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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرك ها)

1. تحت تأثیر .................. صورت نمی گیرد. (باتغییر)
2) سیتوکینین، ریزش برگ ها1) سیتوکینین، چیرگی رأسی

4) ژیبرلین، درشت شدن میوه ها3) اتیلن، رسیدن میوه ها
2. کدام هورمون می تواند باعث پایین آمدن فشار تورژسانسی در سلول هاي نگهبان روزنه شود؟

4) آبسیزیک اسید3) سیتوکینین2) ژیبرلین1) اکسین
3. نقش سیتوکینین کدام است؟

2) افزایش مدت نگهداري میوه ها1) افزایش رسیدگی میوه ها
4) درشت کردن میوه هاي بدون دانه3) تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها

4. در کدام مورد، تراکم بیش تري از اکسین الزم است؟
4) شادابی گل ها3) رشد طولی ساقه2) ریزش برگ1) رشد جوانه هاي جانبی

5. کدام هورمون باعث مقاومت گیاه در مقابل کم آبی می شود؟
4) اکسین3) ژیبرلین2) آبسیزیک اسید1) سیتوکینین

6. کدام مطلب، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟  «هورمون مؤثر در درشت کردن حبه هاي انگور، همانند .................. » (با

 
تغییر)

1) آبسیزیک اسید، مانع تشکیل ریشه چه در دانه می گردد.
2) اتیلن، موجب تسریع در رسیدن میوه هاي نارس می شود.

3) سیتوکینین ها، سبب کاهش سرعت پیرِي برخی اندام ها می گردد.
4) اکسین، در طویل شدن ساقه ها موثر است.

7. با توجه به شکل مقابل هر گیاهی که گل دهی آن تحت تأثیر طول روز قرار می گیرد هرگاه در وضعیت .................. ،در حالت 

 
 ..................

 
1)  گل دهد -   گل نمی دهد.
2)   گل دهد -   گل می دهد.
3)  گل دهد -   گل نمی هد.

4)  گل ندهد -   و  نیز گل نمی دهد.

8. هورمونی که محرك .................. است می تواند سبب .................. شود.
1) طویل شدن ساقه ها - خفتگی دانه ها

2) درشت کردن میوه هاي بی دانه - توقف رشد جوانه هاي جانبی
3) کاهش فشار اسمزي سلول هاي نگهبان است - تسهیل در برداشت مکانیکی میوه ها

4) ریشه دار کردن قلمه ها - چیرگی رأسی

 
9. کدام عبارت در مورد هورمونی که سبب نمو دانه می شود صادق است؟(با تغییر)

 
1) برخالف اکسین، طویل شدن ساقه را تحریک می کند.

2) برخالف آبسیزیک اسید، باعث بیداري دانه ها و جوانه ها می شود.
3) همانند سیتوکینین، باعث درشت کردن میوه هاي بدون دانه می شود.

4) همانند اتیلن، در شرایط تنش افزایش می یابد.
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صفحه 2

10. هورمونی که محرك .................. است می تواند سبب .................. شود.(با تغییر)
1) طویل شدن ساقه ها - خفتگی دانه ها

 
2) درشت کردن میوه ها - شادابی گیاه

 
3) کاهش فشار اسمزي سلول هاي نگهبان است - ریزش میوه

 
4) ریشه دار کردن قلمه ها - چیرگی رأسی

11. کدام جمله در مورد هورمون هاي گیاهی نادرست است؟
1) هورمون مؤثر در بسته شدن روزنه  هاي هوایی، سبب حفظ جذب آب توسط ریشه ها می شود.

2) هورمون مورد استفاده در تولید میوه هاي بدون دانه، باعث تحریک طویل شدن ساقه نیز می شود.
3) ژیبرلین برخالف آبسیزیک اسید مانع تشکیل ریشه چه از دانه می شود.

4) میزان هورمون اتیلن در شرایط تنش زا افزایش می یابد.
12. هورمونی که سبب نورگرایی در گیاهان نورسته می شود، در .................. نقش دارد.(با تغییر)

2) کاهش سرعت پیر شدن برخی اندام ها1) مهار رشد جوانه هاي جانبی
4) بستن روزنه هاي هوایی3) تشکیل ساقه از سلول هاي کال

13. امروزه از ترکیبات مؤثر در نورگرایی گیاهان گندمی، در .................. استفاده می شود.(با تغییر)
2) افزایش مدت نگه داري میوه ها1) رشد جوانه هاي جانبی

4) تقویت ریشه زایی3) حفظ تعادل آب در گیاهان
14. هورمون .................. همانند هورمون ..................

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

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

 
15. چند گزینه می تواند عبارت مقابل را به درستی تکمیل کند؟

 
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.

 (1 (2 (3 (4

 
16. چند مورد در رابطه با هورمون اتیلن درست است؟

 
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.

 (1 (2 (3 (4

 
17. کدامیک از روابط بین موجودات زیر می تواند انگلی باشد؟

1) رابطه بین مورچه با گیاه آکاسیا
2) رابطه بین سیانوباکتر با گیاه گونرا

3) رابطه بین الرو حشرات با گیاه توبره واش
4) رابطه بین گل جالیز با گیاه گوجه فرنگی
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صفحه 3

 
18. کدام یک از روابط بین موجودات زیر می تواند انگلی باشد؟                

2) رابطۀ بین سیانوباکتر با گیاه گونرا1) رابطۀ بین مورچه با گیاه آکاسیا
4) رابطۀ بین گل جالیز با گیاه گوجه فرنگی3) رابطۀ بین الرو حشرات با گیاه توبره واش

 
19. هر هورمون گیاهی که  .................. می شود در   .................. نیز دخالت دارد.   

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

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

3) باعث بسته شدن روزنه هاي آبی - ممانعت از رویش دانه و رشد جوانه در شرایط نامناسب
4) به کمک آن؛ جذب آب و امالح براي قلمه ها ممکن - نورگرایی ساقه گیاه

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

 
 ..................

1) خم شدن دانه رست به سمت نور- باعث افزایش رشد طولی یاخته ها می شود.
2) تحریک ریشه زایی - باعث درشت کردن و رسیدگی میوه ها می شود.

3) ممانعت و تاخیر پیر شدن اندام هاي هوایی گیاه - فقط توسط یاخته هاي گیاهان ساخته می شود.
4) چیرگی راسی - در تبدیل تخمک به میوه و رشد میوه نقش دارد.

