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، ابتدا کدام را احیا میکنند؟ 1. الکترونهاي خارج شده از فتوسیستم 

4) 3) دي اکسید کربن2) سبزینه 1) آب

 
2. در فتوسنتز، تجزیه ي آب در کدام ناحیه ي سبزدیسه صورت می گیرد؟ (با تغییر)

4) بستره3) فضاي داخل تیالکویید2) فضاي بین دو غشاء1) غشاء تیالکویید

3. نقش اصلی  در فتوسنتز چیست؟

 
1) تأمین الکترون هاي پرانرژي و پروتون براي واکنش هاي وابسته به نور

2) مبدل انرژي نوري به انرژي شیمیایی در واکنش هاي نوري فتوسنتز

 
3) تأمین الکترون هاي پرانرژي براي پیوند کربن - هیدروژن در واکنش هاي مستقل از نور
4) تأمین الکترون هاي پر انرژي براي پیوند کربن - هیدروژن در واکنش هاي وابسته به نور

4. در فرایند فتوسنتز، که انرژي نوري به انرژي شیمیایی تبدیل می گردد، این انرژي شیمیایی به طور موقت در کدام مواد ذخیره می 
شود؟
 (1 (2
 (3 (4

5.  کدام عبارت نادرست است؟ «درون تیالکوئید .................. »
2)  اتم هاي اکسیژن به هم می پیوندند.1) آب تجزیه می شود.

4) پروتون ها جابه جا می شوند.3)   تولید می شود.

6. کدام عبارت نادرست است؟
1) پمپ غشایی در غشاي تیالکوئید موجب کاهش  درون بستره می شود.

2) پروتئین داراي فعالیت  سازي موجب کاهش  درون تیالکوئید می شود.
3) پمپ غشایی از انرژي الکترون برانگیخته شده از کلروفیل   براي تلمبه کردن  استفاده می کند.

4) پروتئین داراي فعالیت  سازي براي سنتز  از انرژي الکترون  استفاده می کند.

 
7. طی مراحل وابسته به نور فتوسنتز،  .................. 

1) الکترون خارج شده از  به طور مستقیم باعث احیاي  می شود.

 
2) الکترون خارج شده از آب در نهایت به  می رسد. 

3) الکترون خارج شده از یک سبزینه  به سبزینه  دیگر می رسد.
4) الکترون خارج شده از  به  رسیده و آن را به  تبدیل می کند.

 
8. هنگام فتوسنتز در گیاهان، در پی برانگیخته شدن الکترون  .................. 

، بعد از انتشار تسهیل شده یون هیدروژن،  تولید می شود. 1) کلروفیل 
، بعد از مصرف کامل انرژي الکترون هنگام عبور از پمپ غشایی تیالکوئید، کمبود الکترونی در فتوسیستم  جبران 2) کلروفیل 

می شود.
، اولین گروه مولکولی دریافت کنندة این الکترون در سطح خارجی غشاي تیالکوئید واقع شده است. 3) کلروفیل 

، گیرنده نهایی الکترون، انزیمی غشایی است که باعث تولید  می شود. 4) کلروفیل 

2
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9. چند جمله درست است؟ «پروتئین کانالی موجود در غشاي تیالکوئید، .................. »

 
الف) با صرف انرژي، یون هاي هیدروژن را به درون تیالکوئید پمپ می کند.

 
ب) بدون مصرف انرژي، یون هاي هیدروژن را از تیالکوئید خارج می کند. 

 
ج) با صرف انرژي،  را به  تبدیل می کند.

د) بدون مصرف انرژي،  را به  تبدیل می کند.
 (1 (2 (3 (4

 
10. محصول واکنش هاي تاریکی مستقل از نور، کدام است؟ (با تغییر)

 (1 (2 (3 (4

 
11. در مرحله اي از چرخه ي کالوین که هر دو نوع محصول واکنش هاي وابسته به نور مصرف می شوند،  .................. 

1) نوعی مولکول به نوعی قند تبدیل می شود.
2) یک نوع قند به قند دیگر تبدیل می شود.

3) محصول چرخه ي کالوین از چرخه خارج می شود.
4) با مصرف  یک ترکیب شش کربنه ي ناپایدار تولید می شود.

 
12. در فضایی از کلروپالست که  .................. 

1)  تولید می شود،  می تواند مصرف شود.
2)  مصرف می شود،  نیز می تواند مصرف شود.

3)  تولید می شود،  می تواند مصرف شود.
4)  مصرف می گردد، ترکیب  کربنی نمی تواند ایجاد گردد.

13. با حرکت الکترون ها طی واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز، کدام یک از وقایع زیر، زودتر رخ می دهد؟
1) کاهش  بستره به دنبال مصرف 

2) انرژي مورد نیاز براي اتصال فسفات به  تأمین می گردد.
3) انتقال فعال یون هیدروژن

4) انتقال الکترون ها از  به ترکیب سه کربنی

 
14. چند مورد جمله ي زیر را به درستی کامل می کند؟

 
در مرحله اي از فتوسنتز که  .................. تولید می شود،  .................. مصرف می شود.

 
الف)  -           ب) قند سه کربنه -           

ج)           د) قند سه کربنه -
 (1 (2 (3 (4

 
15. کدام عبارت نادرست است؟

 
پروتئینی که در غشاي تیالکوئید، یون هاي هیدروژن را به بخشی از سبزدیسه که محل  .................. است، وارد می کند،  .................. 

1) انجام چرخه ي کالوین- در سنتز نوري  نقش دارد.
2) تولید مولکول هاي اکسیژن - با انرژي الکترون هاي برانگیخته کار می کند.

3) جدا شدن الکترون ها از آب - جزء زنجیرهي انتقال الکترون نمی باشد.
- سبب کاهش  بستره می شود. 4) مصرف 

16. سطح بهینه فتوسنتز هر گیاه خاص به کدام عوامل بستگی دارد؟
2) شدت نور، تراکم دي اکسید کربن و دما1) دما، تنفس نوري و تراکم دي اکسید کربن

4) تنفس نوري، دما و شدت نور3) تراکم دي اکسید کربن، تنفس نوري و شدت نور
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17.  در تنفس نوري،  .................. 

1) میزان باالي اکسیژن باعث افزایش فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو می شود.
2) مولکول آغازکننده چرخه کالوین به دو ترکیب متفاوت تجزیه می شود.

3) یک مولکول سه کربنه از کلروپالست خارج شده و وارد راکیزه می شود.
4) بر اثر واکنش هاي انجام گرفته بر روي ترکیب دو کربنه در میتوکندري  تولید می شود.

 
18. کدام موارد عبارت « در تنفس نوري سلولهاي گیاهی  .................. » را نادرست تکمیل می کند؟

 
الف) پس از خروج ترکیب دو کربنه از کلروپالست، سایر واکنش ها فقط در فضاي میتوکندري ادامه مییابند.

 
ب) ترکیب  کربنهي دو فسفاته توسط آنزیم روبیسکو کربوکسیله میشود.

 
ج) با تجزیه ي یک ترکیب دو کربنه در خارج از کلروپالست، آزاد میشود.

د) مصرف مولکولهاي آدنوزین تري فسفات در بستره کلروپالست کاهش مییابد.
4) الف، ب، د3) الف، ب2) الف، د1) ج، د

 
، براي فتوسنتز فعال تر است؟ 19. آنزیم رویسکو درکدام سلول هاي 

4) اپیدرم زیرین3) اپیدرم باالیی2) غالف آوندي1) میان برگ

، فعال تر هستند؟ 20. آنزیم هاي چرخه کالوین، در کدام سلول هاي 
4) میان برگ نرده اي3) غالف آوندي2) اپیدرم باالیی1) اپیدرم زیرین

21. در نمودار مقابل منظور از عالمت سؤال (؟) چیست؟ 

 
1) دماي محیط

 
2) شدت نور

 
4) تراکم 3) میزان رطوبت

 
22. در چند مورد از فرآیند هاي زیر، اکسیژن مولکولی به طور مستقیم مصرف می شود؟

(تخمیر الکلی- تنفس نوري- گلیکولیز- زنجیره ي انتقال الکتروِن میتوکندري- چرخه ي کالوین- تخمیر الکتات)
 (1 (2 (3 (4

23. هر سلول تولیدکننده ي .................. ، قطعًا DNAي حلقوي دارد.
NADH (1NADPH (2ATP (34) پیرووات

24. کدام عبارت در مورد همه ي تولید کننده ها صدق نمی کند؟
1) واکنش وابسته به نور دارند.

2) مواد معدنی را به ترکیبات آلی تبدیل می کنند.
3) از ترکیبات آلی یا معدنی، الکترون دریافت می کنند.

4)  را توسط واکنش هاي مستقل از نور تثبیت می کنند.

 
25. سلول فتوسنتزکننده قطعًا  .................. 

2)  تولید می کند.1) فاقد اپران است.
4) داراي  حلقوي است.3) داراي سانتریول است.
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26. در غشایی از ..................

 
1) میتوکندري که  به طور فعال جابه جا می شود، الکترون از آب به فتوسیستم  وارد می شود. 

 
2)  میتوکندري که حاوي زنجیره ي انتقال الکترون است،  احیا می شود.

 
3) کلروپالست که   را احیا کند، با مصرف  یون  نیز پمپ می شود.

4) کلروپالست که داراي فتوسیستم است، پروتئین کانالی با خاصیت آنزیمی نیز دیده می شود.

 
27. در مرحلۀ  .................. 

1) اول قند کافت، برخالف چرخۀ کربس،  تولید نمی شود.
2) واکنش وابسته به نور فتوسنتز، همانند قند کافت،  تولید می شود.

3) واکنش وابسته به نور فتوسنتز گیاهان، ترکیبی آزاد می شود که قطعًا در چرخۀ کربس مصرف می شود.
4) واکنش وابسته به نور فتوسنتز،  تولید شود که در قند کافت مصرف می شود.

28.  الکترون هاي پر انرژي، براي تشکیل .................. در مرحله ي نوري فتوسنتز، توسط آب و نور خورشید و براي تشکیل

 
.................. در تنفس سلولی، توسط مولکول هاي NADH تأمین می شود.

4) قند سه کربنی- 2ATP- NADPH (3ATP) قند سه کربنی- آبNADPH (1- آب

 
29. تک سلول هایی که فقط یک جایگاه آغاز همانندسازي در مولکول  دارند، می توانند .................. 

1) درون استروما، مولکول  بسازند.
2) درون ماتریکس، استیل کوآنزیم  بسازند.

3) از پذیرنده هاي آلی براي بازسازي  استفاده کنند.
4) کمبود الکترون هاي فتوسیستم  را از فتوسیستم  دریافت کنند.

 
30. چند مورد جمله ي زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
هر سلول گیاه ادریسی که ..................، همه ي انواع ژنگان سیتوپالسمی را دارد.

 
الف) در تنفس سلولی، اکسیژن مصرف کند

 
ب) در تنفس نوري، اکسیژن مصرف  کند

 
ج) ریبوزوم هاي کوچک و ساده داشته باشد

د)  و  تولید کند
 (1 (2 (3 (4

31. در یک گیاه علفی، سلول هاي سازندة   .................. و   .................. نمی توانند متعلق به یک بافت اصلی باشند.
2) کوتین- لیگنین1) سوبرین- نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید فسفات

4) سوبرین- لیگنین3) نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید- کوتین

 
32. در گیاهان همه ي سلول هاي .................. 

1) هدایت کننده ي آب و مواد معدنی، مرده اند.
2) هدایت کننده ي مواد آلی، پروتوپالسم دارند.

3) داراي رنگیزه، توانایی تولید  را دارند.
4) زنده توانایی فعال کردن همه ي ژن هاي خود را دارند.

33. براي انجام فعالیت هاي حیاتی بدن ما، انرژي مورد نیاز از .................. به دست می آید.
2) اکسایش – مواد آلی1) کاهش – کربوهیدرات ها

4) اکسایش – کربوهیدرات ها3) کاهش – مواد آلی
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34. کدام عبارت در مورد برگ گیاهان دو لپه نادرست بیان شده است؟

1) از دو بخش پهنک و دمبرگ تشکیل شده است.
2) بین روپوست رویی و زیرین فقط شامل انواع یاخته هاي نرم آکنه اي است.

3) سبزدیسه ها در یاخته هاي میانبرگ و بعضی یاخته هاي روپوست وجود دارند.
4) دو نوع یاختۀ میانبرگ نرده اي و اسفنجی دارند.

 
35. چند مورد به طور نادرست مطرح شده است؟ 

 
الف ) در فتوسنتز، فقط گیاهان با استفاده از انرژي نور خورشید،  را به مادة آلی تبدیل می کنند.

 
ب) نسبت  مصرف شده در فتوسنتز، نصف اکسیژن تولید شده در آن است.

 
ج) برگ مناسب ترین ساختار براي فتوسنتز در گیاهان است که مقدار فراوانی سبزدیسه دارد.

 
د) یکی از ویژگی هاي فتوسنتز کنندگان، داشتن مولکول هاي رنگیزه اي براي جذب انرژي خورشید است.

 (1 (2 (3 (4

36. در ساختار برگ گیاهان دو لپه ..................
1) دو نوع آرایش سلولی اصلی از میانبرگ ها در داخل برگ دیده می شود.

2) همۀ سلول هاي تمایز یافته در روپوست داراي سبزدیسه هستند.
3) همۀ یاخته هاي میانبرگ، مستقیمًا با روپوست در تماس هستند.

4) فراوانی انواع سلول هاي تمایز یافته در روپوست رویی و زیرین تقریبًا یکسان است.

37. کدام عبارت در مورد سبزدیسه ها نادرست است؟
1) سبزدیسه ها همانند میتوکندري داراي غشاي بیرونی و غشاي درونی هستند.

2) تیالکوئیدها ساختارهاي غشایی و کیسه مانند هستند.
3) تیالکوئیدها از طریق ارتباطات سیتوپالسمی به هم متصل اند.

4) سبزدیسه با سامانه  اي غشایی به نام تیالکوئید به دو بخش تقسیم می شود.

 
38. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

بیشترین رنگیزة موجود در غشاي تیالکوئیدها، ..................
1) دو نوع  و  دارد که طیف جذبی بسیار متفاوتی دارند.

2) طیف جذبی  اي دارند که با طیف جذبی کاروتنوئیدها اشتراکی ندارد.
3) تفاوت در حداکثر جذب نوع   و  دارند که به دلیل تفاوت جایگاه آن ها در سلول است.

4) رنگیزه هایی هستند که نوعی از آن ها در مراکز واکنش وجود دارد و حداکثر جذب هاي متفاوتی از خود نشان می دهند.

39. کدام عبارت در مورد فتوسیستم ها درست است؟
1) رنگیزه هاي فتوسنتزي همراه با نوعی پروتئین در سامانه هایی به نام فتوسیستم قرار دارند.

2) فقط آنتن ها انرژي نور را می گیرند و آن را به مرکز واکنش منتقل می کنند.
3) هر فتوسیستم شامل یک مرکز واکنش و یک آنتن گیرندة نور است.

4) آنتن گیرندة نور از کلروفیل هاي متفاوت و پروتئین ها ساخته شده است.

40. کاروتنوئیدها .................. سبزینه ها ..................
1) همانند - در مراکز واکنش وجود دارند و انرژي نور را از آنتن ها می گیرند.

2) برخالف – در فتوسیستم هاي متفاوت حداکثر جذب متفاوتی از خود نشان می دهند.
3) همانند – در آنتن هاي گیرنده نور وجود دارند و بیشترین رنگیزه موجود در تیالکوئیدها هستند.

4) برخالف – حداکثر جذب را در بخش آبی و سبز نور مرئی دارند.

CO2
CO2

1234

ab

ab
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41. کدام عبارت نادرست است؟

1) کاروتنوئیدها نیز در غشاي تیالکوئیدها وجود دارند و کارایی گیاه را در فتوسنتز افزایش می دهند.
2) کاروتنوئیدها به رنگ هاي زرد، نارنجی و قرمز دیده می شوند و طیف جذبی متفاوتی با کلروفیل ها دارند.

3) سبزدیسه هاي نواري، رنگ آبی را بیشتر از سایر رنگ ها جذب می کنند.
4)  ترکیباتی که فتوسیستم ها را به هم متصل می کنند، قادر به گرفتن و از دست دادن الکترون هستند.

42. با توجه به آزمایشی که در شکل مقابل نشان داده شده است، نمی توان گفت .................. 
1) سبزینه ها، رنگیزه هاي اصلی دخیل در فتوسنتز هستند.

2) طول موج هاي متفاوت نور، در فتوسنتز تأثیر متفاوتی دارند.
3) باکتري هاي استفاده شده در آزمایش هوازي هستند.

4) طول موج هاي  در فتوسنتز تأثیري ندارند.

 
43. در واکنش هاي وابسته به نور در فتوسنتز همواره .................. 

1) الکترون برانگیخته در سبزینۀ  نمی تواند به مولکول رنگیزة بعدي منتقل شود.
2) از برخورد نور به رنگیزه ها، الکترون ها انرژي گرفته و از مدار خود خارج می شوند.

3) الکترون برانگیخته، الکترونی پرانرژي است که توانایی خارج شدن از مدار خود را دارد.
، از آن خارج و به مولکول بعدي متنقل می شود. 4) الکترون برانگیخته در سبزینۀ 

 
44. چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

 
الف) همۀ مولکول هاي رنگیزة آنتن گیرندة نور، در انتقال انرژي نقش دارند.

 
ب) جذب انرژي نور فقط در فتوسیستم  اتفاق می افتد.

 
ج) سبزینۀ  در فتوسیستم  الکترون خود را از تجزیۀ آب جایگزین می کند.

 
د) الکترونی که به  منتقل می شود از  به آن می رسد.

 (1 (2 (3 (4

45. کدام عبارت در مورد تجزیۀ آب در تیالکوئیدها درست بیان شده است؟
1) الکترون هاي حاصل، کمبود الکترونی سبزینه هاي مراکز واکنش فتوسیستم ها را جبران می کنند.

2) نوع انرژي مورد استفاده براي تجزیۀ آب با انرژي برانگیختگی الکترون ها در فتوسیستم ها یکسان است.
3) از تجزیه کامل هر مولکول آب، یک مولکول  و تعدادي الکترون آزاد می شود.

4) این واکنش باعث تغییر  در درون و بیرون تیالکوئید می شود.

 
46. در زنجیره هاي انتقال الکترون نمی توان گفت ..................

1) بعضی الکترون هاي برانگیخته در فتوسیستم  به  منتقل نمی شوند.
2) الکترون و  می توانند هم زمان در یک پروتئین حضور داشته باشند.

، در نهایت به یک پروتئین با نقش آنزیمی می رسند. 3) الکترون هاي زنجیرة بین فتوسیستم  و 
4) همۀ الکترون هاي برانگیخته فتوسیستم  به اولین پذیرندة الکترون منتقل می شوند.

500 − 600nm

b

a

2
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NADP HP 700
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pH
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47. کدام جمله در مورد زنجیره هاي انتقال الکترون صحیح نمی باشد؟

1) الکترون هاي برانگیخته از مرکز واکنش فتوسیستم  مستقیمًا به  می رسند.
2) الکترون هاي برانگیخته در فتوسیستم  مستقیمًا به مولکول پذیرنده و  منتقل نمی شوند.

3) از برانگیختگی الکترون هاي فتوسیستم  در نهایت  تشکیل می شود.
4) فقط دو نوع زنجیرة انتقال الکترون در غشاي تیالکوئیدها وجود دارد.

 
48. کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

هر پروتونی که از آنزیم  ساز عبور می کند ..................
1) از یک پمپ غشایی عبور کرده است.

2) از تجزیۀ یک مادة آلی به دست آمده است.
3) براي به وجودآمدن آن الکترون آزاد شده است.

4) قطعًا باعث افزایش  درون تیالکوئید می شود.

 
49. چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد زنجیرة انتقال الکترون صحیح بیان شده است؟

 
الف) در مرحلۀ پایان هر زنجیره  تولید می شود.

 
ب) در هر سه نوع زنجیره الکترون ها از مراکز واکنش فتوسیستم ها خارج می شوند.

 
ج) اولین مولکولی که الکترون را از پروتئین هاي مراکز واکنش می گیرد، پذیرندة الکترون است.

 
د) الکترون هاي پرانرژي شروع کنندة زنجیره ها هستند.

 (1 (2 (3 (4

50. مجموعه اي از تیالکوئیدها که بر روي هم قرار گرفته اند ..................
1) همگی از یک سمت به غشاي داخلی کلروپالست اتصال دارند.

2) داراي تیالکوئیدهایی هستند که همگی با هم ارتباط مستقیم دارند.
3) در کلروپالست ها وجود دارند و اندازة یکسانی دارند.

4) با همۀ مجموعه هاي اطراف خود ارتباط مستقیم دارند.

 
51. چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟

 
«هر الکترونی که در زنجیرة انتقال الکترون از مرکز واکنش فتوسیستم  جدا می شود .................. »

 
الف) هم زمان با پروتون به پذیرندة الکترون وارد می شود.

 
ب) پس از طی زنجیرة انتقال الکترون به فتوسیستم  وارد می شود.

 
ج) دیگر وارد فضاي درون تیالکوئید نمی شود.

 
د) از مقداري از انرژي آن براي واردکردن پروتون ها به درون تیالکوئید استفاده می شود.

 (1 (2 (3 (4

52. کدام گزینه در مورد پروتئین هاي دخیل در زنجیرة انتقال الکترون صحیح نمی باشد؟
1) می توانند الکترون و پروتون را هم زمان دریافت کنند.

2) می توانند فقط در بین دو الیۀ غشاي تیالکوئید باشند.
3) می توانند در اتصال با بیشترین رنگیزة موجود در گیاهان باشند.

4) نمی توانند فقط به غشاي داخلی تیالکوئید متصل باشند.

53. کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟
1) با تجزیۀ نوري آب، فشار اسمزي در داخل تیالکوئید کاهش می یابد.

2) انرژي نور توسط یکی از آنتن هاي گیرندة نور جذب و به بقیه منتقل می شود.
3) نام گذاري  و  مربوط به طول موجی است که حداکثر جذب مراکز واکنش در آن صورت می گیرد.

4) واکنش هاي فتوسنتزي در دو گروه وابسته به نور و مستقل از نور تقسیم بندي می شوند.

1NADP +

2NADP +

1NADP H

AT P

pH

NADP H

0123

2

1

1234
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54. کدام عبارت در مورد رنگیزة گیاهان به طور درست بیان شده است؟
1) رنگیزه ها به رنگی دیده می شوند که در آن طول موج هیچ جذبی ندارند.

2) با کنارهم قرارگرفتن آن ها، فتوسیستم ها شکل می گیرند.
3) یک نوع رنگیزه، می تواند در شرایط متفاوت طیف جذبی متفاوت داشته باشد.
4) در غشاي داخلی کلروپالست شرکت دارند و طیف هاي جذبی متفاوت دارند.

 
55. با توجه به شکل، کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
 «بخش ..................، داراي سلول هایی است که .................. » 

1)  - مانع نفوذ باکتري به بخش زیرین می شوند.
2)  - همگی توانایی فتوسنتز دارند.

3)  - نمی توانند تجزیۀ نوري آب را در کلروپالست انجام دهند.
4)  - می توانند زنجیرة انتقال الکترون را در غشاي داخلی سبزدیسه انجام دهند.

 
56. چه تعداد از موارد زیر مربوط به تجزیۀ نوري آب در میانبرگ هاي نرده اي است؟

 
الف) اسیدي شدن تیالکوئید          ب) تولید          پ) تولید الکترون          ت) کاهش فشار اسمزي تیالکوئید          

ث) مصرف           ج) تولید 
 (1 (2 (3 (4

57. کدام عبارت در مورد فتوسنتز به درستی بیان نشده است؟
1) واکنش تجزیۀ نوري آب در فتوسیستم  انجام می گیرد.

2) در واکنش هاي نوري فقط  و  تشکیل نمی شود.
3) وقتی نور به رنگیزه می تابد ممکن است الکترون انرژي بگیرد.

4) گیاه براي ساختن قند، تنها نیاز به منبع انرژي دارد.

58. درجه اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن  .................. یافته است، بنابراین ساخت قند فرآیندي ..................
است.

2) افزایش - انرژي ده1) کاهش - انرژي ده
4) افزایش - انرژي خواه3) کاهش - انرژي خواه

59. محل واکنش چرخۀ کالوین با .................. یکسان .................. .
1) محل ورود پروتون هاي خروجی از آنزیم  ساز - است.

2) محل ساخت مولکول  - نیست.
3) محل تجزیۀ آب توسط انرژي آب - است.

4) محل ساخت  در آنزیم  ساز - نیست.

1
2
3
4

O2
AT PAT P

3456

2
NADP HAT P

CO2

AT P
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60. چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد واکنش هاي مستقل از نور فتوسنتز به درستی بیان نشده است؟

 
الف) ساخته شدن قند در چرخه اي از یک واکنش به نام چرخۀ کالوین ُرخ می دهد.

 
ب) فتوسنتز نیز مانند تجزیه مولکول هاي قند به یکباره ُرخ نمی دهد.

 
ج) درجه اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به کربن در  پایین تر است.

 
د)  ساخته شده در واکنش نوري براي استفاده در چرخۀ کالوین از یک غشاء باید عبور کند.

4)  مورد 3)  مورد 2)  مورد 1)  مورد

 
61. چند جمله عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
در چرخۀ کالوین .................. 

 
الف) با اتصال  به یک مولکول داراي یک فسفات، ترکیب شش کربنه ناپایدار ایجاد می شود.

 
ب) پس از شکست مولکول شش کربنه ناپایدار، دو مولکول سه کربنه ایجاد می شود.

 
پ) از مولکول  و انرژي و الکترون  براي ساخت قندهاي سه کربنه استفاده می شود.

 
ت) براي ساخته شدن یک قند سه کربنه که مورد استفادة گیاه قرار بگیرد، سه مولکول کربن دي اکسید باید وارد چرخه شود.

4)  مورد 3)  مورد 2)  مورد 1)  مورد

62. همۀ محصوالتی که در مرحلۀ واکنش هاي نوري فتوسنتز تولید می شوند و در مرحلۀ مستقل از نور مورد استفاده قرار می گیرند قطعًا

 
 ..................

1) براي تولید قند استفاده می شوند.
2) پس از شکستن مولکول  کربنۀ ناپایدار مصرف می شوند.

3) براي تولید مولکول هاي سه کربنی استفاده می شوند.

4) براي تولید مولکول هاي دو فسفاته استفاده می شوند.

63. از نمودار زیر کدام یک از نکات زیر را نمی توان برداشت کرد؟ 
1) فتوسنتز فقط در محدودة نور مرئی ُرخ نمی دهد.

2) بعضی از طول موج هاي نور مرئی تأثیري در فتوسنتز ندارند.
3) سبزینه رنگیزه اصلی در فتوسنتز است.

4) میزان تولید  در نزدیکی هاي طول موج  و  زیاد است.

