


 زیست شناسی دوازدهم فصل ششم-پرواز- تستی

. .................. هشیمه ،هرتسب هب دیئوکالیت نورد ياضف زا داوم لاقتنا .................. اهدیئوکالیت نورد ياضف هب هسیدزبس هرتسب زا داوم لاقتنا-1

.دراد زاین ،جیار یتسیز يژرنا فرصم هب ــ فالخرب.دراد زاین ینیئتورپ یپمپ دوجو هب ــ دننامه

.تسا ریذپ ناکما ینیئتورپ لاناک یعون تیلاعف اب ــ فالخرب.دوشیم ماجنا درز رون زا رتشیب زمرق رون فیط رد ــ دننامه

؟تسا تسردان ،دوشیم ماجنا مسالپوتیس رد طقف هک يزاوه سفنت زا ياهلحرم لوصحم دروم رد ،اههنیزگ زا کیمادک-2

.دنک روبع دیئوکالیت ياشغ زا لاعف لاقتنا و هدش لیهست راشتنا اب دناوتیم

.دوش فرصم یسپانیس شیپ نورون زا یشخبرد ،یبصع مایپ لاقتنا دنیآرف یط دناوتیم

.دوش نیولاک هخرچ دراو و دازآ ینبرکراهچ يدیسا زا ترذ يدنوآ فالغ ۀتخای رد دناوتیم

.دوش لیدبت نبرک هس ای ود ياراد یبیکرت هب ،یهایگ ۀتخای مسالپوتیس رد ریمخت یط دناوتیم

نورتکلا لاقتنا ةریجنز زا یئزج و تسا هتفرگ ياج دیئوکالیت ءاشغ رد هک نوتورپ ییاجهباج رد رثؤم نیئتورپ تیلاعف دنور رد رگا ،درز سگرن هایگ رد-3

.تسا راظتنا دروم  .................. ،دوش داجیا لالتخا .................. بوسحم

دیئوکالیت نورد ياضف رد بآ ياهلوکلوم مکارت شیازفا ــ ددرگیم

تافسف سیبزولوبیر هب تافسف زولوبیر لیدبت رد لالتخا ــ ددرگیمن

دیئوکالیت رد تافسفيرتنیزوندآ هب تافسف هورگ لاصتا شیازفا ــ ددرگیم

تسالپورلک ةرتسب  شهاک رد دیئوکالیت ینورد ياضف  شیازفا ــ ددرگیمن PHPH

.................. تفگ ناوتیمن اما  ..................  تفگ ناوتیم  ناهایگ دروم رد-4

.دناهجاوم زور لوط رد دیدش رون و امد ۀلئسم اب ـ دنشاب هتشاد بآرپ و یتشوگ ۀقاس و گرب دنناوتیم

.دریگیم ماجنا تسا هتسب ییاوه ياههنزور هک زور رد نیولاک ۀخرچ ـدوشیم ماجنا ،تسا زاب ییاوه ياههنزور هک بش رد  تیبثت

.دوشیم بوسحم ناهایگ نیا زا یعون سانانآ ـ تسا  دننام ناهایگ نیا رد نبرک تیبثت راک و زاس

.دنهدیم ماجنا ار  تیبثت دناهتسب ییاوه ياههنزور هک ینامز بش لوط رد ـ دنرادیم هاگن دوخ رد ار بآ هک دنراد یتابیکرت دوخ ياههچیرک رد
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؟دنکیم لماک بسانم روطهب ار ریز ترابع هنیزگ مادک ،ایبول گربنایم لولس کی هب هجوت اب-5

».دوشیم دیلوت هتافسف کی رادنبرک بیکرت ،سفنت لوا هلحرم رد .................. نامز دننامه نیولاک هخرچ رد .................. ماگنه«

