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 بارم سوال  ردیف

 درست یا غلط بودن جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. 1
 رکز واکنش فقط رنگیزه های متفاوت را می توان دیدپروتئین فقط در آنتن های گیرنده نور وجود دارد و در م -1

 محل قرار گیری فتوسیستم ها در غشای درونی سبزدیسه است.-2

 نانومتر در اطراف جلبک تکثیر زیادی دارند 600تا  500باکتری های هوازی در محدوده -3

 بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش سبز نور مرئی است-4

1 

 

2 
 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

 اورد کردبر ---------یا ---ی توان میزان فتوسنتز را بر اساس م-1

 ارانشیم نرده ای می توان دید.پ-----------دارای کلروپالست است و در زیر روپوست روی در ----------سلول های غالف اوندی در -2

 تقسیم کرده  ---------و------تیالکوئید فضای دورن سبزدیه را به -3

  -------وجود رنگیزه های متفاوت باعث -4

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 الکترون برانگیخته چیست؟-1

 ت؟سرنوشت انرژی الکترون های برانگیخته در انتن ها چیس-2

 روتون های فضای درونی تیالکوئید چیست.پمنشا -3

 پروتون ها از چه طریقی به بستره می روند ؟-4

 مولکول سه کربنی در چرخه کالوین چگونه به قند سه کربنی تبدیل می شود ؟-5

 بازسازی می شود؟چگونه ریبولوز بیس فسفات  -6

 عوامل موثر بر فتوسنتز را نام ببرید.-7

 چه زمانی نقش اکسیژنازی روبیسکو مساعد می شود و نتیجه ان چیست؟ -8

 می گویند؟ c4کجاها انجام می شود و چرا به آنها  c4تثبیت کربن در گیاهان -9

 چیست؟ CAMساختاری گیاهان  ویژگی-10

 باکتری های فتوسنتز کننده چند نوعند از هرکدام یک مثال بزنید و نام رنگیزه انها چیست؟-11

 مثالی از انواع اغازیان بزنید -12

 باکتری های شیمیو سنتز کننده انرژی خود را از کجا می گیرند. -13
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         ششم فصلزیست دوازدهم                         

                                 

 بارم سوال  ردیف

 درست یا غلط بودن جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. 1
غ  هم انتن گیرنده نور هم مرکز   رکز واکنش فقط رنگیزه های متفاوت را می توان دیدپروتئین فقط در آنتن های گیرنده نور وجود دارد و در م -1

 واکنش 

 غ تیالکوتید  محل قرار گیری فتوسیستم ها در غشای درونی سبزدیسه است.-2

 700تا  600و     500تا  400غ  نانومتر در اطراف جلبک تکثیر زیادی دارند 600تا  500باکتری های هوازی در محدوده -3

 ص بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش سبز نور مرئی است-4

1 

 

2 
 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 

 اورد کردبر ------اکسیژن---یا --دی اکسید کربن مصرف –ی توان میزان فتوسنتز را بر اساس م-1

 ارانشیم نرده ای می توان دید.پ----------لپه دو –دارای کلروپالست است و در زیر روپوست روی در --لپه ای تک –سلول های غالف اوندی در -2

 تقسیم کرده  -------بستره--و----دورن تیالکوئید فضای –ه را به ستیالکوئید فضای دورن سبزدی-3

  -----را در استفاده از طول موج های متفاوت نور افزایش می یابد.  گیاهکارایی –وجود رنگیزه های متفاوت باعث -4

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3

 رنگیزه مولکول به انرژی انتقال با است کنمم برانگیخته الکترون .است شده خارج خود مدار از و پرانرژی زیراالکترون برانگیخته چیست؟-1

 شود گرفته دیگر مولکولی یا رنگیزه وسیلۀ به و خارج رنگیزه از یا برگردد خود مدار به بعدی،

 رنگیزه از ها آنتن در موجود های رنگیزه در برانگیخته های الکترون فتوسنتز،انرژی در ت؟سرنوشت انرژی الکترون های برانگیخته در انتن ها چیس-2

