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 به ماده انرژی از 

 مواد از حیاتی،های فعالیت انجام برای ما نیاز مورد انرژی دانستیم

 منشأ که است این پرسش اکنون .شودمی تأمین گلوکز مانند مغذی

 یا دفراین چه چیست؟ گلوکز مانند ترکیباتی در شده ذخیره انرژی

 یانرژ آلی، ماده ساختن با که دارد وجود حیات دنیای فرایندهایی در

 را فرایندها انند اینتومی جاندارانی چه کند؟می ذخیرهها آن در را

 دارند؟ یهایویژگی چه جانداران این و دهند انجام
 

 به نور انرژی تبدیل: فتوسنتز: 1گفتار 

 شیمیایی انرژی
را با استفاده از انرژی نور  2CO فتوسنتز فرایند در گیاهان انیددمی

 واکنش) کنندمی تولید نیزخورشید به مادة آلی تبدیل و اکسیژن 

 دی نکرب میزان تعیین با را فتوسنتز میزان توانمی اساس این بر(. 1

 .گرفت اندازه ،شده تولید اکسیژن یا و شده مصرف اکسید

2612622 666 OOHCOHCO   

 فتوسنتز کلی واکنش -1 واکنش

 باید یهایویژگی چه دهد، انجام فتوسنتز بتواند جانداری کهاین برای

 است یاهرنگیزهای مولکول داشتن هاویژگی این از یکی باشد؟ داشته

 ایهانسام باید همچنین،. کنند جذب را خورشید نور انرژی بتوانند که

 نواعیا. باشد داشته وجود شیمیایی انرژی به انرژی این تبدیل برای

 این بررسی به ادامه در. کنندمی فتوسنتز که دارند وجود جانداران از

 .پردازیممی گیاهان در فرایند

 فتوسنتز برای یافتهتخصص ساختار برگ

 ستا گیاهان اکثر در فتوسنتز برای ساختار ینترمناسب که برگ

 در فتوسنتز دانید،می که طورهمان .دارد سبزدیسه فراوانی تعداد

 .شودمی انجامها سبزدیسه

 شامل پهنک. است دمبرگ و پهنک دارای لپه دو گیاهان برگ

 ییرو روپوست. است (رگبرگ) آوندی هایدسته و میانبرگ ،روپوست

 .ددارن قرار برگ پهنک زیرین و رویی سطح در ترتیب به زیرین و

 میانبرگ الف -1 شکل در .است آکنه نرمهای یاخته شامل میانبرگ

مانه. است شده تشکیل اسفنجی و ایهنرد ایهآکن نرمهای یاخته از

 روپوست از بعد ایهنردهای یاخته بینید،می شکل این در که طور

 اسفنجیهای یاخته که حالی در ،اندفشرده هم به و دارند قرار رویی

 زا گیاهان بعضی در میانبرگ. قراردارند زیرین روپوست سمت به

 (ب -1 شکل) است شده تشکیل اسفنجیهای یاخته

 

 

مشخص کنید کدام موارد زیر  –با عالمت + و : 1 تمرین 

 توانایی انجام واکنش زیر را دارد:

2612622 666 OOHCOHCO   

 لپه لوبیاالف( 

 ب( لپه ذرت

 پ( گل جالیز

 ت( گیاه سس

  پاسخ:

 

 

 

 

های ذرت و لوبیا موارد زیر را در برگهر یک از : 2 تمرین 

 مقایسه کنید.

 لوبیا ذرت ساختار

 پهنک

 

 

 

 

 

  

   مبرگد

 رگبرگ

 

 

 

  

 روزنه هوایی

 

 

 

 

  

  پاسخ:
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 برگ از ترسیمی -1 شکل

 دولپه الف( گیاه

 لپه تک ب( گیاه

 ایغش و بیرونی غشای دارای راکیزه همانند سبزدیسه: سبزدیسه

 ایهسامان با سبزدیسه درون فضای. دارند فاصله هم از که است درونی

 بستره و تیالکوئید درون فضای بخش دو به تیالکوئید نام به غشایی

 و انندم کیسه و غشایی ساختارهای تیالکوئیدها. است شده تقسیم

 (.2 شکل) هستند متصل هم به

 اکیزهر مانند سبزدیسه بنابراین،. است رِناتَن و رنا ،دنا دارای بستره

 یزن سبزدیسه .بسازد را خود نیاز موردهای پروتئین بعضی تواندمی

 .شود تقسیم مستقل طوربه تواندمی

 
 سبزدیسه ساختار -2 شکل

 آزمایش طراحی :1 فعّالیت

. شودمی دیده سبز رنگ به پیداست، نامش از که طورهمان سبزینه

 توضیح آموختید، بینایی ةدربار گذشته سال در چهآن به توجه با

 شود؟می دیده سبز رنگ به چرا رنگیزه این دهید

 رب افزون. دارند قرار تیالکوئید غشای در فتوسنتزیهای رنگیزه

 نیز دهاکاروتنوئی ،ستهاسبزدیسه در رنگیزه نتریبیش که سبزینه

 کارایی متفاوت،های رنگیزه وجود. دارند وجود تیالکوئید غشای در

 .دهدمی افزایش نور متفاوتهای موج طول از استفاده در را گیاه

 دو هر جذب نتریبیش. دارند وجود bو  a هایسبزینه گیاهان در

 و (آبی -بنفش) نانومتر 500 تا 400های محدوده در سبزینه نوع

ا هآن جذب حداکثر چه گر. است (قرمز -نارنجی) نانومتر 700 تا 600

 به کاروتنوئیدها .کندمی فرق هم باها محدوده این از یک هر در

ها آن جذب نتریبیش و شوندمی دیده قرمز و نارنجی ،زرد هایرنگ

 (.3 شکل) است مرئی نور سبز و آبی بخش در

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 3 تمرین 

 مشخص کنید:

 اند.های غالف آوندی جزو رگبرگیاختهالف( 

های توانند بعضی از پروتئینمیهای درون تیالکوئید ب( رناتن

 مورد نیاز کلروپالست را بسازند.

ای پ( هر اندامک دارای ژنگان سیتوپالسمی در میانبرگ نرده

 دارای غشای بیرونی و غشای درونی است.

ت( در بستره راکیزه همانند بستره سبزدیسه انواعی از نوکلئیک 

 اسید وجود دارد.

  پاسخ:

 

 

 

های های فتوسنتزی به پرسشزهدر مورد رنگی: 4 تمرین 

 زیر پاسخ دهید:

ترین جذب های زیر در چه طیف نوری کمهر یک از رنگیزهالف( 

 را دارند:

 کلروفیل*

 گزانتوفیل*

 کاروتن*

 لیکوپن*

 های فتوسنتزی در کدام بخش کلروپالست قرار دارند؟ب( رنگیزه

 

 

های متفاوت پ( علت کارایی باالی گیاه در استفاده از طول موج

 نور چیست؟

 

 

 ت( چرا این جمله درست نیست؟

 «ای، کلروفیل است.ترین رنگیزه در هر نوع دیسهبیش»

 پاسخ:

 

  

  

konkurmag.ir

http://konkurmag.ir
http://konkursara.com


 )زیست دوازدهم(علی کرامت                              هر گونه سوءاستفاده از این مجموعه و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است.        : از انرژی به ماده6فصل  

 Keramat A. 

