


 زیست شناسی دوازدهم فصل ششم-آسان- تستی

)رییغت اب( ؟دریگیم تروص هسیدزبس يهیحان مادک رد بآ يهیزجت ،زتنسوتف رد-1

هرتسبدیئوکالیت لخاد ياضفءاشغ ود نیب ياضفدیئوکالیت ءاشغ

.................. ،اه دیئوکالیت ياشغ رد -2

.دشاب یم  متسیسوتف هب  متسیسوتف زا ،هدش جراخ نورتکلا تکرح.دوش یم هدوزفا دییوکالیت  مکارت رب ،ییاشغ پمپ ندش لاعف اب

.دوش یم  لیکشت ببس ،  هب لاصتا اب نژوردیه ياه نوی.دوش یم هتساک هرتسب رد  مکارت زا ،یلاناک نیئتورپ ندش لاعف اب

H +12

H +NAD+NADH

.دوشیمن ..................  ،ترذ گرب رد-3

فرصم  ، میزنآوکلیتسا دیلوت ریسم رد

دیلوت  ، متسیسوتف زا نورتکلا جورخ اب نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد

فرصم  ،هزیکار رد سبرک ۀخرچ ياهشنکاو رد

فرصم هتافسف ود ینبرک  دیسا يزاوه سفنت ۀلحرم نیلوا رد

ANAD+

1NADPH

NADH

3

.دوشیمن.................. هاگ چیه ،اهدیئوکالیت ینورد ياضف رد-4

دازآ نورتکلااج هب اج نژوردیه نویدیلوت نژیسکاتیبثت نبرک دیسکا يد

؟دراد یگتسب لماوع مادک هب صاخ هایگ ره زتنسوتف هنیهب حطس-5

امد و نبرک دیسکا يد مکارت ،رون تدشنبرک دیسکا يد مکارت و يرون سفنت ،امد

رون تدش و امد ،يرون سفنترون تدش و يرون سفنت ،نبرک دیسکا يد مکارت

؟تسا رتلاعف زتنسوتف يارب ، ياهلولس مادکرد وکسیبور میزنآ-6

نیریز مردیپاییالاب مردیپايدنوآ فالغگربنایم

C4

؟تسا تسردان مادک یهایگ لولس کی رد اهنیئتورپ رارقتسا لحم دروم رد-7

يردنکوتیم یلخاد ياشغ رد ینیئتورپ لقاندیئوکالیت ياشغ رد وکسیبور

يردنکوتیم یلخاد ياشغ رد  ةدننکدیلوتدیئوکالیت ياشغ رد ینوتورپ پمپ ATP

؟تسا تسرد هنیزگ مادک-8

.دوشیم هدهاشم  ناهایگ رد طقف نیولاک

.دباییم شهاک ای شیاسکا تاووریپ ریمخت ياه شنکاو یمامت یط

.تسا ینبرک  ،نبرک تیبثت یط هدشلیکشترادیاپ بیکرت نیلوا ، دننامه  ناهایگ رد

.دوشیم فرصم تاووریپ يزاوه سفنت دننامه ریمخت یط

C3

C4C33

؟تسا تسردان هلمج مادک-9

.دنوشیم ماجنا يرون ياهشنکاو هب یگتسباو نودب رون زا لقتسم ياهشنکاو

.دوشیم هتفگ  زا هدافتسا اب یلآ بیکرت ندش هتخاس دنیآرف هب نبرک تیبثت

.تسا هنبرک  دوشیم هتخاس نیولاک ۀخرچ رد هک ياهدام نیلوا

.دوشیم لقتنم هنبرک  لوکلوم کی هب تافسف کی ،تافسف سیب زولوبیر کی لیکشت يارب

CO2

6

5

1

از انرژى به ماده



..................ً اعطق دهدیم ماجنا زتنسوتف هک يرادناج ره-10

.تسا یلولسرپ.دراد هنیزبس.دنکیم دیلوت نژیسکا.دنکیم فرصم دیسکايد نبرک

؟تسیچ زتنسوتف رد  یلصا شقن-11

رون هب هتسباو ياهشنکاو يارب نوتورپ و يژرنارپ ياهنورتکلا نیمأت

زتنسوتف يرون ياهشنکاو رد ییایمیش يژرنا هب يرون يژرنا لدبم

رون زا لقتسم ياهشنکاو رد ینبرک هس دنق لیکشت يارب يژرنارپ ياهنورتکلا نیمأت

رون هب هتسباو ياهشنکاو رد ینبرک هس دنق لیکشت يارب يژرنا رپ ياهنورتکلا نیمأت

NADPH

؟دوش یم هریخذ داوم مادک رد تقوم روط هب ییایمیش يژرنا نیا ،ددرگ یم لیدبت ییایمیش يژرنا هب يرون يژرنا هک ،زتنسوتف دنیارف رد-12

