
 

 

 9پاسخنامه 

 ها محرک به گیاهان پاسخ

 اولین کسانی که متوجه شدند نبودند بلکه اولین کسانی که روی این موضوع آزمایش کردند.-نادرست -1

 درست -2

 یینورگرا -3

 اکسین -4

 یهورمون ها،  رشد یکننده ها میتنظ -5

 ها نینیتوکیس،  رشد یکننده ها میتنظ -6

بله ، -ب     و حفظ اندام ها نقش دارند. جادیا-3ها،  اختهی یرشد طول-2 اخته،ی میتقس کیتحر-1رشد مانند  یندهایدر فرا -الف -7

 شی، سبب افزاها اختهی یرشد طول شیافزابا  نیاکس -ج     داشته باشند. زین یبر اساس مقدار و محل اثر ممکن است نقش باز دارندگ

 نیاکس.رود یبا استفاده از قلمه به کار م اهانیگ یشیرو ریتکث یبرا ن،یکند؛ بنابرا یم کیتحر را ییزا شهیر نیاکسشود.  یطول ساقه م

 بات،یترک نیاز ا یکه بعض افتندیمحققان در -د     برند. یبه کار م زین ها وهیدرشت کردن مو  بدون دانه یها وهیم لیتشک یها را برا

 یدر مزارع خودرو اهانیبردن گ نیبه منظور از ب یساختن سموم کشاورز یآنها را برا ن،یبرند؛ بنابرا یم نیرا از ب یا لپه دو اهانیگ

 مانند مزرعه گندم، به کار بردند.

 تنامیدر جنگ با و کایامر ۀمتحد االتی. ابه عنوان سم کشاورزی کاربرد دارد، می باشدها  نیاز اکس یکه مخلوط یعامل نارنج -الف -8

 از یمادرزاد یسرطان و تولد نوزادان با نقص هااز بین بردن جنگل ها و ایجاد -ب      را به کار برد. یبه مدت ده سال عامل نارنج

 یشدِن اندام ها ریپ د،یجد یها اختهی جادیا جهیو در نت یا اختهی میتقس کیها با تحر نینیتوکیس -است.      جماده  نیا یاثرها

 -.      ددارند ینگه م تازه برگ و گل ها آنها را یرو نینیتوکیعلت با افشانه کردن س نیاندازند. به هم یم ریرا به تأخ اهیگ ییهوا

 زیتما یها اختهیساقه از  جادیبافت، سبب ا کشت هورمون در نیا یریشوند.به کارگ یم دهینام زین ییها هورمون ساقه زا نینیتوکیس

 شود. یم افتهین

 یرأس یرگیچ -9

 اکسین -10

 ، اکسین نینیتوکیس -11

 رشد،  نیاکس -12

دانه  یشدند. آلودگ یبرنج به آن مبتال م یرست ها دانه بود که یقارچ یماریب ینوع یدر بررس یحاصل تالش دانشمندان ژاپن -الف -13

 یو دراز بودند و بافت استحکام کیدانه رست ها بار نیا -ب       رشد کنند. سرعت شد تا به یسبب م برالیرست ها به قارچ ج

 افتادند. یم نیزم یشدند و رو یم خم جهینداشتند، در نت یکاف

دانه ها  شیو رو وهیآن، رشد م میو تقس اختهی یرشد طول کِیتحر قیساقه از طر طول شیرشد در افزا یکننده ها میتنظ نیا -الف -14

 جیبرلین-ب.        برند یها به کار م وهیبدون دانه و درشت کردن م یها وهیم دیتول یرا برا یاهیگ هورمون نینقش دارند؛ ا

 نیبرلیج -15



 

 

 آندوسپرم -16

 .کند یم کیتحر اهانیگ را در دیاس کیزیآبس دیتول ،یمانند خشک طینامساعد مح طیشرا -17

نامساعد  طیشرا دانه و رشد جوانه ها در شیمانع رو نیو همچن اهیحفظ آب گ جهینت در سبب بسته شدن روزنه ها و دیاس کیزیآبس -18

 .شود یم

پس .ابدی یم شیافزا وهیم دنیرس با لنیشود و مقدار ات یآزاد م لنیات دهیرس یها وهیکه از م افتندیخود در یدانشمندان در پژوهش ها -19

 وظیفه ی اصلی اتلن می باشد.

