


 زیست شناسی دوازدهم فصل ششم-پرش- تستی

.درادن دوجو .................. ناکما .................. نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد-1

نآ ندش دیسکا زا لبق ،ییاشغ پمپ ءایحا ـ هسیدزبسنژیسکا طسوت لوکلوم نیرخآ شیاسکا ـ هزیکار

NADHP700  شیاسکا لابند هب لوکلوم کی شهاک ـ هسیدزبس طسوت لوکلوم نیلوا شیاسکا ـ هزیکار

.درادن دوجو .................. زا نورتکلا لاقتنا ناکما زتنسوتف دنیآرف ِیط-2

 متسیسوتف  لیفورلک هب بآرادیاپان ِتابیکرت زا لصاح ياهلوکلوم هب 

هدشدیسکا ياهدیتوئلکونيد هب بآ متسیسوتف  لیفورلک هب 

NADPHa1

P700a2

. .................. ًاعطق دوش لیکشت ینژوردیه دنویپ ،هتخاینایم نورد اهنیئتورپ راتخاس رد هاگره-3

.دربیم یطخ ریغ تلاح هب ار دیتپپیلپ هریجنز.تسا هتشاد دوجو يدیتپپ دنویپ طقف

.دنریگیم رارق مه رانک رد هریجنز دنچ ای ود.دریگیم ماجنا  روضح رد دیساونیمآ لاصتا rRNA

.................. ادتبا ،اهدیئوکالیت ياشغ رد نورتکلا لاقتنا يهریجنز لوط رد اهنورتکلا تکرح اب-4

.دوشیم مهارف پمپ تیلاعف يارب مزال يژرنا.دوشیم لیدبت  هب 

.دوشیم مهارف  ندش هتخاس يارب مزال يژرنا.دنوشیم دراو دیئوکالیت هب هرتسب زا نژوردیه ياهنوی

NADP +NADPH

ATP

؟دشابیمن حیحص نورتکلا لاقتنا ياههریجنز دروم رد هلمج مادک-5

.دنسریم  هبً امیقتسم  متسیسوتف شنکاو زکرم زا هتخیگنارب ياهنورتکلا

.دنوشیمن لقتنم  و هدنریذپ لوکلوم هبً امیقتسم  متسیسوتف رد هتخیگنارب ياهنورتکلا

.دوشیم لیکشت  تیاهن رد  متسیسوتف ياهنورتکلا یگتخیگنارب زا

.دراد دوجو اهدیئوکالیت ياشغ رد نورتکلا لاقتنا ةریجنز عون ود طقف

1NADP +

2NADP +

1NADPH

.................. نیمز يور نارادناج نیرتیمیدق زا یکی-6

.دننک هیزجت ار كاینومآ دنناوتب تسا نکمم.دنروآیم تسدهب نورتکلا طقف ،یلآ تابیکرت شیاسکا زا

.دننکیم یگدنز یبآ قطانم رد.دنرادن زاین ،رون يژرنا هب

.................. ،زتنسوتف رد-7

.دشاب یم  داجیا يارب یبسانم لحم ،اه دییوکالیت ءاشغ .ددرگ یم  زیلوردیه هب رجنم ،اهدیئوکالیت زا نوتورپ جورخ

.دریگ یم تروص  فرصم نودب ،اهدیئوکالیت رد  جورخ و دورو .دشاب یم بآ ي هدننک هیزجت میزنآ رارقتسا يارب یبسانم لحم ،هرتسب

ATPNADP +

H +ATP

؟تسا حیحص نادرگباتفآ هایگ دیئوکالیت کی ياشغ رد دوجوم )متسیسوتف( يژرنا لیدبت ۀناماس ره دروم رد ،ترابع مادک-8

.دراد دوجو نیئتورپ یعاونا هارمههب یتوافتم ياههزیگنر ،نآ رون ةدنریگ نتنآ ره رد

.دوشیم بذج رتمونان  و  ياهجوم لوط رثکادح ،نآ شنکاو زکرم ود طسوت

.تسا سامت رد دیئوکالیت ياشغ يدیپیلوفسف ۀیال ود اب هک دهدیم نورتکلا یبیکرت هب هراومه