21. دانۀ غالتی که در شرایط محیطی مناسبی از نظر رشد قرار گرفته باشد ..................   
1) خارجی ترین الیۀ آندوسپرِم آن، هورمون جیبرلین می سازد که این هورمون سبب تولید و رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می 

شود.

 
2) یاخته هاِي الیۀ گلوتن ساِز آن، یاختۀ هدف هورمون جیبرلین هستند. 

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

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

 
22. آبسیزیک اسید .................. 

1) با جلوگیري از ورود آب و اکسیژن به دانه، رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط حفظ می کند.
2) 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. 

3) 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. 

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

 
23. هر چه میزان هورمون اتیلن میوه ها افزایش یابد معموال  .................. میوه ها .................. 

 
2) احتمال خورده شدن- توسط گیاه خواران افزایش می یابد.1) مزة - ناخوشایندتر است. 

 
3) میزان فتوسنتز یاخته هاي سطح - افزایش می یابد. 

 
4) احتمال پراکنش - کاهش می یابد. 

 
24. اکسین همانند جیبرلین می تواند در رشد  .................. به منظور درشت کردن میوه نقش داشته باشد. 

 
1) تخمدان هلو          

 
2) تخمدان سیب      

 
4) تخمک خیار3) تخمک موز      

 
25. یکی از پاسخ هاي دفاعی گیاه در برابر ویروس هاي بیماري زا گیاهی  .................. 

1) 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. 

2) 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. 

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

4) با مرگ یاخته هاي آلوده، ارتباط یاخته هاي آلوده با سالم قطع می شود تا گیاه فرصت پیدا کند تا ترکیبات ضد ویروس بسازد.
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صفحه 4

 
26. نمی توان گفت .................. 

1) نور همیشه از طریق تاثیر در فتوسنتز، فرآیندهاي متفاوت دیگري را در گیاهان تنظیم می کند.
2) براي گل دادن الزم است سرالد رویشی در گیاهان  به سرالد زایشی تبدیل شود.

3) گیاهانی وجود دارند که دماي محیط در تبدیل جوانۀ رویشی آنها به سرالد گل، موثر است.
4) طول روز در گل دادن گوجه فرنگی تاثیر ندارد.

 
27. کدام گزینه، نادرست است؟

 
.................. همانند .................. 

 
1) شبدر – گیاهان روز بلند، براي تولیدسرالد زایشی به شب کوتاه احتیاج دارد. 

2) گیاه داوودي – گوجه فرنگی، در شب هاي بلند گل می دهد.
3) سرالد رویشی – سرالد زایشی، براي تولید، به طول روز خاص نیاز دارد.

4) رویش جوانۀ رویشی – تولید سرالد زایشی به دماي مناسب نیاز دارد.
28. خم شدن دانه رست گیاهی از گندمیان در برابر نور یک جانبه ممکن نیست .................. 

1) حاصل افزایش رشد طولی یاخته ها در سمت سایه نسبت به یاخته هاي سمت رو به نور باشد.
2) به دلیل جابه جایی اکسین از سمت نزدیک نور به سمت نزدیک نور باشد.

3) نوعی رشد جهت دار اندام هاي گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه باشد.
4) با قرار دادن پوشش شفاف بر روي نوك دانه رست رخ دهد.

 
29. چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

 
«هورمون گیاهی اي که در .................. دارد، ممکن نیست .................. »

 
الف ) جلوگیري از رشد جوانه هاي جانبی نقش - در بافت هاي آسیب دیده گیاهی تولید شود.

 
ب ) تمایز کال به بافت هاي مختلف در محیط کشت سترون دخالت - در تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار رود.

 
ج ) به تأخیر افتادن فرایند پیري در اندام هاي هوایی گیاه نقش - نقش بازدارندگی رشد جوانه هاي جانبی را داشته باشد.

 
د ) حفظ آب گیاه با بستن روزنه ها دخالت - از رشد دانه رست در شرایط خشکی جلوگیري کند.

 (1 (2 (3 (4

 
30. در فرایند ریزش برگ، افزایش نسبت هورمون اتیلن به اکسین ..................

1) مستقیمًا سبب تشکیل الیۀ محافظتی در سمت شاخه می شود.
2) باعث افزایش اندازة یاخته ها در الیۀ جداکننده نسبت به سایر نقاط اطراف می شود.

3) تولید آنزیم هاي نظیر آنزیم تجزیه کننده پکتین را به دنبال دارد.
4) در ابتدا باعث بروز یکی از تغییرات دیواره می شود که در جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا نقش دارد.

31. در گیاهانی که در شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی زندگی می کنند، ممکن است .................. 
1) تحت اثر هورمون مؤثر بر ریشه زایی، رشد جوانه هاي جانبی انجام پذیرد.

2) نوعی هورمون، سبب افزایش فشار تورژسانسی یاخته هاي نگهبان روزنه شود.
3) رفتار روزنه اي متفاوت با سایر گیاهان مشاهده شود.

4) در روز آب به صورت قطراتی از لبۀ برگ ها خارج شود.

 
32. هر هورمون گیاهی که .................. 

1) سبب انجام فرآیند رسیدگی میوه ها می شود، در حفظ آب گیاه نقش دارد.
2) در توقف رشد جوانه هاي جانبی در گیاه نقش دارد، نوعی بازدارندة رشد محسوب می شود.

3) سبب بسته شدن روزنه هاي هوایی می شود، در مقاومت گیاه در برابر خشکی نقش دارد.

4) در شرایط محیطی نامساعد افزایش می یابد، می تواند از سوخت هاي فسیلی نیز رها شود.
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33. کدام عبارت نادرست است؟
1) در دانۀ در حال رویش غالت، آنزیم آمیالز الیۀ گلوتن دار را تجزیه می کند.

2) آلودگی دانه رست هاي برنج به قارچ جیبرال، سرعت رشد آن ها را افزایش می دهد.
3) نوعی قارچ بیماري زاي گیاهی، می تواند اندام مکندة خود را وارد یاخته هاي گیاه کند.

4) جیبرلیک اسید، هنگام رویش بذر غالت، سبب تولید و رها شدن آنزیم هاي گوارشی می گردد.

 
34. چند مورد از کلمههاي زیر می تواند جمله زیر را به درستی تکمیل کند؟

 
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

 
1) یک مورد 

 
2) دو مورد 

 
3) سه مورد 

 
4) چهار مورد 

35. کدام  یک از مطالب زیر در مورد هورمون سیتوکینین صادق نیست؟
1) پیر شدن اندام هاي هوایی را تاخیري می اندازد.