 اتیلن ، اتیلن -20

 ها اختهی -21

 جدا کننده یۀال -22

 یمحافظ یۀال،  یچوب پنبه ا -23

 اتیلن ، اکسین -24

به  لیتبد نیا-ب      شود. لیتبد یشیزا ایکه در جوانه قرار دارد، به سرالد گل  یشیدهد که سرالد رو یگل م یهنگام اهیگ-الف -25

 اهیگ نیدهد. در واقع ا یگل م زییکوتاه پا یدر روزها یداوود اهیگ-ج       مانند دما و طول روز و شب وابسته است. یطیمح طیشرا

 کمتر نباشد. یطول شب از حدّدهد که  یگل م یدارد و زمان ازین یطوالن یگل دادن به شب ها یبرا

از  یآگاه-ب       دهند. یم تفاوت قرار یروز کوتاه، روز بلند و ب ۀدر سه دست یگل ده یبه نور، برا ازیرا براساس ن اهانیگ-الف -26

با  ییفصل ها، گل ها ۀبتوانند در هم یمصنوع ینور طیشرا جادیامکان داد تا با ا گل به پرورش دهندگان ینور بر گل ده ریتأث

 یگل دادن به شب ها یبرا اهیگ نیدهد، روز بلند است. ا یم شبدر که در تابستان گل-ج    پرورش دهند. متفاوتی نور یازهاین

 .نباشد شتریب یطول شب از حدّ  که دهد یگل م یدارد و زمان ازیکوتاه ن

درختان  یدانه ها و جوانه ها شود. برگ بعض شیرو از تواند مانع یم دیشد یتوانند تحمل کنند. مثالً سرما یرا نم ییهر دما اهانیگ -27

 شوند. یحفظ م یپولک مانند یو جوانه ها با برگ ها زدیر یم زییبا کاهش دما در فصل پا

را فراهم کرد که اکثر سال با  ییها نیاز زم یبردار بهره امکان اهان،یدر گ یژگیو نیکشف ا مثالً نوعی گندم این ویژگی را دارد. -28

 شده اند. دهیپوش خیبرف و 

 کند. یم رشد نیدرجهت گرانش زم شهیساقه در خالف جهت گرانش و ر-بله -29

 شود. یم دهینام ییگرا نیزم ن،یبه گرانش زم اهیگ یرشد جهت دار اندام ها -30

دهد  یرخ م ییها اختهیدر  تورژسانس فشار رییپاسخ به علت تغ نیشود. ا یحساس، باعث تا شدن برگ م اهیضربه زدن به برگ گ -31

 برگ قرار دارند. ۀکه در قاعد

اندازند که سبب بسته  یم راه را به ییها امیو پ کیدارد که با برخورد حشره به آنها تحر ییگوشتخوار کرک ها اهیبرگ تله مانند گ -32

 شود. یبه دام افتادن حشره م جهیشدن برگ و درنت

 اهیزا به گ یماریعوامل ب نفوذ مانع از یاست پوستک تا حدود اهیجوان گ یدر بخش ها یبافت ۀسامان نیتر یروپوست، خارج-الف -33

در  سیلیس ای نیگنیمانند ل یباتی. وجود ترکستین یمحکم است و عبور از آن کار آسان یا اختهی ۀوارید نیهمچن-ب      شود. یم

توانند با  یزا م یماریحال عوامل ب نیبا ا-ج      کند. یکمک م یکیزیسدّ ف نیا توان شیافزا جهیبه سخت شدن آن و درنت وارهید



