
. به سواالت زیر در مورد نهاندانگان پاسخ دهید 

گرده افشانی در درخت بلوط چگونه انجام می شود ؟ ( ب/.      25نقش سلول رویشی درون دانه گرده رسیده ( الف

25/ 

 /.5پرتقال بدون دانه چگونه بوجود می آید؟ ( ت/.                           5نقش لپه در لوبیا چیست؟  ( پ

 (5/0. )مورد از ویژگی های گل های گیاهانی راکه بوسیله باد گرده افشانی می کنند ، بنویسیددو  -

 نمره55/0: را نامگذاری کنید 3تا 1در  شکل رویان نهان دانگان  شماره های  -

 در چه صورتی میوه های بدن دانه ایجاد می شوند؟ -

 تشکیل می دهند؟آیا همه گیاهان چندساله هر سال گل و، دانه و میوه  -

 تفاوت شلغم و سیب زمینی را بنویسید؟

پاسخ گیاهان به محرک ها – 9فصل 

 :درستی یا نادرستی این جمله ها را بدون ذکر دلیل مشخص کنید

.اسید آبسیزیک برخالف جیبرلین ها مانع رویش دانه می شود

.اگر بذر گندم را مرطوب کرده و در سرما قرار دهیم، زودتر گل می دهد -

 .تبدیل سرالد رویشی به زایشی به شرایط محیطی مثل دما و طول روز و شب وابسته است -

 .اثر آبسیزیک اسی بر روی سلولهای نگهبان روزنه، افزایش فشار تورژسانس آنهاست -

 .اکسین بشتر از سیتوکینین باشد، ریشه زایی اتفاق می افتد  کال مقداردر صورتی که در محیط کشت  -

.است( پلی پلوئید) 6nداروین حرکت نورگرایی را در آن بررسی کرد در دانه بالغ خود  گیاهی که



 

 :عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید

 .می شود( نور -سایه ........)در سمت .......تابش نور سبب تجمع -

 .از دانه می شود.........اثر می گذارد و سبب تولید و رها شدن آنزیم های........بر خارجی ترین الیه ........ ماده

 

 : گزینه مناسب را برای هر سوال تعیین کنید

در جوانه های .........در درشت کردن میوه می باشد و با چیرگی رأسی و تحریک تولید.........نقش اکسین  همانند-

 .انبی، رشدشان را متوقف می کندج

 جیبرلین-اتیلن -4آبسیزیک اسید   –سیوکینین -3اتیلن    -جیبرلین-2سیتوکینین        -آبسیزیک اسید -1

 .و در نتیجه ساقه به سمت نور خم می شود....................نور..............یاخته ها در سمت.........رشد .1

 بیشتر -مخالف -عرضی( 2                                کمتر -مقابل -طولی(1 .2

 کمتر -مقابل -عرضی( 4                            بیشتر -مخالف -طولی( 3

 

 :  این اصطالحات را تعریف کنید

 زمین گرایی -          (5/0)چیرگی رأسی  -(         5/0)نورگرایی  -

 

 /.25هورمون گیاهی استفاده می شود ؟  هر مورد در هر کدام از موارد زیر از چه 

 ریزش برگ( ساقه زایی کال در کشت بافت    ت( رشد میوه ها     پ( از بین بردن گیاهان دو لپه ای     ب( الف



 

شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی در گیاهان تولید کدام هورمون گیاهی را تحریک می کند ؟ و نقش این هورمون 

 /.55ه با این شرایط چیست ؟  برای مقابل

 /.25سیانید تولید شده توسط بعضی از گیاهان چه فرایندی را در گیاهخوار متوقف می کند؟  

 (5/0. )چر ضربه زدن به برگ گیاه حساس ، باعث تا شدن برگ ها می شود؟ توضیح دهید -

 (5/0. )را نام ببریددو بخش مؤثر در در تالش گیاه برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا  -

 (5/0)برگ ها در هنگام ریزش در پاسخ به چه شرایطی ، آنزیم های تجزیه کننده دیواره سلولی را تولید می کنند؟ -

 (5/0)توضیح دهید که شکستن شب با یک جرقه نوری چه تأثیری بر گل دهی گیاه روز کوتاه دارد؟ -

-این ویژگی . از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر جلوگیری می کندتولید موادی که برای گیاهان دیگر سمی هستند،  -

 (5/0)چه نقشی در ماندگاری این گیاهان دارد؟ -

 کدام دو هورمون در ریشه زایی عملکرد متضاد دارند؟

 پیچش به چه علتی در گیاهان رخ می دهد؟

 فرایندهایی در گیاه رخ می دهد؟چه ( ویروس تنباکو TMVمثل)در صورت آلوده شدن سلول گیاهی به نوعی ویروس

 جیبرلین چگونه موجب رشد رویان می شود؟

 ؟عامل ریختن برگ در گیاه یا شاخه چیست

 




