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 سومبیست و جلسه 
 

 ( 95)سراسری خارج از کشور   تواند .............     سازد، می هر هورمون گیاهی که ............... را ممکن می  
 یابد.های بافتی افزایش می ها ـ در واکنش به زخم رسیدگی سریع میوه (1
 یابد.اهش می زا کها ـ در پاسخ به عوامل بیماری( برداشت مکانیکی میوه2
 شود. های در حال خواب می ها ـ باعث بیداری دانه( جذب آب و امالح برای قلمه3
 نماید.های سلولی را بیشتر می پذیری دیوارهها ـ انعطاف( میتوز و سیتوکینز سلول4

 ( 95)سراسری     ز دخالت دارد.   شود، در ............. نی هر هورمون گیاهی که .............. می  
 هاها ـ خفتگی دانه های جانبی ساقه مانع رشد جوانه (1
 های گیاهها ـ باز شدن روزنه زنی دانه( مانع رشد و جوانه2
 ها به سمت نورها ـ خمیدگی گیاهچه ( باعث تسریع رسیدگی میوه3
 ی گیاهاقه ها ممکن ـ طویل شدن س( به کمک آن، جذب آب و امالح برای قلمه4

 ( 39)سراسری خارج از کشور   تواند سبب .............. شود. هورمونی که محرک .............. است، نمی  
 هادانه ـ تحریک طویل شدن ساقه های بیدرشت کردن میوه  (1
 های جانبیها ـ توقف رشد جوانه دار کردن قلمه ( ریشه2
 هاها ـ خفتگی دانه های نگهبان روزنه اخته ( پالسمولیز ی3
 هاای ـ تسهیل در برداشت مکانیکی میوه( تقسیم یاخته 4

 ( 94)سراسری خارج از کشور   در گیاهان، هر هورمون ............ رشد، ..............  
 های جانبی ساقه مؤثر است.رشد جوانه افزایش محرک ـ بر (1
 یابد.ارنده ـ در دانه خفته و محیط خشک افزایش می( بازد2
 کند.( بازدارنده ـ نقش خود را با کمک عوامل رونویسی ایفا می3
 شود. های تمایزنیافته می ( محرک ـ باعث تشکیل ساقه از یاخته4

 ( 96)سراسری   کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟  
کند، همانند هورمونی که باعث ............  ها عمل می ها مخالف ژیبرلین زنی دانه ورمونی که از نظر تأثیر بر جوانه »ه 
 شود .............« می 

 یابد.هوازی کاهش میها ـ در شرایط غرقابی و بی ریزش برگ (1
 یابد.های محیطی افزایش می ها ـ در هنگام تنش ( تسریع و افزایش رسیدگی میوه 2
 دهد. تأثیر قرار می های جانبی گیاه را تحتای ـ رشد جوانههای یاخته پذیری دیواره( انعطاف3
 ها را کنترل نماید.تواند در شرایطی سرعت رشد، سنتز پروتئین و انتقال یون ها ـ می ( سست شدن میوه4

کند، همانند نوعی هورمون ..............  ها عمل می ها مخالف ژیبرلین دانه  زنی هورمونی که از نظر تأثیر بر جوانه  
 ( 96)سراسری خارج از کشور   رشد ............. 

 یابد.هوازی کاهش میبازدارنده ـ در شرایط غرقابی و بی  (1
 شود. ( بازدارنده ـ در اثر سوختن ناقص نفت نیز حاصل می2
 گیاه تأثیرگذار است.های مختلف ( محرک ـ بر رشد بخش3
 های تمایزنیافته نقش دارد. ( محرک ـ در تشکیل ساقه از یاخته 4
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 سومبیست و جلسه 
 

ی تمایزنیافته یا همان کال در محیط کشت نشان  ی یاخته رو تمایز ریشه و ساقه را از یک توده شکل روبه  
 ( 98  -)گزینه دو  تواند مانند ............ ست که می ی ............ مقدار هورمونی بیشتر ا دهد. در لوله می 

 های جانبی گیاه شود. »الف« ـ اکسین، منجر به افزایش رشد جوانه  (1
 های ساقه را کاهش دهد. ( »ب« ـ سیتوکینین، طول اینترفاز در گروهی از یاخته 2
 ای را به تأخیر بیندازد.( »الف« ـ سالیسیلیک اسید، در شرایطی مرگ یاخته 3
 زا در برخی گیاهان شود. ( »ب« ـ جیبرلین، مانع از لقاح بین اسپرم و تخم4
 

 ( 98  -)گزینه دو  کند؟ چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی کامل می  
 شود، در .............. نیز دخالت دارد.« »هر هورمون گیاهی که .............. می 

 ها ها ـ خفتگی دانه های جانبی ساقه انه الف( مانع رشد جو 
 های گیاهی ها ـ باز شدن روزنه زنی دانه ب( مانع رشد و جوانه 

 ها به سمت نور ها ـ خمیدگی گیاهچه ج( باعث تسریع رسیدگی میوه 
 های ساقه ای یاخته ی گیاه ـ تقسیم یاخته د( باعث طویل شدن ساقه 

1) 1  2)2  3)3  4)4  

 گیرد. شود، برای .............. مورد استفاده قرار می های رشد گیاهی که موجب ............. می کننده نوعی از تنظیم  
 ( 98  -)گزینه دو 

