
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟1

"به طورمعمول در گیاهان غیرانگل، در برخی ساعات شبانه روز ........... ."

الف) عبور پروتون از غشای تیالکوئیدی سبزدیسه (کلروپالست) کاهش می یابد.

ب) تنها راه عبور یون هیدروژن از غشای تیالکوئیدی، پروتئین های غشایی هستند.

ج) افزایش غلظت پروتون در فضای تیالکوئیدی، شدت فتوسنتز را افزایش می دهد.

د) تجزیۀ آب در پروتئینی در نزدیکی فتوسیستم ۲ در سطح داخلی تیالکوئید انجام می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام یک از گزینه های زیر در تکمیل عبارت مقابل، صحیح است؟ "در زنجیرۀ انتقال الکترونی که ............"2

تمام اجزای آن در تماس با بستره است، بین دو فتوسیستم قرار دارد. (1

اجزایی در تماس با فضای درون تیالکوئید دارند، الكترون پرانرژی را از  دریافت می کند. (2

انرژی تولید  را فراهم می کند، اجزای آن در تماس با بستره یا فضای درون تیالکوئیدند. (3

تمامی اجزای آن با الکترون های پرانرژی در تماس هستند، اجزای آن در واکنش های اکسایش و کاهش نقش دارند. (4

P ۷۰۰

ATP

تالیفی حمید راهواره

، الزم است در واکنش های تثبیت دی اکسید کربن .................. واکنش های مرحلۀ ............3 در یاخته های نگهبان روزنۀ گیاه 

تنفس یاخته ای،  ............ شود. (با تغ�ر)

C  ۳

ADP

همانند - دوم - مصرف (2 برخالف - اول - تولید (1

همانند - اول - تولید (4 برخالف - دوم - مصرف (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

C۴کدام عبارت درباره فتوسنتز گیاهان  صحیح است؟4

عملکرد آنزیم های مشابه را در تثبیت کربن در یاخته های میانبرگ و غالف آوندی دارند. (1

تقسیم مکانیکی تثبیت کربن در یاخته های متفاوت مانع تنفس نوری می شود. (2

3) را به طور بهینه جذب و میزان آن را در یاخته های غالف آوندی باال نگه می دارند.

در یاخته های میانبرگ برخالف غالف آوندی، تثبیت کربن صورت می گیرد. (4

CO۲

تالیفی مسعود حدادی

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۶دوازدهم

آقای کنکور
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اندامک نواری شکل و دراز در اسپیروژیر ............ راکیزه در پارامسی ............5

برخالف - دارای اندامکی غشادار به نام تیالکوئید است. (1

همانند - نمی تواند بعضی از پروتئین های موردنیاز خود را بسازد. (2

برخالف - دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء داخلی خود دارد. (3

همانند - دارای دنای مستقل از هسته است که همواره مستقل از دنای خطی یاخته همانندسازی می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟6

"در اغلب سلول های روپوست پا�نی برِگ گیاه حسن  یوسف و ............ "

الف) به ازای شرکت باقیماندۀ گلوکز در چرخۀ کربس فقط دو مولکول  به طور مستقیم تشکیل می شود.

ب) در پِی شرکت هر عامل استیل در چرخۀ کربس، معادل دوازده مولکول  تولید می شود.

ج) به ازای شرکت سه مولکول  در چرخۀ کالوین، سه مولکول  مصرف می شود.

د) هنگام تولید قند  ،  مصرف می شود.

ATP

ATP

CO۲ATP

C۳N ADP H

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

باتوجه به واکنش زیر می توان گفت ........... .7

N ADP ++ ۲e +− ۲H →+ N ADP H + H+

در تمام گیاهان، این واکنش در حضور نور و در ماده زمینه ای یک اندامک که  بازی دارد، روی می دهد. (1

برخی گیاهان، با انجام این واکنش انرژی و الکترون موردنیاز مرحله تاریکی فتوسنتز را تأمین می کنند. (2

در باکتری همزیست گونرا، الكترون موردنیاز برای این واکنش، به طور غیرمستقیم از تجزیه یک ماده غیرآلی تأمین می شود. (3

آخرین پمپ زنجیره انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۱ با انجام این فرآیند، به چرخۀ کالوین کمک می کند. (4

pH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

مولکول های پرانرژی که به کمک الکترون های پرانرژی خارج شده از  در کلروپالست برگ آناناس ساخته می شود، به طور قطع8

در چرخه کالوین هنگام تبدیل ........... به ........... مصرف می شوند.

P  ۷۰۰

قند سه کربنۀ یک فسفاته - مولکول ریبولوز فسفات (1

مولکول ریبولوز فسفات - مولکول ریبولوز بيس فسفات (2

مولکول ریبولوز بيس فسفات - اسید سه کربنۀ یک فسفاته (3

اسید سه کربنه یک فسفاته - قند سه کربنۀ یک فسفاته (4

تالیفی مسعود حدادی
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رنگیزه های فتوسنتزی که بیشترین جذب آن ها در بخش های سبز و آبی نور مرئی است ........... .9

به طورمعمول در بخش هایی از دیسه که سبزینه های  و  وجود دارند دیده نمی شوند. (1

در بخش هایی که سبزینه  جذب دارد، به طورمعمول توان جذب پرتوهای نوری را ندارند. (2

در قسمت هایی از طیف نور مرئی که سبزینه  بیشترین جذب را دارد، جذب نسبتًا خوبی دارند. (3

در بخش های انتهایی پرتوهای مرئی نسبت به بخش های ابتدایی، جذب بیشتری دارند. (4

ab

a

b

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت زیر صحیح است؟10

اکسیژن بخشی از محصوالت فتوسنتز در همۀ جانداران فتوسنتزکننده است. (1

جانداران دارای مولکول رنگیزه که می توانند نور خورشید را جذب کنند، فتوسنتزکننده اند. (2

وجود مواد رنگی متفاوت در گیاه، کارایی گیاه در استفاده از طول موج های متفاوت نور را افزایش می دهد. (3

میزان فتوسنتز را در هر جاندار می توان با تع�ن میزان کربن دی اکسید مصرف شده یا اکسیژن تولیدشده اندازه گرفت. (4

تالیفی حمید راهواره

چند عبارت از عبارات زیر دربارۀ واکنش های وابسته به نور در سلول های برگ گیاه زنبق درست است؟11

الف) به ازای شرکت هر  در مرحلۀ سوم فتوسنتز، دو مولکول آب درون فضای تیالکوئید تجزیه می شود.

ب) اکسیژنی که به جو وارد می شود، حاصل تجزیۀ آب در مرحلۀ دوم فتوسنتز است.

ج) زنجیره های انتقال الکترون، انرژی الزم برای تولید  و  را فراهم می کنند.

د) واکنش های مزبور محتاج نور بوده و در هر نوع سلوِل گیاه زنبق رخ می دهند.

CO۲

ATPN ADP H

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

، با تولید ............ همراه است.12 CO۲چرخۀ کربس ............ رایج ترین روش تثبیت 

برخالف - مادۀ  (2 برخالف - مادۀ  (1

همانند - مادۀ  (4 همانند - مادۀ  (3

C۶C۴

C۲C۳

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

مولكول آدنوزین تری فسفات ........... .13

هنگام تبدیل قند سه کربنه به پنج کربنه در چرخۀ کالوین، آبکافت می شود. (1

نمی تواند از انرژی سوخت لیپیدها درون یاخته های کبدی حاصل شود. (2

در گیاهان فتوسنتزکننده، فقط توسط آنزیمی در غشای تیالکوئیدی تولید می شود. (3

تولیدشده در سبزدیسه برخالف راكیزه، به طورمعمول اندامک را ترک نمی کند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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، ............ به انجام می رسد.14 C۴در گیاهانی که روزنه ها به طورمعمول، به هنگام شب باز می شوند، ............ گیاهان 

همانند - واکنش های چرخۀ کالوین به هنگام روز (1

برخالف - دو مرحلۀ تثبیت کربن  در هنگام شب (2

برخالف - تثبیت کربن  جو در ترکیبی سه کربنی (3

همانند - دو مرحلۀ تثبیت کربن  در یک نوع یاخته (4

(CO )۲

(CO )۲

(CO )۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در هر زنجیرۀ انتقال الکترون غشای تیالکوئیدهای گیاه بنت قنسول، کدام اتفاق روی می دهد؟15

یون های هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می کنند. (1

پیوندهای کربن - هیدروژن به کمک الکترون های پرانرژی ساخته می شوند. (2

الکترون های پرانرژی به یون های هیدروژن می پیوندند. (3

انرژی به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرست کامل می نماید؟16

"در گام دوم از چرخۀ کالوین ............... "

الف)  اکسید می شود.

ب)  تولید می شود.

ج) به ازای هر مولکول سه کربنۀ دو فسفاته، یک  مصرف می شود.

د) برای تولید گلوکز، الزم است دوازده مولکول قند سه  کربنی تولید شود.

N ADP H

ATP

N ADP H

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 

، در شرایط دما و نور زیاد و کمبود آب است؟17 چند مورد از موارد زیر از عوامل مؤثر در کارایی باالتر گیاهان  نسبت به 

الف) تراکم و فعالیت باالی روبیسکو در برخی یاخته های غالف آوندی برگ

ب) بستن روزنه های هوایی در ساعات بسیار گرم روز

ج) عدم امکان فرآیندهای وابسته به تنفس نوری

د) بیان نشدن ژن های برخی آنزیم ها در اکثر یاخته های میانبرگ

C۴C  ۳

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در آزمایش میزان تأثیر طول موج های نور در فتوسنتز جانداری که ............ می توان گفت این جاندار ............18

دارای سبزدیسه است - حدود  طول دارد. (1

دارای نوکلئیک اسید خطی است - می تواند فاقد سبزینه باشد. (2

دارای اپراتور است - توانایی اکسایش پیرووات در میان یاخته را ندارد. (3

عوامل رونویسی دارد - در طول موج های ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر اکسیژن تولید نمی کند. (4

۱۰۰μm

تالیفی حمید راهواره

در فضایی از اندامک زیر که ............ می شود، ............19

اکسیژن تولید - دی اکسید کربن می تواند به مصرف برسد. (1

اکسیژن تولید -  می تواند مصرف شود. (2

دی اکسید کربن مصرف - اکسیژن نیز می تواند به مصرف برسد. (3

دی اکسید کربن مصرف - ترکیب  نمی تواند پدید آید. (4

N ADP +

C۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

همۀ باکتری های ............ می توانند، ............ نمایند. (با تغ�ر)20

نیترات ساز - در غیاب اکسیژن،  تولید (1

تثبیت کنندۀ نیتروژن - دی اکسید کربن جو را تثبیت (2

فتوسنتزکننده غیرگوگردی - از ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون برای فتوسنتز، استفاده (3

تثبیت کننده کربن دی اکسید فاقد سبزینه - برای تولید ماده آلی، سولفید هیدروژن را مصرف (4

ATP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در مقایسۀ بوتۀ گل رز و ذرت، کدام گزینه درست است؟21

در فتوسنتز هر دو، هر مولکولی که در انتقال الکترون ها به  نقش داشته باشد، عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است. (1

در گل رز برخالف ذرت، هر یاختۀ میانبرگ که دارای تیالکوئید باشد، به طورمعمول ژن های مربوط به آنزیم روبیسکو را بیان (2

می کند.

در هر دو، غالف آوندی بخشی از رگبرگ محسوب می شود که در هریک از یاخته های خود دارای سه نوع زنجیرۀ انتقال (3

الکترون است.

در ذرت برخالف گل رز، دفع آب به صورت مایع در شرایط ویژه، به کمک مکش تعرقی و همراهی یاختۀ معبر صورت (4

می گیرد.

N ADP +

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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، در واکنش های تثبیت دی اکسید کربن ............. واکنش های مرحلۀ ............... تنفس، 22 در یاخته های میانبرگ گیاه 

............ می شود. (با تغ�ر)

C  ۳ADP

همانند - هوازی - مصرف (2 برخالف - بی هوازی - تولید (1

همانند - بی هوازی - تولید (4 برخالف - هوازی - مصرف (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

زنجیرۀ انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۲ به طور ........... در تولید ...........؛ و زنجیرۀ انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۱ به طور23

........... در تولید ........... دخالت دارد.

مستقیم -  - مستقیم -  (1

غیرمستقیم -  - مستقیم -  (2

مستقیم -  - غیرمستقیم -  (3

غیرمستقیم -  و  - مستقیم -  (4

ATPN ADP H

N ADP HATP

ATPN ADP H

N ADP HATPN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "با افزایش ........... در گیاهان ..........."24

شدت نور، شدت فتوسنتز -  نسبت به  افزایش بیشتری دارد. (1

کربن دی اکسید جو -  همواره فتوسنتز بیشتری نسبت به گیاهان  انجام می شود. (2

شدت نور، میزان فتوسنتز -  به حالت اشباع می رسد. (3

کربن دی اکسید جو -  میزان فتوسنتز از یک حد باالتر نمی رود. (4

C۴C  ۳

C۴C  ۳

C۳

C۴

تالیفی حشمت اکبری برهانی

مولکولی که در مراکز واکنش فتوسیستم های ۱ و ۲ باهم متفاوت اند ...........25

حداکثر جذب را در طول موج ۷۰۰ نانومتر انجام می دهد. (1

سبب می شود که حداکثر جذب در هر فتوسیستم در طول موج های متفاوتی صورت گیرد. (2

بیش ترین رنگیزه در یک سبزدیسه به شمار می روند. (3

با جذب نور، پرانرژی می شوند و انرژی را به  و  منتقل می کنند. (4P ۶۸۰P  ۷۰۰

تالیفی مسعود حدادی
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کدام عبارت نادرست است؟26

"در تثبیت کربن با کمک روبیسکو ............"

، محصول دوفسفاته به وجود می آید. با مصرف  (1

اولین ترکیب آلی حاصل از تثبیت کربن، دو گروه فسفات دارد. (2

تشکیل ترکیبی دوفسفاته با مصرف ترکیبی دوفسفاته رخ می دهد. (3

در تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی، ابتدا  و سپس  مصرف می شود. (4

ATP

N ADP HATP

تالیفی حمید راهواره

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟27

"در سبزدیسه گیاهان، ..........."

الف) کلروفیل  در محدوده نور بنفش و آبی، بیشترین جذب را نسبت به رنگیزه های دیگر دارد.

ب) محدوده بیشترین جذب نور توسط سبزینه  در بخش های آبی و سبز، گسترده تر از محدوده جذب توسط کارتنوئید است.

ج) بیشترین جذب نور مرئی در بین رنگیزه ها، مربوط به کارتنوئید است.

د) کلروفیل  بیشترین جذب نور را در ناحیه 600 تا 700 نانومتر دارد.

a

b

a

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر سلول گیاهی که، ............28

دارای دیوارۀ دومین است، در انتقال شیرۀ خام نقش دارد. (1

در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای پالسمایی است. (2

دی اکسید کربن را تثبیت می کند، در تولید فالوین آدنین دی نوکلئوتید نقش دارد. (3

در پایانۀ خود منافذ بزرگی دارد، حاوی اندامک های تغ�رشکل یافته است. (4

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هر زنجیره انتقال الکترون بعد از فتوسیستم ۲ ........... هر زنجیره انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۱ ........... .29

همانند - دارای سه گروه پروتئین است که هم اکسایش و هم کاهش می یابند. (1

برخالف - پمپ هایی دارد که فعالیت آن ها به طور غیرمستقیم به تولید  کمک می کند. (2

همانند - هیچ پروتئینی در سطح خارجی غشای تیالکوئید ندارد. (3

برخالف - فاقد فعالیت آنزیمی در  بیش از ۷ است. (4

ATP

pH

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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باتوجه به نمودار زیر می توان گفت ........... .30

گیاه 1 همانند گیاه ۲ توان بازتولید  را به کمک پذیرنده آلی یون هیدروژن (1

ندارد.

در گیاه ۲ برخالف گیاه ۱، احتمال فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسكو زیاد است. (2

گیاه ۲ همانند گیاه ۱، با افزایش شدت نور از حد خاصی، فتوسنتز را کاهش می دهد. (3

در گیاه 1 برخالف گیاه ۲، تثبیت کربن در اسیدهای سه کربنه در برخی یاخته های برگ (4

صورت می گیرد.

N AD+

اکبرپور تالیفی علیرضا 

ریبولوز بيس فسفات ...........31

دو فسفات بر روی یک اتم کربن خود دارد. (1

در تنفس نوری به ترکیب شش کربنه ناپایدار تبدیل می شود. (2

در چرخه کالوین به 2 مولکول سه کربنی و دوکربنی تجزیه می شود. (3

در اکثر گیاهان در شرایط بسیار گرم، در واکنش هایی شرکت می کند که منجر به آزاد شدن  می شود. (4CO۲

تالیفی مسعود حدادی

کدام عبارت، دربارۀ هر سلولی درست است که توانایی انجام همۀ فعالیت های متابولیسمی خود را دارد و غشای پالسمایی آن فاقد32

رنگیزه های جاذب نور است؟

با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن، ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد می کند. (1

هر مولکول ATP را می تواند با کمک انرژی حاصل از انتقال الکترون ها بسازد. (2

با اضافه کردن یک مولکول دی اکسید کربن به مولکول پنج کربنی، ترکیبی شش کربنی می سازد. (3

الکترون های NADH را به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرندۀ آلی دیگر منتقل می نماید. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟33

"در همۀ گیاهانی که تثبیت کربن در آن  ها، فقط به هنگام روز صورت می  گیرد، آنزیمی باعث ............ می  شود."

ترکیب شدن  با مولکولی پنج  کربنی و فسفات  دار (1

افزوده شدن  به مولکول پنج  کربنی دوفسفاته (2

تجزیۀ مولکول پنج  کربنی به دو مولکول سه  کربنی و دوکربنی (3

ترکیب شدن  با اسید سه  کربنی و تشکیل اسید چهارکربنی (4

O۲

CO۲

CO۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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کدام عبارت، دربارۀ هر سامانۀ تبدیل انرژی در غشای تیالکوئید گیاه نرگس درست است؟34

مرکز واکنش آن، انرژی نور را می گیرد و به هر آنتن منتقل می کند. (1

در هر آنتن آن، فقط یک نوع رنگیزه و یک نوع پروتئین یافت می شود. (2

در مرکز واکنش آن، مولکول های سبزینه (کلروفیل) a، در بستری پروتئینی قرار دارند. (3

با دریافت حداکثر جذب طول موج های ۷۰۰ و ۶۸۰ نانومتر فعالیت خود را آغاز می کند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هر یاختۀ پروکاریوتی ............35

مصرف کنندۀ مواد آلی، قابلیت حذف گازی با بوی شبیه تخم مرغ گندیده را دارد. (1

که با فتوسنتز قند می سازد، قطعًا با مولکول های باکتریوفیل نور خورشید را جذب می کند. (2

تولیدکنندۀ نیترات از آمونیوم، برای تولید مواد غذایی موردنیاز خود به واکنش های نوری وابسته است. (3

که از واکنش های اکسایشی مواد آلی برای تولید قند انرژی می گیرد، از قدیمی ترین جانداران روی کرۀ زمین است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر باکتری که ........... قطعًا ........... .36

در اعماق اقیانوس ها زندگی می کنند - می تواند بدون نیاز به نور، با استفاده از کربن دی اکسید، ماده آلی بسازد. (1

از قدیمی ترین جانداران کره زمین محسوب می شود - توان تبدیل آمونیم به نیترات را دارد. (2

برای فتوسنتز دارای سبزینه باشد - در گروه سیانوباکتری ها جای می گیرد. (3

برای تولید مواد آلی از معدنی، منبع الکترونش آب نباشد - نور را توسط باکتریوکلروفیل جذب می کند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام جملۀ مقابل را به طور درستی تکمیل می کند؟ "در ........... ممكن ..........."37

توت فرنگی - نیست، بخشی که به منظور تولیدمثل غیرجنسی تخصص یافته است، پوستک داشته باشند. (1

نرگس - است، در بخش تکمه مانند موجود درون خاک، در یک الیۀ یاخته ای شیرۀ خام فقط سیمپالستی جابه جا شود. (2

زنبق - است، در بخشی که محل پیدایش پایه های جدید است، یاخته های آوندی هسته دار فاقد دیوارۀ عرضی مشاهده (3

شود.

سیب زمینی - نیست، درون  یاخته های بخش متورم ذخیره ای، ژن های الزم برای تثبیت کربن دی اکسید توسط آنزیم هایی (4

خارج از هسته رونویسی شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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هر جانداری که طی فتوسنتز انرژی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل می کند، قطعًا ............38

با تبدیل دی اکسید کربن به مادۀ آلی، اکسیژن تولید می کند. (1

مولکول های رنگیزه ای دارد که می توانند انرژی نور خورشید را جذب کنند. (2

در چرخه ای از واکنش ها، مولکول های قندی را در بسترۀ سبزدیسه تولید می کند. (3

طی تجزیۀ نوری آب، کمبود الکترون مولکول های رنگیزه ای جبران می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام عبارت، دربارۀ واکنش های وابسته به نور در یاخته های برگ یک گیاه علفی، نادرست است؟39

، تولید  را به دنبال دارد. انتقال الکترون های تحریک شده از  به  (1

، پمپ غشایی تیالکوئید را فعال می کند. انرژی الکترون های برانگیخته از  (2

پروتئین  ساز، در کاهش تراکم  درون تیالکوئید مؤثر است. (3

، با تجزیۀ مولکول آب جبران می گردد. کمبود الکترون های  (4

P ۶۸۰P ۷۰۰ATP

P ۷۰۰

ATPH+

P ۶۸۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در فتوسنتز گیاهان ............40

مادۀ آلی همواره با مصرف دی اکسید کربن در برگ ها تولید می شود. (1

انرژی شیمیایی ذخیره شده در مواد آلی تولیدشده از انرژی نور خورشید تأمین می شود. (2

عمدتًا سبزدیسه نقش اصلی را به عهده دارد. (3

دی اکسید کربن و آب موجود در هوا برای ساخت مادۀ آلی و اکسیژن مورداستفاده قرار می گیرد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از موارد زیر به عبارت درستی اشاره می کند؟41

الف- سیستم نوری 2 برخالف سیستم نوری 1 در ساختار خود  ندارد.

ب- تکثیر رویشی آلبالو به کمک اندام رویشی به روش خوابانیدن صوت می گیرد.

ج در حلقۀ مرکزی هر گل سالم و طبیعی کدو، امکان فرآیند چلیپایی شدن وجود دارد.

د به طورمعمول در آوند چوبی که به سمت برگ می رود، نیترات چندانی وجود ندارد.

ه- در گیاه داوودی برخالف شبدر، رخش نوری در نیمه شب اثرات مفید در افزایش بهره وری ندارد.

p۷۰۰

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در رایج ترین روش تثبیت دی اکسید کربن درون یک سلول نگهبان روزنۀ جو ...........42

، NADPH مصرف می شود. هم زمان با تولید هر مولکول  (1

، نوعی مولکول پرانرژی مصرف می شود. در مرحلۀ تولید ترکیب  (2

، ADP تولید می شود. هم زمان با تشکیل هر مولکول  (3

با شکسته شدن ترکیب  ناپایدار، نوعی اسید معدنی پدید می آید. (4

C۳

C۵

C۳

C۶

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 

در واکنش های وابسته به نور فتوسنتز در کلروپالست، الکترون های ........... به طور مستقیم باعث ........... می شوند.43

آب - تولید  (2 1) - تثبیت کربن

فتوسیستم 1 - کاهش یک ترکیب فسفات دار (4 فتوسیستم 2 - اکسایش مولکول آب (3

N ADP HATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "در یک یاختۀ هوهسته ای، در ........... برخالف ..........."44

تخمیر الکلی - تخمیر الکتیکی فعالیت دو جایگاه فعال متفاوت باعث بازسازی  می شود. (1

تخمیر الکتیکی - تخمیر الکلی پیرووات الکترون های  را گرفته و کاهش می یابد. (2

تخمیر الکلی - قندکافت نوکلئوتید ناقل الکترون اکسایش می یابد. (3

قندکافت - تخمیر الکتیکی آنزیم هایی فعالیت می کنند که ژن آن ها توسط رنابسپاراز 2 رونویسی شده اند. (4

N AD+

N ADH

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در نوعی از برگ ها ...........45

فقط میانبرگ نرده ای مشاهده می شود. (1

میانبرگ اسفنجی به سمت روپوست باالیی مشاهده می شود. (2

میانبرگ نرده ای، یک دسته آوندی را در برمی گیرد. (3

میانبرگ اسفنجی مشاهده نمی شود. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه در مورد گیاه ذرت به درستی بیان شده است؟46

چرخه  کالوین در هر سلول سبزینه  (کلروپالست)دار برگ صورت می گیرد. (1

گیرنده نهایی الکترون از ناقل الکترون در غشاء همواره یک نوع ماده معدنی است.  (2

با افزایش مقدار  ممکن است میزان فتوسنتز این گیاه از مقدار فتوسنتز گل رز نیز پا�ن تر باشد. (3

در شرایط خاصی احتمال خروج اسید دو کربنه از کلروپالست و تولید کربن دی اکسید در بیرون از سبزدیسه میانبرگ ممکن (4

است.

CO۲

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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کدام عبارت زیر صحیح است؟ "میزان فتوسنتز در یک گیاه ............"47

همواره در طول موج بیش از ۷۰۰ نانومتر همانند کمتر از ۴۰۰ نانومتر کمترین میزان خود را دارد. (1

همواره در طول موج ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر با افزایش طول موج میزان فتوسنتز کاهش می یابد. (2

همواره در طول موج ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر با کاهش طول موج، میزان فتوسنتز کاهش می یابد. (3

در محدودۀ طول موج ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر همواره از میزان آن در محدودۀ ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر کمتر است. (4

تالیفی حمید راهواره

در هر یاخته ........... گیاه ...........48

کنه ای - گندم فعالیت ساخت ماده آلی از مواد معدنی درون اندامکی سبزینه دار انجام می شود. نرم آ (1

اسکلرئید - گالبی، انرژی الزم برای ترشح بخش استحکامی یاخته قطعًا از واکنش نوری در کلروپالست تأمین می شود. (2

سرالدی - لوبیا، واکنش های تثبیت کربن به واکنش های تیالکوئیدی وابسته است. (3

کنه ای - جو، بدون نیاز به راکیزه نیز  تولید می شود. چسب آ (4ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشای تیالکوئید گیاه آفتاب گردان صحیح است؟49

، حداکثر جذب نوری را دارد. با دارا بودن کلروفیل (سبزینه)های  و  (1

کمبود الکترونی آن از طریق الکترون های حاصل از تجزیۀ آب جبران می گردد. (2

انرژی جذب شده در آن باعث می شود تا الکترون ها از کلروفیل های a آزاد شوند. (3

الکترون های خارج شده از آن با عبور از پروتئین غشایی، مقداری انرژی از دست می دهند. (4

P ۷۰۰P  ۶۸۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

چند مورد از موارد زیر در ارتباط با میانبرگ گیاهان صحیح است؟50

الف) یاخته هایی با دیوارۀ چوبی نشده دارند، لذا به آب نفوذپذیرند.

ب) با دیوارۀ نخستین نازک الن دار در انتقال مواد در برگ نقش دارند.

ج) در همۀ بخش های برگ، در فضای بین روپوست رویی و زیرین قرار دارند.

د) فضای بین روپوست و رگبرگ را پر می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حمید راهواره
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در برگ گیاه گندم، هر یاخته ای که بین دو روپوست قرار دارد، ..........51

قادر است در تثبیت دی اکسید کربن موجود در جو مشارکت داشته باشد. (1

در مایع میان یاخته خود  در سطح پیش ماده تولید می کند. (2

دارای بخشی است که در استحکام برگ نقش دارد. (3

به یاخته های دیگر نچسبیده است. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به واکنش های چرخۀ کالوین، ترتیب فرآیندهایی که رخ می دهد کدام است؟52

الف) تولید ریبولوز بیس فسفات

ب) هیدرولیز رایج ترین شکل قابل استفاده انرژی در یاخته

ج) تجزیه ترکیب شش کربنی

د) مصرف اسیدهای سه کربنی

ج - ب - د - الف (2 الف - ب - ج - د (1

ب - د - ج - الف (4 ج - د - ب - الف (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت، دربارۀ سازگاری گیاهان ساکن مناطقی با دما و نور زیاد و کمبود آب، نادرست است؟(با تغ�ر)53

در هنگام شب، دی اکسیدکربن از طریق روزنه ها وارد گیاه می شود. (1

در هنگام روز، فرآیندی مانع انجام واکنش های چرخۀ کالوین می شود. (2

در هنگام روز، دی اکسیدکربن آزاد شده به درون کلروپالست ها انتشار می یابد. (3

در هنگام شب، مولکول های آلی ناشی از تثبیت دی اکسیدکربن، در سلول های میانبرگ ذخیره می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

کنه هایی با فضای بین یاخته ای ناچیز وجود دارد ........... .54 در برگی که زیر روپوست باالیی آن نرم آ

آوندهای چوبی رگبرگ، به طورمعمول زیر آوندهای آبکش قرارگرفته اند. (1

آوندهای آبکش رگبرگ برخالف آوندهای چوبی با غالف آوندی در تماس هستند. (2

روزنه های هوایی در هر دو روپوست برگ به صورت یکنواخت توزیع نشده اند. (3

توان فتوسنتزی هر غالف آوندی نسبت به یاخته های میانبرگ، بسیار باالتر است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در جانداران شیمیوسنتزکننده، شکل رایج و قابل استفاده انرژی ............ واحدهای تکرارشونده در ساختار دیسک ............55

همانند - به طورمعمول از اتصال گروه فسفات با پیوند پرانرژی به یک نوکلئوتید ایجاد می شود. (1

برخالف - در سه مرحله با افزوده شدن گروه هایی با بار منفی به آدنوزین تولید می گردد. (2

همانند - هنگام تولید، باید واکنش آبکافت به همراه مصرف انرژی زیستی صورت گیرد. (3

برخالف - عمدتًا درون ساختاری که دارای دو غشاء مختلف است ایجاد می گردد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در گیاهان مقاوم به تنفس نوری به طور طبیعی ممکن نیست ........... .56

درحالی که روزنه های هوایی بسته هستند، کربن در اسید چهارکربنه تثبیت شود. (1

درحالی که روزنه های هوایی باز هستند، کربن در اسید سه کربنه تثبیت نشود. (2

بعد از بسته شدن روزنه های هوایی، تثبیت کربن در اسیدهای سه کربنه و چهارکربنه مشاهده شود. (3

بعد از بازشدن روزنه های هوایی، تثبیت کردن در اسیدهای سه کربنه برخالف چهارکربنه مشاهده شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد، عبارت صحیحی را بیان می کند؟57

الف) هر باکتری ارغوانی، از ترکیبات گوگردی به عنوان منبع الکترون استفاده می کند.

ب) هر باکتری که از ترکیبات گوگردی به عنوان منبع الکترون استفاده کند، فتوسنتزکننده است.

ج) هر فتوسنتزکننده ای که از ترکیبات معدنی برای تأمین الکترون استفاده می کند، اکسیژن محیط را می افزاید.

د) هر باکتری که قادر به تثبیت کربن است، توانایی تبدیل گلوکز به اسید پیروویک را دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی

در هر گام از چرخۀ کالوین که ........... تولید می شود، ........... مصرف می شود.58

قند سه کربنه -  (2  - (1

4) - قند سه کربنه  - (3

ADPN ADP +ATP

N ADP HADPADP

تالیفی مسعود حدادی

کدام جمله، عبارت مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "در کلروپالست یاخته های بید ..........."59

هم زمان با خروج الکترون از فتوسیستم 2، از میزان یون های هیدروژن بستره کاسته می شود. (1

انرژی جذب شده توسط آنتن های گیرنده فتوسیستم 1 درون  ذخیره می شود. (2

هر پروتئین سراسری درگیر در جابجایی یون های هیدروژن در خالف جهت شیب غلظت قطعًا الکترون جابجا می کند. (3

فتوسیستم ها دخالتی در افزایش شیب غلظت پروتون دو سمت غشاء تیالکوئید ندارند. (4

N ADP H

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چندمورد جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند ؟ "در پهنک برگ دو لپه ای ها، فقط ..........."60

الف) روپوست زیرین در مکش آب تأثیرگذار است.

ب) یاخته های میانبرگ در مصرف دی اکسید کربن مشارکت دارند.

ج) یاخته های اسفنجی در نزدیکی یاخته های روپوست زیرین حضور دارند.

د) گازهای درگیر در انجام فتوسنتز، از روزن های هوایی عبور می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر ........... قطعًا ...........61

یاخته فتوسنتزکننده - سبزدیسه دارد. (1

دیسه - ذخیره کننده رنگیزه های الزم برای فتوسنتز است. (2

فتوسیستم - دارای مولکول های رنگیزه در بستری از پروتئین می باشد. (3

سبزدیسه - سه غشاء و دو فضا مابین آن ها دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

واکنش زیر، واکنش کلی فتوسنتز را در برگ یک گیاه لوبیا نشان می دهد. کدام مورد در ارتباط با ترکیب  و  به درستی بیان62

شده است؟

AB

۶A + ۶H  O →۲ C  H  O  +۶ ۱۲ ۶ ۶B

قطعًا می توان با تع�ن میزان مصرف  و تولید  میزان فتوسنتز را اندازه گیری کرد. (1

در یاخته های پروتوپالست دار این گیاه، مصرف  و تولید  تنها طی تنفس یاخته ای ممکن است. (2

در هریک از یاخته های موجود در برگ این گیاه طی تنفس هوازی،  تولید و  مصرف می شود. (3

مولکول  پس از تولید برای افزایش بازدۀ انرژیایی تنفس یاخته ای، حداقل از ۸ الیۀ فسفولیپیدی عبور می کند. (4

AB

BA

AB

B

تالیفی کیوان نصیرزاده

در هر زنجیرۀ انتقال الکترون غشای تیالکوئیدی جو، کدام عبارت نادرست است؟63

فتوسیستم دارای قدرت جذب نورهای زرد و سبز است. (1

فتوسیستم دو، به آنزیم تجزیه کنندۀ آب متصل است. (2

فتوسیستم دارای بسپاره هایی با پیوندهای پپتیدی است. (3

فتوسیستم دو، همان  به همراه کاروتنوئیدها است. (4P ۶۸۰

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 
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نمودار زیر مربوطه به رابطۀ سرعت فتوسنتز و یکی از ........... در گیاهان ........... تثبیت یک مرحله ای کربن دی اکسید است.64

محصوالت مرحله نوری فتوسنتز - دارای (1

فرآورده های تنفس یاخته ای هوازی - فاقد (2

پیش ماده های تنفس یاخته ای هوازی - فاقد (3

فرآورده های مرحله تاریکی فتوسنتز - دارای (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد از موارد زیر در تکمیل عبارت مقابل، صحیح است؟ "در فرآیند فتوسنتز الکترون ............"65

الف) رنگیزه های موجود در آنتن ها تنها از طریق دریافت انرژی الکترون های مجاور، برانگیخته می شود.

ب) رنگیزۀ مرکز واکنش تنها از طریق دریافت انرژی الکترون رنگیزه های مجاور، برانگیخته می شود.

ج) رنگیزۀ موجود در مرکز واکنش پس از دریافت انرژی، دیگر به سطح خود برنمی گردد.

د) انرژی های موجود در آنتن ها می تواند از رنگیزه ای به رنگیزۀ دیگر منتقل شود.

۲ مورد (2 1 مورد (1

۴ مورد (4 ۳ مورد (3

تالیفی حمید راهواره

کدام گزینه دربارۀ فرآیند فتوسنتز در آزوال درست است؟66

در واکنش های نوری، ابتدا فتوسیستم ۲ و سپس فتوسیستم ۱ شروع به فعالیت می کند. (1

تولید  و تولید گاز اکسیژن در محیط هایی با  یکسان صورت می گیرد. (2

اکثر ترکیبات ساخته شده که به واسطۀ زنجیره های انتقال الکترون ایجاد می شوند با مایع درون فضای بستره در تماس (3

هستند.

هر پروتئین ناقل که یون هیدروژن (پروتون) را عبور می دهد، عضوی از زنجیره انتقال الكترون محسوب می شود. (4

N ADP HpH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

به طور معمول، در ماهیچۀ چهارسر ران یک پسر بالغ ............ یک سلول زندۀ سرخس ............(با تغ�ر)67

همانند - نوعی ساختار سلولی فاقد غشا وجود دارد. (1

برخالف - پس از ناپدید شدن دوک تقسیم، سیتوکینز آغاز می شود.  (2

برخالف - اکسیژن هوای تنفسی، کارآیی تولید ATP را افزایش می دهد. (3

همانند - مجموعۀ پروتئینی ATPساز در درونی ترین غشاء اندامکی با سه فضای داخلی جای دارد. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟68

"در میانبرگ یک گیاه دولپه ای، یاخته های نرده ای همانند یاخته های اسفنجی، ............"

فضای بین  یاخته ای اندکی دارد. (1

دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند. (2

در تماس با روپوست رویی قرار دارند. (3

با بیان آنزیم های پوستک ساز نسبت به آب نفوذناپذیرند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد از موارد زیر را می توان در بسترۀ سبزدیسۀ یک اوگلنا مشاهده کرد؟69

الف) ایجاد حباب همانندسازی توسط نوعی آنزیم پروتئینی

ب) تولید رنای پیک از روی هر دو رشته دنای غیرخطی

ج) عملکرد آنزیم غیرپروتئینی هنگام فعالیت رنابسپاراز

د) فعالیت نوکلئازی نوعی بسپاراز بدون ارتباط به چرخه یاخته ای

4 (2 1 (1

2 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

هر گیاهی    که قادر است دی اکسید کربن را فقط ............ تثبیت کند، در نور و گرمای زیاد، ............70

هنگام شب - اسیدهای آلی را به درون کلروپالست (سبزدیسه)ها انتشار می دهد. (1

، تولید می نماید. در ترکیب چهار کربنی - به کمک  (2

توسط چرخۀ کالوین - بدون حضور اکسیژن، می سازد. (3

هنگام روز - فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را افزایش می دهد. (4

N ADHATP

N ADH

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

به طورمعمول در همۀ گیاهان از تجزیۀ کامل یک مولکول گلوکز، ترکیبات مختلف بدون نیتروژنی پدید می آیند که .............. شوند.71

می توانند به بخش های مردۀ گیاه منتقل شده و سپس انبار (1

در هر شرایطی در گیاه باقی مانده و سبب افزایش کارآئی تنفس نوری (2

ممکن است طبق قوانین اسمز از طریق روزنه ها به محیط خارج دفع (3

می توانند در جهت شیب تراکم خود و از طریق روزنه ها به محیط خارج وارد (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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کنه ای که فضای بین روپوست باالیی و پا�نی برگ ذرت را پر می کنند، می توانند ............ نمایند. (با تغ�ر)72 همۀ سلول های نرم آ

دی اکسید کربن جو را تثبیت (1

از آنزیم های چرخۀ کالوین استفاده (2

، ترکیب چهار کربنی را به شش کربنی تبدیل همراه با تولید  (3

در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات،  تولید (4

ATP

N ADH

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟73

"در کلروپالست، ............ در ............ دخالت ............"

غشاء داخلی - جذب نور خورشید - ندارد. (1

غشاء تیالکوئید - جابه جایی نوعی مادۀ باردار - دارد. (2

بستره - تولید بخشی از آنزیم های الزم برای فتوسنتز - دارد. (3

غشاء خارجی - ورود قند تولیدشده به مایع میان یاخته - ندارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "در هر گیاهی که ........... قطعًا ..........."74

تثبیت دی اکسید کربن در دو یاخته مجاور انجام می شود - از انجام فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو ممانعت می شود. (1

تثبیت کربن در دو مرحله انجام می شود - امکان تولید قند سه کربنی در هنگام بسته بودن روزنه ها وجود دارد. (2

اولین محصول حاصل از تثبیت کربن، یک اسید چهارکربنی است - درون بستره آنزیمی با پیش ماده  وجود دارد. (3

دی اکسید کربن جو به طور مستقیم با ریبوزلوز بیس فسفات واکنش می دهد - جلوگیری از انجام تعرق باعث کاهش شدت (4

فتوسنتر می شود.

