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پاسخ گیاهان به محرک ها:  نهم فصل،  یازدهمزیست 

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

رشد طولی یاخته ها در سمت سایه کمتر از یاخته هایی است که در سمت رو به نور قرار دارند.   الف( 

 باعث از بین بردن گیاهان تک لپه می شود.عامل نارنجی    ب( 

 ریشه زایی در اثر وجود اکسین زیاد نسبت به سیتوکینین رخ می دهد.   ج( 

 رویان غالت در هنگام رویش دانه مقدار زیادی جیبرلین می سازد. د( 

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

آلودگی دانه رست های برنج به......................... سبب می شود تا به سرعت رشد کنند. (الف

اتیلن در ......................... و........................... نقش دارد. ( ب

.نشاسته تنها ذخیره.................. است که تحت تاثیر آمیالز قرار می گیرد   (ج

2

سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید .به  3
تنظیم کننده های رشد به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید: ( 1

 گل داوودی در چه شرایطی گل می دهد؟ (2

 به رشد جهت دار اندام های گیاه به گرانش زمین چه می گویند؟  (3

 برگ تله مانند گیاه گوشت خوار دارای چه ویژگی می باشد؟ ( 4

 ترین سامانه بافتی در بخش های جوان چه نام دارد؟ خارجی  (5

 عامل نارنجی چه اثراتی می تواند داشته باشد؟ (6

 نمونه ای آلکالوئیدها در گیاه تنباکو را نام ببرید: ( 7

 یکی از ترکیباتی که در مرگ یاخته ای دخالت دارد چه نام دارد؟ ( 8

 می شود؟ضربه زدن به گیاه حساس باعث ایجاد چه پاسخی ( 9
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5/0

5/0

25/0

5/0

5/0

75/0

75/0

5/0

5/0

گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4

عوامل بیماری زا به چه روشی می توانند از روپوست عبور کرده و وارد گیاه شوند؟ (1

بالف و د(    هوا ج(         فضای بین یاخته ای  ب(   عبور از منفذ روزنه هاالف( 

در مرگ یاخته ای ، یاخته به وسیله ....................... گوارش می شود. (2

ب و جد(      باکتری هاج(       آنزیم های خود ب(           گیاه خواران الف(

جانوری که وظیفه حفاظت از درخت آکاسیا را به عهده دارد جز کدام دسته از موجودات می باشد؟ (3

 حشراتد(     بندپایان ج(      پرندگان ب(            خزندگانالف(

ترکیبات در گیاهان سبب مرگ یا بیماری گیاه خواران می شود؟کدام  (4

فنول هاد(      سیانید هاج(      سالیسیلیک اسید ها  ب(    آلکالوئیدهاالف( 
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75/1  

به سواالت پاسخ دهید:با توجه به شکل  5

شده در شکل چیست؟ هورمون استفاده-1

نور به رشد جهت دار گیاه در پاسخ به -2

یک جانبه چه می گویند؟ 

شکل را توضیح دهید:-3

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
 پیچشالف( 

 گیاه بی تفاوتب( 

نقش بافت چوب پنبه ج( 

 گیاهان دارزید( 

 چیرگی راسیه( 

5/2

2می گویند؟چرا به سیتوکینین هورمون ساقه زایی 7

5/1اگر بعد از قطع جوانه راسی در محل برش اکسین قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟8

5/1اکسین جوانه راسی چگونه چیرگی راسی را بر جوانه های جانبی اعمال می کند؟9

5/1آگاهی از تاثیر نور در گل دهی چه مزایایی دارد؟ 10

5/0گیاه بی تفاوت مثال بزنید: یک11

20جمع موفق باشید
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بارمپاسخنامه

رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیشتر از یاخته هایی است که در سمت رو به نور قرار دارند. غلط.الف(  1

عامل نارنجی باعث از بین بردن گیاهان دو لپه می شود. غلط.ب( 

 درستج( 

 درستد(

1

2 گلوکزج(    ریزش میوه –رسیدن میوه ب(   قارچ جیبرالالف(  2

رشد و بازدارنده رشدگروه . محرک  2 (1 3

 روزهای کوتاه پاییز و شب های طوالنی(2

 زمین گرایی( 3

 دارای کرک (4

 روپوست( 5

زادیلید نوزادان با نقص مادرتو -سرطان(6

 نیکوتین( 7

 سالیسیلیک اسید ( 8

 بسته شدن برگ ها( 9

75/4

1ج -4   د -3   ب -2 د -41

اکسین -1 5

نورگرایی -2

 سمت از ماده این جایی ابهج باعث جانبه یک نور .دارند قرار نور به سمت رو در که است هایی یاخته از بیشتر سایه سمت در ها یاخته طولی رشد -3
 سمت از بیشتر سمت این رد ها یاخته طولی رشد سایه، سمت در ماده این تجمع علت به نتیجه در .شود می )نور از دور( سایه سمت به نور مقابل

 .شود می خم رُست دانه نتیجه در و است نور به رو

75/1

و  وی تکیه گاهرار گرفته علت آن تفاوت رشد ساقه در بخش قر پیچش یعنی پیچیده شدن ساقه درختی مانند مو بر دور درختی دیگر ) پایه ( و  الف( 6

 سمت مقابل آن است.

 .دنامن می تفاوت بی را گیاهانی چنین .نیست روز و شب طول به وابسته گیاهان بعضی دادنِ گل(  ب

.است رسان آسیب عوامل برابر در مانعی آب، حفظ بر عالوه گیاهان، مسن های اندام در پنبه چوب بافت ج(
 .کنند می رشد درختان روی که اند گیاهانی دارزی، گیاهان( د

 .گویند می رأسی چیرگی جانبی، های جوانه رشد بر رأسی جوانه بازدارندگی اثر بهه( 

5/2

2چون به کار گیری آن در کشت بافت باعث ایجاد ساقه  از یاخته های تمایز نیافته می شود. 7

5/1ود.شکنند بنابراین اکسین از جوانه راسی به جوانه های جانبی می رود و مانع از رشد آن ها می جوانه های جانبی رشد نمی  8

5/1 د.ف می شوتولید اتیلن  را در جوانه های جانبی تحریک می کند و در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه های جانبی رشد آنها متوق9

5/1شرایط نوری مصنوعی در همه فصل ها گل هایی با نیاز نوری متفاوت پرورش دهند.پرورش دهندگان گل می تواندد با ایجاد  10

5/0گوجه فرنگی 11

موفق باشید
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