NADPH, C6H12O6ATP , NADPH, ATPC6H12O6AMP , NADP +

)رییغت اب( ؟تسا مادک ،رون زا لقتسم یکیرات ياه شنکاو لوصحم-13

ATPNADPH2NADP +NAD+

.................. هک دهدیم خر ینامزً اعطق يرون سفنت-14

.دشاب مک  نازیم و دشاب هتسب هایگ ياههنزور.دشاب دایز  نازیم و دشاب هتسب هایگ ياههنزور

.دشاب هتشاد يزانژیسکا تیلاعف وکسیبور.دشاب هتسب هایگ ياههنزور و دشاب مرگ رایسب اوه

O2CO2

.................. دنتسه ازنژیسکا ةدننکزتنسوتف هک ییاهيرتکاب ۀمه-15

.دنراد هنیزبس.دننکیم دیلوت درگوگ

.دنهدب تسد زا ار دوخ تسالپورلک دنناوتیم.دننکیم دیلوت  O2

؟تسین زتنسوتف رد رثؤم لماوع زا کیمادک-16

هقاس نیمز دوجورون شبات تدش نازیم نازیم O2CO2

؟دننکیم ایحا ار مادک ادتبا ، متسیسوتف زا هدش جراخ ياهنورتکلا-17

نبرک دیسکا يد هنیزبسبآ

2

aNADP +

.دوش یم لصاح .................. ياه شنکاو یط و .................. رد  ،يرفعج گرب میشنارلک ياه لولس رد-18

نیولاک ي هخرچ ـ دیئوکالیت نوردییایمیش هب ینارون يژرنا لیدبت ـ دیئوکالیت نورد

نیولاک ي هخرچ ـ هرتسبییایمیش هب ینارون يژرنا لیدبت ـ هرتسب

NADP +

؟دوش فرصم هسیدزبس رد دناوت یمن ریز دراوم زا کی مادک-19

CO2O2OH2NADH

.................. ،زتنسوتف .................. يرون سفنت رد-20

.دهدیمن ماجنا تیلاعف وکسیبور میزنآ – دننامه.دهدیمن ماجنا تیلاعف وکسیبور میزنآ – فالخرب

.دهدیم ماجنا تیلاعف وکسیبور میزنآ – دننامه.دهدیم ماجنا تیلاعف وکسیبور میزنآ – فالخرب

؟دنتسه رت لاعف ، ياه لولس مادک رد ،نیولاک هخرچ ياه میزنآ-21

يا هدرن گرب نایميدنوآ فالغییالاب مردیپانیریز مردیپا

C4

.دنوشیم تفای ارفا و بسا يرکیپ ياهلولس رد ..................  ياهلوکلوم-22

FAD+NAD+NADP و وکسیبور میزنآ میزنآوک و  و  و  +NAD+NADP +AFAD+

2



.تسا .................. ،دنوشیمن دیلوت زتنسوتف لحارم زا هلحرم کی رد هک یبیکرت ود-23

ADPNADP و هنبرک هس دنق و  و هنبرک هس دنق و  +NADP +ATPNADPHATP

.................. تفگ ناوتیمن ناهایگ دروم رد-24

.دنراد رارق مه رانک ،یبوچ و شکبآ يدنوآ ياههتسد.دنرادن تسالپورلک ،یجنفسا ياهگربنایم

.دنرادن ياهدرن گربنایم.دنراد تسالپورلک ،هنزور نابهگن ياهلولس

C4

.دوشیم  ..................  دننامه  .................. هلحرم رد-25

فرصم  ،نیولاک ۀلحرم نیرخآ – زیلوکیلگ لوادیلوت  ،تاووریپ شیاسکا – زیلوکیلگ رخآ

دیلوت رادتافسف ینبرک  بیکرت ،سبرک ۀلحرم نیلوا – نیولاک لوادیلوت ،تاووریپ شیاسکا – سبرک رخآ

