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پاسخ گیاهان به محرک ها:  نهم فصل،  یازدهمزیست 

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

 گرده افشانی گیاه آکاسیا  وابسته به پروانه مونارک است.  الف( 

داروین درباره خم شدن گیاهان به سمت نور تحقیقاتی را انجام داده است.  ب( 

 اتیلن یک محرک رشد است. ج(  

جیبرلین  هورمونی است که بر الیه گلوتن دار غالت اثر می گذارد.( د

1

2
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

 نامیده می شود........................ هورمون ساقه زایی    الف( 

 ........................ هورمون جوانی است. ( ب
کشف قارچ ......................... باعث کشف هورمون............................ شد.  (ج

2

به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید . 3
 عامل نارنجی مخلوطی از کدام هورمون ها است؟( 1

2) GA مخفف چیست؟ 

 شبدر چگونه گیاهی است؟ اساس نیاز به نوربر  (3

 یک گیاه بی تفاوت نسبت به نور را نام ببرید: ( 4

 یک بیماری مربوط به گیاه گندم را نام ببرید: (5

 تنظیم کننده رشد را نام ببرید: 2 (6

 در چه شرایطی تولید آبسیزیک اسید تحریک می شود؟(7

 شوند؟چه ترکیباتی باعث سخت شدن پوستک می  ( 8

گیاه تنباکو  برای دور کردن گیاه خواران دارای چه ترکیباتی می باشد؟( 9

75/4
5/0

5/0

25/0

5/0

5/0

75/0

75/0

5/0

5/0

گزینه صحیح را انتخاب کنید. 4
یابد. می کاهش نهاآ ............................. و  مقدار افزایش جانبی های جوانه در .......................مقدار رأسی جوانه قطع با(1

اکسین -یبرلین      د( سیتوکینینج -یتوکینین         ج( اتیلنس -یبرلین        ب( اکسینج -الف( سیتوکینین

 آنزیم تجزیه کننده نشاسته چه نام دارد؟ (2

آمیلوپکتیند(        آمیلوئیدوزج(        آمیالز ب(            آمیلوزالف(

.است گیاه جوان های بخش در بافتی سامانۀ ترین خارجی ............................. (3

 آندوسپرمد(       روپوستج(         ساقه ب(              پوستکالف(

باعث بسته شدن روزنه ها و حفظ آب می شود؟کدام هورمون  (4

جیبرلیند(          اکسینج(      اتیلنب(   آبسیزیک اسیدالف( 

1
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75/1  

با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید: 5

1- A چه چیزی را نشان می دهد؟

چه اتفاقی می افتد؟ 4تا  1با توجه به شکل توضیح دهید در هریک  از مراحل  -2

مفاهیم زیر را تعریف کنید. 6
 زمین گراییالف( 

 پیچشب( 

 پوستکج( 

چوب پنبهنقش بافت د( 

 مرگ یاخته ایه( 

5/2

2چگونه سیتوکینین باعث تازه ماندن گیاهان می شود؟7

5/1نقش های هورمون اکسین را بنویسید:8

5/1:دارند سرما دوره یک گذراندن به نیاز دادن گل برای گیاهان بعضی با ذکر مثال نشان دهید که 9

5/1سالیسیلیک اسید چیست؟ 10

5/0اکسین چه واکنشی نشان می دهد؟ به اتیلن نسبت افزایش به پاسخ در برگ11

20جمع موفق باشید

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار

http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/
http://www.drdna.ir/


3 

پاسخ گیاهان به محرک ها:  نهم فصل،  یازدهمزیست 

بارمپاسخنامه

غلط. گرده افشانی گیاه آکاسیا  وابسته به زنبورها است.الف(  1

 درستب( 

ها محرک رشد هستند. جیبرلین و ها سیتوکینین ها، اکسین غلط.ج( 

 درستد(

1

2جیبرلین -جیبرالج( سیتوکینین  ب(   سیتوکینینالف(  2

اکسین ها(1 3

 جیبر لیک اسید (2

 روز بلند( 3

 گوجه فرنگی (4

 زنگ گندم یا سیاهک گندم( 5

آبسیزیک اسید -اتیلن( 6

شرایط نا مساعد مثل خشکی( 7

 سیلیس -لیگنین( 8

 آلکالوئید ها( 9

75/4

1الف -4   ج -3   ب -2 د-41

ترکیبات فرار -1 5

.شود می برگ از فرار مادۀ شدن رها سبب و خورد می تنباکورا برگ حشره شکل کرمی نوزاد -1   2
.رسد می دیده برگ آسیب به آن کردن دنبال با و دهد تشخیص می را فرّار مادۀ این زنبور -2
.کند می گذاری تخم آن در و کند می حمله شکل کرمی نوزاد به برگ یافتن از پس زنبور -3
.میرد می شکل کرمی نتیجه نوزاد در و کنند می تغذیه شکل نوزاد کرمی از تخم، از خروج از بعد نوزادان -4

75/1

.شود می نامیده گرایی زمین زمین، گرانش به گیاه های اندام دار جهت رشد الف( 6
شود. می ایجاد آن مقابل سمت و گاه تکیه روی گرفته قرار بخش در ساقه رشد تفاوت علت به پیچشب( 

شود می گیاه به زا بیماری عوامل نفوذ از مانع حدودی تا پوستک ج(

 .است رسان آسیب عوامل برابر در مانعی آب، حفظ بر عالوه گیاهان، مسن های اندام در نیز پنبه چوب بافتد( .

.شود می گوارش خود های آنزیم وسیلۀ به یاخته ای، یاخته مرگ در .است گیاهان در دفاعی های پاسخ از  یکی ای یاخته مرگه( 

5/2

2.اندازند می تأخیر به را گیاه هوایی های اندام شدنِ پیر جدید، های یاخته ایجاد نتیجه در و ای یاخته تقسیم تحریک با ها سیتوکینین7

 میوه کردن درشت و دانه بدون های میوه شکیلت برای - رود می کار به قلمه از استفاده با گیاهان رویشی تکثیر برای- زایی ریشه تحریک- ساقه طول افزایش 8
 ها

5/1

5/1.دهد می گل زودتر و شود یم کوتاه آن رویشی دورۀ دهیم، قرار سرما در و کنیم مرطوب را آن بذر اگر که است شده مشاهده گندم گیاه نوعی برای مثال9ً

 القا را ای یاخته مرگ و رها ار ترکیب این آلوده، گیاهی یاختۀ .دارد نقش ای یاخته مرگ در است گیاهان در رشد های کننده تنظیم از که اسید سالیسیلیک 10
.کند می

5/1

5/0.کند می تولید را دیواره کنندۀ تجزیه های آنزیم 11

موفق باشید
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