 ها ـ تشکیل ساقه در کشت بافتد جوانه جلوگیری از رش (1
 هازنی دانه ( حفظ آب در گیاهان مناطق خشک ـ جوانه 2
 هادار شدن قلمهزا در مادگی ـ ریشه ( عدم لقاح اسپرم و تخم 3
 های هواییها ـ جلوگیری از پیری اندام( افزایش سرعت رسیدگی میوه 4

 ( 98  -)گزینه دو  تواند برخالف سیتوکینین ............... ی رشد در گیاهان که .............. می کننده هر نوع تنظیم  
 های گیاه شود. دهد ـ موجب تنظیم بیان گروهی از ژن احتمال تنفس نوری را در گیاه افزایش می  (1
 دهد ـ بدون انجام لقاح، موجب تحریک رشد تخمدان شود. ها را افزایش می ( قدرت جذب آب در قلمه2
 ی تمایزنیافته شود. دهد ـ موجب تشکیل ساقه از توده های گیاهی کاهش می ( طول اینترفاز را در یاخته 3
 ی گیاه تأثیر داشته باشد.های جانبی ساقه دهد ـ بر رشد جوانه ها را کاهش می ( مدت زمان نگهداری میوه4
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 سومبیست و جلسه 
 

 کند؟ دانه، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می ی نهان در رابطه با گیاهان فتوسنتزکننده  
 ( 98  -چی )قلم 

د ............  شو زا می ی ریشه های الیه ی رشد که باعث تشکیل یاخته کننده »به طور طبیعی، نوعی ترکیب تنظیم 
 تواند ..............« هورمونی که .............. می 

ها دهد ـ سبب تغییر در تنظیم بیان ژن یاخته های نگهبان روزنه را کاهش میهمانند ـ فشار تورژسانسی یاخته (1
 شود. 

ای از )مریستمی( در مرحلههای سرالدی اندازد ـ توقف یاخته های هوایی را به تأخیر می( برخالف ـ پیر شدن اندام 2
 ای را موجب شود. ی یاختهچرخه 

ای در  ی یاختهی دیوارهکنندههای تجزیهشود ـ بر تولید آنزیم ها در گیاهان گلدار می( همانند ـ باعث رسیدن میوه 3
 ی ریزش برگ مؤثر باشد.پدیده

شود ـ باعث افزایش طول ساقه از طریق می ی غالت های گوارشی در دانه ( برخالف ـ سبب تولید و رها شدن آنزیم4
 تحریک رشد طولی یاخته شود. 

 ( 98  -چی )قلم  کند؟ کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می  
 .... « تواند در .......... ی رشد گیاهی که .............. ، به طور حتم می کننده »هر نوع از ترکیبات تنظیم 

 ها نقش دارد ـ افزایش بارگیری و باربرداری آبکشی مؤثر باشد.در تحریک رویش دانه (1
 ها مؤثر باشد.های بدون دانه کاربرد دارد ـ درشت کردن میوه ( در رشد میوه 2
 دانه تولید شود. های گیاهان نهان ی جوانههای همه( در خم شدن ساقه به سمت نور نقش دارد ـ یاخته 3
 ای مؤثر باشد.ی یاختهها از نقاط وارسی چرخه در تکثیر غیرجنسی قلمه زدن کاربرد دارد ـ عبور برخی یاخته ( 4
 

 شود، قطعًا ............. شود، ............... هورمونی که موجب رسیدگی آن می هورمونی که موجب رشد میوه می  
 ( 98  -چی )قلم 

 گیرد.ـ در کشت بافت مورد استفاده قرار می همانند  (1
 های جانبی نقش دارد. ( برخالف ـ در چیرگی رأسی بر جوانه 2
 شود. ای می ( همانند ـ سبب تحریک تقسیم یاخته3
 های رشد در گیاهان است.( برخالف ـ یکی از محرک4

 ( 98  -)سنجش  های رشد در گیاهان، درست است؟ نده کن چند مورد از عبارات زیر در مورد تنظیم  
 کند. های آلوده، القا می ای را در یاخته اسید، مرگ یاخته   *سالیسیلک 
 شوند. ی کال می های تمایزنیافته ها، سبب ایجاد ساقه از یاخته *سیتوکینین 

 شوند. ها، با اثر بر آندوسپرم دانه، سبب تولید و رها شدن آمیالز می *جیبرلین 
 یابد. ی انتهایی افزایش می ر چیرگی رأسی، با کاهش مقدار اکسین، مقدار سیتوکینین در جوانه *د 

1) 1  2)2  3)3  4)4  
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 ( 98  -)سنجش  کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟  کدام گزینه، برای  
 گردد.« شود، به منظور ............ استفاده می »از نوعی هورمون گیاهی که ............. می 

 های گلها تولید ـ شادابی شاخه در اغلب بافت (1
 هاـ تولید ریشه بر روی قلمه ( در سمت تاریک ساقه انباشته 2
 های تمایزنیافته جانبی ساقه ـ تشکیل ساقه از سلولهای ( مانع رشد جوانه3
 های سلولی ـ ممانعت از چیرگی راسی پذیری دیواره( باعث افزایش انعطاف4

 ( 98  -)سنجش  های رشد در گیاه ............. نقشی مشابه در ........... دارند. کننده از تنظیم  
 هاها و جوانهاسید ـ رویش دانه کها و آبسیزیجیبرلین  (1
 ( سیتوکینین و اکسین ـ تمایز ریشه و ساقه از کال2
 های هوایی ها و اتیلن ـ حفظ اندام( سیتوکینین3
 ها ـ تحریک تقسیم یاختهها و سیتوکینین ( جیبرلین 4
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