
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

دربارۀ ویژگی جانوری که دو جنس در آن توسط روش های تولیدمثلی متفاوت ایجاد می شوند، کدام گزینه به نادرستی بیان شده1

است؟

انجام حرکات ویژه توسط نوعی از آن ها اطالعاتی دربارۀ محل منبع و جهت پرواز به افراد دیگر می رساند. (1

رفتار دگرخواهی در همۀ اعضای جمعیت، احتمال بقا و تولیدمثل اعضای دیگر جمعیت را باال می برد. (2

در این جانوران حضور شکارچی باعث ترشح نوعی مادۀ شیمیایی می شود. (3

برخی از این جانوران برای نوعی ترکیب آزادشده از یاخته های گیاهی آسیب دیده گیرنده دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چندمورد از عبارت های زیر نادرست است؟2

الف) همۀ گیاهان با تولید ترکیبات سیانیددار از خود در برابر گیاه خواران دفاع می کنند.

ب) آلکالوئیدها، ترکیبات دفاعی هستند که موجب توقف تنفس یاخته ای در گیاه خواران می شوند.

کاسیا، گل ها مواد شیمیایی منتشر می کنند که زنبورها را فراری می دهد. ج) هنگام گرده افشانی درخت آ

د) گیاهان، سازوکارهای متفاوتی دارند که سبب می شود خود را در برابر ترکیبات سمی ضد گیاه خواران محافظت کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی

هورمونی که می تواند سبب ایجاد سرطان در سلول های آدمی بشود، ............3

سبب به تأخیر افتادن پیری در اندام های گیاهی می شود. (1

با قطع جوانه های رأسی مقدار آن در جوانه های جانبی افزایش می یابد. (2

برای درشت کردن   میوه ها و تشکیل میوه های بدون دانه استفاده می شود. (3

برای اولین بار در نوعی قارچ شناسایی شد. (4

تالیفی منصور کهندل

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۹یازدهم

آقای کنکور
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در ارتباط با هورمونی که فعالیت ضد جیبرلین در جوانه زنی دانه دارد می توان گفت ............4

افزایش آن در یاخته های نگهبان روزنه، ابتدا باعث کاهش فشار اسمزی یاخته می شود. (1

در گیاهان  فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو با این هورمون رابطه مستقیم دارد. (2

در پاسخ به افزایش نور باعث تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی می شود. (3

در گوجه فرنگی تبدیل کلروپالست به کروموپالست را سرعت می بخشد. (4

C۳

تالیفی موسی بیات

در همۀ گیاهان آوندی، هر سلول تمایزیافتۀ روپوست برگ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟ (با تغ�ر)5

در پی تثبیت دی اکسید کربن جو، یک اسید سه کربنی می سازد. (1

با تحت تاثیر قرار گرفتن نوعی هورمون بازدارنده می توانند ابعاد خود را تغ�ر دهند. (2

باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود. (3

در مرحلۀ بی هوازی تنفس،  تولید می نماید. (4ADP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گیاه شبدر ............ (با تغ�ر)6

برخالف زنبق، از گیاهان چندسالۀ علفی است. (1

برخالف گندم، نوعی گیاه نهان دانه است. (2

همانند گوجه  فرنگی، با شکستن شب های پا�زی به وسیله جرقه نوری گل می دهد. (3

همانند سس، فاقد ریشه است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گیاه ............ کوتاه است و تشکیل و نمو گل در آن در فصل ............ صورت ............7

شبدر شب - تابستان - می دهد (2 داوودی روز - پا�ز - نمی دهد (1

شبدر روز - پا�ز - می دهد (4 داوودی شب - تابستان - نمی دهد (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در گیاهان، هر هورمون ............ رشد، ............ (با تغ�ر)8

محرک - بر رشد جوانه های جانبی ساقه مؤثر است. (1

بازدارنده - در شرایط خشکی افزایش می یابد. (2

بازدارنده - در مقاوم سازی گیاهان در شرایط سخت نقش دارد. (3

محرک - باعث تشکیل ساقه از سلول های تمایزنیافته می شود. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام عبارت در ارتباط با گیاهان نهان دانه نادرست بیان  شده است؟9

بعضی ترکیبات شیمیایی که در حفاظت آن ها نقش دارند، می توانند تنفس یاخته ای را متوقف  کنند. (1

هر تغ�ر در طول شب و روز، به طورقطع می تواند تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی را در آن ها تسریع  کند. (2

هر عامل بیماری زایی که به بافت های گیاهی آسیب می رساند، قطعًا میزان تولید هورمون اتیلن را افزایش می دهد. (3

هر تنظیم کننده رشدی که در تولید میوه های بدون دانه به کار می رود، از لقاح یاخته های تخم زا و اسپرم جلوگیری می کند. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

هر هورمون گیاهی    که ............ می شود، در ............ نیز دخالت دارد.10

مانع رشد جوانه های جانبی ساقه ها - جلوگیری از رویش دانه ها (1

مانع رشد و جوانه زنی دانه ها - باز شدن روزنه های گیاه (2

باعث تسریع رسیدگی میوه ها - خمیدگی گیاهچه ها به سمت نور (3

به کمک آن، جذب آب و امالح برای قلمه ها ممکن - طویل شدن ساقۀ گیاه (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در گیاهان، هورمونی که محرک ............ است، نمی تواند سبب ............ شود. (با تغ�ر)11

خفتگی جوانه ها - پالسمولیز یاخته های نگهبان روزنه ها (1

تقسیم یاخته ای - افزایش مدت نگهداری گل ها و برگ ها (2

طویل شدن ساقه ها - خفتگی دانه ها (3

افزایش طول دیوارۀ یاخته ها - توقف رشد جوانه های جانبی (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

چند مورد از موارد زیر برای رسیدن به محل نهایی خود باید از دستگاه گلژی عبور کنند؟12

الف) گلوتن در الیه خارجی آندوسپرم دانه گندم

ب) عوامل رونویسی در برگ گونرا

ج) برخی پلی پپتیدهای مربوط به چرخه کربس

د) پروتئین تسهیل کننده عبور آب در آندودرم ریزوم زنبق

الف - ب (2 فقط الف (1

الف - ب - ج - د (4 الف - ب - د (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟13

" یکی از شرایط ............"