CO۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی

می توان گفت اكثر ........... .75

یاخته های روپوستی در گیاهان  توان تثبیت کربن و مصرف اکسیژن را ندارند. (1

یاخته های میانبرگ در گیاهان  توان انجام واکنش های چرخۀ کربس را ندارند. (2

تثبیت نهایی کربن در میانبرگ گیاهان  در یاخته های اطراف رگبرگ روی می دهد. (3

، توان مصرف اکسیژن در دو اندامک را دارند. یاخته های بین دو اپیدرم در برگ گیاهان  (4

C۴

C۳

C۴

C۳

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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می توان گفت به طور قطع ...........76

انرژی موردنیاز ما برای انجام فعالیت های حیاتی، از اکسایش گلوکز تأمین می شود. (1

فتوسنتزکنندگان با استفاده از انرژی نور خورشید،  را به گلوکز تبدیل می کنند. (2

برای اینکه جانداری بتواند فتوسنتز انجام دهد باید دارای سبزدیسه باشد. (3

داشتن مولکول های رنگیزه ای که بتواند انرژی نور خورشید را جذب کنند برای فتوسنتز کافی است. (4

CO۲

تالیفی مسعود حدادی

pHکدام گزینه به کاهش  فضای درون تیالکوئید منجر نمی شود؟77

تجزیه نوری آب به منظور جبران کمبود الکترون  (1

فعالیت پمپ یون هیدروژن در زنجیره انتقال الكترون (2

ساز در غشای تیالکوئید فعالیت آنزیم  (3

انتقال الكترون پرانرژی از  به  (4

P ۶۸۰

ATP

P ۶۸۰P  ۷۰۰

تالیفی مسعود حدادی

چند تا از این موارد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟78

"با فعال شدن آنزیم روبیسکو در جهت اکسیژنازی ................ "

الف) ترکیب  دوفسفاته به ترکیب  ناپایدار تبدیل می شود.

آزاد می شود. ب) با تجزیۀ یک ترکیب  در خارج از کلروپالست، 

ج) مصرف مولکول های  در بسترۀ کلروپالست کاهش می یابد.

د) فرآیند تنفس نوری، تنها درون میتوکندری انجام می گیرد.

C۵C  ۶

C۲CO  ۲

ATP

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 

هر گیاهی ........... .79

فقط تحت تأثیر پرتوهای مرئی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر باشد، پس از مدتی دچار کاهش فعالیت روبیسکو می شود. (1

در ساختار یاخته هایش دارای فتوسیستم ۱ باشد، الکترون ها را به کمک ناقل الكترون، از فتوسیستم 1 به فتوسیستم ۲ (2

می رساند.

دارای دمبرگ باشد، قطعًا در پهنک  برگ خود دارای یاخته های زنده ای است که توان انجام چرخۀ کالوین را ندارند. (3

دارای غالف آوندی با توان تجزیه آب باشد، به تعداد آنتن های گیرنده نور، دارای مرکز واکنش در فتوسیستم ها است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام عبارت زیر نادرست است؟80

"به طورمعمول در گیاهان ............ ممکن است ............"

1) - با کاهش اکسیژن جو مرگ یاخته ها افزایش یابد.

2) - با افزایش دمای محیط میزان فتوسنتز کاهش یابد.

3) - با افزایش شدت نور میزان فتوسنتز نسبت به گیاهان  کمتر شود.

4) - با افزایش تراکم دی اکسید کربن، میزان فتوسنتز از گیاهان  بیشتر شود.

C۳

C۴

C۴C  ۳

C۳C  ۴

تالیفی حمید راهواره

هر گیاهی که مراحل تثبیت کربن در هریک از یاخته های دارای سبزدیسه آن به طور کامل روی می دهد، ........... .81

نسبت به فعالیت اکسیژنازی نخستین آنزیم چرخۀ کالوین مقاوم است. (1

در صورت گرما و نور شدید، فرآیند تنفس نوری به ندرت در آن روی می دهد. (2

توان مقاومت و رشد را در محیط های بیابانی و خشک دارد. (3

نزدیک ترین یاخته ها به رگبرگ در آن توان تولید مواد آلی از معدنی را ندارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

اکثر یاخته های یک برگ گل ادریسی ........... .82

توان انجام واکنش های چرخۀ کربس را برخالف چرخۀ کالوین ندارند. (1

می تواند هم زمان از گلوکز، کربن دی اکسید و از کربن دی اکسید، گلوکز بسازند. (2

تحت تأثیر برخی تنظیم کننده های رشد، فاصله شان تغ�ر می کند. (3

می توانند با دریافت آب از یاخته های اطراف، فشار اسمزی خود را کاهش دهند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در برگ ............ فقط ............83

تک لپه ای ها - یاخته های آوند چوبی در کنار یاخته های غالف آوندی قرار دارد. (1

دولپه ای ها - روپوست زیرین دارای یاخته های تثبیت کنندۀ کربن است. (2

تک لپه ای ها - از روزنه های موجود در بین یاخته های تمایزیافتۀ روپوست، گازهای تنفسی مبادله می شوند. (3

دولپه ای ها - بین دو روپوست، یاخته های میانبرگ قادر به تولید گاز اکسیژن هستند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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هر باکتری ای که بتواند برای ساختن ترکیبات آلی خود، از ............ به عنوان منبع الکترون استفاده نماید، ............ (با تغ�ر)84

آب - انرژی زیستی قابل استفادۀ خود را تنها در حضور اکسیژن به دست می آورد. (1

2) ترکیبات غیرگوگردی - برای بازسازی  به یک ترکیب غیرآلی نیاز دارد.

3) ترکیبات غیرآلی - در غشاء خود فاقد رنگیزه های فتوسنتزی است.

، به طور مداوم  می سازد. 4) ترکیبات گوگردی - در پی تولید 

N AD+

N AD+ATP

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

85. ........... C۴یاخته های غالف آوندی در گیاهان 

، توان تبدیل اسید سه کربنه تک فسفاته به قند سه کربنه تک فسفاته را دارند. همانند گیاهان  (1

برخالف گیاهان  مانند آناناس می توانند تثبیت کربن را در دو مرحله انجام دهند. (2

فاقد آنزیمی هستند که می توانند به طور اختصاصی  را با اسید سه کربنی ترکیب کند. (3

طی روز، اسیدهای چهارکربنه را از راه پالسمودسم ها از تمام یاخته های اطراف خود دریافت می کنند. (4

C۳

CAM

CO۲

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در ارتباط با هورمونی که فعالیت ضد جیبرلین در جوانه زنی دانه دارد می توان گفت ............86

افزایش آن در یاخته های نگهبان روزنه، ابتدا باعث کاهش فشار اسمزی یاخته می شود. (1

در گیاهان  فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو با این هورمون رابطه مستقیم دارد. (2

در پاسخ به افزایش نور باعث تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی می شود. (3

در گوجه فرنگی تبدیل کلروپالست به کروموپالست را سرعت می بخشد. (4

C۳

تالیفی موسی بیات

چند مورد در ارتباط با واکنش های وابسته به نور فتوسنتز در یک گیاه علفی، نادرست است؟87

، با از دست دادن انرژی به  منتقل می شوند. الف) الکترون های پرانرژی 

ب) یک زنجیرۀ انتقال الکترون، انرژی الزم برای تولید  و  را فراهم می کند.

، پمپ غشایی تیالکوئید ها را فعال می کنند. ج) الکترون های برانگیختۀ کلروفیل 

د) پمپ غشایی تنها عامل مؤثر بر افزایش تراکم یون هیدروژن درون تیالکوئید ها است.

P ۶۸۰P  ۷۰۰

ATPN ADP H

P ۷۰۰

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3
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در غشاء تیالکوئید، هر پروتئین درگیر در ........... قطعًا ...........88

افزایش شیب غلظت  - یک پروتئین سراسری است. (1

افزایش میزان  داخل تیالکوئید -  انتقال الکترون کمک می کند   . (2

کاهش شیب غلظت  - در جایگاه فعالی که در سمت تیالکوئید قرار دارد، واکنش ترکیبی انجام می دهد. (3

کاهش میزان  استروما - باعث می شود نوعی مولکول در سمت بستره کاهش یابد. (4

H+

H+

H+

H+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟89

"در همۀ گیاهانی که تولید قند سه  کربنی حاصل از فتوسنتز در آن  ها فقط به هنگام روز صورت می  گیرد، به طور حتم آنزیمی باعث

............ می  شود."

ترکیب شدن  با مولکولی پنج  کربنی (1

افزوده شدن  به مولکول پنج  کربنی دوفسفاته (2

ترکیب شدن  با اسید سه  کربنی و تشکیل اسید چهارکربنی (3

تجزیه شدن مولکول پنج  کربنی به دو مولکول سه  کربنی و دوکربنی (4

O۲

CO۲

CO۲

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمی توان گفت الکترون های ............90

برانگیخته شده از فتوسیستم 2 در  نهایت به  می رسند. (1

مورد استفاده در تثبیت کربن در همه فتوسنتزکننده ها از مولکول آب تأمین می شوند. (2

مورد نیاز برای کاهش  در ایجاد شیب غلظت یون  بخشی از انرژی خود را از دست می دهند. (3

4) در نهایت در ساختار مولکول قند حاصل از چرخۀ کالوین دیده می شوند.

N ADP +

N ADP +H+

N ADP H

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد به درستی بیان شده است؟91

الف) هر رنگیزۀ فتوسنتزی موجود در گیاهان همراه با نوعی پروتئین، سامانه هایی به نام فتوسیستم ۱ و ۲ را تشکیل می دهد.

ب) مرکز واکنش در فتوسیستم ۱ حاوی انواعی از سبزینه های  است که در بستری پروتئینی قرار دارند.

پ) هر سبزینۀ  موجود در آنتن های فتوسیستم ۲، بر اثر تابش نور دو الكترون برانگیخته ایجاد می کند.

ت) هر بخش تشکیل دهندۀ یک فتوسیستم، شامل تعدادی رنگیزۀ فتوسنتزی است.

a

P ۶۸۰

۳ (2 ۴ (1

۱ (4 ۲ (3

تالیفی کیوان نصیرزاده
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92............N ADP +

به عنوان عضوی از زنجیرۀ انتقال الکترون بر تولید  بی تأثیر است. (1

به کلروفیل در به دام انداختن نور کمک می کند و در تجزیۀ آب توسط فتوسیستم  نقش دارد. (2

در رایج ترین روش تثبیت دی اکسید کربن، به هنگام تشکیل قند سه کربنی از مولکول سه کربنی تولید می شود. (3

الكترون ها را به چرخۀ کالوین منتقل می کند و در تشکیل ترکیب چهار کربنی از ترکیب پنج کربنی نقش دارد. (4

ATP

I

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟93

" فقط برخی ............"

یاخته های نگهبان روزنۀ هوایی، توان تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه را دارند. (1

زمین  ساقه های تخصص یافته برای تولیدمثل رویشی، مواد آلی را از ریشه دریافت می کنند. (2

گیاهان، نظریۀ ارنست مونش دربارۀ گردش مواد در پیکرشان هیچ گاه صدق نمی کند. (3

جاندارانی که بخش عمدۀ فتوسنتز در آب و خشکی را انجام می دهند، توان انجام چرخۀ کربس دارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

الکترون ...........94

برانگیخته از فتوسیستم 1 به مولکول  رسیده و باعث اکسایش آن می شود. (1

حاصل از مولکول اکسیژن به مرکز واکنش فتوسیستم 2 می رسد. (2

سبزدیسه  فتوسیستم 2 پس از دریافت یک بار نور در مسیر رسیدن به  از پروتئینی عبور می کنند که پروتون ها (3

را به فضای درونی تیالکوئید انتقال می دهد.

کسب شده توسط مرکز واکنش فتوسیستم 1 پس از دریافت نور برانگیخته شده و به یک پروتئین سطحی غشاء تیالکوئید (4

منتقل می شود.

N ADP +

aN ADP +

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه درست است؟95

برگ هایی که فاقد میانبرگ نرده ای باشند، در روپوست باالیی خود فاقد روزنۀ هوایی هستند. (1

میانبرگ اسفنجی برخالف نرده ای می تواند با روپوست باالیی و رگبرگ مجاورت داشته باشد. (2

برگ تمام گیاهان دارای میانبرگ نرده ای و در اغلب گیاهان دارای میانبرگ اسفنجی است. (3

یاخته های غالف آوندی بخشی از رگبرگ محسوب می شوند که ممکن است دارای فتوسیستم باشند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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هر نوع فرآیند تنفس درون اندامک سلول پارانشیم کلروپالست دار  برگ گیاه، .................. .96

وابسته به حضور نور است (2 با مصرف  همراه است (1

منجر به تولید  درون میتوکندری می شود (4 شدت فتوسنتز را کاهش می دهد (3

ADP

CO۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

تثبیت اولیه و نهایی کربن در اکثر یاخته های دارای سبزدیسه برگ گیاهان  دارای جدایی..........؛ و در اکثر یاخته های داری97

سبزدیسه گیاهان  دارای تقسیم ........... هستند.

CAM

C۴

زمانی و مکانی - زمانی (2 مکانی - زمانی (1

مکانی - زمانی و مکانی (4 زمانی - مکانی (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

98........... N ADP H

الکترون های یک مولکول آب تجزیه شده توسط آنزیم را دریافت می کند. (1

دارای باز آلی پورینی به همراه فسفات در ساختار خود می باشد. (2

در تولید  در سبزدیسه نقش ایفا می کند. (3

طی واکنش های تاریکی، الکترون های خود از دست داده و کاهش می یابد. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟99

"در فرآیند تنفس نوری ........... تنفس یاخته ای ........... ."

الف) همانند - آنزیم روبیسکو به ریبولوز بیس فسفات متصل می شود.

ب) همانند - یکی از پیش ماده های غیرآلی آنزیم روبیسكو تولید می شود.

ج) همانند - واکنش ها هنگامی که سلول های نگهبان روزنه کمترین فاصله را از هم دارند انجام می شود.

د) برخالف - افزودن گروه فسفات به آدنوزین دی فسفات صورت نمی گیرد.

هـ) همانند - یکی از محصوالت فتوسنتز به همراه مواد آلی مصرف می شود.

3 (2 1 (1

5 (4 4 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟100

"هر جانداری که طی فتوسنتز انرژی نوری را به انرژی شیمیایی تبدیل می کند، ............"

الف) زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ای دارد.

ب) طی تجزیۀ نوری آب، الکترون تولید می کند.

پ) می تواند اکسیژن مولکولی را طی واکنش های وابسته به نور، تولید کند.

ت) قطعًا حاوی رناتن و دنای حلقوی است.

ث) طی واکنش های وابسته به نور، آدنوزین تری فسفات را در سبزدیسه تولید می کند.

۳ (2 ۴ (1

1 (4 ۲ (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

دربارۀ نحوۀ تولید یا مصرف انرژی در باکتری ها، کدام گزینه به درستی جملۀ زیر را تکمیل می کند؟101

هر باکتری تولیدکنندۀ اکسیژن، قطعًا می تواند با استفاده از گاز نیتروژن جو، مواد نیتروژن دار برای مصرف گیاهان تولید (1

می کند.

هر باکتری شیمیوسنتزکننده، یونی با بار مثبت را به یونی با بار منفی تبدیل می کند. (2

در باکتری های تصفیه کنندۀ فاضالب ها، به دنبال جذب نور در کلروفیل های غشا، گوگرد و قند تولید می شود. (3

باکتری های نیترات ساز، با انجام واکنش های انتقال الکترون درون  یاخته، انرژی الزم برای تولید مواد آلی را کسب می کنند.  (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

CO۲در گیاهانی که تثبیت دومرحله ای  دارای جدایی مکانی نیست ........... سایر گیاهان فتوسنتزی ...........102

همانند - نور با تحریک انباشت ساکارز، پتانسیل آب در سلول های نگهبان روزنه را کاهش می دهد. (1

برخالف - اولین ترکیب حاصل از تثبیت کربن دی اکسید، با مصرف قند پنج کربنی تولید نمی شود. (2

همانند - منبع تأمین کننده الکترون برای ساختن قند، طی واکنش های وابسته به نور تولید می شود. (3

برخالف - طول سلول های نگهبان روزنه در آن ها در روز، بیشتر از طول این سلول ها در شب است. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

چند مورد دربارۀ واکنش های وابسته به نور در تیالکوئید به درستی بیان شده است؟103

الف) همۀ پروتئین های مستقر بر روی غشاء تیالکوئید، از اجزاء زنجیره های انتقال الکترون می باشند.

ب) از آنتن های گیرنده نور، الکترون به مراکز واکنش فتوسیستم ها انتقال می یابد.

ج) با دریافت انرژی نور، انرژی الکترون برانگیخته شده مرکز واکنش به یک مولکول پذیرنده انتقال می یابد.

د) در سمت درونی غشاء تیالکوئید آنزیمی وجود دارد که با دریافت نور آب را تجزیه می کند.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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هر گیاهی که در دمای باال و شدت نور زیاد .................، قطعًا ................ .104

از افزایش دفع آب جلوگیری می کند - به ساختن قند ها به کمک فتوسنتز ادامه می دهد (1

بر تنفس نوری غلبه می نماید - فرآیند فتوسنتز را با کارآیی باال انجام می دهد (2

به کندی رشد می کند - می تواند آدنوزین تری فسفات را در عدم حضور اکسیژن بسازد (3

فرآیند فتوسنتز را متوقف می سازد - در هنگام شب روزنه های خود را کامًال باز می نماید (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

گیاهانی که اکثر یاخته های میانبرگ در آن ها توان انجام واکنش زیر را ندارند ........... .105

تثبیت اولیه و نهایی کربن را در دو زمان مختلف از شبانه روز و توسط دو آنزیم مختلف انجام (1

می دهند.

دو مرحله تثبیت کربن در آن ها در یک نوع یاخته و توسط یک نوع آنزیم صورت می گیرد. (2

برگ، ساقه یا هر دوی آن ها در این گیاهان، گوشتی و پرآب هستند و ترکیباتی برای نگهداری (3

آب در کریچه دارند.

در برخی یاخته های دارای سبزدیسه (کلروپالست)، تثبیت کربن به صورت یک مرحله ای (4

صورت می گیرد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

هر گیاهی که قادر است دی اکسید کربن را فقط .............. تثبیت نماید، در دماهای باال و شدت های زیاد نور، ................106

هنگام شب - اسیدهای آلی را در واکوئل    های خود ذخیره می نماید. (1

توسط چرخۀ کالوین - بدون حضور اکسیژن،  می سازد. (2

هنگام روز - فعالیت اکسیژنازی روبیسکو را باعث می شود. (3

در ترکیب چهار کربنی - قند سه کربنی می سازد. (4

N ADH

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در حین انجام فتوسنتز در سبزدیسه یک یاخته از برگ گیاه زنبق، در واکنش های ...........107

مستقل از نور، مولکول های  و  ناقل الکترون مصرف شده و قند ساخته می شود. (1

وابسته به نور، دی اکسید کربن برای تولید مولکول های قند، کاهش می یابد. (2

تثبیت کربن، آنزیم هایی دخالت می کنند که قطعًا ژن آن ها بر روی دنای حلقوی قرار دارد. (3

تیالکوئیدی، غلظت باالی پروتون درون تیالکوئید باعث تشکیل یک پیوند پرانرژی می شود. (4

N ADP HATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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با مهار کردن آنزیم روبیسکو در گیاه آناناس، کدام گزینه مورد انتظار نیست؟108

بازشدن روزنه های هوایی در شب (1

تولید اسیدهای چهاركربنه با استفاده از کربن دی اکسید (2

اسیدی شدن فضای درون تیالکوئید در روز (3

تولید قندهای پنج کربنه از سه کربنه (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به شکل زیر ...........109

همه یاخته های شماره ۳ قادر به تولید پیرووات بدون نیاز به حضور اکسیژن می باشند. (1

در همه یاخته های شماره ۲ اکسیژن در داخلی ترین فضای اندامکی با سه غشا تولید (2

می شود.

یاخته های شماره 1 می توانند فاقد آنزیم ترکیب کننده ریبولوز بیس فسفات و اکسیژن (3

باشند.

شماره ۴ نوع یاخته روپوست است که برای دریافت گازهای الزم برای انجام فتوسنتز (4

تورژسانس انجام می دهد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جمله زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟110

"در غشاء تیالکوئید، هر ..........."

الف) زنجیره انتقال الکترون، باعث افزایش پروتون درون تیالکوئید می شود.

ب) سامانه فتوسنتزی، از مولکول های کناری، الکترون دریافت می کند.

ج) پروتئین درگیر در جابه جایی الکترون، قطعًا با بخش های آب گریز غشاء در تماس است.

د) مولکول تولیدکنندۀ اکسیژن، در تماس مستقیم با فتوسیستم ها قرار دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در مورد تصویر زیر می توان گفت ........... .111

پروتئین آنزیمی، بخشی از زنجیره انتقال الكترون در راکیزه یا سبزدیسه است. (1

عبور یون های هیدروژن درجهت شیب غلظت و به روش انتشار ساده صورت می گیرد. (2

تولید نوکلئوتید پرانرژی با استفاده از فسفات یک ماده آلی فسفردار صورت می گیرد. (3

اكثر منبع رایج انرژی یاخته در راکیزه و تمام آن در سبزدیسه به این روش تولید می شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در همۀ گیاهان آوندی، هر سلول تمایزیافتۀ روپوست برگ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟ (با تغ�ر)112

در پی تثبیت دی اکسید کربن جو، یک اسید سه کربنی می سازد. (1

با تحت تاثیر قرار گرفتن نوعی هورمون بازدارنده می توانند ابعاد خود را تغ�ر دهند. (2

باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود. (3

در مرحلۀ بی هوازی تنفس،  تولید می نماید. (4ADP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در آزمایش تع�ن اثر پرتوهای مختلف نور مرئی بر فتوسنتز به کمک جلبک سبز رشته ای، منشور و باکتری هوازی ........... .113

هرچه پرتوهای تابیده شده به یاخته ها از طول موج ۴۰۰ نانومتر کمتر باشد، تعداد باکتری های بیشتری تجمع می یابند. (1

اطراف بخشی از اسپیروژیر که تحت تأثیر پرتوهای زرد با طول موج ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر است، هیچ باکتری وجود ندارد. (2

بیشترین و کمترین تجمع باکتری به ترتیب مربوط به بخشی است که تحت تأثیر پرتوهای قرمز و آبی قرار می گیرند. (3

در طول موج های نزدیک به انتها و ابتدای پرتوهای مرئی، تجزیۀ آب و آزادشدن اکسیژن، بیش از سایر بخش ها است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کاسیا، آنزیم ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز- اکسیژناز ........... .114 در آ

بهترین فعالیت را در محیطی دارد که ازنظر اسیدیته دارای  اسیدی یا خنثی باشد. (1

در محل جایگاه فعال خود دارای دو بخش تقریبًا مساوی برای اتصال پیش ماده است. (2

در مدت زمانی از شبانه روز که آبسیزیک اسید زیاد است، فعالیت بیشتری دارد. (3

با افزایش فعالیت راکیزه در زمان های خاصی، تولید ماده شش کربنه را تا حدی سرعت می بخشد. (4

pH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به یک سلول فتوسنتزکننده در برگ 'گونرا، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟115

در ............ تیالکوئید، .................. کلروپالست، ...................

فضای - همانند فضای میان دو غشای - آنزیم تجزیه کنندۀ مولکول آب فعالیت می نماید. (1

غشای - برخالف غشای درونی - مولکول های جاذب نور به همراه تعدادی پروتئین وجود دارند. (2

فضای - همانند فضای محصورشده توسط غشای درونی - ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می شود. (3

غشای - برخالف غشای بیرونی - انرژی الکترون های برانگیخته در پیوندهای کربن - هیدروژن ذخیره می گردد. (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟116

"یاخته های غالف آوندی گیاهان  ........... گیاهان  ........... ."

الف) همانند - توان تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A را دارند.

ب) برخالف - ژن های الزم برای تولید آنزیم تثبیت کربن را بیان نمی کنند.

ج) همانند - می توانند کربن دی اکسید را به صورت اسیدهای سه کربنه تثبیت کنند.

د) برخالف - می توانند به طور هم زمان  و  را کاهش دهند.

C۴C  ۳

N AD+N ADP +

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در فرآیند تنفس نوری ........... .117

گاز کربن دی اکسید به روش انتشار تسهیل شده از راکیزه خارج می شود. (1

ماده دوکربنه باید از شش غشاء دو الیه عبور کند تا از چرخۀ کالوین به محل تولید کربن دی اکسید برسد. (2

فقط دو اندامک سبزدیسه و راکیزه نقش دارند و بخش های دیگر یاخته دخالتی در واکنش ها ندارند. (3

تولید کربن دی اکسید در مراحل پایانی واکنش، نمی تواند جلوی عملکرد اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را بگیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت دربارۀ تنفس نوری درست است؟118

طی آن یک ترکیب سه کربنی از بستره کلروپالست خارج می شود. (1

با مصرف مولکول آغازگر چرخۀ کالوین شروع می گردد. (2

طی آن، گاز  در بستره تولید می شود. (3

هرچه آبسیزیک اسید بیشتر تولید شود، این فرآیند کاهش می یابد. (4

CO۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

کدام مورد درست است؟119

تبدیل انرژی نوری به شیمیایی در فتوسیستم ها روی می دهد. (1

در مرکز واکنش عالوه بر رنگیزه پروتئین نیز یافت می شود. (2

واکنش های کالوین در شب نیز ممکن است انجام بگیرند. (3

در سلول های میانبرگ  فقط واکنش های نوری فتوسنتز انجام می گیرد. (4C۴

تالیفی منصور کهندل
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ساز غشای تیالکوئیدی ........... .120 ساز در غشای داخلی میتوکندری ........... آنزیم  ATPATPدر برگ گل مغربی، آنزیم 

همانند - بخشی از زنجیرۀ انتقال الكترون در داخلی ترین غشاهای اندامک محسوب می شود. (1

برخالف - فعالیتش به فاصلۀ یاخته های نگهبان روزنه در اپیدرم پا�نی برگ وابسته نیست. (2

، گروه فسفات می افزاید. همانند - هنگام خروج یون های هیدروژن در خالف جهت شیب غلظت، به  (3

برخالف - جایگاه فعالش در  کمتر از ۷، فعالیت بیشتری نسبت به  یا باالتر از آن دارد. (4

ADP

pHpH = ۷

اکبرپور تالیفی علیرضا 

جاندارانی که در یاخته هایی از آن ها عالوه بر چند نوع رنابسپاراز، سه نوع زنجیرۀ انتقال الكترون وجود دارد ........... .121

توان تولید  در سطح پیش ماده را برخالف تولید نوری  در میان باختۀ خود دارند. (1

ممکن نیست بدون دخالت زنجیرۀ انتقال الكترون، شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی را بسازند. (2

ممکن است در شرایط کمبود اکسیژن بتوانند مولکول پیرووات را به اتانال یا الكتات تبدیل کنند. (3

می توانند در سه نوع اندامک مختلف، بدون ارتباط با چرخۀ یاخته ای، ماده ژنتیک را تکثیر کنند. (4

ATPATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت در مورد پاسخ گیاه ذرت به آب وهوای گرم و خشک درست است؟122

همانند آناناس، توانایی انجام واکنش های مستقل از نور فتوسنتز را دارند. (1

همانند آناناس، آنزیم تثبیت کنندۀ دی اکسید کربن آن ها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی هم انجام می دهد. (2

برخالف گل سرخ، اسیدهای آلی حاصل از تثبیت دی اکسید کربن جو را در واکوئل های خود ذخیره می کنند. (3

برخالف گل سرخ، با تجزیۀ یک ترکیب دوکربنی در خارج از کلروپالست،  تولید می کنند. (4CO۲

تالیفی بهزاد پورغالمی

کدام مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟123

"در گیاهی که ............ قطعًا ............"

درون مایع میان یاخته تثبیت دی اکسید کربن انجام می شود - درون همه یاخته های زنده  در سطح پیش ماده تولید (1

می شود.

تجزیۀ اسید چهارکربنه دی اکسید کربن آزاد می کند - هر یاخته کلروپالست دار، دو نوع دنای حلقوی دارد. (2

روزنه های هوایی در هنگام روز با زو بسته می شوند - دی اکسید کربن آزاد شده حاصل فعالیت آنزیم های درون راکیزه است (3

قند فقط در بخشی از یاخته های کلروپالست دار، ساخته می شود - پالسمودسم نقش عمده ای در انجام فتوسنتز گیاه دارد. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام عبارت، در ارتباط با مراحل مصرف یک مولکول گلوکز در باکتری  همزیست با جلبک سبز رشته ای و باکتری  موثر در تولید124

فرآورده های شیری، درست است؟(با تغ�ر)

در مرحلۀ آزادشدن دی   اکسید کربن،  تولید می گردد. (1

، کاهش می گردد. یک ترکیب آلی با پذیرفتن الکترون های  (2

انرژی ذخیره شده در مولکول  آزاد و صرف تولید  بیشتری می شود. (3

در پی افزوده شدن گروه فسفات به ترکیب سه کربنی یک فسفاته،  مصرف می شود. (4

N ADH

N ADH

N ADHATP

N AD+

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هر گیاهی که در دمای باال و شدت نور زیاد ............ قطعًا ............ (با تغ�ر)125

از افزایش دفع آب جلوگیری می کند - در هنگام شب روزنه های خود را کامًال بازمی نماید. (1

فرآیند فتوسنتز را به شدت  کم می کند - می تواند به تولید  در غیاب اکسیژن بپردازد. (2

از آب موجود در برگ های گوشتی خود استفاده می کند - دی اکسید کربن را در دو نوع یاخته خود تثبیت می کند. (3

بر تنفس نوری غلبه می نماید - فتوسنتز را با کارایی بسیار پا�نی انجام می دهد. (4

ATP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

چند مورد دربارۀ همۀ جاندارانی صادق است که در محیط های متفاوت خشکی و آبی زندگی می کنند و انجام بخش عمدۀ فتوسنتز126

را بر عهده دارند؟

الف) رناتن (ریبوزوم)ها، عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز می کنند.

ب) محصوالت اولیۀ رونویسی همۀ ژن ها، پیش سازهای رنا (RNA)ی پیک هستند.

ج) با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم سرعت رونویسی افزایش می یابد.

د) پروتئین ها می توانند به طور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعه ای از رناتن (ریبوزوم)ها ساخته شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در گیاهانی که روزنه ها به طورمعمول در هنگام شب باز می شوند، کدام مورد صحیح است؟127

، در شرایطی وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبيسکو مساعد می گردد. برخالف گیاهان  (1

، دو مرحله از تثبیت کربن را در یک زمان مشابه به انجام می رسانند. همانند گیاهان  (2

، فقط در صورت بسته بودن روزنه ها، کربن را تثبیت می کنند. همانند گیاهان  (3

، فرآیند تثبیت کربن آن ها، در یک نوع یاخته انجام می گیرد. برخالف گیاهان  (4

C۳

C۳

C۴

C۴

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در گیاهانی که ............ قطعًا ............128

تثبیت کربن به دو صورت انجام می شود - در کل مدت زمان بسته بودن روزنه، چرخۀ کالوین در حال انجام است. (1

تنفس نوری مانع از انجام فتوسنتز می شود - ژن های الزم برای انجام فتوسنتز در همه یاخته های هسته دار بیان می شود. (2

تثبیت فقط در زمان باز بودن روزنه ها امکان پذیر است - برگ، ساقه یا هر دو ساختار گوشتی دارند. (3

دو نوع یاخته در انجام فتوسنتز مشارکت دارند - در مایع میان یاخته میان برگ، اسید چهارکربنه تولید می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه درباره سبزدیسه موجود در یک یاخته اوگلنا درست است؟129

گیرندۀ نهایی الكترون در بخش نوری فتوسنتز، ماده آلی دارای بیش از ۲ حلقه نیتروژن دار است. (1

دریافت الكترون توسط فتوسیستم ۱ برخالف فتوسیستم ۲ از سطح خارجی آن صورت می گیرد. (2

گیرندۀ نهایی الکترون در بخش غیرنوری فتوسنتز، قندهای سه کربنه تک فسفانه در محیط بازی هستند. (3

در هنگام ورود پروتون به تیالکوئید برخالف زمانی که از آن خارج می شود، انرژی مصرف می گردد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

هر یاخته ای که ........... قطعًا ........... .130

کربن دی اکسید تولید کند - توان انجام واکنش های چرخۀ کربس را به طور هم زمان دارد. (1

منبع تأمین الكترون و انرژی آن  باشد - دارای باکتریوکلروفیل و غیراکسیژن زا است. (2

در تصفیه فاضالب ها مورداستفاده قرار می گیرد - گازی بی رنگ با بویی شبیه تخم مرغ گندیده تولید می کند. (3

توان تثبیت کربن را در نوعی اندامک داشته باشد - برای فشرده سازی اکثر ماده ژنتیک خود به هیستون وابسته است. (4

H  S۲

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به شکل زیر که به  نوعی گیاه  تعلق دارد، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)131

"بخشی که با شمارۀ ............ نشان داده شده است، می تواند ............"

الف) 1 - در هنگام شب، دی اکسید کربن را در واکوئل های خود تثبیت نماید.

ب) 2 - با فعالیت ژن های خود، آنزیم های پوستک ساز را بسازد.

ج) 3 - با آزادسازی  از اسید چهارکربنی، قند سه کربنی بسازد.

،  تولید نماید. د) 4 - با تبدیل پیروویک اسید با استیل کوانزیم 

C۳

CO۲

AN ADH

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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کدام گزینه به عبارت نادرستی اشاره می کند؟132

هر باکتری با توان انجام چرخۀ کالوین و غیراکسیژن زا، لزومًا به باکتری های گوگردی سبز یا ارغوانی تعلق ندارد. (1

هر جاندار پیش هسته ای که توان تجزیۀ نوری آب را داشته باشد، برای جذب پرتوهای نوری لزومًا به باکتریوکلروفیل وابسته (2

نیست.

هر یاخته ای که در ساختار خود کلروفیل a داشته باشد، درون یاخته اش فرآیند اسمز ممکن است بی معنا باشد. (3

یاخته ای که نتواند قند پنج کربنۀ دو فسفاته را به کمک آنزیم روبیسکو کربوکسیله کند، ممکن است توان تثبیت کربن داشته (4

باشد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در ساختار برگ گیاه  هر یاختۀ زندۀ بالغی که بین روپوست رویی و زیرین قرار می گیرد در چند مورد دارای ویژگی های مشترکی133

با یکدیگر هستند؟

الف) داشتن دیوارۀ نخستین ضخیم و غیریکنواخت

ب) توانایی عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای

پ) داشتن ژن آنزیم رنابسپاراز 

ت) تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی قند

C  ۳

II

۱ (2 صفر (1

۴ (4 ۳ (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟(با تغ�ر)134

"در ریزوبیوم ها برخالف ............، ............"

جلبک های قهوه ای - پیام چند ژن مجاور، توسط یک مولکول ریبونوکلئیک اسید حمل می شود. (1

عامل سینه پهلو - با وقوع هر جهش نقطه ای در ژن ساختاری، مولکول حاصل از رونویسی تغ�ر می کند. (2

اسپیروژیر - پروتئین های رونویسی  کننده، توالی آمینواسیدی بسیار متفاوتی دارند. (3

سیانوباکتر - فرصت بیشتری برای تنظیم بیان ژن ها وجود دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

ADPبا تبدیل ............، انرژی الزم برای افزودن گروه فسفات به  فراهم می شود.135

1) به  هنگام تثبیت دی اکسید کربن

ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار کربنی در چرخۀ کربس (2

گلوکز به ترکیب شش کربنی فسفات دار در گام اول گلیکولیز (3

مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در مرحلۀ تاریکی فتوسنتز (4

N ADHN AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390
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کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟136

"در هر گیاهی که تثبیت کربن فقط ............ قطعًا ............"

در طول شب انجام می شود - بخشی از اندام های هوایی درون اندامک هایی آب ذخیره می کند. (1

اسید سه کربنی می سازد - بسته شدن روزنه ها شانس تولید دی اکسید کربن به دنبال واکنش های نوری را افزایش می دهد. (2

درون مایع میان یاخته انجام می شود - به واسطۀ مکانیسم ها از انجام تنفس نوری ممانعت می شود. (3

درون بستره کلروپالست انجام می شود - با رشد طولی یاخته های نگهبان روزنه تولید قند کاهش می یابد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟137

"هر رنای ............ قطعًا ............"

الف) پیکی - توسط آنزیمی ساخته می شود که در میان یاخته تولید شده است.

ب) ناقلی - توانایی اتصال حداقل به یک نوع آمینواسید را دارد.

ج) رناتنی - پس از تولید در کنار پروتئین هایی باعث ایجاد زیرواحدهای مستقل می شود.

د) پیکی - برای ترجمه از منافذ هسته خارج می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک یاخته اطراف غالف آوندی برگ گل میمونی، راكیزه ........... سبزدیسه ........... .138

همانند - در فرآیندهای مربوط به تولید مواد آلی از معدنی نقش اساسی ایفا می کند. (1

برخالف - توان تبدیل  به  را در حضور نور ندارد. (2

همانند - بدون ارتباط به چرخۀ یاخته ای می تواند دنا را با آنزیم غیرپروتئینی تکثیر کند. (3

برخالف - هم در شب و هم در روز توان مبادلۀ گازهای تنفسی را دارد. (4

N AD+N ADH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در فرآیند فتوسنتز در یاخته های اطراف غالف آوندی موجود در برگ گیاه آناناس ........... .139

آنزیمی که با تجزیۀ نوری آب باعث کاهش  فضای تیالکوئیدی طی روز می شود، بخشی از فتوسیستم ها محسوب (1

می شود.

بخش هایی از زنجیرۀ انتقال الكترون فقط با یکی از دو الیه فسفولیپید غشاء تیالکوئیدی مجاورت مستقیم دارند. (2

ممکن نیست فرآیند تولید  هم زمان با فرآیند تولید ریبولوز فسفات از قندهای سه کربنی انجام شود. (3

با افزایش آبسیزیک اسید و کاهش فشار تورژسانس نگهبان های روزنه، فرآیند کربوکسیالزی نوعی آنزیم را به شدت کاهش (4

می دهد.

pH

N ADP +

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام گزینه، جمله را به درستی تکمیل می کند؟ "در گیاه سویا، ..........."140

هر عنصری که در ساختار پروتئین ها و مولکول های وراثتی شرکت دارد، بیش تر از خاک جذب گیاه می شود. (1

در صورت آسیب ریشه و آلودگی ویروسی آن، ممکن است ویروس به کمک پالسمودسم ها وارد سامانۀ آوندی گردد. (2

محل تبدیل نیتروژن جو به یون آمونیوم، اندامی است که آوندهای چوبی و آبکش آن، به صورت دسته های آوندی سازمان (3

یافته اند.

ریزاندامگان (باکتری های) هم زیست، انرژی موردنیاز برای ساختن بخشی از مواد آلی را از اکسایش ترکیبات معدنی به دست (4

می آورند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟141

"در همۀ فتوسنتزکننده ها ............"

مولکول هایی وجود دارد که می توانند بخشی از نور خورشید را جذب کنند. (1

محصول نهایی، نوعی مادۀ آلی است که همراه با اکسیژن تولید می شود. (2

سامانه ای برای تبدیل انرژی نور خورشید به انرژی ذخیره شده در مواد آلی وجود دارد. (3

مادۀ آلی تولیدشده می تواند به مصرف جانداران دیگر برسد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

فتوسیستم ۱ ........... فتوسیستم ۲ ........... .142

همانند - الکترون های حاصل از تجزیۀ نوری آب را دریافت می کند. (1

برخالف - هنگام اکسایش، الكترون خود را به یک پروتئین در سطح داخل تیالکوئید می دهد. (2

همانند - الکترون های پرانرژی را از یک ماده آلی دریافت کرده و کاهش می یابد. (3

برخالف - در ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن برای سه فسفاته کردن یک ماده نقش دارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

ATPهر یاخته ای که بتواند  را ............ بسازد، قطعًا توانایی ............143

طی واکنش های وابسته به نور - تولید  به کمک فسفات و انرژی حاصل از الکترون ها در راکیزه را نیز دارد. (1

سطح پیش ماده - تولید  در حضور اکسیژن را نیز دارد. (2

ساز موجود در غشاء تیالکوئید - تولید  در سطح پیش ماده را نیز دارد. به کمک آنزیم  (3

در پی تجزیۀ قند شش کربنه دوفسفاته - تولید  در دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون را ندارد. (4

ATP

ATP

ATPATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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C۴کدام عبارت در مورد پاسخ گیاهان  به آب وهوای گرم و خشک درست است؟144

، در پی خروج مولکول دوکربنی از کلروپالست (سبزدیسه)،  آزاد می کنند. همانند گیاهان  (1

برخالف گیاهان CAM، دی اکسید کربن جو را به صورت اسیدهای آلی تثبیت می نمایند. (2

همانند گیاهان CAM، با اضافه کردن  به ترکیب پنج کربنی، ترکیبی ناپایدار می سازند. (3

، آنزیم تثبیت کنندۀ دی اکسید کربن آن ها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی انجام می دهد. برخالف گیاهان  (4

C۳CO  ۲

CO۲

C۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

کدام مورد درست است؟145

در برگ تک لپه برخالف دولپه سلول نگهبان روزنه دارای کلروپالست است. (1

در هر نوع برگی آوندهای چوبی روی آوندهای آبکش قرار دارند. (2

هیچ سلول بافت پوششی برگ نمی تواند فتوسنتز کند. (3

هر برگی شامل دمبرگ و بخشی به نام پهنک است. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام عبارت، نادرست است؟146

ATP ،همۀ تک  یاخته  ای  های مؤثر در ساخت نیترات از آمونیوم، با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترون  ها (1

می  سازند.