64. کدام یک از عوامل مؤثر در فتوسنتز نیست؟

 
4) ضخامت برگ3) مقدار سبزینه2) تعداد سبزدیسه1) میزان 

65. کدام جمله نادرست است؟
1) واکنش هاي مستقل از نور بدون وابستگی به واکنش هاي نوري انجام می شوند.

2) تثبیت کربن به فرآیند ساخته شدن ترکیب آلی از  گفته می شود.
3) اولین ماده اي که در چرخۀ کالوین ساخته می شود  کربنه است.

4) براي تشکیل ریبولوز بیس فسفات، یک فسفات و انرژي  به یک مولکول  کربنه منتقل می شود.

66. الکترون هاي ذخیره شده در مولکول انتقال الکترون در واکنش هاي نوري فتوسنتز، ..................
1) در چرخۀ کالوین، در مراحلی که  تولید می شود، مصرف می شوند.

2) در مرحلۀ تولید مولکول  کربنی ناپایدار، مصرف می شوند.
3) در مرحلۀ کاهش مولکول سه کربنی به قند، مصرف می شوند.

4) در مرحلۀ بازتولید ریبولوز بیس فسفات، مصرف می شوند.

CO2
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3210

CO2

NADP HAT P
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67. مولکولی که توسط آنزیم  ساز تولید می شود، قطعًا ..................

1) در مرحلۀ تولید یا بعد از تولید مولکول  کربنی در چرخۀ کالوین استفاده شود.
2) در مرحلۀ تولید ریبولوزبیس فسفات چرخۀ کالوین استفاده می شود.

3) در مرحلۀ تولید یا بعد از تولید مولکول  کربنه مصرف می شود.
4) در مرحلۀ تولید یا بعد از تولید قند  کربنه مصرف می شود.

68. در برگ گیاهان تک لپه .................. 
1) میانبرگ نرده اي نسبت به گیاهان دو لپه کم تر است.

2) میانبرگ اسفنجی نسبت به گیاهان دو لپه نامنظم تر است.
3) یاختۀ غالف آوندي برخالف گیاهان دو لپه وجود دارد.

4) تعداد روزنه ها در روپوست رویی نسبت به گیاهان دو لپه بیشتر است.

69. در برگ گیاهان دو لپه آوند هایی که ..................
1) به رو پوست رویی نزدیک ترند، چوب در دیوارة آن ها تزئینات متفاوتی دارد.

2) شیرة خام را به برگ می آورند، با یاختۀ غالف آوندي در تماس نیستند.
3) به روپوست زیرین نزدیک ترند، دیوارة دومین سلولزي دارند.

4) یاخته هاي همراه دارند، به میان برگ نرده اي نزدیک ترند.

70. یاخته هاي نرده اي در برگ گیاهان دو لپه ..................
1) داراي منافذي هستند که حتی ویروس ها می توانند از آن ها عبور کنند.

2) دیوارة نخستین ضخیم دارند.
3) قطعًا به روپوست باالیی متصل هستند.

4) مستقیمًا از آوند چوبی شیرة خام می گیرند.

71. رگبرگ برگ گیاهان دو لپه شامل سلول هایی است که .................. 
1) داراي دیوارة نخستین ضخیم و یا چوبی شده هستند.

2) هنگام به وجود آمدن آن ها، در تقسیم سیتوپالسم، ابتدا صفحۀ سلولی به وجود آمده است.
3) بعضی از آن ها مرده اند و فقط دیوارة نخستین و پسین دارند.

4) در دو گروه آوند چوبی و آوند آبکش قرار می گیرند.

72. .................. کربن دي اکسید برگ .................. اکسیژن نشان دهندة .................. تولید  در مجاورت غشا تیالکوئید است.
2) کاهش - همانند، افزایش - افزایش1) افزایش - همانند، افزایش - افزایش 
4) افزایش - برخالف، کاهش - افزایش3) کاهش - بر خالف، افزایش - کاهش 

73. بین دو روپوست برگ گیاهان دو لپه، عمدتًا از سلول هایی تشکیل شده است که ..................
2) همۀ آنها توانایی فتوسنتز دارند.1) نقش اصلی آنها استحکام گیاهان علفی است.

4) یاخته هاي اصلی سازندة مغز ساقه هستند.3) دیواره پسین آنها، عمدتا سلولزي است.

74. در برگ گیاهان دو لپه .................. برگ گیاهان تک لپه ..................
1) برخالف - تعداد روزنه ها در روپوست رویی بیشتر است.

2) همانند - یاخته هاي میانبرگ دیواره نخستین ضخیم دارند.
3) برخالف - دور تا دور رگبرگ ها الیۀ سلولی وجود ندارد.

4) همانند - آوند آبکش توانایی فتوسنتز دارد.

AT P
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75. سبزدیسه .................. راکیزه .................. دارد.

1) همانند - سه فضاي مجزا
2) برخالف - دناي حلقوي

3) همانند - توانایی تولید  را در فضاي بین دو غشا بیرونی و داخلی
4) برخالف - توانایی کاهش کربن را درون خود

 
76. راکیزه .................. سبزدیسه .................. 

1) همانند - توانایی مصرف  را درون خود دارد.
2) برخالف - توانایی مصرف  را درون خود دارد.

 
3) همانند - می تواند کارکرد خود را در طول زمان تغییر دهد.

4) برخالف - می تواند کارکرد خود را در طول زمان تغییر دهد.

 
77. چند مورد از عبارات زیر در مورد پهنک برگ گیاهان دو لپه به درستی بیان شده است؟

 
الف) همۀ سلول هاي میانبرگ آن توانایی فتوسنتز دارند.

 
ب) رگبرگ هاي آن، دو نوع آوند آبکشی دارند.

 
ج) از میانبرگ و دسته هاي آوندي تشکیل شده است.

 
د) همۀ سلولی هاي آن داراي پروتوپالست هستند.

 (1 (2 (3 (4

78. در مورد گیاهانی که مغز ریشه از یاخته هاي نرم آکنه اي تشکیل شده است، نمی توان گفت که ..................
1) استوانۀ آوندي در ریشۀ آنها نسبتًا بزرگ است.

2) دسته هاي آوندي در ساقه آنها به صورت پراکنده است.
3) ریشه هاي آنها به صورت افشان است.

4) میانبرگ هاي نرده اي آنها توانایی فتوسنتز دارند.

 
79. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکیل نمی کند؟ 

در واکنش هاي وابسته به نور همانند زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه ..................
1) آنزیم  ساز با استفاده از شیب پروتون،  می سازد.

، فضاي داخلی تر سبزدیسه، همانند راکیزه اسیدي تر می شود. 2) هنگام ساخت 
3) از چند نوع پمپ براي ایجاد شیب پروتون استفاده می شود.

4) انرژي الکترون ها براي ایجاد شیب غلظت پروتون استفاده می شود.

 
80. در چرخۀ کربس .................. واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز .................. 

2) همانند -  ساخته می شود.1) همانند - کربن کاهش پیدا می کند. 
4) بر خالف -  ساخته می شود.3) بر خالف - کربن کاهش پیدا می کند.

81. در زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه .................. واکنش هاي مستقل از نور در سبزدیسه ..................
2) همانند - مولکول حامل الکترون مصرف می شود.1) همانند - اکسیژن مصرف می شود.
4) برخالف - کربن اکسایش پیدا می کند.3) برخالف -  مصرف می شود.

82. کدام عبارت صحیح نیست؟

 
1) اسپیروژیر داراي سبزدیسه هاي نواري و دراز است.

2) یاخته هاي اسپیروژیر توسط دیوارة عرضی از هم جدا می شوند.
3) سبزینه، رنگیزة اصلی فتوسنتز در اسپیروژیر است.

4) اسپیروژیر جزو گیاهان رشته اي است.

AT P

AT P
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83. نمی توان گفت در گیاهان ..................

 
1) همۀ تیالکوئیدها فتوسیستم دارند.

2) همۀ الکترون هاي برانگیخته از مدار خود خارج شده اند.
3) همۀ الکترون هاي پر انرژي برانگیخته اند.

4) همۀ رنگیزه ها بخشی از نور را جذب نمی کنند.

84. کدام یک از موارد زیر نمی تواند در سبزدیسه مصرف شود؟
 (1  (2  (3  (4

85. سبزینه ها ..................
1) در گیاهان انواع زیادي دارند.

 
2) همانند کاروتنوئید ها به رنگ سبز دیده می شوند.

3) بیشتر جذبشان در بخش قرمز است.
4) در گیاهان در دو محدوده بیشترین جذب را دارند.

 
86. چند مورد از عبارات زیر در مورد اوگلناها به درستی بیان نشده است؟

 
الف ) این جاندار جزو جلبک هاي سبز است و فتوسنتز می کند.

 
ب ) جاندار تک یاخته اي است.

 
ج) این جاندار در حضور نور در سبزدیسه هاي خود،  تولید می کند.

 
د) این جاندار می تواند در حضور نور،  تولید کند.

 (1 (2 (3 (4

87. باکتري هاي شیمیوسنتز کننده .................. 
1) همانند باکتري هاي فتوسنتز کننده توانایی تولید  را دارند.

2) همانند باکتري هاي فتوسنتز کنندة غیر اکسیژن زا انرژي خود را از مواد معدنی مانند  می گیرند.
3) همانند اوگلناها انرژي خود را فقط از مواد معدنی به دست می آورند.

4) همانند گیاهان می توانند کربن  را کاهش دهند.

88. تیالکوئیدها ..................
2) با همدیگر اتصال فیزیکی دارند.1) ساختار هایی غشایی و لوله مانند هستند.

 
4) می توانند پروتئین هاي مورد نیاز خود را بسازند.3) داراي دنا، رنا و رناتن هستند.

89. سبزدیسه ها ..................
1) می توانند همۀ پروتئین هاي مورد نیاز خود را بسازند.

2) از دو فضاي مجزا تشکیل شده اند: بستره و درون تیالکوئید.
3) همانند راکیزه داراي دو غشاي بیرونی و درونی هستند.

4) بر روي غشاي درونی خود رنگیزه دارند.

90. کدام عبارت صحیح نیست؟
،  نیز گفته می شود. ،  و به فتوسیستم  1) به فتوسیستم 

2) هر فتوسیستم شامل چندین آنتن گیرندة نور و یک مرکز واکنش است.
3) مرکز واکنش همانند آنتن ها در ساختار خود پروتئین دارند.

4) کلروفیل، هم در مرکز واکنش و هم در آنتن هاي گیرندة نور وجود دارد.

CO2O2OH2NADH
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91. کدام یک جزو ویژگی هاي مورد نیاز براي فتوسنتز در جانداران نیست؟

1) داشتن مولکول هاي رنگیزه اي
2) سامانه اي براي تبدیل انرژي نوري به انرژي شیمیایی

3) جذب انرژي نور خورشید
4) داشتن برگ هاي پهن و سبز

92. کدام عبارت صحیح است ؟
1) برگ مناسب ترین ساختار براي فتوسنتز در گیاهان است.

2) در گیاهان فتوسنتز در سبزینه ها رخ می دهد.
3) برگ گیاهان دو لپه از پهنک برگ تشکیل شده است.

4) میانبرگ شامل یاخته هاي نرم آکنه است.

93. گیاهان ..................
2) دو لپه، غالف آوندي ندارند.1) تک لپه، میانبرگ نرده اي ندارند.

4) دو لپه، میانبرگ اسفنجی ندارند.3) نهان دانه، پوستک ندارند.

94. سبزینۀ  نسبت به سبزینۀ  ..................
1) قلۀ جذبی بلندتري درمحدودة  نانومتر دارد.

2) قلۀ جذبی بلندتري در محدودة  نانومتر دارد.
3) محدودة جذبی کمتري دارد.

4) داراي تعداد بیشتري قلۀ جذبی است.

95. مراکز واکنش در فتوسیستم ها ..................
1) انرژي را از آنتن هاي گیرنده نور دریافت می کنند.

2) داراي سبزینه هاي  و  هستند.
3) همانند آنتن هاي گیرندة نور، کاروتنوئید ندارند.

4) توانایی تجزیه آب را دارند.

 
96. چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد باکتري هاي فتوسنتز کننده صحیح نیست؟

 
همۀ آنها .................. 

 
الف) توانایی تجزیۀ آب را دارند.                ب)  مصرف می کنند.

 
ج) اکسیژن تولید می کنند.                    د) رنگیزة فتوسنتزي دارند.

 (1 (2 (3 (4

97. در حالتی که روزنه هاي گیاهان بسته است قطعا ..................
2) روبیسکو نقش کربوکسیالزي دارد.1) تنفس نوري رخ می دهد.

4) کربن کاهش پیدا می کند.3) در غشاي تیالکوئید  تولید می شود.

 
98. الکترونی که به  می رسد، قطعًا .................. 

2) از یک آنتن گیرنده نور عبور کرده است.1) از هر دو زنجیرة الکترونی عبور کرده است.
4) از سبزینه  جدا شده است.3) باعث پمپ  به درون تیالکوئید شده است.

ab
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99. گیاهانی که داراي یاخته هاي غالف آوندي سبزدیسه دار هستند، .................. 

1) در طول روز، روزنه هاي خود را بسته نگه می دارند.
2) در میانبرگ هاي اسفنجی خود سبزدیسه ندارند.

3) نمی توانند در دما هاي باال و شدت نور زیاد رشد خوبی داشته باشند.
4) روبیسکو می تواند در آن ها نقش اکسیژنازي داشته باشد.

100. در مورد گیاهانی مانند آناناس نمی توان گفت ..................
1) در طول روز تجزیۀ نوري آب را انجام می دهند.

2) در طول شب تولید  را انجام می دهند.
3) در طول روز درون تیالکوئید آن ها اسیدي می شود.
4) در طول شب تثبیت اولیۀ کربن  رخ می دهد.

101. نمی توان گفت تجزیۀ نوري آب ..................
2) باعث فعالیت بیشتر تار کشنده می شود.1) باعث اسیدي تر شدن درون تیالکوئید می شود.

4) باعث کاهش امکان نقش نوري می شود.3) باعث کاهش تعریق می شود.

 
102. تنفس نوري قطعًا زمانی رخ می دهد که .................. 

1) روزنه هاي گیاه بسته باشد و میزان  زیاد باشد.
2) روزنه هاي گیاه بسته باشد و میزان  کم باشد.

3) هوا بسیار گرم باشد و روزنه هاي گیاه بسته باشد.
4) روبیسکو نقش اکسیژنازي داشته باشد.

 
103. چند جمله در مورد گیاهان به درستی بیان شده است؟

 
الف) در هواي گرم و مرطوب روزنه هاي گیاه براي کاهش تعرق بسته و شرایط براي تنفس نوري فراهم می شود.

 
ب) اگر روزنه ها بسته باشند و فتوسنتز ادامه داشته باشد، شرایط براي تنفس نوري فراهم می شود.

 
، شرایط براي تنفس نوري فراهم می شود. پ) با افزایش میزان اکسیژن و وارد نشدن 

 
ت) روبیسکو با فعالیت اکسیژنازي ترکیب  کربنه پایداري ایجاد می کند که به دو مولکول  کربنی و  کربنی تجزیه می شود.

4) 3) 2) 1) صفر

104. در تنفس نوري ..................
1) یک مولکول  کربنۀ دو فسفاته شرکت می کند.

2) یک مولکول  کربنۀ دو فسفاتۀ پایدار تشکیل می شود.
3) یک مولکول  کربنه و  کربنه تشکیل می شود که از کلروپالست خارج می شوند.

4) مولکلول  کربنه پس از خروج از کلروپالست در تشکیل  در میتوکندري شرکت می کند.

105. در گیاهانی که اولین مولکول پایدار تشکیل شده در آن ها داراي  کربن است ..................
1) با افزایش شدت و مدت زمان تابش نور، قطعًا فتوسنتز افزایش خواهد یافت.

2) با افزایش میزان  و افزایش دما، قطعًا فتوسنتز افزایش خواهد یافت.
3) با افزایش میزان اکسیژن و مدت زمان تابش نور، قطعًا فتوسنتز افزایش خواهد یافت.

4) با افزایش عوامل درونی مؤثر در فتوسنتز گیاه، قطعًا فتوسنتز افزایش خواهد یافت.
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106. در گیاهانی که اولین مولکول تشکیل شده در آن ها بیش از  کربن است قطعًا .................. 

1) با افزایش شدت تابش، میزان فتوسنتز افزایش می یابد.
2) جدایی مکانی یا زمانی براي تثبیت اولیۀ  و چرخۀ کالوین ایجاد کرده اند.

3) اولین مولکول تشکیل شده، یک مولکول چهار کربنه است که پایدار می باشد.
4) آنزیم روبیسکو توانایی اتصال اکسیژن به ریبولوز بیس فسفات را دارد.

، در مسیر تثبیت کربن قطعًا .................. 107. در گیاهان 
1) میانبرگ هاي نرده اي در فتوسنتز شرکت دارند.

2) میانبرگ اسفنجی توانایی تولید مولکول  کربنی ناپایدار را دارد.
3) محل تشکیل اولین مولکول پایدار، در یاخته هاي غالف آوندي نیست.

4) اولین آنزیم فعال، به  تمایل بیشتري نسبت به  دارد.

 
108. چه تعداد از عبارت هاي زیر در مورد گیاهان  نادرست بیان شده است؟

 
الف) در این گیاهان با استفاده از جدایی مکانی تثبیت اولیه کربن و چرخۀ کالوین، تنفس نوري رخ نمی  دهد.

 
ب) در این گیاهان یاخته هاي میانبرگ کلروپالست ندارند و چرخه کالوین در یاخته هاي غالف آوندي صورت می گیرد.

 
پ) این گیاهان از مسیري دو مرحله اي و دو آنزیم متفاوت براي تثبیت کربن استفاده می کنند.

 
ت) اسید چهار کربنی در میانبرگ ها تشکیل شده و به کندي به یاخته هاي غالف آوندي منتقل می شود.

 (1 (2 (3 (4

109. در گیاهان  و  .................. 
1) اصلی ترین تفاوت برگ ها، در یاخته هاي غالف آوندي است.

2) اصلی ترین تفاوت برگ ها، در یاخته هاي میانبرگ نرده اي است.
3) اصلی ترین تفاوت برگ ها، در یاخته هاي میانبرگ اسفنجی است.

4) اصلی ترین تفاوت برگ ها، در یاخته هاي دسته آوندي است.

110. در مورد گیاهان  نمی توان گفت ..................
1) میانبرگ هاي اسفنجی، کلروپالست ندارند.

2) دسته هاي آوندي آبکش و چوبی، کنار هم قرار دارند.
3) سلول هاي نگهبان روزنه، کلروپالست دارند.

4) میان برگ نرده اي ندارند.

111. در تنفس نوري .................. فتوسنتز ..................
1) برخالف – آنزیم روبیسکو فعالیت انجام نمی دهد.

2) همانند – آنزیم روبیسکو فعالیت انجام نمی دهد.
3) برخالف – آنزیم روبیسکو فعالیت انجام می دهد.

4) همانند – آنزیم روبیسکو فعالیت انجام می دهد.

112. گیاهانی مانند آناناس .................. 
1) با افزایش دما، شدت تثبیت  را در خود افزایش می دهند.

2) تثبیت  و تولید قند را در شب انجام می دهند.
3) تثبیت کربن در آن ها تقسیم بندي مکانی شده است.

4) اولین مولکول ساخته شده در چرخۀ کالوین آن ها،  کربنه است.
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.................. گیاهان  .................. 113. گیاهان 

1) همانند – می توانند در دما و شدت نور زیاد رشد بسیار خوبی داشته باشند.
2) برخالف – توانمندي تولید مولکول  را در طول شب دارند.

3) همانند – براي تثبیت کربن دو سیستم آنزیمی مجزا از هم دارند.
4) برخالف – چرخۀ کالوین را در یاخته هاي غالف آوندي انجام می دهند.

 
114. در هر مرحله از چرخۀ کالوین که قند سه کربنه  .................. 

1) تولید می شود،  مصرف می شود.
2) مصرف می شود،  تولید می شود.
3) تولید می شود،  مصرف می شود.

4) مصرف می شود،  مصرف می شود.

115. هر جانداري که فتوسنتز انجام می دهد قطعًا .................. 
2) اکسیژن تولید می کند.1) کربن دي اکسید مصرف می کند.

4) پرسلولی است.3) سبزینه دارد.

 
116. جانداران فتوسنتز کننده که کلروپالست ندارند .................. 

1) داراي رنگیزه هایی به نام باکتریوکلروفیل هستند.
2) در حضور نور فتوسنتز انجام می دهند و در صورت نبود نور از مواد آلی تغذیه می کنند.

3) داراي رنگیزه هاي جذب نور هستند و در محیط هاي آبی زندگی می کنند.
4) مواد معدنی را براي به دست آوردن الکترون مصرف می کنند.

117. جانداران تک سلولی فتوسنتزکننده قطعًا ..................
1) در همۀ مراحل زندگی، توانمندي تولید  را دارند.
2) در همۀ مراحل زندگی، توانایی تولید  را دارند.

3) در همۀ مراحل زندگی، داراي رنگیزه هستند.
4) در همۀ مراحل زندگی، انرژي خود را از نور می گیرند.

118. جاندارانی که در فتوسنتز خود به جاي اکسیژن، گوگرد تولید می کنند ..................
1) براي تأمین انرژي و الکترون خود،  را تجزیه می کنند.

2) در کلروپالست خود، رنگیزة جذب انرژي نور را دارند.
، غلظت  را در تیالکوئیدهاي خود افزایش می دهند. 3) با تجزیۀ 

4) می توانند در تصفیه و حذف گاز بی رنگ استفاده شوند.

119. آغازیان فتوسنتزکننده .................. 
1) جلبک ها هستند که در سه گروه اصلی قرار دارند.

2) داراي رنگیزه در غشاء خود هستند که جذب انرژي نور را انجام می دهند.
3) هم پر سلولی  و هم تک سلولی هستند که توانایی تولید گوگرد را دارند.

4) می توانند رنگیزه هایی غیر از سبزینه براي جذب انرژي نور داشته باشند.

120. همۀ باکتري هایی که فتوسنتزکنندة اکسیژن زا هستند ..................
2) سبزینه دارند.1) گوگرد تولید می کنند.

4) می توانند کلروپالست خود را از دست بدهند.3)  تولید می کنند.
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121. اوگلناها در همۀ مراحل زندگی ..................

2) به رنگیزه هاي خود نیاز دارند.1) آنزیم  ساز خود را نیاز دارند.
4) داراي  حلقوي نیستند.3) به آنزیم هاي تجزیه کنندة  نیاز دارند.

122. قدیمی ترین جانداران روي زمین ..................
1) از اکسایش ترکیبات آلی، فقط الکترون به دست می آورند.

2) می توانند آمونیاك را تجزیه کنند.
3) به انرژي نور، نیاز ندارند.

4) در مناطق آبی زندگی می کنند.

123. باکتري هاي نیترات ساز .................. باکتري هاي گوگردساز ..................
1) همانند – انرژي خود را از تغذیۀ ترکیبات آلی به دست می آورند.

2) همانند – می توانند مواد معدنی را اکسایش دهند.
3) برخالف - توانایی تولید  را ندارند.

4) برخالف – توانایی تولید رنگیزه را دارند.

 
124. چه تعداد از عبارات زیر نادرست بیان شده است؟

 
الف) جانداران فتوسنتز کننده عمدتًا گیاهان هستند.

 
ب) بسیاري از باکتري ها سبزینه دارند و می توانند  را به مواد آلی تبدیل کنند.

 
پ) سبزینۀ موجود در باکتري هاي گوگردي ارغوانی، انرژي نور را جذب می کنند.

 
ت) باکتري هاي شیمیوسنتز کننده، آمونیاك را به نیترات تبدیل می کنند.

 (1 (2 (3 (4

 
125. در مورد باکتري هاي فتوسنتز کننده، چند عبارت به درستی بیان شده است؟

 
الف) همۀ آن ها توانایی تولید مادة آلی را از  دارند.

 
ب) همۀ آنها توانایی تولید رنگیزه را دارند.

 
پ) همۀ آن ها توانایی کاهش کربن را دارند.

 
ت) هر کدام توانایی اکسایش حداقل یک نوع ماده را دارند.

 (1 (2 (3 (4

126. کدام عبارت، دربارة هر تولید کننده اي درست است؟
1) همواره درقند کافت تنفس سلولی،  هم مصرف و هم تولید می کند.

2) در واکنش وابسته به نور فتوسنتز انرژي را به صورت  و  ذخیره می کند.
3) با اضافه کردن یک مولکول دي اکسید کربن به مولکول پنج کربنی، ترکیبی شش کربنی می سازد.

4) الکترون هاي  را به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرندة آلی دیگر منتقل می نماید.

127. در اوگلناهایی که توانایی تولید فتوسنتز دارند، با صرف انرژي کانال هاي موجود در غشاي تیالکوئید آن ها ..................
1)  را از  و فسفات به وجود می آورند.

2) پروتون را به درون تیالکوئید پمپ می کنند.
3) در زنجیرة انتقال الکترون شرکت دارند.

4) باعث ایجاد شیب غلظت پروتون از بیرون به داخل می شوند.
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128. اگر یک رنگیزه را در باکتري هاي فتوسنتز کننده در نظر بگیریم، این رنگیزه قطعًا ..................

1) در جذب نور براي فتوسنتز نقش اساسی دارد.
2) با مصرف انرژي به وجود آمده است.

3) در انتقال انرژي به مراکز واکنش نقش دارد.
4) در تبدیل  به ماده آلی نقش دارد.

129. شیمیوسنتز کننده ها ..................
1) از انرژي مواد غیرآلی براي انجام فعالیت هاي خود استفاده می کنند.

2) از نظر ساختار سلولی همانند اوگلناها هستند.
3) همانند باکتري هاي گوگردي، نیاز به رنگیزه براي جذب انرژي دارند.

4) براي تبدیل کربن به موادآلی، انرژي خود را از مواد غیرآلی می گیرند.

130. کدام عبارت در مورد باکتري هایی که توانمندي تثبیت  را دارند، به نادرستی بیان شده است؟
1) می توانند الکترون هاي خود را از موادي غیر از آب تأمین کنند.
2) می توانند انرژي الزم براي تثبیت  را از نور جذب کنند. 

3) می توانند انرژي الزم براي تثبیت  را از مواد معدنی دریافت کنند.
4) می توانند از اکسایش آب، براي تأمین الکترون هاي خود استفاده کنند.

131. کدام عبارت در مورد باکتري هاي فتوسنتز کننده به نادرستی بیان شده است؟
1) توانایی تولید  در فتوسنتزکننده اکسیژن زا وجود دارد.

2) رنگیزه ها در باکتري هاي گوگردي ارغوانی و سبز، باکتریوکلروفیل نام دارند.
3) در باکتري هاي گوگردي سبزینه وجود ندارد.

4) در بعضی باکتري ها، همانند سیانو باکتري ها سبزینه وجود دارد.

132. جانداران پر سلولی فتوسنتز کننده .................. 
4) برگ دارند.3) میتوکندري دارند.2) آوند دارند.1) سبزینه دارند.