 

 

عالوه بر حفظ  اهان،یمسن گ یدر اندام ها زیبافت چوب پنبه ن-.     دسد بگذرند نیها از ا اختهی نیب یفضا ایعبور از منفذ روزنه ها 

 رسان است. بیآس در برابر عوامل یآب، مانع

حرکت  یکرک دار به راحت یها برگ یتوانند رو یکوچک نم یهامثالً حشره . نقش دارند اهانیدر دفاع از گ زیکرک و خار ن-الف -34

در پاسخ به  اهانیگ یبعض-ب    شود. یممکن م ریو گاه غ دشوارتر مواد چسبناک ترشح کند، حرکت حشره اهیاگر گ نیکنند؛ همچن

است که حشره در آن به دام  ادیآن قدر ز باتیترک نیا حجم کنند که در محافظت از آنها نقش دارند. گاه یترشح م یباتیزخم، ترک

 باتیترک نیا حجم کنند که در محافظت از آنها نقش دارند. گاه یترشح م یباتیدر پاسخ به زخم، ترک اهانیگ یبعض-ج       افتد. یم

حفظ  شود که حشره در آن یم جادیا ییها سنگواره بات،یترک نیافتد. با سخت شدن ا یاست که حشره در آن به دام م ادیآن قدر ز

گروه  نیدار از ا دیانیس باتیترک شوند. یخواران م اهیگ یماریب ایکنند که سبب مرگ  یم دیتول یباتیترک اهانیگ-.     دشده است

 کند. یرا متوقف م یا اختهی تنفس دیانیشوند. س یساخته م یاهیگ یاز گونه ها یاند که در تعداد

 تنباکو دارد. اهیگ در ینقش نیچن دهاست،یکه از آلکالوئ نیکوتینقش دارند. ن اهخوارانیدر دور کردن گ دهایآلکالوئ -35

 لیتبد یسمّ ۀو به ماد هیگوارش جانوران تجز ۀلول بلکه در ستند؛ین یسم اهیاست که در خود گ یباتیترک دیسازوکارها تول نیاز ا یکی -36

 بیترک نیخورد، ا یرا م اهیجانور گ یندارد؛ اما وقت یا اختهیبر تنفس  یریتأث که سازد یم یدار دیانیس بیترک اهیشوند. مثالً گ یم

 شود. یاست از آن جدا م یسمّ که دیانیو س هیتجز

نفوذ کند.  اهیزا توانسته است به گ یماریب روسیو ینوع دیاست. فرض کن اهانیدر گ یدفاع یاز پاسخ ها گرید یکی یا اختهیمرگ  -37

سالم است.  یآلوده و قطع ارتباط آنها با بافت ها یها اختهیمرگ  آن،ۀ جیاندازد که نت یرا به راه م ییندهایفرا اهیدر گ روسیورود و

 دیمانند تول یگرید یکند تا با سازوکارها یم دایفرصت پ اهیو گ ابدی ریتکث اهیسالم گ یها بافت تواند در ینم روسیو جهیدر نت

 .با آن مقابله کند روسیو ضد باتیترک

است  اهانیرشد در گ یکننده ها میکه از تنظ دیاس کیلیسیسالشود. یخود گوارش م یها میآنز ۀلیبه وس اختهی ،یا اختهیدر مرگ  -38

 کند. یرا القا م یا اختهیرا رها و مرگ  بیترک نیآلوده، ا یاهیگۀ اختینقش دارد.  یا اختهیدر مرگ 

 یاست که حشره بتواند از حمله ها دیبعمی برند هجوم  دارد، را ایدرخت آکاس یکه قصد خوردن برگ ها یمورچه ها به حشره ا -39