.دیامنیم لقتنم شنکاو زکرم هب و بذج ار دیشروخ يژرنا ،رون ةدنریگ نتنآ کی ندوب اراد اب اهنت

680700

1

از انرژى به ماده



؟تسا تسردان ،یفلع هایگ کی گرب ياههتخای رد رون هب هتسباو ياهشنکاو ةرابرد ،ترابع مادک-9

.دراد لابند هب ار  دیلوت تیاهن رد ، هب  زا هدش هتخیگنارب ياهنورتکلا لاقتنا

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

.دشابیم رثؤم دیئوکالیت نورد  مکارت شهاک رد ،زاس نیئتورپ

.ددرگیم ناربج بآ لوکلوم ۀیزجت اب  ياهنورتکلا دوبمک

P680P700ATP

P700

ATPH +

P680

. .................. فالخرب یلکلا ریمخت رد-10

.دوشیم دیلوت،یکیتکال ریمخت.دوشیم دازآ  ،يرون سفنت

.دوشیم دازآ  ،نیولاک ۀخرچ.دوشیمن دازآ  ،سبرک ۀخرچ

CO2NAD+

CO2CO2

.................. ،دنتسه رادهسیدزبس يدنوآ فالغ ياههتخای ياراد هک یناهایگ-11

.دنرادن هسیدزبس دوخ یجنفسا ياهگربنایم رد.دنرادیم هگن هتسب ار دوخ ياههنزور هراومه ،زور لوط رد

.دشاب هتشاد يزانژیسکا تیلاعف اهنآ رد دناوتیم وکسیبور.دوشیم لالتخا راچد تدش هب اهنآ زتنسوتف ،رون دایز ياهتدش رد

؟تسا هدش نایب یتسردان هب يرون سفنت دروم رد ترابع مادک-12

.دوشیم دازآ  لکش هب مسالپوتیس رد ییاهشنکاو رد و جراخ تسالپورلک زا ینبرک ود لوکلوم

.تسا نژیسکا فرصم اب ،يرون سفنت دنیآرف

.دوشیمن دیلوت  یلو دوشیم هیزجت یلآ هدام يرون سفنت رد

.دنکیم ادیپ شیاسکا نبرک ،ینبرک ود لوکلوم رد يرون سفنت رد

CO2

ATP

؟دننکیم یگدنز یبآ و یکشخ توافتم ياهطیحم رد و دنهدیم ماجنا ار زتنسوتف ةدمع شخب هک تسا ینارادناج ۀمه كرتشم یگژیو ،دروم مادک-13

.دناسریم ماجنا هب ار یسیونور لمع ،هلحرم هس زا شیب یط رد )زارمیلپ ( زاراپسبانر میزنآ

.دنهد رارق ریثأت تحت ار اهنژ یسیونور ،ياهتخای نورد ياهاشغ قیرط زا روبع اب دنناوتیم یلماوع

.دنک ییاسانش ار یسیونور عورش ةژیو يدیتوئلکون یلاوت یعون ییاهنت هب دناوتیم )زارمیلپ ( زاراپسبانر

.دنوش هتخاس اه)موزوبیر( نتانر زا ياهعومجم طسوت مه رس تشپ و نامزمه روطهب دنناوتیم اهنیئتورپ

RNA

RNA

.................. دننکیم دازآ دیسکايد نبرک ،زکولگ لوکلوم کی فرصم اب هک ییاهيرتکاب مامت-14

