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پاسخ گیاهان به محرک ها:  نهم فصل،  یازدهمزیست 

بارمه پاسخنامهاسوال به همرردیف
:جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید  1

 کرک ها گیاه را از خورده شدن توسط گیاه خواران حفظ می کنند.   الف( 

 زنبورهاست.گرده افشانی درخت آکاسیا وابسته به    ب( 

 کنند. می پخش هوا در و تولید فراری مواد خواران، گیاه حملۀ برابر در گیاهان بعضی   ج( 

د.شو می ایجاد آن خالفم سمت و گاه تکیه روی گرفته قرار بخش در برگ ها رشد تفاوت علت به پیچش  د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

.است شده پوشیده پوستک با گیاه هوایی .................... در بخش های (الف
نقش سیانید.................................... است. ( ب

.دارند نقش ......................................... در آلکالوئیدها   (ج
.حشره را به دام می اندازد وسیله..................................به گیاه گوشت خوار  د( 

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 حفظ آب را به عهده دارد؟کدام بافت در اندام های مسن گیاهان نقش  ( 1

 مواد چسبناک در سطح گیاه چه نقشی دارند؟ (2

شیمیایی از آن استفاده می کنند را نام ببرید:یکی از ترکیباتی که گیاهان در دفاع   (3

 تنباکو می شود؟ کدام ماده باعث دور کردن جانور گیاه خوار در گیاه ( 4

 مثال بزنید: بی تفاوتیک گیاه   (5

 در هنگام ذخیره یا انتقال چه چیزی در میوه ها ایجاد می شود؟ (6

 می کند؟کدام جانور از خورده شدن برگ درخت آکاسیا محافظت  ( 7

 کدام جانور بر روی نوزدان کرمی شکل بر روی برگ گیاهان تخم گذاری می کند؟ ( 8

 کدام گیاه برای گل دادن به شب های کوتاه نیاز دارد؟( 9
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5/0

گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

1)GA مخفف چیست؟

همه مواردد(     جیبرال ج(         جیبرلیک اسید  ب( جیبرلین   الف( 

 تاثیر جیبرلین در میوه ها چیست؟ (2

ب و جد(      درشت شدن میوه هاج(       تولید میوه های بدون دانه ب(           رسیده شدن میوه ها الف(

قارچ به دانه رست های برنج آسیب می زند؟کدام  (3

جیبرلیند(      جیبرالج(      سیلوسایین ب(            موسکاریاالف(

 هورمون باعث تازه نگه داشتن گل ها می شود؟کدام  (4

همه مواردد(       اکسینج(      آبسیزیک اسید ب(    سیتوکینینالف( 
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پاسخ گیاهان به محرک ها:  نهم فصل،  یازدهمزیست 

75/1  

بارمپاسخنامه

به سواالت پاسخ دهید:با توجه به شکل  5

مشاهده می کند؟در شکل تاثیر کدام هورمون گیاهی را .1

 از این ویژگی برای چه کاری استفاده می شود؟.2

 در چیست؟ Cو   Bو  Aتفاوت  -3

شده است؟از این هورمون در جنگ استفاده چه ترکیبی  -4

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
 گیاهان دارزیالف( 

 سالیسیلیک اسیدب( 

 نقش نور در گیاهان:ج( 

گیاهانمحرک های رشد در د( 

 نورگراییه( 

5/2

2سنگواره های حاصل از تشرح گیاهان چگونه ایجاد می شود؟7

5/1وجود لیگنین و سیلیس در دیواره پوستک چه نقشی دارد؟8

5/1چگونه گیاه ترکیبات سمی می سازد که به خودش آسیب نمی رساند؟9

5/1باشد؟پاسخ تا شدن برگ گیاه حساس  به چه دلیلی می  10

5/0یکی از بیماری هایی که گندم به آن مبتال می شود:11

20جمع موفق باشید
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خار ها گیاه را از خورده شدن توسط گیاه خواران حفظ می کنند. غلط.الف(  1

 درستب( 

 درستج( 

د.شو می ایجاد آن مقابل سمت و گاه تکیه روی گرفته قرار بخش درساقه  رشد تفاوت علت به پیچش  د(غلط.

1

2روپوست   ب( توقف تنفس یاخته ای    ج(دورکردن گیاه خواران        د( برگ تله مانندالف(  2

 چوب پنبه(1 3

 حرکت حشرات را دشوار و گاهی غیر ممکن می کند.(2

 سیانید( 3

 نیکوتین (4

گوجه فرنگی( 5

اتیلن( 6

 مورچه( 7

وحشیزنبور ( 8

 شبدر( 9

75/4

1الف -4   ج -3   د -2 ب -41

اکسین -1 5

تکثیر رویشی گیاهان با قلمه -2

هیچ اکسینی نبوده Cدر معرض اکسین کم قرار گرفته و برای شکل B در معرض اکسین زیاد بوده و شکل Aشکل -3

عامل نارنجی -4

75/1

گیاهانی که روی درختان رشد می کنند. الف( 6

 دارد. نقش ای یاخته مرگ در است گیاهان در رشد های کننده تنظیم از که اسید سالیسیلیک(  ب

دهی گلمثل فتوسنتز و  است؛ حیاتی گیاهان، در نور نقش ج(

و به آنها  دارند نقش ها اندام حفظ و ایجاد ها، یاخته طولی رشد یاخته، تقسیم تحریک مانند رشد فرایندهای در ها جیبرلین و ها سیتوکینین ها، اکسین( د

 محرک های رشد گیاهی می گوییم.

 می نامند. نورگرایی را جانبه یک نور به پاسخ در گیاه های اندام دار جهت رشده( 

5/2

 می دام به آن در حشره که است زیاد قدر آن ترکیبات این حجم گاه .دارند نقش محافظت در که کنند می ترشح ترکیباتی زخم، به پاسخ در گیاهان بعضی 7
.است شده حفظ آن در حشره که شود می ایجاد هایی سنگواره ترکیبات، این شدن سخت با .افتد

2

5/1در سخت شدن پوستک و افزایش توان محافظتی پوستک نقش دارند. 8

 مادۀ به و تجزیه جانوران گوارش ۀلول در بلکه نیستند؛ سمی گیاه خود در که است ترکیباتی تولید سازوکارها این از یکی .دارند متفاوتی سازوکارهای گیاهان 9
شوند. می تبدیل سمّی

5/1

5/1رند.دار قرار برگ قاعدۀ در که دهد می رخ هایی یاخته در تورژسانس فشار تغییراین پاسخ به علت  10

5/0زنگ گندم 11

موفق باشید
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