 مورچه ها جان سالم به در برد. نیمرگبار ا

 کنند. یدرختان رشد م یاند که رو یاهانیگ ،یدارز اهانیگ -40

 وجود هورمون گیاهی اکسین در سمت نور ندیده ی گیاه و تقسیم سلولی آن و خم شدن به طرف نور -41

 موثرتر عمل کند در عمل فتوسنتز می تواند -42

 زیرا موادی که در نوک ساقه قرار داشته وارد آگار شده )اکسین( و تاثیر مشابه را بر روی گیاه می گذارد -43

که نوک  یرست دانه طرف کیقرار دادن آگار در : B  همه جانبه نور شده در اندهیدانه رست رو: A-زمان        ب-2آگار  -1-الف -44

 : خم نشدن دانه رستC  رست بعد از گذشت زمان دانه شده است و خم شدن قطع آن

 ماده اکسین موجود در نوک ساقه  -45

      .دندینام ییجانبه را نورگرا کینور  به در پاسخ اهیگ یرشد جهت دار اندام ها-بخشی که به طرف سایه قرار دارد.      ب-الف -46

شوند که اثرات مشابه دارند؛  یساخته م متفاوت اهانیدر گ نیمشابه اکس باتیاز ترک ینشان داد که انواع شتریب یپژوهش هابله،-ج

 دادند. باتیگروه از ترک نیها را به ا نینام اکس ن،یبنابرا



 

 

وفتی نور همه جانبه به گیاه بتابد اکسین در همهی قسمت نوک ساقه چراکنده بوده و گیاه مستقیم رشد می کند اما به محض تابیدن  -47

 در سمت نور ندیده بیشتر شده و نوک ساقه به طرف نور تمایل پیدا می کند.نور از یک جهت خاص تجمع اکسین 

 .کننده رشد هستند میپنج تنظ دیاس کیزیآبس و لنیها، ات نیبرلیها ج نینیتوکیها، س نیاکس -48

 جادیا دیرشد، و شاخه و برگ جد یجانب یها جوانه ،یرأس ۀبا قطع جوان.میکن یاند، قطع م یرأس یجوانه ها سرشاخه ها را که محل -49

 یم.کرده ا

 .ندیگو یم یرأس یرگیچ ،یجانب یبر رشد جوانه ها یجوانه رأس یبه اثر بازدارندگ -50

نتیجه ای که دانش آموزان از این فعالیت می گیرند این است که سیتوکینین در ریشه زایی،به معنی ایجاد ریشه های فرعی،نقش  -51

 بازدارنده یا منفی دارد.

گذارد و  یآندوسپرم اثر م یۀال نیتر یهورمون بر خارج نیسازند. ا یم نیبرلیج یدانه، مقدار فراوان شیغالت در هنگام رو انیرو -52

 نشاسته کنند. یم هیآندوسپرم را تجز ریها و ذخا اختهی ۀواریها د میآنز نیشود.ا یدر دانه م یگوارشی ها میو رهاشدن آنز دیسبب تول

 شود. یم هیتجز انیرشد رو یبرا ازیبه گلوکز مورد ن الزیآم میاست که بر اثر آنز ریذخا نیاز ا یکی

 ،آمیالزآندوسپرم ،گوارشی -53

 گلوتن دار هیال -7آندوسپرم -6لپه -5رویان -4رویان -3آمیالز -2گلوکز -1 -54

 باعث خروج آب یه صورت بخار از روزنه ها و در نتیجه خشک شدن گیاه می شود. -55

 اتیلن -56

 .ابدی یم شیافزا وهیم دنیرس با لنیشود و مقدار ات یآزاد م لنیات دهیرس یها وهیکه از م افتندیخود در یپژوهش ها دانشمندان در -57

رشد آنها  ،یجانب یدر جوانه ها لنیات شیافزا با جهیکند و در نت یم کیرا تحر یجانب یدر جوانه ها لنیات دیتول ،یرأس ۀجوان نِیاکس -58

