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 @bio_onlinemadrese               :در تلگرام
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هورمون های گیاهی 

کدام جمله در ارتباط با کشف هورمون هاي گیاهی صحیح است؟ 

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

2) بعد کشف انواعی از اکسین ها در گیاهان محتلف، ترکیب شیمیایی این ماده شناسایی شد 

3) داروین در مرحله دوم آزمایش خود، نتیحه اي مشابه مرحله چهارم آزمایش را مشاهده کرد 

4)ارتباط قارچ جیبرال با دانه رست برنج به صورت قارچ ریشه اي، باعث شناسایی جیبرلین شد



�3

داروین و آقازاده 

آزمایش 4 مرحله 
دانه رست گیاهی تک لپه(تیره گندمیان) 

منجر به کشف هورمون گیاهی نشد 
اهمیت نوك ساقه در نورگرایی 

نور یک جانبه 
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دانشمندان بعد از داروین 

هورمون اکسین 
مکانیسم نورگرایی 

انواع رشد 
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تنظیم کننده های درونی رشد و نمو 

محرك هاي رشد 

بازدارنده هاي رشد 
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اکسین 

رشد طولی ساقه مثل جیبرلین

ریشه زایی

میوه 

چیرگی راسی

ریزش برگ ها

سم کشاورزي
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سیتوکینین 

تقسیم سلولی 

تاخیر پیري 

ساقه زایی 

چیرگی راسی
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رشد نخستین در گیاهان 

به طور طبیعی در گیاه لوبیا، هر مریستمی که در اندام………… وجود دارد، ………….. 

1)هوایی-توسط برگ هاي جوانه محافظت می شود 

2)غیرهوایی-توسط بخش انگشتانه مانندي پوشیده می شود 

3)هوایی-با فعالیت خود، شاخه یا برگ جدیدي ایجاد می نماید 

4)غیرهوایی-درتولید همه یاخته هاي موجود در ساختار ریشه نقش دارد 
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رشد نخستین در گیاهان 
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رشد نخستین در گیاهان 
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جیبرلین ها 

آلودگی قارچ جیبرلا 

رشد و طویل شدن ساقه 

رشد میوه رویش دانه(بذر غلات) 

میوه بدون دانه و درشت کردن میوه ها
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جیبرلین ها 
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آبسزیک اسید 

استرس کم آبی 

خفتگی جوانه 

خفتگی دانه 
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اتیلن 

استرس 

اغلب بافت هاي گیاهی 

چیرگی راسی-برگ ریزي 
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کلروپالست و کروموپالست 



�17

اتیلن 
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سالیسیک اسید 
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نوردورگی 
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آکاسیا و مورچه  

وقتی گل ها باز شوند 

سلول هاي سالم   

نوعی ترکیب شیمیاي دفع کننده 
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تنباکو و مواد فرار 

وقتی سالم است آلکالوئید دارد 

وقتی آسیب دیده است 

ماده فرار جذب کننده 
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در رابطه با گیاهان فتوسنتز کننده نهان دانه، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟ 

به طور طبیعی، نوعی ترکیب تنظیم کننده رشد که باعث تشکیل یاخته هاي الیه ریشه زا می شود……… هورمونی که …………. 

می تواند………….. 

1)همانند- فشار تورژسانسی یاخته هاي نگهبان روزنه را کاهش می دهد-سبب تغییر در تنظیم بیان ژن یاخته ها شود 

2)برخالف-پیر شدن اندام هاي هوایی را به تاخیر می اندازد-توقف یاخته هاي سرالدي در مرحله اي از چرخه یاخته اي را موجب می شود 

3) همانند-باعث رسیدن میوه ها در گیاهان گل دار می شود-بر تولید آنزیم هاي تجزیه کننده ي دیواره یاخته اي در پدیده ریزش برگ موثر باشد 

4)برخالف-سبب تولید و رهاشدن آنزیم هاي گوارشی در دانه غالت می شود- باعث افزایش طول ساقع از طریق تحریک رشد طولی یاخته شود
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تست کنکور 
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