83 

 

 
)سبز(،  a سبزینۀ فتوسنتزی. هایرنگیزه جذبی طیف -3 شکل

 (آبی) کاروتنوئیدها)قرمز( و bسبزینۀ 

 

 انرژی تبدیل سامانه: فتوسیستم

 نام به یهایسامانه در پروتئین انواعی با همراه فتوسنتزیهای رنگیزه

 گیرندههای آنتن شامل فتوسیستم هر. دارند قرار 2 و 1 فتوسیستم

 متفاوتهای رنگیزه از که آنتن هر. است واکنش مرکز یک و نور

 ت،اس شده ساخته پروتئین انواعی و (کاروتنوئیدها وها کلروفیل)

 ،شواکن مرکز. کندمی منتقل واکنش مرکز به و گیردمی را نور انرژی

 قرار پروتئینی بستری در که است aکلروفیل های مولکول شامل

 . دارند

 طول در ،1 فتوسیستم واکنش مرکز در aسبزینه جذب حداکثر

 موج طول در 2 فتوسیستم درآن  جذب حداکثر و نانومتر 700 موج

 ،1 فتوسیستم در aسبزینه  به اساس، همین بر. است نانومتر 680

700P  680، 2 فتوسیستم دروP گویند.می 

 نام به یهایمولکول با و دارند قرار تیالکوئید غشای درها فتوسیستم

 الکترون توانندمیها مولکول این. شوندمی مرتبط هم به الکترون ناقل

 (.اکسایش و کاهش) بدهند دست از الکترون کهاین یا بگیرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنگیزة جدول زیر در ارتباط با طیف جذب نوری : 5 تمرین 

 گیاهی است. آن را کامل کنید:

 ترین جذب نوریکم ترین جذب نوریبیش رنگیزه

 aیلکلروف

 

  

 bکلروفیل 

 

  

 تنوئیدوکار

 

  

 پاسخ:

  

 

ها جدول زیر را کامل در ارتباط با فتوسیستم: 6 تمرین 

 کنید.

 2 1 فتوسیستم

 تعداد مرکز واکنش

 

  

 تعداد آنتن

 

  

 جنس مرکز واکنش

 

  

  جنس آنتن

 

  

 نوع و تعداد رنگیزه مرکز واکنش

 

 

  

 نوع رنگیزه آنتن

 

  

  پاسخ:
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 دلیل ارائه 2 فعّالیت

 با را نمودار این. دهدمی نشان را گیاه یک فتوسنتز میزان زیر نمودار

 آورید،میدست به آن از که را نتایجی و کنید مقایسه 3 شکل نمودار

 .بنویسید

 
 

 کنید وگو گفت 3 فعّالیت

 د؟دارن نقش فتوسنتز در اندازه یک به مرئی نورهای موج طول همۀ آیا

 باکتری نوعی (،ایهرشت سبز جلبک) اسپیروژیر از استفاده با توانمی

 خپاس برای را آزمایشی - نور تجزیه برای -منشور و نور چشمه هوازی،

 ددار دراز و نواریهای سبزدیسه اسپیروژیر .داد انجام پرسش این به

 فتوسنتز در اندازه یک به نور هایموج طولۀ هم اگر(. الف شکل)

 ایهترش جلبک اطراف در اکسیژن تراکم که داریم انتظار مؤثرباشند،

  .باشد یکسان

 روی را جلبک شد، انجام فرض این بررسی برای که آزمایشی در

 هایباکتری و آب شامل آزمایشی لولۀ درون و کردند ثابت سطحی

 رمنشو از که گرفت قرار نوری برابر در آزمایش لوله. دادند قرار هوازی

 گذشت از بعد. بود شده تجزیه متفاوتهای طیف به و کرده عبور

 نداهیافت تجمعها قسمت بعضی درها باکتری که شد مشاهده مدتی،

 (.ب شکل)

 توانیدمی آزمایشی چه با دارید؟ مشاهده این برای توضیحی چه (الف

 کنید؟ بررسی را توضیح این درستی

 صلیا رنگیزه سبزینه، که گرفت نتیجه توانمی آزمایش این از آیا (ب

 .دهید توضیح را خود پاسخ است؟ فتوسنتز در

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکترون در غشای زنجیره انتقال در ارتباط با : 7 تمرین 

 های زیر پاسخ دهید:تیالکوئید به پرسش

قرار دارد چند عضو  2و  1های ای که بین فتوسیستمالف( زنجیره

دارد محل دقیق هر یک از اعضای آن را در غشای تیالکوئید 

 مشخص کنید.

 

 

و  1ای که بین فتوسیستم ب( زنجیره
NADP  قرار دارد چند

غشای تیالکوئید در عضو داشته محل دقیق هر یک از اعضای آن را 

 مشخص کنید.

 

 

پ( کدام زنجیره موجب ورود 
H  از بستره به درون تیالکوئید

 شود و در این انتقال چند عضو دخالت دارند؟می

  پاسخ:

 

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را: 8 تمرین 

 مشخص کنید.

ها مدار خود را ها، الکترونالف( هم در مرکز واکنش و هم در آنتن

 کنند.پس از گرفتن انرژی انرژی تحرک می

 

ها پس از برنگیخته ها همانند مرکز واکنش الکترونب( در آنتن

 کنند.ها را ترک میشدن، رنگیزه

 

 شود.تجزیه می 2پ( آب در فتوسیستم 

 

 یابد.و کاهش می ساز، اکسایشATP ت( پمپ برخالف پروتئین

  پاسخ:
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 فتوسنتزیهای واکنش: 2گفتار 

 و نور به وابسته هایواکنش گروه دو در را فتوسنتزیهای واکنش

 واکنش نوع دو این معرفی به ادامه در. دهندمی قرار نور از مستقل

 .پردازیممی

 تیالکوئیدیهای واکنش: نور به وابستههای واکنش

 و گیردمی انرژی الکترون تابد،می رنگیزه هایمولکول به نور وقتی

 الکترون الکترونی، چنین به. شود خارج خود مدار از است ممکن

 .است شده خارج خود مدار از و پرانرژی زیرا یند،گومی برانگیخته

 نگیزهر مولکول به انرژی انتقال با است ممکن برانگیخته الکترون

 یا رنگیزه وسیلۀ به و خارج رنگیزه از یا برگردد خود مدار به بعدی،

 (.4 شکل) شود گرفته دیگر مولکولی

 

 آن سرانجام و برانگیخته الکترون ایجاد -4 شکل

 در دموجوهای رنگیزه در برانگیختههای الکترون انرژی فتوسنتز، در

 زمرک به ،نهایت در و منتقل دیگر رنگیزه به ایهرنگیز از هاآنتن

 نۀسبزی در برانگیخته الکترون ایجاد سبب جاآن در و رودمی واکنش

a (.5 شکل) شودمی آن از الکترون خروج و 

 

 

را   ……ابتدا  ……های خارج شده از الکترون :1 تست 

 کند.احیا می

 700Pکلروفیل  -آب( 1

 680P- NADP( کلروفیل 2

 های مولکولی زنجیرة انتقال الکترونیکی از گروه -( پمپ غشایی3

4 )NADPH- قند سه کربنه تک فسفاته 

 «3»گزینة پاسخ: 

 

 

 (88سراسری ) ………در فتوسنتز،  :2 تست 

 شود.می ATPخروج پروتون از تیالکوئیدها، منجر به هیدرولیز  (1

( غشای تیالکوئیدها، محل مناسبی برای ایجاد2
NADP 

 باشد.می

 ی آبکننده، محل مناسبی برای استقرار آنزیم تجزیهبستره( 3

 باشد.می

( ورود و خروج4
H  در تیالکوئیدها، بدون مصرفATP  صورت

 گیرد.می

 «4»گزینة پاسخ: 

 

 

 انتقال الکترون ةها در طول زنجیربا حرکت الکترون :3 تست 

   …غشای تیالکوئیدها، ابتدا بین فتوسیستم های  در 

 (88)سراسری خارج کشور 

1 )
NADP  بهNADPH شود.تبدیل می  

 شود.( انرژی الزم برای فعالیت پمپ فراهم می2

 شوند.به تیالکوئید وارد می از بسترههای هیدروژن ( یون3

 شود.فراهم میATP( انرژی الزم برای ساخته شدن 4

 «2»گزینة پاسخ: 
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 آن از الکترون خروج و واکنش مرکز به انرژی انتقال -5 شکل

 انتقال زنجیره از عبور از بعد 2 فتوسیستم از برانگیخته الکترون

 الکترون همچنین،. رودمی 1 فتوسیستم در واکنش مرکز به الکترون

مولکول  به نهایت در1 فتوسیستم از برانگیخته
NADP رسدمی 

 (.6 شکل)

 کی. دارد وجود تیالکوئید غشای در الکترون انتقال زنجیرة نوع دو

 فتوسیستم بین دیگری و 1 فتوسیستم و 2 فتوسیستم بین زنجیره

و  1
NADP قراردارد. 