 شود. یمتوقف م

 هیتجز یها میآنز تیمنطقه به علت فعال نیا در ها اختهیشود.  یم لیجدا کننده تشک یۀدمبرگ در محلّ اتصال به شاخه، ال ۀدر قاعد -59

 شود. یبرگ از شاخه جدا م جهینت روند، در یم نیاز ب جیشوند و به تدر یکننده از هم جدا م

 طیدر برابر مح یمحافظ یۀمحل اتصال به دمبرگ قرار دارند، ال در از شاخه که ییها اختهیشدنِ  یبرگ، با چوب پنبه ا زشیبعد از ر -60

 .شود یم جادیا رونیب

چنین ایده ای برای درختان میوه و به طور کلی گیاهانی که از میوه آن ها استفاده می شود، مناسب نیست.در صورتی که با تغیییر ژن  -61

 معنی است که در فرایند رسیدگی میوه اختالل ایجاد کرده ایم.بتوان یاخته های گیاه را نسبت به اتیلن غیر حساس کرد به این 

این ترکیبات می توانند به علت شباهت های ساختاری که ممکن است با بعضی ترکیبات در پیکر انسان و جانداران دیگر داشته باشند  -62

رند مثالً سیتوکینین ها باعث تحریک در فرایندهای زیستی وارد و احتماالً اثرهای نامطلوبی بر سالمت محیط زیست و انسان بگذا

تقسیم یاخته می شوند، حال اگر سیتوکینینی که به طور مصنوعی ساخته شده وارد پیکر جانداران شود ، ممکن است سرعت تکثیر 

صنوعی یاخته ها را افزایش دهد. توجه داشته باشید که این ترکیبات در گیاهان در حجم عظیم وجود ندارند در حالی که ترکیبات م

معمواًل همراه با مواد دیگر که نقش حجم دهنده یا پایدار کننده دارند و در مقادیر فراوان و گاه بدون رعایت استانداردهای الزم به 

 کار می آورند.

 الیه محافظ-الیه جداکننده     ج-دمبرگ     ب-الف -63

 ریشه برعکس ساقه گریزان از نور بوده و از آن دور می شود. –خیر  -64



 

 

در طراحی آزمایش باید متغییرهای وابسته را مشخص کنند متغییر مستقل در اینجا نور و متغییر وابسته پاسخ -دور شود    ب -الف -65

ریشه است. بنابراین پاسخ ریشه به متغییر مستقل در دو حالت وجود نور و نبود نور بررسی می شود. در این آزمایش برای کنترل بهتر 

نتایج این آزمایش به صورت کیفی و در سه حالت ممکن ارائه می -ه به نور یک جانبه بررسی شود.    پشرایط باید پاسخ ریشه اولی

 شود گرایش مثبت به سمت نور ، گرایش منفی به سمت نور ، بی تفاوت

 فرایند گل دهی -66

 نیاز ا یگوجه فرنگ اهینامند؛ گ یم تفاوت یرا ب یاهانیگ نی. چنستیوابسته به طول شب و روز ن اهانیگ یبه هر حال گل دادنِ بعض -67

 گروه است.

 تصاویر نشان می دهد که شکستن شب با یک جرقه ی نوری سبب می شود که گیاه روز کوتاه داوودی گل ندهد. -68

ها  اختهیکه رشد  یشود؛ به طور یم جادیآن ا مقابل گاه و سمت هیتک یبه علت تفاوت رشد ساقه در بخش قرار گرفته رو چشیپ -69

 .ابدی یدر محل تماس کاهش م

 گندم اهکیس ایزنگ گندم ،  اهخواریجانوران گ -70

که رقابت بین همه ی جانداران بر سر دست یابی به منابع مشترکی مانند مواد غذایی و جا وجود دارد بتابراین گیاهی که می دانیم  -71

می یابد و احتماالً در رقابت با گیاهان دیگر در ماندگاری  بتواند مانع رشد گیاهان دیگر در اطراف خود شود ، به منابع بیشتری دست

 ، موفق تر عمل می کند این پدیده آللوپاتی نامیده می شود.