2) موجب افزایش تعداد سلول ها می شود.
3) در کشت بافت از با اکسین کم و سیتوکنین زیاد به منظور تشکیل ساقه از سلول هاي تمایز نیافته کال استفاده می شود.

4) در کشاورزي از این هورمون براي ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود.
36. هورمون ژیبرلین، کدام یک از اعمال زیر را انجام نمی دهد؟

1) تحریک طویل شدن ساقه
2) نمو میوه و جوانه زنی

3) درشت کردن انگور بدون دانه
4) سرعت پیر شدن بخشی از اندام هاي گیاهی بدون دانه را افزایش می دهد. 

37. در گیاهان، هورمونی که .................. می تواند در شرایط نامساعد مانع رشد جوانه ها شود.(با تغییر)
1) از آن در کشاورزي براي ریشه زایی استفاده می شود.

2) در پالسمولیز سلول هاي نگهبان روزنه نقش دارد.
3) در درشت کردن بعضی میوه ها نقش دارد.

4) عامل ایجاد ساقه در توده ي سلول تمایز نیافته است.
38. از میوه ي رسیده ي سیب هورمونی آزاد می شود که .................. (با تغییر)

1) تقسیم سلولی در سبزیجات را تحریک می کند.
2) امکان طویل شدن سلول هاي گیاهی هنگام رشد را فراهم می آورد.
3) برخالف ژیبرلین، سبب ایجاد خفتگی در دانه ها و جوانه ها می شود.

4) سرعت رسیدن میوه هاي نارِس انگور را افزایش می دهد.

 
39. هورمونی که امکان طویل شدن سلول ها را هنگام رشد فراهم می کند .................. (با تغییر)

1) در رأس ساقه ها تولید می شود.
2) سبب ریزش برگ درختان می شود.

3) رشد گیاه را در شرایط نامساعد، کاهش می دهد.
4) سنتز پروتئین را در شرایط نامساعد محیطی کنترل می کند.

 
40. کدام عبارت نادرست است؟ «هورمونی که .................. .» (باتغییر)

1) نسبت باالي اکسین به آن باعث تحریک ریشه زایی کال می شود، به صورت افشانه براي شادابی گل ها استفاده می شود.
2) بعضی ترکیبات آن سبب از بین رفتن دو لپه اي ها می شود ، براي تشکیل میوه هاي بدون دانه کاربرد دارد.

3) اثر خفتگی دانه ها و جوانه ها را برطرف می کند، می تواند در درشت کردن میوه ي گالبی دخالت داشته باشد.
4) در کشت بافت باعث تبدیل کال به ساقه می شود، باعث درشت کردن میوه هاي بدون دانه می شود.

41. گاز اتیلن، بر کدام  یک اثر بازدارنده دارد؟ (با تغییر)
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2) ریزش میوه ها1) ریزش برگ ها
 
4) کاهش زمان رسیدن میوه ها3) رشد جوانه هاي جانبی 

 
42. کدام دو هورمون در امر جوانه زنی دانه ها عکس یک دیگرند؟ (با تغییر)

2) سیتوکینین، اتیلن1)  ژیبرلین، آبسیزیک اسید
4) آبسیزیک اسید، اتیلن3) اکسین، ژیبرلین

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

2) مهاِر رشِد جوانه هاي جانبی1) تشکیل ساقه از کال
4) درشت کردن میوه هاي بدون دانه3) رسیدن میوه ها

 
44. هورمونی که سبب .................. می شود، همانند اتیلن .................. (با تغییر)
1) تحریک تقسیم سلولی- سرعت پیر شدن اندام هاي گیاهی را کاهش می دهد.

2) تولید ساقه از کال- بر مدت نگه داري میوه تأثیر گذار است.
3)  ریشه دار کردن قلمه ها- بر خفتگی دانه ها اثر بازدارنده دارد.

4) بسته شدن روزنه ها می شود - در مقاومت گیاه در شرایط سخت بی تاثیر است

 
45. کدام مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«کاهش نسبت سیتوکینین به اکسین موجب .................. می شود.»

 
1) تولید ساقه در کال

 
2) تشکیل ریشه در کال

 
3) افزایش رشد جوانۀ جانبی

 
4) تشکیل شاخۀ جدید

46. کدام نادرست است؟ «هورمونی که در گیاهان ..................»
1) باعث چیرگی رأسی می شود، فرآیند تقسیم سلول ها را تشدید می کند.

2) سبب رها شدن آنزیم هاي گوارشی از الیه خارجی آندوسپرم می شود، می تواند سبب درشت کردن میوه ها شود.

 
3) رسیدگی سریع میوه ها را ممکن می سازد، می تواند در واکنش به زخم هاي بافتی افزایش یابد.

 
4) به کمک آن، جذب آب و امالح براي قلمه ها ممکن می شود در طویل شدن ساقه گیاه نیز دخالت دارد.

47. هورمونی که سبب تجزیۀ دیوارة یاخته و ذخایر آندوسپرم می شود، در .................. نقش دارد.

 
2) کاهش سرعت پیر شدن برخی اندام ها1) رشد میوه و رویش دانه

4) بستن روزنه هاي هوایی3) تشکیل ساقه از سلول هاي کال
48. از .................. براي تازه نگه داشتن برگ و گل ها و از ..................  براي درشت کردن میوه ها استفاده می شود.

2) سیتوکینین - آبسیزیک اسید1) اتیلن - آبسیزیک اسید

 
4)  سیتوکینین - جیبرلین3) سیتوکینین - اتیلن

49. هورمونی که محرك .................. است می تواند سبب .................. شود.

 
1) ساقه زایی - چیرگی رأسی

 
2) درشت کردن میوه هاي بی دانه - رشد جوانه هاي جانبی

3) رویش بذر - رسیدگی میوه ها
4) افزایش پتانسیل آب یاخته هاي نگهبان - منع رشد جوانه ها

 
50. چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 

 
«در یک فرد سالم، هیچ یک از یاخته هاي موجود در خون که توانایی .................. را دارند، نمی توانند .................. »

 
الف) انجام تراگذري - در طول حیات خود، از نظر ساختار و اندازه تغییر نمایند.

 
ب) بیگانه خواري - یک میکروب خاص را از سایر میکروب ها شناسایی کنند.