انجام تعرق در گیاه آوندی، وجود فشار ریشه ای است. (1

افزایش جذب فسفات از خاک توسط ریشۀ گیاه، همزیستی با رشته های قارچ است. (2

تولید اسید سالیسیلیک توسط یاختۀ گیاهی، تولید ترکیبات ضدویروس توسط آن است. (3

ایجاد الیۀ جداکنندۀ دمبرگ، کاهش هورمون عامل اصلی ریشه زایی قلمه ها است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

هر گیاهی که دارای ........... می باشد، قطعًا ...........14

توانایی تولید جیبرلین از رویان در هنگام رویش دانه - سامانه آوندی آن نقشی در جذب آب و امالح از خاک را ندارد. (1

دو لقاح درون کیسه رویانی خود - پروتوپالست سلول های زنده آن دربرگیرنده انواع دنای خطی آن گیاه است. (2

بن الد (کامبیوم) آوندساز ستاره ای شکل در ریشه - فتوسنتز در آن تنها در سامانه بافت زمینه ای، مشاهده نمی شود. (3

سرالد (مریستم )های راسی در پیکر خود - آوند آبکش سال دوم نسبت به آوند آبکش سال اول به بن الد آوندساز نزدیک تر (4

است.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

هورمونی که محرک ............ است، نمی تواند سبب ............ شود. (با تغ�ر)15

درشت کردن میوه های بی دانه - تحریک طویل شدن ساقه ها (1

ریشه دار کردن قلمه ها - توقف رشد جوانه های جانبی (2

پالسمولیز سلول های نگهبان روزنه ها - خفتگی دانه ها (3

تقسیم یاخته ای - ریزش میوه ها از درختان (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در حین رشد رویان در غالت ............16

جیبرلیک اسید تولیدشده در آن، با عبور از الیه ای از میان یاختۀ تعدادی یاختۀ دوالدی به درون  دانه می رسد. (1

گلوکز آزادشده از آندوسپرم، از طریق لپه ها به رویان در حال رشد می رسد. (2

آنزیم آمیالز آزادشده از یک الیۀ یاخته ای، فقط روی ذخایر یاخته های درون دانه اثر می گذارد. (3

از یاخته های الیۀ گلوتن دار مقدار زیادی گلوکز آزاد می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام عبارت دربارۀ گیاهان درست است؟17

در عناصر آوندی گل مغربی، دیوارۀ نخستین از میان  رفته و دیوارۀ دوم چوبی و ضخیم جایگزین شده است. (1

در ریشۀ گیاه موردمطالعۀ داروین هنگام بررسی نورگرایی، دستجات آوندی در مرکز قرار گرفته اند. (2

کنه ای ممکن است فعالیت کاتالیزورهای زیستی باعث افزایش سرعت واکنش شود. در برخی یاخته های سخت آ (3

در هرکدام که دارای سرالد نخستین باشند، باربرداری آبکشی با صرف انرژی زیستی صورت می گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی، افزایش و نوعی دیگر کاهش18

می یابد. در یک گیاه دارای جوانۀ رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

ریزش برگ - تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی (1

ایجاد یاخته های جدید - تشکیل میوه های بدون دانه (2

رشد طولی یاخته ها - کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد (3

تحریک ریشه زایی - بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟(با تغ�ر)19

"نوعی از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که باعث ............ می شود، برای ............ مورد استفاده قرار می گیرد."

کاهش رشد گیاه - درشت کردن بعضی میوه ها (1

طویل شدن ساقه و رشد میوه  - تولید میوه های بدون دانه (2

شادابی شاخه های گل - تشکیل ساقه از سلول های تمایزیافته (3

حفظ تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی - افزایش مدت نگهداری میوه ها (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟20

"در گیاهان، تنظیم  کنندۀ رشدی که به  واسطۀ عامل چیرگی رأسی در جوانه  های جانبی تولید می  گردد، ............ شود."

نمی  تواند توسط بافت  های آسیب  دیده تولید (1

نمی  تواند باعث رسیدگی میوه  های نارس (2

می  تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته  های تمایزیافته (3

می  تواند باعث فعال  کردن آنزیم  های تجزیه  کنندۀ دیواره (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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+Hبه طورمعمول هم زمان با کاهش طبیعی تراکم  درون تیالکوئید ........... .21

فعالیت فتوسیستم ها و زنجیره های انتقال الكترون افزایش می یابد. (1

ساز موجود در غشای تیالکوئیدی از کار می افتد. پروتئین  (2

تولید آبسیزیک اسید در اکثر گیاهان افزایش می یابد. (3

ورود کربن دی اکسید به یاخته های پارانشیم میانبرگ تغ�ری نمی کند. (4

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت، در مورد بعضی از گیاهان درست است؟ (با تغ�ر)22

برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند. (1

هورمون مؤثر در حفظ جذب آب در شرایط خشکی، در خفتگی جوانه ها بی تأثیر است. (2

بخشی از مواد آلی مورد نیاز خود را می توانند از طریق فتوسنتز تامین کنند. (3

هر یاختۀ هسته دار، توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

دربارۀ تنظیم کننده های رشد گیاهی، کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟23

"هر هورمونی که ............"