NADP ایجاد با و کندمی پیدا منفی بار ،الکترون دو گرفتن با 

 (. 2واکنش) شودمی تبدیل NADPHمولکول  به پروتون با پیوند

  HNADPHHeNADP 22 

 NADPHتشکیل  -2 واکنش

مرکز  در aسبزینه  از که الکترونی یابیمدرمی 6 شکل به توجه با

 در aسبزینۀ الکترون  کمبود آید،می 2 فتوسیستم واکنش

در  aسبزینۀ  الکترون کمبود اما کند،می جبران را 1 فتوسیستم

 شود؟چگونه جبران می 2فتوسیستم 

 بینید،می شکل این در: کنید نگاه 6 شکل به :آب نوری تجزیه

 به آن از حاصلهای الکترون و شوندمی تجزیه آبهای مولکول

 ثرا به که است فرایندهایی علت به آب تجزیه. روندمی 2 فتوسیستم

 .گویندمی آب نوری تجزیه آن، به بنابراین. شودمی مربوط نور

 انجام تیالکوئید داخلی سطح در و 2 فتوسیستم در آب نوری تجزیه

 و پروتون الکترون، ،2 فتوسیستم در آب تجزیه حاصل .شودمی

 a سبزینه الکترونی کمبود ،هاالکترون (.3 واکنش) است اکسیژن

 درها پروتون و کنندمی جبران را 2 فتوسیستم واکنش مرکزدر 

 .یابندمی تجمع تیالکوئیدها درون فضای

               ب آ تجزیه -3 واکنش

موجود در غشای کاهنده پروتون   پروتئین :4 تست 

  کنند. می ……تیالکوئید حُسن یوسف، با صرف انرژی 

 (91)سراسری 

1 )ATP  را بهADP تبدیل  

2 )ADP را بهATP تبدیل 

 های هیدروژن را به تیالکوئید وارد ( یون3

 های هیدروژن را از تیالکوئید خارج ( یون4

 «2»گزینة پاسخ: 

 

 

 

های وابسته به نور در کدام عبارت، دربارة واکنش :5 تست 

  است؟ نادرستهای برگ یک گیاه علفی، سلول

 (94)سراسری 

، تولید 700Pبه  680Pهای تحریک شده از انتقال الکترون( 1

ATP .را به دنبال دارد 

، پمپ غشایی تیالکوئید 700Pهای برانگیخته از ( انرژی الکترون2

 کند.را فعال می

ساز، در کاهش تراکم ATP( پروتئین 3
H  درون تیالکوئید مؤثر

 باشد.می

، با تجزیۀ مولکول آب جبران 680Pهای ( کمبود الکترون4

 گردد.می

 «1»گزینة پاسخ: 

 

 

های نوری فتوسنتز چند مورد، در ارتباط با واکنش :8 تست 

 (94)سراسری خارج کشور  درست است؟یک گیاه علفی، 

الف( پمپ غشایی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم 
H  درون

 تیالکوئیدهاست.

 700P، با از دست دادن انرژی به 680Pهای پرانرژی ب( الکترون

 شوند.منتقل می

، پمپ غشایی 700Pهای برانگیخته کلروفیل پ( الکترون

 کند.تیالکوئیدها را فعال می

و ATPت( یک زنجیرة انتقال الکترون، انرژی الزم برای تولید 

NADPH کند.را فراهم می 

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 «1»گزینة پاسخ: 

  22 2
1

2 OHOH  
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 هایواکنش در انتقال الکترون و هافتوسیستم از طرحی -6شکل

 نوری

 در فتوسنتز ATP شدن ساخته

 قرار 1 و 2 فتوسیستم بین که الکترون انتقال زنجیره اجزای از یکی

 درون فضای به بستره از راH هاییون که است پروتئینی دارد،

 پروتون تعدادی زمان گذشت با بنابراین، .کندمی پمپ تیالکوئیدها

  .شودمی وارد تیالکوئید درون فضای به بستره از

 فضای درون ،آب تجزیه از پروتون یدتعدا که دانستیم همچنین

 درها پروتون تراکم تدریج به درنتیجه،. آیدمی وجودبه تیالکوئید

 از شیبی و یابدمی افزایش بستره به نسبت تیالکوئیدها درون فضای

می جادای بستره سمت به تیالکوئیدها درون فضای از پروتون غلظت

  .شود

 درون فضای از خواهندمی خود غلظت شیب اساس برها پروتون

 غشای از انتشار طریق از توانندمین اما بروند، بستره به تیالکوئید

 روند؟می بستره به راهی چه ازها پروتون پس، .کنند عبور تیالکوئید

 سازATPآنزیم نام به پروتئینی ایمجموعه تیالکوئید غشای در

. است راکیزه در زساATPآنزیم مشابه آنزیم این. دارد وجود

 .شوند منتشر بستره به توانندمی آنزیم این طریق از فقطها پروتون

 این ازها پروتون عبور اب همراه دهد،می رخ راکیزه در آنچه همانند

  .شودمی ساخته ATPآنزیم، 

نوری  شدن ساخته نوری،های واکنش در ATPشدن ساخته به

ATP افتدمی راه به نور با که است فرایندی حاصل زیرا گویند،می. 

 کربن تثبیتهای واکنش: نور از مستقلهای واکنش

می تبدیل قند ه، ب2CO هایمولکول فتوسنتز، در که دانیممی

مین رخ یکباره به آن تجزیه همانند مولکول این شدن ساخته. شوند

 .دهد

کول مول در کربن به نسبت قند مولکول در کربن اتم اکسایش عدد

2COو نرژیا به قند، ساختن برای گیاه بنابراین ،است یافته کاهش  

 

در هر زنجیرة انتقال الکترون غشای تیالکوئیدهای  :9 تست 

 (95)سراسری  دهد؟گیاه بنت قنسول، کدام اتفاق روی می

هر پروتئین های هیدروژن برخالف شیب غلظت خود، از یون( 1

 کنند.غشایی عبور می

ی ی پرانرژهالکترونبه کمک ا کربن دی اکسید عدد اکسایشی( 2

 .تغییر یابد.

 پیوندند.های هیدروژن میهای پرانرژی به یون( الکترون3

 شود.طور موقت در نوعی ترکیب ذخیره می( انرژی به4

 «4»گزینة پاسخ: 

 

 

فتوسیستم موجود در ارتباط با هر کدام عبارت،  :10 تست 

  الکوئید گیاه آفتابگردان، صحیح است؟یدر غشای ت

 (97)سراسری 

، حداکثر جذب نوری 680Pو  700Pهای با دارا بودن کلروفیل( 1

 را دارد.