.دننک یگدنز ناهایگ اب تسیزمه ای كاخ رد دازآ تروص هب دنناوتیمن

.دنهد ماجنا ار نژورتین تیبثت دنناوتیم و دناهدننکزتنسوتف

.دنراد شزاس طیحم اب اما دنهد خساپ طیحم هب دنناوتیمن

.دهدیم خر هنبرک هس بیکرت کی ندش هتافسف ود هلحرم رد  لوکلوم کی دیلوت NADH

.................. دراد بآرپ و یتشوگ هقاس هک یهایگ رد-15

.دزاسیم ار  و  ياهلوکلوم نورتکلا لاقتنا هریجنز کی کمک هب

.تسا هتفای شهاک بش هب تبسن گرب هراصع  حبص ماگنه رد

.دراد ار بآ بذاج ینیئتورپ بیکرت هریخذ ییاناوت دوخ هچیرک رد

.دوشیم هدید تافسف سیب زولوبیر يزاسزاب ییاناوت اب ییاههتخای ،هتسه دقاف دنوآ ياههتخای فارطا رد

ATPNADPH

PH

؟تسا تسردان ،یفلع هایگ کی گرب ياهلولس رد رون هب هتسباو ياهشنکاو يهرابرد ،ترابع مادک -16

.دراد لابند هب ار  دیلوت ،  هب  زا هدش کیرحت ياهنورتکلا لاقتنا

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

.دشابیم رثؤم دیئوکالیت نورد  مکارت شهاک رد ،زاس  نیئتورپ

.ددرگیم ناربج بآ لوکلوم يهیزجت اب ،  ياهنورتکلا دوبمک

P680P700ATP

P700

ATPH +

P680
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.تسا .................. يدنیآرف دنق تخاس نیاربانب ،تسا هتفای .................. نبرک هب تبسن دنق لوکلوم رد نبرک متا شیاسکا هجرد-17

هاوخيژرنا - شیازفاهاوخيژرنا - شهاکهد يژرنا - شیازفاهد يژرنا - شهاک

CO2

..................ً اعطق نبرک تیبثت ریسم رد ، ناهایگ رد-18

.دراد ار رادیاپان ینبرک  لوکلوم دیلوت ییاناوت یجنفسا گربنایم.دنراد تکرش زتنسوتف رد ياهدرن ياهگربنایم

.دراد  هب تبسن يرتشیب لیامت  هب ،لاعف میزنآ نیلوا.تسین يدنوآ فالغ ياههتخای رد ،رادیاپ لوکلوم نیلوا لیکشت لحم

C4

6

CO2O2

.ددرگیم ..................  لوکلوم ،سبرک ۀخرچ ..................  ،يزاوه سفنت لوا ۀلحرم شنکاو  .................. رد-19

دیلوت ینبرک  بیکرت - دننامه - نیرخآفرصم نژیسکا - فالخرب - یط

دیلوت  -فالخرب - نیلوادیلوت  - دننامه - یط

3

CO2ADP

.دوشیم  .................. لیکشت اب ،ولابلآ تخرد گرب رد-20

دیلوت ، زا  بیکرتفرصم  ،دنق

فرصم  ، فرصم  ،بیکرت زا 

P − C5ATPC5C6CO2

− PC6P − C5CO2P − − PC3ATP

؟دشابیم تسرد »دیئوکالیت ياشغ ياههزیگنر« ةرابرد مادک-21

.تسا يرثکادح یبذج فیط هدودحم ود ياراد هزیگنر ره

.تسا رتمونان  هب کیدزن  لیفورلک یبذج هدودحم نیرتشیب

.دنراد ار بذج نیرتشیب رتمونان  ات  هدودحم رد اهدیئونتوراک

.دهدیم ناشن رتمونان  زا رتمک رد ار بذج نیرتشیب  فالخ رب  لیفورلک

b500

500600

ab500

؟تسا هدش نایب یتسردان هب ترابع مادک-22

.دباییم شهاک دیئوکالیت لخاد رد يزمسا راشف ،بآ يرون ۀیزجت اب

.دوریم شنکاو زکرم هب تیاهن رد اهنتنآ رد هتخیگنارب ياهنورتکلا يژرنا

.دریگیم تروص نآ رد شنکاو زکارم رد  ۀنیزبس بذج رثکادح هک تسا یجوم لوط هب طوبرم  و  يراذگمان