همۀ تک  یاخته  ای  های ایجادکنندۀ الکتات، در مرحله  ای از تنفس یاخته  ای خود  تولید می  کنند. (2

همۀ تک  یاخته  ای  های تولیدکنندۀ اکسیژن، با کمک موادمعدنی، مواد آلی موردنیاز خود را می  سازند. (3

همۀ تک  یاخته  ای  های تثبیت  کنندۀ کربن، رنگیزه  های فتوسنتزی دارند. (4

N AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟147

"در گیاهانی که تثبیت کربن را تنها در چرخۀ کالوین انجام می دهند، در محلی که ............ می شود، امکان ندارد مولکول ............

شود."

مولکول اکسیژن مصرف - دی اکسید کربن نیز مصرف (1

مولکول دی اکسید کربن تولید - پیروویک اسید تولید (2

مولکول پنج کربنی مصرف - اکسیژن تولید و مصرف (3

مولکول شش کربنی تولید - دی اکسید کربن تولید و مصرف (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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، سبب کاهش فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو می شود، قادر است ............148 C۳هورمونی که تأثیر آن روی برگ های گیاهان 

سنتز پروتئین ها و یون ها را در شرایط مساعد محیطی کنترل کند. (1

سبب افزایش انعطاف پذیری دیوارۀ سلولی می شود. (2

باعث تشکیل ساقه از سلول های کال(کالوس) درون محیط کشت شود. (3

بر رشد دانه ها و جوانه ها اثرات بازدارنده داشته باشد. (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

کدام از ویژگی مشترک همه فتوسنتزکنندگان است؟149

داشتن کلروپالست (2 تولید  (1

کسب الكترون از آب (4 تولید  (3

O۲

ATP

تالیفی مسعود حدادی

می توان گفت در برگ گیاه ...........150

ساخته شدن مولکول های قند برخالف تجزیۀ آن ها فرآیندی مرحله ای است. (1

در چرخه کالوین درجه اکسایش اتم های مولکول قند، نسبت به اتم های مولکول  کاهش یافته است. (2

3) به طور غیرمستقیم در چرخۀ کالوین با دریافت الكترون احیا می شود.

انجام چرخه کالوین برخالف تولید  و  در بستره صورت می گیرد. (4

CO۲

CO۲

N ADP HATP

تالیفی مسعود حدادی

کدام جمله، عبارت مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "........... گفت در سبزدیسه، محل ........... و ........... است."151

نمی توان - تولید  - مصرف آب یکسان (1

نمی توان - تولید  - مصرف  متفاوت (2

می توان - مصرف  - تولید  متفاوت (3

- تولید  یکسان می توان - مصرف  (4

N ADP H

O۲N ADP +

ADPH+

N ADP +ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟(با تغ�ر)152

"در اشریشیاکالی همانند ............"

جلبک قرمز، فرصت بیشتری برای تنظیم بیان ژن وجود دارد. (1

ریزوبیوم، ژن های ساختاری توسط بیش از یک نوع پروتئین رونویسی می شوند. (2

سیانوباکتر، در بین توالی های مؤثر در رونویسی، نوکلئوتیدهای زیادی وجود دارد. (3

اسپیروژیر، وقوع هر جهش نقطه ای در ژن ساختاری، بر مولکول حاصل از رونویسی تأثیر می گذارد. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در مورد ............ می توان گفت که ............153

گیاه سیب زمینی - زمین ساقه که مواد غذایی را ذخیره کرده است در تولیدمثل رویشی نقش دارد. (1

گیاه توت فرنگی - فضای بین یاخته ای سلول های میانبرگ آن، در قسمتی از برگ به طور واضح کمتر است. (2

پیاز خوراکی - بخشی از برگ های آن همانند تمام برگ های گل جالیز، ژن آنزیم روبیسکو را بیان نمی کنند. (3

زنبق - بخش تولیدمثل رویشی آن همانند ساقۀ رونده رشد افقی داشته و توسط پوستک پوشیده شده است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

، نادرست است؟ (با تغ�ر)154 C۳کدام عبارت در مورد گیاهان 

ترکیبات چهار کربنه تولید و مصرف می شود. (1

جابجایی مواد بین دو یاخته فقط از طریق پالسمودسم صورت می گیرد. (2

یاخته های نگهبان روزنه کلروپالست دارند و می توانند فتوسنتز کنند. (3

در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم یاخته های آن ATP تولید می شود. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام مورد صحیح است؟155

ATP"هر اندامک دوغشایی که درون آن  مصرف می شود ............"

هم به طور مستقل و هم در مرحلۀ  از چرخۀ یاخته ای همانندسازی می کند. (1

دارای بخشی یا همۀ ژن های پروتئین های موردنیاز خود است. (2

دارای ترکیبات رنگی جذب کنندۀ نور برای تولید  است. (3

بخشی از پروتئین های موردنیاز خود را درون خود می سازد. (4

G۲

ATP

تالیفی حمید راهواره

کدام از ویژگی برگ و فتوسنتز در گیاهان تک لپه ای است که جزء گیاهان  به شمار می رود؟156

الف) در نزدیک روپوست باالیی، میانبرگ نرده ای و نزدیک روپوست پا�نی میانبرگ اسفنجی قرار دارد.

ب) آنزیم تولیدکنندۀ اسید چهارکربنه سبب کاهش مقدار  در یاخته های میانبرگ می شود.

ج) در دما و شدت نور بسیار زیاد  در غالف آوندی با ریبولوز بیس فسفات ترکیب می شود.

د) آنزیم تجزیه  کنندۀ اسید چهارکربنه در یاخته هایی عمل می کند که فضای بین سلولی زیادی دارند.

C۴

CO۲

CO۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی
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ATPاگر در یاخته ای تولید  به دنبال عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون صورت پذیرد، قطعًا ........... .157

این نوع تولید  را از نوع اکسایشی می دانند. (1

فسفات موردنیاز از یک ماده آلی فسفر دار تأمین می شود. (2

این نوع تولید  در شب امکان پذیر نیست. (3

پروتون به طور هم زمان از پروتئین ناقل درجهت شیب غلظت عبور می کند. (4

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام مورد درست است؟158

هر جاندار فتوسنتز کننده دارای سبزینۀ  است. (1

هر باکتری دارای باکتریوکلروفیل فاقد رنگ سبز است. (2

هر باکتری غیر اکسیژن زا فاقد رنگیزۀ سبز است. (3

هر سلول شیمیوسنتزکنندۀ نوعی باکتری است. (4

a

تالیفی منصور کهندل

هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور ............، قطعًا ............ (با تغ�ر)159

از افزایش دفع آب جلوگیری می کند - به افزایش ساختن قندها به کمک فتوسنتز ادامه می دهد. (1

فرآیند فتوسنتز را کاهش می دهد - در هنگام شب روزنه های خود را کامًال باز می نماید. (2

بر تنفس نوری غلبه می نماید - فرآیند فتوسنتز را با کارآیی کم انجام می دهد. (3

از آب ذخیره شده در ساقۀ گوشتی استفاده می کند - می تواند  را در عدم حضور اکسیژن بسازد. (4ATP

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمی توان گفت که اسپیروژیر، ........... .160

در هر یاخته دارای کلروپالستی است که طول آن از طول یاخته بیشتر است. (1

درون بخش های مختلف سبزدیسه اش، برآمدگی های خاصی دارد. (2

برای بررسی اثر بخش های مختلف پرتو نور مرئی در فتوسنتز استفاده می شود. (3

جلبکی رشته ای و آبزی است که توان ترکیب گاز اکسیژن با ریبولوز بیس فسفات در آن وجود ندارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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نوعی هورمون بازدارندۀ رشد گیاهی که تحت تأثیر هورمون اکسین سبب مهار رشد جوانه های جانبی می شود، برای گروهی از161

یاخته های گیاهی گیرنده دارد که همگی ............ یاخته های ............

برخالف - مریستمی، در روش تکثیری فن کشت بافت کاربرد ندارند. (1

همانند - مؤثر در انتقال شیرۀ پرورده، دیوراۀ نخستین نازک دارند. (2

برخالف - اسکلرانشیمی مجاور بافت های آوندی، واجد پرتوپالست زنده اند. (3

همانند - نگهبان روزنه، تجزیۀ نوری آب را در مجاورت فتوسیستم I انجام می دهند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟162

در ذرت، هر آنزیمی که در ترکیب  با یک ماده آلی نقش دارد، فعالیت اکسیژنازی دارد. (1

ناقل های موجود در یک فتوسیستم، در انتقال الکترون های برانگیخته به مرکز واکنش نقش دارند. (2

کلروفیل a موجود در مرکز واکنش یک فتوسیستم، انرژی نورانی را هم به طور مستقل و هم از آنتن ها می گیرد. (3

باکتری های شیمیوسنتزکننده برخالف باکتری های فتوسنتزکننده، رنگیزه جذب نور ندارند و همانند آن ها فاقد سبزدیسه (4

(کلروپالست) هستند.

CO۲

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟163

"در گیاهان حین انجام فتوسنتز ............"

الف) انرژی خورشیدی برای تولید مادۀ آلی مورداستفاده قرار می گیرد.

ب) دی اکسید کربن کاهش پیدا کرده و گلوکز می سازد.

ج) آب مصرف  شده و اکسیژن آزاد می شود.

د) میزان تولید گلوکز را فقط با میزان دی اکسید کربن مصرف شده می توان اندازه گیری کرد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟164

الف)  فضای تیالکوئیدی در زمان های مختلفی از شبانه روز ممکن است متفاوت باشد.

ب) تبدیل قندهای سه کربنه به پنج کربنه در خارج از تیالکوئید، طی روز بیشتر از شب انجام می شود.

ج) هم زمان با آبکافت  در چرخۀ کالوین، قند سه کربنه یا پنج کربنه پدید می آید.

د) اکسایش  پس از خروج گروه های فسفات از چرخۀ کالوین انجام می گیرد.

pH

ATP

N ADP H

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟165

"درون راكیزه (میتوکندری) ........... درون سبزدیسه (کلروپالست) ........... ."

الف) همانند - آدنوزین تری فسفات با قند داکسی ریبوز تولید و تجزیه می شود.

ب) برخالف - آدنوزین دی فسفات، با واکنش آبکافت از یک ماده دیگر تولید می شود.

ج) همانند - پمپ های غشایی وجود دارند که بدون استفاده از آدنوزین تری فسفات فعالیت می کنند.

د) برخالف - آنزیم هایی وجود دارند که حین عبور یون از غشاء با استفاده از فسفات غیرآلی، آدنوزین تری فسفات می سازند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد از موارد زیر دربارۀ جانداری که تصویر آن نشان داده شده، نادرست است؟166

الف) هر نوع تقسیم باخته در آن منجر به تولیدمثل جاندار خواهد شد.

ب) هستۀ یاخته دارای زوائد سیتوپالسمی در اطراف خود است.

ج) هر یاخته در آن قطعًا با دو یاخته مجاور دارای تماس است.

د) بررسی اثر پرتوهای مختلف نور در فتوسنتز به کمک آن صورت می گیرد.

هـ) باکتری های هوازی فقط اطراف برخی بخش های آن تجمع می کنند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

C۴کدام گزینه از ویژگی برگ و فتوسنتز در گیاهان تک لپه ای است که جزء گیاهان  به شمار می رود؟167

در نزدیک روپوست باالیی، میانبرگ نرده ای و نزدیک روپوست پا�نی میانبرگ اسفنجی قرار دارد. (1

آنزیم تولیدکننده اسید چهارکربنه سبب کاهش مقدار  در یاخته های میانبرگ می شود. (2

در دما و شدت نور بسیار زیاد  جو در غالف آوندی با ریبولوز بيس فسفات ترکیب می شود. (3

آنزیم تجزیه کننده اسید چهارکربنه در یاخته هایی عمل می کند که فضای بین سلولی زیادی دارند. (4

CO۲

CO۲

تالیفی مسعود حدادی

اسپیروژیر ........... اوگلنا ........... .168

همانند - از جلبک های سبز آبزی محسوب می شود. (1

برخالف - در هر یاخته بیش از یک کلروپالست نواری شکل دارد. (2

همانند - می تواند با باکتری های هوازی همزیست باشد. (3

برخالف - در پرتوهای مختلف نور مرئی، شدت فتوسنتز متفاوتی دارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در واکنش های تیالکوئیدی انرژی ............169

، سبب افزایش  فضای بستره می شود. الکترون های خارج شده از  (1

، می تواند از موادی به جز آب تأمین شده باشد. الکترون های وارده به  (2

، سبب خروج پروتون از تیالکوئید می شود. الکترون خارج شده از  (3

، سبب افزایش  فضای درون تیالکوئید می شوند. الکترون های وارده به  (4

P ۷۰۰pH

P ۶۸۰

P ۶۸۰

P ۷۰۰pH

تالیفی حمید راهواره

پروتئین های کانالی موجود در غشای تیالکوئید حسن یوسف، با صرف انرژی ................ می کنند.170

2) را به  تبدیل 1) را به  تبدیل

یون های هیدروژن را از تیالکوئید خارج (4 یون های هیدروژن را به تیالکوئید وارد (3

ATPADPADPATP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

در بنفشۀ آفریقایی، با تشکیل ............ می شود.171

قند سه کربنی از مولکول سه کربنی،  تولید (1

ترکیب پنج کربنی از ترکیب شش کربنی،  مصرف (2

پیرووات از ترکیب شش کربنی فسفات دار،  تولید (3

ترکیب آغازگر چرخۀ کالوین از قندهای سه کربنی،  تولید (4

ATP

N AD+

ADP

N ADP +

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

aهر یاختۀ فتوسنتزکننده حاوی سبزینۀ  ............172

دارای رنگیزه های جاذب نور در غشاء تیالکوئیدی است. (1

قادر به همانندسازی مولکول دنای حلقوی به صورت مستقل از هسته است. (2

همواره انرژی موردنیاز برای انجام فرآیندهای انرژی خواه خود را با شکستن  تأمین می کند. (3

در حضور نوعی مولکول پذیرندۀ الکترون  را بازسازی می کند. (4

ATP

N AD+

تالیفی کیوان نصیرزاده

در چرخۀ کالوین ........... چرخۀ کربس ........... .173

برخالف - امکان مشاهده فرآیندهای اکسایشی وجود ندارد. (1

همانند - نوکلئوتیدهای سه فسفاته به نوکلئوتیدهای دوفسفاته تبدیل می شوند. (2

برخالف - مولکول های آلی سه کربنی تولید و مصرف می شوند. (3

همانند - استفاده از کربن دی اکسید در واکنش های سنتز آبدهی صورت می گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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C۴کدام عبارت در مورد گیاهان  صادق است؟ (با تغ�ر)174

در یاخته های غالف آوندی با تثبیت کربن دی اکسید می توانند اسید چهار کربنی بسازند. (1

می توانند تنفس نوری را به میزان  زیاد انجام دهند. (2

ترکیب شش کربنی را تولید و سپس تجزیه می کنند. (3

نمی توانند سبب فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

چند مورد، در ارتباط با واکنش های نوری فتوسنتز یک گیاه علفی، درست است؟175

الف) پمپ غشایی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم  درون تیالکوئیدها است.

، با از دست دادن انرژی به  منتقل می شوند. ب) الکترون های پرانرژی 

، پمپ غشایی تیالکوئیدها را فعال می کند. ج) الکترون های برانگیختۀ کلروفیل 

د) یک زنجیرۀ انتقال الکترون، انرژی الزم برای تولید  و  را فراهم می کند.

H+

P ۶۸۰P  ۷۰۰

P ۷۰۰

ATPN ADP H

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در فرآیند تولید گازوئیل زیستی ...........176

ازطریق واکنش های شیمیایی بر روی مادۀ استخراج شده از گیاه، گازوئیل حاصل می شود. (1

بالفاصله پس از استخراج روغن از دانه های روغنی با انجام واکنش های شیمیایی، سوختی غیرسرطان زا تولید می شود. (2

درنهایت پس از تکمیل چرخه، محصولی تولید می شود که می تواند باعث افزایش اکسیژن در محیط شود. (3

با استفاده از مهندسی ژن ها، گیاهانی پرورش پیدا می کنند که سلولز بیشتری بسازند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ساقۀ گیاه نرگس، بعضی از سلول های بافت آوند آبکش، می توانند ............ (با تغ�ر)177

، نوعی ترکیب 4 کربنی را به 6 کربنی تبدیل نمایند. با تولید  (1

با کمک  مرحله ای از واکنش های چرخۀ کالوین را انجام دهند. (2

در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات،  بسازند. (3

4) را بدون صرف انرژی به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد نمایند.

ADP

N ADP H

N ADH

H+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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نمی توان گفت که در هر دو اندامک زیر، ............178

مادۀ آلی می تواند تجزیه گردد. (1

آدنوزین تری فسفات ساخته می شود. (2

3) قابل مصرف شدن است.

4) قابل تولید شدن است.

O۲

CO۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟179

"در واکنش های تثبیت کربن در کلروپالست، در هر واکنشی که ........... قطعًا ..........."

الف) دی اکسید کربن مصرف می شود - مولکول ناپایداری تولید می شود.

ب)  تولید می شود - نوعی پیوند پرانرژی شکسته می شود.

ج) عدد اکسایش کربن کاهش می یابد - مولکول قند پنج کربنه تولید می شود.

د) تعداد اتم های کربن یک پیش ماده و یک فرآورده ثابت است - انرژی الزم برای تبدیل مواد از مولکول  تأمین می شود.

N ADP H

ATP

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر جاندار ........... قطعًا ...........180

فتوسنتزکننده اکسیژن زایی - هوهسته ای می باشند. (1

فتوسنتزکننده گوگردی - درون کلروپالست خود رنگیزه باکتریوکلروفیل دارد. (2

مورد استفاده در تصفیه فاضالب - قادر است بخشی از انرژی گلوکز را آزاد کند. (3

تولیدکننده مواد آلی در اعماق اقیانوس ها - آمونیوم را به نیترات تبدیل می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه عبارت زیر را در یاختۀ نگهبان روزنه به نادرستی تکمیل می کند؟181

"در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای ............"

داخلی میتوکندری، هر مولکول  حامل الکترون در سطح داخلی غشا دیده می شود. (1

داخلی میتوکندری، پروتئینی که یون هیدروژن را درجهت شیب غلظت منتشر می کند، جزء زنجیره نیست. (2

تیالکوئید، کمبود الکترون های فتوسیستم دو با تجزیۀ مولکول های آب جبران می شود. (3

تیالکوئید، پمپ  غشایی غلظت یون هیدروژن را در فضای دارای مولکول  می کاهد. (4DN A

تالیفی مسعود حدادی
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دربارۀ سامانه های تبدیل انرژی (فتوسیستم) در یک یاختۀ پارانشیم میانبرگ، چند مورد به درستی بیان شده است؟182

الف) انواع رنگیزه های موجود درآنتن های فتوسیستم ۲ از انواع رنگیزه های مرکز واکنش فتوسیستم 1 بیشتر است.

ب) الکترون های رنگیزه های موجود در آنتن ها به دنبال برانگیخته شدن به مرکز واکنش انتقال یافته و جای خالی آن ها از آب تأمین

می شود.

پ) هر سامانۀ تبدیل انرژی به طور مستقیم از ترکیبی الکترون می گیرد که درون دو الیۀ فسفولیپیدی غشاء تیالکوئید قرار دارد.

ت) هر نوع جابه جایی الکترون بین دو فتوسیستم قطعًا با انتقال فعال پروتون ها همراه است.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در واکنش های چرخۀ ........... نمی توان تبدیل ........... را مشاهده کرد.183

کالوین - قند سه کربنه تک فسفاته به قند پنج کربنه تک فسفاته (1

کربس - استیل کوآنزیم  به مولکولی که دو اتم کربن کمتر دارد. (2

کالوین - دی نوکلئوتید فسفات دار به دی نوکلئوتید بدون فسفات (3

کربس - مولکولی چهارکربنه به یک مولکول چهارکربنه سبک تر (4

A

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کنه ای اسفنجی در برگ لوبیا، حین فتوسنتز در واکنش های ............184 در یک یاخته نرم آ

مستقل از نور، نوکلئوتید ناقل الکترون کاهش می یابد و قند ساخته می شود. (1

وابسته به نور، تولید اکسیژن در فاصله بین دو غشاء داخلی سبزدیسه اتفاق می افتد. (2

تثبیت کربن، همه آنزیم های درگیر درون میان یاخته تولید می شود. (3

تیالکوئیدی، زنجیرۀ انتقال الکترون فتوسیستم 1 به فتوسیستم 2 در تولید  نقش دارد. (4ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از موارد ذکر شده دربارۀ واکنش زیر درست است؟185

الف) صرفًا در حضور نور خورشید قابلیت انجام دارد.

ب) فقط در یاخته هایی که دارای تیالکوئید و بستره باشند، قابل انجام است.

ج) تمام یاخته هایی که توان انجام آن را دارند، دارای دنای حلقوی هستند.

د) برعکس آن در یاخته های نگهبان روزنه درخت گیسو هم قابل انجام است.

۶CO  +۲ ۶H  O →۲ C  H  O  +۶ ۱۲ ۶ ۶O۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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pHکدام به کاهش  فضای درون تیالکوئید منجر نمی شود؟186

تجزیۀ نوری آب به منظور جبران کمبود الکترون  (1

فعالیت پمپ یون هیدروژن در زنجیرۀ انتقال الکترون (2

فعالیت آنزیم  ساز در غشای تیالکوئید (3

انتقال الکترون پرانرژی از  به  (4

P ۶۸۰

ATP

P ۶۸۰P  ۷۰۰

تالیفی مسعود حدادی

برای اندازه گیری میزان فتوسنتز در گیاهی که دارای شش ریشه است ........... .187

می توان از برخی مواد که طی تنفس یاخته ای تولید یا مصرف می شوند استفاده کرد. (1

باید مقدار گلوکز تولیدشده را طی روز اندازه گیری کرد. (2

باید محصوالت اصلی که طی واکنش کلی فرآیند فتوسنتز تولید می شود را محاسبه کرد. (3

به طورمعمول از بررسی تعداد مولکول آبی که در حضور نور تجزیه می شود، استفاده می کنند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد دربارۀ واکنش های تیالکوئیدی در یاخته های میانبرگ یک گیاه دولپه درست است؟188

الف) یک زنجیرۀ انتقال الکترون، انرژی الزم برای تشکیل  و  را تأمین می کند.

ب) الكترون برانگیخته از مرکز واکنش در فتوسیستم ۲، مولکول  را احیا می کند.

پ) الکترون های حاصل از تجزیۀ آب کمبود الکترونی  در مرکز واکنش در فتوسیستم ۲ را جبران می کنند.

ساز همانند پروتئین پمپ  می تواند کاهش و اکسایش یابد. ت) آنزیم 

N ADP HATP

N ADP +

P ۶۸۰

ATPH+

۳ (2 ۴ (1

1 (4 ۲ (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در ........... قطعًا ...........189

غشاء تیالکوئید - پروتئین هایی حضور دارند که فقط با بخش آب دوست غشاء در تماس اند. (1

فضای بین دو غشاء بیرونی کلروپالست - حضور آنزیم های الزم، موجب تولید مولکول های قند می شود. (2

فضای داخلی تیالکوئید - رونویسی از همه ژن های دنای حلقوی توسط یک رنابسپاراز صورت می گیرد. (3

غشاء داخلی کلروپالست - پروتئین هایی حضور دارند که با عبور پروتون ها  می سازند. (4ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در چرخۀ کالوین که طی ........... صورت می گیرد، به طورمعمول ممکن نیست ........... .190

روز - مولکول های سه کربنه فسفات دار، انرژی و الکترون  را زودتر از انرژی  دریافت کنند. (1

شب - مولکول های پنج کربنه تک فسفاته، با دریافت انرژی  به مولکول های پنج کربنه دوفسفانه تبدیل شوند. (2

روز و شب - قندهای سه کربنه تک فسفاته، در اثر فرآیند کاهشی از مولکول های سه کربنه تک فسفاته حاصل شوند. (3

روز - برخی قندهای سه کربنه تک فسفانه، از چرخۀ کالوین خارج نشوند. (4

N ADP HATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

تنفس نوری ........... تنفس یاخته ای ........... .191

همانند - در اکثر گیاهان غیرانگل رایج است. (1

برخالف - باعث کاهش بازده چرخۀ کالوین می شود. (2

همانند - به عملکرد دو اندامک با بیش از یک غشاء وابسته است. (3

برخالف - هنگام افزایش کربن دی اکسید در جو صورت می گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در ارتباط با زنجیرۀ انتقال الکترون گیاهی چوبی کدام عبارت زیر صحیح است؟192

ورود پروتون به محل تولید ریبولوزبيس فسفات به صورت انتقال فعال است. (1

خروج پروتون از محل مصرف استیل کوآنزیم  همراه با تولید  است. (2

ورود پروتون به محل تولید اکسیژن همراه با مصرف انرژی زیستی است. (3

خروج پروتون از محل کاهش  برخالف شیب غلظت است. (4

AATP

F AD

تالیفی حمید راهواره

در برگ گیاهان ............193

دارای دمبرگ، روزن در روپوست رویی مشاهده نمی شود. (1

دارای یاخته های نرده ای، هر یاخته دستۀ آوندی ممکن است سبزدیسه داشته باشند. (2

دارای یاخته های غالف آوندی، آوند چوبی نسبت به آبکشی به روپوست زیرین نزدیک تر است. (3

دارای میانبرگ غیرفشرده در مجاورت روپوست رویی، جذب  از روپوست رویی و زیرین انجام می شود. (4CO۲

تالیفی حمید راهواره
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کنه ای اسفنجی، آنزیم های ............194 در همانندسازی دنای سبزدیسه یک یاخته نرم آ

بازکننده دو رشته از هم، قطعًا دارای ژنی بر روی مولکول دنای سبزدیسه است. (1

دخیل در تولید نوکلئوتیدهای سه فسفاته، توانایی تصحیح فعالیت خود را دارد. (2

دارای فعالیت نوکلئازی، برای هربار فعالیت خود، از یک پیش ماده یک فرآورده به وجود می آورد. (3

سازندۀ زنجیره های دختری در یک دوراهی همانندسازی در دو جهت متفاوت رشته های دنا حرکت می کنند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

با افزایش غلظت پیش مادۀ معدنی اصلی آنزیم ریبولوزبیس  فسفات کربوکسیالز- اکسیژناز ............195

شدت فتوسنتز گیاه  در ابتدا با سرعت کمتری نسبت به گیاه  افزایش می یابد. (1

زمان رسیدن گیاه  به حالتی که دیگر فتوسنتز زیاد نشود دیرتر از گیاه  است. (2

همیشه بازدۀ فتوسنتز گیاه  نسبت به  به دلیل تثبیت دومرحله ای، بیشتر است. (3

گیاهی که در کلروپالست میانبرگش این آنزیم را ندارد، درمجموع فتوسنتز کمتری خواهد داشت. (4

C۴C  ۳

C۳C  ۴

C۴C  ۳

اکبرپور تالیفی علیرضا 

می توان گفت که در هر نوع واکنِش مستقل از نور فتوسنتز ............196

2) تولید می گردد. دی اکسید کربن به مصرف می رسد. (1

4) به مصرف می رسد. ابتدا قند سه کربنی ساخته می شود. (3

ADP

N ADP H

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

ATPهر یاخته ای که بتواند  را به روش نوری سنتز کند قطعًا می تواند ............197

اکسیژن را درون دو نوع اندامک غشادار تولید یا مصرف کند. (1

2) را در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه نیز تولید کند.

در غیاب اکسیژن یون پروتون تولید کند. (3

اسید پیروویک را در حضور نوعی مولکول گیرندۀ الکترون به استیل کوآنزیم  اکسایش دهد. (4

ATP

A

تالیفی کیوان نصیرزاده

تیالکوئیدهای موجود در یک مجموعه از تیالکوئیدها ............ تیالکوئیدهای موجود در دو مجموعه ممکن ............ متصل باشند. 198

برخالف - نیست (2 همانند - است (1

برخالف - است (4 همانند - نیست (3

تالیفی حمید راهواره
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C۴آنزیم تثبیت کربن در یاخته های میانبرگ گیاهان  ........... آنزیم تثبیت کربن در یاخته های غالف آوندی این گیاهان ........... .199

همانند - ممكن است با افزایش درصد اکسیژن، عملکرد اختصاصی نداشته باشد. (1

برخالف - هنگامی که روزنه های هوایی باز هستند باعث تولید اسیدهای آلی می شود. (2

همانند - در ماده زمینه میان یاختۀ سلول های تولیدکنندۀ خود فعالیت می کند. (3

برخالف - بهترین فعالیت را در محیطی که تراکم پروتون کم باشد، ندارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

+Hبه طورمعمول هم زمان با کاهش طبیعی تراکم  درون تیالکوئید ........... .200

فعالیت فتوسیستم ها و زنجیره های انتقال الكترون افزایش می یابد. (1

ساز موجود در غشای تیالکوئیدی از کار می افتد. پروتئین  (2

تولید آبسیزیک اسید در اکثر گیاهان افزایش می یابد. (3

ورود کربن دی اکسید به یاخته های پارانشیم میانبرگ تغ�ری نمی کند. (4

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت، درست است؟201

ژن مربوط به هر پروتئین موردنیاز تنفس یاخته ای، درون راکیزه (میتوکندری) یافت می شود. (1

هر جاندار آغازی برای انجام اولین مرحلۀ تنفس یاخته ای، به انرژی فعالسازی نیاز دارد. (2

هر جاندار دارای رنگیزه های جذب کنندۀ نور، توانایی تولید اکسیژن را دارد. (3

هر یاختۀ زنده و فعالی می تواند ATP را به سه روش مختلف بسازد. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد دربارۀ برگ گیاهان به طور درستی بیان شده است؟202

الف) برگ همۀ نهان دانگان دارای بخش پهنک و بخشی که آن را به ساقه متصل کند، است.

ب) در پهنک میان برگ و دسته های آوندی به صورت رگبرگ قرار دارند.

کنه ای نرده ای است. ج) میان برگ همواره دارای یاخته های نرم آ

د) در همۀ یاخته های تشکیل دهندۀ پهنک تعداد زیادی سبزدیسه وجود دارد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام عبارت در مورد هر سامانۀ تبدیل انرژی (فتوسیستم) موجود در غشاء یک تیالکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟203

در هر آنتن گیرندۀ نور آن، رنگیزه های متفاوتی به همراه انواعی پروتئین وجود دارد. (1

توسط دو مرکز واکنش آن، حداکثر طول موج های ۶۸۰ و ۷۰۰ نانومتر جذب می شود. (2

همواره به ترکیبی الکترون می دهد که با دو الیۀ فسفولیپیدی غشاء تیالکوئید در تماس است. (3

تنها با دارا بودن یک آنتن گیرندۀ نور، انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل می نماید. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در تمام گیاهان ........... هنگامی که وضعیت برخی یاخته های اپیدرم هوایی به صورت زیر باشد، ........... .204

1) - تثبیت کربن در اسیدهای سه و چهارکربنه در حال انجام است.

2) - یون های پتاسیم و کلر در حال خروج از برخی یاخته های روپوست هستند.

مناطق معتدل - ورود یکی از محصوالت تنفس یاخته ای، به عملکرد روبیسکو کمک می کند. (3

نهان دانه - امکان خروج یکی از پیش ماده های اولین آنزیم چرخۀ کالوین فراهم می شود. (4

CAM

C۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟205

"هر مولکول رنگیزه ای که بتواند انرژی نور خورشید را جذب کند، همواره ............"

همراه با انواعی از پروتئین ها سامانه هایی به نام فتوسیستم را تشکیل می دهند. (1

کارایی جاندار فتوسنتزکننده را در یک طول  موج نوری خاص افزایش می دهد. (2

الکترونی برانگیخته ایجاد می کند که با انتقال الکترون به مولکول مجاور به سطح انرژی قبلی خود برمی گردد. (3

با انتقال الکترون به مرکز واکنش نوعی فتوسیستم، سبب تولید مولکول  می شود. (4N ADP H

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟206

"جاندارانی که ............ "

الف) فتوسنتزکننده اند، از  جهت تولید مادۀ آلی استفاده می کنند.

ب) از  برای تولید مادۀ آلی استفاده می کنند، فتوسنتزکننده اند.

ج) انرژی موردنیاز خود را از مواد آلی به دست می آورند، ممکن نیست از  مادۀ آلی بسازند.

د) از  برای تولید مادۀ آلی استفاده می کنند، انرژی موردنیاز خود را از نور یا مواد غیر آلی به دست می آورند.

CO۲

CO۲

CO۲

CO۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حمید راهواره

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



چند مورد از موارد زیر در تکمیل عبارت مقابل، صحیح است؟ "عصارۀ ............"207

الف) برگ گیاه کاکتوس در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی اسیدی تر است.

ب) رویان غالت هنگام رویش دانه نسبت به قبل از آن اسیدی تر است.

ج) سامانۀ روپوستی برگ گیاه آناناس در روشنایی نسبت به تاریکی بازی تر است.

د) ساقۀ گیاه آناناس در پایان تاریکی نسبت به پایان روشنایی بازی تر است.

۲ مورد (2 ۱ مورد (1

۴ مورد (4 ۳ مورد (3

تالیفی حمید راهواره

چند مورد از عبارت های زیر جای خالی را به طور نادرستی تکمیل می کند؟208

"در پهنک گیاهان دولپه ای ............"

الف) سبزدیسه فقط در میانبرگ دیده می شود.

ب) همۀ یاخته های فاقد هستۀ موجود در رگبرگ، زنده نیستند.

ج) همۀ یاخته های فاقد توانایی فتوسنتز، با آوندها ارتباط مستقیم دارند.

د) فتوسنتز فقط در برخی از یاخته های میانبرگ و روپوست انجام می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حمید راهواره

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟209

"در گیاه برگ بیدی، ............ می شود."

الف) در مسیر تولید قند  از مولکول  در مادۀ زمینه میتوکندری، مولکول NADPH مصرف

ب) در آخرین گام از مرحلۀ بی هوازی تنفس، مولکول ADP تولید

ج) در مرحلۀ تولید مولکوِل آغازگر رایج ترین روش تثبیت دی اکسید کربن، ATP تولید

، سطح انرژی دچار کاهش د) در زنجیرۀ انتقال الکترون و هم زمان با خروج الکترون از 

C۳C  ۳

P ۶۸۰

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

در گل جالیز، هر یاخته زنده تمایزیافته روپوست قطعًا ...........210

واکنش های نوری فتوسنتز را درون کلروپالست انجام می دهد. (1

دچار تغ�ر کوتینی شدن در دیواره یاخته ای می شود. (2

در اثر مصرف آب، گاز اکسیژن تولید می شود. (3

درون مایع میان یاخته خود آنزیمی با پیش ماده قند شش کربنه دوفسفاته تولید می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد درباره واکنش های نوری فتوسنتز در گیاهان به درستی بیان شده است؟211

الف) جهت اولیه حرکت یون پروتون در عرض غشاء تیالکوئید به سمت فضایی از کلروپالست است که در آن  تولید می شود.

ب) در بخشی از زنجیره اول انتقال الکترون، الکترون و پروتون با هم انتقال می یابند.

ج) اختالف غلظت  در دو طرف غشاء تیالکوئید فقط به دلیل تولید  در تجزیه آب و انتقال فعال  است.

، از  بستره کاسته می شود. د) با دریافت الکترون های آب توسط 

O۲

H+H+H+

N ADP +pH

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

تنفس نوری ...........212

زمانی اتفاق می افتد که روزنه ها بسته هستند و در کنار یاخته ها میزان دی اکسید کربن از میزان اکسیژن بیشتر است. (1

تجزیۀ ماده آلی ریبولوزبیس فسفات است که با ساخت  همراه است. (2

فرآیندی است که در آن گیاه به دنبال حفظ ماده الزم برای فتوسنتز، فرآورده های فتوسنتزی را کاهش می دهد. (3

به معنی تولید دی اکسید کربن توسط کلروپالست است. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت نادرست است؟ "در بخش پهن برِگ ذرت، سلول های ............"213

میان برگ، دیوارۀ نخستین نازک دارد. (1

غالف آوندی دور تا دور رگبرگ را احاطه کرده است. (2

میان برگ نرده ای، در مجاورت اپیدرم زیرین قرار دارد. (3

روپوست با پلی مری از اسیدهای چرب طویل، پوشیده شده است. (4

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه درست است؟214

در گیاهان  و  سازگاری هایی وجود دارد که به طور کل مانع از تنفس نوری می شود. (1

گرمای زیاد برخالف نور شدید از عوامل مستعدکننده شرایط به نفع تنفس نوری محسوب می شود. (2

هنگامی که پتاسیم و کلر به یاخته نگهبان روزنه وارد می شوند احتمال فرآیند اکسیژنازی روبیسکو کاهش می یابد. (3

هنگام انجام فرآیندهای تنفس نوری، ریبولوز بیس فسفات ایجادشده در چرخۀ کالوین توان اتصال به کربن دی اکسید را از (4

دست می دهد.

CAMC  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام یک از موارد زیر در رابطه با فتوسنتز درست است؟215

مقدار  مصرف شده با  تولید شده برابر است. (1

مقدار  مصرف شده از گلوکز تولیدشده بیشتر است. (2

مقدار قند تولیدشده از  مصرف شده کمتر است. (3

مقدار آب مصرف شده با  مصرف شده برابر است. (4

CO۲O  ۲

H  O۲

CO۲

CO۲

تالیفی حمید راهواره

باتوجه به تصویر زیر، چند مورد از موارد زیر درست است؟216

الف) این تصویر درباره هر یاخته ای که توان انجام چرخۀ کالوین را داشته باشد

صدق می کند.

ب) دربارۀ برخی گیاهان گلدار، نمی توان از این نمودار برای بررسی میزان و شدت

فتوسنتز استفاده کرد.

ج) برای رسم این نمودار می توان از محصولی که در فضای تیالکوئیدی طی روز

تولید می شود استفاده کرد.

د) نشان دهندۀ این است که در هیچ گیاه سبزی، شدت فتوسنتز در هیچ یک از بازه های نور مرئی، صفر نخواهد شد.

4 (1

3 (2

2 (3

1 (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در فتوسنتز گیاهان ............ به ............ تبدیل می شود و می توان بر اساس میزان ............ میزان فتوسنتز را اندازه گیری کرد.217

دی اکسید کربن - مادۀ آلی - آب مصرف شده (1

آب - مادۀ آلی - اکسیژن مصرف شده (2

دی اکسید کربن - اکسیژن - دی اکسید کربن تولیدشده (3

آب - اکسیژن - دی اکسید کربن مصرف شده (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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هر رنگیزۀ فتوسنتزی که حداکثر جذب آن ............ است، قطعًا ............218

در محدودۀ قرمز- نارنجی است - به رنگ های زرد، نارنجی و قرمز دیده می شود. (1

در محدودۀ بنفش- آبی است - به همراه انواعی از پروتئین ها در غشای تیالکوئید قرار دارند. (2

در محدودۀ ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر است - در گروهی از سامانه های تبدیل انرژی وجود ندارند. (3

در محدودۀ ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر است - بیشترین جذب آن ها در محدودۀ بنفش- آبی و قرمز- نارنجی است. (4

تالیفی حمید راهواره

فرآیند ........... برخالف ........... در ........... دیده نمی شود.219

ایجاد بار منفی در  - ایجاد اتم اکسیژن با دو بار منفی - یاخته های میانبرگ نرده ای روناس (1

تولید  در سطح پیش ماده - تولید نوری  - یاخته های نگهبان روزنه گل جالیز (2

خروج  از راكیزه - ورود  به سبزدیسه - یاخته های غالف آوندی شبدر (3

ساز - یاخته معبر گیاه سازنده گلوتن تبدیل قند سه کربنه به پنج کربنه - عبور پروتون از کانال مجموعه  (4

N ADP +

ATPATP

N AD+N ADP H

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟220

"هر زنجیرۀ انتقال الکترون در یاخته های میانبرگ یک گیاه دولپه، ............"

درنهایت کمبود الکترون  یا نوعی سبزینۀ  را جبران می کند. (1

شامل مجموعه ای از پروتئین ها است که توسط ساختارهای ریبونوکلئوپروتئینی یاخته ساخته می شوند. (2

در غشاء تیالکوئید قرار دارند که منجر به ساخته شدن نوری  می شود. (3

انرژی یا منبع الکترون واکنش های چرخۀ کالوین را تأمین می کند. (4

N ADP +a

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟221

"هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور، تنفس نوری را کاهش می دهد قطعًا ............"

الف) روزن های هوایی را در طول روز بسته و در شب باز می کند.