های حاصل از تجزیۀ آب ( کمبود الکترونی آن، از طریق الکترون2

 گردد.جبران می

ها از شود تا الکترون( انرژی جذب شده در آن، باعث می3

 آزاد شوند. aهای کلروفیل

های خارج شده از آن، با عبور از پمپ غشایی، مقداری ( الکترون4

 دهند.انرژی از دست می

 «3»گزینة پاسخ: 

 

 

 

دو ترکیبی که در یک مرحله از مراحل فتوسنتز  :11 تست 

 (89سراسری خارج کشور )  است. ……شوند، تولید نمی

1 )ADP  و
NADP 2قند سه کربنه و )

NADP 

3 )ATP  وNADPH 4 قند سه کربنه و )ATP 

 «4»گزینة پاسخ: 
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 نور هب وابستههای واکنش از که دارد نیاز الکترون تأمین برای منبعی

 .شوندمی تأمین

 رخ کالوین چرخۀ نام به ،هاواکنش ازای هچرخ در قند شدن ساخته

 .شوندمی انجام سبزدیسه بستره درها واکنش این (.7 شکل) هددمی

 
 کالوین چرخۀ -7 شکل

 ریبولوزبیس نام به کربنی پنج قندی با 2COچرخۀ کالوین  در

شود. تشکیل می ناپایداری کربنی شش مولکول و ترکیب فسفات

 روبیسکو آنزیم با کربنی، پنج مولکول به 2COافزوده شدن 

 بوکسیالزیفعالیت کر( و اکسیژناز -سیالزفسفات کربوک ریبولوزبیس)

ی شود. هر مولکول شش کربن( انجام میتشکیل گروه کربوکسیلآن )

ی تبدیل کربن دو مولکول اسید سهو  بالفاصله تجزیهکه ناپایدار است، 

 شوند.می

بینید، تعدادی از این قندها برای ساخته می 7طور که در شکل همان

 بازسازیشدن گلوکز و ترکیبات آلی دیگر و تعدادی نیز برای 

 د.رسنبه مصرف می ریبولوزبیس فسفات

 ینا انجام اما شوند،می انجام نور از مستقل کالوین هایواکنش چهگر

 هایواکنش از حاصل NADPHو  ATPبه  وابسته هاواکنش

 است.  نوری

به آلی ترکیب شدن ساخته برای 2COکه دیدیم کالوین چرخۀ در

 آلی هایترکیب تشکیل برای2CO از استفاده فرایند به. رودمی کار

 .گویندمی کربن تثبیت

 ست؛ا کربنی سه ترکیبی شده، ساخته پایدار آلی ةماد اولین دیدیم

 رخۀچ با فقط هاآن در کربن تثبیت که گیاهانی به علت همین به

 3C گیاهان اکثرگویند. می 3Cگیاهان  شود،می انجام کالوین

 در فتوسنتز چیست؟NADPHنقش اصلی  :12 تست 

 روشناییپروتون برای مرحله  تأمین الکترون پرانرژی و( 1

های نوری ( مبدل انرژی نوری به انرژی شیمیایی در واکنش2

 فتوسنتز

ر د ربنک اکسایشعدد کاهش  انرژی برایهای پر( تأمین الکترون3

 مستقل از نورمرحلۀ 

 ربنک اکسایشعدد کاهش  برایهای پرانرژی برای ( تأمین الکترون4

 الوینکاولین واکنش چرخه در 

 «3»گزینة پاسخ: 

 

 

 (90)سراسری  …… NADP :13 تست 

تأثیر بی ATPانتقال الکترون بر تولید  ةعنوان عضوی از زنجیر( به1

 است.

ب آ ۀکند و در تجزی( به کلروفیل در به دام انداختن نور کمک می2

 نقش دارد. Iتوسط فتوسیستم 

د اکسید کربن، به هنگام تشکیل قنترین روش تثبیت دی( در رایج3

 شود.سه کربنی از مولکول سه کربنی تولید می

ب کند و در تشکیل ترکیکالوین منتقل می ۀها را به چرخالکترون( 4

 چهار کربنی از ترکیب پنج کربنی نقش دارد.

 «3»گزینة پاسخ: 


NADP خۀ یعنی چر اکسید کربنترین روش تثبیت دیدر رایج

به هنگام تشکیل قند سه کربنی از مولکول سه  2در گام  ،کالوین

 شود.کربنی تولید می

کالوین  ۀاز چرخدر برگ درخت بید، در گامی   :14 تست 

 (91)سراسری  گردد. شود، .............. میکه .............. می

1 )ATPکربنی تجزیه 5ترکیب  -ساخته 

2 )ATPترکیب شش کربنی ناپایدار تولید  -مصرف 

 تولید  NADP -( قند سه کربنی ساخته 3

4 )NADPHمصرف- ATP تولید 

 «3»گزینة پاسخ: 

ATP وNADPH  چرخه فتوسنتز تولید و در  وریندر مرحلۀ

سنتز فتو رحله مستقل از نورمشوند. در فتوسنتز مصرف می کالوین

 شود.تولید می NADP و ADPقند سه کربنی، 
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 اهانگی حیات طول در کربن تثبیت از دیگری انواع چه گر هستند؛ 

 .پردازیممی هاآن به بعد گفتار در که است گرفته شکل نیز زمین روی

 فتوسنتز بر محیط اثر

 نظر به. دباش محیط تأثیر تحت فتوسنتز مانند فرایندی است بدیهی

 گذارند؟می اثر فتوسنتز بر محیطی عوامل چه شما

 عوامل از2CO و نور داریم انتظار فتوسنتز، کلی واکنش به توجه با

 طول، 2COمیزان  دهد،می نشان مشاهدات. باشند فتوسنتز بر مؤثر

 . گذارندمی اثر فتوسنتز بر نور تابش زمان مدت و شدت ،موج

 فعالیت نتریبیش دانیممی و است آنزیمی فرایندی فتوسنتز طرفی از

 بر نیز دما بنابراین شود،می انجام خاص دماییة گستر درها آنزیم

 نیز اکسیژن میزان که دید خواهیم همچنین. گذاردمی اثر فتوسنتز

 .دارد اثر فتوسنتز بر

 

 کنید تفسیر 4 فعّالیت

. دارد ثرا فتوسنتز بر نیز اکسیژن میزان که دید خواهیم بعد گفتار در

 را 3C گیاهی فتوسنتز میزان بر اکسیژن میزان تأثیر مقابل نمودار

 و اکسیژن میزان بین ارتباط نمودار، به توجه با. دهدمی نشان

 .دهید توضیح را گیاه این فتوسنتز

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جانداران حاوی کلروپالست، با سه بار گردش  :15 تست 

 کالوین ........... ۀمتوالیِ چرخ

   شود.کربنی حاصل می 6مولکول قند  3( 1

  شود.اکسید کربن مصرف میمولکول دی 9( 2

  شود.کربنی ناپایدار تجزیه می 6مولکول ترکیب  3( 3

 شود.متصل می ADPمولکول  9گروه فسفات به  9( 4

 «3»گزینة پاسخ: 

جانداران حاوی کلروپالست، با سه بار گردش متوالی چرخۀ در 

شود. در این کربنی ناپایدار تجزیه می 6مولکول ترکیب  3کالوین، 

ATP9 و  23CO ،NADPH6سه بار گردش چرخۀ کالوین 

 شوند.مصرف می

 

 

 

با توجه به یک سلول فتوسنتزکننده در برگ  :16 تست 

 کند؟طور مناسب کامل میعشقه، کدام گزینه عبارت زیر را به

 (94)سراسری خارج کشور 

ول کنندة مولکآنزیم تجزیه -همانند فضای میان دو غشتی -فضای( 1

 نماید.فعالیت میآب 

های جاذب نور به همراه مولکول -برخالف غشای درونی -( غشای2

 تعدادی پروتئین وجود دارند.