133. گیاهانی که براي کاهش تنفس نوري، تثبیت کربن را در .................. انجام می دهند ..................
1) زمان هاي متفاوت – در گام اول چرخه کالوین مولکول سه کربنی تولید می کنند.

2) مکان هاي متفاوت – با افزایش شدت نور و دماي باال، فتوسنتز را با کارایی باال انجام می دهند.
3) زمان هاي متفاوت – با افزایش شدت نور و دماي باال داراي برگ هاي خشک می شوند.

 
4) مکان هاي متفاوت – اولین مولکول سه کربنی که در چرخۀ کالوین تولید می کنند قند است.

 
134. در مرحله اي از چرخۀ کالوین که ترکیب  .................. کربنۀ دو فسفاته ..................  می شود،  .................. (با تغییر)

1) پنج - مصرف - نوعی ترکیب پایدار تشکیل می شود.
2) شش - شکسته -  پس از  مصرف می شود.

3) شش - تولید - غلظت  در بستره کاهش می یابد.
4) پنج - تولید -  مصرف می شود.

 
135. چند جملۀ زیر در مورد فتوسنتز نادرست است؟

 
الف) براي ساختن قندهاي سه کربنی در چرخۀ کالوین به همان تعداد مولکول  مصرف می شود.

 
ب) در مرحلۀ آخر چرخۀ کالوین، به ازاي ساخت هر ریبولوز بیس فسفات بیش از یک  مصرف می شود. 

 
پ) قندهاي ساخته شده در چرخۀ کالوین داراي دو مولکول فسفات هستند.

 
ت) آنزیم ها فقط در یک دماي خاص فعالیت انجام می دهند.

 (1 (2 (3 (4
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136. اکثر گیاهان ..................

1)  را به طور مستقیم و بدون واسطه وارد چرخۀ کالوین می کنند.

 
2)  را ابتدا در یک اسید آلی تثبیت و سپس وارد چرخۀ کالوین می کنند.

،  به یک مقدار مصرف می شوند. 3) در چرخۀ کالوین 
4) در یاخته هاي غالف آوندي کلروپالست دارند.

137. اولین مولکول ساخته شده در .................. اولین مولکول ساخته شده در .................. است.
، ناپایدار 1) تنفس نوري، همانند – تثبیت کربن گیاهان 
، پایدار 2) تنفس نوري، برخالف – تثبیت کربن گیاهان 

، ناپایدار 3) تنفس نوري، همانند – تثبیت کربن گیاهان 
، برخالف – تنفس نوري، ناپایدار 4) تثبیت کربن گیاهان 

138. کدام عبارت در مورد تنفس نوري به نادرستی بیان شده است؟
1) مولکول دو کربنی از کلروپالست خارج و در واکنش هایی در میتوکندري به شکل  آزاد می شود.

2) فرآیند تنفس نوري، با مصرف اکسیژن و وابسته به نور است.
3) در تنفس نوري ماده آلی تجزیه می شود ولی  تولید نمی شود.

4) در تنفس نوري در مولکول دو کربنی، کربن اکسایش پیدا می کند.

139. کدام عبارت در مورد تنفس نوري به درستی بیان شده است؟
1) در تنفس نوري، فقط در یک مرحله اکسیژن مصرف می شود.

2) در تنفس نوري، با اکسایش کربن، انرژي تولید می شود.

 
، در میانبرگ هاي اسفنجی رخ می دهد. 3) انجام تنفس نوري در گیاهان 

 
4) با شرایطی که در گیاهان  وجود دارد، تنفس نوري رخ نمی دهد.

 
140. کدام گزینه نادرست بیان شده است؟

،  فقط در نوع یاخته هاي غالف آوندي است. 1) تفاوت برگ هاي  و 
،  را کاهش می دهد. 2) اولین مولکول تولید شده در تثبیت  در گیاهان 

3) آنزیم روبیسکو در گیاهان  و  تفاوتی با هم ندارد.
4) گیاهان  در کریچه هاي خود، ترکیباتی براي نگهداري آب دارند.

141. هر الکترون مورد استفاده براي احیاي  به طور قطع از کدام یک از موارد زیر عبور نمی کند؟
2) فتوسیستم 1) فتوسیستم 

 
3) پمپ غشایی

 
4) پروتئین کانالی ویژه

 
142. در تنفس نوري گیاهان برخالف فتوسنتز در آن ها،  .................. 

1) محصول تولید شده توسط آنزیم روبیسکو، تجزیه می شود.
2) امکان تولید ترکیب سه کربنی وجود ندارد.

اي در سطح پیش ماده تولید نمی شود. 3) هیچ مولکول 
4) اندامکی داراي غشاي درونی چین خورده نقش دارد.

143. در فضاي درون تیالکوئید  ..................

2) تولید الکترون و  امکان پذیر است.1) ورود و خروج   امکان پذیر نیست.
4) تثبیت   و تولید   امکان پذیر است.3) تولید و مصرف  امکان پذیر نیست.
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144. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
در مرحله اي از چرخۀ کالوین که قند سه کربنی   .................. ، مولکول هاي   .................. تبدیل می گردند. (با تغییر)

2) مصرف می شود -  به 1) تولید می شود -  به 
4) مصرف می شود -  به 3) تولید می شود -  به 

، 145. کدام گزینه جمله ي مقابل را به طور نادرست کامل می نماید؟ «در مقایسه ي مراحل اول و دوم تثبیت   در  و 

 
مرحله ي   .................. » (با تغییر)

1) اول تثبیت در هر دو در روز انجام می گیرد.
2) دوم تثبیت در هر دو در روز انجام می گیرد.

3) اول برخالف مرحله ي دوم در هر دو نیاز به آنزیم روبیسکو ندارد.
4) اول تثبیت در هر دو با اتصال   به ترکیب   انجام می گیرد.

146. کدام یک از گزینه هاي زیر به ترتیب بیش ترین و کم ترین درصد اختالف حداکثر جذب نوري را در طول موج بین  تا 
نانومتر نشان می دهد؟

1) سبزینه  با سبزینه  - کارتنوئیدها با سبزینه 
2) سبزینه  با کاروتنوئیدها - سبزینه  با سبزینه 
3) کارتنوئیدها با کلروفیل  - سبزینه  با سبزینه 

4) کاروتنوئیدها با سبزینه  - کارتنوئیدها با سبزینه 

 
147. کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با تیالکوئیدهاي درخت افرا به درستی تکمیل می کند؟

«در هر زنجیرة انتقال الکترون که   .................. به طور قطع   .................. »
1) الکترون ها به کمک پروتئین هاي غشایی جابه جا می شوند - انرژي الکترون به تدریج کم می شود.

2) الکترون خود را از فتوسیستم  دریافت می کند - انرژي موقتا در  ذخیره می شود.
سازي وجود دارد. 3) الکترون ها را بین دو نوع فتوسیستم جابه جا می کند - پروتئینی با فعالیت 

4) به تولید  ختم می شود - از انرژي الکترون هاي برانگیخته در آن مستقیمًا براي ساخت پیوندهاي کربن - هیدروژن
استفاده می شود.

148. کدام یک، جمله ي مقابل را به طور درستی، تکمیل می نماید؟ «در تیالکوئید گیاه گوجه فرنگی   .................. »
1) با عملکرد پروتئین پمپ بر تراکم   در محل تولید  افزوده می شود.

2) پروتئین کانالی بدون صرف انرژي،  را به  تبدیل می کند.
3) عملکرد پمپ باعث افزایش  در محل عمل روبیسکو می شود.

4) عملکرد پمپ با افزایش یون فسفات در محل تولید   همراه است.

 
149.  همۀ فتوسنتزکنندگان   .................. 

1) هوازي بوده و اکسیژن تولید می کنند.
ي حلقوي دارند. 2) از طیف خاصی از تابش هاي الکترومغناطیس انرژي جذب نموده و 

3) در اندامکی دو غشایی تثبیت   را انجام می دهند.
4) از سلول یوکاریوت مشتق شده اند.
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150. کدام عبارت، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
هر گیاهی که در   .................. می تواند   .................. ، قطعًا   .................. . (با تغییر)

1) طول روز - به تولید نوري  بپردازد - فاقد میانبرگ نرده اي می باشد.
2) آب و هواي گرم - با سرعت بسیار باالیی رشد کند -  را در دو مرحله تثبیت می نماید.

3) دماي باال - فرآیند فتوسنتز را متوقف سازد - توانایی ساخت  در عدم حضور اکسیژن را دارد.

 
4) نور شدید - با روزنه هاي تقریبا بسته فتوسنتز کند - دو سیستم آنزیمی براي تثبیت کربن دارند.

 
151. تنفس نوري   .................. (با تغییر)
1) با تولید   در بستره همراه است.

2) با مصرف ریبولوز بیس فسفات شروع می شود.
، کاهش می یابد. 3) با افزایش تولید 

4) با خروج ترکیبی  کربنه از بستره کلروپالست همراه است.

 
152. چند مورد، جمله ي زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
«در نرگس زرد، .................. »

 
الف) تعدادي از رنگیزه ها در اتصال با فسفولیپیدها قرار دارند.

 
ب) بخشی از انرژي پرتوهاي زرد براي فتوسنتز مورد استفاده قرار می گیرد.

 
ج) رنگیزه هاي فتوسنتزي به صورت دسته هایی درون فضاي تیالکوئید جاي گرفته اند. 

 
د) در غشاي تیالکوئید ناقل الکترونی بین فتوسیستم  و پمپ غشایی، در بین دو الیه ي فسفولیپیدي قرار دارد.

 (1 (2 (3 (4

153. کدام یک جمله ي مقابل را به طور نادرستی تکمیل می نماید؟ «فتوسیستم   .................. »
1) یک، همان   است.

2) توانایی جذب نور زرد و سبز را دارد.
3) عالوه بر رنگیزه داراي پروتئین است

4) دو، در سطح داخلی خود به آنزیم تجزیه کننده ي آب متصل است.

 
154. هر عاملی که باعث افزایش تراکم یون هاي هیدروژن درون   .................. می  شود، به  طور قطع    .................. (با تغییر)

1) تیالکوئید – به ساخته شدن  کمک می  کند.
2) بستره – با مصرف نوعی انرژي زیستی این کار را انجام می  دهد.
3) تیالکوئید – نوعی آنزیم است که مواد  غیر آلی را تجزیه می  کند.

4) بستره – نوعی پروتئین منحصر به فرد است که عمل آنزیمی ندارد.

 
155. عملکرد  .................. 

ساز در غشاي تیالکوئید، باعث افزایش یون هاي هیدروژن فضاي تیالکوئید می شود. 1) کانال 
2) پمپ هیدروژن، در غشاي داخلی میتوکندري باعث افزایش فسفات آزاد در فضاي درونی راکیزه می  شود.

3) روبیسکو در جهت کربوکسیالزي، منجر به افزایش هیدرولیز  در بستره سبزدیسه می شود.
4) زنجیره ي انتقال الکترون در غشاي داخلی راکیزه گویچه هاي قرمز، توان تولید  در این سلول را افزایش می دهد.

 
.................. (با تغییر) 156. طی متابولیسم گیاه 

1)  جو هم در مرحله ي اول و هم در مرحلۀ دوم تثبیت می شود.
2) تثبیت  و بسته بودن روزنه هاي هوایی، نمی تواند همزمان باشد.

3) تثبیت  هم در حضور محسوس ترین عامل محیطی موثر بر فتوسنتز و هم در عدم حضور آن صورت می گیرد.
4) در شرایط گرم و خشک سرعت فتوسنتز در آن حدود دو برابر گیاه  است.
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،  .................. ( با تغییر) 157. طی فتوسنتز در گیاهان 

1) در مرحله ي اول تثبیت برخالف مرحله ي دوم، آنزیم روبیسکو درگیر است.

2) در مرحله ي اول تثبیت همانند مرحله ي دوم ،روزنه هاي آبی تقریبا بسته اند.
3) مرحله ي اول تثبیت برخالف مرحله ي دوم، در سلول هاي میانبرگ انجام نمی گیرد.

 
4) مرحله ي اول تثبیت همانند مرحله ي دوم تثبیت در زمان حضور نور مرئی اتفاق می افتد.

 
158. در گیاهان    .................. (با تغییر)

1) ممکن نیست طی روز   به صورت ترکیب آلی تثبیت شود.
2) فشار تورژسانس در سلول هاي نگهبان روزنه در هنگام شب افزایش می یابد.

3) تثبیت اولیه و ثانویه یک   در دو سلول مختلف صورت می گیرد.
4) تثبیت اولیه و ثانویه یک  همزمان صورت می گیرد.

 
159. چند مورد درباره تنفس نوري در گیاهان  صحیح است؟ (با تغییر)

 
 مانع کاهش میزان  در یاخته گیاهی می  شود.

 
 به طور مستقیم مانع از تولید اکسیژن و  در تیالکوئید می  شود. 

 
 حین انجام آن، احتماًال سلول هاي نگهبان روزنه درحالت پالسمولیز قرار دارند. 

 طی آن مولکول آغاز کنندة چرخۀ کالوین به دو ترکیب متفاوت تجزیه می  شود.
 (1 (2 (3 (4

 
160. کدام موارد می توانند بین تنفس سلولی و تنفس نوري مشترك باشند؟

 
الف- تولید                                      ب- مصرف 

 
ج- تولید ترکیب آلی با سه کربن                د- مصرف ترکیب آلی با پنج کربن

4) الف و ب3) ب و د2) الف و ج1) ج و د

 
161. چند مورد جمله ي مقابل را به طور نادرستی کامل می کند؟ «در تنفس نوري   .................. » (با تغییر)

 
الف) همانند چرخه ي کالوین  تولید نمی شود. 

 
ب) همانند چرخه ي کالوین شروع واکنش با عمل آنزیم روبیسکو است. 

ج) برخالف چرخه ي کالوین بخشی از واکنش در خارج از بستره است.
4) 3) 2) 1) صفر

 
162. در سبزدیسه  .................. (با تغییر)

 
1) محل فعالیت آنزیم روبیسکو و تولید  ، بستره است.
2) محل قرارگیري کانال  و سبزینه، غشاي داخلی است.

3) محل قرارگیري کانال و پمپ الکترون، غشاي تیالکوئیدي است.
4) محل قرارگیري آنزیم تجزیه کننده ي آب و آنزیم تثبیت کننده ي   فضاي تیالکوئید است.

 
163. تثبیت   .................. 

 
1) در گیاهان  در دو اندامک متفاوت یک سلول رخ می دهد و همزمان است.

 
2) در گیاهان  در یک اندامک و در دو مرحله است.

 
3) در گیاهان  در دو اندامک مختلف و غیرهمزمان است.

4) در شرایطی تحت تأثیر مولکول هاي  مختل می شود.
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164. تثبیت   ..................

1) در گیاهان  در دو اندامک متفاوت یک سلول رخ می دهد و همزمان است.
2) در گیاهان  در یک اندامک و در دو مرحله است.

3) در گیاهان  در دو اندامک مختلف و غیرهمزمان است.
4) در شرایطی تحت تأثیر مولکول هاي  مختل می شود.

165. کدام عبارت زیر نادرست است؟
1) در زنجیره ي انتقال الکترون میتوکندري، یون هاي هیدروژن با صرف انرژي از بستره خارج می شوند.

2) در زنجیره ي انتقال الکترون کلروپالست، یون هاي هیدروژن با صرف انرژي از تیالکوئید خارج می شوند.
3) با ورود یون هاي هیدروژن از بخش خارجی میتوکندري به بخش درونی آن،  سنتز می شود.

4) با ورود یون هاي هیدروژن از فضاي سوم به فضاي دوم کلروپالست،  سنتز می شود.

 
166. کدام عبارت جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در زنجیرة انتقال الکترون در غشاي .................. » 

1) تیالکوئید، پمپ غشایی غلظت یون هیدروژن را در فضاي داراي مولکول  می کاهد.
2) داخلی میتوکندري، هر مولکول حامل الکترون در سطح داخلی دیده می شود.

3) داخلی میتوکندري، پروتئینی که یون هیدروژن را در جهت شیب غظلت منتشر می کند، جزء زنجیره نیست.
4) تیالکوئید، کمبود الکترون هاي فتوسیستم  با تجزیۀ مولکول هاي آب جبران می شود.

 
167. پروتئین هاي کانالی موجود در غشاي تیالکوئیدها،  ..................  می کنند.(باتغییر) 

1) براي جابه جایی یون هاي هیدروژن  را به  تبدیل
2) با انتقال الکترون بین دو فتوسیستم  را به  تبدیل
3) با صرف انرژي الکترون یون هاي هیدروژن را به تیالکوئید وارد

4) بدون صرف انرژي زیستی یون هاي هیدروژن را از تیالکوئید خارج 

 
168. انتقال مواد بستره به فضاي تیالکوئید   ..................  انتقال مواد از فضاي تیالکوئید به بستره همواره   .................. 

1) همانند - با دخالت نوعی پرتئین ناقل همراه است.
2) برخالف - در حضور نوعی پروتئین کانالی امکان پذیر است.

3) همانند - در محدودة طول موج نانومتر نور مرئی، بیش تر از سایر طول موج هاي مرئی می باشد.
4) برخالف - با صرف انرژي  همراه است.

 
169. جانداري که فتوسنتز انجام می دهد قطعًا ..................(با تغییر)  

1) داراي اندامک هاي حاوي بستره است.
2) طی چرخه ي زندگی خود کروموزوم هاي همتا را از هم تفکیک می کند.

3) داراي رنگیزه درون غشا است.
4) طی چرخه ي سلولی خود از نقاط وارسی متعددي عبور می نماید.

 
170. کدام گزینه براي تکمیل جمله ي زیر مناسب نیست؟

«در گیاه نخودفرنگی، درون میتوکندري همانند کلروپالست، امکان  .................. وجود دارد.»
2) بازسازي گیرنده ي الکترون1) تشکیل ترکیب پنج کربنی

4) مصرف اکسیژن3) آزادسازي دي اکسید کربن
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171. در هر سلول فتوسنتزکننده، .................. 

ي حلقوي وجود دارد. 1) رنگیزه برخالف 
ي حلقوي وجود دارد. 2) سبزدیسه همانند 

3) رناتن همانند رنگیزه وجود دارد.
4) رناتن همانند سبزدیسه وجود دارد.

 
172. تنفس نوري .................. 

 
1) همانند تنفس سلولی در میتوکندري شروع می شود. 

2) همانند تنفس سلولی با مصرف ماده ي آلی و تولید  همراه است.
3) در گیاهان  برخالف گیاهان  به ندرت انجام می گیرد.

4) با عملکرد آنزیمی شروع می شود که طی هر نوع واکنش خود ریبولوزبیس فسفات را مصرف می نماید.

 
173. در گیاهان   .................. گیاهان   ..................(باتغییر) 

ي آزاد شده از یک مولکول چهار کربنه صورت می گیرد. 1) برخالف - کربوکسیالسیون توسط آنزیم روبیسکو با 
ي آزاد شده از یک مولکول چهار کربنه ي درون کلروپالست صورت می  2) همانند - کربوکسیالسیون توسط آنزیم روبیسکو با  

گیرد.
3) برخالف - تثبیت دي اکسید کربن جو حتی با بسته بودن روزنه هاي هوایی نیز رخ می دهد.

4) همانند - تثبیت دي اکسید کربن توسط آنزیم روبیسکو در مرحله ي تاریکی فتوسنتز صورت می گیرد.

174. کدام عبارت دربارة سازگاري گیاهان  در پاسخ به دماهاي باال و شدت زیاد نور، نادرست است؟(با تغییر)
1) سیستم آنزیمی موجود در میانبرگ در انتقال مؤثر کربن دي اکسید به درون غالف آوندي نقش دارد.

2) می تواند در دماهاي باال با بیش ترین کارایی عمل کند و مانع از افزایش دفع آب شود.
3) در هنگام روز، ترکیب سه کربنی در سلول هاي غالف آوندي آزاد می شود.

4) قادر است دي اکسیدکربن را فقط در ترکیب چهار کربنی تثبیت کند.

 
175. کدام عبارت دربارة سازگاري گیاهان  در پاسخ به دماهاي باال و شدت زیاد نور، نادرست است؟  

 
1) سیستم آنزیمی موجود در میانبرگ در انتقال مؤثر کربن دي اکسید به درون غالف آوندي نقش دارد.

 
2) می تواند در دماهاي باال با بیش ترین کارایی عمل کند و مانع از افزایش دفع آب شود.

3) در هنگام روز، ترکیب سه کربنی در سلول هاي غالف آوندي آزاد می شود.

 
4) قادر است دي اکسیدکربن را فقط در ترکیب چهار کربنی تثبیت کند.

 
176. در گیاه آناناس و در درون بسترة کلروپالست طی روز  .................. (با تغییر)

1)  تولید شده طی واکنش هاي مستقل از نور، مصرف می گردد.
2) براي تولید قند سه کربنی حضور انرژي رایج سلول الزامی است.

 
3) با تجزیه بیش ترین ترکیب بدن جانداران، اکسیژن تولید می شود.

4) با تثبیت  در مولکول   کربنی و سپس آزاد شدن از آن، چرخۀ کالوین آغاز می گردد.

 
ي محیط در روز صورت می گیرد ..................   177. در همه ي گیاهانی که جذب  

1) تثبیت   طی یک مرحله صورت می گیرد.
2) سازگاري جهت جلوگیري از تنفس نوري دیده می شود.

3) آنزیم روبیسکو توانایی تسریع دو نوع واکنش متفاوت را دارد.
4) ورود   به سلول محل چرخه ي کالوین به صورت گاز انجام می گیرد.
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178. هر پروتئین غشایی که سبب افزایش یون هاي هیدروژن درون میتوکندري می شود  .................. هر پروتئین که سبب افزایش 

 
یون هاي هیدروژن درون تیالکوئید می گردد  .................. 

2) همانند- فعالیت آنزیمی دارد.1) برخالف – جزء زنجیره ي انتقال الکترون است.
4) همانند- جزء زنجیره ي انتقال الکترون است.3) برخالف- به صورت کانال یونی فعالیت می کند.

 
179. چند مورد جمله ي زیر را به درستی تکمیل می نماید؟ 

 
«در گیاهان .................. »

 
، ترکیبی سه کربنه و فسفات دار است. ، اولین ماده ي حاصل از تثبیت  الف) 

 
، تولید و تجزیه ي ترکیب حاصل از مرحله ي اول تثبیت در یک سلول انجام می گیرد. ب) 
، تثبیت  در کلروپالست و سیتوپالسم در دو سلول متفاوت صورت می گیرد. ج) 

4) 3) 2) 1) صفر

 
180. پس از فعال شدن آنزیم روبیسکو   .................. 

1) در مسیر اکسیژنازي، تولید   درون بستره رخ می دهد.
2) در مسیر اکسیژنازي، چرخه ي کالوین شروع می شود.

3) در مسیر کربوکسیالزي،  تولیدشده ي قبلی احیا می شود.
ي تولیدشده ي قبلی مصرف می شود. 4) در مسیر کربوکسیالزي، 

 
181. پس از فعال شدن آنزیم روبیسکو  ..................  

1) در مسیر اکسیژنازي، تولید   درون بستره رخ می دهد.
2) در مسیر اکسیژنازي، چرخه ي کالوین شروع می شود.

3) در مسیر کربوکسیالزي،  تولیدشده ي قبلی احیا می شود.
ي تولیدشده ي قبلی مصرف می شود. 4) در مسیر کربوکسیالزي، 

 
182. کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

 
به طور معمول، در طی مراحل فتوسنتز در گیاه، محل تولید   .................. 

1) قند سه کربنه همانند محل مصرف  براي تولید قند  کربنه، تیالکوئید نمی باشد.
2)  برخالف محل تولید اکسیژن، بستره می باشد.

، تیالکوئید می باشد. 3)  برخالف محل مصرف 
4) مولکول  کربنی همانند محل انجام واکنش هاي آنزیمی مربوط به تثبیت  جو، در سلول هاي میانبرگ می باشد.

 
183. طی مراحل فتوسنتز درگیاه سیب زمینی ..................  

 
1) در مرحله اي که مواد آلی ساخته می شود، آنزیم تجزیه کننده ي آب نیز،  تولید می نماید.

2) در مرحله اي که انرژي نورانی به شیمیایی تبدیل می شود، میزان فسفات آزاد بستره افزایش می یابد.
3) در مراحل وابسته به نور، از اکسایش  ناقل الکترون تولید می شود.

 
4) در مرحله اي که  تولید می شود، بخشی از انرژي امواج الکترومغناطیسی به  منتقل می گردد.

 
184. طی مراحل فتوسنتز درگیاه سیب زمینی  .................. 

1) در مرحله اي که مواد آلی ساخته می شود، آنزیم تجزیه کننده ي آب نیز،  تولید می نماید.
2) در مرحله اي که انرژي نورانی به شیمیایی تبدیل می شود، میزان فسفات آزاد بستره افزایش می یابد.

3) در مراحل وابسته به نور، از اکسایش  ناقل الکترون تولید می شود.
4) در مرحله اي که  تولید می شود، بخشی از انرژي امواج الکترومغناطیسی به  منتقل می گردد.
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185. چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ (باتغییر)

 
هرگیاهی که قادر است دي اکسید کربن را فقط  .................. تثبیت نماید، در دما هاي باال و شدت هاي زیاد نور،  .................. 

 
الف- هنگام شب- مولکول  کربنه را تجزیه و از  براي چرخۀ کالوین استفاده نماید.

 
ب-توسط چرخۀ کالوین- در غیاب اکسیژن، می سازد.

 
ج)هنگام روز- فعالیت اکسیژ نازي روبیسکو را باعث می شود.

د) در ترکیب چهار کربنی- قند سه کربنی می سازد.
 (1 (2 (3 (4

186. کدام گزینه در رابطه با کلروپالست نادرست است؟
1) آنزیم روبیسکو در بستره سبب مصرف کربن دي اکسید و تولید ترکیب شش کربنی می شود.

، یون هاي هیدروژن را از بستره وارد تیالکوئید می کند. 2) پمپ غشایی موجود در تیالکوئید با مصرف 
، از تجزیۀ مولکول هاي آب موجود در تیالکوئید تأمین می شوند. 3) الکترون هاي مورد نیاز براي تولید 

، نیز مؤثر است. ، در ساخت  4) زنجیرة انتقال الکترون مسئول ساخت 

 
187. در برگ گیاه حسن یوسف هر اندامکی که توانایی مصرف  را دارد ..................  

1) نمی تواند  را تثبیت نماید.
2) نمی تواند  را تولید و مصرف نماید.

3) می تواند ژن هاي خود را رونویسی و بیان نماید.
4) می تواند رونویسی از ژن هاي خود را به کمک فعال کننده تقویت نماید.

 
188. در برگ گیاه حسن یوسف هر اندامکی که توانایی مصرف  را دارد  .................. 

1) نمی تواند  را تثبیت نماید.
2) نمی تواند  را تولید و مصرف نماید.

3) می تواند ژن هاي خود را رونویسی و بیان نماید.
4) می تواند رونویسی از ژن هاي خود را به کمک فعال کننده تقویت نماید.

