
/

نام آزمون: نمونه سوال تشریحی نهایی فصل 6زیست

آموزشگاه پرسا

به سؤاالت زیر دربارة از انرژي به ماده پاسخ دهید.  1

مزیت وجود رنگیزه هاي متفاوت در سبزدیسه هاي (کلروپالست هاي) گیاه را بنویسید.

1الکترون برانگیخته از فتوسیستم  درنهایت به چه مولکولی می رسد؟

CO2نام قند پنج کربنی که در چرخۀ کالوین با  ترکیب می شود را بنویسید.

، اسید چهارکربنی در کدام یاخته هاي برگ ایجاد می شود؟ C4در گیاهان 

نام رنگیزة فتوسنتزي باکتري هاي فتوسنتزکنندة غیراکسیژن زا چیست؟

در جدول زیر، هر یک از ویژگی هاي ذکر شده، مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟   2
«الف» تثبیت اولیۀ کربن در شب 

«ب» ثبیت اولیۀ کربن در میانبرگ و انجام چرخۀ کالوین در غالف آوندي 
«ج» تثبیت کربن فقط با انجام چرخۀ کالوین 

در مورد از ماده به انرژي به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  3

ATPساخته شدن نوري  در کدام قسمت سلول انجام می شود؟

در مورد فتوسنتز گیاهان به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  4

، چه رنگیزه هاي فتوسنتزي دیگري در غشاي تیالکوئید قرار دارند؟ abعالوه بر سبزینه هاي (کلروفیل هاي)  و 

، در چه طول موجی است؟ a1حداکثر جذب سبزینۀ  در مرکز واکنش فتوسیستم 

aتجزیۀ نوري آب براي جبران کمبود الکترون سبزینۀ  در کدام فتوسیستم صورت می گیرد؟

CO2نام قند پنج کربنی که در چرخۀ کالوین با  ترکیب می شود را بنویسید.

در چه گیاهانی تثبیت اولیۀ کربن و چرخۀ کالوین در دو نوع یاختۀ متفاوت انجام می شود؟

، چرخۀ کالوین در چه موقعی از شبانه روز انجام می شود؟ CAMدر گیاهان 

در هریک از عبارت هاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید.  5

) است که در بستري پروتئینی قرار دارند. abمرکز واکنش فتوسیستم ها، شامل مولکول هاي (کلروفیل  - کلروفیل 

به سؤاالت زیر دربارة از انرژي به ماده پاسخ دهید.  6

یک تفاوت بین ساختار برگ تک لپه اي ها و دولپه اي ها را بنویسید.

یک ویژگی سبزدیسه هاي (کلروپالست هاي) اسپیروژیر را بنویسید.

در واکنش هاي وابسته به نور، منشأ پروتون هاي موجود در فضاي درون تیالکوئید از کجاست؟

CO2در چرخۀ کالوین، افزودن  به مولکول پنج کربنی توسط کدام فعالیت آنزیم روبیسکو انجام می شود؟

به گیاهانی که تثبیت کربن در آن ها در زمان هاي متفاوت انجام می شود، چه می گویند؟

در هر یک از عبارت هاي زیر، جواب صحیح را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید و در برگۀ پاسخ نامه بنویسید.  7

در تنفس نوري، وضعیت براي نقش (اکسیژنازي - کربوکسیالزي) آنزیم روبیسکو مساعد می شود.

باکتري هاي نیترات ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند، از باکتري هاي (شیمیو سنتز کننده - فتوسنتز کننده اکسیژن زا) هستند.

درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  8

فتوسیستم ها در غشاي تیالکوئید قرار دارند و با مولکول هایی به نام ناقل الکترون به هم مرتبط می شوند.
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در هریک از عبارت هاي زیر جاي  خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  9

باکتري هاي نیترات ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند، از باکتري هاي .................. هستند.

اصطالحات زیر را تعریف کنید.  10

C3گیاهان 

درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  11

C4تثبت کربن در گیاهان  در دو مرحله، ابتدا در یاخته هاي غالف آوندي و سپس در یاخته هاي میانبرگ انجام می شود.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  12

باکتري هاي نیترات ساز که .................. را به نیترات تبدیل می کنند، از باکتري هاي شیمیوسنتزکننده هستند.