ATPATP

CO26

.دوشیم ماجنا زور رد مه و بش رد مه ..................  هایگ رد-26

وج  بذج ،تیبثت ،وج  بذج ، تیبثت ، CAMCO2CAMCO2C4CO2C4CO2

.دننکیم .................. يژرنا فرص اب ،فسوی نسُح دیئوکالیت ياشغ رد دوجوم یلاناک ياهنیئتورپ-27

لیدبت  هب ار دراو دیئوکالیت هب ار نژوردیه ياهنوی

جراخ دیئوکالیت زا ار نژوردیه ياهنویلیدبت  هب ار 

ATPADP

ADPATP

.دراد .................. هزیکار .................. هسیدزبس-28

يوقلح ياند - فالخربازجم ياضف هس - دننامه

دوخ نورد ار نبرک شیاسکا ددع شهاک ییاناوت - فالخربدوخ یلخاد ياشغ رد ار زاس  میزنآ - دننامه ATP

؟تسین حیحص هدننکزتنسوتف ياهيرتکاب دروم رد ریز ياهترابع زا دادعت هچ-29

.................. اهنآ ۀمه

.دننکیم فرصم  )ب                .دنراد ار بآ ۀیزجت ییاناوت )فلا

.دنراد يزتنسوتف ةزیگنر )د                    .دننکیم دیلوت نژیسکا )ج

CO2

1234

؟تسا هدش نایب یتسرد هب ترابع دنچ ،هدننکزتنسوتف ياهيرتکاب دروم رد-30

.دنراد  زا ار یلآ ةدام دیلوت ییاناوت اهنآ ۀمه )فلا

.دنراد ار هزیگنر دیلوت ییاناوت اهنآ ۀمه )ب

.دنراد ار نبرک شیاسکا ددع شهاک ییاناوت اهنآ ۀمه )پ

.دنراد ار هدام عون کی لقادح شیاسکا ییاناوت مادک ره )ت

CO2

1234

ثعاب دوخ لمع اب هک دنراد ییاهنیئتورپ دوخ ياهدیئوکالیت ياشغ رد ،دننکیم هدافتسا دیسکايد نبرک تیبثت يارب نیولاک هخرچ زا طقف هک یناهایگ-31

؟تسا حیحص اهنیئتورپ عون نیا اب هطبار رد هنیزگ مادک .دنوشیم دیئوکالیت نورد يدیسا تلاح شهاک

.دننکیم هدافتسا دوخ تیلاعف يارب بآ أشنم اب ییاهنورتکلازا.دناتخاونکی تماخض اب يرهاظ ياراد

.دنهدیم لاقتنا تظلغ بیش تهج فالخ رد ار تبثم نوی.دنهدیم شهاک ار یندعم تافسف نازیم ،تبثم ياهنوی لاقتنا نمض

. .................. ازنژیسکاریغ هدننکزتنسوتف ياهيرتکاب .................. ازنژیسکا هدننکزتنسوتف ياهيرتکاب-32

.دننکیم هدافتسا نورتکلا عبنم ناونع هب بآ زا ـ دننامه.دننکیم بذج ار دیسکايدنبرک ـ فالخرب

.دنالیفورلکویرتکاب ِيزتنسوتف هزیگنر ياراد ـ دننامه.دننکیم دازآ  ،یلآ بیکرت دیلوت یط ـ فالخرب O2
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)رییغت اب( ؟تسا قداص کشخ و مرگ ياوه و بآ هب  ناهایگ خساپ دروم رد ،هنیزگ مادک-33

.دهدیم ماجنا مه يزانژیسکا تیلاعف دایز نازیم هب ،اهنآ نبرکدیسکايد ةدننکتیبثت میزنآ ، ناهایگ دننامه

.دنهدیم ماجنا زور و بش توافتم ياهنامز رد و فلتخم ناکم ود رد ار وج نبرکدیسکايد تیبثت ، ناهایگ فالخرب