ب ترکی -همانند فضای محصور شده توسط غشای درونی -( فضای3

 شود.شش کربنی ناپایدار تولید می

ر های برانگیخته دانرژی الکترون -برخالف غشای بیرونی -( غشای4

 گردد.هیدروژن ذخیره می -کربنپیوندهای 

 «2»گزینة پاسخ: 
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 دشوار شرایط در فتوسنتز: 3گفتار 

 عواملی چه. دهدمی نشان بسته و باز حالت دو در را روزنه 8 شکل

 حد از بیش افزایش که دارید یاد به شود؟می روزنه شدن بسته سبب

 چهها روزنه شدن بسته. شودمیها روزنه شدن بسته سبب نور و دما

 باشد؟ داشته فتوسنتز بر تواندمی تأثیری

 .شوندمی گیاه بسته آب حفظ برای هاروزنه -8 شکل

می بسته تعرق کاهش منظور بهها روزنه وقتی شرایطی چنین در

 توقف نیزها روزنه از اکسیددی کربن و اکسیژن گازهای تبادل شوند،

 زانمی که حالی در بنابراین .دارد ادامه همچنان فتوسنتز اما یابد،می

2CO یابدمی افزایش آن در اکسیژن میزان شود،می کم برگ 

 (.9 شکل)

 
 هبست علت به هایاخته در اطراف اکسیژن میزان افزایش -9 شکل

 ها.شدن روزنه

 شوند.می بسته گیاه حفظ آب برای هاروزنه باز. هایروزنه الف(

 .است تربیش 2COمیزان  هستند باز هاروزنه وقتی ب(
 

 وروبیسک آنزیم اکسیژنازی نقش برای وضعیت حالتی، چنین در

 به یمآنز این اکسیژنازی یا کربوکسیالزی نقش زیرا شود؛می مساعد

 بنابراین .دارد ارتباط آن عملکرد محیط در اکسیژن و 2COمیزان 

 رکیبت فسفات ریبولوزبیس با اکسیژن برگ، در اکسیژن افزایش با

 و کربنی سه مولکول دو به و است ناپایدارحاصل،  مولکول .شودمی

 بازسازی مصرف به کربنی سه مولکول. شودمی تجزیه کربنی دو

 .رسدمی فسفات ریبولوزبیس

 یبخش که یهایواکنش در و خارج کلروپالست از کربنی دو مولکول

. شودمی آزاد 2COاز آن مولکول  گیرد،می انجام راکیزه درها آن از

 با همراه و  شدن آزاد ،اکسیژن مصرف با فرایند این چون

 .شودمی نامیده نوری تنفس است، فتوسنتز

 ……، ……هر جاندار دارای  :17 تست 

 تنفس نوری، اتوتروف است.( 1

 ( تنفس سلولی، هتروتروف است.2

 است. سامانه تیالکوئیدی( چرخۀ کالوین، دارای 3

 میتوکندری با غشای درونی چین خورده( چرخۀ کربس، دارای 4

 است.

 «1»گزینة پاسخ: 

هر جاندار دارای تنفس نوری، اتوتروف است چون کلروپالست دارد. 

شود. ها دیده میها و هم در اتوتروفتنفس سلولی هم در هتروتروف

اند دار که فاقد کلروپالستهای کلروفیلچرخۀ کالوین در باکتری

های هوازی که فاقد شود. چرخۀ کربس در باکتریدیده می

 .دهداند رخ میمیتوکندری

 

 

 نادرستیطور کدام عبارت جملۀ مقابل را به :18 تست 

 کند؟ تکمیل می

 «……کند وقتی سلول شروع به تنفس نوری می»

 د.شومی کمتز فتوسن مستقل از نورهای واکنشبازده  ( 1

( تولید 2
NADP یابد.در کلروپالست کاهش می 

 دارند.قرار  پالسمولیز ای نگهبان روزنه در حاله( سلول3

 یدمحل تولید کربن دی اکست کربوکسیالزی روبیسکو در ( فعالی4

 شود.متوقف می

 «4»گزینة پاسخ: 

زی کربوکسیال کند فعالیتتی سلول شروع به تنفس نوری میوق

ود. در شمتوقف می نه میتوکندری بستره کلروپالستروبیسکو در 

های تاریکی فتوسنتز متوقف شده و تولید نتیجه واکنش
NADP 

در حالت  ای نگهبان روزنههیابد. سلولدر کلروپالست کاهش می

 اند.های هوایی بستهقرار دارند و در نتیجه روزنه لیزپالسمو
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 تنفس برخالف اما ،شودمی تجزیه آلی ماده گر چه نوری تنفس در 

 باعث نوری تنفس بنابراین. شودمین ایجاد آن زا ATPای، یاخته

 .شودمی فتوسنتزهای فراورده کاهش

 دمای باهای محیط در که دارند وجود گیاهان از انواعی حال هر به

 چه با گیاهان این. کنندمی زندگی خورشید نور شدید تابش و باال

 دهند؟ کاهش را خود نوری تنفس اندتوانسته سازوکاری

 4C گیاهان در فتوسنتز

 ددار وجود گیاهانی در ،نوری تنفس ممانعت برای سازوکارها از یکی

 . اندمعروف 4Cگیاهان  به که

 انجام محل و دارند سبزدیسه گیاهان این در آوندی غالفهای یاخته

 آوندی دسته اطراف در که یهاییاخته که حالی در ،اندکالوین چرخه

 (.10 شکل) ندارند سبزدیسه شوند،می دیده 3Cگیاهان در

 
 3C گیاه برگ الف( -10 شکل

 4Cگیاه  ب( برگ

 انبرگمیهای یاخته در ابتدا ،مرحله دو در گیاهان این در کربن تثبیت

 آن به ادامه در که شودمی انجام آوندی غالفهای یاخته در سپس و

 .پردازیممی

 کربنی سه اسیدی با میانبرگهای یاخته در 2CO، گیاهان  در

  علت همین به. شودمی ایجاد کربنی چهار اسیدی نتیجه در و ترکیب

در مقایسۀ تنفس نوری و تنفس سلولی کدام  :19 تست 

 (85)سراسری خارج کشور  عبارت صحیح است؟ 

 هر دو فرایند وابسته به نوراند.( 1

2 )ATP .محصول مشترک هر دو فرایند است 

 ( هر دو فرایند با فتوسنتز رابطۀ مستقیم دارد.3

 شود.می( بخشی از هر دو فرایند در میتوکندری انجام 4

 «4»گزینة پاسخ: 

در مقایسۀ نوری و تنفس سلولی بخشی از هر دو فرایند در 

 شود.میتوکندری انجام می

 تنفس نوری تنفس سلولی مقایسه

 وابسته در مستقل نور

 هاهمۀ سلول سلول
های سلول

 دار گیاهانکلروپالست

ATP شود.تولید نمی شود.تولید می 

 اکسیژن
در نوع هوازی مصرف 

 شود.می
 در کلروپالست مصرف

اکسید دی

 کربن

در نوع هوازی و 

تخمیر الکلی تولید 

 شودمی

 در میتوکندری تولید

 میتوکندری اندامک

 -میتوکندری

 پراکسی -کلروپالست

 زوم

کند. های خود را باز میگیاهی که در شب روزنه :20 تست 

 (90خارج کشور )سراسری  ……تواند طی نمی

   را جذب و تثبیت کند. 2CO( شب، 1

 های خود اسیدهای آلی بسازد.( شب، در واکوئل2

  جو را در اسیدهای آلی تثبیت کند. 2CO( روز، 3

 کالوین را انجام دهد. ۀهای چرخ( روز، واکنش4

 «3»گزینة پاسخ: 

 CAMکند فتوسنتز های خود را باز میگیاهی که در شب روزنه

 جو را در اسیدهای آلی تثبت کند.2COتواند دارد لذا طی روز، نمی
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 حاصل پایدار مادة اولین زیرا گویند؛می 4Cگیاهان  گیاهان، این به