قادر به تحریک تقسیم یاخته ای است، قطعًا محرک ریشه زایی است. (1

با اثر روی جوانه های جانبی موجب آزاد شدن اتیلن می شود، قطعًا مانع رویش دانه و رشد جوانه است. (2

پیر شدن اندام های گیاهی را به تأخیر می اندازد، می تواند اثر بازدارنده در رشد گیاه داشته باشد. (3

اثر مخالف با جیبرلین ها روی جوانه زنی دارد، قطعًا باعث باز شدن روزنه های هوایی می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری24

هورمون در این جوانه ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه دارای جوانۀ رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

ریزش برگ با تشکیل الیۀ جداکننده - تحریک ریشه زایی (1

تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی - رشد طولی یاخته ها (2

تحریک تقسیم یاخته ای - بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی (3

کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی - ایجاد یاخته های جدید (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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کدام جمله در ارتباط با کشف هورمون های گیاهی صحیح است؟25

در آزمایشی که باعث کشف اکسین شد، برخالف آزمایش داروین از نور همه جانبه استفاده شد. (1

بعد کشف انواعی از اکسین ها در گیاهان مختلف، ترکیب شیمیایی این ماده شناسایی شد. (2

داروین در مرحله دوم آزمایش خود، نتیجه ای مشابه مرحله چهارم آزمایش را مشاهده کرد. (3

ارتباط قارچ جیبرال با دانه رست برنج به صورت قارچ ریشه ای، باعث شناسایی جیبرلین شد. (4

تالیفی موسی بیات

ورود قارچ به درون اندام گیاه دانه دار، ...........26

قطعًا با عبور از فضای بین یاخته ها یا فضای آپوپالستی درون اندام گیاه گسترش می یابد. (1

ممکن است با عبور از غشای یاخته روپوست، نوعی اندام مکنده در انتهای رشته ی قارچی ایجاد کند. (2

ممکن است با عبور از پوستک و فرستادن رشته های ظریفی به درون ریشه، تبادل مواد را با ریشه انجام دهد. (3

می تواند نوعی هم زیستی برای سازش با محیط و جذب سریع آب و مواد مغذی از بخش های مختلف آن گیاه باشد. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟27

"در گیاهان، تنظیم  کنندۀ رشدی که به  واسطۀ عامل چیرگی رأسی در جوانه  های جانبی تولید و افزایش می  یابد، ............ شود."

نمی  تواند باعث تأخیر در پیرشدن اندام  های هوایی (1

می  تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته  های تمایزیافته (2

نمی  تواند باعث تحریک تولید آنزیم  های تجزیه  کنندۀ دیوارۀ یاخته  ها (3

می  تواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دانه (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در دانه های خشک و بدون آب لوبیا و نخود ............28

هیچ آبی وجود ندارد. (1

باکتری های تثبیت کننده نیتروژن وجود دارد. (2

الرو حشرات می توانند با تأمین آب رشد و نمو کنند. (3

عدم تولید هورمون آبسیزیک اسید مانع از رویش دانه ها می شود. (4

تالیفی حمید راهواره

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



در فرآیند رشد رویان موجود در دانه های غالت، ............29

یاخته های هدف جیبرلیک اسید فقط دو نسخۀ یکسان از همۀ ژن های هسته ای دارند. (1

مولکول های قند آزادشده از یاخته های سه الد به اولین یاخته های دوالدی که می رسند تجزیه می شوند. (2

پیش مادۀ آنزیم آمیالز آزادشده از الیۀ گلوتن دار می تواند در بخش های غیرزندۀ یاخته ها باشند. (3

یاخته های هدف تنظیم کنندۀ رشد آزادشده از رویان در بیرونی ترین الیۀ دانه قرار دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، صحیح است؟30

کاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، مورچه ها را از خود فراری می دهد. گیاه آ (1

کاسیا پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، مانع حملۀ زنبورها به مورچه ها می شود. گیاه آ (2

کاسیا می کنند. مورچه ها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، شروع به خوردن برگ های درخت آ (3

کاسیا جلب می کنند. مورچه ها با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، توجه زنبورهای گرده افشان را به سمت گیاه آ (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

با عملکرد نوعی تنظیم کنندۀ رشد گیاهی روی الیۀ خارجی آندوسپرم دانۀ رسیدۀ گندم و جو، مصرف این غالت توسط افراد مبتال به31

سلیاک، اثرات ناگوار کمتری ایجاد می کند. افزایش و کاهش مقدار این هورمون(ها) در گیاه به ترتیب باعث کدام موارد می شود؟

کمک به تولید ساقه از کال در محیط کشت - چوب پنبه ای شدن دیوارۀ برخی یاخته های روپوستی (1

افزایش سرعت چرخۀ یاخته ای در ساقۀ گیاه برنج - کاهش ذخایر گلوتن در کریچه های دانه های رسیده (2

کنه در برخی اندام های هوایی - کاهش توانایی رشد جدار تخمدان برای تولید پرتقال بی دانه کاهش احتمال تولید چسب آ (3

کنه هوادار در گیاهان آبزی افزایش پتانسیل آب در یاخته های نگهبان روزنۀ ساقۀ نرگس - کاهش احتمال تولید نرم آ (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در رابطه با هورمون های گیاهی کدام گزینه نادرست است؟32

هورمون مؤثر در رشد طولی ساقه ممکن است سبب توقف رشد جوانه های جانبی شود. (1

هورمون مؤثر بر تقسیم سلولی ساقه ممکن است سبب تحریک ساقه زایی در کشت بافت بشود. (2

افزایندۀ تولید اتیلن در جوانۀ جانبی سبب تحریک تولید ریشه در قلمه ها می شود. (3

ریشه زایی در کشت بافت در حضور سیتوکینین به تأخیر می افتد. (4

تالیفی منصور کهندل
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چند مورد درست است؟33

الف) در مسیر کوتاه مانند مسیر بلند در جابه جایی مواد نقش اساسی با پتانسیل آب است.

