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  ششم فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
شای بیرونی و درونی راکیزه شبیه سبزدیسه است.غ -1

غ بنفش ابی .نانومتر است 500تا  400یعنی قرمز  –بیشترین جذب هر دو سبزینه در محدوده های نارنجی  -2

ص فنجی به روپوست زیرین نزدیک تر است.در گیاه لوبیا یاخته های اس-3

غ تعداد روزنه های هوایی در روپوست رویی در تک لپه ای ها کمتر از دو لپه ای هاست.-4

1

2
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

هر انتن شامل-1

در این است که 2و 1ق فتوسیستم فر-2

به صورت نواری است---------سبزدیسه در -3

 ---------سرنوشت الکترون بر انگیخته این است که -4

2

 پاسخ مناسب را بیابید 3
چیست/+NADPمراحل کاهش کامل  -1

انجام می شود.-------و -------تجزیه نوری اب در  -2

کوئید چیست و از چه طریقی از انجا خارج می شوند و چزا ؟منشا پروتون های داخل فضای تیال-3

چیستATPساخته شدن نوری -4

عدد اکسایش اتم کربن در قند نسبت به دی اکسید کربن چه تغییری کرده و این تغییرات چگونه حاصل می شود؟-5

برخورد دوگانه روبیسکو چیست/-6

چه ارتباطی بین واکنش های وابسته به نور و کالوین وجود دارد/-7

شباهت و فرق تنفس نوری و تنفس یاخته ای چیست/ -8

 در چیست؟ c4و C3دو فرق گیاهان -9

در چیست؟ CAMو  c4فرق گیاهان -10

کاربرد باکتری های گوگردی سبز؟-11

را نام برده و محل استقرار رنگیزه انها را بیان کنید. انواع باکتری های فتوسنتز کننده-12

مثالی بزنید.شیمیوسنتز یعنی چه ؟-13
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  ششم فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
غ غشای درونی راکیزه چین خورده ولی سبزدیسه صاف غ  شای بیرونی و درونی راکیزه شبیه سبزدیسه است.غ -1

غ بنفش ابی نانومتر است. 500تا  400یعنی قرمز  –ذب هر دو سبزینه در محدوده های نارنجی جبیشترین  -2

ص زدیک تر است.فنجی به روپوست زیرین ندر گیاه لوبیا یاخته های اس-3

غعداد روزنه های هوایی در روپوست رویی در تک لپه ای ها کمتر از دو لپه ای هاست.ت-4

1

2
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

است. پروتئین انواعی و) کاروتنوئیدها و ها کلروفیل(متفاوت های رنگیزه هر انتن شامل -1

آن جذب حداکثر و نانومتر 700 موج طول در ،1 فتوسیستم واکنش مرکز در a سبزینه جذب حداکثردر این است که  2و 1ق فتوسیستم فر-2

.یگویند م P 680 ،2 فتوسیستم در وP 700 ،1 فتوسیستم در a سبزینه به اساس، همین بر .است نانومتر 680 موج طول در ،2 فتوسیستم در

به صورت نواری است-------اسپیروژیرجلبک –سبزدیسه در -3

از یا برگردد خود مدار به بعدی، رنگیزه مولکول به انرژی انتقال با است ممکن برانگیخته الکترون---سرنوشت الکترون بر انگیخته این است که -4

 ------شود گرفته دیگر مولکولی یا رنگیزه وسیلۀ به و خارج رنگیزه

2

 پاسخ مناسب را بیابید 3
شود می تبدیل NADPH مولکول به پروتون با پیوند ایجاد با و کند می پیدا منفی بار الکترون، دو گرفتن باچیست/+NADPمراحل کاهش کامل  -1

شود می انجام تیالکوئید داخلی سطح در و 2 فتوسیستم در آب نوری جزیهتتجزیه نوری اب در  -2

تیالکوئید درون فضای به بستره از پروتون تعدادیکوئید چیست و از چه طریقی از انجا خارج می شوند و چزا ؟منشا پروتون های داخل فضای تیال-3