 
ج) ورود به مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي - گیرندة آنتی ژنی داشته باشد.

 
د)تولید مادة گشاد کنندة رگ ها - مادة ضد انعقاد خون تولید نمایند.

 (1 (2 (3 (4

G2
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وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 50نام و نام خانوادگی :

آموزشگاه پرساموضوع زیست یازدهم (97-98)( * فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرك ها)

سیتوکینین نوعی هورمون محرك رشد است ریزش برگ ها از آثار هورمون هاي بازدارندة رشد است. 1.گزینه 2
آبسیزیک اسید باعث بسته شدن روزنه هاي هوایی می شود که براي تحقق این امر الزم است سلول هاي نگهبان روزنه آب 2.گزینه 4

از دست دهند و فشار تورژسانس در آن ها کاهش یابد.

 
از سیتوکینین به صورت افشانه براي شادابی شاخه هاي گل و افزایش مدت نگهداري میوه ها و سبزیجات استفاده می شود. 3.گزینه 2

 
گزینۀ  و  مربوط به اتیلن. گزینه  مربوط به جیبرلین است.

اکسین باعث رشد طولی ساقه می شود. 4.گزینه 3
)- ریزش برگ، بستگی به هورمون هاي اکسین باعث بازدارندگی رشد جوانه ها ي جانبی می شود (چیرگی رأسی) (رد گزینه ي 

.( ) - از سیتوکینین به صورت افشانه براي شادابی گل ها استفاده می شود (رد گزینه ي  بازدارنده مثل اتیلن دارند (رد گزینه ي 

 
آبسیزیک اسید باعث بسته شدن روزنه ها و حفظ آب توسط ریشه ها می شود.  5.گزینه 2

هورمون مؤثر در درشت کردن حبه هاي انگور، ژیبرلین است که باعث تحریک طویل شدن ساقه می شود. اکسین با 6.گزینه 4
انعطاف پذیر کردن دیواره ي سلولی سبب طویل شدن ساقه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
: ژیبرلین برخالف آبسیزیک اسید باعث جوانه زنی دانه می گردد. گزینه ي 

: اتیلن سبب تسریع در رسیدن میوه ها می شود. گزینه ي 
: ژیبرلین در سرعت پیري برخی اندام ها مؤثر نیست. گزینه ي 

گیاهانی که گل دهی آن ها تحت تأثیر طول روز قرار می گیرد، گیاهان روز کوتاه یا روز بلند هستند که در گیاهان روز 7.گزینه 3
) گل نمی دهند. )، گل می دهند ولی در شب بلند ( بلند زمانی که طول یک شب بلند با کمک فالش نوري شکسته شود (

 
هورمون اکسین سبب ریشه دار کردن قلمه ها می شود. این هورمون سبب چیرگی رأسی نیز می شود.  8.گزینه 4

9.گزینه 2
هورمون ژیبرلین در ساقه، ریشه  و دانه هاي در حال نمو تولید می شود و برخالف آبسیزیک اسید باعث بیداري دانه ها و جوانه ها می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): اکسین و ژیبرلین، طویل شدن ساقه را تحریک می کنند.  گزینه (

 
): ژیبرلین در درشت کردن میوه هاي بدون دانه نقش دارد ولی سیتوکینین چنین نقشی ندارد. گزینه (

): در شرایط تنش اتیلن و آبسزیک اسید نقش دارند. گزینه (

 
هورمون اکسین سبب ریشه دار کردن قلمه ها می شود. این هورمون سبب چیرگی رأسی نیز می شود. 10.گزینه 4

 
آبسیزیک اسید برخالف ژیبرلین مانع تشکیل ریشه چه از دانه می شود. 11.گزینه 3

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

: آبسیزیک اسید به وسیله بستن روزنه ها و حفظ جذب آب توسط ریشه ها، تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی را تنظیم گزینۀ 

 
می کند.

 
: هورمون ژیبرلین باعث تحریک طویل شدن ساقه می شود از کاربردهاي این هورمون تولید میوه بدون دانه است. گزینۀ 

: میزان هورمون اتیلن در شرایط نامساعد افزایش می یابد. گزینۀ 
هورمون اکسین که عامل نورگرایی در ساقه ها است، بر رشد جوانه هاي جانبی درخت، اثرات بازدارنده دارد (چیرگی 12.گزینه 1

 
رأسی).

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: سیتوکینین باعث کاهش سرعت پیر شدن می شود. گزینۀ 

 
: سیتوکینین باعث تشکیل ساقه از سلول هاي کال می شود. گزینۀ 
: آبسیزیک اسید باعث بستن روزنه هاي هوایی می گردد. گزینۀ 

هورمون اکسین مسئول ایجاد گرایش ها است از طرف دیگر اکسین موجب تشکیل ریشه روي قلمه ها می شود. 13.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها: 14.گزینه 3

): هورمون سیتوکینین سبب رشد جوانه هاي جانبی ولی هورمون اکسین مانع رشد جوانه هاي جانبی می شود. گزینۀ (
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): هورمون سیتوکینین، در کشت بافت باعث ایجاد ساقه از یاخته هاي تمایزنیافته می شود. گزینۀ (

 
): جیبرلین و اکسین، سبب تولید میوه هاي درشت و بدون دانه می شوند. گزینۀ (

 
): اکسین باعث رشد یک طرفه در مقابل نور می شود. گزینۀ (

 
الف. هورمون اکسین سبب افزایش طول ساقه و ریشه زایی می شود. (درست) 15.گزینه 4

 
ب. افزایش هر دو هورمون اکسین و اتیلن سبب چیرگی انتهایی می شود. (درست)

پ. سیتوکینین با از بین بردن چیرگی انتهایی، سبب افزایش شاخ و برگ درختان می شود. هم چنین در کشت بافت، سبب  تولید ساقه

 
از یاخته هاي تمایزنیافته می گرد. (درست)

ت. جیبرلین و آبسزیک اسید در رابطه با جوانه زنی دانه ها عکس یکدیگر عمل می کنند. آبسزیک اسید مانع جوانه زنی دانه ها می شود.

 
(درست)

 
هر چهار مورد مطالب درستی را بیان می کنند. 16.گزینه 4

 
الف. قبل از کشف اتیلن در گیاهان، معلوم شده بود، اتیلن حاصل از سوخت هاي فسیلی باعث ریزش برگ درختان می شود.

 
ب. اتیلن سبب رسیدن میوه هاي نارس، و ریزش آنها می شود.