 شود می آن از الکترون خروج و a سبزینۀ در برانگیخته الکترون ایجاد سبب آنجا در و رود می شواکن مرکز به نهایت، در و منتقل دیگر رنگیزه به ای

 یون که است پروتئینی دارد، قرار 1 و 2 فتوسیستم بین که الکترون انتقال زنجیره اجزای از یکیروتون های فضای درونی تیالکوئید چیست.پمنشا -3

 می وارد تیالکوئید درون فضای به بستره از پروتون عدادیت زمان گذشت با بنابراین، .کند می پمپ تیالکوئیدها درون فضای به بستره از را+H های

 درون فضای در ها پروتون تراکم بر تدریج بهدرنتیجه، .آید می وجود به تیالکوئید فضای درون آب، تجزیه از پروتون تعدای که دانستیم همچنین.شود

 شود می افزوده بستره به نسبت تیالکوئیدها

 ساز ATP نزیمآ نام به پروتئینی ای مجموعهپروتون ها از چه طریقی به بستره می روند ؟-4

 ( NADPH)الکترون تأمین برای منبعی و انرژیمولکول سه کربنی در چرخه کالوین چگونه به قند سه کربنی تبدیل می شود ؟-5

 ریبولوزبیس مولکول 6و در نهایت به  فسفات ریبولوز مولکول 6 به کربنی سه قند مولکول 10بازسازی می شود؟چگونه ریبولوز بیس فسفات  -6

 6ATPتبدیل می شود با استفاده از  فسفات

 یگذارند م اثر فتوسنتز بر نور تابش زمان مدت و شدت موج، طول ، CO2 میزان عوامل موثر بر فتوسنتز را نام ببرید.-7

 شوند، می بسته تعرق کاهش منظور به ها روزنه وقتی شرایطی چنین درچه زمانی نقش اکسیژنازی روبیسکو مساعد می شود و نتیجه ان چیست؟ -8

 شود، می کم برگCO2 که حالی در بنابراین .دارد ادامه همچنان فتوسنتز اما یابد، می توقف نیز ها روزنه از یاکسید د کربنو اکسیژن گازهای تبادل

 مولکول دو به و تاس ناپایدارحاصل، مولکول .شود می ترکیب فسفات ریبولوزبیس با اکسیژن برگ، در اکسیژن افزایش. ییابد م افزایش آن در اکسیژن

 رسد می فسفات ریبولوزبیس بازسازی مصرف به کربنی سه مولکول .یشود م تجزیه کربنی دو و کربنی سه

 آوندی. غالف های یاخته در سپس و میانبرگ های یاخته در ابتدامی گویند؟ c4کجاها انجام می شود و چرا به آنها  c4تثبیت کربن در گیاهان -9

 اولین ترکیب پایدار   کربنی چهار اسیدی.شود می انجام

 خود های کریچه در انگیاه این .است پرآب و گوشتی گیاهانی چنین در آنها هردوی یا ساقهدر برگ و  چیست؟ CAMساختاری گیاهان  ویژگی-10

 یدارند م نگه را آب که دارند ترکیباتی

 ها سیانوباکتری مثالً .دارند سبزینه ها باکتری بعضیباکتری های فتوسنتز کننده چند نوعند از هرکدام یک مثال بزنید و نام رنگیزه انها چیست؟-11

 یکنند، م تولید اکسیژن فتوسنتز فرایند در گیاهان همانند چون و سازند؛ می آلی ماده نور و CO2 از استفاده با گیاهان همانند و دارند a سبزینه

 گوگردی های باکتری .هستند زا غیراکسیژن فتوسنتزکنندۀ ها، باکتری از دیگر گروهی .شوند می نامیده زا اکسیژن تزکنندۀفتوسن های باکتری

 .است باکتریوکلروفیل ها، باکتری این فتوسنتزی رنگیزۀ .اند گروه این از سبز و ارغوانی

  ای قهوه و قرمز سبز، های جلبکمثالی از انواع اغازیان بزنید -12

 از را معدنی مواد از آلی مواد ساختن برای نیاز مورد انرژی هایی، باکتری چنینباکتری های شیمیو سنتز کننده انرژی خود را از کجا می گیرند. -13

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

 .اند شیمیوسنتزکننده های باکتری
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