 رشته قارچی-یاخته روپوستی     و-فارچ     ه-اندام مکنده     د-یاخته گیاه    ج-غشای یاخته     ب-الف -72

دادن مورچه ها  یبا فرار که کنند یو منتشر م دیتول ییایمیش بیترک یشوند، نوع یم باز ایآکاس یگل ها یشده است وقت مشخص -73

 شود. یم افشان گرده یآنها به زنبورها ۀحمل از مانع

مثالً شود.  یم گرید جانوران کنند که سبب جلب یو در هوا پخش م دیتول یخواران، مواد فرار اهیگ ۀدر برابر حمل اهانیگ یبعض -74

 یمتصاعد م یفرار بیبرگ، ترک دهید بیآسسلول بافت گیاهی  برگ تنباکو است خوردن در حال ای که حشره شکل ینوزاد کرم

را به  خود مواد، نیا یابیکند، با رد یم یکه در آن اطراف زندگ یکند. زنبور ماده ا یم ییآن را شناسا یوحش زنبوری که نوع کند

کنند و  یم هیشکل تغذ یکرم نوزاد گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج، از تخم از یآن تخم م یرساند و رو یشکل م ینوزاد کرم

 است. آفت حشره تیکاهش جمع دادیرو نیا جهیکشند. نت یآن را م جهیدر نت

ی عملی پاسخ دانش آموز هر چه باشد باید بتواند از آن دفاع کند. بنابراینطرح آزمایشی که دانش آموز ارائه می دهد،معیاری برا-الف -75

بودن طرح دانش آموزان است. طرح آموزش باید دارای فرضیه،مشخص کردن متغییر ها و نیز روش کار باشد چنین آزمایشی می 

تواند بین دانش زیستی و فیزیک دانش آموزان ارتباط برفرار کند. مثبت یا منفی بودن پاسخ دانش آموزان به این پرسش ، تاثیر چندانی 

زیرا این طرح باید شامل یک گروه تیمار و حداقل یک گروه آزمودنی باشد گروه تیمار باید در محیطی بدون  در طرح آزمایش ندارد

صدا و گروه آزمودنی باید در محیطی با صدایی با ویژگی های مشخص و کنترل شده قرار داشته باشد. سایر عوامل نیز باید برای 

باید قبل این بخش از فعالیت -صوت را مثالً روی رویش دانه بررسی کرد.      بگروه تیمار و آزمودنی یکسان باشد. می توان اثر 

از شروع آموزش فصل از دانش آموزان بخواهید تا آن را انجام دهند و سپس با استفاده از ارائه دانشآموزان به مبحث ساز و کارهای 

به های خود می توانند ارائه ساده ای از این مفهوم در گیاهان دفاعی بپردازید. دانش آموزان با توجه به فصل ایمنی در جانوران و تجر

 داشته باشند.

 ریشه زایی را تحریک می کند-کالهک      ب-الف  -76



 

 

 بسیاری از گیاهان گوجه فرنگی گل نمی دهند-سیتوکینین ها      ب-الف -77

 اکسین -اتیلن      ب -الف -78

 مخالف -صورتی      ب -الف -79

 حفظ جذب آب توسط ریشه هابه وسیله بستن روزنه ها و  -80

گالبی های رسیده -خر چه دانه ها مدت بیشتری در دمای های پایین قرار گیرند،درصد بیشتری از آن ها جوانه می زنند    ب-الف -81

 اتیلن تولید می کنند که رسیدگی موز را تسریع می کند

نتیجه سلول های سمت تاریک ساقه نسبت به  اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می شود،در-مریستم های نخستین    ب-الف -82

 سلول های سمت روشن آن طویل تر می شود.