 
پ. با افزایش اکسین در جوانه هاي راسی، تولید اتیلن در جوانه هاي جانبی تحریک می شود.

 
ت. بافت هاي آسیب دیدة گیاهان نیز اتیلن تولید می کنند.

 
بررسی گزینه ها: 17.گزینه 4

): مورچه ها روي گیاه آکاسیا زندگی می کنند. مورچه ها براي حفاظت از محیط زندگی خود، به حشره اي که قصد خوردن گزینۀ (
برگ هاي آکاسیا را دارد حمله می کنند. با حمله هاي مرگ بار این مورچه ها، خیلی بعید است که گیاه خواري که قصد خوردن برگ

 
آکاسیا را دارد جان سالم به  در ببرد. و به این صورت گیاه آکاسیا در برابر هجوم گیاه خواران حفظ می شود. 

): سیانوباکترهاي همزیست درون ساقه و دمبرگ گیاه گونرا، تثبیت نیتروژن انجام می دهند و نیتروژن مورد نیاز این گیاه را گزینۀ (

 
تامین می کنند و در مقابل باکترهاي سیانوباکتري از محصوالت فتوسنتزي گیاه گونرا استفاده می کنند. 

): گیاه توبره واش از گیاهان حشره خوار است. در این گیاهان برخی از برگ ها براي شکار و گوارش جانوران کوچک تغییر گزینۀ (

 
کرده است. رابطۀ گیاه توبره واش با این حانوران، رابطه شکار و شکارچی است. 

): انواعی از گیاهان انگل وجود دارند. گل جالیز با ایحاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشه گیاهان جالیزي ( براي مثال گوجه گزینۀ (
فرنگی)، مواد مغذي مورد نیاز خود را دریافت می کند.

 
بررسی سایر گزینه ها: 18.گزینه 4

): مورچه ها روي گیاه آکاسیا زندگی می کنند. مورچه ها براي حفاظت از محیط زندگی خود، به حشره اي که قصد خوردن برگ  گزینۀ (
هاي آکاسیا را دارد حمله می کنند. با حمله هاي مرگ بار این مورچه ها، خیلی بعید است که گیاه خواري که قصد خوردن برگ آکاسیا را

دارد جان سالم به در ببرد.  و به این صورت گیاه آکاسیا در برابر هجوم گیاه خواران حفظ می شود.  در این رابطه هر دو جاندار از

 
همزیستی هم سود می برند.

): سیانوباکترهاي همزیست درون ساقه و دمبرگ گیاه گونرا، تثبیت نیتروژن انجام می دهند و نیتروژن مورد نیاز این گیاه را گزینۀ (

 
تامین می کنند و در مقابل باکترهاي سیانوباکتر از محصوالت فتوسنتزي گیاه گونرا استفاده می کنند. 

): گیاه توبره واش از گیاهان حشره خوار است. در این گیاهان برخی از برگ ها براي شکار و گوارش جانوران کوچک تغییر گزینۀ (

 
کرده است.  رابطه گیاه توبره واش با این جانوران، رابطه شکار و شکارچی است. 

): انواعی از گیاهان انگل وجود دارند. گل جالیز با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشۀ گیاهان جالیزي ( براي مثال گوجه گزینۀ (

 
فرنگی)، مواد مغذي مورد نیاز خود را دریافت می کند.

 
بررسی سایر گزینه ها: 19.گزینه 4

): سیتوکینین ها، پیر شدن اندام هاي هوایی گیاه را به تاخیر می اندازد و باعث "ساقه زایی" می شوند. اکسین، ریشه زایی را گزینۀ (

 
تحریک می کند.

 
): هورمون اکسین باعث چیرگی راسی می شود، و فقط مانع رشد جوانه هاي جانبی می شود.  گزینۀ (

 
): روزنه هاي آبی همیشه باز هستند. هورمون آبسیزیک اسید باعث بسته شدن روزنه هاي هوایی می شود. گزینۀ (

 
): اکسین ریشه زایی را تحریک می کند و با ایجاد ریشه ها، جذب آب و امالح افزایش می یابد. اکسین باعث نورگرایی می شود. گزینۀ (
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بررسی گزینه ها: 20.گزینه 1

): جیبرلین ها از نظر تاثیر جوانه زنی عکس آبسیزیک اسید عمل می کنند. اکسین باعث خم شدن دانه رست به سمت نور می  گزینۀ (

 
شود. اکسین و جیبرلین هر دو باعث افزایش طول یاخته می شوند.

): هورمون اکسین باعث ریشه زایی می شود. اکسین و جیبرلین در درشت کردن میوه ها کاربرد دارند اما در رسیدگی میوه ها، گزینۀ (

 
بازدارنده هاي رشد نقش دارند. رسیدگی میوه ها بر عهدة اتیلن است. 

1
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صفحه 8

): سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته اي و در نتیجه ایجاد یاخته هاي جدید، پیر شدن اندام هاي هوایی گیاه را به تاخیر می  گزینۀ (
اندازد. هورمون جیبرلین عکس آبسیزیک اسید عمل می کند اما این هورمون به غیر از گیاهان براي مثال در قارچ جبیرال نیز یافت می 

 
شود. 

 
): تخمک ها به "دانه" تبدیل می شوند. میوه از رشد و نمو بقیۀ قسمت هاي گل تشکیل می شود.  گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 21.گزینه 2

 
):هورمون جیبرلین توسط رویاِن درون دانه ساخته و ترشح می شود.  گزینۀ (

): هورمون جیبرلین بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم (الیۀ گلوتن ساز) اثر می گذارد و سبب تولید و رها شدن آنزیم هاي گزینۀ (

 
گوارشی دانه می شود. 

 
): در دانه غالت، لپه نقش انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان را به عهده دارد. نشاسته درون آندوسپرم ذخیره می شود.  گزینۀ (

 
): لپه، گلوکز حاصل از تجزیه نشاسته را به رویان منتقل می کند. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 22.گزینه 4

 
): پوستۀ دانه با جلوگیري از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شود.  گزینۀ (

): آبسیزیک اسید موجب بسته شدن روزنه هاي هوایی در شرایط کم آبی محیط می شود. یاخته هاي نگهبان یون هاي پتاسیم و گزینۀ (

 
کلر خود را از دست می دهند، به دنبال آن یاخته هاي نگهبان آب خود را از دست می دهند و روزنه ها بسته می شوند.