.دننکیم دیلوت  ،تسالپورلک زا جراخ رد ینبرک ود بیکرت کی ۀیزجت اب ، ناهایگ فالخ رب

.دنراد ار زتنسوتف رون زا لقتسم ياهشنکاو ماجنا ییاناوت ، ناهایگ دننامه

C4

CAM

C3

C3CO2

CAM

؟تسا تسردان ،دایز یکشخ و امرگ هب خساپ رد ینابایب ياهمتسیسوکا نکاس ناهایگ يراگزاس ةرابرد ،هنیزگ مادک-34

.دوشیم هایگ دراو اههنزور قیرط زا نبرکدیسکايد ،بش ماگنه رد

.دوشیم نیولاک ۀخرچ ياهشنکاو ماجنا عنام يدنیارف ،زور ماگنه رد

.دباییم راشتنا اهتسالپورلک نورد هب هدش دازآ نبرک دیسکايد ،زور ماگنه رد

.دوشیم هریخذ اههتخای رد ،نبرک دیسکايد تیبثت زا یشان یلآ ياهلوکلوم ،بش ماگنه رد

.................. ناهایگ رثکا-35

.دننکیم نیولاک ۀخرچ دراو سپس و تیبثت یلآ دیسا کی رد ادتبا ار .دننکیم نیولاک ۀخرچ دراو هطساو نودب و میقتسم روط هب ار 

.دنراد تسالپورلک يدنوآ فالغ ياههتخای رد.دنوشیم فرصم رادقم کی هب  ، نیولاک ۀخرچ رد

CO2CO2

ATPNADPH

36-..................

.تسا ریثأت یب  دیلوت رب ،نورتکلا لاقتنا ي هریجنز زا يوضع ناونع هب

.دوش یم دیلوت ینبرک هس لوکلوم زا ینبرک هس دنق لیکشت ماگنه هب ،نیولاک ۀخرچ رد

.دراد شقن  متسیسوتف طسوت بآ ي هیزجت رد و دنک یم کمک رون نتخادنا ماد هب رد لیفورلک هب

.دراد شقن ینبرک جنپ بیکرت زا ینبرکراهچ بیکرت لیکشت رد و دنک یم لقتنم نیولاک ي هخرچ هب ار اه نورتکلا

NADP +

ATP

1

؟تسا تسرد نوتیز تخرد گرب نایم یمیشناراپ لولس دروم رد ترابع مادک-37

.دتفایم قافتا لولس نیا مسالپوتیس و يردنکوتیم رد دوشیم دیلوت  و فرصم  نآ رد هک یشنکاو ره

.دتفایم قافتا لولس نیا يردنکوتیم رد اعطق دوشیم دیلوت  نآ رد هک یشنکاو ره

.دنهدیم تسد زا نورتکلا لاقتنا هریجنز رد ار دوخ ياهنورتکلا ،نآ ینورتکلا لقان عون ره

.دریگیم رارق هدافتسا دروم تسالپورلک رد ،نآ يردنکوتیم رد يدیلوت تابیکرت زا یخرب

O2CO2

ATP

؟تسا تسردان ترابع مادک ، ناهایگ رد ینبرک هس دنق لیکشت و  تیبثت دنور رد-38

يدنوآ فالغ لولس رد دیسا زا  ندش دازآگرب نایم لولس رد ینبرکراهچ بیکرت لیکشت

وکسیبور میزنآ کمک هب ینبرک راهچ بیکرت لیکشتيدنوآ فالغ لولس رد نیولاک ي هخرچ هب  دورو

CO2C4

CO2

CO2

؟تسا تسردان ترذ هایگ )متسیسوتف( يژرنا لیدبت ياههناماس دروم رد ،ترابع مادک-39

.دوشیم تفای شنکاو زکرم کی اهنت و رون هدنریگ نتنآ ددع نیدنچ متسیسوتف ره رد

.دنکیم لقتنم شنکاو زکرم هب و دریگیم ار رون يژرنا هک تسا هدش هتخاس نیئتورپ یعاونا و توافتم ياههزیگنر زا نتنآ ره

.دناهتفرگ رارق ینیئتورپ يرتسب رد هک دراد  لیفورلک ياهلوکلوم لماش هزیگنر عون کی طقف شنکاو زکرم

