) مربوط به گل دهی مصنوعی کدام گیاهان است؟

با توجه به شکل مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  - 13
الف) تأثیر چه هورمونی در گیاه را مشاهده می کنید؟ 

ب) این هورمون از کدام انگل ترشح می شود؟

1

پاسخ گیاهان به محرك ها
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) به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  دربارة شکل مقابل ( و  - 14

الف) تبدیل حالت  به  به دلیل تأثیر چه هورمونی است؟ 
ب) این هورمون عالوه بر این کار دو وظیفۀ دیگر هم دارد، آنها را بنویسید.

12

12

یاختۀ گیاه

1
2

نام قسمت هاي مشخص شده در شکل مقابل را بنویسید. - 15

) بخش الف چه نام دارد؟  با توجه به شکل مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید: - 16

) این بخش در پاسخ به چه عاملی تولید می شود؟ 

) بخش ب چه نام دارد؟ 

) چه تغییري در دیوارة سلول هاي این بخش روي می دهد؟

 1

 2

 3

 4

بالف

) تأثیر کدام دو هورمون را مشاهده می کنید؟  دربارة شکل مقابل به این سؤاالت پاسخ دهید:  - 17

) نسبت این دو هورمون در شکل هاي الف و ب به ترتیب کدام است؟

 1

 2

قند

گلوتن دار

1
2 1

در مورد شکل مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.الف) تأثیر کدام هورمون گیاهی را - 18
مشاهده می کنید؟ 

ب) کدام آنزیم از آندوسپرم آزاد می شود؟ 

ج) قسمت هاي  و  را نامگذاري کنید. 
د) دانه مربوط به کدام گیاهان است؟
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دو عامل محیطی مؤثر بر گل دهی گیاهان کدامند؟ - 19

پاسخ ساقۀ گیاه نسبت به نور و گرانش به ترتیب چگونه است؟ - 20

گیاه شبدر در چه زمان هایی گل می دهد؟ - 21

وقتی که برگ گیاه می افتد، محافظت از جوانه ها توسط چه عاملی انجام می گیرد؟ - 22

هر یک از موارد سمت راست جدول به کدام مورد سمت چپ مرتبط هستند؟  - 23

- داوودي 

- گل دهی گیاه 

- برگ تله مانند 

- ریزش برگ 

- نورگرایی منفی 

- گیاه گوشتخوار    

- ریشه   

- گیاه روز کوتاه   

- تبدیل َسرالد رویشی به سَرالد زایشی  

- آندوسپرم   

a

b

c

d

e

1

2

3

4

5
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در گیاه گوشتخوار، نوعی پاسخ به  .................. روي می دهد. - 24

در هنگام پیچش گیاه، سرعت رشد یاخته ها در بخش تماس یاخته با تکیه گاه،  .................. است. - 25

گل دهی در گیاهان، نیازمندي هاي نوري  .................. دارند. - 26

سرمادهی و مرطوب کردن دانه هاي  .................. ، سبب کوتاه شدن دورة رویشی آنها می شود. - 27

تغییرات فشار تورژسانس در یاخته هاي قاعدة برِگ  .................. ، سبب تا خوردن برگ می شود. - 28

در شرایط خشکی محیط و کم آبی، تولید هورموِن  .................. در گیاه افزایش می یابد تا تعادل آب حفظ شود. - 29

خرابی و گندیدگی میوه ها هنگام ذخیره و انتقال آنها به دلیل تولید هورمون  .................. است. - 30

چیرگی رأسی ناشی از تولید هورموِن  .................. در جوانه هاي جانبی گیاهان است. - 31

ریزش برگ گیاهان به دلیل تشکیل  .................. در ناحیۀ دمبرگ است. - 32

الیۀ محافظتی که در قاعدة دمبرگ سبب حفاظت یاخته ها می شود، ناشی از رویداد  .................. است. - 33

کاهش رشد گیاه و جلوگیري از رویش دانۀ آنها ناشی از عملکرد چه هورمونی است؟ - 34

پدیدة چیرگی رأسی ناشی از وجود کدام هورمون بازدارنده است؟ - 35

کدام هورمون به همراه اتیلن در پدیدة ریزش برگ هاي گیاهان مؤثر است؟ - 36

یاخته هاي موجود در محل ریزش برگ گیاه، توسط چه عاملی از بین می روند؟ - 37

میوه هاي نارس را قبل از پخش کردن در بازار تحت تأثیر چه هورمونی قرار می دهند؟ - 38

هر یک از موارد سمت راست جدول به کدام مورد سمت چپ مرتبط هستند؟  - 39

- آبسیزیک اسید 

- ترشح هورمون هاي بازدارندة رشد 

- کاهش اکسین 

- چوب پنبه اي شدن 

- موز رسیده 

- َهرس کردن َسرشاخه ها   

- شرایط نامساعد محیطی   

- بسته شدن روزنه هاي هوایی   

- الیۀ محافظ در محل ریزش برگ   

- آلکالوئید 

a

b

c

d

e

1

2

3

4
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در زمان رویش دانۀ ذرت، جیبرلین سبب فعال کردن چه آنزیمی براي تجزیۀ نشاسته می شود؟ - 40