 تشکیل می دهد-حجم      ج-لوبیا     ب-الف -83

84-  

 ستون ب ستون الف

a سیتوکینین-3 شادابی شاخه های گل 

b اتیلن-1 افزایش رسیدگی میوه ها 

c اکسین-2 چیرگی راسی 

 شکستن خفتگی-ج جیبرلین     -آبکش پسین      ب-الف -85

 اتیلن-اکسین     ب-الف -86

 اتیلن-سیتوکینین       ب-الف -87

هورمون آبسیزیک اسید که بازدارنده است باعث ریزش برگ ها می شود هم چنین در شرایط غرقابی فقط  –درست است  1گزینه  -88

 اتیلن ترشح می شود.

 فیشود. از وظا یکردن قلمه ها استفاده م دار شهیر یبرا نیبه اسم اکس یکننده رشد میاز تنظ یدر کشاورز-درست است 4 نهیگز -89

 شود. یم یینورگرا شدن ساقه و لیباعث طو نیکه اکس میدان یم باشد. یجذب آب و امالح از خاک م شه،یر

 سبب خفتگی دانه شوند. هورمون های محرک رشد نمی توانند –صحیح است  3گزینه  -90

شرایط غرقابی می شود. این هورمون باعث زودتر رسیدن میوه ها می شود و در اتیلن باعث مقاومت گیاه در -صحیح است 3گزینه  -91

 یدهد.گهداری آن ها را برخالف سیتوکینین، کاهش من واقع مدت

فالش نوری در طول ش ب های بلند می توانیم الگوی گل  گیاه زنبق یک گیاه روزبلند است با استفاده از یک -درست است 4گزینه  -92

 .کنیمعوض  دهی آن را

 . شود یدانه م شیو رو یباعث شکستن خفتگ نیبرلیهورمون ج -درست است  2گزینه  -93

کند پس از دست دادن آن موجب عدم جوانه  یدر هنگام جوانه زدن دانه آب جذب م دیدان یهمان طور که م -درست است  5گزینه  -94

 است. دیاس کیزیبه آبس مربوط عمل نیشود که ا یزدن م

 اسید باعث فعال و آزاد شدن آنزیم شود. جیبرلیک اسید باعث خفتگی دانه )مهار رویش دانه( می آبسیسیک –درست است  1گزینه  -95

شود. برای نقش دو گزینه دیگر یعنی اکسین و سیتوکینین در رویش دانه در کتب  شروع رویش دانه می های هیدرولیز کننده نشاسته و



 

 

کنند. احتماالً منظور  ها نقش مهمی در رویش ایفا می با کمک به رشد و تقسیم سلولمرجع معموالً اشاره مستقیم نمی شود اما هر دو 

 خواهد بود. 1که آنگاه پاسخ گزینه  طراح سوال از دخالت، اثر مثبت است

 درست است 3گزینه  -96

 صحیح است 4گزینه  -97

 به علت تجمع اکسین در نوک ساقه سمت نور نخورده اکسین زیاد و باعث خمش به طرف نور می شود. –درست است  1گزینه  -98

به نوک ساقه بریده شده اکسین آن باعث خمش می  آنسین تولید شده و با فرار کیری زیرا در هر صورت در نوک گیاه اک – 1گزینه  -99

 شود.

حفاظت    ، یتنش آب انیب   ، باز و بسته شدن روزنه ها در انجام انها موثر است: کیزیآبس دیکه اس ییواکنش ها -2گزینه  -100

رشد و ،  بذر یجوانه زن  ، زشیر ،  بذر نیپروتئ رهیذخ کیتحر  ،  یعیطب ییزا نیجن   ، در مقابل تنش نمک و تنش سرما اهانیاز گ

 .ییگرا نیزم

 درست است 1گزینه  -101

 صحیح است 3گزینه  -102

 استدرست  4گزینه  -103

 

 

 

 

 

 

 

 