 .است کربنی چهار ترکیبی ،کربن تثبیت از

 هارچ اسید تشکیل و کربنی سه اسید با 2COترکیب  در که آنزیمی

 عمل 2COبا اختصاصی طوربه روبیسکو برخالف دارد، نقش کربنی

 .ندارد اکسیژن به تمایلی و کندمی

 هب هاپالسمودسم طریق از میانبرگهای یاخته از کربنی چهار اسید

مولکول ،هایاخته این در. شودمی منتقل آوندی غالفهای یاخته

2CO اسید. شودمی کالوینۀ چرخ وارد و آزاد کربنی چهار اسید از 

 .گرددبرمی میانبرگهای یاخته به نیز ماندهباقی کربنی سه

 ربنک تثبیت در گوناگونهای آنزیم عملکرد وجود با 4Cگیاهان  در

 فعالیت محل در 2CO، میزان یاخته نوع دو در آن مکانی تقسیم و

 تنفسة بازدارند که شودمی داشته نگه باال ایهانداز به روبیسکو، آنزیم

یم روی گیاهان این در ندرت به نوری تنفس بنابراین، .است نوری

 .دهد

 حالی در ،آب کمبود و نور زیادهای شدت ،باال دماهای در گیاهان این

 همچنان شود، جلوگیری آب تبخیر از تا اندشده بستهها روزنه که

به. دارندمی نگه باال روبیسکو آنزیم عملکرد محل در را 2COمیزان

 3Cن گیاها از بیش شرایطی چنین درها آن کارایی علت همین

 .است

 CAM گیاهان در فتوسنتز

 ورن و دما مسئله با کهکنند می زندگی مناطقی در گیاهان بعضی

 برای گیاهان این در. نداهمواج آب کمبود و روز طول در شدید

 شب در و بسته روز طول درها روزنه آب، رفتن هدر از جلوگیری

 آبپر و گوشتی گیاهانی چنین درها آن دوی هر یا ساقه برگ، .بازند

 هنگ را آب که دارند ترکیباتی خود هایکریچه در گیاهان این. است

 .ارنددمی

 تفاوت این با ،است 4Cگیاهان  مانند گیاهان، این در کربن تثبیت

 رتیعبا به و نیست متفاوت هاییاخته درها آن در کربن تثبیت که

. شودمی انجام متفاوتهای زمان در بلکه ،نشده مکانی بندیتقسیم

 روز در کالوین چرخۀ و بازندها روزنه که شب در کربن اولیۀ تثبیت

( َکم) CAMگیاهان  از آناناس .اندبستهها روزنه که شودمی انجام

 . است

 

 

 

 

 

 (87سراسری ) کدام عبارت درست است؟ :21 تست 

اسید چهار کربنی در طی روز انجام  ۀتجزیCAM در گیاهان (1

  شود.می

هنگام عبور (2
H  ،از بستره به درون تیالکویید، پروتئین کانالی

ATP سازد.می  

کالوین  ۀاکسید کربن فقط از طریق چرخ، دی4C( در گیاهان 3

  شود.تثبیت می

( در تنفس نوری، آنزیم روبیسکو سبب شکسته شدن ترکیب شش 4

 گردد.کربنی ناپایدار می

 «1»گزینة پاسخ: 

، اسید کراسوالسه در شب سنتز و CAM در گیاهان«: 1»گزینۀ 

 شود.اسید چهار کربنی در طی روز انجام می ۀتجزی

هنگام عبور«: 2»گزینۀ 
H ن پروتئی ،بستره به درون از تیالکویید

 سازد.می ATPکانالی، 

تثبیت  در دو مرحلهاکسید کربن ، دی4Cدر گیاهان «: 3»گزینۀ 

 شود.می

در تنفس نوری، آنزیم روبیسکو سبب شکسته شدن «: 4»گزینۀ 

 گردد.کربنی می پنجترکیب 

و تشکیل قند سه کربنی  2COدر روند تثبیت  :22 تست 

 (86سراسری ) است؟ نادرستدر نیشکر، کدام عبارت 

  تشکیل ترکیب چهار کربنی در سلول میانبرگ (1

 از اسید در سلول غالف آوندی 2COآزاد شدن  (2

 کالوین در سلول غالف آوندی ۀبه چرخ 2CO( ورود 3

 ( تشکیل ترکیب چهار کربنی به کمک آنزیم روبیسکو4

 «4»گزینة پاسخ: 

است و تشکیل ترکیب چهار کربنی به کمک 4C نیشکر یک گیاه 

 دهد.آنزیم غیر روبیسکویی رخ مییک 

پس از فعال شدن آنزیم روبیسکو در جهت  :23 تست 

 (83)سراسری  ……کربوکسیالزی 

1 )ATP شود.تولید شدة قبلی مصرف می 

 شود.های تنفس نوری در گیاه آغاز می( واکنش2

های ( مولکول3
NADP  بهNADPH شوند.تبدیل می 

 شود.ساخته می ADP ،ATP( با پیوستن گروه فسفات به 4

 «1»گزینة پاسخ: 

پس از فعال شدن آنزیم روبیسکو در جهت کربوکسیالزی، چرخۀ 

تولید شدة  ATPفتوسنتز( رخ داده در نتیجه  3کالوین )مرحلۀ 

 شود.قبلی مصرف می
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 گیاهان در فتوسنتز مقایسه -11 شکل

 CAMو پ(  4C، ب( 3Cالف(  

 کنید وگو گفت :5 فعّالیت

 این از یک هیچ فتوسنتز کهاین فرض با. داریم پ و ب الف، گیاه سه

 .دهید پاسخ زیر هایپرسش به نباشد، یکسان گیاهان

 آغاز در یکی زمان، دو در گیاهان این از یک هر برگة عصار (الف -1

 pH( استخراج و صبح) روشنایی آغاز در دیگری و( شب) تاریکی

 نسبت روشنایی آغاز در «ب» گیاه عصارة pHشد.  گیریاندازهها آن

 ارد؟د فتوسنتزی نوع چه« ب»گیاه  .بود تراسیدی تاریکی آغاز به

 راهی چه «پ» و «الف» گیاه فتوسنتز نوع تشخیص برای (ب

 سنتزفتو نوع تشخیص در گیاهان این ساختار آیا هید؟دمی پیشنهاد

 ؟کندمی کمک شما به

 ورن شدت و جوّ اکسید دی کربن اثر ترتیب به 2 و 1های نمودار -2

 از ایهنتیج چه. دهندمی نشان 4Cو  3Cگیاه  دو فتوسنتز بر را

 گیرید؟می نمودارها این

 
 

 دیگر فتوسنتزکنندۀ جانداران

 و نیستند گیاه که دهندمی انجام جاندارانی را فتوسنتز عمدة بخش

 در آغازیان و هاباکتری از انواعی .کنندمین زندگی خشکی در

 به ادامه در که کنندمی فتوسنتز آبی و خشکی متفاوتهای محیط

 .پردازیممیها آن

 

 

هم در شب و هم در روز انجام  ……در گیاه  :24 تست 

 (86خارج کشور  ی)سراسر  شود.می

 جو 2CO( کاکتوس، جذب 2CO 2( کاکتوس، تثبیت 1

 جو 2CO( ذرت، جذب 2CO 4( ذرت، تثبیت 3

 «1»گزینة پاسخ: 

را فقط در شب جذب  2COاست  CAMکاکتوس یک گیاه 

 شود.کند ولی عمل تثبیت هم در شب و هم در روز انجام میمی

 

 ……، ممکن نیست CAMدر گیاهان  :25 تست 

 .های هوایی بسته باشنداکسید کربن، روزنهزمان با تثبیت دیهم( 1

اکسید کربن جو مستقیمًا درون اندامک تک غشایی تثبیت ( دی2

 شود.

اکسید کربن جو، روبیسکو عمل کربوکسیالزی ( بدون جذب دی3

 انجام دهد.

زمان با تولید ( هم4
NADPاکسید کربن جو جذب شود.، دی 

 «4»گزینة پاسخ: 

زمان با تولید ، ممکن نیست همCAMدر گیاهان 
NADP ،

اکسید کربن جو در شود چون جذب دی اکسید کربن جو جذبدی

 گیرد.گیرد ولی چرخۀ کالوین در روز انجام میشب صورت می

 

، اسیدهای آلی چهارکربنه در 4Cدر گیاهان  :26 تست 

 ……شوند که می ……سلولی 

ترین نقش را در فعالیت آنزیم روبیسکو بیش -ساخته( 1

 کربوکسیالزی دارد.

ترین نقش را در فعالیت آنزیم روبیسکو بیش -( تجزیه2

 کربوکسیالزی دارد.