.دنراد رارق تسالپورلک ینورد ءاشغ رد  و  متسیسوتف مان هب ییاههناماس رد نیئتورپ یعاونا اب هارمه يزتنسوتف ياههزیگنر

a

12

؟تسا تسردان ینومیم لگ هایگ رد زتنسوتف يرون ياهشنکاو هرابرد کی مادک-40

.تسا تسالپورلک هرتسب رد  ياهنوی مکارت شهاک رد رثوم یلماع ینیئتورپ پمپ

.دنکیم مهارف ار  دیلوت يارب مزال يژرنا ،نورتکلا لاقتنا هریجنز کی اهنت

.دنک لاعف ار دیئوکالیت ینیئتورپ پمپ دناوتیم  هنیزبس هتخیگنارب ياهنورتکلا

.دوشیم  فرصم هب رجنم اهدیئوکالیت زا  جورخ

H +

ATP

P680

H +ATP
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؟تسا تسردان یفلع هایگ کی گرب ياهلولس رد رون هب هتسباو ياهشنکاو هرابرد ترابع مادک-41

.دراد لابند هب ار  دیلوت ، هب  زا هدشکیرحت ياهنورتکلا لاقتنا

.دنکیم لاعف ار دیئوکالیت ییاشغ پمپ ، زا هتخیگنارب ياهنورتکلا يژرنا

.دشابیم رثوم دیئوکالیت نورد  مکارت شهاک رد ،زاس نیئتورپ

.ددرگیم ناربج بآ لوکلوم هیزجت اب  ياهنورتکلا دوبمک

P680P700ATP

P700

ATPH +

P680

.................. تفگ ناوتیمن سانانآ دننام یناهایگ دروم رد-42

.دنهدیم ماجنا ار  دیلوت بش لوط رد.دنهدیم ماجنا ار بآ يرون ۀیزجت زور لوط رد

.دهدیم خر  نبرک ۀیلوا تیبثت بش لوط رد.دوشیم يدیسا اهنآ دیئوکالیت نورد زور لوط رد

NADPH

CO2

.................. يزتنسوتف ياهشنکاو رد-43

.دسریم ماجنا هب  فرصم نودب ،يدیئوکالیت ياشغ زا  روبع

.تسا هارمه  زیلوردیه اب ،تظلغ بیش تهج رد اهنوتورپ تکرح

.دریگیم تروص بآ ۀیزجت زا ، متسیسوتف ۀتفرتسدزا ياهنورتکلا ناربج

.دوشیم نورتکلا دوبمک راچد  متسیسوتف ، زا نورتکلا جورخ اب

H +ATP

ATP

I

P700II

.................. ،اهمتسیسوتف رد شنکاو زکارم-44

.دنتسه  و  ياههنیزبس ياراد.دننکیم تفایرد رون هدنریگ ياهنتنآ زا ار يژرنا

.دنراد ار بآ هیزجت ییاناوت.دنرادن دیئونتوراک ،رون ةدنریگ ياهنتنآ دننامه

ab

.دسریم ماجنا هب .................. ، ناهایگ .................. ،دنوشیم زاب بش ماگنه هب ،لومعم روطهب اههنزور هک یناهایگ رد-45

بش ماگنه رد )( نبرک تیبثت ۀلحرم ود - فالخربزور ماگنه هب نیولاک ۀخرچ ياهشنکاو - دننامه

هتخای عون کی رد )( نبرک تیبثت ۀلحرم ود - دننامهینبرک هس یبیکرت رد وج )( نبرک تیبثت - فالخرب

C4

CO2

CO2CO2

؟دنوشیم فرصم ر ون هب هتسباو ياهشنکاو ِلوصحم عون ود ره هک تسا طوبرم نیولاک ۀخرچ زا ياهلحرم هب ترابع مادک-46

.دوشیم لیدبت  دنق هب دنق یعون.دوشیم جراخ هخرچ زا  دنق

.دوشیم لیدبت  دنق هب لوکلوم یعون.دنوشیم هتخاس  دنق زا هخرچ رگزاغآ لوکلوم

C3C3

C3C3

. .................. ،درادن ناکما-47

.دشاب نیتامورک دقاف و هدنز ياههتخای ياراد گربگر.دنشاب زتنسوتف يرون ياهشنکاو ماجنا لحم یتسوپور ياههتخای

.دشاب ینییاپ تسوپور ریز رد هلصافالب ياهدرن میشناراپ.دشاب یکیتکال ریمخت ماجنا يارب یلحم ،گربنایم ياههتخای