 
189. درغشاي تیالکوئید ..................  

1) پمپ  هم اکسید شده و هم احیا می گردد.
2)  با تجزیه کردن آب، الکترون هاي مورد نیاز براي احیاي  را تامین می نماید.

3) با عملکرد پروتئین کانالی که خاصیت آنزیمی نیز دارد،  استروما افزایش می یابد.
4) رنگیزه هاي موجود در فتوسیستم  الکترون هاي مورد نیاز براي ساخت  را از نور خورشید جذب می کنند.

 
190. با توجه به یک سلول فتوسنتز کننده در برگ عشقه، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور درستی کامل می کند؟

 
«در .................. تیال کوئید، .................. کلروپالست، .................. » 

1) فضاي-همانند فضاي میان دو غشاي- آنزیم تجزیه کنندة مولکول آب فعالیت می نماید.
2) غشاي- همانند غشاي بیرونی- مولکول هاي جاذب نور به همراه تعدادي پروتئین وجود دارند.

3) فضاي- برخالف فضاي محصور شده توسط غشاي درونی- ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می شود.
4) غشاي- برخالف غشاي بیرونی- انرژي الکترون هاي برانگیخته در پیوند هاي یک ترکیب آلی نیتروژن دار ذخیره می گردد.

 
191. با توجه به یک سلول فتوسنتز کننده در برگ عشقه، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور درستی کامل می کند؟

 
«در  .................. تیال کوئید،  .................. کلروپالست،  .................. »

1) فضاي-همانند فضاي میان دو غشاي- آنزیم تجزیه کنندة مولکول آب فعالیت می نماید.
2) غشاي- همانند غشاي بیرونی- مولکول هاي جاذب نور به همراه تعدادي پروتئین وجود دارند.

3) فضاي- برخالف فضاي محصور شده توسط غشاي درونی- ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می شود.
4) غشاي- برخالف غشاي بیرونی- انرژي الکترون هاي برانگیخته در پیوند هاي یک ترکیب آلی نیتروژن دار ذخیره می گردد.
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 ..................  .192

1) نوکلئوتیدي است که داراي یک قند پنتوز است.
2) مولکولی است که با گرفتن الکترون از زنجیره ي انتقال الکترون احیا می شود.

3) ناقل الکترون پر انرژي براي ایجاد پیوند  در چرخۀ کالوین است.
4) همانند  در طی چرخه ي کالوین اکسید شده و الکترون پر انرژي از دست می دهد.

 
193. در رابطه با شکل مقابل، چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟

  سلول  همانند سلول  می تواند تنها به کمک روبیسکو تثبیت  را انجام

 
دهد.

 
 سلول  با تثبیت دي اکسیدکربن در طی روز، مولکول  کربنه می سازد.

 هر سلول از بخش  همانند سلول هاي بخش  می تواند سبب فعالیت
کربوکسیالزي روبیسکو شود.

2) 1) صفر
 (3 (4

 
194. پروتئین  .................. 

1) داراي خاصیت آنزیمی در غشاي داخلی کلروپالست با عبور یون هاي  در جهت شیب،  می سازد.
2) کانالی در غشاي تیالکوئید می تواند  استروما را کاهش دهد.

3) آنزیمی در بستره ي کلروپالست نمی تواند پیوند فسفودي استر ایجاد نماید.
، حلقه ایجاد نماید. 4) متصل به افزاینده در بستره ي کلروپالست می تواند در 

 
195. چند مورد از موارد زیر در فرآیند فتوسنتز در گیاهان صورت می گیرد؟ 

 
الف) طی واکنش هاي وابسته به نور، مولکول هاي آب اکسید می شوند. 

 
ب) طی واکنش هاي مستقل از نور، مولکول هاي  مصرف می شوند. 

 
ج) طی واکنش هاي وابسته به نور، مولکول هاي  به درون تیالکوئید انتشار می یابند. 

د) طی واکنش هاي مستقل از نور، مولکول هاي  احیا می شوند.
 (1 (2 (3 (4

 
196. در واکنش هاي نوري فتوسنتز،   .................. 

1) پمپ غشایی مستقیمًا از انرژي الکترون هاي خارج شده از فتوسیستم داراي  استفاده می کند و  می سازد.
2) فتوسیستمی که مستقیمًا الکترون حاصل از تجزیۀ آب را دریافت می کند، انرژي مورد نیاز براي ساخت  را تأمین

می کند.
3) الکترون هاي رنگیزه اي که بیش ترین جذب نوري را در بین رنگیزه ها در حد فاصل  تا  نانومتر دارند، می توانند به 

 بپیوندند.
4) نوعی پروتئین با خاصیت آنزیمی می تواند یون هاي هیدروژن را از تیالکوئید وارد قسمتی کند که در تنفس نوري مولکول  کربنی

ایجاد می شود.
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197. کدام گزینه درباره ي زنجیره ي انتقال الکترون در سبزدیسه صحیح است؟

1) همه ي پروتئین هاي انتقال دهنده ي الکترون، در تماس مستقیم با بخش آبگریز فراوان ترین مولکول هاي غشا قرار دارند.
2) الکترون هایی که بیشتر در اثر برخورد نور  نانومتر از کلروفیل خارج میشوند، درنهایت به مولکول گیرندة الکترون ملحق می 

شوند.
3) پروتئینی که یونهاي  را از غشاي تیالکوئید عبور می دهد، قطعًا براي فعالیت خود مولکول سه حلقه اي مصرف می کند.

 
4) همه ي مولکول هاي پروتئینی که در ایجاد شیب غلظت یون هیدروژن نقش دارند، واجد قدرت دریافت و انتقال الکترون هستند. 

 
198. کدام گزینه عبارت زیر را در رابطه با تیالکوئید هاي افرا به طور صحیح تکمیل می کند؟

«در هر زنجیرة انتقال الکترون که  .................. به طور قطع  .................. »
1) الکترون هاي به کمک پروتین هاي غشایی جابه جا می شوند- انرژي الکترون به تدریج کم می شود.

2) الکترون خود را از فتوسیستم  دریافت می کند - انرژي موقتا در  ذخیره می شود.
3) الکترون ها بین دو فتوسیستم جا به جا می شوند - پروتئینی داراي فعالیت  سازي در زنجیره است.

4) به تولید NADH ختم می شود - الکترون هاي برانگیخته به یون هیدروژن می پیوند ند.

 
199. هر سلول گیاهی که   .................. می باشد،  .................. 

1) فاقد هسته - شیرة پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می کند.
2) فاقد پروتوپالسم زنده - در استحکام اندام هاي گیاهی نقش دارد.

3) واجد دیوارة نخستین - قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می کند.
4) داراي پوشش کوتینی - فاقد توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دي نوکلئوتید می باشد.

200. در برگ درخت بید، در مرحله اي از چرخه ي کالوین که  .................. می شود،  .................. می گردد.
1)  مصرف-  تولید

2)  مصرف- ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید
3) قند سه کربنی ساخته-  تولید

4)  ساخته- ترکیب  کربنی تجزیه

201. به طور معمول در همه ي گیاهان از تجزیه ي کامل یک مولکول گلوکز، در انتهاي زنجیره ي انتقال الکترون راکیزه مولکول هایی

 
تولید می شوند که  .................. 

1) می توانند به بستروي کلروپالست منتقل شده و سبب افزایش عمل کربوکسیالزي آنزیم روبیسکو شوند.
2) در هر شرایطی در گیاه باقی مانده و سبب انجام واکنش هاي زیستی می شوند.

3) ممکن است طبق قوانین اسمز از طریق روزنه ها به محیط خارج دفع شوند.
4) می توانند در جهت شیب تراکم خود و از طریق روزنه ها به محیط خارج وارد شوند.

202. در گیاه  .................. هم در شب و هم در روز انجام می شود.
، تثبیت  ، جذب  جو1)   (2

، تثبیت ، جذب  جو3)   (4

203. کدام عبارت، درباره ي سازگاري گیاهان ساکن اکوسیستم هاي بیابانی در پاسخ به گرما و خشکی زیاد، نادرست است؟
1) در هنگام شب، دي اکسیدکربن از طریق روزنه ها وارد گیاه می شود.

2) در هنگام روز، فرایندي مانع انجام واکنش هاي چرخه ي کالوین می شود.
3) در هنگام روز، دي اکسیدکربن آزاد شده به درون کلروپالست ها انتشار می یابد.

4) در هنگام شب، مولکول هاي آلی ناشی از تثبیت دي اکسیدکربن، در یاخته ها ذخیره می شود.
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204. کدام عبارت نادرست است؟ دربخش پهن برِگ ذرت، سلول هاي ..................

1) میان برگ، دیواره ي نخستین نازك دارند.
2) غالف آوندي دور تا دور رگبرگ را احاطه کرده است.

3) میان برگ نرده اي، در مجاورت اپیدرم زیرین قرار دارد.
4) روپوست با پلی مري از اسیدهاي چرب طویل، پوشیده شده است.

 
205.  کدام عبارت، درباره ي واکنش هاي وابسته به نور در سلول هاي برگ یک گیاه علفی، نادرست است؟ 

1)  انتقال الکترون هاي تحریک شده از  به  ، تولید  را به دنبال دارد.
2) انرژي الکترون هاي برانگیخته از  ، پمپ غشایی تیالکوئید را فعال می کند.

3) پروتئین  ساز، در کاهش تراکم  درون تیالکوئید مؤثر می باشد.
4) کمبود الکترون هاي  ، با تجزیه ي مولکول آب جبران می گردد.

206. در فضاي درونی تیالکوئیدها، هیچ گاه .................. نمیشود.
2) اکسیژن تولید1) دي اکسید کربن تثبیت
4) الکترون آزاد3) یون هیدروژن جا به جا

 
207. هر گیاهی که در دماي باال و شدت زیاد نور ..................، قطعًا .................. 

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

 
2) فرآیند فتوسنتز را متوقف می سازد - در هنگام شب روزنه هاي خود را کامًال باز می نماید. 

3) بر تنفش نوري غلبه می نماید - فرایند فتوسنتز را با کارایی باالیی انجام می دهد.
4) به کندي رشد می نماید - می تواند  را در عدم حضور اکسیژن بسازد.

 
208.  در غشاي تیالکوئید ها،  .................. 

1) با فعال شدن پمپ غشایی، بر تراکم  تیالکویید افزوده می شود.
2) حرکت الکترون خارج شده، از فتوسیستم  به فتوسیستم  می باشد.

3) با فعال شدن پروتئین کانالی، از تراکم  در بستره کاسته می شود.
4) یون هاي هیدروژن با اتصال به  ، سبب تشکیل  می شود.

 
209. واکنش مقابل، در مسیر تبدیل .................. انجام می شود.

 
1) ترکیب سه کربنی به پیرووات در مرحله ي گلیکولیز

2) انرژي، در زنجیره هاي انتقال الکترون در فتوسنتز
3) مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در چرخه ي

کالوین
4) ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی در چرخه ي

کربس

210. پروتئین هاي کانالی موجود در غشاي تیالکوئید ُحسن یوسف، با صرف انرژي .................. می کنند.
1) یون هاي هیدروژن را به تیالکوئید وارد

2)  را به  تبدیل
3)  را به  تبدیل

4) یون هاي هیدروژن را از تیالکوئید خارج
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211.  کدام در فرآیندهاي فتوسنتز و تنفس سلولی مشاهده نمی شود؟

 
2) زنجیره ي انتقال الکترون1) تأثیر آنزیم روبیسکو 

3) تشکیل مولکول هاي پنج کربنه
 
4) تولید  در نتیجه ي شیب غلظت هیدروژن

212. کدام عبارت صحیح است؟
.، مولکول چهارکربنه قبل از چرخه ي کالوین تولید می شود. همانند  1) در گیاهان 

، چرخه ي کالوین در شب انجام می شود. 2) در گیاهان  برخالف 
3) در گیاهان  همانند  با بسته شدن روزنه هوایی ، تنفس سلولی متوقف می شود.

. بر خالف CAM، با بسته شدن روزنه ي هوایی در روز، چرخه ي کالوین انجام می گیرد. 4) در گیاهان 

 
213. با توجه به یک سلول فتوسنتز کننده در برگ عشقه، کدام گزینه، عبارت زیر به طور مناسب کامل می کند؟

 
در  .................. تیال کوئید،  .................. کلروپالست،  .................. 

1) در فضاي - همانند فضاي میان دو غشاي - آنزیم تجزیه کننده ي مولکول آب فعالیت می نمایند.
2) غشاي - برخالف غشاي درونی - مولکول هاي جاذب نور به همراه تعدادي پروتئین وجود دارند.

3) فضاي - همانند فضاي محصور شده توسط غشاي درونی - ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید می شود.
4) غشاي - برخالف غشاي بیرونی - انرژي الکترون هاي برانگیخته در پیوندهاي کربن - هیدروژن ذخیره می گردد.

 
214. کدام عبارت جمله ي زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟

 
هر گیاهی که قادر است دي ا کسیدکربن جو را  .................. تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد،  .................. 

1) هنگام شب - مولکول هاي  کربنه را وارد سبزدیسه و چرخۀ کالوین می کند.
2) در ترکیب چهار کربنی - می تواند با کمک بعضی از اندامک هاي دو غشایی  تولید نماید.

3) توسط چرخه ي کالوین - بدون حضور اکسیژن،  می سازد.
4) هنگام روز- می تواند فعالیت متابولیسمی آنزیم روبیسکو را ادامه دهد.

 
215. در فتوسنتز،  .................. 

1)  خروج پروتون از تیالکوئیدها، منجر به هیدرولیز  می گردد.

2)  غشاء تیالکویید ها، محل مناسبی براي ایجاد  می باشد.
3)  بستره، محل مناسبی براي استقرار آنزیم تجزیه کننده ي آب می باشد.

4)  ورود و خروج  در تیالکوئیدها، بدون مصرف  صورت می گیرد.

 
216. کدام عبارت درباره ي همه ي سلول هاي روپوستی موجود در برگ گیاه کاکتوس درست است؟

 
1) نقش اصلی را در تبادالت گازي گیاه با محیط خارجی انجام می دهند. 

2) پیوستگی شیره ي خام را در آوندهاي چوبی حفظ می کنند.

 
3) با قرار گرفتن در تاریکی دچار پالسمولیز می شوند. 

 
4) دیواره سلولی با ضخامت یکنواخت پروتوپالسم آنها را احاطه کرده است.

 
217. گیاهی که در شب روزنه هاي خود را باز می کند، نمی تواند طِی  .................. 

1) شب،  را جذب و تثبیت کند.
2) شب، در یاخته هاي خود مولکول هاي  کربنه وارد کند.
3) روز،  جو را در مولکول هاي  کربنه تثبیت کند.

4) روز، واکنش هاي چرخه ي کالوین را انجام دهد.
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218. کدام عبارت نادرست است؟

1) بیش تر گیاهان تثبیت  را فقط در چرخه ي کالوین انجام می دهند.
2) بیش تر گیاهان سازگاري هاي ویژه اي، جهت کاهش تنفس نوري ندارند.

3) بعضی گیاهان سبز قادر به تثبیت  در چرخه ي کالوین نمی باشند.
4) بعضی گیاهان از کربن  براي ایجاد ترکیب  کربنه استفاده می کنند.

 
219. چند مورد، در ارتباط با واکنش هاي نوري فتوسنتز یک گیاه علفی، درست است؟ 

 
الف) پمپ غشائی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم  درون تیالکوتیدهاست. 

 
، با از دست دادن انرژي به  منتقل می شوند.  ب) الکترون هاي پر انرژي 

 
، پمپ غشایی تیالکوئیدها را فعال می کند.  ج) الکترون هاي برانگیخته ي کلروفیل 

 
د) یک زنجیره ي انتقال الکترون، انرژي الزم براي تولید  و  را فراهم می کند. 

 (1 (2 (3 (4

220. مولکول هاي  .................. در سلول هاي پیکري اسب و افرا یافت می شوند.
2)  و 1)  و 

4) آنزیم روبیسکو و 3)  و کوآنزیم 

، کدام عبارت نادرست است؟ 221. در روند تثبیت  و تشکیل قند سه کربنی در گیاهان 
1) تشکیل ترکیب چهارکربنی در سلول میان برگ

2) آزاد شدن  از اسید در سلول غالف آوندي
3) ورود  به چرخه ي کالوین در سلول غالف آوندي

4) تشکیل ترکیب چهار کربنی به کمک آنزیم روبیسکو

 
222. همه ي سلولهاي  .................. 

2) فتوسنتزکننده، اندامک دارند.1) رنگیزه دار، فتوسنتزکنندهاند.
4) فتوسنتزکننده، رنگیزه دارند.3) اندامک دار، فتوسنتزکننده اند.

 
 ..................   .223

1) به عنوان عضوي از زنجیره ي انتقال الکترون، بر تولید  بی تأثیر است.
2) در چرخۀ کالوین، به هنگام تشکیل قند سه کربنی از مولکول سه کربنی تولید می شود.

3) به کلروفیل در به دام انداختن نور کمک می کند و در تجزیه ي آب توسط فتوسیستم  نقش دارد.
4) الکترون ها را به چرخه ي کالوین منتقل می کند و در تشکیل ترکیب چهارکربنی از ترکیب پنج کربنی نقش دارد.

 
224. کدام عبارت، نادرست است؟

 
در گیاهان  هنگامی که روزنه ها تقریبًا بسته است،  .................. 

1) واکنش هاي چرخه ي کالوین انجام می گیرد.
2) تراکم  در سلول هاي غالف آوندي زیاد است.
3) واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز صورت می گیرد.

4) تثبیت دي اکسید کربن در یک نوع سلول صورت می گیرد.
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225. کدام عبارت، دربارة هر سلولی که توانایی همۀ فعالیت هاي متابولیسمی خود را دارد و غشاي پالسمایی آن فاقد رنگیزه هاي

جاذب نور است درست است؟
1) با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن، ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد می کند.

2) هر مولکول  را می تواند با کمک انرژي حاصل از انتقال الکترون ها بسازد.
3) با اضافه کردن یک مولکول دي اکسیدکربن به مولکول پنج کربنی، ترکیبی شش کربنی می سازد.

4) الکترون هاي  را به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرندة آلی دیگر منتقل می نماید.

226. کدام موارد می توانند جمله ي زیر را تکمیل کنند؟
همه ي سلول هاي فتوسنتز کننده، .................. 

الف- اکسیژن تولید می کنند.
ب- اکسیژن مصرف می کنند.

ج- رنگیزه دارند.
د- DNA حلقوي دارند.

4) ج - د3) الف - ج2) ب-د1) الف - ب

227. در سلول هاي کلرانشیم برگ جعفري،  در .................. و طی واکنش هاي .................. حاصل می شود.
2) درون تیالکوئید ـ چرخه ي کالوین1) درون تیالکوئید ـ تبدیل انرژي نورانی به شیمیایی

4) بستره ـ چرخه ي کالوین3) بستره ـ تبدیل انرژي نورانی به شیمیایی

228. کدام عبارت، در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشاي تیالکوئید گیاه آفتاب گردان، صحیح است؟
1) با دارا بودن کلروفیل هاي  و ، حداکثر جذب نوري را دارد.

2) کمبود الکترونی آن، از طریق الکترون هاي حاصل از تجزیۀ آب جبران می گردد.
3) انرژي جذب شده در آن، باعث می شود تا الکترون ها از کلروفیل هاي  آزاد شوند.

4) الکترون هاي خارج شده از آن، با عبور از پمپ غشایی، مقداري انرژي از دست می دهند.

229. دو ترکیبی که در یک مرحله از مراحل فتوسنتز تولید نمی شوند، .................. است.
2) قند سه کربنه و 1)  و 
4) قند سه کربنه و 3)  و 

230. در فرایندهاي .................. ، دي اکسید کربن تولید نمی شود.
2) تخمیر الکتیکی و تخمیر الکلی1) فتوسنتز و تنفس بی هوازي
4) تنفس بی هوازي و تنفس نوري3) فتوسنتز و تخمیر الکتیکی

231. در هر زنجیره انتقال الکترون غشاي تیالکوئیدهاي گیاه بنت قنسول، کدام اتفاق روي می دهد؟
1) یون هاي هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از هر پروتئین غشایی عبور می کنند.

2) پیوندهاي کربن – هیدروژن به کمک الکترون هاي پر انرژي ساخته می شوند.
3) الکترون هاي پر انرژي به یون هاي هیدروژن می پیوندند.

4) انرژي به طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می شود.

232. سبزینه که اولین رنگیزه ي مؤثر در فتوسنتز است، بخش اعظم کدام دو نور را جذب می کند؟
4) آبی و زرد3) سبز و آبی2) آبی و قرمز1) سبز و زرد
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الکترون هاي خارج شده از فتوسیستم  وارد زنجیره ي انتقال الکترون شده و سبزینه  را در مرکز واکنش فتوسیستم  1.گزینه 2

احیا می کند.
درون تیالکویید، نزدیک فتوسیستم شماره  آنزیم تجزیه آب در حضور نور فعالیت می کند. 2.گزینه 3

3.گزینه 3 در مرحله واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز تولید میشود و در مرحله واکنشهاي تاریکی مصرف می
گردد.

انرژي مرحله نوري از نور خورشید تأمین می گردد و در مولکولهاي  و  ذخیره میشود و این مولکول 4.گزینه 2
ها در واکنشهاي تاریکی به کار میروند.

5.گزینه 3  توسط آن دسته از گروه هاي مولکولی، زنجیره ي انتقال الکترون تولید می شود که بر سطح خارجی غشاي
تیالکوئید واقع شده اند، بنابراین  در بستره تولید می شود نه درون تیالکوئید.

) و زنجیرهي انتقال الکترون مرتبط با آن انرژي الزم انرژي الکترونهاي برانگیخته شده از فتوسیستم  (داراي  6.گزینه 4
براي سنتز  توسط پروتئین داراي فعالیت  سازي را فراهم می آورد.

مراحل وابسته به نور فتوسنتز که فتوسیستم هاي  و  در آن شرکت دارند، در هر کدام از این فتوسیستم ها نوع خاصی 7.گزینه 3
از کلروفیل  وجود دارد. الکترون هاي برانگیخته ي کلروفیل  فتوسیستم  به کلروفیل  فتوسیستم  می رسند.

8.گزینه 3

به چرخۀ
کالوین
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تراکم بیشتر:فضاي درون

) در سطح خارجی غشاء براساس شکل باال، اولین گروه مولکولی دریافت کنندة الکترون برانگیخته از فتوسیستم  (کلروفیل 

 
تیالکوئید واقع شده است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

»: نادرست - پروتئین هاي کانالی ویژه در حین عبور دادن یون هاي هیدروژن (نه بعد از عبور دادن یون هاي هیدروژن) از گزینۀ «

 
بخش کانال خود، به  گروه فسفات می افزایند و  تولید می کنند.

 
»: نادرست - مقداري از انرژي الکترون مصرف می شود (نه تمام آن). گزینۀ «

»: نادرست - گیرنده نهایی الکترون در زنجیرة  است. گزینۀ «
جمالت دوم و سوم درست می باشند. پروتئین کانالی  را در جهت شیب غلظت (انتشار تسهیل شده) از درون به 9.گزینه 2
بیرون تیالکوئید هدایت می کند. این پروتئین با انتقال  و آزاد شدن انرژي، مولکول فسفات  را به  متصل می کند.

،  و قند  کربنه از محصوالت بخش غیر نوري فتوسنتز هستند. مولکولهاي  10.گزینه 3
محصوالت واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز  و  هستند که در مرحلۀ تولید قند چرخه ي کالوین به 11.گزینه 1

مصرف می رسند که در این مرحله مولکول  کربنی به قند  کربنی تبدیل می شود.
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12.گزینه 2 در چرخه ي کالوین در بستره ي کلروپالست به کمک آنزیم روبیسکو مصرف می شود، در این فضا اکسیژن نیز

می تواند توسط همین آنزیم مورد استفاده قرار گیرد.
در بین گزینه ها تنها گزینه هاي  و  مربوط به واکنش هاي وابسته به نور اند که در این میان، انتقال فعال یون 13.گزینه 3

« هیدروژن توسط پمپ غشایی زودتر از تأمین انرژي مورد نیاز براي انتقال فسفات به  (تولید  ) رخ می دهد. گزینه ي «
» کاهش  بستره با تولید  همراه است. مربوطه به مرحله ي مستقل از نور است و در گزینه ي «

 
موارد الف، ج و د صحیح اند. 14.گزینه 3

 
بررسی موارد :

الف) واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز که انرژي نوري به انرژي شیمیایی تبدیل می شود،  مصرف و  تولید و همچنین، 

 
 نیز مصرف و  تولید می شود. 

 
مصرف می شود و  تولید می شود. ب) در مرحله اي از چرخۀ کالوین که قند  کربنه تولید می شود 

 
ج) چرخه ي کالوین هنگامی که  از  تولید می شود،  مصرف می شود.

د) چرخه ي کالوین هنگامی که قند سه کربنه تولید می شود  مصرف و به  تبدیل می شود.
جدا شدن الکترون ها از آب در داخل تیالکوئید رخ می دهد، در نتیجه پروتئینی که یون هاي هیدروژن را به درون 15.گزینه 3

 
تیالکوئید وارد می کند، پمپ غشایی است و جزئی از زنجیره ي انتقال الکترون است.

 
بررسی سایر گزینهها:

گزینه هاي «  و  »: پروتئین داراي فعالیت  سازي، یون هاي هیدروژن را به درون بستره وارد می کند جایی که محل انجام
چرخه ي کالوین و نیز محل مصرف مولکول هاي  در گام دوم چرخه ي کالوین است. این پروتئین در سنتز نوري 

 
دخالت دارد و از آن جایی که یون هاي هیدروژن را به درون بستره می فرستد باعث کاهش  استروما نیز می شود. 

گزینه ي «  »: پمپ غشایی براي ورود  از بستره به درون تیالکوئید که محل تولید مولکول هاي اکسیژن است از انرژي الکترون 
هاي برانگیخته استفاده می کند.

تنفس نوري، مانع عمِل فتوسنتز می شود پس گزینه هاي  و  و  حذف می شوند. 16.گزینه 2

 
17.گزینه 2 در تنفس نوري مولکول  کربنه آغازگر چرخه کالوین به یک ترکیب  کربنه و یک ترکیب  کربنه تجزیه می شود!

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: میزان باالي اکسیژن باعث افزایش فعالیت اکسیژنازي روبیسکو می شود. گزینه «

 
»: مولکول  کربنه از کلروپالست خارج می شود، نه مولکول سه کربنه. گزینه «

»: در اثر تنفس نوري  تولید نمی شود. گزینه «

 
بررسی موارد: 18.گزینه 3

الف) نادرست است؛ واکنشهاي تنفس نوري در کلروپالست و میتوکندري و بخشهاي دیگر سلول انجام میگیرد، همانطور که در

 
کتاب اشاره شده پس از خروج ترکیب دو کربنه از کلروپالست، بخشی از واکنش در میتوکندري انجام میشود.