ب) کانال های عبور آب، نوعی کانال پروتئینی هستند که فقط در غشای سلول های گیاهی یافت می شوند.

ج) اسید آبسیزیک سبب افزایش فعالیت ژن های سازندۀ کانال عبور آب می شوند.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

درباره پاسخ گیاهان به محیط چندمورد به درستی بیان شده است؟34

الف) در برخی گیاهان از همه یاخته هایی که ویروس درون آن ها دیده می شود، سالیسیلیک اسید آزاد می شود که آپاپتوز در

یاخته های کناری را راه اندازی می کند.

کاسیا با تولید و انتشار نوعی ترکیب شیمیایی باعث جذب زنبورهای دیپلوئید برای گرده افشانی می شوند. ب) گل های آ

ج) ترکیبات فرار آزادشده از گیاه تنباکو سبب می شود زنبور ماده برای تخم گذاری از نوزاد کرمی شکل تغذیه کند.

کاسیا می شوند. د) مورچه های محافظت کننده به گیاه گل جالیز حمله کرده و مانع رشد آن بر روی آ

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هنگام خروج آب از روزنه های باز در برگ گیاهان قطعًا ............35

واکنش های نوری فتوسنتز درون سبزینه ها در جریان است. (1

با مصرف انرژی مواد معدنی از یاخته های یک الیه پوست به درون یاخته های آوند چوبی وارد می شود. (2

نوعی هورمون گیاهی باعث شده گازهای حاصل از فتوسنتز به درون گیاه وارد نشود. (3

به دلیل مکش ایجادشده در برگ، ستونی از آب درون آوندهای چوبی پدید می آید. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چندمورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟36

"هر هورمون گیاهی که ............"

الف) در شرایط محیطی نامساعد افزایش می یابد، می تواند از سوخت های فسیلی نیز رها شود.

ب) در توقف رشد جوانه های جانبی در گیاه نقش دارد، نوعی بازدارندۀ رشد محسوب می شود.

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

د) موجب فرآیند رسیدگی میوه ها می شود، همواره در حفظ آب گیاه نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 2 1

اشارۀ صورت سؤال به زنبور است. رفتار دگرخواهی در زنبور، به همۀ افراد گونه مربوط نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 2

فقط مورد "د" عبارت درستی بیان می کند.

بررسی سایر موارد:

الف) بعضی گیاهان با تولید ترکیبات سیانیددار از خود در برابر گیاه خواران دفاع می کنند.

ب) ویژگی سالیسیلیک اسید است.

ج) گل ها مواد شیمیایی منتشر می کنند که مورچه ها را فراری می دهد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 3

اکسین ها که به عنوان عامل نارنجی استفاده شدند، قادرند باعث سرطان زایی شوند. اکسین در درشت کردن میوه های بدون دانه

نقش دارد. به تأخیر انداختن پیری، کار سیتوکینین است. با قطع جوانه های رأسی مقدار این هورمون در جوانۀ جانبی کاهش

می یابد. هورمونی که اولین بار در قارچ شناسایی شد، جیبرلین بود.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 4

فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو در گیاهان  در پی پالسمولیز یاخته های نگهبان و بسته شدن روزنه های هوایی انجام می شود،

که این امر درنتیجه افزایش هورمون آبسیزیک اسید (ضد جیبرلین) رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: افزایش میزان هورمون آبسیزیک اسید منجر به پالسمولیز و افزایش فشار اسمزی در یاخته های نگهبان روزنه و بسته شدن

آن ها می شود.

گزینۀ 3: آبسیزیک اسید یک هورمون مهارکننده رشد است و در تبدیل سرالد رویشی به زایشی نقشی ندارد.

گزینۀ 4: هورمون اتیلن سرعت رسیدگی را افزایش می دهد نه آبسیزیک اسید. گوجه فرنگی با قرار گرفتن در محیط دارای اتیلن، از

حالت نارس (سبزرنگ) به حالت رسیده (قرمزرنگ) تبدیل می شود؛ یعنی کلروپالست ها به کروموپالست تبدیل می شوند.

C  ۳

تالیفی موسی بیات

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۹یازدهم

آقای کنکور
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گزینه 4 5

سلول های تمایزیافتۀ روپوستی برگ شامل سلول های نگهبان روزنه و یا کرک ها می شوند که هر دو توانایی گلیکولیز دارند و در

گلیکولیز (فرایندی بی هوازی)  تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: تثبیت  از ویژگی های سلول های فتوسنتزکننده است. توجه کنید که سلول های کرک که از سلول های تمایزیافتۀ

روپوستی هستند به دلیل نداشتن کلروپالست قادر به فتوسنتز و تثبیت  نیستند.

گزینۀ2: فقط یاخته های نگهبان روزنه زمانی که تحت تاثیر آبسیزیک اسید قرار می گیرند این کار را انجام می دهند و برایشان

پالسمولیز رخ می دهد نه هر یاختۀ تمایز یافتۀ روپوستی!

گزینۀ3: هر سلول روپوستی کلروپالست ندارد (سلول های کرک) تا تنفس نوری (فعالیت اکسیژنازی روبیسکو) را بتواند انجام دهد.

ADP

CO  ۲

CO۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 3 6

گیاه شبدر گیاهی شب کوتاه است و با شکستن شب های طوالنی به کمک جرقه نوری گل می دهد و همان طور که می دانید

گوجه فرنگی نیز گیاهی بی تفاوت نسبت به طول روز است و در هر دو شرایط گل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: گیاه زنبق گیاه چندساله علفی می باشد.

گزینۀ2: هر دو نهان دانه هستند.