PP PPPP

H O2

PPPP + PP  i +
یژرنا

.دوش یم ماجنا .................. لیدبت ریسم رد ،لباقم شنکاو-48

زیلوکیلگ ي هلحرم رد تاووریپ هب ینبرک هس بیکرت

زتنسوتف رد نورتکلا لاقتنا ياه هریجنز رد ،يژرنا

نیولاک ي هخرچ رد ینبرک هس دنق هب ینبرک هس لوکلوم

سبرک ي هخرچ رد ینبرک راهچ هب ینبرک جنپ بیکرت

.دوشیم  .................. ،ددرگیم  ..................  هک نیولاک هخرچ زا ياهلحرم نامه رد ،الوزآ هایگ گرب رد-49

دیلوت ینبرک شش بیکرت ـ فرصم دیلوت ینبرک هس دنق ـ )ایحا( شهاک راچد

ماجنا وکسیبور يزالیسکوبرک تیصاخ ـ هخرچ دراو دیلوت رادتافسف ینبرک هس دنقً اعطق ـ يزاسزاب 

NADP +ATP

ADPCO2
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. .................. دیئوکالیت ياشغ رد نورتکلا لاقتنا هریجنز ياهشنکاو دننامه يردنکوتیم رد نورتکلا لاقتنا هریجنز ياهشنکاو رد-50

.دوشیم ماجنا یشیاسکا ندش هتخاس شور هب و نورتکلا لاقتنا ياهشنکاو رثا رد  دیلوت

.تسا یندعم هدام کی ،نورتکلا ییاهن هدنریگ

.ددرگیم  دیلوت ثعاب تظلغ بیش تهج رد اهنوتورپ تکرح

.دنراد یلاناک شقن و هدوب يراتخاس نیئتورپ ،هریجنز رد دوجوم ياهنیئتورپ یمامت

ATP

ATP

..................تفگ ناوتیمن-51

.دنراد ار  فرصم و دیلوت ییاناوت هنادناهن ناهایگ رد یجنفسا گربنایم ياههتخای همه

.دوشیم ماجنا توافتم هتخای عون ود رد  تیبثت لحم سانانآ هایگ رد

.دنتسه هسیدزبس دقاف ،هدننکزتنسویمیش ياهيرتکاب دننامه اهيرتکابونایس

.تسا  زا هدافتسا اب هداس ياهدنق زتنس ،دوخن گرب رد نیولاک هخرچ یلصا شقن

ATP

CO2

CO2

.................. يرون سفنت رد-52

.دنکیم تکرش هتافسف ود ۀنبرک  لوکلوم کی

.دوشیم لیکشت رادیاپ ۀتافسف ود ۀنبرک  لوکلوم کی

.دنوشیم جراخ تسالپورلک زا هک دوشیم لیکشت هنبرک  و هنبرک  لوکلوم کی

.دنکیم تکرش يردنکوتیم رد  لیکشت رد تسالپورلک زا جورخ زا سپ هنبرک  لولکلوم

5

5

32

2ATP

.................. ،شنکاو زکرم .................. نتنآ ،متسیسوتف کی راتخاس رد-53

.دنک لقتنم يرگید ةزیگنر هب ار هدشبذج يژرنا دناوتیمن ـ فالخرب.دوشیم هدهاشم متسیسوتف کی راتخاس رد یتوافتم دادعت هب ـ دننامه

.تسا دوخ راتخاس رد هزیگنر عون نیدنچ لماش ـ فالخرب.تسا هدش هتخاس نیئتورپ یعون زا طقف ـ دننامه

؟دریگیم ماجنا ناکم کی رد رادیاپ هنبرک  دنق دیلوت و هنبرک  بیکرت دیلوت اه نآ رد هک تسا حیحص یناهایگ ۀمه اب هطبار رد دروم مادک-54

.دوش يزمسا راشف شهاک ثعاب یتابیکرت اهنآ ياههتخای کمادنا نیرتگرزب رد تسا نکمم

.دهدیم ماجنا يزالیسکوبرک لمع وکسیبور ،تسا زاب اه نآ هنزور هک ینامز رد

.دنتسه دوخ يدنوآ فالغ ياه هتخای رد هنبرک  بیکرت اب  بیکرت يارب یصاصتخا یمیزنآ ياراد