سرعت پیر شدن اندام هاي گیاهی توسط چه هورمونی کاهش می یابد؟ - 41

اولین بار تأثیر هورمون جیبرلین روي چه گیاهی بررسی گردید؟ - 42

هر یک از موارد سمت راست جدول به کدام مورد سمت چپ مرتبط هستند؟  - 43

- عامل نارنجی 

- آنزیم هاي گوارشی 

- f بستن روزنه هاي هوایی 

- هورمون ساقه زایی 

- آگار 

- سیتوکینین   

- مخلوطی از اکسین ها   

- ذخایر غذایی آندوسپرم   

- بررسی چگونگی تأثیر اکسین   

- سیلیس 

a

b

c

d

e

1

2

3

4
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اولین آزمایشات دربارة پدیدة  .................. توسط داروین و پسرش انجام گرفت. - 44

نسبت باالي  .................. در کشت بافت، سبب تشدید ریشه زایی قلمه ها می گردد. - 45

َهرس کردن سرشاخه هاي گیاهی سبب افزایش هورمون  .................. در جوانه هاي جانبی می شود. - 46

کشِف گروهی از ترکیبات به نام  .................. ، سبب شروع شناسایی سایر تنظیم کننده هاي رشد گردید. - 47

مرگ یاخته اي در سلول گیاهی آلوده به ویروس، توسط مادة  .................. القاء می شود. - 48

وجود  .................. روي برگ بعضی گیاهان، حرکت حشرات روي آنها را مشکل می سازد. - 49

آلکالوئید موجود درون تنباکو،  .................. نام دارد. - 50
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بافت  .................. در اندام هاي مسّن گیاهی، مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است. - 51

هر یک از موارد سمت راست جدول به کدام مورد سمت چپ مرتبط هستند؟  - 52

- سالیسیلیک اسید 

- دارزي 

- سیانید 

- پوستک 

- زنبور وحشی 

 - توقف تنفس یاخته اي 

- اندام هاي جوان هوایی گیاه   

- القاي فرآیند مرگ یاخته اي   

- نوعی گیاه انگل   

a

b

c

d

e

1

2

3

4

کدام جانوران از درخت آکاسیا محافظت می کنند؟ - 53

بافت چوب پنبه در اندام هاي مسّن گیاهی عالوه بر ممانعت از ورود میکروب ها چه نقش دیگري دارد؟ - 54

برگ تنباکو ترکیبات فرار را براي جلب توجه چه جانوري تولید می کند؟ - 55

تنفس یاخته اي توسط چه ماده اي متوقف می گردد؟ - 56

خارجی ترین سامانۀ بافتی در برگ توتون چه نام دارد؟ - 57

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. - 58

پوستک، یک سّد محکم و کامًال غیرقابل نفوذ در برابر عوامل بیماري زا پدید می آورد.

وجود ترکیباتی مثل لیگنین و سیلیس در دیوارة یاختۀ گیاهی، آن را سخت و غیرقابل عبور می کند.

مورچه هاي ساکن گیاه آکاسیا، تنها می توانند به آفات جانوري حمله کنند.

تشکیل سنگواره هاي گیاهی، ناشی از ترشح ترکیبات گیاهی در پاسخ به زخم ها است.

نوزاد کرمی شکل که از برگ تنباکو تغذیه می کند، توسط نوزادان زنبور ماّدة ساکن در اطراف گیاه خورده می شود.

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. - 59

قطع جوانۀ رأسی در درختان، سبب ُپرشاخ و برگ تر شدن آنها می شود.

برنج هاي آلوده به قارچ جیبرال، کوتاه تر و قطورتر بودند.

داروین نشان داد که عامل خمش ساقه به سمت نور همان تجمع اکسین است.

نسبت باالي  در کشت بافت، سبب تشدید ساقه زایی در کال می شود.
اکسین

سیتوکینین

استفاده از افشانۀ سیتوکینین باعث شادابی شاخه ها و گل ها می گردد.

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید: - 60

نسبت باالي   در برگ گیاه سبب فعال کردن آنزیم هاي تجزیه کنندة یاخته هاي دمبرگ می شود.
اکسین

اتیلن

هورمون معدنی و گازي شکِل اتیلن از سوخت هاي فسیلی آزاد می گردد.

پدیدة چیرگی رأسی تنها ناشی از عملکرد هورمون هاي محرك رشد است.

پس از آن که دانشمندان دانستند که گیاهان اتیلن تولید می کنند، معلوم شد که اتیلن  حاصل از سوخت هاي فسیلی باعث ریزش برگ ها می شود.

هورمون هاي بازدارندة رشد گیاهی در شرایط نامساعد محیطی تولید می شود.

درست یا نادرست بودن جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. - 61

پیچش در ساقۀ مو به دلیل برابر بودن سرعت رشد در زمان هاي مختلف روي می دهد.

شکستن یک شب بلند با جرقۀ نوري سبب می شود تا گیاه داوودي به طور مصنوعی گل دهد.
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ب)

پ)

ت)

ث)

الف)

ب)

پ)
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ث)
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ب)
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ث)

الف)
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نورگرایی در ساقه، برعکِس ریشۀ گیاهان است.

نور در گیاهان، تنها در امر فتوسنتز نقش حیاتی دارد.

گوجه فرنگی تنها زمانی گل می دهد که طول شب از حّد معینی کمتر نباشد.
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پ)

ت)

ث)