.دنوشیم يدنبمیسقت رون زا لقتسم و رون هب هتسباو هورگ ود هب يزتنسوتف ياهشنکاو

P680P700a

. .................. ناسکی .................. اب نیولاک ۀخرچ شنکاو لحم-23

.تسین -  لوکلوم تخاس لحم.تسا - زاس  میزنآ زا یجورخ ياهنوتورپ دورو لحم

.تسین - زاس  میزنآ رد  تخاس لحم.تسا - بآ يژرنا طسوت بآ ۀیزجت لحم

ATPNADPH

ATPATP

.................. هسیدزبس رون زا لقتسم ياهشنکاو .................. هزیکار نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد-24

.دوشیم فرصم نورتکلا لماح لوکلوم - دننامه.دوشیم فرصم نژیسکا - دننامه

.دنکیم ادیپ شیاسکا نبرک - فالخرب.دوشیم فرصم  - فالخرب ATP

؟تسا مادک پچ هب تسار زا اهلوکلوم لیکشت بیترت نیولاک هخرچ هب  ياهلوکلوم دورو اب-25

ینبرکهس دنق فرصم )د     فرصم )ج     دیلوت )ب     ینبرکهس دیسا دیلوت )فلا

فلا ـ ج ـ ب ـ دد ـ ب ـ ج ـ فلاج ـ ب ـ فلا ـ دد ـ ج ـ ب ـ فلا

CO2

ADPNADPH

.» .................. يزتنسوتف ياههزیگنر«    ؟تسا بسانم یتسردان هب ورهبور ۀلمج لیمکت يارب مادک-26

.دنتسه رقتسم هدننکزتنسوتف نارادناج يدیئوکالیت ياشغ رد

.دنتسه لیفورلک عون زا طقف اهتسالپورلک رد

.دنهدیم شیازفا یئرم رون توافتم ياهجوم لوط زا هدافتسا رد ار هایگ ییاراک ،اههسیدزبس رد عونتم

.دننکیم يریگولج ناطرس زورب زا و دنوشیم زغم درکلمع دوبهب ثعاب دوخ یگدنسکاداپ تیصاخ اب اههویم رد دوجوم

3



؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک-27

» .................. متسیسوتف شنکاو زکرم رد  لیفورلک«

.دنکیم لقتنم نورتکلا ییاهن ةدنریذپ هب ار رون يژرنا

.دوشیم دیسکا ،نورتکلا يزاساهر اب و تفایرد نتنآ زا ار يژرنا

.دهدیم رارق  رایتخا رد و جراخ رادم زا ار دوخ ۀتخیگنارب نورتکلا

.دنکیم تفایرد نورتکلا ،نتنآ ۀعومجم زا دوخ ۀتفر تسد زا نورتکلا ناربج يارب

aII

NADP +

.................. متسیسوتف-28

.دراد رارق نیئتورپ زا يرتسب رد ، متسیسوتف فالخرب 

.تسا شنکاو زکرم رد  لیفورلک ياراد ، متسیسوتف دننامه 

.تسا قبطنم زتنسوتف رثکادح اب شنکاو زکرم بذج رثکادح ،متسیسوتف دننامه 

.دراد بذج رثکادح رتمونان  زا رتمک هدودحم رد ، متسیسوتف فالخرب 

12

21a

12

21500

؟تسا راظتنا زا رود ،زر لگ ۀتخای ِدیئوکالیت نورد ياضف رد هدشرکذ دروم ود ره عوقو ،هنیزگ مادک رد-29

O2ATPH دیلوت و  دورو فرصم و دیلوتنورتکلا دیلوت و نبرک تیبثتنوتورپ جورخ و  دیلوت +NADPH

.................. ياهلولس يهمه-30

.دنراد هزیگنر ،هدننکزتنسوتف.دناهدننکزتنسوتف ،رادکمادنا.دنراد کمادنا ،هدننکزتنسوتف.دناهدننکزتنسوتف ،رادهزیگنر