گزینۀ3: شبدر دارای ریشه است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 2 7

شبدر گیاهی روزبلند (شب کوتاه) است. به همین دلیل در تابستان که شب ها کوتاه تر است، گل می دهد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 8

اتیلن و آبسیزیک اسید دو تنظیم کنندۀ رشد هستند که در فرایندهای مربوط به مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی میوه ها،

ریزش برگ و میوه نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: جیبرلین برای این گزینه صادق نیست.

گزینۀ2: این گزینه برای اتیلن صادق نیست.

گزینۀ4: جیبرلین چنین تاثیری ندارد.

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2 9

نور عالوه بر رشد گیاه، فتوسنتز و ...، فرایندهای متفاوتی مانند گل دهی را در گیاهان تنظیم می کند. گیاه هنگامی گل می دهد که

سرالد رویشی که در جوانه قرار دارد به سرالد گل یا زایشی تبدیل شود. این تبدیل به شرایط محیطی مانند دما و طول روز و شب

وابسته است. گیاهان را براساس نیاز به نور برای گلدهی در سه دسته؛ روزکوتاه، روزبلند و بی تفاوت قرار می دهند. به هرحال گل

دادن بعضی از گیاهان (گیاهان بی تفاوت) وابسته به تغ�رات طول شب و روز نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در گیاهان ترکیبات شیمیایی متنوعی تولید می شود. گروهی از این ترکیبات در دفاع و حفاظت از آن ها نقش دارند و بعضی از

ترکیبات شیمیایی (مانند ترکیبات سیانید دار) که در حفاظت از آن ها نقش دارند، می توانند تنفس یاخته ای را متوقف کنند.

3) هورمون اتیلن در گیاهان از میوه های رسیده و بافت های آسیب دیده آزاد می شود. هورمون اتیلن در ریزش برگ درختان،

ریزش میوه و افزایش سرعت رسیدن میوه ها نقش دارد. این هورمون همچنین مانع رشد جوانه های جانبی در حضور جوانه راسی

می شود. اکسین جوانه راسی تولید اتیلن در جوانه های جانبی را تحریک می کند و درنتیجه با افزایش اتیلن در جوانه های جانبی،

رشد آن ها متوقف می شود.

4) دانه حاصل لقاح سلول تخم زا و اسپرم است؛ بنابراین اگر لقاح انجام نشود، دانه ای نیز تشکیل نخواهد شد. پرورش دهندگان

گیاهان با استفاده از تنظیم کننده های رشد (هورمون اکسین و جیبرلین) میوه های بدون دانه را تولید می کنند. این تنظیم کننده های

رشد با جلوگیری از عمل لقاح در تخمک، سبب تشکیل میوه های بدون دانه می شوند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 10

اکسین با تحریک ریشه زایی قلمه ها، جذب آب و امالح برای قلمه ها را ممکن می سازد.همچنین این هورمون در تحریک طویل

شدن ساقه نیز نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اکسین که مانع رشد جوانه های جانبی می شود اما در جلوگیری از رشد دانه نقشی ندارد.

گزینۀ 2: آبسیزیک اسید که مانع رشد و جوانه زنی دانه ها است باعث بسته شدن روزنه ها هوایی می شود.

گزینۀ 3: اتیلن که باعث تسریع رسیدگی میوه ها می شود تأثیری بر خمیدگی گیاهچه ها به سمت نور ندارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 3 11

هورمونی که باعث طویل شدن ساقه می شود، جیبرلین می باشد. خفتگی دانه از اثرات آبسیزیک اسید است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: آبسیزیک اسید باعث خفتگی جوانه ها می شود. این هورمون در تنش های خشکی می تواند با پالسمولیز سلول های نگهبان

روزنه باعث بسته شدن آن ها شود.

گزینۀ2: سیتوکنین باعث افزایش تقسیم سلولی و همچنین مدت نگهداری گل ها و برگ ها می شود.

گزینۀ4: اکسین که می تواند با افزایش انعطاف پذیری دیوارۀ سلول، طویل شدن دیوارۀ سلول ها را ممکن سازد، به دلیل اثر چیرگی

رأسی جوانه های انتهایی می تواند باعث توقف رشد جوانه های جانبی شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 12

یادآوری 1:

پروتئین هایی که قبل از رسیدن به هدفشان، باید از دستگاه گلژی بگذرند عبارتند از:

1- پروتئین های غشایی (مانند کانال - پمپ -  پروتئین تسهیل کننده عبور آب - آنزیم های غشایی - پروتئین  مربوط به گروه خونی

 و...)

2- پروتئین های ترشحی (مانند هورمون های پروتئینی، آنزیم های برون یاخته ای، پروتئین های ترشحات مخاطی و...)

3- پروتئین های کریچه یا همان واکوئل (مانند گلوتن در الیه خارجی آندوسپرم گندم و جو و...)

4- پروتئین های کافنده تن (آنزیم های گوارش درون یاخته ای مانند پروتئازها، لیپازها و...)

یادآوری 2:

پروتئین های زیر، بدون دخالت وزیکول انتقالی و بدون عبور از دستگاه گلژی، به محل نهایی خود می رسند:

1- پروتئین های هسته (هلیکاز / دنابسپاراز / رنابسپارازهای 1 و 2 و 3 / عوامل رونویسی و...)

2- برخی پلی پپتیدهای میتوکندری (چرخه کربس درون میتوکندری روی می دهد)

3- برخی پلی پپتید های کلروپالست (چرخه کالوین درون کلروپالست روی می دهد)

تذکر: در مورد عبارت (د) دقت کنید که آندودرم در سطح کتاب درسی برای ریشه گیاه تعریف می شود نه ساقه، درصورتی که

ریزوم، ساقۀ زیرزمینی (زمین ساقه) است!