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  13

هر فتوسیستم شامل آنتن گیرندة نور و یک مرکز واکنش است.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  14

2الکترون هاي حاصل از تجزیۀ آب، کمبود الکترونی  .................. در مرکز واکنش فتوسیستم  را جبران می کنند.

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  15

CO2C4CAMتفاوت آنزیم روبیسکو با آنزیمی که در ترکیب  با اسید سه کربنی در گیاهان  و  نقش دارد، چیست؟

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  16

میانبرگ در بعضی گیاهان از یاخته هاي اسفنجی تشکیل شده است. 

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  17

عالوه بر سبزینه ها، چه رنگیزه هاي دیگري در غشاي تیالکوئید وجود دارند؟

منبع تأمین الکترون در باکتري هاي گوگردي چه مولکولی است؟

در مورد جانداران فتوسنتز کنندة دیگر به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   18
الف) از چه باکتري هایی در تصفیۀ فاضالب ها براي حذف هیدروژن سولفید استفاده می کنند؟ 

ب) یک آغازي تک یاخته اي را نام ببرید که در صورت نبود نور، سبزدیسه هاي (کلروپالست هاي) خود را از دست می دهد.

در مورد فتوسنتز به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  19

میانبرگ گیاهان دولپه و تک لپه شامل یاخته هاي نرم آکنه است یا سخت آکنه؟

بیشترین جذب کاروتنوئید ها در چه بخش هایی از نور مرئی است؟

2کمبود الکترون سبزینۀ a در فتوسیستم  چگونه جبران می شود؟

CO2در چرخۀ کالوین   با فعالیت کدام آنزیم با ریبولوزبیس فسفات ترکیب می شود؟

CO2به فرایند استفاده از  براي تشکیل ترکیب هاي آلی، چه می گویند؟

 

شکل روبه رو فتوسنتز در چه گیاهانی را نشان می دهد؟  20
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کارایی گیاه را در استفاده از طول موج هاي متفاوت نور افزایش می دهد.

ریبولوز بیس فسفات 

یاخته هاي میانبرگ 

باکتریوکلروفیل

الف) گیاهان    2

ب) گیاهان  

ج) گیاهان  

  3

سبزدیسه (کلروپالست)

  4

کاروتنوئید ها

 نانومتر

فتوسیستم 

ریبولوز بیس فسفات

گیاهان 

روز

  5

کلروفیل 

  6

میانبرگ گیاه دولپه از یاخته هاي نرم آکنه اي (پارانشیمی) نرده اي و اسفنجی تشکیل شده؛ ولی در گیاه تک لپه از یاخته هاي اسفنجی تشکیل  شده است و یا در یاختۀ غالف آوندي گیاه
دولپه سبزدیسه وجود ندارد؛ ولی در یاختۀ غالف آوندي گیاه تک لپه وجود دارد.  

نواري یا دراز

پروتئینی که در زنجیرة انتقال الکترون یون هاي پروتون را از بستره به فضاي درون تیالکوئید پمپ می کند و تجزیۀ آب درون فضاي تیالکوئید  

کربوکسیالزي

گیاهان 

7  دنابسپاراز ( پلی مراز)

اکسیژ نازي

شیمیوسنتز کننده

  8

درست

  9

شیمیوسنتز کننده

  10

به گیاهانی که تثبیت کربن در آن ها فقط با چرخۀ کالوین انجام می شود، گیاهان  می گویند. 

  11

نادرست

  12

آمونیوم
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نادرست

  14

سبزینه (کلروفیل)

  15

آنزیمی که در ترکیب  با اسید سه کربنی و تشکیل اسید چهارکربنی نقش دارد، برخالف روبیسکو به طور اختصاصی با  عمل می کند و تمایلی به اکسیژن ندارد.

  16

(درست) 

  17

کاروتنوئیدها 

الف) باکتري هاي گوگردي   18
ب) اوگلنا

  19

نرم آکنه

آبی و سبز

از تجزیۀ نوري آب

روبیسکو

تثبیت کربن

گیاهان   20
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