): براي باز شدن روزنه هاي هوایی، با انباشت ساکارز و یون هاي کلر و پتاسیم، در یاختۀ نگهبان، پتانسیل آب یاخته ها کاهش گزینۀ (
یاخته و آب از یاخته هاي مجاور به یاخته هاي نگهبان وارد می شود. در نتیجه، یاخته ها دچار تورژسانس شده و دیوارل پشتی به علت

ضخامت ك بیشتر منبسط می شود و روزنه باز می شود و تعرق افزایش می یابد. اما آبسیزیک اسید موجب بسته شدن روزنه هاي هوایی

 
می شود. 

): آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط گزینۀ (

 
نامساعد می شود. 

 
بررسی گزینه ها: 23.گزینه 2

): میوه هاي نارس معموال مزة ناخوشایندي دارند. دانشمندان در پژوهش هاي خود دریافتند که از میوه هاي رسیده اتیلن آزاد گزینۀ (

 
می شود. 

): میوه هاي نارس معموال مزة ناخوشایندي دارند در نتیجه دانه هاي نارس تا زمان رسیدگی میوه از خورده شدن به وسیلۀ گزینۀ (

 
جانوران حفظ می شوند. هر چه میوه رسیده تر باشد، مزة آن خوشایند تر و احتمال خورده شدن توسط جانوران افزایش می یابد. 

): رنگ هاي درخشان میوه هاي رسیده، جانوران را به خود، جذب می کنند. در یاخته هاي میوه هاي رسیده معموال سبزدیسه ها گزینۀ (

 
که به مقدار فراوانی سبزینه دارند به رنگ دیسه تبدیل می  شوند. 

): هورمون اتیلن در ریزش میوه نیز نقش دارد. میوة رسیده که اتیلن بیشتري دارد، راحت تر از گیاه جدا می شود و توسط گزینۀ (

 
پیکر جانوران ، آب یا باد جابجا می شود. 

 
بررسی گزینه ها: 24.گزینه 1

): میوة درخت هلو، حاصل رشد تخمدان است. هورمون اکسین و جیبرلین با افزایش رشد تخمدان در درشت کردن میوه نقش گزینۀ (

 
دارد. 

 
): میوة سیب حاصل رشد نهنج است.  گزینۀ (

 
): تخمک ها به دانه تبدیل می شوند.  ) و ( گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 25.گزینه 4

): ورود ویروس در گیاه، ،فرآیندهایی را به راه می اندازد که نتیجۀ آن، مرگ یاخته هاي آلوده به ویروس است. این فرآیندها گزینۀ (

 
در یاخته هاي گیاهی به راه می افتد و نه درون ویروس. 

 
): یاخته هاي آلوده به ویروس، سالیسیلیک اسید می سازند نه یاخته هاي سالم گیاهی. گزینۀ (

 
): پوستک ساختار یاخته اي ندارد. گزینۀ (

 
): با مرگ یاخته هاي آلوده، ارتباط یاخته هاي آلوده با سالم قطع می شود.  گزینۀ (

 
. نور عالوه بر تاثیر در فتوسنتز، فرآیندهاي متفاوتی را در گیاهان تنظیم می کند. 26.گزینه 1

 
. براي گل دادن گیاهان، الزم است سرالد رویشی که در جوانه قرار دارد، به سرالد زایشی یا گل تبدیل شود.
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. تبدیل جوانۀ رویشی به سرالد گل به دماي محیط و طول روز وشب بستگی دارد.

. گل دادن گوجه به طول روز و شب وابسته نیست.

 
. شبدر، گیاه روز بلند است. بنابراین براي تولیدسرالد زایشی به شب کوتاه احتیاج دارد. 27.گزینه 3

 
. داوودي یک گیاه روز کوتاه ولی گوجه فرنگی یک گیاه بی تفاوت است. گوجه فرنگی در شب هاي بلند و کوتاه هردو گل می دهد.

 
. سرالد زایشی نه سرالد رویشی، براي تولید، در عده اي از گیاهان به طول روز خاص نیاز دارد.
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پوشش شفاف

صفحه 9

. جوانۀ رویشی براي رویش و سرالد زایشی براي تولید به دماي مناسب نیاز دارند.

 
بررسی گزینه ها:  28.گزینه 2

 
): خم شدن دانه رست، حاصل افزایش رشد طولی یاخته ها در سمت سایه نسبت به یاخته هاي سمت رو به نور است. گزینۀ (

 
): خم شدن دانه رست در برابر نور یک جانبه به علت جابه جایی اکسین از سمت مقابل نور به سمت سایه است. گزینۀ (

 
): خم شدن دانه رست، نوعی رشد جهت دار اندام هاي گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه است.  گزینۀ (

 
): با قرار دادن پوشش شفاف بر روي نوك دانه رست، خم شدن دانه رست در برابر نور یک جانبه انجام می گیرد. گزینۀ (

 
تنها مورد «ج» عبارت را به درستی کامل می کند.  29.گزینه 1

 
بررسی گزینه ها: 

«الف»: سه هورمون آبسیزیک اسید، اکسین و اتیلن در جلوگیري از رشد جوانه هاي جانبی نقش دارند که اتیلن در بافت هاي آسیب دیده

 
تولید می شود. 

«ب»: دو هورمون اکسین و سیتوکینین در تمایز کال در محیط کشت سترون دخالت دارند. اکسین براي تکثیر رویشی گیاهان با استفاده

 
از قلمه به کار می رود. 

 
«ج»: سیتوکینین سبب به تأخیر افتادن فرایندهاي پیري در اندام هاي هوایی گیاه می شود و سبب رشد جوانه هاي جانبی می شود. 

«د»: آبسیزیک اسید در شرایط نامساعد محیطی، مانند خشکی، سبب حفظ آب گیاه از طریق بستن روزنه ها و نیز مانع از رویش دانه

 
رست در شرایط نامساعد می شود. 

 
30.گزینه 3

 
 
 
 
 

 
بررسی گزینه ها: 

): افزایش نسبت اتیلن به اکسین، مستقیمًا باعث ریزش برگ می شود اما تشکیل الیۀ محافظتی در سمت شاخه بعد از ریزش گزینۀ (

 
برگ انجام می شود.  

 
): اندازة یاخته ها در الیۀ جداکننده نسبت به سایر نقاط اطراف کم تر است. گزینۀ (

): مشخص شده است که برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین آنزیم هاي تجزیه کننده دیواره را تولید می کند. از گزینۀ (

 
آنجا که دیواره داراي پکتین، پروتئین و سلولز است، پس آنزیم هاي تجزیه کننده این ترکیبات تولید می شوند.