؟دنک یمن قدص اه هدننک دیلوت ي همه دروم رد ترابع مادک-31

.دننک یم لیدبت یلآ تابیکرت هب ار یندعم داوم.دنراد رون هب هتسباو شنکاو

.دننک یم تیبثت رون زا لقتسم ياه شنکاو طسوت ار .دننک یم تفایرد نورتکلا ،یندعم ای یلآ تابیکرت زا CO2

.................. ياهلولس ي همه-32

.دنراد هزیگنر ،هدننکزتنسوتف.دنا هدننکزتنسوتف ،راد کمادنا.دنراد کمادنا ،هدننکزتنسوتف.دناهدننکزتنسوتف ،راد هزیگنر

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ترابع مادک-33

هرتسب رد  .................. شهاک ببس ..................  شیازفا هک تفگ ناوتیم ،رادتسالپورلک میشناراپ رد یلولس سفنت ای و زتنسوتف ياهدنیآرف هب هجوت اب«

».دش دهاوخ تسالپورلک

رادقم - دیئوکالیت نورد  دیلوت رادقم - دیئوکالیت نورد بآ ۀیزجت

تافسفسیبزولوبیر - تسالپورلک هرتسب رد  فرصم دیلوت - دیئوکالیت نورد  دیلوت

ADPO2NADP +

H +ATPO2

. .................. دوشیم تیبثت نبرک دیسکايد هلحرم ود یط هک یناهایگ همه رد-34

.دشابیم  ناهایگ زا شیب زتنسوتف ییاراک.دهدیم خر توافتم لولس ود رد نبرک دیسکايد تیبثت

.دشابیم زاب اهبش ییاوه هنزور.دریگیم ماجنا تسالپورلک هرتسب رد زور رد نیولاک هخرچ

C3

. .................. دیدش رون رد ،تسا کشخ و مرگ قطانم نکاس هک یهایگ گرب ياههتخای رد ییاوه ياههنزور ندوب هتسب نامز رد-35

.دوشیم لیکشت اههتخای همه مسالپوتیس رد هنبرک  دیسا یعون.دوشیم يزاسزاب تافسف سیبزولوبیر

.دوشیم دیلوت  ،وکسیبور درکلمع زا لصاح تابیکرت ۀیزجت زا.دریذپیم تروص اههنزور زا دیسکا يدنبرک لاعف بذج

4

CO2

.................. ناهایگ .................. ناهایگ-36

.دنراد بش لوط رد ار  لوکلوم دیلوت يدنمناوت – فالخرب.دنشاب هتشاد یبوخ رایسب دشر دایز رون تدش و امد رد دنناوتیم – فالخرب

.دنهدیم ماجنا يدنوآ فالغ ياههتخای رد ار نیولاک ۀخرچ – فالخرب.دنراد مه زا ازجم یمیزنآ متسیس ود نبرک تیبثت يارب – دننامه

CAMC4

NADP +
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.................. ِیط دناوتیمن ،دنکیم زاب ار دوخ ياههنزور بش رد هک یهایگ-37

.دنک دراو هنبرک  ياهلوکلوم دوخ ياههتخای رد ،بش.دنک تیبثت و بذج ار ،بش

.دهد ماجنا ار نیولاک ۀخرچ ياهشنکاو ،زور.دنک تیبثت هنبرک  ياهلوکلوم رد ار وج  ،زور

CO24

CO24

؟تسا حیحص ،نادرگباتفآ هایگ دیئوکالیت ياشغ رد دوجوم متسیسوتف ره اب طابترا رد ،ترابع مادک-38

.دراد ار يرون بذج رثکادح ، و  ياهلیفورلک ندوب اراد اب

.ددرگیم ناربج بآ ۀیزجت زا لصاح ياهنورتکلا قیرط زا ،نآ ینورتکلا دوبمک

.دنوش دازآ  ياهلیفورلک زا اهنورتکلا ات دوشیم ثعاب ،نآ رد هدش بذج يژرنا

.دنهدیم تسد زا يژرنا يرادقم ،ییاشغ پمپ زا روبع اب ،نآ زا هدش جراخ ياهنورتکلا

P700P680

a

39-....................................