ب) نادرست است؛ آنزیم روبیسکو در تنفس نوري فعالیت اکسیژنازي دارد یعنی ترکیب  کربنه را با اکسیژن ترکیب میکند نه این

 
که کربوکسیله کند.

 
ج) درست است؛ ترکیب دو کربنه در خارج از کلروپالست با از دست دادن  به یک ترکیب یک کربنه تبدیل میشود.

د) درست است؛ تنفس نوري موجب توقف چرخهي کالوین میشود و از آنجایی که در چرخهي کالوین که در بستره انجام میشود 
 مصرف میشود، هنگام تنفس نوري مصرف  در بستره کلروپالست کاهش مییابد.

، فعالیت روبیسکو در سلولهاي غالف آوندي زیاد است. در گیاهان  19.گزینه 2
در گیاهان  آنزیم هاي چرخه کالوین در سلول هاي غالف آوندي فعالند. 20.گزینه 3

در شدت نور زیاد، کارآیی فتوسنتز گیاهان   (نور پسند) تقریبًا دو برابر گیاهان  (معمولی) است 21.گزینه 2
از بین موارد، فقط در تنفس نوري و زنجیره ي انتقال الکتروِن میتوکندري اکسیژن مصرف می شود. 22.گزینه 1

هر سلول تولیدکننده ي NADPH قطعًا DNA حلقوي دارد زیرا یا باکتري است یا گیاه و جلبک سبز که کلروپالست 23.گزینه 2

 
دارد. سایر موارد در مورد گلبول قرمز در انسان و بسیاري از جانوران صادق نیست.

شمیواتوتروف ها، انرژي خود را از طریق برداشتن الکترون از مولکول  هاي غیر آلی به دست می  آورند. همۀ تولید کننده  24.گزینه 1
ها،   را به کمک واکنش هاي مستقل از نور به قند سه کربنی تبدیل می  کنند.

ي اصلی باکتري ها حلقوي است در گیاهان و هر سلول فتوسنتزکننده سلول گیاهی یا آغازي یا باکتري است.  25.گزینه 4

 
آغازیان فتوسنتزکننده نیز  موجود در میتوکندري و کلروپالست حلقوي است.

 
رد سایر گزینه ها:
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) در باکتري ها اپران وجود دارد.

 
) باکتري هاي فتوسنتز کنندة بی هوازي  تولید نمی کنند.

 
) گیاهان فاقد سانتریول  هستند.

غشایی در کلروپالست که فتوسیستم ها در آن واقع شده اند، غشاي تیالکوئید است که داراي پروتئین با فعالیت  26.گزینه 4

 
سازي است. این پروتئین هم کانال یونی براي عبور یون هاي  است و هم عمل آنزیمی در تولید  دارد.

واکنش وابسته به نور، مرحله ي تشکیل  و  در زنجیره هاي انتقال الکترون است. در مرحلۀ قند کافت 27.گزینه 2

 
سلولی یعنی (گلیکولیز)  نیز تولید می شود.

 
رد سایر گزینه ها:

 
) در گلیکولیز  تولید می شود. گزینۀ 

 
) در واکنش وابسته به نور فتوسنتز  تولید می شود که در چرخه کربس قطعًا مصرف نمی شوند. گزینۀ 

 
) در واکنش وابسته به نور فتوسنتز  مصرف می شود و نه تولید!! گزینۀ 

NADPH الکترون هاي برانگیخته شده ي حاصل از تجزیه ي آب پس از عبور از زنجیره ي انتقال الکترون، صرف تولید 28.گزینه 1
در مرحله ي نوري فتوسنتز می شوند. الکترون پر انرژي حاصل از تجزیه ي NADH پس از عبور از زنجیره ي انتقال الکترون با مقدار

 
انرژي کمتر روي اکسیژن قرار گرفته و با یون هاي هیدروژن مولکلول هاي آب را تولید می  کنند. 

تک سلولی هایی که یک جایگاه همانندسازي در مولکول  دارند، باکتري ها هستند که کلروپالست و میتوکندري 29.گزینه 3
ندارند بنابراین استروما و ماتریکس ندارند. فتوسیستم هاي  و  نیز ندارند اگر بی هوازي باشند می توانند براي بازسازي 

 
از پذیرنده هاي آلی استفده کنند. 

مورد «ب» جمله را به طور صحیحی کامل می کند. انواع ژنگان سیتوپالسمی شامل ژنگان میتوکندري و ژنگان کلروپالست 30.گزینه 1

 
است.

 
بررسی موارد:

مورد الف) نادرست - هر سلولی که در حین تنفس اکسیژن مصرف می کند، یعنی میتوکندري دارد ولی می تواند کلروپالست نداشته

 
باشد. مثل انواع سلول هاي زنده موجود در ریشه گیاه!

 
مورد ب) درست - در تنفس نوري، هم کلروپالست و هم میتوکندري دخالت دارند.

 
مورد ج) نادرست - بعضی از سلول هاي گیاه ادریسی مانند ریشه ممکن است کلروپالست نداشته باشد. 

مورد د) نادرست -  و  از ترکیبات موجود در میتوکندري هستند. بنابراین همه سلول هایی که میتوکندري دارند
الزامًا نمی توانند کلروپالست داشته باشند.

کوتین از سلول هاي روپوست ترشح می شود، در حالی که لیگنین یا ماده ي چوب توسط سلول هاي برخی از بافت هاي 31.گزینه 2

 
زمینه اي و یا سلول هاي بافت هادي چوب ساخته می شود.

 
رد سایر گزینه ها:

»: سوبرین می تواند توسط سلول هاي آندودرمی ساخته شود  نیز در سلول هاي فتوسنتزکننده نظیر چسب آکنه گزینه ي «

 
و نرم آکنه (فتوسنتزکننده) ساخته می شود که هر دو متعلق به بافت هاي زمینه اي هستند.

»: کوتین توسط سلول هاي روپوست ساخته و ترشح می شود. این سلول ها در فرآیند تنفس سلولی   نیز تولید می  گزینه ي «

 
کنند.

»: سوبرین توسط سلول هاي درون پوست ساخته می شود. لیگنین نیز توسط سلول هاي سخت آکنه سنتز می شود که هر دو گزینه ي «
متعلق به بافت هاي زمینه اي هستند.

32.گزینه 2 سلول هاي هدایت کننده ي مواد آلی، در گیاهان آونددار سلول هاي لوله ي غربالی هستند که همگی زنده اند و

 
پروتوپالسم دارند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

) : آب و مواد معدنی هم توسط آوند چوبی (با سلول مرده) و هم توسط آوند آبکش (با سلول زنده) هدایت می شود، البته گزینه ي (

 
در آوند آبکش عالوه برآب و مواد معدنی ، مواد آلی هم وجود دارند.

) : توان تولید  (در سطح کتاب درسی) مربوط به سلول هاي گیاهی کلروپالست دار است ولی رنگیزه ،عالوه بر گزینه ي (

 
کلروپالست می تواند در واکوئل نیز وجود داشته باشد.

) : در گیاهان برخالف جانوران،بسیاري (نه همه ي)سلول هاي زنده توان فعال کردن همه ي ژنهاي خود را طی فرایند تمایز گزینه ي (

 
زدایی، دارند. 

انرژي مورد نیاز ما براي انجام فعالیت هاي حیاتی از اکسایش مواد مغذي تأمین می شود. 33.گزینه 2
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بین روپوست رویی و زیرین عالوه بر یاخته هاي نرم آکنه اي، یاخته هاي بافت  هادي نیز وجود دارد. (دسته هاي آوندي) 34.گزینه 2

 
بررسی موارد: 35.گزینه 3

 
الف) نادرست، انواعی از جانداران توانایی فتوسنتز دارند که گیاهان نیز جزو آن ها هستند.

 
ب) نادرست، برابر است.

 
ج) نادرست، برگ مناسب ترین ساختار براي فتوسنتز در اکثر گیاهان می باشد.

 
بررسی گزینه ها: 36.گزینه 1

 
): درست، میانبرگ نرده اي و اسفنجی. گزینۀ (

 
): فقط سلول هاي نگهبان روزنه از سلول هاي روپوست سبزدیسه دارند، کرك ها و سایرین ندارند. رد گزینۀ (

): همانطور که در شکل روبه رو مشخص شده است، همۀ میانبرگ ها در تماس نیستند. یک الیه از میانبرگ هاي نرده  اي و رد گزینۀ (

 
بعضی از میانبرگ هاي اسفنجی در تماس با روپوست هستند.

 
): در روپوست زیرین تعداد سلول هاي نگهبان روزنه بیشتر است. رد گزینۀ (

سبزدیسه داراي سه بخش است که بخش درون آن توسط تیالکوئیدها به دو بخش تقسیم می شود. بخش سوم فضاي 37.گزینه 4

 
بین دو غشاي سبزدیسه هاست.

): تیالکوئیدها به صورت مجموعه  اي  گزینۀ (
روي هم قرار گرفته و با هم ارتباط فیزیکی

 
دارند.

 
مولکول مورد اشاره در جمله، مربوط به سبزینه هاست. 38.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها:

 
): نادرست، طیف جذبی سبزینۀ  و  بسیار متفاوت نیست و حداکثر جذب آن ها متفاوت است. رد گزینۀ (

 
): نادرست، در بخش هایی اشتراك دارند. (  -  ) رد گزینۀ (

 
): به دلیل تفاوت اندك در ساختارهاي آنهاست. رد گزینۀ (

 
، حداکثر جذب در  و  نانومتر را از خود نشان می دهد. ): سبزینۀ  گزینۀ (

 
بررسی سایر گزینه ها: 39.گزینه 2

 
): رنگیزه ها همراه با انواعی از پروتئین ها در فتوسیستم قرار دارند. رد گزینۀ (

 
): هر فتوسیستم چندین آنتن گیرنده نور دارد. رد گزینۀ (

 
): آنتن ها از رنگیزه هاي متفاوت پروتئین ها ساخته شده اند. یکی از انواع رنگیزه ها، کلروفیل است. رد گزینۀ (
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40.گزینه 4

 
بررسی گز�نه ها:

 
): سبز�نۀ  در مرکز واکنش وجود دارد. رد گز�نۀ (

 
): سبز�نۀ  در فتوسیستم ها، حداکثر جذب متفاوت دارد. رد گز�نۀ (

 
): سبز�نه ها بیشترین رنگیزۀ موجود در غشای تیالکوئیدها هستند. رد گز�نۀ (

): طبق شکل روبه رو، بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش آبی و سبز نور مرئی گز�نۀ (

است.

 
): سبزدیسۀ نواري دراسپیروژیر، بیشترین جذب را در نور قرمز و بعد از آن در نور آبی دارد. رد گزینۀ ( 41.گزینه 3

): طول موج هاي   -  تأثیر کم تري در فتوسنتز دارند. گزینۀ ( 42.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها: 43.گزینه 1

 
، در مرکز واکنش الکترون را منتقل می کند. ): فقط سبزینۀ  گزینۀ (

 
): ممکن است این اتفاق بیافتد و همواره با گرفتن انرژي از مدار خارج نمی شود. رد گزینۀ (

 
): الکترون برانگیخته، الکترونی پرانرژي است که از مدار خود خارج شده است. رد گزینۀ (

 
): فقط سبزینه هاي  اي که در مرکز واکنش قرار دارند این اتفاق برایشان رخ می دهد. رد گزینۀ (

 
بررسی موارد: 44.گزینه 1

 
رد مورد الف) همۀ رنگیزه ها نقش ندارند.

 
رد مورد ب) جذب انرژي نور در هر دو فتوسیستم اتفاق می افتد.

 
. رد مورد د) الکترون به  منتقل می شود نه به 

، الکترون خود را از تجزیۀ آب مورد ج) سبزینۀ  در مرکز واکنش فتوسیستم 

 
جایگزین می کند.

 
): هر دو واکنش با نور انجام می شود. گزینۀ ( 45.گزینه 2

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): فقط کمبود الکترونی سبزینه  در فتوسیستم  را جبران می کنند. رد گزینۀ (

 
): هر مولکول آب فقط یک اتم  دارد و از تجزیۀ دو مولکول آب  آزاد می شود. رد گزینۀ (

 
): فقط باعث تغییر  در درون تیالکوئید می شود. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 46.گزینه 4

 
): الکترون هایی که در مرکز واکنش نیستند به بیرون از فتوسیستم منتقل نمی شوند. رد گزینۀ (

 
): با توجه به شکل پایین در پروتئین داراي نقش پمپ، الکترون و  هم زمان حضور دارند. رد گزینۀ (

 
): پروتئینی که  و  را به هم متصل می کند، نقش آنزیمی دارد. رد گزینۀ (

 
): الکترون هاي برانگیخته مرکز واکنش فتوسیستم  به پذیرندة الکترون منتقل می شوند.  گزینۀ (
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بررسی گزینه ها: 47.گزینه 1

 
): پس از ورود به مولکول پذیرنده و پس از طی زنجیره اي از ناقل هاي الکترون به مولکول  می رسند. گزینۀ (

 
، الکترون ها به فتوسیستم  می روند. ): از فتوسیستم  رد گزینۀ (

 
): الکترون هاي فتوسیستم  در نهایت به  منتقل می شوند و  را می سازند. رد گزینۀ (

 
): دو نوع زنجیرة انتقال الکترون وجود دارد. رد گزینۀ (

 
بررسی سایر گزینه ها: 48.گزینه 4

 
): پروتون هایی که از تجزیۀ آب به دست می آیند. رد گزینۀ (

 
): آب یک مادة معدنی است. رد گزینۀ (

 
): گاهی مولکولی با بار منفی به دست می آید و مستقیمًا الکترونی آزاد نمی شود. رد گزینۀ (

 
بررسی سایر موارد: 49.گزینه 2

 
( رد الف) در مرحلۀ پایان زنجیرة دوم  تولید می شود.(فتوسیستم 

 
رد ب) در هر دو نوع زنجیره این اتفاق می افتد.

 
رد ج) الکترون ها از رنگیزه هاي مراکز واکنش خارج میشوند نه پروتئین هاي مراکز واکنش.

50.گزینه 1
غشاهاي سبزدیسه

بستره

1NADP +

221
31NADP +NADP H

4

1
2
3

NADP H1



انتقال انرژيانتقال الکترون

هاي رنگیزهمولکولپذیرندة الکترون

مرکزواکنش

نورهاي گیرندةآنتندهندة الکترون

نور
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بررسی سایر گزینه ها:

 
): همۀ تیالکوئیدها با هم در ارتباط نیستند ولی مجموعه ها با هم در ارتباطند ولی نه ارتباط مستقیم. ) و ( رد گزینۀ (

 
): بعضی از آنها ضخیم تر از بعضی دیگرند. رد گزینۀ (

51.گزینه 3

به چرخۀ
کالوین

ATP

NADP H++
+

ATP

H بستره:تراکم کمتر+

فتوسیستم
1فتوسیستمنورنور 2

H+

سازآنزیم

e-O2

e

ADP P+

H+2+2
1 HO2

H+
e-

NADPH
-

e-

تراکم بیشتر :فضاي درون

رد مورد ج) با توجه به شکل باال پس از عبور از پمپ پروتون، الکترون به پروتئینی که در فضاي داخلی تیالکوئید است، وارد می شود.
سایر موارد از مراحل انتقال الکترون در واکنش هاي نوري هستند.

 
بررسی گزینه ها: 52.گزینه 4

 
): پروتئینی که پروتون را وارد فضاي تیالکوئید می کند، الکترون و پروتون را هم زمان دریافت می کند. گزینۀ (

 
): پروتئینی که الکترون را از فتوسیستم  دریافت می کند. گزینۀ (

 
): پروتئین هاي موجود در مراکز واکنش. گزینۀ (

 
): پروتئینی که پس از پمپ پروتون قرار دارد؛ فقط به غشاي داخلی متصل است. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 53.گزینه 1

 
): با تجزیۀ نوري آب، تعداد مولکول هاي آب درون تیالکوئید کم، و فشار اسمزي آن باال می رود. گزینۀ (

 
): با توجه به شکل ، فقط جذب نور توسط یکی از آنتن ها انجام می شود. و بقیۀ آن ها در انتقال نور نقش دارند. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 54.گزینه 3

 
): به رنگی دیده می شوند که جذب کم دارند، یا جذبی ندارند. رد گزینۀ (

 
): در بستري از پروتئین ها، رنگیزه ها فتوسیستم ها را می سازند. رد گزینۀ (

 
، در دو فتوسیستم، دو طیف جذبی متفاوت دارد. ): سبزینۀ  گزینۀ (

 
): در غشاي تیالکوئید شرکت دارند، نه غشاي داخلی کلروپالست. رد گزینۀ (

 
این شکل مربوط به برگ گیاهان دولپه است. 55.گزینه 3

 
بررسی گزینه ها:

 
): الیۀ پوستک سلول ندارد. رد گزینۀ (

 
): فقط سلول هاي نگهبان توانایی فتوسنتز دارند. رد  گزینۀ (

 
): نمی توانند فتوسنتز انجام دهند و کلروپالست ندارند. گزینۀ (
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): در غشاي تیالکوئید انجام می دهند. رد  گزینۀ (

 
بررسی سایر موارد: 56.گزینه 1

 
رد مورد ت) فشار اسمزي افزایش پیدا می کند.

 
رد موردهاي (ث) و (ج) در این مرحله  مصرف و تولید نمی شود.

 
بررسی گزینه ها: 57.گزینه 4

 
): تجزیۀ نوري آب در فتوسیستم  صورت می گیرد. گزینۀ (

 
): و  نیز تشکیل می شود. گزینۀ (

 
): با تابش نور به مولکول هاي رنگیزه الکترون انرژي می گیرد ولی ممکن است برانگیخته شود. گزینۀ (

 
): به منبع انرژي و الکترون نیاز دارد. رد گزینۀ (

ساخت قند فرآیندي انرژي خواه است و درجۀ اکسایش و اتم کربن نسبت به  کاهش پیدا می کند. 58.گزینه 3

 
بررسی گزینه ها: 59.گزینه 1

 
): پروتون ها به بستره وارد می شوند – چرخۀ کالوین نیز در بستره انجام می شود. گزینۀ (

 
): محل ساخت  نیز در بستره است. رد گزینۀ (

 
): محل تجزیۀ آب درون تیالکوئید است. رد گزینۀ (

 
):  نیز خارج از تیالکوئید و درون بستره تولید می شود. رد گزینۀ (

 
بررسی موارد: 60.گزینه 2

 
رد الف) در چرخه اي از واکنش ها به نام چرخۀ کالوین.

 
رد د) نیازي به عبور از غشا ندارد، چون محل ساخت  و محل چرخۀ کالوین یکسان و داخل بسترة کلروپالست است.

 
بررسی موارد: 61.گزینه 3

 
رد الف) نادرست،  به ریبولوز بیس فسفات متصل می شود که داراي دو فسفات است.

 
ب) درست، طبق متن کتاب و شکل مقابل از شکست مولکول  کربنی،  مولکول  کربنی ایجاد می شود.
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رد پ) نادرست، از الکترون هاي  استفاده نمی شود و فقط از انرژي آن استفاده می شود.

 
ت) درست است.

 
بررسی گزینه ها: 62.گزینه 2

 
ها براي بازسازي ریبولوز بیس فسفات استفاده می شوند. ): بعضی از  رد گزینۀ (

): همۀ مولکول هاي مورد استفاده از واکنش هاي وابسته به نور  در چرخۀ کالوین، پس از شکستن گزینۀ (

 
مولکول  کربنۀ ناپایدار استفاده می شوند.

 
): در مرحلۀ آخر براي تولید مولکول  کربنی استفاده می شود. رد گزینۀ (

 
): براي تولید قندهاي تک فسفاته نیز استفاده می شود. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 63.گزینه 2

 
): طبق نمودار فتوسنتز در پایین تر از  نیز دیده می شود. گزینۀ (
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 دولپه                               تک لپه 
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): بعضی از طول موج هاي نور مرئی تأثیر کمی در فتوسنتز دارند. رد گزینۀ (

): با توجه به اینکه حداکثر  آزاد شده در محدوده هاي  تا  نانومتر و  تا  نانومتر است، می توان گزینۀ (

 
برداشت کرد که رنگیزة اصلی در فتوسنتز، سبزینه است. 

 
): با توجه به محدودة طول موج جذب سبزینه ها. گزینۀ (

): وسعت برگ در فتوسنتز مؤثر است نه ضخامت آن. رد گزینۀ ( 64.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها: 65.گزینه 1

 
):  و  مورد استفاده در واکنش هاي مستقل از نور در واکنش هاي نوري تولید می شود. رد گزینۀ (

 
): با توجه به شکل هم فسفات و هم انرژي  براي ساخت ریبولوزبیس فسفات استفاده می شود. رد گزینۀ (

 
66.گزینه 3 مولکول انتقال الکترون است.

 
بررسی گزینه ها:

 
): در مرحلۀ تولید ریبولوز بیس فسفات، فقط  مصرف می شود و  مصرف نمی شود. ) و ( رد گزینه هاي (

 
): در مرحلۀ اول چرخۀ کالوین  مصرف نمی شود. رد گزینۀ (

 
): در مرحلۀ تشکیل قند که مولکول  کربنی به قند کاهش پیدا می کند  مصرف می شود. گزینۀ (

 
67.گزینه 4 که توسط آنزیم  ساز تولید می شود، قبل یا بعد از تولید قند  کربنی استفاده می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): مولکول  کربنی ناپایدار است و بدون صرف  به مولکول  کربنی تبدیل می شود. رد گزینۀ (

 
):  تولید شده قطعًا در این مرحله استفاده نمی شود و ممکن است در مرحلۀ تولید قند استفاده شود. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 68.گزینه 4

 
): میانبرگ نرده اي وجود ندارد. رد گزینۀ (

 
): میانبرگ اسفنجی تک لپه اي ها منظم و در دو لپه اي ها نامنظم است. رد گزینۀ (

 
): در هر دو یاخته، غالف آوندي وجود دارد. رد گزینۀ (

 
): مطابق شکل مقابل درست است. گزینۀ (
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طبق شکل آوند هاي چوبی به روپوست رویی و آوند هاي آبکش به روپوست زیرین نزدیک ترند.   69.گزینه 1

پالسمودسم ها منافذي هستند که هیچ مانعی براي عبور مواد ندارند. پس حتی ویروس ها هم می توانند از آن ها عبور 70.گزینه 1

 
کنند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): دیوارة نخستین نازك دارند. رد گزینۀ (

 
): یاخته هاي نرده اي در شکل دو الیه نشان داده شده است که فقط ردیف باالیی با رو پوست در تماس است. رد گزینۀ (

 
): همۀ آن ها طبق شکل ارتباط مستقیم با آوند چوبی ندارند. رد گزینۀ (

 

 
بررسی گزینه ها: 71.گزینه 2

 
): رگبرگ حاوي غالف آوندي است که جزو یاخته هاي نرم آکنه اي و داراي دیوارة نخستین نازك است. رد گزینۀ (

 
): همۀ سلول هاي گیاهی هنگام به وجود آمدن در حین سیتوکنیز، به این شکل تقسیم می شوند. گزینۀ (

 
): آوند هاي چوبی فقط دیوارة پسین دارند. رد گزینۀ (

 
): یاخته هاي غالف آوندي نیز جزو رگبرگ است. رد گزینۀ (

 
همان طور که میدانیم فتوسنتز را می توان با سنجش  و  اندازه گیري کرد. 72.گزینه 2

 
افزایش  نشان دهنده افزایش فتوسنتز و کاهش  نیز نشان دهندة افزایش فتوسنتز است.

 
بین دو روپوست عمدتًا از یاخته هاي نرم آکنه اي تشکیل شده است. 73.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها:

 
): نقش استحکام در گیاهان علفی مربوط به یاخته هاي چسب آکنه است. رد گزینۀ (

 
): بین دو روپوست یاخته هاي غالف آوندي نیز وجود دارد که توانایی فتوسنتز ندارند. رد گزینۀ (

 
): دیواره پسین ندارند و جوان هستند. رد گزینۀ (

): مغز ساقه از یاخته هاي نرم آکنه اي تشکیل شده است که یاخته هاي نرم آکنه اي سلول هاي اصلی بین دو رو پوست رد گزینۀ (

 
هستند.

 
بررسی گزینه ها: 74.گزینه 3

 
): تعداد روزنه ها در روپوست رویی در تک لپه اي ها بیشتر است. رد گزینۀ (

 
): یاخته هاي میانبرگ دیوارة نخستین نازك دارند. رد گزینۀ (

 
): با توجه به شکل پایین در دور رگبرگ هاي گیاهان تک لپه اي  یک الیۀ سلولی وجود دارد که در دو لپه اي ها دیده نمی شود. گزینۀ (

 
): آوند آبکش در هیچ کدام توانایی فتوسنتز ندارد. چون اندامک این کار را ندارد. رد گزینۀ (
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بررسی گزینه ها: 75.گزینه 4

 
): راکیزه  فضا و سبزدیسه  فضا دارد. رد گزینۀ (

 
): هر دو دناي حلقوي دارند. رد گزینۀ (

 
در فتوسنتز کربن کاهش پیدا می کند.

 
بررسی گزینه ها: 76.گزینه 1

): درون راکیزه و سبزدیسه کارهاي مختلف سلولی مانند ساخت پروتئین انجام می شود که براي این فعالیت ها  مصرف گزینۀ (

 
می شود.

 
): هر دو توانایی مصرف  دارند. رد گزینۀ (

 
): سبزدیسه می تواند به رنگ دیسه تبدیل شود ولی راکیزه کارکرد خود را تغییر نمی دهد. ) و ( رد گزینه هاي (

 
بررسی موارد: 77.گزینه 2

 
الف ) سلول هاي غالف آوندي توانایی فتوسنتز ندارند که جزو میانبرگ نیستند و جزو رگبرگ هستند.

 
رد ب ) یک نوع آوند ابکشی  و دو نوع آوند چوبی وجود دارد.

 
رد ج ) رو پوست و پوستک نیز جزو پهنک برگ است.

 
رد د) آوند هاي چوبی پروتو پالست ندارند.

78.گزینه 4
منظور سوال گیاهان تک لپه اي است، چون فقط گیاهان تک لپه مغز ریشه دارند و دو لپه اي ها مغز ریشه ندارند.

 
بررسی گزینه ها:

 
): در گیاهان تک لپه استوانۀ آوندي نسبتًا بزرگ است. رد گزینۀ (

): در شکل مقابل که در مورد گیاهان تک لپه کشیده شده است دسته هاي آوندي رد گزینۀ (

 
پراکنده اند.

 
): مطابق شکل روبه رو درست است. رد گزینۀ (

): میانبرگ نرده اي ندارند. گزینۀ (
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): در واکنش هاي وابسته به نور از یک نوع پمپ ولی در زنجیرة انتقال الکترون از چند نوع پمپ استفاده رد گزینۀ ( 79.گزینه 3

 
می شود.

 
هر دو آنزیم  ساز با استفاده از شیب پروتون  می سازند و از انرژي الکترون براي ایجاد شیب غلظت  استفاده می شود.

 
با تولید  و پمپ آن به درون راکیزه و فضاي داخلی تر سبزدیسه، فضا اسیدي تري شود.