ب) با یک نوع زنجیرۀ انتقال الکترون، انرژی الزم برای تشکیل  را تأمین می کند.

پ) انرژی رایج و قابل استفادۀ زیستی را تنها در غیاب اکسیژن می سازد.

ت) در محل حضور هر مولکول دنای حلقوی، قند ریبولوزبیس فسفات را کربوکسیله می کند.

ATP

۳ (2 ۴ (1

1 (4 ۲ (3

تالیفی کیوان نصیرزاده
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چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می  کند؟222

"در یک یاخته گیاهی وجه ............ فتوسیستم  های ۱ و ۲ در این است که ............"

الف) اختالف - در زمان تجزیۀ آب قادر به تولید گاز اکسیژن و الکترون هستند.

ب) اشتراک - الکترون خارج از آن ها درنهایت باعث زنجیرۀ انتقال الکترون می  شود.

ج) اشتراک - در تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشاء تیالکوئید قرار دارند.

د) اختالف - تنها توانایی از دست دادن الکترون را دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

در گیاه شب بو، هر یاختۀ فعاِل تمایزیافتۀ روپوستی می تواند ............223

باعث فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو شود. (1

همواره توسط پلیمری از اسیدهای چرب پوشانده شود. (2

در تداوم جریان شیرۀ خام در آوند چوبی نقش داشته باشد. (3

در مرحلۀ بی هوازی تنفس، 4 یون هیدروژن تولید نماید. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

همۀ سلول های ............224

فتوسنتزکننده، اندامک دارند. (2 رنگیزه دار، فتوسنتزکننده اند. (1

فتوسنتزکننده، رنگیزه دارند. (4 اندامک دار، فتوسنتزکننده اند. (3

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟225

الف) هر یاخته ای که آنزیم روبیسکو داشته باشد، اگر مدت طوالنی در محیط بدون نور قرار گیرد، می میرد.

ب) باکتری هایی که انرژی موردنیاز ساخت مواد آلی را از مواد معدنی به دست می آورند، قدیمی ترین جانداران کره زمین اند.

ج) باکتری های نیترات ساز همانند باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، توان تولید مواد آلی از مواد معدنی را دارند.

د) در هر محیط، بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند که در گروه گیاهان قرار نمی گیرند.

aهـ) باکتریوکلروفیل ها در یاخته های همزیست گیاه گونرا، دارای سبزینه نوع  هستند و توان تجزیه آب را دارند.

5 (2 1 (1

2 (4 4 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

ATPNطی واکنش های روشنایی فتوسنتز، مولکول های  و  به ترتیب در کدام قسمت کلروپالست تولید می شوند؟226 ADP H

غشای تیالکوئیدی،  بستره  (2 بستره، بستره (1

4) بستره ، غشای تیالکوئیدی غشای داخلی کلروپالست، غشای تیالکوئیدی (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 
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در گیاهانی که ........... قطعًا ...........227

اولین ترکیب حاصل از تثبیت کربن چهارکربنه است - دو نوع یاخته در برگ در انجام فتوسنتز و تولید یک مولکول قند دخالت (1

دارند.

تثبیت کربن در دو یاخته مختلف انجام می شود - شکستن اسید چهار کربنی فقط در زمان بسته بودن روزنه ها انجام می گیرد. (2

برگ یا ساقه گوشتی دارند - در طول روز، تثبیت کربن اسید سه کربنی تولید می کند. (3

در هنگام بسته بودن روزنه ها تثبیت کربن انجام می دهند - دی اکسید کربن فقط درون استروما در واکنش شرکت می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر یاختۀ گیاهی ............ قطعًا ............228

با دیوارۀ پسین - فقط نقش استحکامی در ساختار گیاه دارد. (1

میتوکندری دار - قادر به انجام واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء تیالکوئید است. (2

با قابلیت تقسیم - دارای ساختارهای پروتئینی برای سازماندهی به رشته های دوک است. (3

تمایز یافتۀ روپوست - قادر به انجام رونویسی از ژن های دنای خطی با کمک پروتئین های آنزیمی و غیرآنزیمی است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

اگر کربن دی اکسید موردنیاز فتوسنتز گیاه ادریسی با استفاده از ایزوتوپ سنگین کربن، نشانه گذاری شود ........... .229

تمام قندهای خروجی از اولین چرخۀ کالوین دارای ایزوتوپ سنگین کربن هستند. (1

برخی از مولکول های شش کربنه ناپایدار، فاقد ایزوتوپ سنگین کربن هستند. (2

تمام مولکول های  برخالف برخی مولکول های ریبولوز فسفات، فاقد ایزوتوپ سنگین هستند. (3

بعد از مدتی برخی مولکول های  همانند  دارای ایزوتوپ سنگین خواهند بود. (4

N ADH

ATPN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام عبارت صحیح است؟230

همۀ تک  یاخته  ای  های تثبیت  کنندۀ دی  اکسید کربن، نوعی رنگیزۀ فتوسنتزی دارند. (1

همۀ تک  یاخته  ای  های ایجادکنندۀ گوگرد، بدون نیاز به نور، هیدروژن سولفید را تجزیه می  نمایند. (2

همۀ تک  یاخته  ای  های تثبیت  کنندۀ نیتروژن جو، انرژی خود را از ترکیبات غیرآلی به دست می  آورند. (3

همۀ تک  یاخته  ای  های آزادکنندۀ اکسیژن، در مرحله  ای از تنفس یاخته  ای خود، ترکیبی سه  کربنی و فسفات  دار می  سازند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



هر باکتری ............، می تواند ............ (با تغ�ر)231

فتوسنتزکننده - از میزان سولفید هیدروژن محیط بکاهد. (1

نیترات ساز - پیروویک اسید را تولید و مصرف نماید. (2

غیرفتوسنتز کننده - از طریق زنجیرۀ انتقال الکترون،  را بازسازی نماید. (3

تثبیت کنندۀ نیتروژن - با استفاده از کربن غیرآلی، ترکیبات آلی متنوعی بسازد. (4

N AD+

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟232

الف) دنای راکیزه همانند دنای سبزدیسه حاوی ژن های بعضی از پروتئین های موردنیاز خود است.

ساز راکیزه هنگام انتشار پروتون به بستره  می سازد. ساز سبزدیسه همانند آنزیم  ب) آنزیم 

ج) پمپ غشایی سبزدیسه برخالف پمپ غشایی راکیزه، انرژی ساخته شدن نوری  را فراهم می کند.

د) زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه همانند زنجیره های انتقال الکترون سبزدیسه سبب کاهش پروتون بستره می شوند.

ATPATPATP

ATP

۲ مورد (2 1 مورد (1

۴ مورد (4 ۳ مورد (3

تالیفی حمید راهواره

C۴کدام عبارت در مورد پاسخ گیاهان  به آب وهوای گرم و خشک صادق است؟233

همانند گیاهان CAM، آنزیم تثبیت کنندۀ دی اکسید کربن آن ها، به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی هم انجام می دهد. (1

، اسیدهای آلی حاصل از تثبیت دی اکسید کربن جو را در واکوئل های خود ذخیره می کنند. برخالف گیاهان  (2

، با تجزیۀ یک ترکیب دو کربنی در خارج از کلروپالست،  تولید می کنند. برخالف گیاهان  (3

همانند گیاهان CAM، توانایی انجام واکنش های مستقل از نور فتوسنتز را دارند. (4

C۳

C۳CO  ۲

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Nدر ........... برخالف ........... فرآیند اکسایش  و تثبیت کربن در اسید چهارکربنه ........... .234 ADP H

آناناس - گیاهان  - می تواند به طور هم زمان روی دهد. (1

گیاهان  - گیاهان  - هم زمان با ذخیره اسیدهای چهارکربنه در کریچه روی می دهد. (2

گیاهان  - گیاهان  - با انتشار گاز کربن دی اکسید به درون سبزدیسه هم زمان است. (3

گیاهان  - آناناس - هنگامی روی می دهد که الكترون به فتوسیستم ۲ می رسد. (4

C۴

C۴CAM

CAMC  ۳

C۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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نهان دانگانی که در برش عرضی ریشۀ آن ها آوند چوب به شکل ستاره و آوند آبکش در میان بازوهای آن قرار دارد برخالف سایر235

نهان دانگان چه مشخصه ای دارند؟

در برش عرضی ساقۀ   آن ها پوست ضخامت زیادی دارد. (1

در بررسی اجزای برگ آن ها تنها پهنک دیده می  شود. (2

روزنه  های آبی در این گیاهان در حاشیۀ برگ قابل مشاهده  اند. (3

بیشتر حجم دانه مربوط به بافتی با سه مجموعه کروموزومی است. (4

تالیفی پیمان رسولی

هر گیاهی که برای تثبیت کربن دی اکسید فاقد تقسیم بندی مکانی است اما برای انجام این عملکرد تقسیم بندی زمانی دارد برخالف236

سایر گیاهان ............

بین تثبیت اولیه و ثانویۀ کربن دی اکسید فاصلۀ قابل توجهی دارد. (1

بدون انجام واکنش های وابسته به نور تثبیت کربن دی اکسید را انجام می  دهد. (2

کربن دی اکسید را خارج از چرخۀ کالوین تثبیت می  کند. (3

توانایی غلبه بر تنفس نوری را در شرایط خاص دارد. (4

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد عبارت درستی بیان می کند؟237

الف) برگ، مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در جانداران فتوسنتزکننده است.

ب) در سطح رویی و زیرین هر قسمت برگ، روپوست رویی و زیرین قرار دارد.

ج) برگ گیاهان از دو بخش پهنک و دمبرگ تشکیل می شود.

د) یاخته های روپوست برگ، فاقد کلروپالست اند.

یک (2 صفر (1

سه (4 دو (3

تالیفی مسعود حدادی
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

موارد (الف)، (ب) و (ج) درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

الف) درست. عبور پروتون از غشای تیالکوئید در حضور نور افزایش و با کاهش نور، کاهش می یابد؛ چراکه اگر تجزیۀ نوری آب

کمتر شود، پروتون کمتری هم تولید می شود.

ساز بین فضای داخلی تیالکوئید و بستره ب) درست. یون های هیدروژن (پروتون) به کمک پمپ و همچنین کانال آنزیمی 

مبادله می شوند.

یادآوری: به  خاطر داشته باشید که یون ها هیچ گاه نمی توانند از بخش لیپیدی غشاهای یاخته عبور کنند (انتشار ساده ندارند) و باید

حتمًا به کمک پروتئین غشایی (پمپ در انتقال فعال و کانال در انتشار تسهیل شده) از غشا رد شوند.

ج) درست. هرچه غلظت پروتون فضای تیالکوئیدی بیشتر باشد، شدت نور بیشتر و فتوسنتز هم بیشتر است.

د) نادرست. آنزیم تجزیه آب از فتوسیستم ۲ جدا نیست.

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۶دوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 4 2

منظور سؤال زنجیرۀ انتقال الکترونی است که از فتوسیستم ۱ شروع می شود؛ زیرا تمام اجزای این زنجیره با الكترون پرانرژی در

تماس اند و درنهایت هم این الکترون ها به  می رسد.

در زنجیرۀ انتقال الكترون اجزا به گرفتن و از دست دادن الکترون در واکنش های اکسایش و کاهش نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باتوجه به شکل زیر، زنجیرۀ انتقال الکترونی که تمام اجزای آن در تماس با بستره است، بین فتوسیستم 2 و 

قرار دارد (2 جزء این زنجیره در سطح خارجی غشای تیالکوئیدند) نه بین دو فتوسیستم 1 و 2 !

گزینۀ ۲: منظور زنجیره انتقال الکترونی است که از فتوسیستم ۲ شروع می شود که الكترون پرانرژی را  دریافت می کند.

گزینۀ ٣: منظور زنجیرۀ انتقال الکترونی است که از فتوسیستم ۲ شروع می شود و پروتئینی که بین فتوسیستم ۲ و پمپ غشایی قرار

دارد، کامًال در بین دو الیۀ فسفولیپیدی قرار است و در تماس با بخش آبگریز فسفولیپیدها است.

N ADP +

N ADP +

P ۶۸۰

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 3

در چرخۀ کالوین همانند مرحلۀ اول تنفس یاخته ای یعنی قندکافت ADP تولید می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 3 4

در گیاهان  باوجود عملکرد آنزیم های متفاوت در تثبیت کربن و تقسیم مکانی انجام آن در یاخته های متفاوت  به طور

بهینه جذب و میزان آن در یاخته های غالف آوندی به اندازه ای باال نگه داشته می شود که بازدارنده تنفس نوری است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در گیاهان  باوجود عملکرد آنزیم های متفاوت.

گزینۀ ۲: در این گیاهان تنفس نوری به ندرت روی می دهد.

گزینۀ ۴: در گیاهان  تثبیت کربن هم در میانبرگ و هم در غالف آوندی صورت می گیرد.

C  ۴CO  ۲

C۴

C۴

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 2 5

اندامک نواری شکل و دراز در اسپیروژیر همان سبزدیسه است و اسپیروژیر جزء آغازیان پرسلولی بوده و یک هوهسته می باشد.

سبزدیسه و راکيزه، دنای حلقوی و رناتن مخصوص به خود را دارند و می توانند مستقل یا همراه با هسته تقسیم و همانندسازی

نمایند. برخی از پروتئین های موجود در آن ها توسط رناتن های سبزدیسه یا راکیزه ساخته می شود، ولی ژن برخی از

پروتئین هایشان در هسته بوده و توسط رناتن های میان یاخته، رنای پیک آن ها ترجمه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تیالکوئید، ساختاری غشایی و کیسه مانند دارد، ولی اندامک محسوب نمی شود.

گزینۀ ۳: زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء تیالکوئید قرار دارد نه غشاء داخلی سبزدیسه.

گزینۀ ۴: سبزدیسه و راکیزه، دنای حلقوی و رناتن مخصوص به خود را دارند و می توانند مستقل یا همراه با هسته تقسیم و

همانندسازی نمایند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 6

فقط جمالت الف و ب درست هستند، چون در چرخۀ کربس با ورود دو عامِل استیل، دو مولکول  به طور مستقیم تولید

می شود.

در چرخۀ کربس به ازای هر عامِل استیل، تعداد  (معادل  ) و یک عدد  (معادل  ) و یک

 به طور مستقیم؛ یعنی معادل  تولید می شود.

بررسی سایر موارد :

ج: به ازای شرکت هر  در چرخۀ کالوین، معادل سه مولکول  مصرف می شود و گذشته از آن، بسیاری از سلول های

روپوست پا�نی برگ، اصًال کلروپالست و چرخۀ کالوین ندارند.

د: بسیاری از سلول روپوست پا�نی، کلروپالست ندارند و قند  تولید نمی کنند.

ATP

۳N ADH۹ATPF ADH  ۲۲ATP

ATP۱۲ATP

CO  ۲ATP

C۳

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 7

، در بخش منظور سیانوباکتری است که منبع الکترون آن همانند گیاهان از آب است. این واکنش یعنی کاهش یافتن 

نوری فتوسنتز روی می دهد و نیاز به انرژی و الکترون دارد منبع انرژی آن به طور غیرمستقیم نور خورشید است و منبع الکترون آن

به طور غیرمستقیم از تجزیه آب (یک ماده معدنی) به دست می آید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. گیاهان انگل این واکنش را انجام نمی دهند.

گزینۀ ۲: نادرست. به جز گیاهان انگل، سایر گیاهان (اکثر گیاهان) با این واکنش، الكترون و بخشی از انرژی موردنیاز برای بخش

تاریکی را به دست می آورند.

گزینۀ ۴: نادرست. آخرین ترکیب پروتئینی زنجیره انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۱ که با دادن الكترون به این واکنش کمک

می کند، پمپ نیست!

N ADP +

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 8

الکترون های پرانرژی خارج شده از  تا به  رسیده و منجر به تولید مولکول پرانرژی  می شود که این

مولکول هنگام تبدیل اسید سه کربنه یک فسفاته به قند سه کربنۀ یک فسفاته چرخۀ کالوین مصرف می شود یا اینکه الکترون های

پرانرژی دوباره به  در فتوسیستم ۱ برمی گردند و فقط منجر به تولید مولکول پرانرژی  می شوند. این مولکول هنگام

تبدیل اسید سه کربنۀ یک فسفاته به قند سه کربنۀ یک فسفاته یا هنگام تبدیل مولکول ریبولوز فسفات به مولکول ریبولوز بيس فسفات

مصرف می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نه  و نه  مصرف نمی شوند.

گزینۀ ۲: فقط  مصرف می شوند.

گزینۀ ٣: نه  و نه  مصرف نمی شوند.

P  ۷۰۰N ADP +N ADP H

P  ۷۰۰ATP

ATPN ADP H

ATP

ATPN ADP H

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 9

کاروتنوئیدها در محدودۀ نور سبز و آبی، بیشترین جذب را دارند.

طیف جذبی  رنگیزه های فتوسنتزی، سبزینۀ  (سبز)، سبزینۀ  (قرمز) و کاروتنوئیدها (آبی)

منظور سؤال کاروتنوئیدها هستند که باتوجه به تصویر باال فقط گزینۀ 3 می تواند جواب باشد.

ab

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 10

در همۀ جانداران فتوسنتزکننده گلوکز  محصول فتوسنتز است و اکسیژن بخشی از این ترکیب است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: انسان در سلول های گیرندۀ نوری موجود در شبکیۀ چشم دارای رنگیزۀ جذب کنندۀ نور است، درحالی که فتوسنتزکننده

نیست.

گزینۀ ۳: ترکیبات رنگی مانند آنتوسیانین موجود در کریچه نقشی در جذب نور و فتوسنتز ندارد.

گزینۀ ۴: در جاندارانی که از  به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند، نمی توان با اندازه گیری اکسیژن تولیدشده میزان

فتوسنتز را اندازه گرفت.

C  H  O۶ ۱۲ ۶

H  S۲

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 2 11

موارد الف و ج درست هستند.

بررسی موارد:

) متوجه این امر می شوید. الف: از فرمول فتوسنتز(

ج: دو زنجیرۀ انتقال الکترون مختلف در غشای تیالکوئید های موجود است که مولکول پر انرژی را می سازند.

ب: آب در مرحلۀ اول فتوسنتز تجزیه شده و اکسیژن آزاد می شود.

د: واکنش های وابسته به نور فقط در سلول های سبز و در معرض تابش نور گیاه انجام می شود.

۶Co  +۲ ۱۲H  O →۲ ۶O  +۲ ۶H O +۲ گلوکز

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 12

،  و  تولید می گردد. در چرخۀ کربس مولکول های 

،  و  ساخته می شوند. در چرخۀ کالوین مولکول های 

C۴C  ۵C  ۶

C۳C  ۵C  ۶

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 13

مولکول های  تولیدشده درون کلروپالست، صرف انجام واکنش های چرخۀ کالوین می شوند پس به طورمعمول به خارج

كلروپالست و برای سایر مصارف یاخته مصرف نمی شوند اما مولکول های  تولیدشده درون میتوکندری طی فرآیند تنفس

یاخته ای، اغلب باید از اندامک خارج شوند تا در فرآیندهای انرژی خواه یاخته مورداستفاده قرار گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. در چرخۀ کالوین هنگام تبدیل قند پنج کربنه تک فسفاته (ریبولوز فسفات) به قند پنج کربنه دوفسفاته (ریبولوز

بیس فسفات) مولکول  آبکافت می شود.

گزینۀ ۲: نادرست. در فرآیند تنفس یاخته ای بااینکه اغلب گلوکز برای تولید  استفاده می شود ولی مواد آلی دیگر مانند

چربی ها و پروتئین ها هم می توانند در شرایط خاصی به این منظور استفاده شوند.

گزینۀ ۳: نادرست. گیاهان فتوسنتزکننده در چهار بخش توان تولید  دارند.

اول: ماده زمینه سیتوپالسم (در بخش آخر قندكافت یا همان گلیکولیز - در سطح پیش ماده)

دوم: ماده زمینه میتوکندری (در بخشی از فرآیند چرخۀ کربس - در سطح پیش ماده)

سوم: به کمک زنجیره انتقال الكترون در میتوکندری (به روش اکسایشی)

چهارم: به کمک زنجیره انتقال الكترون در کلروپالست (به روش نوری)

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1 14

در گیاهان CAM به طورمعمول روزنه ها در طول شب باز می شوند. در این گیاهان همانند گیاهان  واکنش های چرخۀ کالوین به

هنگام روز انجام می شود. دقت کنید که در هر دو این گیاهان عالوه بر تثبیت کربن به صورت چهار کربنی تثبیت به صورت ترکیب

سه کربنی طی انجام چرخۀ کالوین نیز انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در گیاهان CAM تنها اولین مرحلۀ تثبیت کربن (تولید اسید چهار کربنی) در هنگام شب رخ می دهد. در طول روز تثبیت

دوم به صورت ترکیب سه کربنی صورت می گیرد.

گزینۀ ۳: هر دو نوع گیاه CAM و  تثبیت کربن را در واکنش های چرخۀ کالوین به صورت ترکیب سه کربنی انجام می دهند ولی

توجه کنید که این دی اکسید کربن از تجزیۀ اسید چهار کربنی حاصل می شود و  جو نیست.

گزینۀ ۴: گیاهان  تثبیت کربن دی اکسید را در دو نوع یاختۀ میانبرگ و غالف آوندی انجام می دهند.

C  ۴

C  ۴

CO۲

C۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 15

دو زنجیره انتقال الکترون در غشاء تیالکوئید دیده می شود که حاصل فعالیت هر دو تولید مولکولی پرانرژی و موقتی است، درواقع

در یک زنجیره، انرژی در ATP و در زنجیرۀ دیگر، انرژی در NADPH ذخیره می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هر پروتئین غشایی امکان عبوردادن یون هیدروژن را ندارد.

گزینۀ 2: پیوندهای کربن - هیدروژن در چرخۀ کالوین با استفاده از الکترون های پرانرژی NADPH ساخته می شود.

NADPH گزینۀ 3: الکترون های پرانرژی به کمک(نه با اتصال!) یون های هیدروژن به پذیرنده الکترون می پیوندند و تشکیل

می دهند ولی حتی این اتفاق در زنجیره اول که برای تولید ATP هست دیده نمی شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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گزینه 2 16

موارد ب و ج نادرست می باشند.

الف: در گام دوم از چرخۀ کالوین  با از دست دادن  و اکسید می شود.

ب: در گام دوم از چرخۀ کالوین،  مصرف می شود.

ج: در گام دوم و به ازای هر مولکول سه کربنۀ یک فسفاته، یک مولکول  مصرف می شود.

د: هنگامی که در چرخۀ کالوین 12 مولکول قند سه کربنه تولید شود، آنگاه دو مولکول قند سه کربنه از چرخه خارج شده و به یک

مولکول گلوکز تبدیل می شود.

N ADP HH+e−

ATP

N ADP H

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 

گزینه 1 17

فقط مورد "د" درست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در گیاهان  تمام یاخته های غالف آوندی برگ دارای روبیسکو هستند.

ب) نادرست. بستن روزنه های هوایی در ساعات بسیار گرم روز مربوط به تمام گیاهان آوندی است که دارای نگهبان روزنه هستند.

این فرآیند به دستور یک هورمون گیاهی به نام آبسیزیسک اسید روی می دهد اما در گیاهان  برخالف  حتی بعد از

بسته شدن موقت روزنه های هوایی در ساعات بسیار گرم روز، فرآیند تثبیت کربن به شدت به نسبت مناسبی ادامه می یابد زیرا اکثر

یاخته های میانبرگ روبیسکو ندارند ولی به تثبیت نهایی کربن توسط روبیسکو غالف آوندی کمک می کنند.

ج) نادرست. تنفس نوری در گیاهان  به ندرت روی می دهد.

د) درست. در گیاهان  اكثر یاخته های میانبرگ فاقد روبیسکو هستند ولی دارای آنزیمی اختصاصی برای تثبیت کردن در اسید

چهارکربنه و فرستادن آن به غالف آوندی هستند.

C۴

C  ۴C  ۳

C۴

C  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 18

در این آزمایش هم اسپیروژیر و هم باکتری هوازی وجود دارد که هر دو دارای رنا (نوکلئیک اسید خطی) هستند. این در حالی

است که باکتری هوازی فاقد سبزینه است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در این آزمایش، اسپیروژیر (جلبک سبز) دارای سبزدیسه است که طول آن باتوجه به شکل زیر بسیار بزرگ تر از 

است.

گزینۀ ۳: فقط باکتری هوازی دارای اپراتور است و ازآنجاکه فاقد راکیزه است، اکسایش پیرووات درون میان یاخته انجام می شود.

گزینۀ ۴: اسپیروژیر دارای عوامل رونویسی است؛ درحالی که در طول موج های ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر میزان فتوسنتز آن کم است و

اکسیژن کمی تولید می کند.

۱۰۰μm

تالیفی حمید راهواره

گزینه 3 19

، ساخته شود و نیز مصرف  در گیاهان هم در گاز  دروِن بسترۀ کلروپالست به مصرف آنزیم روبیسکو می رسد تا قند 

این مکان توسط آنزیم روبیسکو صورت می گیرد.

CO  ۲C  ۳O  ۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

گزینه 1 20

همه باکتری ها می توانند در فرآیند گلیکولیز بدون مصرف اکسیژن  تولید کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: ریزوبیوم ها تثبیت نیتروژن را انجام می دهند اما این باکتری ها توانایی تثبیت کربن  دی اکسید را ندارند.

گزینۀ3: سیانوباکتری برای این گزینه صادق نیست !

گزینۀ4: برای باکتری های شیمیوسنتز کننده که کربن دی اکسید جو را تثبیت می کنند اما سولفید هیدروژن مصرف نمی کنند صادق

نیست!

ATP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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گزینه 2 21

گل رز گیاه  و ذرت گیاه  است. در گیاهان  یاخته های میانبرگ برخالف غالف آوندی در کلروپالست شان آنزیم روبیسکو

ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ سیستم های نوری در انتقال الکترون نقش دارند ولی عضو زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمی شوند.

گزینۀ 3: نادرست؛ یاخته های آوندی هم عضو رگبرگ هستند که هیچ کدام میتوکندری و کلروپالست و درنتیجه زنجیرۀ انتقال

الکترون ندارند.

گزینۀ 4: نادرست؛ دفع آب به صورت مایع (تعریق) معموًال زمانی صورت می گیرد که مکش تعرقی کم باشد.

C  ۳C  ۴C  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4

گام اول

گام دوم

22

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هدف سوال قندکافت و چرخۀ کالوین می باشد.

در این گیاهان تثبیت کربن  دی اکسید فقط در چرخۀ کالوین رخ می دهد که همان طور که می دانید در این چرخه ADP تولید

می شود.در مرحلۀ بی هوازی تنفس یعنی قندکافت ADP هم تولید و هم مصرف می شود.
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گزینه 4 23

زنجیرۀ انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۱ در انتهای خود مستقیمًا باعث کاهش  و تولید  می شود.

زنجیرۀ انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۲ به طور غیرمستقیم (به کمک پمپ پروتون و ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن) زمینه را

برای تولید  توسط پروتئین کانالی- آنزیمی فراهم می کند.

همچنین برای رسیدن الکترون های حاصل از تجزیه آب به فتوسیستم ۱ این الکترون ها باید از زنجیره انتقال الكترون پس از

فتوسیستم ۲ عبور کنند تا به فتوسیستم 1 و سپس زنجیره پس  از آن برسند.

تذکر: دقت کنید که در این سؤال، منبع تأمین انرژی خواسته نشده... چون هم منبع تأمین انرژی برای تولید  به کمک

زنجیره پس از فتوسیستم ۲ و هم منبع تأمین انرژی برای تولید  از فتوسیستم ۱ انرژی نوری خورشید است.

N ADP +N ADP H

ATP

ATP

N ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 24

باتوجه به نمودارها، در درصد 70 کربن  دی اکسید میزان فتوسنتز در گیاهان  از میزان فتوسنتز گیاهان  پیشی می گیرد.

سایر گزینه ها باتوجه به نمودارها درست می باشند.

C۳C  ۴

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 25

منظور سؤال پروتئین های مراکز واکنش فتوسیستم های ۱ و ۲ هستند. چون در فتوسیستم های ۱ و ۲ تفاوت دارند، سبب می شود،

حداکثر جذب نور در طول موج های متفاوت ۷۰۰ و ۶۸۰ نانومتر صورت گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ١: ویژگی کلروفیل  در مرکز واکنش فتوسیستم ۱ است.

گزینۀ ٣: ویژگی کلروفیل است.

گزینۀ ۴: ویژگی رنگیزه های موجود در آنتن های گیرنده نور است.

a

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 26

طبق شکل چرخۀ کالوین مشهود است برای تبدیل اسید سه کربنی به قند، مصرف  نسبت به  اولویت دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به منظور تبدیل مولکول های ریبولوز فسفات به ریبولوزبیس فسفات (دوفسفاته)،  مصرف می گردد.

گزینۀ ۲: در چرخۀ کالوین کربن دی اکسید با قندی پنج کربنی به نام ریبولوزبيس فسفات ترکیب و مولکول شش کربنی دوفسفاتۀ

ناپایداری (اولین ترکیب آلی حاصل در چرخۀ کالوین) تشکیل می شود. ازآنجاکه خود ریبولوزبيس فسفات دوفسفاته است، این

ترکیب ناپایدار نیز دوفسفاته خواهد بود.

گزینۀ 3: برای ساخت ترکیب شش کربنه دوفسفاته ناپایدار الزم است ریبولوزبیس فسفات (ترکیبی دوفسفاته) مصرف شود.

ATPN ADP H

ATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 2 27

فقط مورد "د" جمله را به درستی تکمیل می کند.

الف) نادرست. باتوجه به نمودار شکل سبزینه  در محدوده بنفش و آبی  بیشینه جذب بیشتری نسبت به

سبزینه  و کارتنوئید دارد.

ب) نادرست. بیشترین گستردگی بیشینه جذب، مربوط به رنگیزۀ کارتنوئید در محدوده آبی و سبز  است.

ج) نادرست. سبزینه های  و  در محدودۀ  جذب نور دارند، اما کارتنوئید تنها در محدوده 

جذب نور دارد. بنابراین محدوده جذب نور در سبزینه های  و  از کارتنوئید بیشتر است.

د) درست. بیشترین جذب نور در محدوده  مربوط به سبزینه  و سپس سبزینه  است. توجه داشته باشید که

کارتنوئید ها در این محدوده، جذب نور مرئی ندارند.

b(۴۰۰ − ۵۰۰ nm)

a

(۴۰۰ − ۵۰۰ nm)

ab۴۰۰ − ۷۰۰ nm۴۰۰ − ۵۰۰ nm

ab

۶۰۰ − ۷۰۰ nmab

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 28

سلول گیاهی که دی اکسید کربن را تثبیت می کند یعنی می تواند فتوسنتز انجام دهد. این سلول ها توانایی تنفس هوازی را نیز

دارند پس می توانند  (فالوین آدنین دی نوکلئوتید) تولید کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: سلول های اسکلرانشیم دارای دیوارۀ دومین هستند که در انتقال شیرۀ خام نقشی ندارند.

گزینۀ2: سلول های بافت کالنشیم باعث استحکام گیاه می شوند که غشای پالسمایی و هسته دارند.

گزینۀ4: عناصر آوندی در انتهای خود دارای منافذ بزرگ هستند که قبل از هدایت شیرۀ خام پروتوپالست خود را از دست می دهند.

F ADH۲

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 29

زنجیرۀ انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۲، فاقد آنزیم است ولی زنجیرۀ انتقال الكترون پس از فتوسیستم ۱ در انتهای خود

پروتئینی در سطح خارجی تیالکوئید دارد که باعث ایجاد فرآیند کاهشی بر روی  می شود. این پروتئین چون در سطح

خارج تیالکوئید عمل می کند در  بازی قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. زنجیره پس از فتوسیستم ۱ دارای دو گروه پروتئین در سطح خارج تیالکوئید و زنجیره پس از فتوسیستم ۲ دارای

سه گروه پروتئین است.

گزینۀ ۲: نادرست. زنجیره پس از فتوسیستم ۱ برخالف ۲ فاقد پمپ پروتون است و در زنجیره پس از فتوسیستم ۲ فقط ۱ پمپ

(پروتئین میانی) قرار دارد.

گزینۀ ۳: نادرست. تمام پروتئین های زنجیرۀ انتقال الكترون پس از فتوسیستم 1 برخالف ۲، در سطح خارج تیالكوئید قرار دارند.

N ADP +

pH

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 30

گیاه 1 همان گیاه  و گیاه ۲ همان گیاه  است.

در گیاهان  تثبیت کربن در اسیدهای سه کربنه (چرخۀ کالوین) فقط در یاخته های غالف آوندی و البته نگهبان روزنه و در

گیاهان  در اكثر یاخته های میانبرگ و همچنین نگهبان روزنه انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. بازتولید  به کمک پذیرنده آلی هیدروژن طی فرآیند تخمیر صورت می گیرد. در شرایط کمبود اکسیژن،

گیاهان توان تخمیر دارند.

گزینۀ ۲: نادرست. فعالیت اکسیژنازی روبیسکو در شرایط عادی روی نمی دهد و ازنظر کتاب درسی فقط مربوط به زمانی است که

به دلیل دما و شدت نورباال روزنه های هوایی طی روز بسته باشند.

گزینۀ ۳: نادرست. طبق نظر کتاب درسی با افزایش نور بیش ازحد خاصی، شدت فتوسنتز کم نمی شود بلکه ممکن است از حد

خاصی باالتر نرود. (به نمودار زیر دقت کنید):

C۴C  ۳

C  ۴

C۳

N AD+

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 31

بسیاری از گیاهان  هستند و در شرایط بسیار گرم، به منظور جلوگیری از خارج شدن آب، روزنه ها را می بندند و موجب کاهش

 و افزایش  در گیاه می شوند، بنابراین ریبولوز بيس فسفات، طی فعالیت اکسیژنازی با  ترکیب شده و سپس به 2

مولکول سه کربنی و دوکربنی تجزیه می شود. مولکول دوکربنی در واکنش ها، موجب آزاد شدن  در میتوکندری می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دو فسفات روی دو اتم کربن متفاوت دارد.

گزینه های 2 و 3: در تنفس نوری، ریبولوز تجزیه شده و 2 مولکول دوکربنی و سه کربنی تولید می کند در این حالت چرخۀ کالوین

متوقف می شود.

C  ۳

CO۲O  ۲O  ۲

CO۲

تالیفی مسعود حدادی
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منظور سوال همۀ سلول های زنده به جز پروکاریوت های فتوسنتز کننده است.

همۀ سلول های زنده طی مرحلۀ گلیکولیز با مصرف گلوکز ترکیبات مختلف 3 کربنه (3 کربنه 2 فسفاته، 3 کربنه 1 فسفاته، 3 کربنه

بدون فسفات) را ایجاد می کنند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 2: گلبول قرمز فاقد زنجیرۀ انتقال الکترون است.

گزینۀ 3: اضافه کردن یک مولکول دی اکسید کربن به مولکول 5 کربنی در چرخۀ کالوین اتفاق می افتد ولی صورت سؤال به

سلول هایی اشاره دارد که توانایی فتوسنتز ندارد.

گزینۀ 4: توجه داشته باشید که سلول های گیاهی فرآیند تخمیر را انجام نمی دهند.
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گزینه 2 33

در گیاهان  و  تثبیت کربن فقط در روز صورت می  گیرد. در تمام گیاهان فتوسنتزکننده، آنزیم روبیسکو در بخش اول چرخۀ

کالوین، کربن دی اکسید را به ریبولوزبیس فسفات (قند پنج  کربنه دوفسفاته) می افزاید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - ترکیب شدن  با ریبولوزبیس  فسفات مربوط به تنفس نوری است که در گیاهان  به دلیل مقاومت به

تنفس نوری، به  ندرت روی می  دهد. برای گیاهان  هم باید شرایط نور شدید و دمای باال فراهم باشد تا تنفس نوری صورت

گیرد.

گزینۀ 3: نادرست - تجزیۀ مولکول 5 کربنه دوفسفاته به دو مولکول 2 و 3 کربنی طی تنفس نوری روی می  دهد و البته نیازی به

آنزیم ندارد.

یادآوری: این نکته که تجزیۀ مولکول 6 کربنه دوفسفاته ناپایدار (در فتوسنتز) و مولکول 5 کربنه دوفسفاته ناپایدار (در تنفس نوری)

به آنزیم نیاز ندارد را در بایگانی نکات خود یادداشت کنید، پس نمی توان گفت هر واکنش شیمیایی درون  یاخته  قطعًا به آنزیم نیاز

دارد.

گزینۀ 4: نادرست - تولید اسید 4 کربنه در تثبیت اولیۀ گیاهان  روی می  دهد و گیاهان  آن را ندارند.

C  ۳C  ۴

O  ۲C  ۴

C  ۳

C۴C  ۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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منظور از سامانه های تبدیل انرژی در غشای تیالکوئیدی گیاهان فتوسنتزکننده، همان فتوسیستم ها (سیستم های نوری هستند) که

) در بستری از پروتئین قرار دارد. در مرکز هر دو نوع آن ها، کلروفیل های a (از نوع  یا 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. آنتن های سیستم های نوری، انرژی را درنهایت به مرکز واکنش منتقل می کنند.

گزینۀ 2: نادرست. هر آنتن که از رنگیزه های متفاوت (کلروفیل ها و کاروتنوئیدها) و انواعی پروتئین ساخته شده است.

گزینۀ 4: نادرست. حداکثر جذب نوری در مرکز دو نوع فتوسیستم 1 (700 نانومتر) و فتوسیستم 2 (680 نانومتر) باهم متفاوت است.

p۷۰۰p۶۸۰

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 35

باکتری های شیمیوسنتزکننده از انرژی حاصل از اکسایش مواد آلی برای تولید قند استفاده می کنند. این باکتری ها از قدیمی ترین

جانداران روی کره زمین هستند.

باکتری های غیرتولیدکننده نیز مواد آلی مصرف می کنند، درصورتی که از باکتری های گوگردی برای حذف  استفاده می شود.

در سیانوباکتری ها رنگیزۀ فتوسنتزی سبزینه (کلروفیل) است. باکتری های نیترات ساز درون خاک زندگی می کند، پس فتوسنتزی

نیستند.

H  S۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 36

باکتری های فتوسنترکننده ای که منبع الكترونشان آب نیست، به جای سبزینه (کلروفیل)، دارای باکتریوکلروفیل هستند مانند

باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 37

بخشی از ژن های الزم برای انجام فتوسنتز بر روی دنای خطی هسته قرار دارد. پس در یاخته های غدۀ سیب زمینی که از آن گیاه

جدید حاصل می شود، این ژن ها وجود دارد. دقت کنید که در غدۀ سیب زمینی، این ژن ها و ژن هایی که درون پالست یاخته ها

قرار دارند بیان نمی شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در توت فرنگی، ساقۀ رونده مسئول تکثیر رویشی است. بر روی ساقه هوایی هم پوستک حضور دارد.

گزینۀ ۲: بخش تکمه مانند ساقه است، که در آن یاخته های آندودرم با نوار کاسپاری مشاهده نمی شود.

گزینۀ ۳: در زمین ساقه یاخته های آوندی وجود دارد ولی توجه داشته باشید که در یاخته های آوندی هسته دیده نمی شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 38

هر جاندار فتوسنتزکننده دارای مولکول های رنگیزه ای است که انرژی نور خورشید را جذب می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: گروهی از فتوسنتزکننده ها غیراکسیژن زا هستند.

گزینۀ ۳: گروهی از فتوسنتزکننده ها جزء باکتری ها هستند و باکتری ها سبزدیسه ندارند.

Hگزینۀ 4: منبع الکترون در برخی از فتوسنتزکننده ها مثل باکتری های گوگردی  است و به جای اکسیژن گوگرد تولید می کنند.  S۲

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 39

انرژی الکترون های برانگیخته شده از  سبب فعال شدن پمپ موجود در غشای تیالکوئیدی می شود. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: انرژی حاصل از انتقال الکترون ها از فتوسیتم   به فتوسیستم   باعث تولید  توسط یک

پروتئین کانالی می شود که نقش آنزیمی نیز دارد.

گزینۀ3: برای ساخت  در مرحلۀ نوری فتوسنتز پروتئین کانالی با انتشار تسهیل شده، را از درون تیالکوئید وارد بستره

می کند پس تراکم  درون تیالکوئید توسط این پروتئین  ساز کاهش می یابد.

گزینۀ4: فوتون های نور خورشید با تجزیۀ آب باعث آزاد شدن الکترون ها از آن می شود تا کمبود الکترون های فتوسیستم  را

جبران کند.