با همراه. ساز ATP آنزیم نام به پروتئینی ای مجموعهطریق از . آید می وجود به تیالکوئید فضای درون آب، تجزیه از پروتون تعدای و .شود می وارد

 .شود می ساخته ATP آنزیم، این از ها وتونپر عبور

حاصل زیرا گویند، می ATP نوری شدن ساخته نوری، های واکنش در ATP شدن ساخته به چیستATPساخته شدن نوری -4

 افتد می راه به نور با که است فرایندی

در کربن اتم اکسایش عددعدد اکسایش اتم کربن در قند نسبت به دی اکسید کربن چه تغییری کرده و این تغییرات چگونه حاصل می شود؟-5

از که دارد نیاز الکترون تأمین برای منبعی و انرژی به قند، ساختن برای گیاه بنابراین است، یافته کاهش ، CO2 در کربن به نسبت قند، مولکول

 .شوند می تأمین نور به وابسته های واکنش

.فعالیت اکسیژنازی انناپایدار بنیکر شش مولکول هر ایجاد  و )کربوکسیل گروه تشکیل( آن کربوکسیالزی فعالیتبرخورد دوگانه روبیسکو چیست/-6

و تولید یک ترکیب دوکربنی و یک ترکیب سه کربنی 

ها واکنش این انجام اما یشوند، م انجام نور از مستقل کالوین های واکنش گرچهچه ارتباطی بین واکنش های وابسته به نور و کالوین وجود دارد/-7

 است نوری های واکنش از حاصل NADPH و ATP به وابسته

فتوسنتز با همراه و CO2 شدن آزاد اکسیژن، مصرف با فرایند این چونشباهت و فرق تنفس نوری و تنفس یاخته ای چیست/ -8

 نمی شودایجاد آن از ATP ای، یاخته تنفس برخالف اما شود، می تجزیه آلی ادهم گرچه نوری تنفس در .شود می نامیده نوری تنفس است،

که حالی در اند، کالوین چرخه انجام محل و دارند سبزدیسه گیاهان این در آوندی غالف های یاختهدر چیست؟ c4و C3دو فرق گیاهان -9

 دومرحله  4در سی  کربن  تثبیت -2. ندارند سبزدیسه ، C3 گیاهان در

های یاخته در آنها در بنکر تثبیت که تفاوت این با است، C4 گیاهان مانند گیاهان، این در کربن تثبیتدر چیست؟ CAMو  c4فرق گیاهان -10

چرخۀ و بازند ها روزنه که شب در کربن اولیۀ تثبیت .شود می انجام متفاوت های زمان در بلکه نشده، مکانی مبندی تقسی عبارتی به و نیست متفاوت

 اند بسته ها روزنه که یشود م انجام روز در کالوین

.کنند می استفاده سولفید هیدروژن حذف برای ها فاضالب تصفیۀ در ها باکتری این ازکاربرد باکتری های گوگردی سبز؟-11

دارد گندیده مرغ تخم شبیه بویی و است رنگ بی گازی سولفید هیدروژن

ها، باکتری از دیگر گروهی .شوند می نامیده زا اکسیژنرا نام برده و محل استقرار رنگیزه انها را بیان کنید. انواع باکتری های فتوسنتز کننده-12

استقرار در غشای پالسمایی زا غیراکسیژن فتوسنتزکنندۀ

دست به اکسایش های واکنش از را معدنی مواد از آلی مواد ساختن برای نیاز مورد انرژی هایی، باکتری چنینمثالی بزنید.شیمیوسنتز یعنی چه ؟-13

شیمیوسنتزکننده های باکتری از کنند، می تبدیل نیترات به را آمونیوم که ساز نیترات های باکتری .گویند می شیمیوسنتز فرایند این به .آورند می

 .اند
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  ششم فصلزیست دوازدهم    

7
آغازیان از دیگری مثال و ای یاخته تک جانداری

نور که صورتی در و یکند م فتوسنتز نور حضور در جاندار این .است فتوسنتزکننده

مورد ترکیبات آلی، مواد از تغذیه با و دهد می دست از را خود های سبزدیسه نباشد،

 .آورد می دست به را خود نیاز
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