.دوشیم دیلوت هدنز ياهلولس مامت رد – دننامه

.دشابیم تافسف هورگ دقاف – فالخرب

.تسا بآ لوکلوم ياهنورتکلا ةدنریگ – دننامه

.دوشیم تفای لولس کی ییاشغ ود کمادنا نورد مه و مسالپوتیس رد مه – فالخرب

NADHNADPH

.................. ناهایگ .................. اهسانانآ-40

.دنناسریم ماجنا هب توافتم ياهنامز رد ار  تیبثت ۀلحرم ود ـ فالخرب.دنناسریم ماجنا هب یناکم يدنبمیسقت اب ار نبرک تیبثت ـ دننامه

.دنراد يرون سفنت اب هلباقم يارب یبسانم یشزاس راکهار ـ فالخرب.دندنبیم زور رد ار دوخ ییاوه ياههنزور ـ دننامه

C4

CO2

. .................. ،زتنسوتف يرون ۀلحرم رد-41

.دشابیم  پمپ تیلاعف و  هیزجت زا یشان دیئوکالیت نورد  مکارت شیازفا

.دنوشیم  شیاسکا فرص  متسیسوتف زا هدش جراخ ياهنورتکلا

.دراد شقن نیولاک ماجنا لحم رد  شهاک رد یلاناک نیئتورپ

.دشابیم دیئوکالیت ییامورتسا حطس رد یمیزنآ لمع هجیتن بآ لوکلوم ۀیزجت

H +ATPH +

1NADP +

PH

.................. عطق روط هب ،دوشیم دازآ  نآ نورد هک ییاشغ ود کمادنا ره-42

.دزاسیم ،دوخ ینورد ياشغ طسوت هدشروصحم شخب رد ار شزاین دروم ياهنیئتورپ زا یخرب

.دنک يزاسدننامه ياهتسه ياند زا لقتسم روط هب دناوتیم هک تسا يوقلح ياند ياراد

.تسا دوخ ياشغ کی رد ،یحطس و يرسارس ياهنیئتورپ يواح ِنورتکلا لاقتنا ةریجنز ياراد

.تسا ،کمادنا نآ راتخاس رد دوجوم ییاهنیئتورپ تخاس تهج مزال تاعالطا ياراد نآ یتثارو ةدام

ADP

.................. زتنسوتف رون هب هتسباو ياهشنکاو .................. سبرک ۀخرچ رد-43

.دوشیم هتخاس  - دننامه.دنکیم ادیپ شهاک نبرک شیاسکا ددع - دننامه

.دوشیم هتخاس  - فالخ رب.دنکیم ادیپ شهاک نبرک شیاسکا ددع - فالخ رب

ATP

ATP

.تفای ار .................. و .................. ناوتیم ،شاو هربوت دوخ دننامه شاو هربوت ۀیذغت دروم روناج يرکیپ ياههتخای رد-44

 - تافسف سیبزولوبیرتاووریپ - 
 - 

NADP - میزنآوک لیتسا +NAD+FADNAD+

ANADP +

؟تسا تسردان ،ترابع مادک-45

.................. ،تسا هتسبً ابیرقت اه هنزور هک یماگنه  ناهایگ رد

.تسا دایز يدنوآ فالغ ياه لولس رد  مکارت.دریگ یم ماجنا نیولاک ي هخرچ ياه شنکاو

.دریگ یم تروص لولس عون کی رد نبرک دیسکا يد تیبثت.دریگ یم تروص زتنسوتف رون هب هتسباو ياه شنکاو

C4

CO2
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.................. ،رادلگ ناهایگ ۀمه گرب کنهپ رد-46

.تسا نییاپ رد یجنفسا و الاب رد ياهدرن ياهنکآمرن ياههتخای ،لماش گربنایم

.دننکیم دیلوت توافتم شور هس هب ار  و دناكدنا یلولسنیب ياضف ياراد ،يدنوآ فالغ ياههتخای