P ۶۸۰

II(P ۶۸۰)I(P ۷۰۰)ATP

ATP۴H+

H+ATP

II

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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گزینه 2 40

در همۀ فتوسنتزکنندگان ازجمله گیاهان، انرژی نور خورشید به صورت انرژی شیمیایی در مواد آلی ذخیره می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برگ مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان است (نه تنها ساختار!)؛ بنابراین در ساختارهای دیگر سبز گیاه مثل

ساقه در گیاهان علفی و ریشه در برخی گیاهان نیز فتوسنتز می تواند انجام گیرد.

گزینۀ 3: تمام مراحل فتوسنتز، واکنش های تیالکوئیدی و واکنش های مستقل از نور در داخل سبزدیسه انجام می شود.

گزینۀ 4: آب موردنیاز برای فتوسنتز از طریق ریشۀ گیاه جذب می شود و از طریق روزنه های هوایی دفع می شود و گیاه نمی تواند از

بخارآب موجود در هوا برای فتوسنتز استفاده کند. دقت کنید که دی اکسید کربن از طریق روزنه های هوایی و به شکل گاز به درون

گیاه وارد می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 41

گزینه های "ج" و "د" درست هستند.

بررسی هریک از گزینه ها:

الف- نادرست؛ در هر دو سیستم نوری  و  وجود دارد ولی مرکز سیستم نوری 1 دارای  مرکز سیستم نوری 2 دارای

 است.

ب- نادرست؛ تکثیر رویشی آلبالو از ایجاد پایه های جدید از بخش هایی از ریشه صورت می گیرد. در روش خوابانیدن از اندام هوایی

(شاخه) استفاده می شود.

ج- درست؛ در حلقۀ مرکزی گل نر و گل ماده کدو به ترتیب پرچم و مادگی وجود دارد که در بخش هایی از آن ها امکان میوز و

درنتیجه چلیپایی شدن هست.

د- درست؛ نیترات جذب شده در ریشه به طورمعمول همان جا به آمونیوم تبدیل شده و به صورت یون مثبت به سمت اندام های

هوایی می رود.

ه- نادرست؛ در گیاهان شب کوتاه مانند شبدر، ایجاد رخش نوری (جرقه) در نیمه شب طوالنی می تواند باعث شود که گل دهی در

فصل غیر از حالت عادی صورت گیرد.

p۷۰۰p۶۸۰p۷۰۰
p۶۸۰

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 42

ATP ترکیب ۵ کربنی به نام "ریبولوزبیس فسفات" در گام چهارم چرخۀ کالوین تولید می شود که این مرحله با مصرف مولکول های

همراه است.

بررسی سایر گزینه ها:

)، مولکول NADH مصرف می شود. گزینۀ1: تنها هنگام تولید قند  (و نه اسید 

)، مولکول ATP مصرف می شود. گزینۀ۳: فقط هنگام تولید قند  (و نه اسید 

) پدید می آید. گزینۀ4: در گام دوم چرخۀ کالوین، یک اسید آلی (

C۳C  ۳

C۳C  ۳

C۳

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1396 مدارس برتر 
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الکترون های فتوسیستم 1 در نهایت به مولکول  رسیده و موجب کاهش آن می شود. دقت کنید که در ساختار این

مولکول فسفات حضور دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در واکنش های وابسته به نور تثبیت کربن صورت نمی گیرد و این گزینه برای واکنش های مستقل از نور، درست است.

گزینۀ 2: دقت کنید که الکترون های آب، موجب افزایش غلظت  درون تیالکوئید می شود که این موضوع به طور غیرمستقیم

روی تولید  مؤثر است. به این ترتیب می توان گفت به طور مستقیم باعث تولید  نمی شود.

گزینۀ 3: دقت کنید که الکترون های آب به فتوسیستم 2 می رسد ولی نمی توان عنوان کرد الکترون های موجود در فتوسیستم 2

باعث اکسایش مولکول آب می شود.

N ADP +

H+

ATPATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 44

هر دو فرآیندهای قندکافت و تخمیر در مایع میانیاخته رخ می دهند. بنابراین آنزیم های دخیل در این فرآیندها توسط رناتن های

سیتوپالسمی از روی رنای پیکی ساخته می شود که خود به وسیله آنزیم رنابسپاراز 2 رونویسی می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تخمیر الکلی برخالف تخمیر الکتیکی در دو مرحله انجام می شود بنابراین دو آنزیم مختلف با دو جایگاه فعال اختصاصی

هریک درنهایت موجب بازسازی  موردنیاز برای قندکافت می شوند.

گزینۀ 2: در تخمیر الکتیکی مولکول پیرووات به طور مستقیم کاهش پیدا می کند، درصورتی که در تخمیر الکلی اتانال الکترون ها را

می گیرد.

گزینۀ 3: در قندکافت نوکلئوتید ناقل الکترون  کاهش پیدا می کند درصورتی که در تخمیر نوکلئوتید ناقل الکترون

 اکسایش می یابد.

N AD+

N AD+

N ADH

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 45

باتوجه به شکل کتاب درسی، انواعی از برگ ها دارای میانبرگ نرده ای به سمت روپوست باالیی و میانبرگ اسفنجی به سمت

روپوست پا�نی هستند. در این برگ ها، میانبرگ اسفنجی یک دسته آوندی را دربرمی گیرند. انواعی از برگ ها، فقط میانبرگ

اسفنجی دارند که هم به سمت روپوست زیرین و هم به سمت روپوست رویی قرار دارند. ولی هیچ برگی وجود ندارد که فقط

میانبرگ نرده ای داشته باشد.

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 3 46

باتوجه به فعالیت کتاب درسی در نمودار مربوط به  محیط، وقتی که مقدار کربن دی اکسید محیط از ۷۰ بیشتر می شود

فتوسنتز گیاه  نسبت به گیاه  افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در گیاه ذرت سلول های میانبرگ فاقد روبیسکو بوده چرخه کالوین را انجام نمی دهند.

2) در میتوکندری گیرنده نهایی الکترون از ناقل الکترون در غشاء اکسیژن است، اما در غشای تیالکوئید کلروفیل a، گیرنده الکترون

، گیرنده الکترون از زنجیره دوم می باشد. از زنجیره اول و 

۴) در سلول های میانبرگ چرخه کالوین انجام نمی گیرد، وقتی که روبیسکو نباشد عمل کربوکسیالزی و اکسیژنازی در این سلول ها

انجام نمی شود (خروج اسید دوکربنی در تنفس نوری به دنبال عمل اکسیژنازی روبیسکو انجام می شود).

CO  ۲

C۳C  ۴

N ADP +

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 47

باتوجه به شکل زیر در محدودۀ طول موج ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر همواره از میزان آن در محدودۀ ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر کمتر است.

گزینۀ 1: در طول موج بیشتر از 700 نانومتر فتوسنتز کمترین میزان خود را دارد، ولی در طول موج کمتر از 400 نانومتر لزومًا کمترین

حالت را ندارد.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 48

ازآنجایی که در مایع میان یاخته ای همه یاخته ها مرحله اول تنفس یاخته ای (قندکافت) انجام می شود، پس بدون نیاز به راکیزه نیز

 (در سطح پیش ماده) تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای الزامًا فتوسنتز انجام نمی دهند. گزینۀ 1: همه یاخته های نرم آ

گزینۀ 2: منظور از بخش استحکامی، دیواره یاخته ای است. یاخته های اسکلرئید در گیاه گالبی فتوسنتز انجام نمی دهند.

گزینۀ 3: واکنش های فتوسنتزی در یاخته های سرالدی اتفاق نمی افتد و این یاخته ها فاقد توانایی انجام فتوسنتز هستند.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 49

انرژی جذب شده توسط فتوسیستم ها باعث می شود تا کلروفیل a ویژۀ موجود در مرکز آن ها برانگیخته شده و الكترون پرانرژی خود

را از دست دهند (اکسایش یابند).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: حداکثر جذب نوری، به کلروفیل مرکز فتوسیستم اشاره دارد. کلروفیل های مرکزی هر فتوسیستم باهم متفاوت اند و در مرکز

فتوسیستم ۱ فقط كلروفیل a از نوع  و در مركز فتوسیستم ۲ فقط کلروفیل a از نوع  وجود دارد.

گزینۀ ۲: کمبود الكترونی فتوسیستم ۲ به طور مستقیم از الکترون های حاصل از تجزیۀ آب تأمین می شود.

گزینۀ 4: در زنجیرۀ انتقال الكترون بعد از فتوسیستم ۲  و قبل از فتوسیستم ۱ پروتئین غشایی وجود دارد که در پمپ یون هیدروژن

نقش دارد.

P ۷۰۰P  ۶۸۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 50

فقط مورد ج نادرست است.

بررسى موارد:

الف و ب) سلول های ميانبرگ، زنده بوده و داراى ديوارۀ نخستين نازكى هستند. ازآنجاکه سلول هایی كه در تماس مستقيم با

آوندهاى برگ نيستند، الزم است تا مواد غذايى را به طور مستقیم دريافت كنند، مى توان نقش ياخته هاى ميانبرگ را انتقال مواد

دانست. به اين منظور نفوذپذيرى به آب و داشتن الن در ديواره الزامى است.

ج) یاختۀ میانبرگ فقط در پهنک وجود دارد و در دمبرگ دیده نمی شود.

کنه از سامانۀ زمینه ای است و این سامانه فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند. د) یاخته های نرم آ

تالیفی حمید راهواره

گزینه 3 51

کنه ای اسفنجی، یاخته های غالف آوندی و یاخته های یاخته های مابین دو روپوست برگ گیاه گندم (تک لپه)، یاخته های نرم آ

سامانه های آوندی هستند. در همه این یاخته ها، دیواره یاخته ای وجود دارد. دیواره همه یاخته های گیاهی در استحکام یاخته و

استحکام آن بخش از گیاه مشارکت دارد.

دقت کنید که همه این یاخته ها (از جمله یاخته های آوندی) الزامًا فتوسنتز انجام نمی دهند (رد گزینۀ 1) و (از جمله یاخته های آوند

چوبی) الزامًا زنده نیستند (رد گزینۀ 2) و (از جمله یاخته های غالف آوندی) الزامًا با یاخته های دیگر فاصله ندارند (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 52

به تصویر دقت کنید.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2

گام اول

گام دوم

53

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

منظور از گیاهان ساکن اکوسیستم های بیابانی، گیاهان CAM هستند.

روزنه های گیاهان CAM برخالف گیاهان  و  در شب باز می شود. این گیاهان در شب  را به صورت اسیدهای آلی

تثبیت و سپس در سلول های میانبرگ ذخیره می کنند. طی روز که دما باال و رطوبت کم است، روزنه ها بسته اند تا از انجام تعرق که

می تواند برای گیاه مرگ آور باشد ممانعت کنند. اسیدهای آلی که در شب تشکیل شده اند، در روز  آزاد می کنند که این

 وارد چرخۀ کالوین می شود. پس در گیاهان CAM چرخۀ کالوین در روز انجام می شود.

C  ۳C  ۴CO  ۲

CO  ۲

CO۲
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گزینه 3 54

در چنین برگی که زیر روپوست باالیی، میانبرگ نرده ای (فشرده) قرار دارد، روزنه های هوایی در روپوست پا�نی بیش از باالیی

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. در هر نوع رگبرگ به طورمعمول، آوندهای چوبی بر روی آوندهای آبکش قرار می گیرند.

گزینۀ ۲: نادرست. هم آوند چوبی و هم آوند آبکش رگبرگ، مطابق شکل با یاخته های غالف آوندی در تماس هستند.

گزینۀ ۴: نادرست. در چنین گیاهانی، معموًال فتوسنتز در میانبرگ روی می دهد نه غالف آوندی. توجه به تصویر نیز این امر را نشان

می دهد که اغلب سبزدیسه در غالف آوندی آن ها دیده نمی شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 55

شکل رایج و قابل استفاده انرژی درون یاخته های  دارای قند ریبوز است که می تواند با افزوده شدن سه گروه فسفات طی

سه مرحله به آدنوزین، تولید شود. ولی واحدهای تکرارشونده دیسک (دنای کمکی برخی باکتری ها) نوکلئوتیدهای تک فسفاته با

قند داکسی ریبوز است که به کمک آنزیم دنابسپاراز از تجزیه نوکلئوتیدهای 3فسفاته دارای داکسی ریبوز (یعنی خروج یک

مرحله ای دو گروه فسفات از آن) تولید شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. واحدهای تکرارشونده دیسک مانند نوکلئوتیدهای تک فسفاته به طور معمول با جدا شدن دو گروه فسفات به طور

همزمان از  ایجاد می شود.

گزینۀ 3: نادرست. تولید نوکلئوتیدهای تک فسفاته از  برای ساخت  واکنش آبکافت نیست و به کمک آنزیم

 پلیمراز (دنابسپاراز) با جدا شدن دو گروه فسفات صورت می گیرد.

گزینۀ 4: نادرست. شیمیوسنتزکننده ها، برخی از باکتری ها هستند و اندامک ندارند!

ATP

ATP

ATPDN A

DN A

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 56

گیاهان  و  نسبت به تنفس نوری مقاوم هستند. به جدول زیر توجه کنید:

روزنه هوایی بازروزنه هوایی بستهمقایسه گیاهان

تثبیت کربن در اسید سه کربنهعدم تثبیت کربن

شب: عدم تثبیت کربن

ساعات گرم روز: تثبیت کربن در اسید سه و چهارکربنه
تثبیت کربن در اسید سه و چهارکربنه

تثبیت اولیه در طول شب

تثبیت کربن در اسید سه کربنه
تثبیت کربن در اسید چهارکربنه

C۴CAM

C۳

C۴

CAM

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 57

فقط مورد "د" صحیح است.

همۀ یاخته های زنده، چه پروکاریوتی و چه یوکاریوتی، چه فتوسنتزکننده نباشد و چه باشد، همگی توانایی گلیکولیز را دارند و گلوکز

را به اسید پیروویک تبدیل می کنند.

بررسی سایر موارد:

الف) نمی توان گفت هر باکتری ارغوانی، قطعًا گوگردی هم هست. برای باکتری های غیرگوگردی ارغوانی صدق نمی کند.

ب) برای باکتری های شیمیوسنتزکننده که از  (هیدروژن سولفید) به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند، صادق نیست.

ج) باکتری های گوگردی از  به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند ولی اکسیژن تولید نمی کنند.

H  S۲

H  S۲

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 58

ATPNهنگام تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه  و  مصرف می شوند. ADP H

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 4 59

فتوسیستم ها از اجزاء زنجیره های انتقال الکترون هستند. ازطرفی چون در حین جابجایی الکترون ها از فتوسیستم 2 به سمت

فتوسیستم 1 جابجایی پروتون ها شروع می شود پس می توان گفت فتوسیستم ها نیز در افزایش غلظت پروتون در عرض غشاء

تیالکوئید مؤثر می باشند. در ضمن توجه داشته باشید که تجزیه آب و تولید  نیز توسط فتوسیستم 2 انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هم زمان با خروج الکترون ها از فتوسیستم 2، پروتون هایی همراه با الکترون ها به مولکول کناری انتقال می یابند، پس

می توان گفت از یون های هیدروژن بستره کاسته می شود.

گزینۀ 2:  عالوه بر الکترون ذخیره کننده، بخشی از انرژی (انرژی الکترون ها) را نیز ذخیره می کند.

گزینۀ 3: پمپ پروتونی بخشی از زنجیره انتقال الکترون است.

H+

N ADP H

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 60

موارد الف، ب و د جمله فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در پهنک گیاهان دو لپه فقط در روپوست زیرین روزن دیده می شود. ازآنجایی که بخش عمده تعرق ازطریق

روزنه های هوایی صورت می گیرد پس می توان گفت بخش عمده نیروی مکش تعرق ازطریق آن ها تأمین می شود ولی دقت کنید

که تعرق از بخش های دیگر مثل سامانه بافت پوششی (روپوست و پیراپوست) نیز انجام می شود. از یاخته های روپوست و از

عدسک در تنه درختان تعرق اتفاق می افتد.

ب) نادرست. در یاخته های نگهبان روزنه پهنک نیز کلروپالست وجود دارد و فتوسنتز انجام می دهد.

ج) درست. باتوجه به شکل در نزدیکی روپوست زیرین فقط یاخته های اسفنجی میانبرگ مشاهده می شوند.

د) نادرست. ازطریق روزن ها گاز اکسیژن نیز عبور می کند که در تنفس یاخته ای مشارکت دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 61

هر فتوسیستم شامل آنتی های گیرنده نور و یک مرکز واکنش است. در مرکز واکنش مولکول های کلروفیل در بستری از پروتئین ها

قرار دارند.

برسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باکتری های فتوسنتزکننده!

گزینۀ 2: همۀ دیسه ها رنگیزه دریافت کننده نور ندارند، مثل نشادیسه!

گزینۀ 4: در ساختار سبزدیسه، سه غشا وجود دارد که بین آن ها سه فضا دیده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 62

 دی اکسید کربن و  اکسیژن است. طبق متن کتاب درسی می توان با تع�ن میزان دی اکسید کربن مصرف شده و اکسیژن

تولیدشده میزان فتوسنتز را اندازه گیری کرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در یاخته های فتوسنتزکنندۀ این گیاه، مصرف اکسیژن و تولید دی اکسید کربن در طی تنفس نوری نیز ممکن است.

گزینۀ 3: هریک از یاخته های موجود در برگ این گیاه زنده محسوب نمی شوند و تنفس یاخته ای ندارند. یاخته های تراکئید، عناصر

آوندی و اغلب یاخته های اسکلرانشیمی مرده هستند.

گزینۀ ۴: اکسیژن پس از تولید در تیالکوئید برای افزایش بازدۀ انرژیایی تنفس یاخته ای باید وارد راکیزه شود. ابتدا باید یک غشاء

تیالکوئید را رد کرده و وارد بستره سبزدیسه شود، سپس دو غشاء سبزدیسه را رد کرده و وارد میان یاخته شود و سپس دو غشاء

راکیزه را رد کرده و وارد بستره راکیزه شود؛ پس حداقل ۵ غشاء (۱۰ الیۀ فسفولیپیدی) را باید رد کند.

AB

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 63

منظور از  در واقع نوع خاصی از کلروفیل a موجود درون فتوسیستم  است! (نه خود فتوسیستم)؛ ولی سایر موارد همگی

درست هستند.

P ۶۸۰II

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 64

تصویر مربوط به رابطه میزان اکسیژن (یکی از محصوالت مرحله نوری) و شدت فتوسنتز در گیاهان  است که نشان می دهد

افزایش تراکم اکسیژن باعث کاهش فتوسنتز در گیاهان  می شود.

، تثبیت کربن دی اکسید به صورت یک مرحله ای و فقط در چرخۀ کالوین یادآوری: در گیاهان  برخالف گیاهان  و 

صورت می گیرد.

C  ۳

C۳

C  ۳C  ۴CAM

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 65

فقط مورد (ج) و (د) صحیح است.

در فتوسنتز، انرژی الکترون های برانگیخته در رنگیزه های موجود در آنتن ها از رنگیزه ای به رنگیزۀ دیگر منتقل و درنهایت به مرکز

واکنش می رود و در آنجا سبب ایجاد الکترون برانگیخته در سبزینۀ  و خروج الكترون از آن می شود.

بررسی موارد نادرست:

الف و ب) الكترون رنگیزه های موجود در فتوسیستم چه در آنتن ها و چه در مرکز واکنش می تواند با دریافت انرژی نوری برانگیخته

شوند.

a

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 3 66

باتوجه به تصویر زیر، ترکیبات ساخته شده به واسطۀ زنجیره های انتقال الکترون ایجاد می شوند که از آن میان فقط یکی در فضای

درونی غشای تیالکوئیدی قرار داشته و با مایع درون بستره كلروپالست تماس ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. برخورد نور به هر دو فتوسیستم هم زمان صورت می گیرد و هر دو هم زمان کارشان را انجام می دهند.

گزینۀ ۲: نادرست. تولید  در سطح رو به بستره که  آن بیشتر است و تولید اکسیژن از آب، درون تیالکوئید که

 آن کمتر است صورت می گیرد.

یادآوری: وجود پمپ پروتون در غشای تیالکوئیدی باعث می شود که  درون تیالکوئید در حضور نور کمتر از بیرون آن شود.

گزینۀ ۴: نادرست. دو نوع پروتئین در کلروپالست، یون  یعنی پروتون را عبور می دهند:

الف) پمپ پروتون = که بخشی از زنجیره انتقال الكترون بین دو فتوسیستم است و این کار را با انتقال فعال و صرف انرژی

الکترون های عبوری انجام می دهد.

ب) کانال پروتون = که بخشی از ترکیب سازنده  در غشای تیالکوئیدی است و عضو زنجیرۀ انتقال الكترون محسوب

نمی شود.

N ADP HpH

pH

pH

H+

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 67

در سلول های زنده سرخس و ماهیچۀ اسکلتی ساختار سلولی بدون غشاء مانند ریبوزوم یافت می شوند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 2: سلول های ماهیچه ای اسکلتی پس از تولد تقسیم نمی شوند.

ATP گزینۀ 3: هم در سلول های سرخس و هم در ماهیچه اسکلتی با وجود اکسیژن به دنبال فرآیند تنفس سلولی کارایی تولید

افزایش می یابد.

گزینۀ 4: در سرخس این مجموعه در غشا تیالکوئید(درونی ترین غشاء اندامکی با سه فضای داخلی) و در سلول های ماهیچه ای

اسکلتی این مجموع درون غشای چین خورده میتوکندری جای دارد.

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 68

کنه ای فتوسنزکننده هستند. کنه ای نرده ای هر دو نوعی از یاخته های نرم آ کنه ای اسفنجی و یاخته های نرم آ یاخته های نرم آ

کنه، دیوارۀ سلولی نخستین نازک و چوبی نشده دارند. یاخته های بافت نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای اسفنجی به هم فشرده اند و فضای بین  یاخته ای اندکی دارند. کنه ای نرده ای برخالف یاخته های نرم آ گزینۀ ۱: یاخته های نرم آ

گزینۀ ۳: یاخته های نرده ای بعد از روپوست رویی قرار دارند و به هم فشرده اند.

گزینۀ ۴: بیان آنزیم های پوستک ساز در یاخته های روپوستی در بخش های ساقه و اندام های هوایی انجام می شود. یاخته های

اسفنجی و یاخته های نرده ای، هرچند ژن آنزیم های پوستک ساز را دارند، ولی آن را بیان نمی کنند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 69

در بسترۀ سبزدیسه، فرآیندهای همانندسازی و بیان ژن دیده می شود و هر چهار مورد درست است.

الف) طی همانندسازی دنای حلقوی درون بستره، حباب همانندسازی توسط هلیکاز ایجاد می شود.

ب) از هر ژن فقط یک رشته ولی در کل دنای حلقوی هر دو رشته برای رونویسی الگو واقع می شوند.

ج) هم زمان با رونویسی و ایجاد رنای پیک توسط رنابسپاراز، ریبوزوم ها به رنای پیک حمله کرده و فرآیند ترجمه (توسط نوعی آنزیم

غیرپروتئینی یعنی نوعی رنای رناتنی) را انجام می دهند.

د) هنگام تکثیر دنای حلقوی درون بستره، آنزیم دنابسپاراز در صورت اشتباه در همانندسازی، با فرآیند ویرایش (نوکلئازی) اشتباه

خود را جبران می کند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3 70

، گیاهی    که  را فقط در چرخۀ کالوین تثبیت می کند گیاه است که اغلب گیاهان را شامل می شود. اینکه بدون حضور 

 ساخته شود، به مرحلۀ سوم گلیکولیز اشاره دارد. البته گلیکولیز مختص گیاهان نمی باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هیچ گیاهی    فقط در شب تثبیت  ندارد. گیاهان CAM که تثبیت دومرحله ای  دارند، این تثبیت را در شب به

شکل اسید CAM و در روز به صورت چرخۀ کالوین انجام می دهند.

گزینۀ 2: هیچ گیاهی    تثبیت را فقط به شکل ترکیب چهار کربنی ندارد. گیاهان  و و CAM تثبیت به وسیلۀ چرخۀ

کالوین نیز دارند.

گزینۀ 4: گیاهان و  فقط در روز تثبیت دارند. ضمنًا در گیاهان  تنفس نوری و فعالیت اکسیژنازی روبیسکو به

ندرت صورت می گیرد.

Co  ۲C  ۳O۲

N ADH

CO  ۲CO  ۲

CO  ۲C  ۳C  ۴

C  ۳C  ۴CO  ۲C  ۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 4 71

از تجزیۀ کامل یک مولکول گلوکز ترکیبات مختلف بدون نیتروژن که به دست می آید می تواند آب و دی اکسیدکربن باشد، که این

ترکیبات می توانند در جهت شیب تراکم خود از روزنه های آبی و یا روزنه های هوایی خارج شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: آب و دی اکسیدکربن در بخش های مردۀ گیاه انبار نمی شوند.

گزینۀ2: تنفس نوری در ارتباط با اکسیژن است و در گیاهان  در اثر بسته شدن روزنۀ هوایی رخ می دهد. اکسیژن در تنفس

سلولی مصرف می شود نه تولید.

گزینۀ3: اسمز فرآیندی است که برای مولکول های آب رخ می دهد نه دی اکسیدکربن که نوعی گاز است.

C  ۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391

گزینه 4 72

تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات مربوط به مرحلۀ گلیکولیز است که می تواند در سیتوپالسم همۀ سلول ها انجام

شود.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای فتوسنتز انجام نمی دهند. گزینۀ1و2: همۀ سلول های نرم آ

گزینۀ3: تبدیل ترکیب چهار کربنی به شش کربنی در گام اول چرخۀ کربس انجام می شود و برای این تبدیل،  تولید

نمی شود.

ATP

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 73

قند تولیدشده درون سبزدیسه، از غشاهای داخلی و خارجی عبور کرده و به درون مایع سیتوپالسم وارد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": نور خورشید توسط رنگیزه های موجود در غشاء تیالکوئید جذب می شود، نه غشاء داخلی کلروپالست!

گزينۀ "2": در غشاء تیالکوئید مولکول های زنجیره های  انتقال الکترون فعالیت دارند که الکترون (و برخی از آن ها پروتون) جابه جا

می کنند.

گزينۀ "3": بخشی از پروتئین های الزم برای انجام فتوسنتز توسط ریبوزوم های درون سبزدیسه و بخش دیگر توسط ریبوزوم های

آزاد مایع میان یاخته ساخته می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 74

دقت کنید نکته مهمی در این گزینه نهفته است که اغلب به آن توجه نمی کنیم. وقتی عنوان می شود فتوسنتز در دو یاخته مجاور

انجام می شود اولین موردی که به آن فکر می کنیم گیاهان  است، درحالی که در گیاهان  و  نیز دو یاخته مجاور هم

می توانند فتوسنتز داشته باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در  و  هنگام بسته بودن روزنه ها تثبیت طی کالوین به صورت اسید سه کربنی انجام می شود.

گزینۀ ۳: در  و  نیز آنزیم روبیسکو در بستره وجود دارد که  را به ریبولوز بیس فسفات می چسباند.

گزینۀ ۴: در گیاهان  بسته بودن روزنه ها با اینکه مانع انجام تعرق می شود، به دلیل عدم جذب  و دفع  موجب

تنفس نوری و ممانعت از فتوسنتز می شود.

C  ۴C  ۳CAM

C۴CAM

C۴CAMCO  ۲

C  ۳CO  ۲O  ۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 75

کنه ای دارای کلروپالست هستند که هم در میتوکندری (در ، یاخته های نرم آ اکثر یاخته های میان دو اپیدرم در برگ گیاهان 

انتهای زنجیره انتقال الكترون) و هم در کلروپالست (توسط آنزیم روبیسکو) توان مصرف اکسیژن را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. اکثر یاخته های روپوستی (به جز نگهبان روزنه هوایی) توان تثبیت کربن را ندارند (چون کلروپالست ندارند) ولی

توان مصرف اکسیژن را در میتوکندری هایشان دارند.

گزینۀ ۲: نادرست. در گیاهان، یاخته های غیرزنده (مانند آوند چوبی و اسکلرانشیم) و یاخته های آبکشی، فاقد میتوکندری و درنتیجه

فاقد توان انجام چرخۀ کربس هستند ولی سایر یاخته ها دارای میتوکندری و چرخۀ کربس می باشند.

گزینۀ ۳: نادرست. تمام تثبیت نهایی کربن در میانبرگ گیاهان  در غالف آوندی (یاخته های اطراف رگبرگ) روی می دهد نه اکثر

آن ها!

C  ۳

C  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 76

باتوجه به فرمول فتوسنتز: 

با استفاده از انرژی نور خورشید  به گلوکز تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ١: انرژی موردنیاز ما برای انجام فعالیت های حیاتی از اکسایش مواد مغذی مانند گلوکز تأمین می شود.

گزینۀ ۳: باکتری های فتوسنتزکننده، پروکاریوت اند و سبزدیسه (کلروپالست) ندارند.

گزینۀ ۴: عالوه بر داشتن مولکول های رنگیزه، باید این رنگیزه ها در سامانه ای برای تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی قرار داشته

باشند.

۶CO  +۲ ۶H  O →۲ C  H  O +۶ ۱۲ ۶ ۶O۲

CO۲

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 3 77

ساز در غشای تیالکوئید سبب می شود با انتشار تسهیل شده  از فضای تیالکوئید خارج و وارد بستره شود. فعالیت آنزیم 

بنابراین  فضای تیالکوئید افزایش و  بستره کاهش می یابد.

سایر گزینه ها منجر به افزایش  موجود در فضای تیالکوئید شده و  فضای تیالکوئید کاهش می یابد.

گزینۀ 1: تجزیه آب و تولید  و  از فضای تیالکوئید صورت می گیرد.

گزینه های ۲ و ۴: پمپ یون هیدروژن هنگام انتقال الكترون پرانرژی از  به  فعال شده و با انتقال فعال، یون های

هیدروژن را از بستره، وارد فضای تیالکوئید می کند.

ATPH+

pHpH

H+pH

O۲H+

P  ۶۸۰P  ۷۰۰

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 78

با فعال شدن روبیسکو در جهت اکسیژنازی، پدیدۀ تنفس نوری (درون کلروپالست و نیز در درون میتوکندری) رخ می دهد و قند

، بعدًا درون میتوکندری گاز  آزاد و  می سازد که البته از آن مولکول   یعنی ریبولوز تجزیه  شده و دو مولکول 

خواهد شد و فتوسنتز کاهش می یابد، پس مصرف  در چرخۀ کالوین نیز کم می شود و تنها جمالت ب و ج صحیح هستند.

C۵C  ۲C  ۳C  ۲CO  ۲

ATP

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 

گزینه 3 79

برگ گیاهان دو لپه، شامل دمبرگ و پهنک است. در پهنک یاخته های آبکشی زنده اند ولی فاقد اندامک هستند پس دیسه و

درنتیجه توان انجام چرخۀ کالوین را ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. درباره گیاهان آنگل (مانند سس و گل جالیز) که توان فتوسنتز ندارند، این گزینه صدق نمی کند.

گزینۀ ۲: نادرست. ناقلین الكترون در غشای تیالکوئیدی، الكترون را از فتوسیستم ۲ به فتوسیستم ۱ می رسانند.

گزینۀ ۴: نادرست. در گیاهان فتوسنتزکننده، در هر فتوسیستم تعدادی آنتن گیرندۀ نور و یک مرکز واکنش است پس تعداد مراكز

واکنش کمتر از آنتن ها است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 80

با افزایش شدت نور همواره میزان فتوسنتز گیاهان  از  کمتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در گیاهان  در اثر کاهش اکسیژن جو، تخمیر رخ می دهد و تجمع محصوالت تخمیر، ممکن است سبب مرگ یاخته

شود.

گزینۀ ۲: فتوسنتز فرآیندی آنزیمی است که ممکن است با افزایش بیش ازحد دما با تغ�ر شکل آنزیم ها میزان فتوسنتز کاهش یابد.

گزینۀ ۴: با افزایش تراکم کربن دی اکسید جو، ممکن است شدت فتوسنتز گیاهان  از  بیشتر شود.

C۳C  ۴

C  ۳

C۳C  ۴

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 4 81

منظور سؤال، گیاهان CAM و گیاهان  است. در این گیاهان برخالف گیاهان  یاخته های غالف آوندی کلروپالست و

درنتیجه توان تولید مواد آلی از معدنی را ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. گیاهان  نسبت به تنفس نوری (فعالیت اکسیژنازی روبیسکو) مقاوم اند ولی گیاهان  این گونه نیستند.

گزینۀ ۲: نادرست. این ویژگی مربوط به گیاهان  و البته گیاهان  است ولی درباره گیاهان  صدق نمی کند.

گزینۀ ۳: نادرست. این ویژگی فقط مربوط به گیاهان  است و درباره گیاهان  صدق نمی کند.

C  ۳C  ۴

CAMC  ۳

C۴CAMC  ۳

CAMC  ۳

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 82

اکثر یاخته های یک برگ گیاه فتوسنتزکننده، میانبرگ هستند که به طور هم زمان دارای سبزدیسه (محل تبدیل کربن دی اکسید به

گلوکز) و تنفس هوازی (تبدیل گلوکز به کربن دی اکسید) است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. اکثر یاخته های برگ، میانبرگ هستند که هم سبزدیسه (برای انجام چرخۀ کالوین) و هم راكیزه (برای انجام

چرخۀ کربس) دارند.

گزینۀ ۳: نادرست. یاخته های نگهبان روزنه هوایی در برگ، با افزایش آبسیریک اسید (یک تنظیم کننده رشد) فاصله شان از هم کم

می شود و روزنه هوایی بسته می شود و با کاهش این هورمون گیاهی، فاصله شان از هم بیشتر شده و روزنه هوایی باز می شود.

گزینۀ ۴: نادرست. ثابت بودن نسبی فشار اسمزی، بخشی از فرآیند هم ایستایی (هومئوستازی) است که باید در تمام یاخته های

زنده وجود داشته باشد. البته محدودۀ آن در برخی یاخته ها ازجمله نگهبان روزنه بیشتر است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 83

در برگ دولپه ای ها بین دو روپوست رویی و زیرین عالوه بر یاخته های میانبرگ، یاخته های رگبرگ (غالف آوندی و بافت های آوندی)

قرار دارند. از بین این یاخته ها، فقط یاخته های میانبرگ کلروپالست دارند و فتوسنتز انجام می دهند.

یاخته های آوند آبکش و یاخته های میانبرگ نیز در کنار یاخته های غالف آوندی قرار دارند. از طریق یاخته های روپوست برگ ها نیز،

به مقدار کمی گازهای تنفسی بین گیاه و محیط اطراف مبادله می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 84

همۀ جانداران می توانند  را بازسازی کنند، جاندارانی که تنفس بی هوازی دارند در گلیکولیز (قندکافت) و جاندارانی که

تنفس هوازی دارند در قندکافت و مرحلۀ هوازی تنفس ATP تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: در قندکافت که فرایند بی هوازی است این گونه نیست!

گزینه2: باکتری های بی هوازی از مواد آلی مثل اتانال یا پیرووات برای بازسازی  استفاده می کنند.

گزینه3: این گزینه برای سیانوباکتری های گوگردی سبز و ارغوانی صادق نیست!

N AD+

N AD+
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گزینه 3 85

یاخته های غالف آوندی برای تثبیت کربن دارای آنزیم روبیسکو هستند که اختصاصی نیست و هم  و هم  را برحسب

شرایط می تواند وارد چرخۀ کالوین کند اما یاخته های دیگر میانبرگ، آنزیمی برای تثبیت اولیه کربن دارند که برخالف روبیسکو

به طور اختصاصی با  فعالیت کربوکسیالزی دارد و تمایلی به  ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. در گیاهان  مطابق نظر کتاب درسی، یاخته های غالف آوندی کلروپالست (سبزدیسه) ندارند.

گزینۀ ۲: نادرست. گیاهان  همانند گیاهان  تثبیت کربن را به صورت دومرحله ای انجام می دهند.

کنه میانبرگ طی روز هستند) فقط از گزینۀ ۴: نادرست. ورود اسیدهای چهارکربنه (که حاصل تثبیت اولیه کربن در یاخته های نرم آ

کنه و از کنه ای صورت می گیرد نه از طرف بافت آوندی (غالف آوندی از سمت بیرون خود با یاخته های نرم آ طرف یاخته های نرم آ

سمت داخل با بافت های آوندی در ارتباط است).

CO  ۲O  ۲

CO۲O  ۲

C۳

C۴CAM

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 86

فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو در گیاهان  در پی پالسمولیز یاخته های نگهبان و بسته شدن روزنه های هوایی انجام می شود،

که این امر درنتیجه افزایش هورمون آبسیزیک اسید (ضد جیبرلین) رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: افزایش میزان هورمون آبسیزیک اسید منجر به پالسمولیز و افزایش فشار اسمزی در یاخته های نگهبان روزنه و بسته شدن

آن ها می شود.

گزینۀ 3: آبسیزیک اسید یک هورمون مهارکننده رشد است و در تبدیل سرالد رویشی به زایشی نقشی ندارد.

گزینۀ 4: هورمون اتیلن سرعت رسیدگی را افزایش می دهد نه آبسیزیک اسید. گوجه فرنگی با قرار گرفتن در محیط دارای اتیلن، از

حالت نارس (سبزرنگ) به حالت رسیده (قرمزرنگ) تبدیل می شود؛ یعنی کلروپالست ها به کروموپالست تبدیل می شوند.

C  ۳

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 87

در یک زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای تیالکوئیدی، الکترون های برانگیخته از  به  می رسند و البته در این مسیر دچار

یک افت انرژی نیز می شوند ولی هر سه جملۀ دیگر غلط هستند.

بررسی سایر جمالت:

الف: دو زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای تیالکوئید وجود دارد.

، انرژی خود را از الکترون های برانگیختۀ  به دست می آورد. ج: پمپ غشایی 

د: اسیدی  شدن فضای تیالکوئید، حاصل عملکرد پمپ غشایی و نیز فرآیند فتولیز (تجزیۀ آب) است که تراکم  درون تیالکوئید

را می افزایند.

P  ۶۸۰P  ۷۰۰

H+
 P  ۶۸۰

H+
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گزینه 2 88

این پروتئین ها شامل پمپ پروتونی و فتوسیستم 2 است. هر دو این پروتئین ها به انتقال الکترون در زنجیره کمک می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پروتئین کاهش دهنده  نیز از عوامل افزایش دهنده شیب  است. این پروتئین سراسری نیست.

گزینۀ ۳:

درجهتمصرف انرژیجابجایی  درجابجایی جابجایی پروتئین

پمپ

پروتونی
افزایش شیب (الکترون)خالف شیب با انتقال فعالسراسری

آنزیم 

ساز

سراسری
جهت شیب با انتشار

تسهیل شده
کاهش شیب

گزینۀ 4: فتوسیستم 2 از بستره  می گیرد ولی در سمت بستره مولکولی را کاهش نمی دهد.

N ADP +H+

H+e−H+

✓✓✓

ATP✓××

H+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 89

،  و CAM در روز به تثبیت کربن در چرخۀ کالوین می  پردازند و تولید قند سه  کربنی می  کنند. در همۀ این همۀ گیاهان 

گیاهان آنزیم روبیسکو،  را به مولکول 5کربنه دوفسفاته (ریبولوزبیس فسفات) متصل و ترکیب می  کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گیاهان  و CAM تنفس نوری (ترکیب  با ترکیب 5کربنه) ندارند.

گزینۀ 3: این گزینه در رابطه با گیاهان  صادق نیست.

گزینۀ 4: گیاهان  و CAM تنفس نوری ندارند تا ضمن آن مولکول 5کربنه به دو مولکول سه و دوکربنه بشکند.

C  ۳C  ۴

CO۲

C۴O  ۲

C۳

C۴

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 90

در برخی باکتری های فتوسنتزکننده مثل باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی الکترون مورد استفاده برای تثبیت دی اکسید کربن از

 تأمین می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: الکترون های برانگیخته شده در فتوسیستم 2 با انتقال از زنجیرۀ انتقال الکترون به فتوسیستم 1 رسیده و در  نهایت به

 می رسد و آن را کاهش می دهد.

گزینۀ 3: در حین انتقال الکترون ها از فتوسیستم 2 به فتوسیستم 1 بخشی از انرژی الکترون برانگیخته شده صرف انتقال فعال  از

بستره به درون فضای تیالکوئیدی می شود.

گزینۀ 4: در حین چرخۀ کالوین  مصرف شده و الکترون های آن با انتقال به اسیدهای 3 کربنه، قند 3 کربنه تولید

می کند.

H  S۲

N ADP +

H+

N ADP H
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گزینه 4 91

فقط مورد "ت" عبارت را به درستی تکمیل می کند.

هر فتوسیستم شامل رنگیزه های فتوسنتزی و انواعی از پروتئین ها است. از طرفی هر فتوسیستم شامل آنتن های گیرندۀ نور و یک

مرکز واکنش است. هر آنتن گیرندۀ نور شامل کلروفیل ها و کارتنوئیدها و انواعی از پروتئین ها است. مرکز واکنش در فتوسیستم ۲

شامل نوعی سبزینۀ  است. مرکز واکنش در فتوسیستم 1 نیز شامل نوعی سبزینۀ  دیگر  است.

