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 چهارم بیست و جلسه 
 

ی همزیستی  هایی که با درخت آکاسیا رابطه نماید؟ »مورچه کدام گزینه، عبارت مقابل را به نادرستی کامل می  
 دارند، ............... « 

 کنند.از محل زندگی خود محافظت می  (1
 کنند.های درخت، فرار می ( با ترشح مواد شیمیایی از برگ2
 برند.رابطه با درخت سود می ( از ایجاد 3
 دهند.( جانوران و گیاهان را مورد حمله قرار می 4

 باشد؟ شکل حشرات صحیح می چند عبارت زیر در مورد زندگی برگ گیاه تنباکو با نوزاد کرمی  
 کند. ترشح می   شکل دیده برگ، ترکیب فّراری برای جلب توجه نوزاد کرمی های آسیب الف( یاخته 

 کند. زنبور وحشی را دور نمی ب( آلکالوئید مترشحه از تنباکو،  
 برد. شکل روی برگ تنباکو را از بین می نوزاد کرمی یمًا  مستق   ج( زنبور وحشی ماده، 

 تواند در کاهش جمعیت حشره آفت گیاهی نقش ایفا کند. د( نوزاد زنبوران می 
 . شوند از تخم خارج می ان تنباکو  برگ درخت   زنبور روی   نوزادان هـ( 

 مورد  1( 4 مورد  2( 3 مورد  4( 2 مورد  3 (1

 رود. به طور عادی، ............. از عوامل ............ به شمار نمی  
 وجود کرک در سطح برگ ـ دور کردن حشرات کوچک از گیاه (1
 خوار بر جانوران گیاه از گیاه در برا ( ترشح مواد چسبناک ـ محافظت2
 کننده از رویش میکوریزا در ریشه ( تولید سالیسیلیک اسید ـ ممانعت 3
 ( تولید ترکیبات سمی ـ ممانعت از رویش سایر گیاهان در اطراف یک گیاه4

 ، به درستی بیان شده است؟ و زنبورهای وحشی خوار  ی روابط بین گیاه تنباکو، حشرات گیاه کدام گزینه، درباره  
 کند.ی جانوران رها می کنندهی جذببرگ گیاه فقط پس از آسیب بافتی، نوعی ماده  (1
 ( هر ترکیب دفاعی تولیدشده در تنباکو، در دور کردن حشرات از گیاه نقش دارد. 2
 ( هر عضو در جمعیت زنبورهای وحشی، در محافظت از تنباکو نقش دارد. 3
 خورند.سطح گیاه تنباکو را می حشرهی وحشی، ه ( زنبورهای ماد4

 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟  
 باشد. الف( پیچش ساقه همانند خمش آن در اثر رشد نابرابر دو طرف اندام می 

 تری دارد. کم  گاه از سمت مقابل رشد ب( در ساقه پیچنده مو، بخش قرار گرفته روی تکیه 
 پاسخ تماسی برخی گیاهان مکانیسمی همانند تنظیم آب آن گیاه دارد.   ج(

 هایی برای تغذیه جاندار ایجاد کنند. توانند پیام های هوایی می د( در برخی گیاهان، برخی یاخته 
 مورد  1( 4 مورد  2( 3 مورد  3( 2 مورد  4 (1
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 باشد، صحیح است؟ که دارای سرالد گل می   ورد هر گیاه علفی کدام گزینه، در م  
 تغییرات طول شب در تبدیل سرالد رویشی آن به سرالد زایشی تأثیر دارد.  (1
 ی آن مؤثرند.ی رشد در افزایش طول ساقه کننده( بیش از یک نوع تنظیم2
 کند.ی مواد آلی موردنیاز خود را به کمک انرژی نور تأمین می( همه3
 رسد.ها به پایان می ( عمر گیاه پس از تولید میوه و رسیدن دانه 4

تواند  طرفه به نوعی گیاه می کند؟ »به طور عادی، تابش نور یک چند مورد، عبارت مقابل را به درستی کامل می  
 » ............. 

 های ساقه شود الف( منجر به رشد نابرابر بخش 
 ی الزم برای تولید مواد آلی را تأمین کند ب( انرژ

 ی رشد شود کننده ج( سبب تغییر غلظت نوعی تنظیم 
 د( در تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی آن مؤثر باشد 

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

 های گیاهی همراه است، ............... . در نوعی پاسخ دفاعی گیاهان که با مرگ یاخته  
 شود. ابتدا ترکیبات دفاعی ضدویروس در گیاه ساخته می  (1
 شوند.ی آلوده به ویروس، موجب مرگ ویروس می های دروِن یاخته ( آنزیم2
 شود. ده می آلوهای رالدی موجب جایگزینِی سریع یاخته های س( تقسیم یاخته 3
 شود. ی آلوده به ویروس، با رها کردن سالیسیلیک اسید، موجب مرگ خود می ( یاخته4

 .. . . ی نوری، قادر به گلدهی ............ گیاه ............. در صورت شکسته شدن یک شب ............... با جرقه  
 داوودی همانند شبدر ـ کوتاه ـ نیست (1
 ( شبدر برخالف داوودی ـ بلند ـ است2
 ( داوودی برخالف شبدر ـ بلند ـ است3
 ( شبدر همانند داوودی ـ کوتاه ـ است4

 ( 98  -چی )قلم    در فرایندهای دفاعی گیاهان برای مقابله با .............. قطعًا ................  
 شوند.خوار ـ ترکیباتی نقش دارند که در دستگاه گوارش جانور فعال می جانوران گیاه  (1
 )هایی( در ساخت عوامل مربوط به دفاع شیمیایی نقش دارند.زا ـ آنزیم( عوامل بیماری2
 شود. زا ـ سدی فیزیکی مانع از ورود این عوامل می( عوامل بیماری3
 های رشد نقش مستقیم دارند. کنندهوار ـ تنظیم خ( جانوران گیاه4
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