.دنتسه رتکیدزن ییور تسوپور هب هارمه ياههتخای هب تبسن دیئکارت ياههتخای

.دنزاسیم ار نیتوک دننام يدیپیل تابیکرت کتسوپ ۀیال ياههتخای

ATP

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک-47

» ..................  متح روطهب عانعن هایگ دیئوکالیت ياشغ رد دوجوم متسیسوتف ره«

.دنکیم هدافتسا بآ لوکلوم ياهنورتکلا زا دوخ نورتکلا دوبمک ناربج يارب

.دراد شقن زتنسوتف دنیارف رد و دهدیم شهاک ار رون بذج رد هایگ ییاراک هک دشابیم یتوافتم ياههزیگنر ياراد

.دوشیم نآ ياهنتنا شخب زا نورتکلا جورخ و ندشهتخیگنارب ببس و هدرک ادیپ شیاسکا نورتکلا تفایرد زا سپ

.دشاب رتشیب شنکاو زکرم زا نآ ياهنتنا رد اههزیگنر عونت و دشابیم نیئتورپ سنج زا

. ..................  ،ایبول  ..................  ترذ هایگ گرب-48

.دراد دوخ نیریز حطس رد يرتشیب یلولس نیب ياضف - فالخرب.تسا ياهدرن میشناراپ ياراد - دننامه

.دنکیم هطاحا ار گربگر ،یمیشناراپ ياهلولس اب – دننامه.تسا یجنفسا و ياهدرن میشناراپ ياراد - فالخرب

.................. هک هدننکزتنسوتف هایگ ره ؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار لباقم ترابع هنیزگ مادک-49

.دراد ار )تفاکدنق( زیلوکیلگ لیدبت ییاناوت ،دزادرپیم دیسکايد نبرک تیبثت هب بش رد طقف

.دنوشیم سناسژروت راچد ییاوه هنزور نابهگن ياههتخای بش رد ،دراد ار وج دیسکايد نبرک تیبثت ییاناوت زور رد طقف

.دشاب وکسیبور میزنآ ياراد دوخ گربنایم ملاس ياههتخای رد دناوتیم ،دهدیم ماجنا نیولاک هخرچ رد طقف ار نبرک تیبثت

.دننکیم هدافتسا نیولاک هخرچ زا طقف زتنسوتف رد نبرک ره تیبثت يارب ،دراد ار دیسکايد نبرک تیبثت ییاناوت زور رد طقف

؟تسا تسرد ،یفلع هایگ کی زتنسوتف يرون ياهشنکاو اب طابترا رد ،دروم دنچ-50

.تساهدیتوکالیت نورد  مکارت شیازفا رد رثؤم لماع اهنت یئاشغ پمپ )فلا

.دنوشیم لقتنم  هب يژرنا نداد تسد زا اب ، يژرنا رپ ياهنورتکلا )ب

.دنکیم لاعف ار اهدیئوکالیت ییاشغ پمپ ، لیفورلک ۀتخیگنارب ياهنورتکلا )ج

.دنکیم مهارف ار  و  دیلوت يارب مزال يژرنا ،نورتکلا لاقتنا ةریجنز کی )د

H +

P680P700

P700

ATPNADPH

1234

..................ً اعطق ،دسریم  هب هک ینورتکلا-51

.تسا هدرک روبع رون ةدنریگ نتنآ کی زا.تسا هدرک روبع ینورتکلا ةریجنز ود ره زا

.تسا هدش ادج  ۀنیزبس زا.تسا هدش دیئوکالیت نورد هب  پمپ ثعاب

NADP +

H +a

.................. دنرادن تسالپورلک هک هدننک زتنسوتف نارادناج-52

.دنتسه لیفورلکویرتکاب مان هب ییاههزیگنر ياراد

.دننکیم هیذغت یلآ داوم زا رون دوبن تروص رد و دنهدیم ماجنا زتنسوتف رون روضح رد

.دننکیم یگدنز یبآ ياهطیحم رد و دنتسه رون بذج ياههزیگنر ياراد

.دننکیم فرصم نورتکلا ندروآ تسدهب يارب ار یندعم داوم

.................. دننکیم دیلوت درگوگ ،نژیسکا ياج هب دوخ زتنسوتف رد هک ینارادناج-53