بررسی سایر عبارت ها:

الف) رنگیزۀ فتوسنتزی موجود در گیاهان همراه با انواعی (نه نوعی) از پروتئین ها، سامانه هایی به نام فتوسیستم ۱ و ۲ را تشکیل

می دهد.

ب) مرکز واکنش در فتوسیستم ۱ نیز شامل نوعی (نه انواعی) سبزینۀ  دیگر  است.

پ) هر مولکول رنگیزه ای که بتواند انرژی نور خورشید را جذب کند، همواره الكترون برانگیخته ایجاد نمی کند.

(P  ) a۶۸۰a(P  )۷۰۰

a(P )۷۰۰

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 92

) هنگام تشکیل قندهای سه کربنی از مولکول های سه کربنی، در گام دوم چرخۀ کالوین (رایج ترین روش تثبیت 

 به  و  به  تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1:  در بسترۀ کلروپالست وجود دارد و جزئی از زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء تیالکوئید محسوب نمی شود.

. گزینۀ2: تجزیۀ آب توسط آنزیم تجزیه کنندۀ آب که در کنار فتوسیستم  قرار دارد انجام می شود نه فتوسیستم 

گزینۀ4: در چرخۀ کالوین تشکیل ترکیب چهار کربنی از ترکیب پنج کربنی در هیچ گامی وجود ندارد.

CO  ۲

N ADP HN ADP +ATPADP

N ADP +

III

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 3 93

خزه ها تنها گیاهان فاقد بافت آوندی هستند و نظریۀ مونش که دربارۀ جابه جایی شیرۀ پرورده در آوند آبکش است در مورد آن ها

صدق نمی کنند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 94

الکترون های فتوسیستم 1 پس از دریافت انرژی از نور، برانگیخته شده و براساس شکل به یک پروتئین سطحی منتقل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  با دریافت الکترون کاهش می یابد، نه اکسایش!

گزینۀ 2: الکترون از آب حاصل شده و اکسیژن تولید می کند!

گزینۀ 3: الکترون های فتوسیستم 2 با دریافت نور ابتدا به فتوسیستم 1 می رسند و پس از دریافت یک نور دیگر به سمت

 انتقال می یابند.

N ADP +

N ADP +

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 95

رگبرگ شامل آوند آبکش + آوند چوبی + غالف آوندی است که یاخته های غالف آوندی گیاه  دارای سبزدیسه و درنتیجه

فتوسیستم و توانایی فتوسنتز هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. مطابق شکل، برگی که فاقد میانبرگ نرده ای باشد (برگ گیاهان تک لپه) هم در روپوست باال و هم در روپوست

پا�نی خود دارای روزنۀ هوایی است.

گزینۀ ۲: نادرست. باتوجه به تصویر، هم میانبرگ نرده ای و هم اسفنجی می توانند با روپوست و غالف آوندی مجاورت داشته باشند.

گزینۀ ۳: نادرست. در سطح کتاب درسی برگ تمام گیاهان دارای میانبرگ اسفنجی و برگ بسیاری از گیاهان عالوه بر میانبرگ

اسفنجی، دارای میانبرگ نرده ای هم هست.

C۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 96

تنفس در سلول گیاهی بر دو نوع است:

 تنفس نوری که  نمی سازد و شدت فتوسنتز را کاهش می دهد و به عملکرد روبیسکو و نور وابسته است. بخشی از آن

درون کلروپالست و قسمتی هم درون میتوکندری رخ می دهد.

 تنفس سلولی که  می سازد و به عملکرد روبیسکو و نور وابسته نیست. بخشی از آن درون سیتوپالسم و قسمتی هم

درون میتوکندری رخ می دهد.

: aATP

: bATP

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 
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در گیاهان  تثبیت اولیه (میانبرگ) و تثبیت نهایی (غالف آوندی) در دو مکان مختلف ولی طی روز انجام می شود. (جدایی

مکانی)

در گیاهان    تثبیت اولیه (طی شب) و تثبیت نهایی (طی روز) در دو زمان مختلف ولی هر دو در پارانشیم میانبرگ انجام

می شود. (جدایی زمانی)

C  ۴

CAM
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 (نیکوتیامید آدنین دی نوکلئوتید فسفات) یک دی نوکلئوتید دارای باز آلی آدنین است، که قطعًا در ساختار آن گروه

فسفات حضور دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  حالت کاهش یافته  است و الکترون دیگری نمی تواند دریافت کند.

! گزینۀ 3: تبدیل  به  در تولید  ایفای نقش می کند، نه خود 

گزینۀ 4:  طی واکنش های تاریکی، الکترون های خود از دست داده و اکسایش می یابد.

N ADP +

N ADP HN ADP +

N ADP +N ADP HATPN ADP H

N ADP H

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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فقط مورد "الف" نادرست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در فرآیند تنفس یاخته ای، روبیسكو دخالتی ندارد که بخواهد به ریبولوز بیس فسفات متصل شود.

ب) درست. هم در تنفس نوری و هم در تنفس یاخته ای، گاز کربن دی اکسید تولید می شود. البته آنزیم روبیسکو در فرآیند تنفس

نوری دخالت دارد.

ج) درست. تنفس یاخته ای هم در شب و هم در روز انجام می شود و تنفس نوری زمانی صورت می گیرد که به خاطر جلوگیری از

تعرق شدید، روزنه های هوایی بسته اند (یاخته های نگهبان کمترین فاصله را از هم دارند)

ای تولید نمی شود. د) درست. در تنفس نوری برخالف تنفس یاخته ای هیچ مولکول 

هـ) درست. در هر دو فرآیند، اکسیژن (که از محصوالت بخش نوری فتوسنتز است) و مواد آلی مصرف می شوند.

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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تنها مورد "ت" عبارت را به درستی تکمیل می کند.

هر جاندار فتوسنتزکننده می تواند هوهسته ای یا پیش هسته ای باشد که قطعًا حاوی رناتن و دنای حلقوی اند. پیش هسته ای های

فتوسنتزکننده به دو گروه اکسیژن زا و غیراکسیژن زا تقسیم می شوند. منبع الکترون در پیش هسته ای های فتوسنتزکنندۀ

غیراکسیژن زا آب نیست و ترکیباتی مثل  است و به جای اکسیژن گوگرد تولید می کنند.

بررسی عبارت ها:

الف) پیش هسته ای های فتوسنتزکننده، راکيزه ندارند.

ب و پ) منبع تأمین الکترون در پیش هسته ای های فتوسنتزکنندۀ غیراکسیژن زا، آب نیست بلکه ترکیباتی مثل  است و به جای

اکسیژن، گوگرد تولید می کنند.

ث) پیش هسته ای های فتوسنتزکننده سبزدیسه ندارند.

H  S۲

H  S۲

تالیفی کیوان نصیرزاده
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باکتری های نیترات ساز شیمیوسنتزکننده هستند و انرژی موردنیاز خود برای تولید مواد آلی را از واکنش های اکسایشی درون یاخته

کسب می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": همۀ سیانوباکتری ها الزامًا تثبیت کنندۀ نیتروژن نیستند.

گزينۀ "2": همۀ شیمیوسنتزکننده ها الزامًا نیترات ساز (تبدیل کنندۀ آمونیوم مثبت به نیترات منفی) نیستند.

گزينۀ "3": باکتری های گوگردی باکتریوکلروفیل دارند، نه کلروفیل!

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چون عدد اکسایش اتم کربن در مولکول قند به طور میانگین صفر و در کربن دی اکسید، 4- است یعنی عدد اکسایش کاهش پیدا

کرده است گیاه برای ساختن قند، به انرژی  و منبعی برای تأمین الکترون  نیاز دارد که در همه گیاهان

فتوسنتزی این دو ترکیب از واکنش های وابسته به نور تأمین می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

. در گیاهان  و  تثبیت  در دو ،  و  1) می توان گفت سه گروه گیاه فتوسنتزی وجود دارد: گیاهان 

مرحله انجام می شود. صورت سؤال به گیاهان  اشاره دارد که در آن، تثبیت دومرحله ای  دارای جدایی زمانی است

اما در یک سلول انجام می گیرد. در گیاهان  تثبیت دومرحله ای  دارای جدایی مکانی است، مرحله اول در سلول میانبرگ

و مرحله دوم یعنی چرخه کالوین در سلول غالف آوندی انجام می گیرد.

تحریک انباشت ساکارز و یون های کلر و پتاسیم که توسط نور صورت می گیرد سبب کاهش پتانسیل آب در سلول های نگهبان روزنه

و به دنبال آن ورود آب به این سلول ها و باز شدن روزنه ها می شود. در گیاهان  در روز، روزنه ها بسته اند بنابراین نور سبب

تحریک انباشت این مواد در سلول های نگهبان روزنه های آن ها نشده است.

2) در گیاهان  تثبیت کربن دی اکسید تک مرحله ای است و اولین ماده حاصل از تثبیت کربن دی اکسید، مولکولی شش کربنی و

، ناپایدار است که از ترکیب کربن دی اکسید با قند پنج کربنی و توسط آنزیم روبیسکو تولید می شود اما در گیاهان  و 

اولین ماده حاصل از تثبیت کربن دی اکسید، مولکول چهارکربنی است که از ترکیب کربن دی اکسید با اسیدی سه کربنی و توسط

آنزیمی متفاوت از روبیسکو تولید می شود. بنابراین در گیاهان  همانند گیاهان  برای تولید اولین ماده حاصل از تثبیت،

قند پنج کربنی مصرف نمی شود.

4) در گیاهان  و  روزنه ها در روز باز ولی در گیاهان  روزنه ها در روز، بسته اند؛ بنابراین در گیاهان  طول

سلول نگهبان روزنه در روز بیشتر از طول آن ها در شب نیست.

(ATP )(N ADP H)

C  ۳C  ۴CAMC  ۴CAMCO  ۲

CAMCO  ۲

C  ۴CO  ۲

CAM

C  ۳

C  ۴CAM

CAMC  ۴

C  ۳C  ۴CAMCAM

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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همۀ موارد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. از جمله پروتئین هایی که از زنجیرۀ انتقال الکترون نیستند می توان به پروتئین  ساز اشاره کرد.

ب) نادرست. براساس شکل از آنتن های گیرنده نور انرژی دریافتی از نور به مراکز واکنش فرستاده می شود.

ج) نادرست. خود الکترون برانگیخته انتقال می یابد. به شکل توجه کنید.

د) نادرست. آنزیم تجزیه کننده آب، به طور مستقیم نورخورشید دریافت نمی کند، بلکه دریافتی نور توسط فتوسیستم ها بر روی

تجزیۀ آب توسط این آنزیم اثرگذار است.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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تولید  در فقدان اکسیژن به معنی گلیکولیز یعنی اولین مرحلۀ تنفس سلولی است که در سیتوپالسم تمام سلول های زنده

صورت می گیرد. ولی بقیۀ  موارد غلط هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: اگر روزنه های هوایی بسته شوند، تنفس نوری مانع از فتوسنتز می گردد.

، کارایی فتوسنتز چندان زیاد نیست. گزینۀ2: در گیاهان 

، روزنه های هوایی خود را در شب باز می کنند ولی گیاهان  و  در شب، روزنه ها را می بندند. گزینۀ4: گیاهان 

ATP

CAM

CAMC  ۳C  ۴

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 
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تصویر بخش انتهایی چرخۀ کالوین را نشان می دهد و منظور سؤال، گیاهان  هستند که در اکثر یاخته های میان برگشان (به جز

غالف آوندی) توان انجام چرخۀ کالوین را ندارند.

تنها یاخته های اپیدرمی که دارای سبزدیسه (کلروپالست) هستند، یاخته های نگهبان روزنه هستند. در این یاخته ها برخالف میانبرگ

، تثبیت کربن، به صورت دومرحله ای نیست و فقط در چرخۀ کالوین صورت می گیرد. گیاهان  و 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تثبیت اولیه و نهایی کربن در گیاهان  در یک زمان ولی در دو یاخته متفاوت (اولیه در میانبرگ و نهایی در غالف آوندی)

صورت می گیرد. (جدایی مکانی دارد)

گزینۀ ۲: نادرست. تثبیت اولیه توسط آنزیمی غیر از روبیسكو ولی تثبیت نهایی توسط روبیسكو صورت می گیرد.

! گزینۀ ۳: نادرست. ویژگی برگ و یا ساقه گوشتی و پرآب، مخصوص گیاهان  است نه گیاهان

C  ۴

C۴CAM

C  ۴

CAMC  ۴
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همۀ گیاهان ازجمله گیاهان  که  را فقط توسط چرخۀ کالوین تثبیت می کنند، طی مرحلۀ گلیکولیز بدون حضور اکسیژن

 می سازند.

بررسی سایر گزینه ها:

، در شب دی اکسید کربن به صورت اسیدهای آلی تثبیت و سپس در واکوئل ذخیره می کنند. در این گزینۀ 1: در گیاهان 

گیاهان طی روز  از تجزیۀ اسیدهای آلی به وجود آمده و وارد کلروپالست می شود.

، دی اکسید کربن را فقط در طول روز تثبیت می کنند درحالی که در گیاهان  فعالیت اکسیژنازی گزینۀ 3: گیاهان  و 

روبیسکو را در دماهای باال و شدت های زیاد نور، ندارند.

گزینۀ 4: همۀ گیاهان  و  عالوه بر تثبیت  در ترکیب چهار کربنی،  را در ترکیب 3 کربنی (چرخۀ کالوین)

تثبیت می کنند؛ بنابراین گیاهانی وجود ندارند که فقط در ترکیب 4 کربنی  را تثبیت کنند.

C  ۳CO  ۲

N ADH

CAM

CO۲

C  ۳C  ۴C  ۴

C  ۴CAMCO  ۲CO  ۲

CO۲

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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ساخت  به روش نوری در غشاء تیالکوئید به واسطۀ اختالف غلظت بین دو طرف غشاء تیالکوئید انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  ناقل الکترون نیست!

گزینۀ 2: دی اکسید کربن در واکنش های مستقل از نور کاهش پیدا کرده و قند می سازد.

گزینۀ 3: پروتئین های درون کلروپالست، الزامًا توسط دنای حلقوی کلروپالست ساخته نمی شوند!

ATP

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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با مهار روبیسکو، چرخه کالوین متوقف می شود و مراحل آن صورت نمی گیرد. در بخش انتهایی چرخۀ کربس، قندهای سه کربنه به

پنج کربنه تبدیل می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. بازشدن روزنه های هوایی ارتباط مستقیمی با عملکرد آنزیم روبیسكو ندارد و با کاهش آبسیزیک اسید صورت

می گیرد.

گزینۀ ۲: نادرست. در گیاه آناناس که از گیاهان  است، تولید اسیدهای چهارکربنه در مرحله اول تثبیت کربن، طی شب و

درون میان یاخته صورت می گیرد. این فعالیت ارتباط مستقیمی با روبیسکو (که درون کلروپالست فعالیت می کند) ندارد.

گزینۀ ۳: نادرست. اسیدی شدن فضای تیالکوئید در روز به دو دلیل است: تجزیه آب در حضور نور (+) عملکرد پمپ پروتون در

غشای تیالکوئید. این موارد ارتباط مستقیمی با عملکرد روبیسکو ندارند.

تذکر مهم: اگر مهارشدن روبیسکو طول بکشد، فتوسنتز دچار اختالل خواهد شد و درنتیجه کلیه فعالیت های گیاه دچار مشکل

می شود!

CAM
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به ترتیب شماره ۱ روپوست رویی، شماره ۲ میانبرگ، شماره ۳ آوند چوبی و شماره ۴ یاخته نگهبان روزنه است. یاخته های روپوستی

به جز یاخته های نگهبان روزنه دارای یاخته های غیر فتوسنتز کننده هستند که فاقد آنزیم ترکیب کننده ریبولوز بیس فسفات و

اکسیژن هستند.    

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در یاخته های آوند چوبی چون پروتوپالست به طور کامل از بین رفته است و فقط دیواره برجای مانده، نمی توان گفت

قندکافت انجام شده و پیرووات تولید می شود.

گزینۀ 2: همه یاخته های موجود در میانبرگ فتوسنتزی نیستند.

گزینۀ ۴: تورژسانس نگهبان روزنه برای بازشدن روزنه و ورود دی اکسید کربن به درون برگ است. دقت کنید که یاخته های نگهبان

روزنه به راحتی با هوای اتمسفر در تماس است و بدون نیاز به تورژسانس نیز قادر به فتوسنتز است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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موارد الف، ج و د جمله را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. الکترون های زنجیره انتقال الکترون مابین فتوسیستم 2 و فتوسیستم 1، میزان پروتون های درون تیالکوئید را افزایش

می دهد، ولی در زنجیره انتقال الکترون مابین فتوسیستم 1 و  این اتفاق رخ نمی دهد.

ب) درست. هر سامانه فتوسنتزی (فتوسیستم) الکترون های خود را از مولکول های مجاور دریافت می کند. فتوسیستم 2، الکترون ها

را از آنزیم تجزیه کننده آب، و فتوسیستم 1 از ناقل الکترونی مجاور دریافت می کند.

ج) نادرست. باتوجه به شکل مولکول های ناقل الکترون می توانند سراسری یا سطحی باشند.

د) نادرست. آنزیم تجزیه کننده آب (مولکول تولیدکننده اکسیژن) در مجاورت فتوسیستم 2 قرار دارد، نه فتوسیستم ها!

N ADP +

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ساز تولید می شود. در میتوکندری کمی از تمام  تولیدشده در کلروپالست به روش نوری و به کمک آنزیم کانالی 

 هم در چرخۀ کربس در سطح پیش ماده تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

ساز، در داخلی ترین غشای میتوکندری و کلروپالست، عضو زنجیره انتقال الکترون گزینۀ ۱: نادرست. پروتئین کانالی آنزیمی 

نیست ولی در مجاورت آن ها قرار دارد.

ساز، در داخلی ترین غشای میتوکندری و کلروپالست، عبوری یون های هیدروژن را گزینۀ ۲: نادرست. پروتئین کانالی آنزیمی 

درجهت شیب غلظت به روش انتشار تسهیل شده انجام می دهد.

ساز در میتوکندری و کلروپالست، باواسطه زنجیره انتقال گزینۀ ۳: نادرست. تولید  توسط پروتئین کانالی آنزیمی 

الكترون و با استفاده از فسفات آزاد (معدنی) صورت می گیرد و با تولید  در سطح پیش ماده تفاوت دارد.

ATPATP

ATP

ATP

ATP

ATPATP

ATP
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سلول های تمایزیافتۀ روپوستی برگ شامل سلول های نگهبان روزنه و یا کرک ها می شوند که هر دو توانایی گلیکولیز دارند و در

گلیکولیز (فرایندی بی هوازی)  تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: تثبیت  از ویژگی های سلول های فتوسنتزکننده است. توجه کنید که سلول های کرک که از سلول های تمایزیافتۀ

روپوستی هستند به دلیل نداشتن کلروپالست قادر به فتوسنتز و تثبیت  نیستند.

گزینۀ2: فقط یاخته های نگهبان روزنه زمانی که تحت تاثیر آبسیزیک اسید قرار می گیرند این کار را انجام می دهند و برایشان

پالسمولیز رخ می دهد نه هر یاختۀ تمایز یافتۀ روپوستی!

گزینۀ3: هر سلول روپوستی کلروپالست ندارد (سلول های کرک) تا تنفس نوری (فعالیت اکسیژنازی روبیسکو) را بتواند انجام دهد.

ADP

CO  ۲

CO۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 4 113

در این آزمایش مطابق شکل زیر مشخص شد که در ابتدا و انتهای پرتوهای مرئی، تجمع باکتری های موازی بیشتر است پس در آن

بخش ها تجزیۀ آب بیشتر صورت گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. پرتوهای مرئی طول موجی بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر دارند. کمتر از ۴۰۰ چون توسط گیرنده های بینایی آدمی

قابل تشخیص نیست، مرئی نامیده نمی شود.

گزینۀ ۲: نادرست. پرتوهای با طول موج بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر کمترین تأثیر را بر فتوسنتز دارند ولی نمی توان گفت هیچ تأثیری

ندارند. البته در تصویر هم مشخص است.

گزینۀ ۳: نادرست. بیشترین تجمع باکتری هوازی ابتدا مربوط به بخشی است که تحت تأثیر پرتوهای قرمز است و پس ازآن

پرتوهای آبی.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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افزایش فعالیت راکیزه (میتوکندری) می تواند باعث افزایش مقدار کربن دی اکسید شود که از پیش ماده های عملکرد روبیسکو

است. از فصل ۱ به خاطر داریم که افزایش مقدار پیش ماده در حضور آنزیم تا حدی، باعث افزایش سرعت می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. آنزیم روبیسکو در ماده زمینه کلروپالست و طی روز دارد که به خاطر عملکرد پمپ پروتون در غشای تیالکوئیدی،

 آن (مادۀ زمینه)، بیشتر از ۷ است.

گزینۀ ۲: نادرست. در جایگاه فعال روبیسکو یک بخش برای اتصال به کربن دی اکسید (کوچک) و یک بخش برای اتصال به ریبولوز

بیس فسفات (بزرگ تر) وجود دارد.

گزینۀ ۳: نادرست. در اکثر گیاهان، آبسیزیک اسید در شب بیشتر از روز است تا روزنه های هوایی را ببندد، ولی روبسیکو (چرخۀ

کالوین) فقط در روز صورت می گیرد.

pH

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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به شکل زیر توجه کنید:

به فضای خارجی تیالکوئید و فضای داخلی غشای داخلی کلروپالست (فضایی که توسط غشای درونی محصور شده است)

استروما(بستره) گویند.

در غشای تیالکوئید دو فتوسیستم وجود دارد که از تعدادی پروتئین و رنگیزه ساخته شده است. هر دو فتوسیستم نور را جذب

می کنند که این خاصیت مربوط به رنگریزه های آن ها می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آنزیم تجزیه کنندۀ آب فقط در غشاء داخلی تیالکوئید و متصل به فتوسیستم 2 قرار دارد.

گزینۀ 3: ترکیب 6 کربنه در چرخه کالوین تولید می شود که محل آن استروما (بستره) است.

، در مرحلۀ سوم فتوسنتز برای ساخت پیوندهای کربن - هیدروژن استفاده گزینۀ 4: از انرژی مولکول ناقل الکترون 

می شود. واکنش هایی که منجر به تثبیت  می شوند به واکنش های مستقل از نور مشهورند که در استروما انجام می پذیرند.

N ADP H

CO۲

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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مورد الف و د درست هستند.

بررسی موارد:

، بخشی از فرآیند تنفس هوازی است که در اکثر یاخته های زنده گیاهی (به جز الف) درست. تبدیل پیرووات به اسیتل کوآنزیم 

یاخته آبکشی) در شرایط کافی بودن اکسیژن انجام می شود.

ب) نادرست. یاخته های غالف آوندی در گیاهان  برخالف  دارای کلروپالست و توان تولید آنزیم روبیسکو هستند.

ج) نادرست. یاخته های غالف آوندی در گیاهان  برخالف  دارای روبیسکو و توان تثبیت کربن در اسید سه کربنه طی چرخۀ

کالوین هستند.

د) درست. چون یاخته های غالف آوندی در گیاهان  دارای کلروپالست هستند، می توانند در کلروپالست  را به

 تبدیل کنند. ولی یاخته های غالف آوندی گیاهان  در سطح کتاب درسی فاقد کلروپالست و درنتیجه فاقد این

توان معرفی شده اند.

A

C۴C  ۳

C  ۴C  ۳

C  ۴N ADP +

N ADP HC  ۳

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در مراحل پایانی تنفس نوری که در میتوکندری خاتمه می یابد، گاز کربن دی اکسید تولید می شود ولی این دلیلی بر توقف فرآیند

تنفس نوری نیست (مقدار آن به حدی نیست که باعث جلوگیری از تداوم تنفس نوری شود)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. از علوم دهم به یاد دارید که گازها به روش انتشار ساده از غشاهای یاخته ای عبور می کنند.

گزینۀ ۲: نادرست. ماده دوکربنه باید از چهار غشای دو الیه (دو غشاء داخلی و خارجی کلروپالست و دو غشاء خارجی و داخلی

میتوکندری) بگذرد تا به محل پایانی واکنش برسد.

گزینۀ ۳: نادرست. شروع واکنش های تنفس نوری در کلروپالست و بخشی از آن در میتوکندری است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 118

در فرآیند تنفس نوری، مولکول آغازگر چرخۀ کالوین؛ یعنی "ریبولوزبیس فسفات" تجزیه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در تنفس نوری ترکیب دو کربنه از بسترۀ کلروپالست خارج می شود.

گزینۀ3: دی اکسید کربن در تنفس نوری درون میتوکندری آزاد می شود.

گزینۀ4: با افزایش تولید آبسیزیک اسید، تنفس نوری زیادتر می شود؛ چون روزنه های هوایی بسته می شوند.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 119

گزینۀ 1: نادرست. تبدیل انرژی نوری به شیمیایی در زنجیره های انتقال الکترون روی می دهد. درواقع کار فتوسیستم ها به دام

انداختن انرژی نوری است.

گزینۀ 3: نادرست.

گزینۀ 4: نادرست. در سلول های میانبرگ این گیاهان تثبیت کربن دی اکسید به روش غیر کالوین انجام می گیرد.

تالیفی منصور کهندل
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ساز میتوکندری برخالف همین آنزیم در کلروپالست به حضور نور وابسته نیست زیرا الکترون های موردنیاز را فعالیت آنزیم 

نه از تجزیۀ نوری آب، بلکه از مواد آلی به دست می آورد. درنتیجه هنگام شب هم (که روزنه های هوایی اکثر گیاهان بسته

می شوند) برخالف کلروپالست می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

ساز برخالف پمپ پروتون، نه در میتوکندری و نه در کلروپالست عضو زنجیره انتقال الكترون گزینۀ ۱: نادرست. آنزیم 

محسوب نمی شود.

ساز هم در میتوکندری و هم در کلروپالست، بخشی از مجموعه پروتئینی است که قسمت کانالی گزینۀ ۳: نادرست. آنزیم 

آن یون های هیدروژن را درجهت شیب غلظت (به روش انتشار تسهیل شده) از تیالکوئید دور می کند.

ساز در میتوکندری و کلروپالست هر دو رو به بخشی است که تراکم یون های گزینۀ 4: نادرست. جایگاه فعال آنزیم 

هیدروژن به خاطر فعالیت پمپ پروتون، کمتر و درنتیجه در  باالتر از ۷ فعالیت می کنند.

ATP

ATP

ATP

ATP

pH
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چون به چند نوع رنابسپاراز در یاخته اشاره شده، پس منظور هوهسته ای (یوکاریوت) است و چون به وجود سه نوع زنجیرۀ انتقال

الكترون در آن ها اشاره شده پس در سطح کتاب درسی می توان گفت، منظور یوکاریوت های فتوسنتزکننده (دارای سبزدیسه)ای

هستند که میتوکندری هم دارند (در غشای داخلی میتوکندری   ، تعداد زیادی از یک نوع زنجیرۀ انتقال الكترون و در غشای

تیالکوئیدی کلروپالست تعداد زیادی از دو نوع زنجیره انتقال الكترون وجود دارد). پس این یاخته ها ممکن است مربوط به

جلبک ها (مثل اسپیروژیر) یا آغازیان (مانند اوگلنا) و یا گیاهان باشند.

می دانیم در گیاهان در شرایط کمبود اکسیژن، هر دو نوع تخمیر الكلى (تبدیل پیرووات به اتانال و سپس اتانول) و تخمیر الکتیکی

(تبدیل پیرووات به اسید الکتیک) دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. چون کلروپالست (سبزدیسه) دارد، توان تولید نوری  را دارد.

گزینۀ ۲: نادرست. تمام یاخته های زنده در سطح کتاب درسی توان انجام فرآیند گلیکولیز (قندكافت) را دارند که در بخش آخر آن

بدون دخالت زنجیرۀ انتقال الكترون، در سطح پیش ماده می توانند  تولید کنند.

گزینۀ ۴: نادرست. این نوع جانداران در هسته، راکیزه و دیسه خود دارای دنا هستند. دنای موجود در راکیزه و دیسه، بدون ارتباط

با چرخۀ یاخته ای، می توانند تکثیر شوند ولی تکثیر دنای هسته مستقیمًا به مراحل چرخۀ یاخته ای وابسته است.

ATP

ATP
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) واکنش های مستقل از نور فتوسنتز (تثبیت دی اکسید کربن) انجام ) و آناناس ( در همه گیاهان، ازجمله گیاه ذرت (

می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) برای فرار از انجام تنفس نوری (فعالیت اکسیژنازی روبیسکو) سازگار شده اند.  گزینۀ 2: گیاهان ذرت و آناناس ( و 

) واکوئل مرکزی در انجام فتوسنتز نقشی ندارد.  گزینۀ 3: در گیاهان ذرت و گل سرخ ( و 

گزینۀ 4: در تنفس نوری ترکیب دوکربنی در خارج از کلروپالست تجزیه شده و دی اکسید کربن در میتوکندری تولید می شود. دقت

) تنفس نوری ندارد.  ) تنفس نوری انجام می دهد ولی ذرت (گیاهان  کنید که گل سرخ (گیاهان 

C  ۴CAM

C۴CAM

C۴C  ۳

C۳C  ۴

تالیفی بهزاد پورغالمی
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روزنه های هوایی در گیاهان  در طول روز باز و بسته می شوند. از آنجایی که در گیاهان نیز تخمیر الکلی قابل انجام است،

می توان عنوان کرد دی اکسید کربن آزادشده ممکن است به تنفس نوری یا تنفس یاخته ای مربوط نباشد و حاصل تخمیر باشد. به

این ترتیب  ممکن است درون مایع میان یاخته و از تخمیر الکلی حاصل شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در گیاهان  و  تثبیت درون مایع میان یاخته نیز (به صورت اسید چهارکربنه) انجام می شود. دقت کنید که در

همه یاخته های زنده این گیاهان در طی قندکافت  در سطح پیش ماده تولید می شود.

گزینۀ 2: در گیاهان  و  از تجزیۀ یک اسید چهارکربنه،  آزاد می شود. دقت کنید که اگر کلروپالست در یک یاخته

وجود داشته باشد، میتوکندری هم در آن حضور دارد و دو نوع دنای حلقوی دیده می شود.

گزینۀ 4: در گیاهان  فقط بخشی از یاخته های کلروپالست دار (یاخته های غالف آوندی) قند می سازند. در این گیاهان اسید

چهارکربنه از طریق پالسمودسم جابه جا می شود.

C  ۳

CO۲

C  ۴CAM

ATP

C  ۴CAMCO  ۲

C  ۴

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گام اول

گام دوم

124

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

باکتری  همزیست با جلبک سبز رشته ای هوازی است اما باکتری موثر در تولید فرآورده های شیری تخمیر الکتیکی دارد.

تمام سلول های زنده جانداران مرحلۀ اول تنفس سلولی (گلیکولیز) را انجام می دهند. گلیکولیز شامل 4 مرحله است که در گام سوم

آن به هر مولکول 3 کربنی فسفات دار یک گروه فسفات افزوده و همچنین با مصرف 2 مولکول  دو مولکول 

تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فقط ضمن تبدیل پیروات به استیل کوآنزیم آ در تنفس هوازی  این عمل انجام می شود.

گزینۀ 2: در مورد باکتری های هوازی صادق نیست!!

گزینۀ 3: مربوط به تنفس هوازی و زنجیرۀ انتقال الکترون است که شامل باکتری های بی هوازی نمی شود.

N AD+N ADH

گزینه 2 125

در مرحلۀ قندکافت که فرایندی بی هوازی است در یاخته های این گیاهان ATP تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: گیاهان  و  روزنه های هوایی خود را در شب باز نمی کنند.

گزینۀ3: منظور گیاهان  است که دی اکسید کربن را در یک نوع یاخته خود تثبیت می کنند.

گزینۀ4: هر دو گیاهان  و  در این شرایط فتوسنتز را با کارایی باالیی  انجام می دهند.

C۳C  ۴

CAM

C۴CAM

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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منظور سؤال، انواعی از باکتری ها و آغازیان هستند.

فقط مورد (د) درست است.

بررسی هریک از موارد:

الف) نادرست. شروع ترجمه قبل از پایان رونویسی مربوط به باکتری ها است ولی در ژن های  هستۀ آغازیان ممکن نیست.

ب) نادرست. تولید پیش سازهای رنا، مربوط به رناهای تولیدشده در هستۀ آغازیان است ولی در مورد باکتری ها (در سطح کتاب

درسی) رنای پیش ساز تولید نمی شود.

ج) نادرست. عوامل رونویسی مربوط به رونویسی درون هستۀ یوکاریوت ها (آغازیان) است و باکتری ها فاقد عوامل رونویسی

هستند.

د) درست. هم در پیش هسته ای ها (باکتری ها) و هم در هوهسته ای ها (مثل آغازیان)، به یک رنای پیک تعدادی رناتن پشت سر

هم می توانند متصل شوند و فرآیند ترجمه را انجام دهند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 127

منظور سؤال گیاهان CAM مانند آناناس و برخی انواع کاکتوس است که در طول روز روزنه های هوایی را بسته و در طول شب باز

می کنند. در این گیاهان برخالف گیاهان  که تثبیت اولیه و نهایی شان در دو سلول مختلف (میانبرگ و غالف آوندی) صورت

می گیرد و جدایی مکانی دارد، تثبیت اولیه و نهایی کربن هر دو در یک یاخته (میانبرگ) صورت می گیرد ولی جدایی زمانی دارد

(تثبیت اولیه در شب و تثبیت نهایی در روز).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. گیاهان  و گیاهان CAM برخالف گیاهان  نسبت به تنفس نوری و عملکرد اکسیژنازی روبیسکو مقاوم

هستند.

گزینۀ 2: نادرست. تثبیت اولیه و نهایی کربن در گیاهان CAM برخالف گیاهان 4 در دو زمان متفاوت (شب و روز) صورت می گیرد.

گزینۀ 3: نادرست. گیاهان CAM تثبیت اولیۀ کربن را در شب یعنی هنگامی که روزنه های هوایی باز است و تثبیت نهایی کربن را در

روز یعنی هنگامی که روزنه های هوایی بسته اند انجام می دهند.

C  ۴

C  ۴C  ۳
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، فتوسنتز و ساخت قند در دو نوع یاخته میان برگ و غالف آوندی انجام می شود. در یاخته میان برگ اسید در گیاهان 

چهارکربنه از ترکیب اسیدی سه کربنه و  تولید شده و در یاخته غالف آوندی تجزیه شده و  می سازد. دقت کنید که

تولید و تجزیه اسید چهارکربنه در مایع میان یاخته اتفاق می افتد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در گیاهان  و  تثبیت کربن به دو صورت اتفاق می افتد و در این یاخته ها در زمان بسته بودن روزنه ها چرخۀ

کالوین انجام می شود ولی الزامًا در کل مدت زمان بسته بودن روزنه ها نیست و به میزان اسید چهار کربنه تولید شده وابسته است.

گزینۀ 2: تنفس نوری در گیاهان  اتفاق می افتد. در این گیاهان همه یاخته های هسته دار (از جمله یاخته های ریشه) الزامًا

فتوسنتز نمی کنند.

گزینۀ 3: در گیاهان  تثبیت به باز بودن روزنه وابسته است. در حالی که در گیاهان  ساختارهای گوشتی دیده می شود.

C  ۴

CO  ۲CO  ۲

C  ۴CAM

C  ۳

C۳CAM

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گیرنده نهایی الكترون در بخش نوری،  است که یک دی نوکلئوتید است که دارای یک باز  و یک باز  است. چون

باز  دو حلقه ای است پس این دی نوکلئوتید قطعًا بیش از دو حلقه نیتروژن دار دارد. در ضمن قطعًا دو قند پنج کربنه، دو باز آلی

و بیش از یک فسفات در ساختار آن به کار رفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: نادرست. دریافت الكترون در هر دو فتوسیستم از سطح داخل آن ها صورت می گیرد. (به تصویر دقت کنید)

گزینۀ ۳: نادرست. گیرنده نهایی الكترون در بخش غیرنوری، اسیدهای سه کربنه هستند که با دریافت الكترون از  به

قند سه کربنه تبدیل می شوند.

گزینۀ ۴: نادرست. هنگام ورود پروتون به تیالکوئید به کمک پمپ پروتون، انرژی الکترون های در حال عبور از زنجیره انتقال الكترون

بعد از فتوسیستم ۲ استفاده می شود. هنگام خروج پروتون از تیالکوئید به کمک پروتئین کانالی- آنزیمی برای تولید  از

، انرژی مصرف می شود.

N ADP +AN

A

N ADP H

ATP

ADP
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این یاخته قطعًا یوکاریوت است. یاخته های یوکاریوتی برای اولین مرحله فشرده سازی دنای درون  هسته، به پروتئین های هیستون

نیاز دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. مخمر نان که تخمیر الكلی انجام می دهد، می توان در شرایط بی هوازی و کمبود اکسیژن بدون انجام تنفس

هوازی به تولید کربن دی اکسید و اتانول بپردازد.

گزینۀ ۲: نادرست. باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی که دارای باکتریوکلروفیل و غیراکسیژن زا هستند، ممکن است از 

به عنوان منبع الكترون (نه منبع انرژی) استفاده کنند.

گزینۀ ۳: نادرست. از باکتری های گوگردی در تصفیه فاضالب ها برای حذف هیدروژن سولفید (که بویی شبیه تخم مرغ گندیده

دارد) استفاده می شود نه تولید آن!

H  S۲
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موارد (الف) و (ج) عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف: در گیاهان  تثبیت کربن فقط در روز انجام می شود.

ب: یاخته های روپوستی در اندام های هوایی با بیان ژن های مربوط به آنزیم پوستک ساز مواد پوستک را ساخته و به سطح مجاور

هوا ترشح می کنند.

ج: سلول های شمارۀ 3 در گیاهان  نمی توانند با آزادسازی  از اسید چهارکربنی، اسید سه کربنی بسازد.

د: در سلول شمارۀ 4، امکان رخ دادن چرخۀ کربس وجود دارد پس پیرووات حاصل از گلیکولیز می تواند درون میتوکندری به

استیل کوآنزیم  تبدیل شده و  تولید کند.

C۳

C۳CO  ۲

AN ADH

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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کلروفیل a در تمام هو هسته ای های فتوسنتزکننده و برخی باکتری ها فتوسنتزکننده (سیانوباکتری) وجود دارد. در باکتری های که

اندامک (غشاهای درونی) ندارند، درون یاخته اسمز بی معنا است ولی برای هوهسته ای ها که اندامک دارند، عبور آب از غشاء

اندامک ها به روش اسمز صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز، بخشی از باکتری های فتوسنتزکنندۀ بی هوازی هستند.

گزینۀ 2: باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی دارای باکتریوکلروفیل ولی سیانوباکتری ها فاقد آن هستند.

C۴گزینۀ 4: یاخته های میانبرگ گیاهان  این گونه هستند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کنه ای، یاخته های غالف آوندی و آوند آبکش هر یاختۀ زنده ای که بین روپوست رویی و زیرین قرار می گیرد شامل یاخته های نرم آ

کنه ای و یاخته های غالف آوندی، هسته ندارند اما زنده اند. است. یاخته های آوند آبکش برخالف یاخته های نرم آ

بررسی عبارت ها:

کنه ای دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند. الف) یاخته های نرم آ

ب) یاخته های آوند آبکش، هسته و توانایی عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای را ندارند.

پ) یاخته های آوند آبکش، هسته و ژن آنزیم رنابسپاراز  را ندارند.

کنه ای اسفنجی و ت) تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی قند مربوط به یاخته های فتوسنتزکننده است؛ یعنی یاخته های نرم آ

کنه ای نرده ای. یاخته های نرم آ

II

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 134

ریزوبیوم نوعی باکتری (پروکاریوت) است؛ بنابراین RNA چندژنی دارد و برخالف جلبک قهوه ای (از آغازیان نوعی یوکاریوت) پیام

چند ژن توسط یک نوکلئیک اسید حمل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: ممکن است جهش نقطه ای باعث تغ�ر در مولکول رونوشت نشود. (مثًال در جهش های بی اثر)

گزینۀ ۳: در ریزوبیوم فقط یک نوع آنزیم RNA پلیمراز وجود دارد.

گزینۀ ۴: هر دو باکتری هستند و تنظیم بیان ژن معموال در مرحله رونویسی انجام می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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در گام سوم چرخۀ کربس ترکیب 5 کربنی به ترکیب 4 کربنی تبدیل می شود، هنگام انجام این فرآیند انرژی الزم برای ساخته شدن

یک مولکول  فراهم می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: هنگام تثبیت دی اکسید کربن  نقشی ندارد.