 .شودها وارد تنفس نوری میدر صورت بسته شدن روزنه -( ساخته3

 .شودها وارد تنفس نوری میدر صورت بسته شدن روزنه -( تجزیه4

 «2»گزینة پاسخ: 

میانبرگ اسفنجی ، اسیدهای آلی چهارکربنه در 4Cدر گیاهان 

شوند که آنزیم ساخته شده و در سلول غالف آوندی تجزیه می

 ترین نقش را در کربوکسیالزی دارد.روبیسکو بیش
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 اما ،ندارند سبزدیسه کنند،می فتوسنتز که یهایباکتری: هاباکتری

 .نورندة کنندجذبهای رنگیزه دارای

 دارند aه سبزین هاسیانوباکتری مثالً. دارند سبزینهها باکتری بعضی

 و سازند؛می آلی ماده نور و 2COاز  استفاده با گیاهان همانند و

 ،ندکنمی تولید اکسیژن فتوسنتز فرایند در گیاهان همانند چون

 .شوندمی نامیده زااکسیژن فتوسنتزکنندةهای باکتری

. هستند زاغیراکسیژن فتوسنتزکنندة ،هاباکتری از دیگر گروهی

 فتوسنتزی رنگیزة. اندگروه این از سبز و ارغوانی گوگردیهای باکتری

 دی کربنها باکتری این. است باکتریوکلروفیل ،هاباکتری این

 منبع زیرا ؛کنندمین تولید اکسیژن اما کنند،می جذب را اکسید

 در مثالً. است آب از غیر به ترکیبیها آن در الکترون تأمین

 جای به و است SH2الکترون  تأمین منبع گوگردیهای باکتری

 هافاضالب تصفیۀ درها باکتری این از .شودمی ایجاد گوگرد اکسیژن،

 سولفید هیدروژن .کنندمی استفاده سولفید هیدروژن حذف برای

 .دارد گندیده مرغ تخم شبیه بویی و است رنگبی گازی

 گوگردیهای باکتری در فتوسنتز -4 واکنش

OHSOHC 26126 612 نور SHCO 22 126 

 

 .دارند معدنی ماده از آلی مادة تولید در مهمی نقش آغازیان :آغازیان

 و هستند آغازیان از ایهقهو و قرمز ،سبز هایجلبک که دانیدمی

 تک جانداری بینید،می 12 شکل در که اوگلنایی. کنندمی فتوسنتز

 ندارجا این. است فتوسنتزکننده آغازیان از دیگری مثال و ایهیاخت

 ،نباشد نور که صورتی در و کندمی فتوسنتز نور حضور در

 ،آلی مواد از تغذیه با و دهدمی دست از را خودهای سبزدیسه

 .آوردمیدست به را خود نیاز مورد ترکیبات

 
 اوگلنا -12 شکل

 

 ……هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور  :27 تست 

 (94)سراسری  ……قطعاً 

های در هنگام شب روزنه -کندجلوگیری میاز افزایش دفع آب ( 1

 نماید.خود را کامالً باز می

در  ATPتواند به تولید می -سازد( فرایند فتوسنتز را متوقف می2

 غیاب اکسیژن بپردازد.

اکسید کربن را در دو نوع سلول خود دی -کند( به کندی رشد می3

 کند.تثبیت می

ینی فتوسنتز را با کارایی بسیار پای -نمایدغلبه می( بر تنفس نوری 4

 دهد.انجام می

 «2»گزینة پاسخ: 

بندند و وارد مسیر تخمیر های خود را میکه روزنه 3Cمثل گیاهان 

 شوند.می

توانند در دمای باال و نور زیاد، میCAMو  4Cگیاهان «: 1»گزینۀ 

های هوایی، از دفع آب جلوگیری کنند ولی برخالف با بستن روزنه

 در شب بسته است. 4Cهای هوایی گیاهان ، روزنهCAMگیاهان 

که در دمای باال به کندی CAMو 3Cمثل گیاهان «: 3»گزینۀ 

اکسید کربن را در یک نوع سلول خود تثبیت کنند ولی دیرشد می

 کنند.می

 صادق نیست. 4Cبرای گیاه «: 4»گزینۀ 

 

در همۀ گیاهان آوندی، هر سلول تمایزیافتۀ  :28 تست 

 است؟روپوست برگ، قادر به انجام کدام عمل زیر 

 سازد.اکسید کربن جو، یک اسید سه کربنی میدیدر پی تثبیت ( 1

 نماید.، همواره حشرات مزاحم را دور میآلکالوئید( با تولید نوعی 2

 شود.( باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می3

تنفس،  اول( در مرحلۀ 4
H2 نماید.تولید می 

 

 «4»گزینة پاسخ: 

ها، دو NADHگلیکولیز به دنبال تولید در 
H شود.تولید می 

های هر سلول روپوستی برگ فتوسنتز ندارد ولی سلول«: 1»گزینۀ 

 نگهبان روزنه فتوسنتز دارند.

 د راآلکالوئیید برگ توانایی تول اواًل هر سلول روپوستی«: 2»گزینۀ 

را دور کند  تواند همواره حشرات مزاحمنمی الکالوئیدیدوماً هر  ندارد.

 د.نکتغذیه می رگ گیاه تنباکوبکه از  شکل  کرمیمثل نوزاد 

هر سلول روپوستی کلروپالست ندارد تا تنفس نوری «: 3»گزینۀ 

 انجام دهد.
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 شیمیوسنتز 

 و فتوسنتز به محدود فقط معدنی ماده از آلیة ماد ساختن آیا

 تولیدکنندگان آیا کنند؟می استفاده نور انرژی از که است جاندارانی

 ندارند؟ وجود تاریک اعماق در

 و هااقیانوس اعماق ،معادن درها باکتری از انواعی دانیممی امروزه

 نیاز بدون توانندمی که دارند وجود زیرآبهای آتشفشانۀ دهان اطراف

 ناطقیم چنین در زیستن. بسازند آلی مادة اکسید دی کربن از نور به

 اساس بر دانشمندان. است غیرممکن جانداران از بسیاری برای

 که باورند این بر حیات، گیریشکل آغاز در زمین وضعیت

 .اندزمین روی جانداران ترینمیقدی از شیمیوسنتزکنندههای باکتری

 مواد از آلی مواد ساختن برای نیاز مورد انرژی ی،هایباکتری چنین

 عدنیم ترکیبات اکسایش ویژه به شیمیایی،های واکنش از را معدنی

 .گویندمی شیمیوسنتز فرایند این به. آورندمیدست به (غیرآلی)

 از کنند،می تبدیل نیترات به را آمونیوم که سازنیتراتهای باکتری

 .اندهشیمیوسنتزکنندهای باکتری

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، الزم است 3Cهای نگهبان روزنۀ گیاه در سلول :29 تست 

اکسید کربن بر خالف گام های تثبیت دیاز واکنش ……در گام 

 شود. …… ADPهای مرحلۀ اول تنفس سلولی، از واکنش ……

 مصرف -اول -( سوم2 تولید -چهارم -چهارم( 1

 تولید -اول -( دوم4 مصرف -چهارم -( سوم3

 «1»گزینة پاسخ: 

مصرف و  ATPگلیکولیز،  4چرخۀ کالوین برخالف گام  4در گام 

ADP شود.تولید می 

از  ……های میانبرگ گیاه ، در گام در سلول :30 تست 

های از واکنش ……اکسید کربن برخالف گام های تثبیت دیواکنش

  شود. می …… ADPمرحله هوازی تنفس، 

 (94)سراسری خارج کشور 

 تولید -سوم -( چهارم2  تولید -چهارم -اول( 1

 مصرف -اول -( چهارم4  مصرف -سوم -( دوم3

 «2»گزینة پاسخ: 

 شود.تولید می ADPگام چهارم چرخۀ کالوین در 

اکسید کربن را فقط هر گیاهی که قادر است دی :31 تست 

 (95)سراسری  ……تثبیت کند، در نور و گرمای زیاد  ……

ها انتشار اسیدهای آلی را به درون کلروپالست -هنگام شب( 1

 دهد.می

تولید  NADH،ATPبه کمک  -( در ترکیب چهار کربنی2

 نماید.می

 سازد.می NADHبدون حضور اکسیژن،  -( توسط چرخۀ کالوین3

 دهد.فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را افزایش می -( هنگام روز4