) و رد گزینۀ ( هم در چرخۀ کربس و هم واکنش هاي وابسته به نور در فتوسنتز  ساخته می شود. (تأید گزینۀ ( 80.گزینه 2

 
((

بررسی سایر گزینه ها:

 
): کربن در هیچکدام کاهش پیدا نمی کند. رد گزینۀ (

 
): کربن در فتوسنتز چرخۀ کالوین کاهش پیدا می کند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 81.گزینه 2

 
): در راکیزه  پذیرندة نهایی الکترون است و مصرف می شود ولی در سبزدیسه  تولید می شود. رد گزینۀ (

 
): در زنجیرة راکیزه  و  مصرف می شوند در واکنش هاي مستقل از نور نیز  مصرف می شود. گزینۀ (

 
): در زنجیرة انتقال الکترون  مصرف نمی شود. رد گزینۀ (

 
): در زنجیرة انتقال الکترون اکسایش کربن وجود ندارد. رد گزینۀ (

اسپیروژیر جلبک است نه گیاه. 82.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها: 83.گزینه 3

 
): همۀ تیالکوئید ها سیستم آنزیمی به نام فتوسیستم دارند. رد گزینۀ (

 
(( ): همۀ الکترون هاي برانگیخته از مدار خود خارج شده اند. (بر عکس گزینۀ ( رد گزینۀ (

 
): الکترون ها می توانند انرژي بگیرند و ممکن است از مدار خود خارج شوند. گزینۀ (

 
): مثل کاروتنوئیدها و سبزینه ها که طیف خاصی را جذب می کنند. رد گزینۀ (

 
در سبزدیسه  مصرف می شود. 84.گزینه 4

 
 در تنفس نوري می تواند مصرف شود.

 
گیاهان در دو بخش (محدوده) بیشترین جذب را دارند. 85.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها:

 
): دو نوع  و  دارند. رد گزینۀ (

 
): کاروتنوئید ها سبز دیده نمی شوند. رد گزینۀ (

 
): در دو بخش جذب زیادي دارند. رد گزینۀ (

 
فقط الف نادرست است. 86.گزینه 1

 
بررسی موارد:

 
رد ( الف) و (ب): این جاندار مثالی از آغازیان تک یاخته اي فتوسنتز کننده به غیر از جلبک ها است.

 
(ج) و (د): در حضور نور اوگلنا فتوسنتز می کند.

 
بررسی گزینه ها: 87.گزینه 4

 
): شیمیوسنتز کننده ها اکسیژن تولید نمی کنند. رد گزینۀ (

 
): باکتري هاي فتوسنتز کنندة غیر اکسیژن زا  را جذب می کنند ولی اکسیژن نمی سازند. رد گزینۀ (

 
): اوگلناها می توانند با از دست دادن قابلیت فتوسنتزي خود، انرژي خود را از مواد آلی به دست آورند. رد گزینۀ (
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): باکتري هاي شیمیوسنتز کننده همانند گیاهان می توانند از  مادة آلی بسازند که همان کاهش کربن  است. گزینۀ (
88.گزینه 2

 
  بررسی گز�نه ها:

 
): کیسه مانند هستند. رد گز�نۀ (

 
): مطابق شکل مقابل با همد�گر اتصال فیز�کی دارند. گز�نۀ (

 
): سبزد�سه دارای این مواد است نه تیالکوئید. رد گز�نۀ (

): جزو توانایی های سبزد�سه است. رد گز�نۀ (

 

 
بررسی سایر گزینه ها: 89.گزینه 3

 
): بعضی از پروتئین هاي مورد نیاز خود را می تواند بسازد. رد گزینۀ (

 
): از  فضاي مجزا تشکیل شده است. یک فضا بین دو غشا است. رد گزینۀ (

 
): رنگیزه ها در غشاي تیالکوئید هستند نه غشاي درونی. رد گزینۀ (

 
90.گزینه 1 و  به سبزینۀ  و فتوسیستم ها گفته می شود.

 
سایر گزینه ها صحیح هستند.

): این ویژگی در بسیاري از گیاهان دیده می شود، نه همۀ جانداران فتوسنتز کننده. رد گزینۀ ( 91.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها: 92.گزینه 4

 
): در بسیاري از گیاهان برگ مناسب ترین ساختار فتوسنتز است. رد گزینۀ (

 
): در گیاهان یا آغازیان فتوسنتز در سبزدیسه ها رخ می دهد. رد گزینۀ (

 
): از پهنک برگ و دمبرگ تشکیل شده است. رد گزینۀ (

 
): میانبرگ از یاخته هاي نرم آکنه اي تشکیل شده است. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 93.گزینه 1

 
): طبق شکل زیر صحیح است. گزینۀ (

 
): طبق شکل زیر، هم گیاهان تک لپه و هم دو لپه غالف آوندي دارند. رد  گزینۀ (

 
): پوستک براي حفاظت و جلوگیري از تبخیر آب در گیاهان نهان دانه وجود دارد. رد  گزینۀ (

 
): گیاهان دو لپه طبق شکل میانبرگ اسفنجی دارند. رد  گزینۀ (

 

 
): طبق شکل مقابل، سبزینۀ  در  و سبزینۀ  در   نانومتر قله جذبی بلندتري دارد. گزینۀ ( 94.گزینه 1

 
): سبزینۀ  قلۀ بلندتر در   نانومتر دارد. رد گزینۀ (

 
): سبزینۀ  محدودة جذبی بیشتري دارد. رد گزینۀ (

 
): هم  و هم  دو قلۀ جذبی دارند. رد گزینۀ (
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بررسی گزینه ها: 95.گزینه 1

 
): مراکز واکنش توسط آنتن ها انرژي نور را دریافت می کنند. گزینۀ (

 
): فقط سبزینۀ  دارند. رد گزینۀ (

 
): آنتن ها کاروتنوئید دارند. رد گزینۀ (

 
):  تجزیۀ آب در فتوسیستم  اتفاق می افتد. رد گزینۀ (

 
بررسی موارد: 96.گزینه 2

 
رد (ج) و (الف): توانایی تجزیه آب و تولید اکسیژن در باکتري هاي فتوسنتز کنندة اکسیژن زا دیده می شود.

 
ب) همۀ آنها فتوسنتز می کنند، پس  را جذب می کنند. چه اکسیژن زا چه گوگردي (غیر اکسیژن زا).

 
د) باکتري هاي فتوسنتز کننده رنگیزه دارند اما سبزینه را همۀ آن ها ندارند.

): در حضور نور و دماي زیاد روزنه ها بسته می شوند، پس واکنش هاي نوري که در تیالکوئید انجام می گیرند، گزینۀ ( 97.گزینه 3
رخ می دهند. در مورد سایر گزینه ها قطعیتی وجود ندارد و می تواند رخ دهد.

 
بررسی گزینه ها: 98.گزینه 4

 
): الکترون هایی که به  می رسند ممکن است از سبزینۀ  از فتوسیستم  جدا شده باشند. رد گزینۀ (

 
): الکترون هاي عبوري از مراکز واکنش جدا می شوند نه آنتن هاي گیرنده. رد گزینۀ (

 
): الکترون هایی که از فتوسیستم  جدا می شوند نقشی در پمپ  ندارند. رد گزینۀ (

 
): خروج الکترون ها از سبزینۀ  در مراکز واکنش فتوسیستم ها رخ می دهد. گزینۀ (

 
99.گزینه 4 منظور سؤال گیاهان  است.

): در گیاهان  به ندرت تنفس نوري رخ می دهد، پس روبیسکو می تواند به ندرت نقش اکسیژنازي در آن ها داشته باشد گزینۀ (

 
(تنفس نوري).

 
): در طول روز واکنش هاي وابسته به نور اتفاق می افتد: تجزیۀ نوري آب (و اسیدي تر شدن تیالکوئید)  گزینۀ ( 100.گزینه 2

 
، تولید  و ... تولید 

 
بررسی گزینه ها: 101.گزینه 4

 
، فضاي درون تیالکوئید اسیدي تر می شود. ): با تولید  رد گزینۀ (

 
): با کاهش آب، سلول هاي تمایز یافتۀ رو پوست ریشه (تار کشنده) با فعالیت ریشۀ آب را وارد می کند. رد گزینۀ (

 
): تعریق بسته به شرایط محیطی و از روزنه هاي همیشه باز انجام می شود و کاهش آب می تواند باعث کاهش تعریق شود. رد گزینۀ (

): احتمال وقوع تنفس نوري، با افزایش اکسیژن بیشتر می شود، در تجزیۀ نوري آب اکسیژن تولید می شود. گزینۀ (
) احتمال تنفس نوري بیشتر می شود ولی اگر روبیسکو نقش اکسیژنازي داشته باشد قطعًا ) و ( ) و ( در گزینه هاي ( 102.گزینه 4

 
تنفس نوري رخ خواهد داد.

 
بررسی موارد: 103.گزینه 3

 
رد الف) در هواي گرم و خشک

ب و پ) با بسته بودن روزنه ها و تداوم فتوسنتز، میزان اکسیژن باال می رود و فعالیت روبیسکو به سمت تنفس نوري و اکسیژنازي پیش 

 
می رود.

 
رد ت) ترکیب  کربنه ناپایدار است.

 
بررسی گزینه ها: 104.گزینه 1

 
): ریبولوزبیس فسفات شرکت می کند که دو فسفاته است. گزینۀ (

 
): ترکیب ناپایدار تشکیل می شود. رد گزینۀ (

1
2a

3
42

CO2

3

1NADP +a1
2
31H +

4a

C4
4C4

2
NADP HAT P

1H +

2
3

4
123

5

1
2



صادق طاهري زیست دوازدهم فصل شش - 09174457144 46

 
): فقط  کربنه از کلروپالست خارج می شود. رد گزینۀ (

 
): در تنفس نوري  تولید نمی شود. رد گزینۀ (

 
منظور سوال گیاهان  است.  105.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها:

 
): در گیاهان  با افزایش شدت و مدت زمان قطعًا فتوسنتز زیاد نمی شود. رد گزینۀ (

 
): با افزایش دما الزامی وجود ندارد و ممکن است باعث کاهش فعالیت آنزیم ها شود. رد گزینۀ (

 
): افزایش میزان اکسیژن شرایط را براي تنفس نوري فراهم می کند. رد گزینۀ (

): عوامل درونی شامل تعداد سبزدیسه، مقدار سبزینه، وسعت برگ و تعداد برگ هاست که افزایش هر یک از این عوامل، گزینۀ (

 
فتوسنتز را افزایش می دهد.

 
بررسی گزینه ها: 106.گزینه 4

 
): در گیاهان  و  این اتفاق رخ نمی دهد. رد گزینۀ (

 
): در گیاهان  این گونه نیست. رد گزینۀ (

 
): در گیاهان  اولین مولکول تشکیل شده پایدار، سه کربنه است. رد گزینۀ (

 
): در همۀ گیاهان روبیسکو این توانایی را دارد. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 107.گزینه 3

 
): در این گیاهان میانبرگ نرده اي وجود ندارد. رد گزینۀ (

): چرخۀ کالوین در یاخته هاي غالف آوندي انجام می شود. مولکول  کربنی ناپایدار و در چرخۀ کالوین تولید می شود و رد گزینۀ (

 
نقشی در تثبیت  ندارد.

 
): در میانبرگ ها اولین مولکول پایدار تولید می شود. گزینۀ (

 
): اولین آنزیم فقط به  تمایل دارد و به   هیچ تمایلی ندارد. رد گزینۀ (

108.گزینه 4

 
 بررسی موارد:

 
رد الف) تنفس نوری به ندرت رخ می دهد.

 
رد ب) �اخته های میانبرگ نیز با توجه به شکل مقابل کلرو�الست دارند.

 
رد پ) از دو آنز�م استفاده نمی کنند، از دو سیستم آنز�می استفاده می کنند.

رد ت) به سرعت به �اخته های غالف آوندی منتقل می شود.

اصلی ترین تفاوت برگ هاي  و  در یاخته هاي غالف آوندي است. 109.گزینه 1

 
بررسی گزینه ها: 110.گزینه 1

 
: میان برگ هاي اسفنجی کلروپالست دارند. گزینۀ 

 
: دو دستۀ آوندي در کنار هم قرار دارند. گزینۀ 

: طبق شکل روبه رو صحیح است.   گزینۀ  و 

در تنفس نوري و فتوسنتز، آنزیم روبیسکو فعالیت انجام می دهد. 111.گزینه 4

 
بررسی گزینه ها: 112.گزینه 4

 
): الزامًا افزایش دما سبب شدت تثبیت  نمی شود. رد گزینۀ (

 
): تولید قند در روز انجام می شود. رد گزینۀ (
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): جدایی زمانی در این گیاهان صورت گرفته است. رد گزینۀ (

 
): در چرخۀ کالوین همیشه اولین مولکول ساخته شده،  کربنه است. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 113.گزینه 3

 
): این ویژگی گیاهان  است. رد گزینۀ (

 
):  در چرخۀ کالوین تولید می شود که در گیاهان  در طول روز انجام می شود. رد گزینۀ (

 
): هر دوي گیاهان دو سیستم آنزیمی مجزا براي تثبیت کربن دارند. گزینۀ (

 
): گیاهان  چرخۀ کالوین را در یاخته هاي غالف آوندي انجام می دهند. رد گزینۀ (

در مرحله اي از چرخۀ کالوین که قند تولید می شود،  مصرف می شود. 114.گزینه 1

 
در فتوسنتز در همۀ موجودات از کربن دي اکسید، قند تولید می شود. 115.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): باکتري هاي گوگردي، گوگرد تولید می کنند. رد گزینۀ (

 
): باکتري هاي گوگردي باکتریوکلروفیل دارند. رد گزینۀ (

 
): باکتري ها و بعضی جلبک ها تک سلولی هستند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 116.گزینه 4

 
): رنگیزه هاي فتوسنتزي باکتریوکلروفیل نام دارند. رد گزینۀ (

 
): اوگلناها کلروپالست دارند و این گزینه مربوط به اوگلناهاست. رد گزینۀ (

 
): باکتري ها و آغازیان در محیط هاي متفاوت خشکی و آبی فتوسنتز می کنند. رد گزینۀ (

 
):  و  جزو مواد معدنی هستند که براي به دست آوردن الکترون مصرف می شوند. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 117.گزینه 2

): اوگلناها در مراحلی از زندگی ممکن است کلروپالست خود را از دست بدهند و فتوسنتز انجام ندهند. ) و ( ) ،( رد گزینه هاي (

 
(اکسیژن تولید نمی شود)

 
): چون از موادآلی براي ساخت  استفاده می کنند و آن ها را می سوزانند  تولید می کنند. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 118.گزینه 4

 
را تجزیه می کنند. ): فقط براي تأمین الکترون خود  رد گزینۀ (

 
): باکتري ها کلروپالست ندارند. رد گزینۀ (

 
): باکتري ها کلروپالست ندارند، پس تیالکوئید ندارند. رد گزینۀ (

 
): هیدروژن سولفید گازي بی رنگ است و از این باکتري ها براي حذف هیدروژن سولفید در فاضالب ها استفاده می کنند. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 119.گزینه 4

 
): فقط جلبک ها نیستند. اوگلناها نیز می توانند باشند. رد گزینۀ (

 
): داراي رنگیزه در غشاء تیالکوئیدهاي خود هستند. رد گزینۀ (

 
): توانایی تولید گوگرد در باکتري ها وجود دارد. رد گزینۀ (

 
): جلبک ها به رنگ هاي متفاوت دیده می شوند و داراي رنگیزه  هایی غیر از سبزینه براي جذب انرژي نور هستند. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 120.گزینه 3

 
): باکتري هاي فتوسنتزکننده غیر اکسیژن زا گوگرد تولید می کنند. رد گزینۀ (

 
): بعضی از آن ها سبزینه دارند. رد گزینۀ (

 
): باکتري هاي فتوسنتزکنندة اکسیژن زا اکسیژن تولید می کنند. گزینۀ (

 
): باکتري ها کلروپالست ندارند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 121.گزینه 1

 
ساز نیاز دارند. ): در میتوکندري خود به آنزیم  گزینۀ (

 
): می توانند کلروپالست هاي خود را از دست دهند. رد گزینۀ (

 
): اوگلناها همیشه فتوسنتز نمی کنند پس در همه مراحل زندگی به آنزیم تجزیه کننده  نیاز ندارند. رد گزینۀ (

 
): به دلیل داشتن میتوکندري، داراي  حلقوي هستند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 122.گزینه 3

 
): از اکسایش مواد معدنی (ترکیبات غیرآلی) به دست می آورند. رد گزینۀ (

 
): می توانند آمونیاك را اکسایش دهند. رد گزینۀ (

): به انرژي نور، نیاز ندارند و انرژي خود را از اکسایش ترکیبات غیرآلی به دست می آورند. گزینۀ (
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): فقط در آب زندگی نمی کنند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 123.گزینه 2

 
): هیچکدام انرژي خود را از تغذیه ترکیبات آلی به دست نمی آورند. رد گزینۀ (

 
): باکتري هاي نیترات ساز  و باکتري هاي گوگردساز  را اکسایش می دهند که هر دو معدنی هستند. گزینۀ (

 
): هیچکدام توانایی تولید  را ندارند. رد گزینۀ (

 
): باکتري هاي گوگردساز رنگیزه هاي فتوسنتزي به نام باکتریوکلروفیل دارند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 124.گزینه 4

 
): گیاهان، فتوسنتزکنندگان عمدة روي زمین نیستند. رد گزینۀ (

 
): بعضی از باکتري ها سبزینه دارند. رد گزینۀ (

 
): باکتري هاي گوگردي سبزینه ندارند و به جاي آن باکتریوکلروفیل دارند. رد گزینۀ (

 
): باکتري هاي نیترات ساز، آمونیاك را به نیترات تبدیل می کنند. (که جزو باکتري هاي شیمیوسنتز کننده هستند) رد گزینۀ (

 
بررسی موارد: 125.گزینه 4

 
الف) صحیح، چون فتوسنتز می کنند می  توانند از  مادة آلی بسازند.

 
ب)  صحیح، چون از انرژي نور استفاده می کنند، باید رنگیزه داشته باشند.

 
ج) صحیح، در فتوسنتز از  مادة آلی ساخته می شود که درجۀ اکسایش کربن کاهش می یابد.

 
د) صحیح، چون براي فتوسنتز نیاز به الکترون دارند پس هر کدام حداقل یک نوع ماده را اکسایش می کنند.

تولید کنندگان می توانند گیاهان، آغازیان فتوستنزکننده و باکتري هاي تولید کننده باشند که همگی آن ها در مرحلۀ اول 126.گزینه 1

 
تنفس، یعنی گلیکولیز،  را در گام یک مصرف و در گام چهارم تولید می کنند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: براي شیمیواتوتروف ها که فاقد کلروفیل، کلروپالست و چرخۀ کالوین اند، صادق نیست. » و « گزینه هاي «

»: انتقال الکترون هاي NADH گلیکولیز به پیرووات یا پذیرندة آلی دیگر، نشان از فرآیند تخمیر است که براي هر تولید  گزینۀ «
کننده اي صادق نیست.

 
بررسی گزینه ها: 127.گزینه 1

 
): آنزیم  ساز کانال مانند است و خرج پروتون ها  انرژي الزم براي ساخت  را فراهم می کند. گزینۀ (

 
): پمپ ها این کار را انجام می دهند نه کانال ها. رد گزینۀ (

 
): آنزیم  ساز در زنجیره شرکت ندارد. رد گزینۀ (

 
): پروتون ها با انتشار از این کانال عبور می کنند و به بیرون می روند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 128.گزینه 2

 
): همۀ رنگیزه ها براي فتوسنتز نیستند و در آن نقش ندارند. ) و ( ) ،( رد گزینه هاي (

 
): همۀ مواد آلی با مصرف انرژي به وجود می آیند. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 129.گزینه 4

 
): از انرژي مواد غیرآلی براي شیمیوسنتز و تثبیت کربن استفاده می کنند. رد گزینۀ (

 
): اوگلناها آغازي و یوکاریوت هستند، شیمیوسنتز کننده ها، باکتري و پروکاریوت. رد گزینۀ (

 
): شیمیوسنتز کنندگان جذب نور ندارند، پس نیازي به رنگیزه براي جذب انرژي ندارند. رد گزینۀ (

 
): صحیح است. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 130.گزینه 4

 
): باکتري هاي گوگردي از  تأمین می کنند. گزینۀ (

 
): فتوسنتز می کنند.             گزینۀ (

 
): شیمیوسنتز کننده ها. گزینۀ (

): آب را اکسایش نمی کنند، بلکه تجزیه می کنند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 131.گزینه 2

 
): صحیح است. گزینۀ (

 
): رنگیزه هاي فتوسنتزي باکتریو کلروفیل نام دارند نه همۀ رنگیزه هاي آنها. رد گزینۀ (

 
): باکتریوکلروفیل وجود دارد. گزینۀ (

 
): صحیح است. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 132.گزینه 3
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): بعضی جلبک ها سبزینه ندارند و به رنگ دیگري هستند. (رنگیزة آن ها سبز نیست) رد گزینۀ (

 
): جلبک ها از آغازیان هستند و آوند ندارند. رد گزینۀ (

 
): همۀ جانداران پر سلولی میتوکندري دارند. (یوکاریوت هستند) گزینۀ (

 
): جلبک ها از آغازیان هستند و برگ ندارند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 133.گزینه 2

 
): در چرخۀ کالوین در گام اول همیشه مولکول  کربنی تولید می شود. رد گزینۀ (

 
): گیاهان  در نور و دماي باال فتوسنتز را با کارایی باال انجام می  دهند. گزینۀ (

 
): گیاهان  برگ هاي گوشتی دارند. رد گزینۀ (

 
): در چرخۀ کالوین، ابتدا مولکول سه کربنی تولید می شود و نه قند. رد گزینۀ (

در چرخۀ کالوین ابتدا ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته تولید می شود. در این مرحله از ترکیب  کربنه دو فسفاته 134.گزینه 3
(ریبولوزبیس فسفات) با  موجود در استروما توسط روبیسکو، ترکیب  کربنی دو فسفاته ناپایدار تولید می شود و غلظت کربن

 
دي اکسید موجود در بستره کاهش می یابد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

»: در ابتداي چرخۀ کالوین ترکیب  کربنۀ دو فسفاته مصرف می شود. در این مرحله ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته که نوعی گزینۀ «

 
ترکیب ناپایدار است، تشکیل می شود.

»: چرخۀ کالوین ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته شکسته می شود و همان طور که در شکل زیر می بینید در گام  چرخۀ کالوین،  گزینۀ «

 
 پس از  مصرف می شود.
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»: مرحله اي از چرخۀ کالوین که ترکیب  کربنۀ دو فسفاته تولید می شود که  تولید می شود. گزینۀ «

 
بررسی موارد: 135.گزینه 2

 
الف) طبق چرخۀ مقابل، تعداد  هاي مصرف شده با قندهاي تولید شده یکسان است.

 
رد ب) به ازاي ساخت هر ریبولوز بیس فسفات، یک  مصرف می شود.

 
رد پ) قندهاي ساخته شده تک فسفاتی هستند.

 
رد ت) آنزیم ها در یک گسترة دمایی خاص بیشترین فعالیت را دارند نه فقط در یک دما.
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بررسی گزینه ها: 136.گزینه 1

 
): اکثر گیاهان  هستند. گزینۀ (

 
): گیاهان  و  این کار را می کنند. رد گزینۀ (

 
): مقدار  مصرف شده در چرخۀ کالوین از  بیشتر است. رد گزینۀ (

 
): گیاهان  در یاختۀ غالف آوندي، کلروپالست ندارند. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 137.گزینه 1

 
): اولین مولکول ساخته شده در تنفس نوري، ناپایدار است. در گیاهان  نیز اولین مولکول ناپایدار است. گزینۀ (

 
): در تنفس نوري ناپایدار، ولی در گیاهان  پایدار است. رد گزینۀ (

 
): اولین مولکول در تنفس نوري ناپایدار ولی در گیاهان  پایدار است. ) و ( رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 138.گزینه 1

 
): مولکول دو کربنی پس از خروج از کلروپالست در واکنش هایی شرکت می کند که بخشی از آن در میتوکندري است. رد گزینۀ (

 
): صحیح هستند. ) و ( گزینه هاي (

 
): از مولکول دو کربنی،  تولید می شود، پس کربن اکسایش پیدا می کند.  گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 139.گزینه 2

 
): در تنفس نوري به غیر از مرحلۀ اول، هنگام ساخت  از مولکول دو کربنی،  مصرف می شود. رد گزینۀ (

): با اکسایش کربن همیشه انرژي تولید می شود، در تنفس نوري نیز کربن اکسایش پیدا می کند و انرژي تولید می شود ولی  گزینۀ (

 
 ساخته نمی شود.

): تنفس نوري در محلی انجام می شود که روبیسکو حضور دارد پس در یاخته هاي غالف آوندي صورت می گیرد. همچنین رد گزینۀ (

 
، تنفس نوري به ندرت انجام می شوند. در گیاهان 

 
): تنفس نوري در گیاهان  به ندرت رخ می دهد. رد گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 140.گزینه 1

 
): تفاوت اصلی در یاخته هاي غالف آوندي است وگرنه تفاوت هایی دیگري نیز دارند. رد گزینۀ (

 
): اولین مولکول تثبیت شده، یک مولکول اسیدي است و  را کاهش می دهد. گزینۀ (

 
): این آنزیم در گیاهان مختلف تفاوتی ندارد. گزینۀ (

 
): گیاهان  برگ و ساقه هاي گوشتی و پرآب دارند و همچنین در کریچه هاي خود، ترکیباتی براي نگهداري آب دارند. گزینۀ (
ساز جزء زنجیرة انتقال الکترون براي احیاي  همان طور که در شکل پایین می بینید، پروتئین کانالی ویژه آنزیم  141.گزینه 4

 
 نمی باشد.
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در تنفس نوري بخشی از واکنش ها در میتوکندري صورت می گیرد. 142.گزینه 4

 
رد سایر گزینه ها:

 
) در تنفس نوري، ترکیب  کربنی تولید شده توسط آنزیم روبیسکو، تجزیه می شوند. گزینۀ 

 
) در تنفس نوري، از تجزیۀ ترکیب  کربنی، ترکیب سه کربنی تولید می شود. گزینۀ 

 
اي در سطح پیش ماده تولید نمی شود. ) در تنفس نوري  تولید نمی شود. در فتوسنتز نیز در نهایت، هیچ  گزینۀ 

در فضاي تیالکوئید  تولید و مصرف نمی شود، اما   وارد آن شده و از آن خارج نیز می گردد.   نیز از 143.گزینه 3
تجزیه ي آب تولید می شود اما تثبیت   و تولید   در آن صورت نمی گیرد.