گزینۀ3: در گام اول گلیکولیز، گلوکز به ترکیب شش کربنی دو فسفاته تبدیل می شود که در این واکنش  مصرف و 

تولید می شود.

گزینۀ4: در مرحلۀ تاریکی فتوسنتز از تبدیل مولکول سه  کربنی به قند پنج  کربنی انرژی تولید نمی شود.

ATP

N ADH

ATPADP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 2 136

در گیاهان  تثبیت کربن فقط اسید سه کربنه ایجاد می کند. در این گیاهان، تنفس نوری (تولید  به دنبال واکنش های

نوری کلروپالست) شانس بیشتری دارد.

گیاهی که در آن تثبیت کربن فقط در طول شب یا فقط در مایع میان یاخته انجام شود وجود ندارد. دقت کنید که یاخته های

نگهبان روزنه رشد طولی به معنی باز شدن روزنه های هوایی گیاه است.

C  ۳CO  ۲
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موارد "الف" و "ج" جملۀ فوق را به  درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست - همۀ آنزیم های رنابسپارازی درون میان یاخته ساخته می شوند. دقت کنید که در باکتری ها و راکیزه و سبزدیسه نیز

می توان عنوان کرد که ساخت رنابسپاراز درون میان یاخته انجام می شود.

ب) نادرست - هر رنای ناقلی تنها به یک آمینواسید متصل می شود و یک آمینواسید حداقل یک رنای ناقل دارد.

ج) درست - رنای رناتنی همراه با پروتئین ها باعث ایجاد زیرواحدهای ریبوزومی می شود.

د) نادرست - برای رنای پیک تولیدشده در باکتری ها و همین طور راکیزه و سبزدیسه صادق نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 138

راكیزه بدون ارتباط به نور، طی فرآیند تنفس یاخته ای، اکسیژن جذب و کربن دی اکسید را دفع می کند. ولی سبزدیسه فقط در

حضور نور توان جذب کربن دی اکسید و دفع اکسیژن را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. برای تولید مواد آلی از معدنی، سبزدیسه برخالف راكیزه نقش اساسی دارد.

تذكر: البته راكیزه با تولید گاز موردنیاز فتوسنتز یعنی کربن دی اکسید می تواند در تولید مواد آلی به طور غیرمستقیم نقش داشته

باشد ولی چون گیاه اكثر کربن دی اکسید الزم را از محیط اطراف می گیرد، نقش راکیزه در این مورد اساسی نیست.

گزینۀ ۲: نادرست. درون راکیزه هر دو واکنش تبدیل  به  و بالعکس بدون ارتباط با نور روی می دهد. درون

سبزدیسه واکنش  به  و بالعکس در حضور نور روی می دهد.

گزینۀ ۳: نادرست. هر دو اندامک راکیزه و سبزدیسه، دارای دنای حلقوی و توان تکثیر مستقل از چرخۀ یاخته ای هستند ولی تکثیر

دنا به کمک هلیکاز و دنابسپاراز صورت می گیرد که هر دو از آنزیم های پروتئینی محسوب می شوند.

یادآوری: تنها آنزیم غیرپروتئینی که در سطح کتاب درسی باید بشناسیم، نوعی رنای رناتنی است که در ساختار ریبوزوم (بخش بزرگ

) در هنگام ترجمه باعث ایجاد پیوند پپتیدی (اتصال آمینواسیدها به هم طی واکنش سنتز آبدهی) می گردد. مجاور خانه 

N AD+N ADH

N ADP +N ADP H

A
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باتوجه به تصویر زنجیره انتقال الكترون در غشای تیالکوئیدی، برخی بخش ها سراسری (عرض غشایی) هستند و با هر دو الیه

فسفولیپیدی تماس دارند ولی برخی هم فقط با الیه خارجی و برخی هم فقط با الیه داخلی در تماس هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. آنزیم تجزیه کننده آب بخشی از فتوسیستم ۲ در سطح داخل غشای تیالکوئیدی است که بخشی از هر دو

فتوسیستم.

گزینۀ ۳: نادرست. تولید  مربوط به واکنش های نوری و تولید ریبولوزفسفات مربوط به چرخۀ کالوین است که هر دو

در روز روی می دهد.

گزینۀ ۴: نادرست. گیاه آناناس نوعی گیاه  است که روزنه های هوایی آن در روز بسته است ولی در همین روز فرآیند

چرخۀ کالوین را با مکانیسم های ضدتنفس نوری انجام می دهد.

N ADP −۲

CAM

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در روش سیمپالستی، منافذ پالسمودسم آن قدر بزرگ است که پروتئین ها ، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس های گیاهی از آن عبور

می کنند. در ریشه این مسیر وجود دارد و بنابراین ویروس می تواند عرض ریشه را طی کرده خود را وارد استوانه آوندی و وارد

سامانۀ آوندی نماید. به یاد داشته باشیم ویروس فقط عرض ریشه را طی می کند تا به آوند چوبی برسد و آوند چوبی پالسمودسم

ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) عناصری همچون نیتروژن و فسفر که نقش مهمی در ساختار پروتئین ها و مولکول های وراثتی دارند ، بیش تر از خاک جذب

می شوند، اما اساس این دو مادۀ آلی کربن است که بیشتر به صورت گاز و از طریق روزنه ها به گیاهان می رسد.

3) در گیاه سویا هم در یاخته های ریشه و هم در گرهک های ریشه توسط ریزوبیوم ها نیتروژن جو تثبیت و به آمونیوم تبدیل

می گردد. در ریشه آوندهای چوب و آبکش به صورت مجزا قرار دارند و تشکیل دستۀ آوندی نمی دهند. دسته های آوندی از

مشخصه های ساقه در نهاندانگان است.

4) باکتری هم زیست با گیاه سویا، ریزوبیوم است که چون تولیدکننده نمی باشد، مواد آلی موردنیاز خود را از گیاه دریافت می کند.

ویژگی بیان شده در گزینه، مربوط به باکتری های شیمیوسنتزکننده است که می توانند مواد آلی موردنیاز خود را به این روش بسازند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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جانداران فتوسنتزکننده شامل باکتری ها، گیاهان و آغازیان هستند که محصول فتوسنتز در برخی از باکتری ها (باکتری های

غیراکسیژن زا)، ترکیبات دیگری (مثل گوگرد) به جای اکسیژن است.

داشتن رنگیزه برای جذب نور خورشید و سامانه برای تبدیل انرژی نورانی به انرژی شیمیایی ذخیره شده در مواد آلی ویژگی همۀ

فتوسنتزکننده ها است (رد گزینه های 1 و 3) و جانداران غیرفتوسنتزکننده برای تأمین انرژی موردنیاز خود از محصوالت تولیدشدۀ

جانداران فتوسنتزکننده استفاده می کنند (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 142

باتوجه به تصویر باال، الکترون های حاصل از تجزیۀ نوری آب مستقیمًا به فتوسیستم ۲ و به طور غیرمستقیم (باواسطه زنجیرۀ انتقال

الكترون میان دو فتوسیستم) به فتوسیستم 1 می رسد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: نادرست. فتوسیستم ۱ هنگام اکسایش، الکترون خود را به پروتئین سطح خارج تیالکوئید می دهد.

گزینۀ ۳: نادرست. هر دو فتوسیستم الکترون های کم انرژی را دریافت کرده و با انرژی نورانی که به صورت پتانسیل درآورده اند آن ها

را به الكترون پرانرژی تبدیل می کنند. در ضمن، فتوسیستم ۲ الكترون را از یک ماده معدنی (آب) و فتوسیستم ۱ از یک ماده آلی

(زنجیره انتقال الكترون) دریافت می کند.

گزینۀ ۴: نادرست. فتوسیستم ۲ دارای بخشی در سطح داخل غشای تیالکوئیدی است که با تجزیه نوری آب در ایجاد شیب غلظت

یون هیدروژن به سمت بیرون از تیالکوئید نقش دارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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هر یاختۀ زنده ای قندكافت دارد و تولید  در قندكافت مثالی از تولید  در سطح پیش ماده است. هر یاخته ای که

ساز موجود در غشاء تیالکوئید بسازد قطعًا زنده است و توانایی قندكافت دارد، پس بتواند  را به کمک آنزیم 

می تواند  را در سطح پیش ماده تولید کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در مورد باکتری های فتوسنتزکننده صادق نیست چون راکیزه ندارند.

گزینۀ ۲: تولید  در حضور اکسیژن، طی تنفس هوازی صورت می گیرد. باکتری های بی هوازی فقط طی قندكافت، 

می سازند.

گزینۀ ۴: تولید  در پی تجزیۀ قند شش کربنه دوفسفاته همان تولید  طی قندكافت است که در هر یاختۀ زنده رخ

می دهد. یاخته های فتوسنتزکننده و هوازی همچنین می توانند  را در دو نوع زنجیرۀ انتقال الكترون تنفس هوازی و واکنش

نوری فتوسنتز تولید کنند.

ATPATP

ATPATP

ATP

ATPATP

ATPATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 144

در همۀ گیاهان فتوسنتز کننده، درون مادۀ زمینۀ کلروپالست آنزیم روبیسکو، کربن دی اکسید را به مولکول ۵ کربنۀ دوفسفاته

(ریبولوز بیس فسفات) اضافه کرده و مولکول ۶ کربنۀ دوفسفاتۀ ناپایدار تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: خروج  از کلروپالست به فرآیند تنفس نوری مربوط است که در گیاهان  به ندرت روی می دهد.

، اسیدهای آلی ۴ کربنه تولید می شوند. گزینۀ ۲: در گیاهان  همانند گیاهان CAM طی یک مرحله تثبیت 

گزینۀ ۴: فعالیت اکسیژنازی روبیسکو، در تنفس نوری دیده می شود که در گیاهان  اتفاق نمی افتد.

CO۲C  ۴

C۴CO  ۲

C۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 2 145

گزینه های 1 و 3: نادرست. سلول نگهبان روزنه در تک لپه نیز کلروپالست دارد که نوعی سلول پوششی (اپیدرم) برگ است.

گزینۀ 4: نادرست. برگ تک لپه دمبرگ ندارد.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 146

یاخته های تثبیت  کنندۀ کربن که فتوسنتزکننده باشند، دارای رنگیزۀ فتوسنتزی  هستند، اما شیمیوسنتزکننده  ها فاقد این رنگیزه  ها

هستند همانند باکتری های نیترات  ساز.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باکتری های نیترات ساز مانند: اکثر یاخته ها هوازی هستند و با استفاده از زنجیرۀ انتقال الکترون توان تولید ATP به روش

اکسایشی را دارند.

گزینۀ 2: همۀ یاخته های زنده توان تولید و مصرف  و  را طی فرآیند تنفس یاخته ای دارند.

گزینۀ 3: منظور باکتری های فتوسنتز کنندۀ اکسیژن زا و همچنین آغازیان فتوسنتزکنندۀ تک  یاخته مانند اوگلنا است که همگی

می توانند مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل کنند.

ADPN AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گیاهانی که تثبیت کربن را تنها در چرخۀ کالوین انجام می دهند، گیاهانی از نوع  هستند. طبق گفته کتاب درسی، گیاهان

، هم تنفس نوری و هم تنفس هوازی رخ می دهد. توانایی انجام هر دو نوع تخمیر الکتیکی و اتانولی را دارند. در گیاهان 

در این گیاهان:

- تولید دی اکسید کربن: طی تنفس نوری و تنفس هوازی در راکیزه و طی تخمیر اتانولی در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم رخ می دهد.

- مصرف مولکول اکسیژن: در راکیزه برای تولید آب و در سبزدیسه طی تنفس نوری رخ می دهد.

- مصرف دی اکسید کربن: در سبزدیسه طی چرخۀ کالوین رخ می دهد.

- مصرف مولکول پنج کربنه: می تواند در راکيزه و سبزدیسه رخ دهد.

- تولید مولکول شش کربنه: در سیتوپالسم طی قندكافت، در راکیزه طی تنفس هوازی و در سبزدیسه طی چرخۀ کالوین رخ

می دهد.

C  ۳

C۳

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 148

هورمون آبسیزیک اسید با بستن روزنه های هوایی گیاه سبب ورود آنزیم روبیسکو به فعالیت اکسیژنازی و رویداد "تنفس نوری"

می شود و البته نقش اصلی آن نیز به خواب انداختن دانه ها و جوانه های گیاهی (جلوگیری از رشد آن ها) است.

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 149

هر یاخته ای در گلیکولیز  تولید می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تولید  در باکتری های گوگردی صورت نمی گیرد.

گزینۀ ۲: باکتری ها کلروپالست ندارند.

گزینۀ ۴: باکتری های گوگردی به جای آب از  الكترون دریافت می کنند.

ATP

O۲

H  S۲

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 150

با مصرف  در چرخۀ کالوین، در گام ۲، اسیدهای سه کربنه با دریافت الکترون های  احیا می شوند، درواقع 

احیا شده و به قند سه کربنه تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ساخته شدن قند در چرخۀ کالوین و تجزیۀ قند در گلیکولیز و چرخۀ کربس، هر دو فرآیندی مرحله ای است.

گزینۀ ۲: درجۀ اکسایش اتم کربن در مولکول قند (نه اتم های مولکول قند)، نسبت به اتم کربن در مولکول  کاهش یافته

است.

گزینۀ ۴: همه موارد فوق در بستره صورت می گیرد.

CO  ۲N ADP HCO  ۲

CO  ۲

تالیفی مسعود حدادی
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محل تولید  درون فضای تیالکوئید و محل مصرف  بستره است.

تولیدمصرفمحل

 و فضای داخل تیالکوئید

بستره

 و 

 و 

قند

O۲N ADP +

H  O۲H+O  ۲

H+N ADP +

PADP

CO۲

N ADP H

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 152

جهش نقطه ای در بخش ساختاری ژن ها، قطعًا موجب تغ�ر مولکول حاصل از رونویسی (رونوشت) می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: جلبک قرمز نوعی آغازی یوکاریوتی است. دقت کنید که در اشرشیاکالی (پروکاریوت) زمان کمتری برای تنظیم بیان ژن

دارد.

گزینۀ 2: ریزوبیوم هم مانند اشرشیاکالی باکتری است و ژن های ساختاری توسط یک نوع پروتئین رونویسی می شوند.

گزینۀ 3: اینکه در بین توالی های مؤثر در رونویسی، فاصله وجود داشته باشد مثل توالی افزاینده که با فاصلۀ زیادی از توالی راه انداز

قرار دارد در یوکاریوت ها است.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 153

توت فرنگی (باتوجه به حالت برگ آن که رگبرگ منشعب دارد) گیاهی دولپه است. در برگ گیاهان دولپه دو نوع پارانشیم میانبرگ

وجود دارد که فضای بین یاخته ای یکی از آن ها (نرده ای) به طور واضح کمتر از دیگری (اسفنجی) است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ سیب زمینی زمین ساقه (ریزوم) ندارد بلکه ساقه زیرزمینی از نوع غده دارد.

گزینۀ 3: نادرست؛ گیاه گل جالیز فاقد ژن های الزم برای انجام فتوسنتز ازجمله ژن های مربوط به تولید آنزیم روبیسکو است.

گزینۀ 4: نادرست؛ زنبق به کمک ریزوم که نوعی ساقۀ زیرزمینی است تولیدمثل رویشی دارد. پوستک مربوط به اندام های هوایی

گیاه است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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جابجایی مواد در این گیاهان از طریق مسیر آپوپالستی نیز می تواند انجام شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: طی چرخۀ کربس این اتفاق می افتد.

گزینه3: یاخته های نگهبان روزنه می توانند فتوسنتز کنند.

گزینه4: طی قندکافت این اتفاق می افتد.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 155

اندامک های دوغشایی که درون آن ها  مصرف می شود شامل هسته، میتوکندری و کلروپالست هستند. آنزیم هایی که

درون هسته فعالیت دارند و می توانند فرآیندهای رونویسی و همانندسازی را انجام دهند، انرژی مصرف می کنند. درون کلروپالست

و میتوکندری نیز به منظور ساخته شدن پروتئین ها انرژی مصرف می شود. (آنزیم های مسئول رونویسی و ترجمه)

هسته شامل تمامی ژن های پروتئین های موردنیاز خود هستند؛ ازآنجاکه کلروپالست همانند میتوکندری می تواند بعضی از

پروتئین های موردنیاز خود را بسازد، پس می توان گفت بخشی از ژن های پروتئین های موردنیاز خود را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همانندسازی هسته مستقل از چرخۀ یاخته ای نیست.

گزینۀ 3: فقط در مورد کلروپالست صادق است.

گزینۀ ۴: درون هسته و توسط آن پروتئین سازی صورت نمی گیرد.

ATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 2 156

موارد ب و ج درست هستند.

بررسی موارد:

الف) گیاهان تک لپه ای میانبرگ نرده ای ندارند.

ب) در میان برگ  با اسید سه کربنه توسط آنزیمی ترکیب شده و اسید چهارکربنه را در میانبرگ افزایش و  را در میانبرگ

کاهش می دهد.

ج) در دما و شدت نور بسیار زیاد  حاصل از تجزیۀ اسید چهارکربنه با ریبولوز بیس فسفات ترکیب می شود و چرخۀ کالوین

شروع می شود. ازطرفی  جو در زمانی که روزنه ها باز است، جذب و با اسید سه کربنه ترکیب می شود.

د) در غالف آوندی که فضای بین سلولی کمی دارند، اسید چهارکربنه تجزیه می شود.

CO  ۲CO  ۲

CO  ۲

CO۲

تالیفی مسعود حدادی
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تولید  به دنبال عملکرد زنجیرۀ انتقال الكترون، در دو جا دیده می شود:

1) غشای داخلی میتوکندری (راكیزه) = که تولید  در آن از نوع اکسایشی است.

2) غشای تیالکوئیدی کلروپالست (سبزدیسه) = که تولید  در آن از نوع نوری است.

در هر دو مورد باید هنگام عبور پروتون از پروتئین کانالی، بخش آنزیمی از انرژی حاصل برای تولید  استفاده کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. تولید  به دنبال عملکرد زنجیره انتقال الكترون، هنگامی اکسایشی است که مربوط به تنفس یاخته ای

باشد.

گزینۀ ۲: نادرست. تولید  با استفاده از فسفر یک ماده آلی فسفردار، در سطح پیش ماده است و به زنجیره انتقال الكترون

ارتباطی ندارد.

گزینۀ ۳: نادرست. تولید  به دنبال عملکرد زنجیره انتقال الكترون، درون میتوکندری هم در روز و هم در شب ولی درون

کلروپالست فقط در روز صورت می گیرد.

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینۀ 1: در باکتری گوگردی صدق نمی کند.

گزینه های 2 و 3: در باکتری گوگردی سبز صدق نمی کند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 159

در همۀ گیاهان فرآیند گلیکولیز انجام می شود که در غیاب اکسیژن قادرند  را بسازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: گیاهان  با بستن روزنه های هوایی در دمای باال و شدت نور زیاد فتوسنتز را متوقف کرده و به تنفس نوری می روند.

گزینۀ2: منظور گیاهان  است که فرآیند فتوسنتز را متوقف می کنند اما این گیاهان در هنگام شب روزنه های خود را می بندند و

باز نگه نمی دارند.

گزینۀ3: هر دو گروه گیاهان  و  در دمای باال و شدت نور زیاد بر تنفس نوری غلبه می کنند و فتوسنتز را با کارایی باالیی

انجام می دهند.

ATP

C۳

C  ۳

C  ۴CAM

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 160

تمام یوکاریوت های فتوسنتزکننده دارای آنزیم روبیسکو هستند که در شرایط خاصی ممکن است به جای کربن دی اکسید، اکسیژن را

در چرخۀ کالوین با ریبولوزیس فسفات ترکیب کند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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هورمون اتیلن تحت تأثیر هورمون اکسین در جوانه های جانبی تولید می شود و موجب مهار رشد جوانه های جانبی می گردد.

کنه ای بخش های آسیب دیدۀ گیاهی هورمون اتیلن تولید می کنند و در هنگام آسیب های بافتی ترمیم به وسیلۀ یاخته های نرم آ

کنه ای است. یاخته های پارانشیمی همانند یاخته های آوند آبکش انجام می شود؛ پس منظور صورت سؤال یاخته های نرم آ

(سلول های مؤثر در انتقال شیرۀ پرورده) دیوراۀ نخستین نازک دارند.

بررسی سایر گزینه    ها:

کنه ای (پارانشیمی) استفاده کرد. 1) در فن کشت بافت می توان از یاخته های مجزای نرم آ

3) فیبر و اسکلرئید جزء یاخته های بافت اسکلرانشیمی هستند که اغلب پروتوپالست غیرزنده دارد. فیبر در مجاورت بافت آوندی

قرار دارد.

کنه ای سبزینه دار توانایی انجام فتوسنتز را دارند. در فرآیند فتوسنتز طی واکنش تجزیۀ 4) یاخته های نگهبان روزنه و یاخته های نرم آ

نوری آب، اکسیژن تولید می شود. این فرآیند در سطح داخلی تیالکوئیدها در مجاورت فتوسیستم II انجام می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 162

باکتری های شیمیوسنتزکننده برخالف باکتری های فتوسنتزکننده، رنگیزه های جذب نور مانند کلروفیل a و باکتریوکلروفیل ندارند.

همچنین سبزدیسه فقط در یاخته های یوکاریوتی فتوسنتزکننده وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در ذرت که گیاهی  است آنزیمی که در ترکیب  با اسید یک کربنی و تشکیل اسید چهارکربنی نقش دارد برخالف

روبیسکو ، فعالیت اکسیژنازی ندارد.

2) در ساختار فتوسیستم، ناقل الکترون وجود ندارد بلکه ناقل ها، فتوسیستم ها را به هم مرتبط می کنند.

3) در مرکز واکنش یک فتوسیستم، کلروفیل a، انرژی نورانی را از آنتن ها دریافت نمی کند بلکه از آنتن ها انرژی الکترون های

برانگیخته را دریافت می کند.

C  ۴CO  ۲

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 3 163

موارد (الف)، (ب) و (ج) جمله را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. در فرآیند فتوسنتز، گیاهان با استفاده از انرژی نور خورشید  را به مادۀ آلی تبدیل و اکسیژن تولید می کنند.

ب) درست. در طی فتوسنتز کربن  دی اکسید دچار کاهش شده و گلوکز تولید می شود.

ج) درست. باتوجه به واکنش کلی فتوسنتز  با مصرف آب طی فتوسنتز، اکسیژن

تولید می شود.

د) نادرست. میزان فتوسنتز در گیاه را می توان با تع�ن میزان کربن  دی اکسید مصرف شده یا اکسیژن تولیدشده اندازه گیری کرد.

CO۲

۶CO  +۲ ۶H  O →۲ C  H  O  +۶ ۱۲ ۶ ۶O۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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موارد (ب)، (ج) و (د) نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) درست.  فضای تیالکوئیدی در حضور نور به دلیل عملکرد پمپ پروتون و همچنین تجزیه آب کاهش می یابد ولی در

شب دوباره به حال اول بازمی گردد.

ب) نادرست. چرخۀ کالوین در تمامی گیاهان فقط در طول روز انجام می شود و تولید قندهای سه کربنه و پنج کربنه در آن طی روز

ممکن است.

ج) نادرست. هم زمان با آبکافت  در مرحله آخر چرخۀ کالوین، قند پنج کربنه از سه کربنه پدید می آید؛ اما هم زمان با آبکافت

 در اوایل چرخه، قند پدید نمی آید و باید مولكول سه کربنه الکترون های  را هم دریافت کند تا تبدیل به قند

سه کربنه شود.

د) نادرست. مطابق شکل، اکسایش  در چرخۀ کالوین زودتر از خروج گروه های فسفات صورت می گیرد.

pH

ATP

ATPN ADP H

N ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 165

موارد (الف) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) درست. هم در میتوکندری و هم در کلروپالست دنای حلقوی و درنتیجه فرآیند همانندسازی وجود دارد. برای فرآیند

همانندسازی به  و سایر نوکلئوتیدهای سه فسفاته و داکسی  ریبوزدار نیاز است.

ب) نادرست. هم در کلروپالست و هم در میتوکندری،  برای برخی واکنش های انرژی خواه مصرف می شود. مثًال در

کلروپالست برای چرخۀ کالوین و در میتوکندری برای ورود پیرووات از سیتوپالسم (که به روش انتقال فعال است).

ج) در داخلی ترین غشاء میتوکندری و کلروپالست، پمپ پروتون وجود دارد که بدون مصرف  و با استفاده از انرژی

الکترون ها یون های هیدروژن را از ماده زمینه این اندامک ها دور می کند.

ساز وجود دارد که حین عبور یون های د) نادرست. در داخلی ترین غشای میتوکندری و کلروپالست، پروتئین کانالی 

هیدروژن به سمت ماده زمینه، با استفاده از فسفات معدنی (غیرآلی) به تولید  از  می پردازد.

ATP

ATP

ATP

ATP

ATPADP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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موارد (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. تصویر مربوط به جلبک سبز رشته ای (پریاخته) اسپیروژیر است. در تک یاخته ای ها، هر نوع تقسیم یاخته می تواند

منجر به تولیدمثل جاندار شود.

ب) نادرست. باتوجه به تصویر، هسته زوائد ندارد بلکه اطراف هسته، ماده زمینه ای میان  یاخته به حالت خاصی قرارگرفته که به

دلیل وجود کریچۀ بزرگ است.

ج) نادرست. اكثر یاخته ها با دو یاخته کناری مجاورت دارند ولی یاخته ابتدا و انتهای رشته، فقط با یک یاخته کناری خود تماس و

مجاورت دارند.

د) درست. باتوجه به آزمایش کتاب درسی، با استفاده از منشور، چشمه نور و باکتری های هوازی، اثر پرتوهای مختلف نور مرئی در

میزان فتوسنتز به کمک اسپیروژیر بررسی شده است.

هـ) نادرست. کلروپالست اسپیروژیر از ابتدا تا انتهای سلول وجود دارد و می تواند اکسیژن آزاد کند پس باکتری های هوازی در هر

بخش آن می توانند برای استفاده از اکسیژن تجمع کنند.

* توجه کنید در اینجا اشاره ای به آزمایش کتاب درسی نشده و حالت کلی در نظر گرفته شده است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 167

در میانبرگ  با اسید سه کربنی توسط آنزیمی ترکیب شده و اسید چهارکربنه را در میانبرگ افزایش و  را در میانبرگ

کاهش می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ١: گیاهان تک لپه ای میانبرگ نرده ای ندارند.

گزینۀ ۳: در دما و شدت نور بسیار زیاد  حاصل از تجزیه اسید چهارکربنی با ریبولوز بيس فسفات ترکیب شده و چرخۀ کالوین

شروع می شود. از طرفی  جو در زمانی که روزنه ها باز است جذب و با اسید سه کربنی ترکیب می شود.

گزینۀ ۴: در غالف آوندی که فضای بین سلولی کمی دارند، اسید چهارکربنه تجزیه می شود.

CO  ۲CO  ۲

CO  ۲

CO۲

تالیفی مسعود حدادی
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اسپیروژیر (جلبک سبز رشته ای) و اوگلنا (آغازی تک یاخته ای) در حضور نور فتوسنتز می کنند و با تجزیه آب، گاز اکسیژن آزاد می کنند

که باکتری های هوازی می توانند از آن برای تنفس یاخته ای استفاده کرده و کربن دی اکسید آزاد کنند که توسط این

فتوسنتزکننده ها مورداستفاده قرار می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. همۀ جلبک ها و اوگلناها جزء آغازیان محسوب می شوند. اسپیروژیر، جلبک سبز رشته ای ولی اوگلناها، جلبک

محسوب نمی شود.

گزینۀ ۲: نادرست. اسپیروژیر در هر یاخته اش به طورمعمول یک کلروپالست نواری شکل دارد و از این نظر منحصربه فرد است. (به

تصویر زیر دقت کنید)

گزینۀ ۴: هر یوکاریوت فتوسنتزکننده ای (مانند اسپیروژیر و اوگلنا) به خاطر داشتن رنگیزه های متفاوت فتوسنتزی، در پرتوهای نوری

مختلف، شدت فتوسنتز متفاوتی دارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 169

) نهایتًا به مولکول  می رسند، و با افزوده شدن  موجود در الکترون های خارج شده از فتوسیستم 1 (حاوی 

بستره به آن  را پدید می آورد؛ درنتیجه غلظت  بستره کاهش و میزان  فضای آن افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

( گزینۀ ۲: در واکنش های تیالکوئیدی تنها با تجزیۀ مولکول های آب، الکترون های حاصل از آن به فتوسیستم 2 (حاوی 

می روند.

گزینۀ ۳: یکی از اجزای زنجیرۀ انتقال الكترون که بین فتوسیستم ۱ و ۲ قرار دارد، پروتئینی است که یون های  را از بستره به

، انرژی الزم برای عملکرد پمپ را فراهم می کنند. فضای درون تیالکوئیدها پمپ می کند. الکترون های خارج شده از 

گزینۀ ۴: الکترون هایی که از  خارج شده اند با عبور از پمپ، توانایی تأمین انرژی الزم برای وارد کردن یون های  از بستره

به درون تیالکوئید را دارند و باعث افزایش  فضای درونی تیالکوئید می شوند، اما بعدازآنکه این الکترون ها وارد  شدند،

دیگر امکان چنین عملی وجود نخواهد داشت.

P  ۷۰۰N ADP +H+

N ADP HH+pH

P  ۶۸۰

H+

P ۶۸۰

P  ۶۸۰H+

pHP  ۷۰۰

تالیفی حمید راهواره

گزینه 2 170

پروتئین های موجود در غشای تیالکوئید دو دسته اند. یک گروه پمپ اند که با انرژی الکترون  ، یون های هیدروژن را به درون

تیالکوئید وارد می کنند و گروه دوم کانال هستند که به کمک انرژی حاصل از تراکم هیدروژن ها  را به  تبدیل

می کنند.

ADPATP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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، مولکول  را مصرف در گام دوم چرخۀ کربس ترکیب 6 کربنی به ترکیب 5 کربنه تبدیل می شود و با تولید 

می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در چرخۀ کالوین با تبدیل مولکول سه کربنی به قند سه کربنی  مصرف می شود.

گزینۀ3: با تشکیل پیرووات از ترکیب شش کربنۀ فسفات دار،  تولید نمی شود.

گزینۀ4: با تشکیل مولکول آغازگر چرخۀ کالوین،  تولید نمی شود.

N ADHN AD+

ATP

ADP

N ADP +

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 172

هر جاندار فتوسنتزکننده حاوی سبزینۀ  می تواند هوهسته ای یا پیش هسته ای باشد. هر یاختۀ زنده ای توانایی انجام قندكافت را

،  و پیرووات و  تولید می شود. برای انجام مجدد دارد و در قندكافت که در غياب اکسیژن انجام می شود 

قندكافت باید بازسازی  انجام گیرد که طی زنجیرۀ الكترون تنفس هوازی یا طی تخمیر این بازسازی صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پیش هسته ای ها اندامک سبزدیسه ندارند.

گزینۀ ۲: پیش هسته ای ها اندامک هسته ندارند.

گزینۀ ۳: برخی از فرآیندهای انرژی خواه سلول بدون مصرف  است. مثل انتقال یون های پروتون توسط پمپ ها طی

واکنش های نوری فتوسنتز و زنجیرۀ انتقال الكترون تنفس هوازی.

a

ATPN ADHH+

N AD+

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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در چرخۀ کالوین مولکول های سه کربنه و پنج کربنه وجود دارند ولی در چرخۀ کربس، مولکول های شش كربنه، پنج کربنه و چهارکربنه

وجود دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. مولکول های اصلی چرخۀ کالوین، دچار کاهش و چرخۀ کربس دچار اکسایش می شوند ولی به طور هم زمان

ناقلین الكترون در چرخۀ کالوین دچار اکسایش و در چرخۀ کربس دچار کاهش می شوند. (هر واکنش اکسایشی به طورمعمول با

یک واکنش کاهشی همراه است و بالعکس)

گزینۀ ۲: نادرست. در چرخۀ کالوین  (نوکلئوتید سه فسفاته) به  (نوکلئوتید دوفسفاته) تبدیل می شود ولی در چرخۀ

کربس عکس این مورد صورت می گیرد.

گزینۀ ۴: نادرست. در چرخۀ کالوین، کربن دی اکسید مصرف می شود ولی در هر چرخۀ کریس ۲ مولکول کربن دی اکسید تولید و

آزاد می شود.

ATPADP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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طی تنفس هوازی اولین ترکیب تولید شده در چرخه کربس مولکولی شش کربنه است که با از دست دادن کربن دی اکسید به

ترکیب پنج کربنه تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: تثبیت اولیۀ کربن دی اکسید در یاختۀ میانبرگ صورت می گیرد که طی آن اسید چهار کربنی تولید می شود.

گزینه 2: در این گیاهان تنفس نوری به ندرت انجام می شود.

گزینه 4: در یاخته های غالف آوندی با فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو، چرخه کالوین صورت می گیرد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 1 175

فقط مورد (ب) جمله را به درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف: پمپ غشایی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم  درون تیالکوئیدها نیست بلکه تجزیۀ آب درون تیالکوئیدها هم در

افزایش تراکم  مؤثر است.

ب: الکترون های پرانرژی فتوسیستم   با از دست دادن انرژی به فتوسیستم   منتقل می شوند.

. ج: الکترون های برانگیختۀ  است که پمپ غشایی را فعال می کنند نه 

د: یک زنجیرۀ انتقال الکترون برای تولید  و یک زنجیرۀ انتقال الکترون دیگر برای تولید  انرژی الزم را فراهم

می کند.

H+

H+

IIP ۶۸۰( )IP ۷۰۰( )

P ۶۸۰P ۷۰۰
ATPN ADP H

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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درنهایت پس از تکمیل چرخه، سوخت گازوئیل تولیدی  می سازد. مصرف  توسط گیاهان می تواند به اکسیژن محیط

بیفزاید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: واکنش های شیمیایی بر روی مادۀ استخراج شده انجام نمی گیرد، بلکه در ابتدا الزم است این ماده تصفیه شود.

گزینۀ 2: بالفاصله نیست و پس از انجام فعالیت های مختلفی است.

گزینۀ 4: این مسئله از روش هایی است که به عنوان انتخاب مصنوعی دسته بندی می شوند، نه تولید گازوئیل زیستی!

CO  ۲CO  ۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 177

سلول های بافت آوندی آبکش، زنده اند و تنفس سلولی انجام می دهند؛ در نتیجه درون سیتوپالسم آ ن ها گلیکولیز انجام می شود.

همان طور که در شکل کتاب مشاهده می کنید، این سلول ها در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات

 را می سازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در چرخۀ کربس،  مصرف نمی شود.

گزینۀ2: در چرخۀ کالوین، از انرژی  استفاده می شود، اما باید دقت داشته باشید که هیچکدام از سلول های بافت آوند

آبکشی توانایی فتوسنتز ندارند.

گزینۀ4: انتقال  به فضای بین دو غشاء میتوکندری، با کمک انرژی الکترون صورت می گیرد و در خالف جهت شیب غلظت

است.

N ADH

ATP

N ADP H

H+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 178

گاز  در فرآیندهای تنفس سلولی (هوازی) و تنفس نوری، هر دو درون میتوکندری تولید می شود اما بقیۀ موارد مشترک

هستند.

CO  ۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 
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موارد الف و د جمله را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. در چرخه کالوین در اولین واکنش دی اکسید کربن مصرف می شود. در این واکنش مولکول شش کربنه ناپایدار به وجود

می آید.

ب) نادرست. در چرخه کالوین (واکنش های تثبیت کربن)  مصرف می شود، نه تولید!

ج) نادرست. کاهش عدد کربن در واکنشی انجام می شود که طی آن  مصرف شده و قند سه کربنه یک فسفاته تولید

می شود.

د) درست. در واکنش تبدیل مولکول سه کربنه یک فسفاته به قند سه کربنه یک فسفاته و همینطور واکنش تبدیل ریبولوز فسفات به

ریبولوزبیس فسفات تعداد کربن های پیش ماده و فرآورده برابر است. در هر دو این واکنش ها  مصرف می شود.

N ADP H

N ADP H

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 180

همۀ یاخته های زنده قادر هستند که طی قندکافت بخشی از انرژی گلوکز را به صورت مولکول های  آزاد کنند. باکتری های

گوگردی که از  فاضالب ها برای تأمین الکترون استفاده می کنند از این قانون مستثنی نمی باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در این گروه باکتری های فتوسنتزکننده مثل سیانوباکتری ها هم قرار دارند.

گزینۀ 2: فتوسنتزکننده های گوگردی باکتری هستند و فاقد کلروپالست می باشند.

گزینۀ 4: باکتری های شیمیوسنتزکننده (موجود در اعماق اقیانوس ها) الزامًا نیترات ساز نیستند. بلکه باکتری های نیترات ساز از این نوع

تولیدکننده ها می باشند.

ATP

H  S۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری، هر مولکول حامل الکترون قطعًا در سطح داخلی غشا دیده نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: منظور پروتئین تولید کنندۀ  است که در غشای داخلی میتوکندری و غشای تیالکوئید، جزء زنجیرۀ انتقال الکترون

نیست. توجه داشته باشید که پمپ  جزء زنجیرۀ انتقال الکترون است.

گزینۀ 3: در غشای تیالکوئید و سطح داخلی فتوسیستم دو، به ازای تجزیۀ هر مولکول آب، الکترون های مربوط به اتم های

هیدروژن حاصل از تجزیۀ آب، جایگزین الکترون های خارج شده از فتوسیستم دو می شوند.

گزینۀ 4: در سکلروپالست، پمپ  غشایی موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، غلظت یون هیدروژن در بستره که  دارای مولکول

 است را می کاهد..

ATP

H+

DN A

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 182

فقط مورد "الف" به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) درست؛ در آنتن ها انواع مختلف رنگیزه وجود دارد، درصورتی که در مرکز واکنش فقط یک رنگیزۀ خاص دیده می شود.

ب) نادرست؛ برای مرکز واکنش فتوسیستم 2 صحیح است.

پ) نادرست؛ فتوسیستم 2 از آب الکترون می گیرد.

، بدون جابه جایی پروتون ها است. Nت) نادرست؛ جابه جایی الکترون بین فتوسیستم 1 و  ADP +

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 183

منظور از دی نوکلئوتید در چرخۀ کالوین، همان  است که هنگام تبدیل اسید سه کربنه تک فسفاته به قند سه کربنه

تک فسفاته (مطابق شکل زیر) اکسایش یافته و هیدروژن و الكترون (نه فسفات) از دست می دهد.

N ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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آنزیم های الزم برای انجام چرخۀ کالوین (تثبیت کربن) از ژن های هسته یا ژن های دنای حلقوی سبزدیسه ساخته می شوند.

از آنجایی که تولید این پروتئین ها درون مایع میان یاخته و یا درون بستره اتفاق می افتد می توان گفت همه پروتئین های درگیر

درون میان یاخته (سیتوپالسم) ساخته می شوند. دقت کنید که مایع میان یاخته (سیتوسل) شامل کلروپالست و دیگر اندامک ها

نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در واکنش های مستقل از نور، نوکلئوتید ناقل الکترون  اکسایش یافته و در واکنش های وابسته به نور

 کاهش می یابد.

گزینۀ 2: تولید اکسیژن در سبزدیسه درون فضای تیالکوئید اتفاق می افتد که با غشاء تیالکوئید (داخلی ترین غشاء) محصور شده

است.

گزینۀ 4: زنجیرۀ انتقال الکترون از فتوسیستم 2 به فتوسیستم 1، الکترون ها را انتقال می دهد، نه برعکس!

(N ADP H)

N ADP +

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 185

موارد (ج) و (د) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در یاخته های شیمیوسنتزکننده، بدون حضور نور خورشید فرآیند تولید مواد آلی از معدنی صورت می گیرد.

ب) نادرست. در باکتری های فتوسنتزکننده که فاقد اندامک و درنتیجه فاقد سبزدیسه هستند، این فرآیند صورت می گیرد.

ج) درست. در هوهسته ای های فتوسنتزکننده این فرآیند درون سبزدیسه (کلروپالست) صورت می گیرد که دنای حلقوی دارد. در

پیش هسته ای های فتوسنتزکننده این فرآیند درون  یاخته روی می دهد و این یاخته ها دارای دنای حلقوی هستند.

د) درست. این فرآیند خالصه کلی فتوسنتز است که درون سبزدیسه نگهبان روزنه روی می دهد. عکس این واکنش تنفس یاخته ای

هوازی است که می تواند در میان یاخته (راكیزۀ) همان یاخته ها انجام شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 186

ساز در غشای تیالکوئید سبب می شود با انتشار تسهیل شده  از فضای تیالکوئید خارج و وارد بستره شود؛ فعالیت آنزیم 

بنابراین  فضای تیالکوئید افزایش و  بستره کاهش می یابد.

سایر گزینه ها منجر به افزایش  موجود در فضای تیالکوئید شده و  فضای تیالکوئید کاهش می یابد.