.دنراد ار رون يژرنا بذج ةزیگنر ،دوخ تسالپورلک رد.دننکیم هیزجت ار  ،دوخ نورتکلا و يژرنا نیمأت يارب

.دنوش هدافتسا گنریب يزاگ فذح و هیفصت رد دنناوتیم.دنهدیم شیازفا دوخ ياهدیئوکالیت رد ار  تظلغ ، ۀیزجت اب

SH2

SH2H +
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.................. یگدنز لحارم ۀمه رد اهانلگوا-54

.دنراد زاین دوخ ياههزیگنر هب.دنراد زاین ار دوخ زاس میزنآ

.دنتسین يوقلح  ياراد.دنراد زاین  ةدننکهیزجت ياهمیزنآ هب

ATP

OH2DNA

.................. ًاعطق هدننکزتنسوتف لولس-55

.تسا يوقلح  ياراد.تسا لویرتناس ياراد.دنک یم دیلوت .تسا نارپا دقاف O2DNA

؟تسا هدشن نایب یتسرد هب زتنسوتف دروم رد ترابع مادک-56

.دنتسین يرون ياهشنکاو تالوصحم اهنت  و .دریگیم ماجنا  متسیسوتف رد بآ يرون ۀیزجت شنکاو

.دراد يژرنا عبنم هب زاین اهنت ،دنق نتخاس يارب هایگ.دوش هتخیگنارب نورتکلا تسا نکمم دباتیم هزیگنر هب رون یتقو

2NADPHATP

.................. تیلاعف شیازفا تروص رد-57

.دباییم شیازفا بآ دیلوت ،يردنکوتیم ياشغ رد زاس  لاناک.دباییم شیازفا هرتسب رد   دیلوت ،يزانژیسکا تهج رد وکسیبور

.دریگیم تروص  يزاسزاب ،دیئوکالیت رد نورتکلا لاقتنا ةریجنز.دباییم شهاک یلخاد ياضف  ،هزیکار نورد نوتورپ پمپ

ATPATP

PHNADP +

؟دنراد ياهصخشم هچ رادهناد ناهایگ ۀشیر اب تسیزمه ياهچراق فالخرب ناهایگ اب تسیزمه ياهيرتکاب مهم هورگ ود-58

.دننکیم مهارف تافسف و یندعم داوم ،ناهایگ يارب.دنزاسیم یلآ ةدام ،دیشروخ رون يژرنا کمک اب

.دننکیم لیدبت ناهایگ ةدافتسا لباق نژورتین هب ار وج نژورتین.دننکیم تفایرد ناهایگ ییاوهریغ ياهمادنا زا ار یلآ داوم

..................  ، ناهایگ گربنایم ياههتخای رد لومعم روطهب-59

.دوشیم نیولاک هخرچ دراو وکسیبور تیلاعف اب و دازآ ینبرکراهچ دیسا زا  لوکلوم

.دوشیم هیزجت ینبرکود و ینبرکهس لوکلوم هب تافسفسیب زولوبیر ،يرون سفنت دنیارف رد

.دوشیم تیبثت هلحرم ود رد  ،نوگانوگ درکلمع اب ییاهمیزنآ نتشاد تلع هب

.دنرادن يزانژیسکا تیلاعف ییاناوت ،دیسکايد نبرک هدننک تیبثت میزنآ

C4

CO2

CO2

.................. تفگ ناوتیم  .................. ناهایگ رد گرب اب هطبار رد-60

.دهدیم لاصتا هقاس هب ار کنهپ هک تسا ياهلیم شخب گربمد ـ ياهپلکت

.دنریگیمرب رد ار يدنوآ ياههتسد هک تسا ياهنکآمرن ياههتخای لماش گربنایم ـ ياهپل ود

.تسا گربنایم و ییور تسوپور لماش نانآ کنهپ ـ ياهپل کت

.دراد یجنفسا گربنایم ياراد اهنت کنهپ هک تسا گربمد و کنهپ لماش ـ ياهپل ود
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