D

Rh

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 13

برای ایجاد الیۀ جداکنندۀ دمبرگ، باید هورمون اتیلن افزایش و هورمون اکسین (عامل اصلی ریشه زایی قلمه ها) کاهش یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ وجود فشار ریشه ای ممکن است در برخی گیاهان علفی به فرآیند (تعریق) کمک کند نه فرآیند "تعرق".

گزینۀ 2: نادرست؛ وجود رابطۀ قارچ- ریشه  ای، باعث افزایش جذب فسفات می شود ولی شرط اصلی جذب فسفات از خاک نیست.

گزینۀ 3: نادرست؛ یاخته های ویروسی در گیاهان، سالیسیلیک اسید می سازند که اثر آن بر یاختۀ سازنده باعث مرگ یاخته ای و اثر

آن بر یاخته های اطراف تحریک تولید ترکیبات ضدویروس است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 14

گیاهان دولپه ای که در ریشه دارای بن الد (مریستم) ستاره ای شکل می باشند، دارای سلول های نگهبان روزنه نیز هستند. سلول نگهبان

روزنه همان گونه که می دانید نوعی سلول تمایزیافته روپوستی و متعلق به سامانه بافتی پوششی می باشد که دارای کلروفیل است و

عمل فتوسنتز انجام می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) منظور از این گیاهان غالت می باشد و همان گونه که در شکل فعالیت کتاب زیست شناسی (1) دیده اید، خارجی ترین الیه سامانه

بافت آوندی ریشه در تک لپه ای ، ریشه بیرون زده (ریشه فرعی) می باشد که در جذب آب و امالح نقش دارد.

2) منظور از این گیاهان، نهان دانگان است. ولی در پروتوپالست سلول های زنده آوند آبکش، هسته از بین رفته و محتوی ژنتیک

سلول توسط پروتوپالسم احاطه نمی شود.

4) آوند آبکش سال دوم نسبت به آوند آبکش سال اول به بن الد آوندساز (چوب- آبکش) نزدیک تر می باشد اما باید دقت کرد که

هر گیاهی که مریستم های راسی را در پیکر خود دارد، قطعًا دارای سرالد های پسین نمی باشد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

یار نمره آموزشی Nomreyar.com | وبسایت



گزینه 4 15

سیتوکینین و جیبرلین هورمونی است در گیاهان که محرک تقسیم سلولی می باشد، درحالی که ریزش میوه ها از درختان وظیفۀ

هورمون اتیلن است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: اکسین و جیبرلین محرک درشت کردن میوه های بی دانه است و همچنین سبب تحریک طویل شدن ساقه ها می شود.

گزینۀ2: هورمون اکسین محرک ریشه دار کردن قلمه ها در کشاورزی است و همچنین از رشد جوانه های جانبی نیز جلوگیری

می کند.

گزینۀ3: هورمون آبسیزیک اسید به وسیلۀ پالسمولیز سلول های نگهبان روزنه باعث تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی

می گردد و این هورمون باعث خفتگی دانه نیز می شود.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 16

جیبرلیک اسید در یاخته های رویان تولید می شود و روی خارجی ترین الیۀ آندوسپرم (الیۀ گلوتن دار) اثر می گذارد. برای رسیدن به

آندوسپرم یاخته ای جیبرلیک اسید قطعًا از طریق پالسمودسم از درون پروتوپالست چند یاخته لپه عبور می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 17

کنۀ غیرزنده و فاقد آنزیم (کاتالیزور زیستی) هستند نه تمام آن ها. اغلب یاخته های سخت  آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ در آوندهای چوبی، دیوارۀ دوم در سطح درونی دیوارۀ اول قرار دارد و جایگزین آن نشده است.

گزینۀ 2: نادرست؛ گیاه موردمطالعۀ داروین در متن کتاب درسی، چمن از گندمیان (تک لپه) است و در تک لپه ها مرکز ریشه را مغز

پارانشیمی پر کرده است.

گزینۀ 4: نادرست؛ تمام گیاهان (ازجمله خزه ها) دارای سرالد نخستین هستند ولی خزه ها گیاهان بدون آوند هستند و باربرداری

آبکشی در آن ها معنی ندارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 18

با قطع جوانۀ انتهایی، در جوانۀ جانبی میزان سیتوکینین زیاد و میزان اکسین و اتیلن کم می شود. سیتوکینین در فرآیند سیتوکینز

(ایجادیاخته های جدید) و اکسین در تشکیل میوۀ بدون دانه نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. سیتوکینین باعث ریزش برگ ها نمی شود و حتی سرعت پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد.

گزینۀ 3: نادرست. سیتوکینین باعث رشد تعداد یاخته ها می شود نه رشد طولی یاخته ها (اکسین عامل رشد طولی یاخته ها است).

گزینۀ 4: نادرست. عامل اصلی تحریک ریشه زایی اکسین است نه سیتوکینین (گرچه برای ریشه زایی مقدار کم سیتوکینین در برابر

مقدار زیاد اکسین الزم است).

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 19

طویل شدن ساقه و رشد میوه و رویش دانه از اثرات جیبرلین ها است. این هورمون ها در تولید میوه های بدون دانه مؤثر هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آبسزیک اسید در کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد موثر است، درصورتی که در درشت کردن میوه ها نقشی ندارد.

گزینۀ 3: شادابی شاخه های گل از اثرات سیتوکینین است. دقت کنید که در بخش دوم از سلول های تمایزیافته صحبت شده است

درصورتی که سیتوکینین ها در تولید ساقه از سلول های کالوس (تمایز نیافته) مؤثرتر هستند.

گزینۀ 4: آبسزیک اسید در حفظ تعادل آبی مؤثر است، درصورتی که موجب افزایش مدت نگهداری میوه ها نمی شود.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 20

تنظیم  کنندۀ رشدی که به  واسطۀ عامل چیرگی رأسی (هورمون اکسین) در جوانه  های جانبی تولید می  گردد، اتیلن است. اتیلن در

هنگام ریزش برگ باعث تحریک تولید آنزیم  های تجزیه  کنندۀ دیوارۀ سلولی می  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اتیلن از میوه  های رسیده تولید می  شود.