در چرخۀ کالوین، ترکیب شش کربنی ناپایدار به دو اسید سه کربنه شکسته می شود و این اسیدهاي سه کربنه با 144.گزینه 1
مصرف  و  به قندهاي سه کربنه تبدیل می شوند. در مراحل بعدي چرخه کالوین، این قندهاي سه کربنه مصرف می 

شوند و درآخر، همراه آن ها  به  تبدیل می شوند.
در  مرحله ي اول و دوم تثبیت   در روز انجام می گیرد اما در گیاهان  مرحله ي اول تثبیت   در 145.گزینه 1

شب و مرحله ي دوم تثبیت   در روز انجام می گیرد و مرحله ي دوم تثبیت   در هر دو نیازمند عمل روبیسکو است.

 
146.گزینه 1

همان طور که در شکل مقابل می بینید، در بازه طول موج  تا  نانومتر، بیش ترین

اختالف حداکثر جذب نوری بین کلروفیل  با کلروفیل  و کم ترین اختالف بین

کارتنوئیدها و کلروفیل  می باشد.

ذب
ج

400 500 600 700 800
نانومترطول موج

بخش مرئی نور

 
 

15
25
3AT PAT P

AT PH +O2
CO2NADP H

AT PNADP H

AT PADP

C4CO2CAMCO2
CO2CO2

400500
ba

a



صادق طاهري زیست دوازدهم فصل شش - 09174457144 52
147.گزینه 1
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در غشاي تیالکوئیدها دو نوع زنجیرة انتقال الکترون فعالیت دارد:

یک زنجیره، الکترون را بین دو نوع فتوسیستم  و  جابجا می کند و انرژي الزم براي ساخت  را فراهم می کند و زنجیرة دیگر

 
الکترون خود را از فتوسیستم  دریافت می کند و در نهایت انرژي الزم براي ساخت  را فراهم می کند.

در هر دو زنجیره پروتئین هاي غشایی در انتقالل الکترون ها نقش دارند و همچنین در هر دو زنجیره انرژي الکترون به تدریج کم می 

 
شود.رد سایر گزینه ها:

 
»: در زنجیرة انتقال الکترون که الکترون را از فتوسیستم  دریافت می کند، انرژي در  ذخیره نمی شود. گزینۀ «

 
سازي در هیچ کدام از زنجیره ها وجود ندارد. »: پروتئین داراي فعالیت  گزینۀ «

»: زنجیرة انتقال الکترونی که به تولید  ختم می شود، از انرژي الکترون هاي برانگیخته براي ساخت  گزینۀ «
استفاده می کند. ساخت پیوندهاي کربن - هیدروژن در مرحلۀ واکنش هاي مستقل از نور فتوسنتز است.

 
): عملکرد پمپ باعث افزایش  در بستره (محل عمل روبیسکو) می شود. گزینه ( 148.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): با عملکرد پروتئین پمپ هیدروژن تراکم   در بستره کلروپالست کم می شود. گزینه (

 
): پروتئین کانالی   با صرف انرژي یون هاي هیدروژن عبوري،  را به  تبدیل می کند. گزینه (

):   داخل تیالکویید آزاد می شود و ارتباطی با فسفات ندارد. گزینه (
فتوسنتزکنندگان می توانند پیش هسته اي باشند (مثل سیانوباکتري) و یا هو هسته اي باشند مانند گیاهان و بعضی از 149.گزینه 2

آغازیان در هر صورت از انرژي نور استفاده می کنند و DNA ي حلقوي هم دارند (هو هسته اي ها در میتوکندري و کلروپالست خود 

 
 حلقوي دارند و پیش هسته اي ها که در سیتوپالسم خود DNA حلقوي دارند.)

 
بررسی سایر گزینه ها:

): باکتري هاي گوگردي سبز و باکتري هاي گوگردي ارغوانی بی هوازي هستند و فتوسنتز کننده ولی از منابعی به غیر از آب گزینه (

 
به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند پس اکسیژن تولید نمی کنند.

 
):پیش هسته اي ها اندامک کلروپالست را ندارند. گزینه (

) : پیش هسته اي هاي فتوسنتز کننده از هو هسته اي مشتق نمی شوند. گزینه (
همۀ گیاهان در طول روز، در واکنش هاي نوري فتوسنتز به تولید نوري  می پردازند، گیاهان  داراي 150.گزینه 1

 
میانبرگ نرده اي می باشند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

»: گیاهان  می توانند در آب و هواي گرم با سرعت بسیار باالیی رشد کنند، این گیاهان براي تثبیت دي اکسیدکربن از گزینۀ «

 
مسیري دو مرحله اي استفاده می کنند.

»: توقف فتوسنتز در دماي باال و نور شدید در گیاهان  مشاهده می شود که این گیاهان با انجام تنفس بی هوازي می توانند  گزینۀ «

 
 را در غیاب اکسیژن نیز تولید کنند.
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»: گیاهان  با روزنه هاي تقریبًا بسته در روز فتوسنتز می کنند. این گیاهان دو سیستم آنزیمی براي تثبیت کربن دارند. گزینۀ «

تنفس نوري با عملکرد اکسیژنازي روبیسکو در بستره سبزدیسه شروع می شود که طی آن   با ریبولوزبیس 151.گزینه 2

 
فسفات واکنش می دهد.

 
ببرسی سایر گزینه ها:

) : طی عمل تنفس نوري ، ترکیب دو کربنه حاصل از تجزیه ترکیب  کربنی ،از بستره خارج شده و در خارج از بستره تبدیل گزینه (

 
به  می شود.

 
، تنفس نوري می تواند افزایش یابد. ) : با افزایش تولید  گزینه (

) : ترکیب  کربنه از بستره کلروپالست خارج می شود. گزینه (
الف (درست). رنگیزه هاي فتوسنتزي گیاهان در مجموعه هایی به نام فتوسیستم قرار دارند و فتوسیستم ها در غشاي 152.گزینه 3

 
تیالکوئید قرار دارند. بنابراین تعدادي از رنگیزه ها در اتصال با فسفولیپیدهاي غشاي تیالکوئید قرار دارند. 

 
ب (درست). به نمودار زیر نگاه کنید؛ پرتوهاي زرد به مقدار کمی توسط رنگیزه ها جذب می شوند.

ذب
ج
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نانومترطول موج

بخش مرئی نور

 
ج (نادرست). رنگیزه هاي فتوسنتز درون فضاي تیالکوئید قرار ندارند، بلکه درون غشاي تیالکوئید قرار گرفته اند. 

 
د (درست)

به چرخۀ
کالوین
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فتوسیستم یک همان  نیست بلکه نوعی سبزینه  در فتوسیستم یک وجود دارد که آن سبزینه  است. 153.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) :  با توجه به شکل پایین فتوسیستم ها مقدار اندکی نور سبز و زرد را جذب می کنند. گزینه (

 
) : در فتوسیستم ها عالوه بر رنگیزه، پروتئین نیز وجود دارد. گزینه (

 
) : بر سطح داخلی فتوسیستم دو آنزیم تجزیه کننده آب متصل است. گزینه (
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پمپ غشایی تیالکوئید که در زنجیرة انتقال الکترون بین دو فتوسیستم قرار دارد و آنزیم تجزیه کننده آب عواملی 154.گزینه 1
هستند که باعث افـزایش یـون هیـدروژن درون تیالکوئید می  شوند. هر دو عامل با ایجاد یک شیب غلظت براي یون هیدروژن به

 
ساخته شدن  کمک می  کنند. 

سازي می  باشد که با مصرف انرژي حاصل از عبور یون هاي هیدروژن این کار »: «منظور پروتئین داراي فعالیت  » و « گزینه هاي «

 
را انجام می  دهد و این پروتئین عمل آنزیمی نیز دارد. 

»: هم آنزیم تجزیه کنندة آب و هم پمپ غشایی سبب افـزایش تـراکم یون هاي هیدروژن درون تیالکوئید می  شود. گزینۀ «
155.گزینه 3 عملکرد روبیسکو در جهت کربوکسیالزي منجر به انجام چرخه ي کالوین می گردد که در آن  هیدرولیز

 
می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
:کانال  ساز در غشاي تیالکوئیوي باعث کاهش یون هیدروژن فضاي تیالکوئیوي می شود.  گزینه 

:طی فعالیت پمپ هیدروژنی در غشاي داخل میتوکندري، فسفات آزاد بسترة راکیزه به  متصل شده و  ساخته  گزینه 

 
می شود. به این ترتیب، از تعداد فسفات هاي آزاد بسترة راکیزه کاسته می شود.

: گلبول هاي قرمز اصال میتوکندري ندارند.  گزینه
محسوس ترین عامل محیطی موثر بر فتوسنتز نور است. درگیاهان  نظیر کاکتوس تثبیت  دو مرحله اي 156.گزینه 3

است.  در شب و در نبود نور تثبیت اولیه ي  به صورت اسیدهاي آلی و در روز (در زمان حضور نور) تثبیت  در چرخه ي

 
کالوین رخ می دهد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
):  ي جو تنها درمرحله ي اول تثبیت می شود. گزینه ي (

 
): در روز روزنه ها نیز بسته اند تثبیت  ي حاصل از تجزیه ي اسیدهاي آلی رخ می دهد. گزینه ي (

): کارایی فتوسنتزي در گیاهان  نه گیاهان  در شرایط گرم و خشک حدود  برابر گیاهان  است. گزینه ي (

 
در گیاهان  هر دو مرحله ي تثبیت  در روز و در حضور نور مرئی انجام می شود. 157.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): آنزیم روبیسکو درمرحله ي دوم فعال است. گزینه ي (

 
): روزنه هاي آبی همیشه بازاند. گزینه ي (

): مرحله ي اول تثبیت در سلول هاي میان برگ انجام می شود. گزینه ي (
روزنه هاي هوایی در شب بازند،  بنابراین فشار تورژسانس در سلول هاي نگهبان روزنه در شب در گیاهان  158.گزینه 2

 
افزایش می یابد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) : در گیاهان  در روز  طی فعالیت آنزیم روبیسکو تثبیت می شود. گرینه (

 
) : تثبیت اولیه و ثانویه  در یک سلول انجام می شود. گزینه (

) : تثبیت اولیه در شب و تثبیت ثانویه در روز انجام می شود. گزینه (

 
موارد اول، سوم و چهارم صحیح اند.  159.گزینه 3

 
بررسی موارد: 

مورد اول) در چرخه کالوین، مصرف می  شود. تنفس نوري مانع انجام چرخه کالوین می  شود. بنابراین، مانع کاهش میزان 

 
 در یاخته گیاهی می  گردد. 
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مورد دوم) تولید اکسیژن و  در تیالکوئید مربوط به واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز است، در حالی که تنفس نوري مستقیما بر

 
واکنش هاي مستقل از نور فتوسنتز موثراست. تنفس نوري به طور مستقیم مانع تولید  نمی  شود.

مورد سوم) وقتی سلول شروع به تنفس نوري می  کند، فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو در بستره و در نتیجه واکنش هاي تاریکی فتوسنتز

 
متوقف می  شود. در ضمن، سلول هاي نگهبان روزنه در حالت پالسمولیز قرار دارند و در نتیجه روزنه هاي هوایی بسته اند. 

 
مورد چهارم) در تنفس نوري، مولکول  کربنه آغازگر چرخۀ کالوین به یک ترکیب  کربنه و یک ترکیب  کربنه تجزیه می  شود. 

 
موارد «ج» و «د» درست می باشند. 160.گزینه 1

در تنفس نوري ترکیب  کربنی توسط روبیسکو با اکسیژن ترکیب (مصرف می شود) و از آن یک مولکول  کربنی و یک مولکول 
کربنی حاصل می شود. در تنفس سلولی در طی گلیکولیز ترکیب  کربنی تولید و در طی چرخه ي کربس نیز ترکیب  کربنی مصرف

 
می شود.

 
در ارتباط با موارد «الف» و «ب»: در تنفس سلولی  تولید و مصرف می شود ولی در تنفس نوري  تولید و مصرف نمی شود.

در فرآیند تنفس نوري  تولید نمی شود و واکنش با عمل روبیسکو شروع می شود و در میتوکندري ادامه می یابد. 161.گزینه 1

 
در بسترة سبزدیسه چرخه ي کالوین صورت می گیرد که طی آن روبیسکو فعالیت می کند و  تولید می گردد. 162.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) : محل قرارگیري کانال پمپی  و سبزینه غشاي تیالکوئید است گزینه (

 
) : محل قرارگیري کانال  ساز و پمپ پروتئینی در غشاي تیالکوئیدي است نه پمپ الکترون . گزینه (

) : محل قرارگیري آنزیم تجزیه کننده آب فضاي داخلی تیالکوئید و متصل به فتوسیستم  است ولی محل قرارگیري آنزیم گزینه (
تثبیت  (روبیسکو) در بستره است.

 
»: صحیح است. گزینۀ « 163.گزینه 4

 
بررسی تمامی گزینه ها:

 
»: نادرست - در گیاهان  تثبیت اول در سلول هاي میانبرگ و تثبیت دوم در کلروپالست غالف آوندي رخ می دهد. گزینۀ «

 
»: نادرست - در گیاهان  فقط مرحله تثبیت  وجود دارد و آن هم در درون کلروپالست است. گزینۀ «

 
»: نادرست - در گیاهان  تثبیت اول  در سیتوپالسم است نه اندامک. گزینۀ «

»: در ست - در شرایط تراکم نسبتا باالي  در مقایسه با  روبیسکو فعالیت اکسیژنازي انجام می دهد و تثبیت  گزینۀ «
را مختل می کند.

 
»: صحیح است. گزینۀ « 164.گزینه 4

 
بررسی تمامی گزینه ها:

 
»: نادرست - در گیاهان  تثبیت اول در سلول هاي میانبرگ و تثبیت دوم در کلروپالست غالف آوندي رخ می دهد. گزینۀ «

 
»: نادرست - در گیاهان  فقط مرحله تثبیت  وجود دارد و آن هم در درون کلروپالست است. گزینۀ «

 
»: نادرست - در گیاهان  تثبیت اول  و تولید مولکول  کربنی در سیتوپالسم. گزینۀ «

»: در ست - در شرایط تراکم نسبتا باالي  در مقایسه با  روبیسکو فعالیت اکسیژنازي انجام می دهد و تثبیت  گزینۀ «
را مختل می کند.

در زنجیره ي انتقال الکترون کلروپالست، یون هاي هیدروژن با صرف انرژي از بستره (فضاي دوم) خارج و وارد 165.گزینه 2

 
تیالکوئید (فضاي سوم) می شوند.
سایر گزینه ها صحیح می باشند.

 
در زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندري، هر مولکول حامل الکترون لزومًا در سطح داخلی غشا دیده نمی شود. 166.گزینه 2
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) در میتوکندري همانند کلروپالست، پمپ هاي غشایی موجود در زنجیرة انتقال الکترون غلظت یون هیدروژن در فضاي داراي گزینۀ 

 
مولکول  را می کاهند.

) پروتئین تولید کنندة  در غشاي داخلی میتوکندري، جزء زنجیرة انتقال الکترون نیست و این پروتئین  را در گزینۀ 

 
جهت شیب غلظت جابه جا می کند.

، به ازاي تجزیه هر مولکول آب، الکترون هاي مربوط به اتم هاي هیدروژن ) در غشاي تیالکوئید و سطح داخلی فتوسیستم  گزینۀ 
می شوند. حاصل از تجزیۀ آب ، جایگزین الکترون هاي خارج شده از فتوسیستم 

پروتئین هاي کانالی موجود در غشاي تیالکوئیدها،  ها را صرفًا به واسطه ي انتشار تسهیل شده از تیالکوئید وارد 167.گزینه 4
استروما می کنند. در انتشار تسهیل شده انرژي زیستی مصرف نمی شود.

 
بررسی گزینه ها: 168.گزینه 3

 
»: نادرست - انتقال  با انتشار است. گزینۀ «

»: نادرست - خروج یون هیدروژن از تیالکوئید توسط پروتئین کانالی است و انتقال یون هیدروژن از استروما به تیالکوئید گزینۀ «

 
توسط پمپ صورت می گیرد.

»: درست - در محدوده  نانومتر هر دو فتوسیستم و کلروفیل هاي  و  بیش ترین فعالیت را دارند، گزینۀ «

 
بنابراین همه فعالیت هاي تیالکوئید افزایش می یابند.

»: نادرست - ورود یون هیدروژن از استروما به تیالکوئید توسط پمپ غشایی با صرف انرژي الکترون هاي برانگیخته صورت گزینۀ «
.( می گیرد. _نه 

جلبک ها، گیاهان و بعضی از باکتري ها فتوسنتز می کنند. که این کار را به کمک رنگیزه انجام می دهند. این رنگیزه ها 169.گزینه 3
در باکتري ها در ساختار غشاي فسفولیپیدي سلول و در جلبک ها و گیاهان در ساختار غشاي فسفولیپدي تیالکوئیدها است. باکتري ها

 
فاقد اندامک، میوز و چرخه ي سلولی هستند.

دي اکسید کربن درون میتوکندري طی تشکیل استیل کوانزیم  و چرخه ي کربس آزاد می شود اما در کلروپالست، 170.گزینه 3

 
دي اکسید کربن آزاد نمی شود.

 
سایر گزینه ها:

 
) ترکیب پنج کربنی در چرخۀ کالوین (کلروپالست) و چرخه ي کربس (میتوکندري) تولید می شود. 

 
) درون میتوکندري  و  بازسازي می شوند. درون کلروپالست نیز  بازسازي می شود.

) اکسیژن در میتوکندري در زنجیره انتقال الکترون و در کلروپالست طی تنفس نوري مصرف می شود.
ي حلقوي و رنگیزه دارد.در سلول هاي هو هسته اي فتوسنتز کننده هر سه هر سلول فتوسنتزکننده رناتن ،  171.گزینه 3

مورد ذکر شده در درون سبزدیسه دیده می شود یادمان باشد پیش هسته اي هاي فتوسنتز کننده سبزدیسه ندارند و این سه مورد را در
ساختار یاخته اي خود دارند.

تنفس نوري با فعالیت اکسیژنازي آنزیم روبیسکو آغاز می شود. ریبولوزبیس فسفات، چه در واکنش اکسیژنازي  و چه 172.گزینه 4

 
در واکنش کربوکسیالزي آنزیم روبیسکو، پیش ماده ي این آنزیم است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): تنفس نوري در کلروپالست آغاز و در میتوکندري پایان می یابد. گزینه ي (

 
): در تنفس نوري  تولید نمی شود. گزینه ي (

): تنفس نوري در گیاهان  برخالف گیاهان  به ندرت انجام می شود. گزینه ي (
واکنش هایی که منجر به تثبیت  می شوند نظیر تثبیت  توسط آنزیم روبیسکو در چرخه ي کالوین، واکنش  173.گزینه 4

 
هاي تاریکی یا واکنش هاي مستقل از نور هستند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
ي آزاد شده از یک مولکول چهار کربنی رخ می دهد. ): در هر دو گیاه فرآیند کربوکسیالسیون آنزیم روبیسکو با   گزینه ي (

 
): در گیاه گل ناز آزاد شدن  از اسید چهار کربنی در کلروپالست رخ نمی دهد. گزینه ي (

ي جو رخ نمی دهد. ): در گیاه  در صورت بسته بودن روزنه هاي هوایی، تثبیت  گزینه ي (
گیاهان  براي تثبیت کربن دي اکسید، قبل از چرخه کالوین از واکنش هاي دیگري نیز استفاده می کنند که حاصل 174.گزینه 4

تثبیت کربن دي اکسید در این مسیر ترکیب چهارکربنی است. اما در خود چرخۀ کالوین در ترکیب  کربنه تثبیت می گردد.
گیاهان  براي تثبیت کربن دي اکسید، قبل از چرخه کالوین از واکنش هاي دیگري نیز استفاده می کنند که حاصل 175.گزینه 4

تثبیت کربن دي اکسید در این مسیر ترکیب چهارکربنی است. اما در خود چرخۀ کالوین در ترکیب  کربنه تثبیت می گردد
رایج ترین انرژي سلول  است که در واکنش هاي چرخه ي کالوین براي تولید قند سه کربنی وجود این مولکول 176.گزینه 2

 
ضرورت دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1
DNA

3AT PH +

42
2

H +

1O2
2

3700 − 600P700P680

4
AT P

A

1
2F AD+NAD+NADP +

4
DNA

1
2AT P

3C4C3
CO2CO2

1CO2
2CO2
3CAMCO2

C4
3

C4
3

AT P



57زیست دوازدهم فصل شش - 09174457144صادق طاهري

 
):  در طی واکنش هاي وابسته به نور ساخته می شود. گزینه ي (

 
): بیشترین ترکیب بدن جانداران آب است که از تجزیه ي آن درون تیالکوئید اکسیژن تولید میشود (نه درون بستره). گزینه ي (

): تثبیت اولیه ي  در شب رخ می دهد. گزینه ي (
ي محیط در روز انجام می گیرد که روبیسکو در هر دو توانایی تسریع واکنش هاي جذب در گیاهان و  177.گزینه 3

 
کربوکسیالزي و اکسیژنازي را دارد.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) :در گیاهان و  در دو مرحله تثبیت می شود. گزینه (

 
) : در گیاهان  سازگاري جهت جلوگیري از تنفس نوري دیده نمی شود. گزینه (

 
) : در گیاهان  مولکول  به صورت ترکیب  کربنه وارد محل چرخه کالوین می شود. گزینه (

: پروتئین تولید کننده ي  در غشاي داخلی میتوکندري نوعی کانال یونی است که سبب علت درستی گزینه  178.گزینه 3
افزایش یون هاي هیدروژن در درون میتوکندري می شود؛ در حالی که عواملی که سبب افزایش یون هاي هیدروژن در تیالکوئید

 
می شوند آنزیم تجزیه کننده ي آب و پمپ غشایی می باشند که هیچ کدام کانال یونی نیستند.

 
رد سایر گزینه ها:

 
) پروتئین هایی که سبب افزایش هیدروژن در درون میتوکندري هستند جزء زنجیره انتقال الکترون نمی باشند. 1 و 

 
)پمپ غشایی که در غشاي تیالکوئید است و باعث انتقال هیدروژن می شود نقش آنزیمی ندارد.

 
همه ي موارد نادرست اند. بررسی موارد: 179.گزینه 1

 
، ترکیب  کربنی دو فسفاته ي ناپایدار است. الف) اولین ترکیب حاصل از تثبیت    در گیاهان 

 
ب) در گیاهان  تولید اسید چهارکربنی در سلول هاي میانبرگ و تجزیه ي آن در سلول هاي غالف آوندي رخ می دهد.

ج) تثبیت  در گیاهان  در یک سلول اتفاق می افتد.
مسیر کربوکسیالزي آنزیم روبیسکو منجر به چرخه ي کالوین می شود که طی آن  و  تولید شده در 180.گزینه 4

 
طی واکنش هاي وابسته به نور، مصرف می شوند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) :در مسیر اکسیژنازي ، تولید  در خارج از بستره انجام می شود که بخشی از آن در میتوکندري است. گزینه (

 
) :در مسیر اکسیژنازي ،کالوین متوقف است. گزینه (

) :در مسیر کربوکسیالزي ، مصرف می شود و نه احیاء. گزینه (
مسیر کربوکسیالزي آنزیم روبیسکو منجر به چرخه ي کالوین می شود که طی آن  و  تولید شده در 181.گزینه 4

 
طی واکنش هاي وابسته به نور، مصرف می شوند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) :در مسیر اکسیژنازي ، تولید  در خارج از استروما انجام می شود که بخشی از آن در میتوکندري است. گزینه (

 
) :در مسیر اکسیژ نازي ،کالوین متوقف است. گزینه (

 
) :در مسیر کربوکسیالزي ، مصرف می شود و نه احیاء. گزینه (

در طی مرحله دوم فتوسنتز  در بستره ساخته می شود نه در تیالکوئید. 182.گزینه 3
تولید  در مرحله ي واکنش هاي وابسته به نور فتوسنتز رخ می دهد که دراین مرحله انرژي نوري (امواج 183.گزینه 4

 
الکترومغناطیسی) توسط آنتن هاي گیرندة نوري کلروفیل  فتوسیستم  و فتوسیستم  منتقل می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): تولید  در واکنش هاي و تولید مواد آلی در واکنش هاي مستقل از نور فتوسنتز است. گزینه ي (

): وابسته به نور انرژي نورانی به انرژي شیمیایی  تبدیل می شود میزان فسفات آزاد بستره کاهش گزینه ي (

 
می یابد. 

 
، ناقل الکترون تولید می شود. ): در مراحل وابسته به نور با احیاي  گزینه ي (

تولید  در مرحله ي اول فتوسنتز رخ می دهد که دراین مرحله انرژي نوري (امواج الکترومغناطیسی) توسط سبزینه 184.گزینه 4

 
و سایر رنگیزه ها به سبزینه  فتوسیستم  و فتوسیستم  منتقل می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): تولید  در مرحلۀ اول و تولید مواد آلی درمرحلۀ سوم فتوسنتز است. گزینه ي (

): در مرحلۀ دوم انرژي نورانی به انرژي شیمیایی  تبدیل می شود میزان فسفات آزاد بستره کاهش گزینه ي (

 
می یابد. 
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، ناقل الکترون تولید می شود. ): در مراحل وابسته به نور با احیاي  گزینه ي (

 
تنها مورد «ب» عبارت را به درستی کامل می کند. 185.گزینه 1

 
 بررسی موارد:

 
«الف»: هیچ گیاهی  را فقط در هنگام شب تثبیت نمی کند.

را فقط توسط چرخۀ کالوین تثبیت می کنند ودر این گیاهان در غیاب اکسیژن طی فرآیند گلیکولیز  ، «ب»: گیاهان 

 
ساخته می شود.

«ج»: گیاهان  و  ،  را فقط در روز تثبیت می کنند. که در گیاهان  به علت وجود مسیر دو مرحله اي براي تثبیت 

 
در دماهاي باال و شدت هاي زیاد نور، فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو ادامه می یابد.

 
«د» هیچ گیاهی  را فقط در ترکیب چهار کربنی تثبیت نمی کند. (در چرخۀ کالوین متفاوت است)

پمپ غشاي تیالکوئید انرژي مورد نیاز خود را از انرژي الکترون زنجیرة انتقال الکترون تأمین می کند(الکترون تامین 186.گزینه 2

 
( می کند نه 

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) محل فعالیت آنزیم روبیسکو در بستره است. گزینۀ 

) الکترون مورد نیاز براي ساخت  از فتوسیستم  تأمین می شود که خود از فتوسیستم  و آن هم از تجزیۀ گزینۀ 

 
مولکول آب درون تیالکوئید، الکترون گرفته است.

) زنجیرة انتقال الکترون مسئول ساخت  ، الکترون را به فتوسیستم  می رساند که براي ساخت  ضروري گزینۀ 
است.