.دنراد ناهایگ ریاس زا رتشیب ییاراک يداع طیارش رد

43

CO23

؟تسا هدش نایب تسردان هنیزگ مادک-55

.تسا يدنوآ فالغ ياههتخای عون رد طقف ، و  ياهگرب توافت

.دهدیم شهاک ار  ، ناهایگ رد  تیبثت رد هدش دیلوت لوکلوم نیلوا

.دنرادن مه اب یتوافت  و  ناهایگ رد وکسیبور ياهمیزنآ

.دنراد بآ يرادهگن يارب یتابیکرت ،دوخ ياههچیرک رد  ناهایگ

C3C4

CO2C4PH

C4C3

CAM

؟تسا تسرد سگرن هایگ دیئوکالیت ياشغ رد يژرنا لیدبت ۀناماس ره ةرابرد ،هنیزگ مادک-56

.دنکیم لقتنم نتنآ ره هب و دریگیم ار رون يژرنا ،نآ شنکاو زکرم

.دوشیم تفای نیئتورپ عون کی و هزیگنر عون کی طقف ،نآ نتنآ ره رد

.دنراد رارق ینیئتورپ يرتسب رد ، )لیفورلک( هنیزبس ياهلوکلوم ،نآ شنکاو زکرم رد

.دنکیم زاغآ ار دوخ تیلاعف رتمونان  و  ياهجوم لوط بذج رثکادح تفایرد اب

a

700680
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؟تسا حیحص دروم مادک ،دنوشیم زاب بش ماگنه رد لومعم روطهب اههنزور هک یناهایگ رد-57

.ددرگیم دعاسم وکسیبور میزنآ يزانژیسکا شقن يارب تیعضو یطیارش رد ، هک ناهایگ فالخرب

.دنناسریم ماجنا هب هباشم نامز کی رد ار نبرک تیبثت زا هلحرم ود ، ناهایگ دننامه

.دننکیم تیبثت ار نبرک ،اههنزور ندوبهتسب تروص رد طقف ، ناهایگ دننامه

.دریگیم ماجنا هتخای عون کی رد ،اهنآ نبرک تیبثت دنیآرف ، ناهایگ فالخرب

C3

C3

C4

C4

؟تسا تسردان انلگوا رد دوجوم )متسیسوتف( يژرنا لیدبت ۀناماس ره دروم رد ،ترابع مادک-58

.دسریم  لوکلوم هب تیاهن رد نورتکلا لاقتنا ةریجنز زا روبع زا دعب  متسیسوتف زا هدش هتخیگنارب ياهنورتکلا

.دراد دوجو نیئتورپ یعاونا هارمه هب  لیفورلک لوکلوم کی اهنت ،نآ شنکاو زکرم ره رد

.دراد رارق ینیئتورپ يرتسب رد هک تسا  متسیسوتف رد عقاو  لیفورلک ياهلوکلوم ياراد 

.دراد دوجو  و  متسیسوتف نیب نورتکلا لاقتنا ةریجنز کی اهنت ،دیئوکالیت ءاشغ رد

1NADP +

a

P680a2

12

؟تسا تسردان ترابع مادک ،ترذ رد ینبرک هس دنق لیکشت و  تیبثت دنور رد-59

يدنوآ فالغ ۀتخای رد دیسا زا  ندش دازآگربنایم ۀتخای رد ینبرکراهچ بیکرت لیکشت

وکسیبور میزنآ کمک هب ینبرکراهچ بیکرت لیکشتيدنوآ فالغ ۀتخای رد نیولاک ۀخرچ هب  دورو

CO2

CO2

CO2

. .................. اعطق گرب ره راتخاس رد-60

.دراد تسالپورلک هنزور نابهگن ياهلولس دننامه ،گربنایم ياهلولس زا لولس ره

.دناهدش عقاو ياهدرن گربنایم ياهلولس ریز رد یجنفسا گربنایم ياهلولس

.تسا رتکیدزن ییور تسوپور هب شکبآ دنوآ هتسد هب تبسن یبوچ دنوآ هتسد

.تسا توافتم نیریز تسوپور اب ییور تسوپور رد نزور ره ةدنهدلیکشت ۀنزور نابهگن ياهلولس دادعت
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