): افزایش نسبت اتیلن به اکسین، مستقیمًا باعث ریزش برگ می شود. بعد از ریزش برگ، چوب پنبه اي شدن یاخته هاي گزینۀ (

 
شاخه، در جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا نقش دارد. 

 

 
بررسی گزینه ها:  31.گزینه 3

 
): هورمون اکسین (هورمون مؤثر بر ریشه زایی)، باعث چیرگی رأسی (مانع از رشد جوانه هاي جانبی) می شود. گزینۀ (

): شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسزیک اسید در گیاهان را تحریک می کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن گزینۀ (
روزنه ها (پالسمولیز و «کاهش فشار تورژسانسی» یاخته هاي نگهبان روزنه) و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد

 
جوانه ها در شرایط نامساعد می شود. 

): رفتار روزنه اي برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس ها، در حضور نور متفاوت است و سبب می شود در طول گزینۀ (

 
روز، روزنه ها بسته بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیري شود. 
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صفحه 10

): در هنگام شب یا در «هواي بسیار مرطوب» که شدت تعرق کاهش می یابد، یاخته هاي درون پوست همچنان به پمپ کردن گزینۀ (
یون هاي معدنی به درون استوانه آوندي ادامه می دهند. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه اي به برگ ها می رسد، از مقدار تعرق آن از

 
سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا لبه برگ هاي بعضی گیاهان علفی خارج می شود که به آن تعریق می گویند.

 
بررسی گزینه ها:  32.گزینه 3

): هورمون هاي آبسیزیک اسید و اتیلن بر فرایند رسیدگی میوه نقش دارند، و از بین این دو هورمون، فقط هورمون آبسیزیک گزینه (

 
اسید باعث حفظ آب گیاه می شود.

): هورمون اکسین و هورمون آبسیزیک اسید و اتیلن، مانع از فعالیت جوانه هاي جانبی می شوند. اکسین از محرك هاي رشد گزینۀ (

 
است. 

): هورمونی که سبب بسته شدن روزنه هاي هوایی گیاه می شود، آبسیزیک اسید است. هورمون آبسیزیک اسید باعث مقاومت گزینۀ (

 
گیاه در تنش خشکی می شود.

): در شرایط نامساعد محیطی هم هورمون اتیلن، هم هورمون آبسیزیک اسید افزایش می یابد. اما فقط هورمون اتیلن از گزینۀ (

 
سوخت هاي فسیلی نیز رها می شود.  

 
بررسی گزینه ها:  33.گزینه 1

 
): آنزیم آمیالز بر نشاسته اثر می کند. (نه الیۀ گلوتن دار) گزینۀ (

 
): آلودگی دانه رست هاي برنج به قارچ جیبرال، باعث می شود دانه رست به سرعت رشد کند.  گزینۀ (

): نوعی قارچ بیماري زاي گیاهان با وارد کردن رشته هاي خود به درون بخش هاي گیاه مانند برگ ها، آن را آلوده می کند و گزینۀ (

 
سپس اندام مکندة خود را وارد یاخته هاي گیاه می کند تا از مواد غذایی آن ها استفاده کند. 

): جیبرلیک اسید همان جیبرلین است که توسط رویان دانۀ غالت به هنگام رویش تولید می شود و باعث تولید و رها شدن گزینۀ (

 
آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود. 

 
بررسی تک تک موارد: 34.گزینه 1

 
سیتوکینین ها می توانند پیر شدن اندام "هوایی" را به تاخیر بیاندازند.

 
الف) زمین ساقه به طور افقی زیر خاك رشد می کند. (اندام زیر زمینی)

 
ب) ریشه آلبالو یک اندام زیر زمینی است.

ج) پیاز ساقه کوتاه و تکمه مانندي دارد که برگ هاي خوراکی به آن متصل هستند. پیاز درون خاك قرار دارد. و اندام زیر زمینی

 
محسوب می شود.

 
د) گیاه لوبیا ساقه هوایی دارد.

 
در کشاورزي از اکسین براي ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود نه از سیتوکینین. 35.گزینه 4

هورمون هاي بازدارندة اتیلن و آبسیزیک اسید سرعت پیر شدن را تنظیم می کنند. 36.گزینه 4
هورمونی که در پالسمولیز سلول هاي نگهبان روزنه نقش دارد، آبسیزیک اسید است که در شرایط نامساعد ، رشد گیاه 37.گزینه 2

 
از جمله رشد جوان ها را کاهش می دهد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): هورمونی که در کشاورزي براي ریشه زایی استفاده می شود، اکسین است که محرك رشد است. گزینه ي (

 
): درشت کردن بعضی میوه ها توسط ژیبرلین صورت میپذیرد. گزینه ي (

): هورمونی که عامل ایجاد ساقه در توده ي سلول تمایز نیافته است سیتوکینین می باشد؛ که از محرك هاي رشد به حساب گزینه ي (
می آید.

38.گزینه 4 هورمون گازي شکل اتیلن از میوه ي رسیده ي سیب آزاد می شود و باعث افزایش سرعت رسیدگی میوه هاي نارس می 

 
گردد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: سیتوکینین، تقسیم سلولی را تحریک می کند. گزینه ي 

 
: اکسین باعث طویل شدن سلول هاي گیاهی در هنگام رشد می گردد. گزینه ي 

: آبسیزیک اسید مانع رشد دانه ها و جوانه ها می شود. گزینه ي 
). آبسزیک اسید، رشد گیاه را در شرایط نامساعد کاهش می  اتیلن سبب ریزش برگ درختان می شود. (رد گزینه ي  39.گزینه 1

 
 .( ). هورمون هاي بازدارنده ي رشد، سنتز پروتئین را در شرایط نامساعد محیطی کنترل می کنند (رد گزینه ي  دهد. (رد گزینه ي 
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هورمونی که سبب تشکیل ساقه از کالوس میشود، سیتوکینین است که در درشت کردن میوههاي بیدانه نقش ندارد. 40.گزینه 4

 
آزمون با موفقیت جهت چاپ ایجاد شدبررسی سایر گزینه ها:
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صفحه 11

: نسبت باالي اکسین به سیتوکینین در کشت بافت باعث تحریک ریشه زایی می شود و سیتوکینین به صورت افشانه براي گزینه ي 

 
شادابی گل ها استفاده می شود.