گزینۀ 1: تجزیۀ آب و تولید  و  از فضای تیالکوئید صورت می گیرد.

گزینه های 2 و 4: پمپ یون هیدروژن هنگام انتقال الکترون پرانرژی از  به  فعال شده و با انتقال فعال، یون های

هیدروژن را از بستره وارد فضای تیالکوئید می کند.

ATPH+

pHpH

H+pH

O۲H+

P  ۶۸۰P  ۷۰۰

تالیفی مسعود حدادی
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باتوجه به فرمول زیر که واکنش کلی فتوسنتز در گیاهان را نشان می دهد، می توان میزان فتوسنتز را با تع�ن میزان کربن دی اکسید

مصرف شده و یا اکسیژن تولید شده اندازه گرفت.

می دانیم که در فرآیند تنفس یاخته ای (هوازی) گاز اکسیژن مصرف و گاز کربن دی اکسید تولید می شود.

+۶CO  ۲ ۶H  O  ۲
نور خورشید

C  H  O  +۶ ۱۲ ۶ ۶O۲

C  H  O  +۶ ۱۲ ۶ ۶O  →۲ ۶CO  +۲ ۶H  O۲

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 188

تنها مورد "پ" درست است.

کمبود الکترونی فتوسیستم 2 توسط تجزیۀ نوری آب و کمبود الکترونی فتوسیستم 1 توسط فتوسیستم ۲ جبران می شود.

بررسی سایر عبارت ها:

الف) در واکنش های وابسته به نور فتوسنتز، دو نوع زنجیرۀ انتقال الكترون درغشاء تیالکوئید برای تشکیل  و 

نیاز است.

ب) الکترون برانگیخته از مرکز واکنش در فتوسیستم ۱ درنهایت مولکول  را احیا می کند.

ساز برخالف پروتئین پمپ  توسط الکترون ها کاهش و اکسایش نمی یابد، بلکه تراکم یون پروتون را در بستره ت) آنزیم 

سبزدیسه افزایش داده و  بستره را کاهش می دهد. از طرفی تراکم یون پروتون را در فضای درونی تیالکوئید کاهش داده و

 فضای درونی تیالکوئید را افزایش می دهد.

N ADP HATP

N ADP +

ATPH+

pH

pH

تالیفی کیوان نصیرزاده
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باتوجه به شکل، در غشاء تیالکوئید پروتئین های سراسری و سطحی حضور دارند. دقت کنید که پروتئین های سراسری هم با بخش

آب دوست و هم آب گریز غشاء در تماس اند و پروتئین های سطحی فقط در مجاورت بخش های آب دوست قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: چرخه کالوین (و تولید مولکول قند) درون فضای محصور شده با غشاء داخلی کلروپالست قرار دارد. از آنجایی که درون

این فضا، تیالکوئیدها نیز حضور دارند، می توان عنوان کرد، تولید قند در فضای بین دو غشاء داخلی کلروپالست انجام می گیرد.

گزینۀ 3: دنای حلقوی در بستره واقع شده است که خارج از فضای تیالکوئید قرار دارد.

ساز در داخلی ترین غشاء موجود در سبزدیسه قرار دارد، نه در غشاء داخلی! ATPگزینۀ 4: پروتئین های 

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چرخۀ کالوین در تمام گیاهان در روز صورت می گیرد.

طبق تصویر زیر، مولکول های سه کربنه فسفات دار، ابتدا انرژی و فسفات را از  و پس ازآن انرژی و الکترون را از 

دریافت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

باتوجه به تصویر باال، گزینه های دیگر هم قابل تفسیر و ردشدن هستند.

ATPN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 191

تنفس نوری که با عملکرد اکسیژنازی آنزیم روبیسکو آغاز می شود، با خارج شدن ماده دوکربنه از چرخۀ کالوین، باعث کاهش بازده

این چرخه می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. مس برای انجام فرآیندهای تنفس نوری، شرایط خاصی الزم است و این فرآیند پدیدۀ رایجی نیست.

گزینۀ ۳: نادرست. تنفس نوری به عملکرد در اندامک کلروپالست (سبزدیسه) و میتوکندری (راكیزه) وابسته است ولی تنفس

یاخته ای لزومًا به سبزدیسه وابسته نیست.

گزینۀ ۴: نادرست. فرآیند تنفس یاخته ای با افزایش دی اکسید کرین اطراف روبیسکو (هنگامی که روزنه های هوایی بسته است)

شروع می شود و به طورمعمول ارتباط به کربن دی اکسید جو ندارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کاهش  در چرخۀ کربس در بسترۀ راكيزه اتفاق می افتد؛ خروج پروتون از بستره از طریق پمپ های غشایی و با مصرف

انرژی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ریبولوزبیس فسفات در طی چرخۀ کالوین در بسترۀ سبزدیسه تولید می شود؛ خروج پروتون ها از تیالکوئید به صورت

ساز رخ می دهد. غیرفعال و از طریق آنزیم 

گزینۀ ۲: مصرف استیل کوآنزیم  در بسترۀ راكيزه است؛ ورود پروتون ها به بستره همراه با تولید  است نه خروج آن!

گزینۀ ۳: تولید اکسیژن در اثر تجزیۀ آب در درون تیالکوئید های سبزدیسه رخ می دهد. ورود پروتون به درون تیالکوئید ها از طریق

! مصرف انرژی زنجیرۀ انتقال الكترون است نه انرژی زیستی 

F AD

ATP

AATP

(ATP )

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 193

در گیاهان تک لپه بعد از روپوست رویی، یاخته های میانبرگ اسفنجی قابل مشاهده است که غیرفشرده هستند. در این گیاهان هر

دو روپوست رویی و زیرین دارای روزن بوده و توانایی جذب کربن دی اکسید را خواهد داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برگ گیاهان دولپه دارای پهنک و دمبرگ است. طبق شکل کتاب درسی دیده می شود که در گیاهان دولپه در روپوست

رویی روزن ها قابل مشاهده هستند.

کنه ای نرده ای و اسفنجی تشکیل شده است. در دسته های آوندی این گزینۀ ۲: در گیاهان دولپه ای میانبرگ از یاخته های نرم آ

گیاهان که شامل آوند چوبی، آبکش و یاخته های غالف آوندی است سبزدیسه دیده نمی شود.

گزینۀ ٣: در هر دو نوع گیاهان تک و دولپه ای یاخته های غالف آوندی در رگبرگ قابل مشاهده است. توجه داشته باشید که در

آن ها آوند آبکش در سطح پا�ن تری نسبت به چوب قرار گرفته و به روپوست زیرین نزدیک تر است.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 194

آنزیم های دنابسپاراز موجود در یک دوراهی همانندسازی هریک روی یک رشته الگو فعالیت دارند. ازآنجایی که رشته های مولکول

دنا جهت برعکس دارند، پس دو آنزیم دنابسپاراز یک دوراهی در جهت های متفاوت رشته های دنا حرکت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برخی از پروتئین های موجود درون سبزدیسه توسط ژن های هسته ساخته می شوند.

گزینۀ 2: آنزیم های دنابسپاراز در تولید نوکلئوتیدهای سه فسفاته نقشی ندارند.

گزینۀ 3: آنزیم دنابسپاراز در حین فعالیت بسپارازی یک نوکلئوتید سه فسفاته را به یک نوکلئوتید یک فسفاته و دو فسفات آزاد

تبدیل می کند (پس دو فرآورده حاصل می کند) و دقت کنید که فرآورده فعالیت نوکلئازی آنزیم در هربار یک نوکلئوتید یک فسفاته

است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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به تصویر زیر دقت کنید:

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 196

) و تولید قند  فقط در چرخۀ کالوین رخ می دهند ) و تجزیۀ  (تولید  تجزیۀ  (تولید 

که رایج ترین روش تثبیت  (و نه تنهاترین روش آن) است؛ اما در هر نوع واکنش تاریکی فتوسنتز به هرحال گاز دی اکسید

کربن مصرف می شود تا قند تولید گردد.

ATPADPN ADP HN ADP +C  ۳

CO  ۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

گزینه 3 197

هر جاندار فتوسنتزکننده می تواند هوهسته ای یا پیش هسته ای باشد که می تواند  را به روش نوری سنتز کند. هر یاختۀ

،  و پیرووات و  زنده ای توانایی انجام قندكافت را دارد و در قندكافت که در غیاب اکسیژن انجام می شود 

تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پیش هسته ای ها اندامک ندارند.

گزینۀ ۲: پیش هسته ای ها راکیزه ندارند.

گزینۀ ۴: تبدیل اسید پیروویک در حضور نوعی مولکول گیرندۀ الکترون به استیل کوآنزیم  مربوط به تنفس هوازی است و

درحالی که پیش هسته ای های فتوسنتزکنندۀ غیراکسیژن زا بی هوازی اند و تخمیر انجام می دهند.

ATP

ATPN ADHH+

A

تالیفی کیوان نصیرزاده
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باتوجه به شکل زیر می توان دریافت که هم تیالکوئیدهای موجود در یک مجموعۀ تیالکوئیدی و هم تیالکوئیدهای موجود در دو

مجموعۀ تیالکوئیدی مجاور، ممکن است به هم متصل باشند.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 199

، درون کلروپالست نیست ولی آنزیم روبیسكو (تثبیت کربن در غالف آوندی) آنزیم تثبیت کربن در میان یاخته پارانشیم گیاهان 

درون ماده زمینه کلروپالست یعنی جایی که به دلیل فعالیت پمپ پروتون موجود در غشای تیالکوئیدی، تراکم پروتون کمتر از

مقدار طبیعی است، فعالیت دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. آنزیم تثبیت کربن در میانبرگ برخالف روبیسکو، تمایلی به اکسیژن ندارد و کامًال اختصاصی عمل می کند.

گزینۀ ۲: نادرست. هم آنزیم تثبیت کربن در میانبرگ و هم آنزیم تثبیت کربن در غالف آوندی، طی روز فعالیت می کنند.

گزینۀ ۳: نادرست. آنزیم تثبیت کربن میانبرگ گیاهان  در میان باخته این سلول ها ولی آنزیم روبیسکو در ماده زمینه

کلروپالست (سبزدیسه) فعالیت دارد.

C  ۴

C  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 200

با کاهش میزان نور (مثًال نزدیک شدن به شب) فعالیت فتوسیستم ۲ (آنزیم تجزیه آب) و پمپ پروتون کاهش می یابد و تراکم یون

هیدروژن (پروتون) درون تیالکوئید به طور طبیعی كم می شود پس تولید  و  هم کاهش می یابد.

از کتاب درسی یازدهم به خاطر داریم که در اکثر گیاهان طی شب (با کاهش نور) مقدار آبسیزیک اسید که باعث بسته شدن

روزنه های هوایی می شود افزایش می یابد.

ATPN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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تمام جانداران تنفس یاخته ای  دارند که با فرآیند گلیکولیز (قندکافت) آغاز می شود و در بخش ابتدایی آن به انرژی فعالسازی

(مصرف 2 موکول ATP) نیاز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. ژن مسئول ساخت برخی از پروتئین های میتوکندری روی ژنوم خود آن و ژن برخی دیگر روی ژنوم هسته قرار

دارد.

گزینۀ 3: نادرست. باکتری های گوگردی فتوسنتزکننده، مانند سایر فتوسنتزکننده ها توانایی جذب نور توسط رنگیزه  را دارند ولی

باتوجه به فرمول زیر، اکسیژن تولید نمی کنند، زیرا منبع اصلی الکترون برای آن ها آب نیست بلکه ترکیبات گوگردی مانند 

است.

گزینۀ 4: نادرست. سه روش تولید ATP از ADP عبارت اند از:

روش اکسایشی = که مخصوص جانداران هوازی است.

روش نوری = که مخصوص فتوسنتزکننده ها است.

در سطح پیش ماده = که همۀ یاخته ها توانایی انجام آن را دارند.

H  S۲

۶CO  +۲ ۱۲H  S +۲ نور → C  H  O  +۶ ۱۲ ۶ ۱۲S + ۶H  O۲

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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تنها مورد (ب) به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. پهنک و دمبرگ (بخش اتصال دهندۀ برگ به ساقه) در نهان دانگان دولپه ای وجود دارد نه در همۀ نهان دانگان!

کنه ای نرده ای است) و کنه ای اسفنجی و نرم آ کنه ای (که در گیاهان دولپه ای شامل نرم آ ب) درست. میان برگ از یاخته های نرم آ

رگبرگ تشکیل شده است. خود رگبرگ از یاختۀ غالف آوندی و دسته های آوندی به وجود آمده است.

کنۀ نرده ای و اسفنجی در میان برگ وجود دارد و این تقسیم بندی در گیاهان تک لپه ای ج) نادرست. تنها در گیاهان دولپه ای نرم آ

وجود ندارد و در این گیاهان میان برگ از یاخته های اسفنجی تشکیل شده است.

د) نادرست. در یاخته های مرده بین دو الیۀ روپوست، ازجمله یاخته های آوند چوبی و همین طور در یاخته های غیرفتوسنتزکننده

مثل یاخته های آبکش سبزدیسه وجود ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در هر سامانۀ تبدیل انرژی (فتوسیستم) انواع مختلفی از رنگیزه ها به همراه پروتئین های مختلفی وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: هر سامانه یک مرکز واکنش دارد، نه دو مرکز!

گزینۀ 3: اگر به شکل توجه کنید، همۀ مولکول هایی که گیرندۀ الکترون هستند، ازجمله  با پروتئینی که به آن الکترون

می دهند، با دو الیۀ فسفولیپیدی در تماس نیستند.

گزینۀ 4: آنتن های گیرندۀ نور در فتوسیستم وجود دارد، نه یک آنتن گیرنده!

N ADP +

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 204

بازشدن روزنه های هوایی به خروج اکسیژن (که یکی از پیش ماده های روبیسکو یعنی اولین آنزیم چرخۀ کالوین است) کمک

می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

، روزنه های هوایی طی شب باز هستند و با ورود کربن دی اکسید، تثبیت اولیه کربن در گزینۀ ۱: نادرست. در گیاهان 

اسیدهای چهارکربنه صورت می گیرد که در واکوئل ذخیره می شوند. طی روز این اسیدها از واکوئل خارج  شده و با تجزیه شدن، گاز

کربن دی اکسید آزاد می کنند که به درون کلروپالست منتشرشده و در تثبیت نهایی در اسیدهای سه کربنه، شرکت می کند.

گزینۀ ۲: نادرست. برای بازشدن روزنه های هوایی، یون های پتاسیم و کلر و به دنبال آن مولکول های آب از یاخته های نگهبان روزنه

به یاخته های اپیدرمی اطراف می روند. ممکن است این بیشترین حد بازشدن روزنه هوایی باشد و دیگر بیش از این باز نشود. (یون

خارج نشود)

گزینۀ ۳: نادرست. در گیاهان انگل مانند سس و گل جالیز، سبزدیسه وجود ندارد پس روبیسکویی ندارند که بخواهد به آن کمک

شود!

CAM

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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هر مولکول رنگیزه ای که بتواند انرژی نور خورشید را جذب کند، می تواند یک رنگیزۀ فتوسنتزی یا یک رنگیزۀ بینایی باشد که قطعًا

همراه با انواعی از پروتئین ها، سامانه هایی به نام فتوسیستم را تشکیل می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در مورد رنگیزه های بینایی صادق نیست.

گزینۀ 3: هر مولکول رنگیزه ای که بتواند انرژی نور خورشید را جذب کند، همواره الكترون برانگیخته ایجاد نمی کند. اگر الکترونی

انرژی بگیرد ولی انرژی دیافت شده برای خارج کردن الکترون از مدار الکترونی کافی نباشد، در این صورت الکترون برانگیخته ایجاد

می شود.

ATPگزینۀ ۴: در مورد رنگیزه های بینایی و رنگیزه های موجود در فتوسیستم ۲ (که منجر به تولید  می شود) صادق نیست.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 206

فقط مورد الف صحیح است.

فتوسنتز کنندگان از  جهت تولید مادۀ آلی استفاده می کنند. دقت داشته باشید که انسان نیز می تواند از ترکیب  با

آمونیاک، فراوان ترین مادۀ آلی ادرار یعنی اوره را تولید کند. بنابراین موارد ب، ج و د همگی با درنظر گرفتن این نکته نادرست

خواهند بود.

CO  ۲CO  ۲

تالیفی حمید راهواره
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موارد (الف) و (ب) صحیح اند.

بررسی موارد:

الف و د) گیاه کاکتوس و آناناس از گیاهان  هستند. این گیاهان در شب روزنه های خود را باز می کنند و  را به صورت

اسید چهارکربنی تثبیت می کنند. پس در این گیاهان در آغاز روشنایی (پایان تاریکی) مقدار اسید موجود در برگ بیشتر از ابتدای

تاریکی است.

ب) رویان غالت در هنگام جوانه زدن، جیبرلیک اسید ترشح می کند؛ پس نسبت به قبل از آن اسیدی تر است.

ج) سامانۀ روپوستی برگ گیاه آناناس در روشنایی به علت تجمع آبسیزیک اسید و بسته شدن یاخته های نگهبان روزنه نسبت به

زمان تاریکی اسیدی تر است.

CAMCO  ۲

تالیفی حمید راهواره
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همه موارد نادرست اند.

بررسى موارد:

الف) پهنک شامل روپوست، میانبرگ و دسته های آوندی (رگبرگ) است. سلول های نگهبان روزنه که از بافت روپوستی هستند هم

توانايى فتوسنتز دارند.

ب) آوندهای آبکش اگرچه هسته ندارند، اما زنده اند.

ج) سلول هاى روپوستى فاقد توانايى فتوسنتز به دليل فاصله اى كه از رگبرگ ها دارند، به صورت غيرمستقيم با آن ها در ارتباط

هستند.

د) تمامى ياخته هاى ميانبرگ، كلروپالست داشته و در فتوسنتز نقش دارند.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 2 209

فقط مورد "د" درست است.

بررسی سایر موارد:

الف: چرخۀ کالوین و تولید قند  درون بسترۀ کلروپالست روی می دهد.

ب: در گام چهارم گلیکولیز، مولکول ATP تولید می شود.

ج: چرخۀ کالوین با مصرف ATP همراه است.

C۳

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 210

یاخته های تمایزیافته روپوست، یاخته های نگهبان روزنه، کرک و یاخته های ترشحی در اندام های هوایی و یاخته های تار کشنده در

ریشه می باشد. همه این یاخته ها، همانند دیگر یاخته های زنده قندکافت انجام می دهند. در واکنش دوم قندکافت قند شش کربنه

دوفسفاته شکسته شده و دو مولکول سه کربنه یک فسفاته ساخته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همه یاخته های تمایزیافته روپوست الزامًا کلروپالست ندارند، از جمله یاخته های تار کشنده!

گزینۀ 2: در روپوست اندام های هوایی فقط کوتینی شدن اتفاق می افتد و پوستک ساخته می شود.

گزینۀ 3: این گزینه به فتوسنتز اشاره دارد که در همه یاخته ها تمایز یافته روپوست اتفاق نمی افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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موارد الف و ب به درستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) درست. طی جابه جایی الکترون ها در غشاء تیالکوئید پروتون ها به درون تیالکوئید وارد می شوند. دقت کنید تجزیه آب و

تولید  نیز در فضای درونی تیالکوئید صورت می گیرد.

ب) درست. باتوجه به شکل در بخشی از زنجیره اول انتقال الکترون در غشاء تیالکوئید در فاصله بین فتوسیستم 2 و پمپ

انتقال دهنده  به درون تیالکوئید، انتقال الکترون ها و پروتون ها با هم صورت می گیرد.

ج) نادرست. دقت کنید که باتوجه به شکل عالوه بر موارد فوق، مصرف  در حین تبدیل  به  نیز

می تواند در ایجاد اختالف غلظت  در دو طرف غشاء تیالکوئید مؤثر باشد.

د) نادرست. از میزان  در استروما کاسته شده و به  افزوده می شود.

O۲

H+

H+N ADP +N ADP H

H+

H+pH
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تنفس نوری زمانی اتفاق می افتد که گیاه روزنه های هوایی خود را برای جلوگیری از دفع آب (ماده مورد نیاز برای فتوسنتز)

می بندد. به این ترتیب با انجام تنفس نوری فرآورده های نهایی فتوسنتز کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دقت کنید که همواره میزان اکسیژن از دی اکسید کربن بیشتر است. در شروع تنفس نوری اکسیژن بیشتر از مقدار طبیعی

و دی اکسید کربن کمتر از مقدار عادی خود باشند.

گزینۀ 2: در تنفس نوری  تولید نمی شود ولی تجزیۀ ماده آلی اتفاق می افتد.

گزینۀ 4: دی اکسیدکربن توسط کلروپالست تولید نمی شود، بلکه از راکیزه آزاد می شود.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ذرت نوعی گیاه  است. در برگ گیاهان  میان برگ نرده ای وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: تمام سلول های گیاهی دیوارۀ نخستین دارند بنابراین سلول های میان برگ هم که از سلول های پارانشیمی هستند دارای

دیوارۀ نخستین نازک هستند.

گزینۀ2: ذرت از گیاهان  است که غالف آوندی در این گیاهان دور تا دور رگبرگ را احاطه می کند.

گزینه 4 : سطح روپوست اندام های هوایی گیاهان از یک الیه مادۀ مومی شکل به نام کوتین پوشیده شده است که الیۀ پوستک یا

کوتیکول را تشکیل می دهد.

C۴C  ۴

C۴

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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ورود یون های پتاسیم و کلر درنهایت باعث بازشدن روزنه هوایی، ورود کربن دی اکسید به گیاه و جلوگیری از تنفس نوری (عملکرد

اكسیژنازی روبسیکو) می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. گیاهان  و  که در شرایط مساعد تنفس نوری زندگی می کنند، توانسته اند با سازوکارهایی تنفس

نوری را در خود کاهش دهند (نه اینکه کامًال قطع کنند).

گزینۀ ۲: نادرست. گرما و نور شدید با تحریک بسته شدن روزنۀ هوایی و کاهش ورود کربن دی اکسید، از عوامل اصلی مستعدکنندۀ

تنفس نوری هستند.

گزینۀ ۴: نادرست. هنگام تنفس نوری، تولید ریبولوز بیس فسفات در انتهای چرخۀ کالوین کاهش می یابد ولی چون مقدار کربن

دی اکسید کم است توسط روبسیکو با آن ترکیب نمی شود نه اینکه میل ترکیبی با کربن دی اکسید در آن تغ�ر کرده باشد.

CAMC  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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، گوگرد آزاد می شود. Hدر فتوسنتز ممکن است به جای  از  به عنوان منبع الکترون استفاده شود؛ بنابراین به جای   O۲H  S۲O  ۲

تالیفی حمید راهواره
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موارد (ب) و (ج) و (د) درست و مورد (الف) نادرست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. این تصویر فقط مربوط به یوکاریوت های فتوسنتزکننده مانند گیاهان سبز است و درباره باکتری ها که هرکدام تنوع

زیادی در نوع رنگیزه های فتوسنتزی ندارند، صدق نمی کند.

ب) درست. گیاهان گلداری که انگل باشند مانند سس و گل جالیز، توان فتوسنتز ندارند بنابراین این نمودار که نشان دهنده شدت

فتوسنتز است درباره آن ها صدق نمی کند.

ج) درست. برای بررسی شدت فتوسنتز می توان از میزان اکسیژن آزادشده (که از تجزیه آب درون تیالکوئید در حضور نور ایجاد

می شود) یا میزان کربن دی اکسید مصرف شده استفاده کرد.

د) درست. به خاطر وجود رنگیزه های متفاوت که هرکدام در بخشی از طیف پرتوهای مرئی، بهترین جذب را دارند، درنهایت در

هیچ یک از پرتوها شدت فتوسنتز به صفر نمی رسد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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میزان انجام فتوسنتز را تنها می توان با تع�ن میزان کربن  دی اکسید مصرف شده یا اکسیژن تولیدشده اندازه گیری کرد.

، مادۀ آلی یا گلوکز تولید می شود؛ در طی فتوسنتز با تجزیۀ نوری آب، اکسیژن تولید می شود و طی چرخۀ کالوین با مصرف 

بنابراین هیچ گاه برای تولید اکسیژن از  و برای تولید مادۀ آلی از آب استفاده نمی شود.

CO  ۲

CO۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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، کلروفیل  و کاروتنوئیدها در محدودۀ ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر است؛ باتوجه به شکل زیر می توان دریافت که حداکثر جذب کلروفیل 

درحالی که کلروفیل های  مخصوصی که در مرکز واکنش فتوسیستم های ۱ و ۲ وجود دارند که حداکثر جذب آن ها در

 و  نانومتر است. هریک از این رنگیزه ها تنها در یک نوع فتوسیستم حضور دارند و در نوع دیگر وجود

ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: منظور کلروفیل های  مخصوصی که در مرکز واکنش فتوسیستم های ۱ و ۲ وجود دارند، این رنگیزه ها ازآنجاکه کلروفیل اند

به رنگ سبز دیده می شوند.

، کلروفیل  و کاروتنوئیدها است که این رنگیزه ها لزومًا در غشاء تیالکوئید حضور ندارند بلکه ممکن گزینۀ ۲: منظور کلروفیل 

است در غشای باکتری باشند.

گزینۀ ۴: حداکثر جذب کاروتنوئیدها در محدودۀ ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر است ولی در محدودۀ قرمز- نارنجی جذب ندارد.

ab

a

(P  ) ۶۸۰۶۸۰(P  ) ۷۰۰۷۰۰

a

ab
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یاخته های معبر در آندودرم ریشه گیاهان تک لپه (مثل گندم و جو) دیده می شوند. در یاخته های ریشه این گیاهان (در سطح کتاب

درسی) فتوسنتز و چرخۀ کالوین (تبدیل قند سه کربنه به پنج کربنه) دیده نمی شود ولی چون دارای راکیزه هستند تولید 

ساز که در غشای داخلی راکیزه قرار دارد، انجام می شود. به صورت اکسایشی توسط مجموعۀ پروتئینی کانالی آنزیمی 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. ایجاد بار منفی در  (بخش نوری فتوسنتز) و ایجاد اتم اکسیژن با دو بار منفی (زنجیره انتقال الکترون

تنفس هوازی در راکیزه) هر دو در میانبرگ گیاهان قابل انجام است.

یادآوری: میانبرگ نرده ای در گیاهان دولپه مشاهده می شود.

گزینۀ ۲: نادرست. تولید  در سطح پیش ماده (در فرآیند قندكافت و همچنین چرخۀ کربس) برخالف تولید نوری 

(به کمک زنجیرۀ انتقال الكترون سبزدیسه) در یاخته های نگهبان روزنه گل جالیز که گیاهی انگل و فاقد سبزدیسه است! انجام

می شود.

گزینۀ ۳: نادرست. خروج  از راکیزه (که حاصل اکسایش  در زنجیره انتقال الكترون راکیزه است) دیده می شود

ولی به طورکلی تولید و مصرف  درون سبزدیسه است و  از خارج وارد سبزدیسه نمی شود.

ATP

ATP

N ADP +

ATPATP

N AD+N ADH

N ADP HN ADP H
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هر زنجیرۀ انتقال الکترون در یاخته های میان برگ یک گیاه دولپه شامل زنجیره های الکترونی موجود در غشاء تیالکوئید یاخته های

فتوسنتزکننده و زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء داخلی راکیزه است و شامل مجموعه ای از پروتئین ها می باشد که توسط

ساختارهای ریبونوکلئوپروتئینی (رناتن ها) یاخته ساخته می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء داخلی راکیزه الکترون ها درنهایت به اکسیژن مولکولی می رسند، ولی در زنجیرۀ

الکترونی موجود در غشاء تیالکوئید، الکترون های خارج شده از فتوسیستم 2 به فتوسیستم 1 و الکترون های خارج شده از فتوسیستم

1 درنهایت به  میرسد.

گزینۀ 3: در زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء داخلی راکیزه، الکترون ها حین عبور از پمپ های پروتونی موجود در غشاء داخلی

راکیزه به فضای بین دو غشاء پمپ می شوند و تراکم یون های پروتون در فضای بین دو غشاء افزایش می یابد. در ادامه یون های

ساز در جهت شیب غلظت از فضا بین دو غشاء به بستره راکیزه وارد می شوند و از پروتون از طریق مجموعه پروتئینی آنزیم 

انرژی این شیب غلظت برای ساخته شدن  استفاده می شود.

گزینۀ ۴: در مورد زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء داخلی راکیزه صادق نیست.

N ADP +

ATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور، تنفس نوری را کاهش می دهد می تواند گیاه  یا گیاه  باشد.

بررسی عبارت ها:

الف) گیاهان  روزن های هوایی را در طول روز بسته و در شب باز می کنند، درحالی که گیاهان  روزن های هوایی را در

طول روز باز و در شب می بندند.

ب) انرژی الزم برای تشکیل  با دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ای و زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء تیالکوئید که

منجر به ساخته شدن  می شود، تأمین می شود.

پ) انرژی رایج و قابل استفادۀ زیستی را در غیاب یا حضور اکسیژن می سازد.

ت) هر مولکول دنای حلقوی می تواند در راکیزه یا در سبزدیسه باشد. در گیاهان، کربوکسیله شدن قند ریبولوزبیس فسفات در

سبزدیسه رخ می دهد.

C۴CAM

CAMC  ۴

ATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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تنها عبارت "د" نادرست است.

بررسی همۀ   عبارت  ها:

الف) تنها فتوسیستم ۲ در زمان تجزیۀ آب قادر به تولید گاز اکسیژن و الکترون است.

ب) در هر دو فتوسیستم الکترون خارج از آن ها درنهایت باعث زنجیرۀ انتقال الکترون می  شود.

ج) هر دو فتوسیستم در تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشاء تیالکوئید قرار دارند.

د) هر دو فتوسیستم عالوه بر دریافت الکترون توانایی از دست دادن الکترون را نیز دارند.

تالیفی پیمان رسولی
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از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

منظور از یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی، یاخته های نگهبان روزنه، تار کشنده و کرک است.

در گیاه شب بو، یاخته های کرک، نگهبان روزنه و تار کشنده (یاخته های تمایز یافتۀ روپوستی) می توانند با فرآیند مصرف آب سبب

شوند که جذب آب از ریشه بیشتر شود و در تداوم جریان شیرۀ خام نقش داشته باشند. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در بین یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی، فقط یاخته های نگهبان روزنه   قادر به انجام فتوسنتز هستند و درنتیجه آنزیم روبیسکو

در آن ها فعال است.

گزینۀ2: منظور از پلی مر اسیدچرب پوستک است که در بین یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی، یاخته های تارکشنده را نمی پوشاند.

گزینۀ4: در مرحلۀ بی هوازی تنفس یا مرحلۀ گلیکولیز، 2 یون هیدروژن تولید می شود.

گزینه 4 224

همۀ سلول هایی که فتوسنتز انجام می دهند ازجمله سلول های گیاهی و برخی آغازیان برای جذب نور و به دام انداختن آن رنگیزه

دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: سلول های چشم انسان رنگیزه دارند اما فتوسنتز انجام نمی دهند.

گزینه2: برخی باکتری ها فتوسنتز انجام می دهند ولی فاقد اندامک می باشند.

گزینه3: سلول های جانوری دارای اندامک های مختلف هستند اما فتوسنتز انجام نمی دهند.

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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هر پنج مورد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. اوگلنا آغازی تک یاخته و دارای کلروپالست و آنزیم روبیسکو است ولی اگر نور نباشد، سبزدیسه هایش را از دست

می دهد و با تغذیه از مواد آلی، ترکیبات موردنیاز خود را به دست می آورد.

ب) نادرست. باکتری های شیمیوسنتزکننده، "از قدیمی ترین"   جانداران کره زمین هستند و نمی توان با قاطعیت گفت که این

جانداران، قدیمی ترین یاخته های کره زمین هستند.

ج) نادرست. تمام باکتری های نیترات ساز، شیمیوسنتزکننده هستند ولی از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، سیانوباکتری ها،

فتوسنتزکننده اند ولی ریزوبیوم ها نه شیمیوسنتز می کنند و نه فتوسنتز!

د) نادرست. در کل کره زمین، بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمی کنند؛ اما

نمی توان گفت در هر محیط این گونه است. مثًال در محیط های خشکی، ممکن است بیشتر فتوسنتز را گیاهان انجام دهند.

هـ) نادرست. منظور از جاندار همزیست گونرا، سیانوباکتری ها هستند که همانند گیاهان دارای سبزینه نوع  دارای توان تجزیه

آب در حضور نور (اکسیژن زا) هستند ولی باکتریوکلروفیل ندارند. (باکتریوکلروفیل مخصوص باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی

است)

a
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کانال آنزیمی- یونی که در غشای تیالکوئید قرار دارد، با انتشار تسهیل شدۀ یون از تیالکوئید به داخل  بستره ، خاصیت

سازی پیدا می کند تا در محل  بستره ، واکنش رخ دهد و  تولید شود. همچنین وقتی

، به داخل  بستره پرتاب می شود، در آنجا  تشکیل الکترون پرانرژی از زنجیرۀ انتقال الکترونی بعد از فتوسیستم 

می شود.

H+

ATPADP + P i → ATPATP

IN ADP H

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1394 مدارس برتر 
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گیاهانی که در آن ها برگ یا ساقه یا هر دو، گوشتی است از نوع  می باشند. در این گیاهان در طول روز، روزنه ها بسته

است و به دلیل غلظت باالی دی اکسید کربن در کنار روبیسکو در طول روز اسید سه کربنه ساخته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در گیاهان  و  اولین ترکیب حاصل از تثبیت چهارکربنه است. این در حالی است که فقط در گیاهان  دو

نوع یاخته درگیر می باشند.

گزینۀ 2: در گیاهان  تثبیت در دو نوع یاخته انجام می شود. در این گیاهان در زمان باز بودن روزنه ها هم (در یاخته میان برگ)

اسید چهارکربنی تجزیه می شود.

گزینۀ 4: در گیاهان  و  نیز در هنگام بسته بودن روزنه ها، تثبیت به صورت سه کربنه انجام می شود. دقت کنید که در

این گیاهان تثبیت کردن خارج از استروما هم انجام می گیرد.

CAM

C  ۴CAMC  ۴

C  ۴

C  ۴CAM

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در یاخته های تمایز یافتۀ روپوست (که زنده هستند) رونویسی از ژن های دنای خطی با کمک آنزیم های رنابسپاراز اختصاصی و

عوامل رونویسی (غیرآنزیمی) انجام می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": مثًال در مورد یاخته های آوند چوبی که نقش ترابری هم دارند صادق نیست.

گزينۀ "2": هر یاختۀ میتوکندری دار الزامًا فتوسنتزی نیست.

گزينۀ "3": در یاخته های نهاندانگان سانتریول وجود ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 229

باتوجه به اینکه کربن واردشده به چرخۀ کالوین درنهایت ساختار قندهای سه کربنه هم دیده می شود، تعدادی از این قندها برای

ساخته شدن گلوکز و ترکیبات آلی دیگر (ازجمله  و  و غیره) و تعدادی نیز برای بازسازی ریبولوز بیس فسفات به

مصرف می رسند.

بررسی سایر گزینه ها:

در اولین چرخۀ کالوین، افزودن کربن دی اکسید نشان دار، باعث نشان دارشدن تمام مولکول های شش کربنه ناپایدار می شود ولی

هنگامی که این مولکول ها به اسیدهای سه کربنه تجزیه می شوند، برخی از این اسیدها و درنهایت برخی از قندهای حاصل از آن ها

دارای ایزوتوپ سنگین خواهند بود.

ATPN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 230

همۀ تک  یاخته  های آزادکنندۀ اکسیژن در فرآیند گلیکولیز می  توانند قند سه  کربنه فسفات  دار بسازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: این گزینه برای باکتری  های شیمیوسنتزکننده صادق نیست، زیرا رنگیزه ندارند.

گزینۀ 2: باکتری  های گوگردی سبز و ارغوانی با کمک نور مولکول  های هیدروژن سولفید را تجزیه کرده و گوگرد تولید می  کنند.

گزینۀ 3: ریزوبیوم  ها انرژی خود را از مواد آلی به دست می  آورند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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باکتری های نیترات ساز می توانند در طی گلیکولیز، پیروویک اسید تولید کنند و در تنفس هوازی یا بی هوازی آن را مصرف کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: بعضی از باکتری های فتوسنتز کننده می توانند از موادی مانند سولفید هیدروژن و ... استفاده کنند.

گزینۀ3: باکتری ها فرآیند تخمیر را انجام می دهند که در آن زنجیرۀ انتقال الکترون نقشی ندارد.

گزینۀ4: ریزوبیوم ها از جمله باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن هستند که غیر فتوسنتزکننده می باشند.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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تمامی موارد صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) بستره دارای دنا، رنا و رناتن است؛ بنابراین سبزدیسه مانند راکیزه می تواند بعضی پروتئین های موردنیاز خود را بسازد. درنتیجه

باید حاوی این ژن ها باشد.

ساز در راکيزه ساز وجود دارد. این آنزیم مشابه آنزیم  ب) در غشای تیالکوئید مجموعه ای پروتئینی به نام آنزیم 

است. پروتون ها فقط از طریق این آنزیم می توانند به بستره منتشر شوند.

ج) به ساخته شدن  در واکنش های نوری، ساخته شدن نوری  می گویند که تنها در سبزدیسه قابل مشاهده است.

د) زنجیره های انتقال الكترون در سبزدیسه و راكيزه هر دو انرژی فعالیت پمپ هایی را فراهم می کنند که پروتون را از بستره خارج

می کنند. در راكیزه این پروتون ها به فضای بین دو غشاء و در سبزدیسه به درون تیالکوئیدها پمپ می شوند.

ATPATP

ATPATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 233

در همۀ گیاهان (ازجمله گیاهان  و CAM) واکنش های مستقل از نور فتوسنتز (تثبیت دی اکسید کربن) انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گیاهان  و CAM برای فرار از انجام تنفس نوری (فعالیت اکسیژنازی روبیسکو) سازگار شده اند.

گزینۀ 2: در گیاهان  و  واکوئل مرکزی در انجام فتوسنتز نقشی ندارد.

گزینۀ 3: در تنفس نوری ترکیب دوکربنی در خارج از کلروپالست تجزیه شده و دی اکسید کربن در میتوکندری تولید می شود. دقت

کنید که گیاهان  تنفس نوری انجام می دهند و  تنفس نوری ندارند.

C۴

C۴

C۴C  ۳

C۳C  ۴

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در گیاهان  فرآیند اکسایشی  (چرخۀ کالوین) و تثبیت اولیه کربن در اسید چهارکربنه هر دو در روز، یعنی زمانی

که آب تجزیه می شود تا الکترون آن به فتوسیستم برسد روی می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. در آناناس، فرآیند اکسایش  (یعنی چرخۀ کالوین) در روز ولی تثبیت اولیه کربن در شب صورت

می گیرد.

گزینۀ ۲: نادرست. گیاهان  محصول تثبیت اولیه را ذخیره نمی کنند بلکه از راه پالسمودسم به غالف آوندی می فرستند.

گزینۀ ۳: نادرست. در گیاهان  فرآیند اکسایش  (چرخۀ کالوین) در روز و هم زمان با انتشار کربن دی اکسید به

داخل سبزدیسه روی می دهد ولی تثبیت کربن در اسید چهارکربنه در شب روی می دهد.

C  ۴N ADP H

N ADP H

C۴

CAMN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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نهان دانگانی که در برش عرضی ریشۀ آن ها آوند چوب به شکل ستاره و آوند آبکش در میان بازوهای آن قرار دارد، نهان دانگان

دولپه ای هستند.

روزنه های آبی در این گیاهان نهان دانه دولپه ای در حاشیۀ برگ قابل مشاهده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در برش عرضی ساقۀ   نهان دانگان دولپه  ای ضخامت پوست اندک است.

2) در بررسی اجزای برگ نهان دانگان دولپه ای عالوه بر پهنک،دمبرگ نیز دیده می  شود.

4) بیشتر حجم دانه مربوط به بافت لپه است که دو مجموعۀ   کروموزومی دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 236

منظور صورت سؤال گیاهان CAM است. تنها در این گیاهان بین تثبیت اولیه و ثانویۀ کربن دی اکسید فاصلۀ قابل توجهی است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2و4) همۀ   این گزینه  ها هم در رابطه با گیاهان CAM و هم گیاهان C4 درست است.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 237

بررسی موارد:

الف) برگ، مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان است. از طرفی باکتری ها و آغازیان فتوسنتزکننده، برگ ندارند.

ب) برگ گیاهان دولپه ای از دو بخش پهنک و دمبرگ تشکیل شده است و فقط در سطح زیرین و روی پهنک، روپوست زیرین و

رویی داریم.

ج) فقط برگ گیاهان دولپه ای پهنک و دمبرگ دارند.

د) یاخته های نگهبان روزنه، جزء روپوست هستند و کلروپالست دارند.

تالیفی مسعود حدادی
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