گزینۀ 2: اتیلن باعث رسیدگی میوه  های نارس می  شود.

گزینۀ 3: ایجاد ساقه از یاخته  های تمایزیافته توسط هورمون سیتوکینین انجام می  شود.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 21

با کاهش میزان نور (مثًال نزدیک شدن به شب) فعالیت فتوسیستم ۲ (آنزیم تجزیه آب) و پمپ پروتون کاهش می یابد و تراکم یون

هیدروژن (پروتون) درون تیالکوئید به طور طبیعی كم می شود پس تولید  و  هم کاهش می یابد.

از کتاب درسی یازدهم به خاطر داریم که در اکثر گیاهان طی شب (با کاهش نور) مقدار آبسیزیک اسید که باعث بسته شدن

روزنه های هوایی می شود افزایش می یابد.

ATPN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1 22

 بعضی از گیاهان برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: آبسیزیک اسید هم با بستن روزنه های هوایی موجب حفظ آب می شود و هم در خفتگی جوانه ها مؤثر است.

گزینۀ3: اکثر گیاهان این کار را می کنند نه بعضی از آن ها !

گزینۀ4: این گزینه برای دانه گرده نارس صدق نمی کند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 3 23

سیتوکینین موجب تأخیر در پیر شدن اندام های گیاهی می شود که همانند دیگر محرک های رشد در شرایطی می تواند اثر

بازدارندگی در رشد گیاه داشته باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 24

با قطع جوانه های رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار هورمون سیتوکینین در جوانه های جانبی، افزایش و مقدار هورمون اکسین

در این جوانه ها کاهش می یابد. سیتوکینین پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازند و اکسین در پدیدۀ نورگرایی با

تجمع در سمت تاریک ساقه سبب افزایش رشد طولی یاخته ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ریزش برگ ها با تشکیل الیۀ جداکننده توسط اتیلن انجام می شود، نه سیتوکینین!

گزینۀ ۳: همۀ هورمون های محرک رشد ازجمله سیتوکینین سبب تحریک تقسیم یاخته ای می شود. آبسیزیک اسید سبب بسته

شدن روزنه های هوایی در شرایط خشکی می شود، نه اکسین!

گزینۀ ۴: آبسیزیک اسید سبب کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی می شود نه سیتوکینین! اکسین با تحریک تقسیم

یاخته ای در پدیدۀ ریشه زایی سبب ایجاد یاخته های جدید می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 1 25

داروین در آزمایش خود برای کشف اکسین از نور یک جانبه استفاده کرد اما در آزمایشی که باعث کشف اکسین شد، نور همه جانبه

استفاده شد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: ابتدا ترکیب شیمیایی اکسین کشف شد. بعد متوجه شدند که ترکیب های شیمیایی اکسین ها در گیاهان مختلف تا حدی

باهم تفاوت دارد. پس فهمیدند انواعی از گیاهان اکسین های تا حدی متفاوت می سازند.

گزینۀ 3: در مرحله دوم آزمایش داروین پوشش مات در رأس ساقه بود که منجر به رشد مستقیم طولی در پاسخ به نور یک جانبه

شد اما در مرحله چهارم پوشش مات در قسمت پا�ن تر از رأس قرار داشت و منجر به نورگرایی شد.

گزینۀ 4: ارتباط قارچ جیبرال با دانه رست برنج، رابطه انگلی بوده و قارچ با تولید جیبرلین و نفوذ آن به درون گیاه، تشکیل

بافت های استحکامی در ساقه گیاه را کاهش داده و منجر به خم شدن ساقه برنج می شود. درنتیجه قارچ جیبرال برای گیاه مضر

است؛ اما در رابطۀ قارچ- ریشه ای، رابطه همیاری بوده و هردو جاندار سود می برند.

تالیفی موسی بیات
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گزینه 1 26

قارچ بیماری زا از طریق عبور از منفذ روزنه ها (فضای بین دو یاخته نگهبان) یا فضای بین یاخته ها وارد می شود. قارچ ریشه ای هم

برای ورود به درون ریشه از فضاهای آپوپالستی عبور می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) اندام مکنده  انتهای رشته ی قارچ بیماری زا، از غشای یاخته روپوست عبور نمی کند.

3) ریشه پوستک ندارد.

4) ورود قارچ ریشه ای به درون ریشه  گیاهان یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی از ریشه است نه از

بخش های مختلف گیاه!

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 1 27

اتیلن به  واسطۀ عامل چیرگی رأسی (اکیسن جوانۀ انتهایی) در جوانۀ جانبی تولید و افزایش می یابد؛ اما عاملی که مانع پیرشدن

اندام های هوایی می  شود سیتوکینین است نه اتیلن.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست - سیتوکینین (هورمون ساقه  زایی) سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایزنیافته (کال) می  شود نه اتیلن.

گزینۀ 3: نادرست - اتیلن هنگام ایجاد الیۀ جداکنندۀ دمبرگ، باعث تولید آنزیم های تجزیه  کنندۀ دیواره (مانند سلوالز) می  گردد.

گزینۀ 4: نادرست - اسیدآبسیزیک در شرایط نامساعد با دستور بستن روزنه های هوایی باعث کاهش تعرق می شود و همچنین از

رویش دانه ممانعت به عمل می آورد نه اتیلن.