: بعضی ترکیبات اکسین سبب از بین رفتن دو لپه اي ها می شود. از اکسین براي تشکیل میوه هاي بدون دانه استفاده می  گزینه ي 

 
شود.

: ژیبرلین خفتگی دانه ها را برطرف می کند و از ژیبرلین براي درشت کردن بعضی از میوه ها استفاده می شود. گزینه ي 

 
گاز اتیلن بازدارندة رشد است. 41.گزینه 3

جیبرلین باعث جوانه زنی و آبسیزیک اسید مانع رویش دانه می شود. 42.گزینه 1
سیتوکینین، سرعت پیر شدن برخی اندام هاي گیاهی را کاهش می دهد. در کشت بافت، از این هورمون براي تشکیل 43.گزینه 1

 
ساقه از کال استفاده می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: مهار رشد جوانه هاي جانبی: اکسین گزینۀ 

 
: کنترل مراحل انتهایی نمو: اتیلن گزینۀ 

: درشت کردن میوه هاي بدون دانه: ژیبرلین گزینۀ 
سیتوکینین هورمونی است که در کشت بافت سبب تولید ساقه از سلول هاي تمایز نیافته (کال) می شود. از این هورمون 44.گزینه 2

براي افزایش مدت نگه داري میوه ها و سبزیجات در انبار استفاده می شود و از اتیلن نیز با تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها موجب

 
کاهش مدت نگهداري میوه ها می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: سیتوکینین باعث تحریک تقسیم سلولی می شود و بر خالف اتیلن سرعت پیر شدن اندام هاي گیاهی را کاهش می دهد. گزینه ي 

 
: اکسین موجب ریشه دار کردن قلمه ها می شود و همانند اتیلن باعث خفتگی دانه ها نمی شود. گزینه ي 

: اکسین موجب چیرگی رأسی می شود و جزو محرك هاي رشد است پس همانند اتیلن که از بازدارنده هاي رشد است در گزینه ي 
سنتز پروتئین ها نقش دارد.

 
. براي تشکیل ساقه از کال نسبت سیتوکینین به اکسین باید زیاد باشد. 45.گزینه 2

 
. کاهش نسبت سیتوکینین به اکسین سبب ریشه زایی می شود.

 
. افزایش اکسین مانع رشد جوانۀ جانبی می شود.

. باال بودن میزان سیتوکینین سبب تشکیل شاخه هاي جانبی می شود.
هورمونی که در گیاهان باعث چیرگی رأسی می شود، اکسین نام دارد که در تقسیم سلولی دخالت ندارد، بلکه باعث رشد 46.گزینه 1

 
طولی می شود. گزینه هاي  و  به ترتیب داللت بر هورمون هاي جیبرلین، اتیلن و سیتوکینین دارند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: هر دو عمل مربوط به هورمون جیبرلین است. گزینۀ 

 
: هورمون اتیلن باعث رسیدگی سریع میوه ها می شود. این هورمون از بافت هاي آسیب دیده نیز ترشح می شود. گزینۀ 

: هورمون اکسین در فرآیند ریشه زایی نقش دارد و با ایجاد ریشه، جذب آب و امالح براي قلمه ها را ممکن می سازد و گزینۀ 
همچنین این هورمون باعث افزایش طول ساقه ها می شود.

هورمون جیبرلین سبب تولید و رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود. این آنزیم ها دیوارة یاخته ها و ذخایر 47.گزینه 1

 
آندوسپرم را تجزیه می کنند. این هورمون در رشد میوه و رویش دانه نیز مؤثر است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
: سیتوکینین باعث کاهش سرعت پیر شدن می شود. گزینۀ 

 
: سیتوکینین باعث تشکیل ساقه از سلول هاي کال می شود. گزینۀ 
: آبسیزیک اسید باعث بستن روزنه هاي هوایی می گردد. گزینۀ 

از سیتوکینین براي شادابی شاخه هاي گل و برگ استفاده می شود. از جیبرلین براي درشت شدن میوه ها استفاده می  48.گزینه 4
شود.

آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه هاي هوایی در شرایط نامساعد محیط می شود. براي بسته شدن روزنه هاي هوایی، 49.گزینه 4
یون هاي کلروپتاسیم با انتقال فعال ازیاخته هاي نگهبان روزنه وارد  یاخته هاي رو پوست اطراف می شوند و در نتیجه پتانسیل آب یاخته 

 
هاي نگهبان زیاد می شود. هورمون آبسیزیک اسید همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود.
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بررسی سایر گزینه ها:

 
» : سیتوکینین محرك ساقه زایی است اما اکسین سبب چیرگی رأسی می شود. گزینۀ «

» : از اکسین براي درشت کردن میوه ها استفاده می شود. با افزایش هورمون سیتوکینین در جوانه هاي جانبی، رشد این جوانه ها گزینۀ «

 
افزایش می یابد.

1
2

آزمون با موفقیت جهت چاپ ایجاد شد
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صفحه 12

» : جیبرلین ها باعث رویش بذر می شود و اتیلن باعث رسیدگی میوه ها می شود. گزینۀ «

 
فقط گزینه (ب) صحیح است. 50.گزینه 1

 
الف) مونوسیت ها توانایی تراگذري دارند و پس از تراگذري با تغییر شکل به ماکروفاژ و یاخته دندریتی تبدیل می شوند.

 
ب) بیگانه خوارهاي خون فقط نوتروفیل ها هستند. نوتروفیل ها نمی توانند یک میکروب خاص را از سایر میکروب ها تشخیص دهند.

ج) لنفوسیت هاي  و  توانایی انجام تقسیم میتوز و ورود به مرحلۀ  را دارند. این لنفوسیت ها داراي گیرنده هاي آنتی ژنی

 
هستند.

د) بازوفیل ها درون خون وجود دارند. این یاخته ها هیستامین ترشح می کنند که سبب گشادي رگ ها می شود. همچنین هپارین که مادة

 
ضد انعقاد خون است ترشح می کنند.

3
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پاسخنامه کلیدي آزمون با کد: 1097359
-12-24-32-43-52
-64-73-84-92-104

-113-121-134-143-154
-164-174-184-194-201
-212-224-232-241-254
-261-273-282-291-303
-313-323-331-341-354
-364-372-384-391-404
-413-421-431-442-452
-461-471-484-494-501

آزمون با موفقیت جهت چاپ ایجاد شد