اندامک هاي راکیزه و سبزدیسه توانایی مصرف  را دارند، میتوکندري در تنفس سلولی و کلروپالست در تنفس 187.گزینه 3

 
، امکان رونویسی از ژن ها و بیان آن ها وجود دارد. نوري، درهر دو اندامک به واسطه ي داشتن 

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): کلروپالست توانایی تثبیت  را دارد. گزینه ي (

 
): در کلروپالست  تولید و مصرف می شود. گزینه ي (

 
ي کلروپالست مشابه  ي باکتري ها است و در آن ها فعال کننده وجود ندارد.  :( گزینه ي (

اندامک هاي میتوکندري و کلروپالست توانایی مصرف  را دارند، میتوکندري در تنفس سلولی و کلروپالست در 188.گزینه 3

 
، امکان رونویسی از ژن ها و بیان آن ها وجود دارد. تنفس نوري، درهر دو اندامک به واسطه ي داشتن 

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): کلروپالست توانایی تثبیت  را دارد. گزینه ي (

 
): در کلروپالست  تولید و مصرف می شود. گزینه ي (

ي کلروپالست مشابه  ي باکتري ها است و در آن ها فعال کننده وجود ندارد.  :( گزینه ي (
درغشاي تیالکوئید پمپ  با دریافت الکترون هاي پرانرژي احیا و پس از صرف انرژي این الکترون ها براي تلمبه 189.گزینه 1

 
کردن  از استروما به درون تیالکوئید، الکترون هاي کم انرژي را به زنجیره ي انتقال الکترون داده و اکسید می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

):  الکترون هاي مورد نیاز براي احیاي  را فراهم می آورد. در ضمن آنزیم تجزیه کننده ي آب، سبب گزینه ي (

 
تجزیه ي آب می شود نه 

 
): باعملکرد پروتئین کانالی، مقدار  استروما افزایش و مقدار  آن کاهش می یابد. گزینه ي (

 
): الکترون هاي فتوسیستم  توسط الکترون هاي فتوسیستم  جبران می شوند نه نور خورشید. گزینه ي (

در زنجیره ي انتقال الکترون در غشاي تیالکوئید انرژي الکترون هاي برانگیخته براي ساخت  و  190.گزینه 4

 
استفاده می شود که هر دو مولکولی  پر انرژي و نیتروژن دار هستند. اما غشاي بیرونی کلروپالست فاقد زنجیره ي انتقال الکترون است.

 
رد سایر گزینه ها:

 
»: آنزیم تجزیه کننده ي آب تنها در فضاي درونی تیالکوئید و در ارتباط با فتو سیستم  آن قرار دارد. گزینۀ «

»: مولکول هاي جاذب نور یا همان رنگیزه هاي فتوسنتزي در ساختارهاي فتوسیستم هاي غشاي تیالکوئید ها حضور دارند نه گزینۀ «

 
غشاي بیرونی کلروپالست.

»: تولید ترکیب شش کربنی ناپایدار در طی چرخه ي کالوین و در بستره کلروپالست یعنی فضایی که توسط غشاي درونی گزینۀ «

 
احاطه شده است، رخ می دهد.
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در زنجیره ي انتقال الکترون در غشاي تیالکوئید انرژي الکترون هاي برانگیخته براي ساخت  و  191.گزینه 4

 
استفاده می شود که هر دو مولکولی  پر انرژي و نیتروژن دار هستند. اما غشاي بیرونی کلروپالست فاقد زنجیره ي انتقال الکترون است.

 
رد سایر گزینه ها:

 
»: آنزیم تجزیه کننده ي آب تنها در فضاي درونی تیالکوئید و در ارتباط با فتو سیستم  آن قرار دارد. گزینۀ «

»: مولکول هاي جاذب نور یا همان رنگیزه هاي فتوسنتزي در ساختارهاي فتوسیستم هاي غشاي تیالکوئید ها حضور دارند نه گزینۀ «

 
غشاي بیرونی کلروپالست.

»: تولید ترکیب شش کربنی ناپایدار در طی چرخه ي کالوین و در بستره کلروپالست یعنی فضایی که توسط غشاي درونی گزینۀ «
احاطه شده است، رخ می دهد.

192.گزینه 3 یک مولکول ناقل الکترون هاي پر انرژي براي ساخت پیوندهاي کربن - هیدروژن در چرخۀ کالوین

 
است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
):  یک نوکلئوتید نیست بلکه در ساختار خود دو نوکلئوتید دارد. گزینه ي (

 
):  با گرفتن الکترون از زنجیره ي انتقال الکترون به صورت  احیا می شود. گزینه ي (

):  اکسید نمی شود. گزینه ي (

 
همۀ موارد نادرست هستند. 193.گزینه 1

 
بررسی موارد:

 
مورد اول ) نادرست – تثبیت دي اکسیدکربن در سلول هاي میانبرگ از طریق چرخۀ کالوین صورت نمی گیرد.

 
مورد دوم ) نادرست – تولید اسید  کربنه در سلول  انجام می شود.

مورد سوم ) نادرست – سلول  قابلیت فتوسنتز و تثبیت دي اکسیدکربن از طریق چرخه کالوین را دارد اما هر سلول روپوستی الزاما
قدرت فتوسنتز ندارد.

پروتئین کانالی موجود در غشاي تیالکوئید، یون هاي  را در جهت شیب غلظت از فضاي درونی تیالکوئید به 194.گزینه 2

 
بستره وارد می کند که با این کار  بستره کاهش می یابد.

 
رد سایر گزینه ها:

 
): پروتئین با خاصیت آنزیمی در غشاي تیالکوئید قرار دارد (نه غشاي داخلی کلروپالست). گزینه ي (

 
): منظور  پلی مراز و  پلی مراز هستند که در درون بستره وجود دارند. گزینه ي (

): کلروپالست فاقد فعال کننده (عوامل رونویسی متصل به افزاینده) است. گزینه ي (
موارد «الف» و «ب» درست می باشند و جمالت «ج» و «د» نادرست اند، علت نادرست بودن جمالت «ج» و «د» عبارت است 195.گزینه 2

از:

 
 گزینه ي «ج»: غلظت   درون تیالکوئید از بستره بیشتر است، لذا   به روش انتقال فعال وارد تیالکوئید می شود. 

گزینه ي «د»: مولکول هاي  با از دست دادن   اکسید می شوند نه احیا

 
کانال غشایی که نوعی آنزیم هم محسوب می شود  را از درون تیالکوئید به بستره وارد می کند. 196.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
»: کانال غشایی می تواند با عبور دادن  به بستره،  بسازد نه پمپ غشایی گزینۀ «

»: الکترون حاصل از تجزیۀ آب را فتوسیستم  مستقیمًا دریافت می کند، درحالی که انرژي مورد نیاز براي ساخت  گزینۀ «

 
 توسط فتوسیستم  تأمین می شود.

»: این رنگیزه، کلروفیل  است. در حالی که الکترون از انواعی از کلروفیل هاي  خارج می شود. گزینۀ «
پمپ غشایی و آنزیم تجزیه کننده ي آب درایجاد شیب غلظت یون هیدروژن نقش دارند. پمپ غشایی الکترون را در 197.گزینه 4

 
زنجیره ي انتقال الکترون جابجا می کند و آنزیم تجزیه کننده ي آب، الکترون هاي آب را به فتوسیستم  منتقل می کند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

، می توان دریافت که بعضی از پروتئین هاي زنجیره ي انتقال الکترون، سراسري و بعضی سطحی - ): با دقت در شکل  گزینه ي (

 
هستند.

AT PNADP H

12
2

3

NADP H

1NADP H

2NADP +NADP H

4AT P

4B

D

H +

pH

1
3DNARNA

4

H +H +

NADP He−

H +

1H +AT P

22
NADP H1

3ba

2

158



صادق طاهري زیست دوازدهم فصل شش - 09174457144 60

به چرخۀ
کالوین

ATP

NADP H+
+
+

ATP

H+بستره:تراکم کمتر

1فتوسیستمنورنور 2فتوسیستم

H+

سازآنزیم

e

O2

e

ADP P+

H+2+2
1 H O2H+

NADPH
e- e-

 

 
): دقت کنید که الکترون هاي فتوسیستم  (که در طول موج  بیشترین جذب را دارد) به  وارد می شوند. گزینه ي (

): پمپ غشایی و کانال یونی تولیدکننده ي   توانایی عبور  از غشا را دارند. دقت کنید که پمپ غشایی از انرژي گزینه ي (
الکترون براي عمل خود استفاده می کند، اما کانال یونی،  را که داراي سه حلقه است، مصرف می کند.

 
در غشاي تیالکوئیدها دو نوع زنجیرة انتقال الکترون فعالیت دارد. 198.گزینه 1

زنجیرة اول الکترون را بین دو فتوسیستم جابه جا می کند وانرژي الزم براي ساخت  را فراهم می کند و زنجیرة دوم الکترون خود

 
را از فتوسیستم  دریافت می کند و در نهایت انرژي الزم براي ساخت  را فراهم می کند.

در هر دو زنجیره پروتئین هاي غشایی در انتقال الکترون ها نقش دارند و هم چنین در هر دو زنجیره انرژي الکترون به تدریج کم

 
می شود.

به چرخۀ
کالوین

ATP

NADP H++
+

ATP

H+بستره:تراکم کمتر

فتوسیستم
1فتوسیستمنورنور 2

H+

سازآنزیم

e

e-O2

e

ADP P+

H+2+2
1 HO2

H+
e-

NADPH

 
رد سایر گزینه ها:

 
): در زنجیرة انتقال الکترون اول  ساخته نمی شود. گزینۀ (

 
): پروتئین داراي فعالیت  سازي، در هیچ کدام از زنجیره ها وجود ندارد. گزینۀ ( 

. ذخیره می کند نه  ): زنجیرة انتقال الکترون دوم انرژي الکترون ها را به صورت موقت در  گزیّن (
سلول هاي گیاهی فاقد پروتوپالسم زنده عبارتند از سلول هاي سخت آکنه (اسکلرئید و فید) و سلول هاي آوند چوبی 199.گزینه 2

(تراکئید و عناصر آوندي) که همه این سلول ها در افزایش استحکام اندام هاي گیاهی نقش دارند.
در چرخۀ کالوین، ضمن تولیِد قند  ، مولکول  مصرف شده و  تولید می گردد. 200.گزینه 3
از تجزیه ي کامل یک مولکول گلوکز در انتهاي زنجیره ي انتقال الکترون مولکول هاي اب تشکیل می شوند. 201.گزینه 4

 
مولکول هاي آب در گیاهان طبق فرایند انتشار (در جهت شیب تراکم) می توانند از طریق روزنه ها وارد محیط خارج شوند. 

 
بررسی سایر گزینه ها: 

 
): منظور  است که در انتهاي زنجیره ي انتقال   تولید نمی شود.  گزینه ي (
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): در انتهاي زنجیره آب تولید می شود، آب ها می توانند به صورت تعریق یا تعرق از گیاه خارج شوند.  گزینه ي (

): اسمز عبور آب از عرض غشاي با نفوذپذیري انتخابی است، در حالی که در سلول هاي آوند چوبی و نیز فضاهاي بین گزینه ي (
روزنه ها، غشایی وجود ندارد.

در گیاهان  مانند کاکتوس، تثبیت اولیه در شب و تثبیت نهایی  در روز انجام می شود. 202.گزینه 1
منظور گیاهان  است که شب ها  را جذب کرده در واکوئل خود به صورت یک ماده ي آلی ذخیره کرده 203.گزینه 2

سپس در روز که روزنه هایشان بسته است، این ماده ي آلی تجزیه و  را براي انجام چرخه ي کالوین آزاد می کنند. پس عاملی مانع

 
انجام چرخه ي کالوین آنها نمی شود.

 
بررسی سایر گزینه ها: 

 
: درست- گیاهان  در شب روزنه ها را باز کرده  را به صورت مولکول هاي   کربنه تثبیت می کنند. گزینه 

 
: درست- در روز که روزنه ها بسته است، کمبود  با تجزیه مولکول آلی  کربنی  و تولید  جبران می شود. گزینه 

: درست- این گیاهان در شب  را جذب و در ماده ي آلی که در یاخته ها قرار می گیرد ذخیره می کنند. گزینه 
لپه، میانبرگ نردهاي وجود ندارد. ذرت نوعی تکلپه است، در برگ گیاهان تکلپه برخالف  204.گزینه 3

کمبود الکترون  از آب و کمبود الکترون  از  تامین می شود. انرژي الکترون هاي برانگیخته در 205.گزینه 2
هنگام انتقال از  به  پمپ غشاي تیالکوئید را فعال کرده و تولید  را هدایت می کند. در این وضعیت پروتئین 

 
ساز،  ها را از درون تیالکوئید به داخل بستره انتقال می دهد و از انرژي آن ها براي ساخت  استفاده می کند.

در بستره (استروما) کلروپالست و در چرخهي کالوین انجام می شود. تثبیت  206.گزینه 1

 
) ممکن است گیاه  باشد و به تنفس نوري برود. 207.گزینه 4

 
) گیاهان   شب روزنه هایشان بسته است نه باز.         

 
) گیاهان  کارآیی پایینی دارند.

 
) همه گیاهان قادرند در فرآیند گلیکولیز و بدون نیاز به اکسیژن  تولید کنند.

در غشاي تیالکوئید، انرژي حاصل از انتقال الکترون پر انرژي باعث فعال شدن پمپ غشایی،  از فضاي بستره 208.گزینه 1

 
وارد فضاي درونی تیالکوئید می شود و بر غلظت  در فضاي تیالکوئید افزوده می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
) در غشاي تیالکوئید، جهت حرکت الکترون ها، از فتوسیستم  به  است. گزینهي 

) پروتئین کانالی در غشاي تیالکوئید ها، در نهایت به یون هاي هیدروژن و  (نه  ) می پیوندند و باعث گزینهي 
) می شوند. (نه  تشکیل 

در چرخه ي کالوین، با تبدیل هر مولکول سه کربنی به قند سه کربنی، یک مولکول  و یک مولکول  209.گزینه 3

 
مصرف می شود.

 
بررسی دیگر گزینه ها:

 
) در گلیکولیز، با تبدیل هر ترکیب سه کربنی دو فسفاته به پیرووات، دو مولکول  تولید می شود.

 
) در زنجیره ي انتقال الکترون در فتوسنتز (و نیز در تنفس سلولی) ،  تولید می شود.

) در چرخه ي کربس، با تبدیل ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی، یک  و یک  تولید می شود.
، صورت می گیرد و خروج  تولید  در غشاي تیالکوئیدي و تحت تأثیر انرزي حاصل از شیب غلظتی 210.گزینه 3

از تیالکوئید به روش انتشار تسهیل شده می باشد.
211.گزینه 1 آنزیم روبیسکو در چرخه ي کالوین در فتوسنتز کاربرد دارد و سبب ترکیب  با ریبولوزبیس فسفات می شود و

 
در تنفس سلولی کار برد ندارد. بقیه موارد در هر دو کاربرد دارند. 

، دو مرحله تثبیت  وجود دارد که طی مرحله ي اول تثبیت  اسید آلی در گیاهان  همانند گیاهان 212.گزینه 1

 
چهارکربنه تولید می شود و سپس  از اسید آلی آزاد شده و وارد چرخه ي کالوین می شود. 

 
بررسی سایر گزینه ها: 

 
): چرخه ي کالوین در هر دو گیاه در روز انجام می شود.  گزینه ي (

 
): در هر دو تنفس سلولی با بسته شدن روزنه ي هوایی ادامه می یابد.  گزینه ي (

): در گیاهان  نیز روزنه ها در روز بسته اند و چرخه ي کالوین در هر دو گیاه در روز انجام می شود. گزینه ي (
فتوسیستم هاي  و  (ر نگیزه ها همراه با تعدادي پروتئین)، در درون غشاي تیالکوئید قرار دارند نه غشاي درونی 213.گزینه 2

 
کلروپالست. 

 
بررسی سایر گزینه ها:
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»: در فضاي میان دو غشاي کلروپالست آنزیم تجزیه کننده ي مولکول آب وجود ندارد بلکه این آنزیم در تیالکوئید گزینه ي «

 
کلروپالست و متصل به بخش داخلی فتوسیستم  قرار گرفته است.

 
»: ترکیب شش کربنی ناپایدار در چرخه کالوین در بستره کلروپالست تولید می شود نه فضاي تیالکوئید. گزینه ي «

»: انرژي الکترون برانگیخته در غشاي تیالکوئید توسط پمپ غشایی براي انتقال  از فضاي بستره به درون تیالکوئید گزینه ي «
مورد استفاده قرار می گیرد.

، دي اکسید کربن جو را هنگام شب به صورت اسیدهاي آلی تثبیت می کنند. در روز  آزاد شده گیاهان  214.گزینه 1

 
از این مولکول هاي  کربنه به درون کلروپالست ها انتشار می یابند و وارد چرخۀ کالوین می شوند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

، دي اکسید کربن را در ترکیب چهار کربنی تثبیت می کنند. این گیاهان در روز در میتوکندري هاي ): گیاهان  و  گزینه ي (
خود (اندامک دو غشایی)  تولید می کنند، عالوه بر این که گیاهان  در روز در کلروپالست هاي خود نیز می توانند 

 
تولید نمایند. 

 
): تولید  در مسیر گلیکولیز، بدون حضور اکسیژن رخ می دهد. گزینه ي (

): گیاهان  و  و  جو را هنگام روز تثبیت می کنند که در گرما و نور زیاد، در گیاهان  فعالیت اکسیژنازي گزینه ي (
روبیسکو و در گیاهان  فعالیت کربوکسیالزي روبیسکو رخ می دهد.

خروج  از تیالکوئید موجب کمک به تولید  شده و ورود آن هم اگر چه انرژي خواه است ولی انرژي مورد 215.گزینه 4
نیاز آن از الکترون هاي پُر انرژي رها شده از کلروفیل  در فتوسیستم تأمین می شود.

سلول هاي روپوستی موجود در اندام هاي هوایی گیاه کاکتوس شامل سلول هاي نگهبان روزنه و سلول هاي روپوستی 216.گزینه 2

 
ترشح کننده ي کوتین و کرك ها که همگی آنها با دخالت در تعرق در حفظ پیوستگی شیره ي خام در آوندهاي چوبی نقش دارند. 

 
رد سایر گزینه ها:

 
): تنها براي سلول هاي نگهبان روزنه صادق است. گزینه ي(

): روزنه ها در کاکتوس در شب باز هستند این بدین معنی است که سلول هاي نگهبان روزنه در حالت تورژسانس اند و منفذ گزینه ي (

 
روزنه باز است. 

 
): ضخامت دیواره ي سلول هاي نگهبان روزنه یکنواخت نیست.  گزینه ي (

، در شب روزنه هاي خود را باز می کنند. این گیاهان  را در شب جذب و به صورت مولکول هاي  گیاهان  217.گزینه 3
کربنه تثبیت می کنند. این گیاهان، در طول روز،  آزاد کرده و آن را وارد چرخهي کالوین میکنند.

، فقط از )، براي تثبیت  در تمام گیاهان، چرخه ي کالوین وجود دارد؛ اما در بیش تر گیاهان (در گیاهان  218.گزینه 3
) سازگاري ) بر خالف بیش تر گیاهان (گیاهان  چرخه ي کالوین استفاده میشود و در بعضی از گیاهان (مانند گیاهان  و 

 
، از  براي ایجاد ترکیب  کربنه استفاده میشود. ویژهاي جهت مقابله با تنفس نوري ایجاد شده است. در گیاهان  و 

 
فقط مورد ب صحیح است. در واکنش هاي نوري فتوسنتز:  219.گزینه 1

 
الف) نادرست است؛ چون پمپ غشایی تنها عامل موثر نیست بلکه تجزیه آب درون تیالکویید نیز موثر است.

 
ب) درست است، چون الکترون هاي  پس از کم شدن انرژي آن ها به  می رسند. 

 
ج) نادرست است، چون پمپ یونی هیدروژن توسط  فعال می شود.

د) نادرست است، چون یک زنجیره ي انتقال الکترون، انرژي را براي ساخت  و زنجیره ي دیگر براي ساخت  فراهم

 
می کند.

220.گزینه 1 (در سطح کتاب درسی) و آنزیم روبیسکو مربوط به فرآیندهاي فتوسنتزي ولی  و  و
کوآنزیم  مربوط به فرآیندهاي تنفس سلولی می باشند. پس وجود  و  می تواند بین گیاهان و جانوران مشترك

باشد.
ترکیب چهار کربنی در سلول میان برگ گیاهان  و توسط سیستم آنزیمی اول ساخته می شود. 221.گزینه 4

همهي سلولهاي فتوسنتزکننده (پروکاریوتی یا یوکاریوتی) موادي دارند که نور را جذب میکنند و آن را به دام می 222.گزینه 4

 
اندازند؛ به این ترکیبات رنگیزه میگویند.

 
بررسی سایر گزینهها:

 
) سلولهاي گیرنده نور در جانوران، رنگیزه بینایی نام دارند ولی فتوسنتز نمیکنند. گزینهي 

 
) باکتريهاي فتوسنتز کننده، اندامک ندارند و فتوسنتز را به جاي کلروپالست در غشاي سلول انجام میدهند. گزینهي 
) تمام یوکاریوتها اندامک دارند ولی فقط برخی از آنها ( اکثر گیاهان و برخی آغازیان ) فتوسنتز کنندهاند. گزینهي 

در چرخه ي کالوین براي تبدیل اسید  کربنه به قند  کربنه  مصرف و  تولید می شود. 223.گزینه 2
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در گیاهان  در طول روز تثبیت  هم در سلول هاي میانبرگ و هم در سلول هاي غالف آوندي صورت می  224.گزینه 4

گیرد.
سلول هاي یوکاریوتی فاقد رنگیزه هاي جاذب نور در غشاي پالسمایی خود می باشند. هر سلول زنده اي در گلیکولیز با 225.گزینه 1

 
مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد می کند.

 
) گلبول هاي قرمز فاقد میتوکندري بوده و قادر به تنفس هوازي نمی باشند و زنجیره انتقال الکترون ندارند. گزینۀ 

 
) فقط سلول هاي فتوسنتزکننده قادر به انجام چرخۀ کالوین می باشند و سلول هاي دیگر قادر به انجام چرخه کالوین نمی باشند. گزینۀ 

) همه سلول ها تخمیر انجام نمی دهند. گزینۀ 
همه سلول هاي فتوسنتز کننده رنگیزه هاي فتوسنتزي و DNA حلقوي (در کلروپالست و میتوکندري یا ناحیه 226.گزینه 4

نوکلئوئیدي) دارند. الف) باکتري هاي گوگردي در فتوسنتز اکسیژن تولید نمی کنند. ب) باکتري هاي گوگردي بی هوازي اکسیژن

 
مصرف نمی کنند.

، درون بستره یا استروماي کلروپالست سلول هاي کلرانشیم و در چرخۀ کالوین تولید می شود. 227.گزینه 4
228.گزینه 3

به چرخۀ
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انرژي جذب شده توسط فتوسیستم ها باعث می شود تا کلروفیل ویژة  موجود در مرکز آن ها دچار یونش شده و  الکترون پرانرژي از

 
آن رها شود ( اکسایش یابند) 

 
بررسی سایر گزینه ها:

- نادرست - این گزینه با اشاره به حداکثر جذب نوري، به مرکز فتوسیستم اشاره دارد و می دانیم مرکز فتوسیستم  فقط از گزینۀ 

 
کلروفیل  از نوع  و مرکز فتوسیستم  فقط از کلروفیل  از نوع  تشکیل شده است. 

- نادرست -  کمبود الکترونی فتوسیستم  مستقیما از الکترون هاي حاصل از تجزیه آب تامین می شود ( البته دقت کنید که گزینۀ 
کمبود الکترونی فتوسیستم  هم به طور غیر مستقیم از الکترون هاي آب تامین می شود ولی چون گزینۀ دیگري درست تر است ناچار

 
این گزینه را نادرست فرض می کنیم.) 

- نادرست -  زنجیرة انتقال الکترون پس از فتوسیستم  داراي پمپ غشایی است ولی زنجیرة انتقال الکترون پس از گزینۀ 
فتوسیستم  فاقد پمپ است.

 
) تولید می شوند. در چرخه ي کالوین، قند سه کربنه و  (نه  229.گزینه 4

در فتوسنتز و تخمیر الکتیکی گاز  تولید نمی شود. در تنفس بی هوازي (تخمیر الکلی) و تنفس نوري  آزاد 230.گزینه 3
می شود.
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طی مراحل نوري فتوسنتز که در غشاي تیالکوئید صورت می پذیرد انرژي نور خورشید (فوتون ها) توسط فتوسیستم ها 231.گزینه 4

دریافت می شوند و زنجیره انتقال الکترون را راه می اندازد. زنجیره اول که پس از فتوسیستم  قرار دارد باعث ذخیره موقت انرژي در 
 ( بطور غیر مستقیم) و زنجیره ي دوم که پس از فتوسیستم  قرار دارد باعث ذخیره موقت انرژي در  ( بطور

مستقیم) می شود تا در چرخه ي کالوین مصرف شوند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

)  و یک نوع کانال : در غشاي تیالکوئید، یک نوع پمپ هیدروژن ( درزنجیره ي انتقال الکترون پس از فتوسیستم  رد گزینه 
هیدروژن ( که عضو زنجیره ي انتقال الکترون نیست)  وجود دارد که در کانال  در جهت شیب غلظتی و در پمپ برخالف شیب

 
غلظتی  انتقال می یابد.

:  پیوندهاي کربن- هیدروژن با استفاده از  و  در  بستره ساخته می شود نه در غشاي تیالکوئیدي. رد گزینه 

 
:  الکترون هاي پرانرژي در نهایت به  داخل بستره می رسند و  را تولید می کنند. رد گزینه 

ماکزیمم جذب نور توسط سبزینه در نواحی قرمز و آبی است و کم ترین آن در نواحی زرد و سبز است. 232.گزینه 2
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-12-23-33-42-53
-64-73-83-92-103

-111-122-133-143-153
-162-172-183-192-203
-212-221-232-241-254
-264-272-281-293-301
-312-322-332-342-353
-361-374-384-392-404
-413-424-431-441-452
-464-471-484-492-501
-513-524-531-543-553
-561-574-583-591-602
-613-622-632-644-651
-663-674-684-691-701
-712-722-734-743-754
-761-772-784-793-802
-812-824-833-844-854
-861-874-882-893-901
-914-924-931-941-951
-962-973-984-994-1002

-1014-1024-1033-1041-1054
-1064-1073-1084-1091-1101
-1114-1124-1133-1141-1151
-1164-1172-1184-1194-1203
-1211-1223-1232-1244-1254
-1261-1271-1282-1294-1304
-1312-1323-1332-1343-1352
-1361-1371-1381-1392-1401
-1414-1424-1433-1441-1451
-1461-1471-1483-1492-1501
-1512-1523-1531-1541-1553
-1563-1574-1582-1593-1601
-1611-1621-1634-1644-1652
-1662-1674-1683-1693-1703
-1713-1724-1734-1744-1754
-1762-1773-1783-1791-1804
-1814-1823-1834-1844-1851
-1862-1873-1883-1891-1904
-1914-1923-1931-1942-1952
-1964-1974-1981-1992-2003
-2014-2021-2032-2043-2052
-2061-2074-2081-2093-2103
-2111-2121-2132-2141-2154
-2162-2173-2183-2191-2201
-2214-2224-2232-2244-2251
-2264-2274-2283-2294-2303
-2314-2322