 «3»گزینة پاسخ: 

سازد و از طریق تخمیر آن را بازسازی می NADHدر گلیکولیز 

 کند.می
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دربارة سازگاری گیاهان ساکن کدام عبارت  :32 تست 

 است؟ تنادرسهای بیابانی در پاسخ به گرما و خشکی زیاد اکوسیستم

 (96)سراسری 

اکسید کربن از طریق روزنه ها وارد گیاه در هنگام شب، دی( 1

 شود.می

های چرخۀ کالوین ( در هنگام روز، فرایندی مانع انجام واکنش2

 شود.می

ها کربن آزاد شده به درون کلروپالست اکسید( در هنگام روز، دی3

 یابد.انتشار می

در  اکسید کربن،( در هنگام شب، اسیدهای آلی ناشی از تثبیت دی4

 شود.ها ذخیره میواکوئل

 «2»گزینة پاسخ: 

 

به آب 4C کدام عبارت در مورد پاسخ گیاهان  :33 تست 

 (97 )سراسری و هوای گرم و خشک درست است؟

، در پی خروج مولکول دو کربنی از 3Cهمانند گیاهان ( 1

 کنند.آزاد می2COکلروپالست، 

صورت اکسید کربن جو را به، دیCAM( برخالف گیاهان 2

 نمایند.اسیدهای آلی تثبیت می

، به ترکیب پنج 2CO، با اضافه کردن CAM( همانند گیاهان 3

 سازد.کربنی، ترکیبی ناپایدار می

ها اکسید کربن آنکنندة دی، آنزیم تثبیت3C( برخالف گیاهان 4

 دهد.به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی انجام می

 «3»گزینة پاسخ: 

 

به آب  4Cکدام عبارت، در مورد پاسخ گیاهان  :34 تست 

 (97و هوای گرم و خشک صادق است؟ )سراسری خارج کشور 

اکسید کربن کنندة دی، آنزیم تثبیتCAMهمانند گیاهان ( 1

 دهد.ها به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی هم انجام میآن

اکسید ، اسیدهای آلی حاصل از تثبیت دی3C( برخالف گیاهان 2

 کنند.های خود ذخیره میکربن جو را در واکوئل

، با تجزیۀ یک ترکیب دو کربنی در خارج 3C(  برخالف گیاهان 3

 کنند.تولید می 2COاز کلروپالست 

های مستقل از نور ، توانایی انجام واکنشCAM( همانند گیاهان 4

 فتوسنتز را دارند.

 «4»گزینة پاسخ: 

 

هایی درست است کدام عبارت دربارة همۀ باکتری :35 تست 

 نند؟کاکسید کربن آزاد میکه ضمن مصرف یک مولکول گلوکز، دی

 (95)سراسری 

 ، به ترکیب دو کربنیNADHهای یک مولکول انتقال الکترون( 1

برای تولید  NADH( استفاده از انرژی ذخیره شده در مولکول 2

ATP 
زمان با تجزیۀ یک مولکول ، همNADH( تولید یک مولکول 3

 پیروویک اسید

، در مرحلۀ دو فسفاته شدن یک NADH( تولید یک مولکول 4

 ترکیب سه کربنی

 «4»گزینة پاسخ: 

شود و در مرحله سوم گلیکولیز ترکیب سه کربنی دو فسفاته می

NADH فقط برای حالت تخمیر الکلی « 1»آید. مورد پدید می

، برای «2»باشد. گزینۀ صادق است و برای حالت هوازی نادرست می

 تخمیر الکلی صادق نیست.

 نمایند. ……توانند، می ……ها همۀ باکتری :36 تست 

 (با تغییر)سراسری 

 تولید ATPدر غیاب اکسیژن،  -نیترات ساز( 1

 اکسید کربن جو را تثبیتدی -کنندة نیتروژن( تثبیت2

لید مادة آلی، سولفید هیدروژن برای تو -ارغوانی سنتز کننده( فتو3

 تولید  را

منبع  عنوانبه سولفید هیدروژناز  -با رنگ سبز سنتز کننده( فتو4

 الکترون برای فتوسنتز، استفاده

 «1»گزینة پاسخ: 

توانند با عمل تخمیر در غیاب اکسیژن می نیترات سازهای باکتری

ATP .برسند 

 اند و این توانمندی را ندارند.هتروتروفها ریزوبیوم«: 2»گزینۀ 

 مصرف می کنند. اسولفید هیدروژن ر : «3»ینۀ گز

 اند و از آبهای غیرگوگردیعنوان مثال سیانوباکتریبه«: 4»گزینۀ 

 کنند.میعنوان منبع الکترون استفاده به

هر باکتریی که بتواند برای ساختن ترکیبات آلی  :37 تست 

 ……عنوان منبع الکترون استفاده نماید، به ……خود، از 

 (94)سراسری خارج کشور 

انرژی زیستی قابل استفاده خود را تنها در  -ترکیبات گوگردی( 1

 آورد.دست میحضور اکسیژن به

بازسازی  -ترکیبات آلی( 2
NAD  را با استفاده از یک پذیرنده

 دهد.آلی هیدروژن انجام می

 .های فتوسنتزی دارددر غشاء خود رنگیزه -( ترکیبات غیرگوگردی3

در پی تولید  -( آب4
NADطور مداوم ، بهATP سازد.می 
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 «4»گزینة پاسخ:  

 .می توانند تخمیر کنندهای گوگردی باکتری«: 1»گزینۀ 

 .نیستصادق  کننده هوازیهای تجزیهباکتری رایب«: 2»گزینۀ 

 صادق نیست. سنتزکنندهوشیمیهای برای باکتری«: 3»گزینۀ 

هوازی به دنبال هم در مسیر هوازی و هم در مسیر بی«: 4»گزینۀ 

بازسازی 
NAD ،ATP شود.ساخته می 

 ……تواند ، می……هر باکتری  :38 تست 

 از میزان سولفید هیدروژن محیط بکاهد. -سنتزکننده ایفتو( 1

 پیروویک اسید را تولید و مصرف نماید. -نیترات ساز( 2

از طریق زنجیرة انتقال الکترون،  -غیرفتوسنتزکننده ای( 3
NAD

 را بازسازی نماید.

ی با استفاده از کربن غیرآلی، ترکیبات آل -نیتروژنکنندة ( تثبیت4

 متنوعی بسازد.

 «2»گزینة پاسخ: 

پیروویک اسید در فرایند گلیکولیز تولید و در فرایند تنفس هوازی یا 

 شود.هوازی مصرف میبی

 های غیرگوگردی صادق نیست.برای باکتری«: 1»گزینۀ 

 نیست.هوازی صادق های بیبرای باکتری«: 3»گزینۀ 

 برای ریزوبیوم صادق نیست.«: 4»گزینۀ 

های متابولیسمی محیط، بر فعالیت ……کمبود  :39 تست 

 (با تغییر 92 )سراسری  تأثیرگذار است. ……

   تثبیت کننده نیتروژنهر باکتری  -نور( 1

 هابعضی از ریزوبیوم -( هیدروژن سولفید2

 هاسیانوباکتری -اکسید کربن( دی3

 ATPفتوسنتز کننده ای برای تولید هر آغازی برای  -نور( 4

 اکسایشی

 «3»گزینة پاسخ: 

ید کربن اکساند. کمبود دیها فتوسنتزکنندهها، باکتریسیانوباکتری

 های متابولیسمی آن تأثیرگذار است.بر فعالیت

 برای ریزوبیوم صادق نیست«: 1»گزینۀ 

 هایبرای باکتری ده مورد استفادهاهیدروژن سولفید م«: 2»گزینۀ 

ها ومکه ریزوبیدر حالی سنتزکنندگان استوگوگردی و برخی شیمی

دست اند و انرژی خود را از مواد آلی بههای هتروتروفباکتری

 آورند.می

 برای اوگلنا صادق نیست«: 4»گزینۀ 
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