"دقت کنید که بخش هورمون های گیاهی همیشه موردتوجه طراحان سؤال کنکور سراسری بوده و هست، به  ویژه که در این

بخش به طور معمول سؤال ترکیبی و مقایسه ای طرح می  شود."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 28

در فعالیت کتاب درسی بیان شده است که در دانه های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبيا، حشرات و الرو آن ها رشد و نمو

می کنند. از آنجا که این دانه ها خشک اند و تقریبًا آبی ندارند (رد گزینۀ ۱)، این جانوران با تأمین آب مورد نیازشان توان رشد خواهند

داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در ریشه گیاهان تیره پروانه واران از جمله نخود و لوبیا و در محل برجستگی هایی به نام گرهک، نوعی باکتری تثبیت کننده

نیتروژن به نام ریزوبیوم وجود دارد.

گزینۀ ۴: هورمون آبسیزیک اسید از بازدارنده های رشد بوده و درصورت سنتز شدن از رشد دانه ها و جوانه ها جلوگیری می کند.

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 3 29

آمیالز مترشحه از یاخته های گلوتن دار آندوسپرم روی کربوهیدرات های دیوارۀ یاخته ها نیز مؤثر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": یاخته های گلوتن دار بخشی از آندوسپرم هستند که دارای سه نسخه از همۀ ژن ها است که ممکن است در بخشی از

ژن ها، فقط یک نوع الل وجود داشته باشد.

گزينۀ "2": مولکول های گلوکز تولیدشده به مصرف رویان می رسند. برای رسیدن به رویان از یاخته های دوالد لپه عبور می کنند.

گزينۀ "4": در بیرونی ترین الیۀ آندوسپرم! بیرونی ترین الیۀ دانه، پوستۀ دانه است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 30

کاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها، مانع از حملۀ آن ها به وقتی گل های آ

زنبورهای گرده افشان می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

کاسیا به زنبورها حمله می کنند نه زنبورها به مورچه ها. گزینۀ 2: نادرست. مورچه های نگهبان آ

کاسیا ترکیب شیمیایی برای فراری دادن مورچه ها آزاد می کند. گزینۀ 3: نادرست. درخت آ

کاسیا عامل جلب زنبورهای گرده افشان به سمت گیاه هستند نه مورچه ها. گزینۀ 4: نادرست. گل آ

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 31

منظور هورمون جیبرلین است. افزایش بیش ازحد جیبرلین (مثًال در اثر آلوده شدن به قارچ جیبرال) باعث می شود تا ساقه بلند شده

کنه از بافت های استحکامی است). همچنین جیبرلین همانند اکسین ولی بافت استحکامی کمتری داشته باشد (کالنشیم یا چسب آ

در تولید میوۀ بدون دانه نقش دارد و کمبود آن تولید میوۀ بدون دانه را مختل می کند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 32

گزینۀ 1: هورمون مؤثر در رشد طولی ساقه جیبرلین و اکسین است که اکسین سبب توقف رشد جوانه های جانبی می شود.

گزینۀ 2: محرک تقسیم سلولی جیبرلین و سیتوکینین است که سیتوکینین محرک ساقه زایی در کشت بافت است.

گزینۀ 3: اکسین افزایندۀ تولید اتیلن در جوانۀ جانبی است و سبب تحریک تولید ریشه در قلمه می شود.

گزینۀ 4: نادرست. ریشه زایی در کشت بافت به حضور مقدار کمی سیتوکینین نیز نیازمند است.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 2 33

الف) درست.

ب) نادرست. کانال عبور آب در برخی سلول های جانوری نیز یافت می شود.

ج) درست. اسید آبسیزیک سبب مقاومت به کم آبی می شود. در این شرایط تولید کانال های عبور آب افزایش می یابد.

.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 34

همه موارد به نادرستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. ویروس در خیلی از یاخته های گیاه ممکن است مشاهده شود ازجمله یاخته های آوندی! ولی الزامًا همه آن ها

آپاپتوز انجام نمی دهند.

ب) نادرست. تولید و انتشار ترکیب فرار برای دور کردن مورچه ها است نه جذب زنبورها!

ج) نادرست. زنبور وحشی از آن ها تغذیه نمی کند، بلکه زاده های آن تغذیه می کنند.

د) نادرست. با تعریف کتاب الزامًا گل جالیز گیاه دارزی نیست!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 35

خروج آب از روزنه های باز در برگ گیاهان می تواند به روزنه های هوایی (تعرق) یا آبی (تعریق) مربوط باشد. در هر دو حالت به

دلیل جذب آب و مواد معدنی از خاک بایستی مواد معدنی به درون یاخته های آوند چوبی در ریشه (طی فرآیند بارگیری چوبی)

وارد شوند. ورود این مواد معدنی به صورتی اتفاق می افتد که از برگشت مواد معدنی به درون پوست ریشه جلوگیری شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": خروج آب به صورت مایع و از طریق روزنه های آبی (تعریق) در هنگام شب هم امکان پذیر است که در این حالت

واکنش های نوری در گیاه در حال وقوع نیست.

گزينۀ "3": این گزینه به بسته بودن روزنه های هوایی در اثر هورمون آبسیزیک اسید اشاره دارد.

گزينۀ "4": دقت کنید که مکش تعرقی در تعریق (خروج آب از روزنه های آبی) دخالتی ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 36

فقط مورد "ج" عبارت را به درستی تکمیل می کند.

بررسی سایر موارد:

الف) هورمون آبسیزیک اسید و اتیلن در شرایط محیطی نامساعد افزایش می یابد. فقط اتیلن می تواند از سوخت های فسیلی نیز

رها شود.

ب) هورمون اکسین و آبسیزیک اسید و اتیلن، مانع از فعالیت جوانه های جانبی می شوند. اکسین از محرک های رشد است و

بازدارنده نیست.

د) هورمون  اتیلن که بر فرآیند رسیدگی میوه نقش دارد در شرایطی باعث حفظ آب گیاه می شود.

تالیفی مسعود حدادی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



درسپایهمدرسه

دبیر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۹یازدهم

آقای کنکور

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