هنبرک  بیکرت هیزجتـ  فرصم فرصمـ  فرصم

 فرصمـ فرصمهنبرک  بیکرت هیزجتـ فرصم

NADPHATPNADPH6

CO26CO2ATP

؟تسا تسرد کشخ و مرگ ياوه و بآ هب  ناهایگ خساپ دروم رد ،ترابع مادک-6

.دوشیم دازآ  ،تسالپورلک زا ینبرک ود لوکلوم جورخ یپ رد ، ناهایگ دننامه

.دنیامنیم تیبثت یلآ ياهدیسا تروص هب ار وج دیسکايد نبرک ، ناهایگ فالخرب

.دنزاسیم رادیاپان یبیکرت ،هنبرک جنپ یبیکرت هب  ندرک هفاضا اب ، ناهایگ دننامه

.دهدیم ماجنا يزانژیسکا تیلاعف دایز نازیم هب ،اهنآ دیسکايد نبرک ةدننکتیبثت میزنآ ، ناهایگ فالخرب
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از انرژى به ماده



. .................. هک زتنسوتف زا ياهلحرم رد-7

.دوشیم لیدبت  هب نورتکلا تفایرد اب  ،دنوشیم ءایحا ،هنبرک هس ياهدیسا

.دوشیم يزاسزاب ،زانژیسکا ـ زالیسکوبرک تافسف سیب زولوبیر ،دوشیم دیسکا 

.دوشیم فرصم  ،دنوشیم دیسکا ، ياهلیفورلک

.دنکیم تیلاعف ،نورتکلا لاقتنا ةریجنز پمپ ،دنوشیم جراخ دیئوکالیت نورد زا  ياهنوی

NADP +NADPH

NADPH

aATP

H +

؟تسا تسرد کشخ و مرگ ياوه و بآ هب  ناهایگ خساپ دروم رد ترابع مادک-8

.دننکیم دازآ  ،تسالپورلک زا ینبرک ود لوکلوم جورخ یپ رد ، ناهایگ دننامه

.دنیامنیم تیبثت یلآ ياهدیسا تروص هب ار وج نبرکدیسکايد ، ناهایگ فالخرب

.دنزاسیم رادیاپان یبیکرت ،ینبرک جنپ بیکرت هب  ندرک هفاضا اب ، ناهایگ دننامه

.دهدیم ماجنا يزانژیسکا تیلاعف دایز نازیم هب ،اهنآ نبرک دیسکايد ةدننکتیبثت میزنآ ، ناهایگ فالخرب
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.ددرگیم  .................. ،دوشیم  ..................  هک نیولاک هخرچ زا یشنکاو رد نوران تخرد گرب رد-9

دیلوت رادیاپان ینبرک  بیکرت – فرصم دیلوت –دوشیم فرصم 

دیلوت - دیلوت ینبرک  دنقهیزجت ینبرک  لوکلوم – هتخاس 

NADPHATPATP6

ATP53NADP +

؟دننکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ترابع مادک-10

» .................. نیولاک ۀخرچ رد«

.دوشیم لیدبت رادیاپ دیسا لوکلوم  هب رادیاپان ینبرک شش لوکلوم ره )فلا

.دنراد   يژرنا و  ياهنورتکلا هب زاین ینبرک  دنق هب لیدبت تهج ینبرک  ياهدیسا )ب

.دنوشیم جراخ هخرچ زا زکولگ دیلوت تهج ینبرک  دنق زا ياهدمع شخب )ج

.تسا  فرصم هب زاین تافسف سیب زولوبیر هب تافسف زولوبیر لیدبت تهج )د

د ـ ج ـ فلاج ـ بد ـ ج ـ بب ـ فلا

2

33NADHATP

3

ATP

؟دینکیم هدهاشم  و  متسیسوتف نایم توافت دنچ ریز ياهیگژیو نایم زا-11

شنکاو زکرم دادعت )ب    رون ةدنریگ ياهنتنآ ةدنهدلیکشت ياهلوکلوم عون )فلا

شنکاو زکرم هب نتنآ زا يرون يژرنا لاقتنا ةوحن )د                                           ۀنیزبس بذج رثکادح )ج

III

a

4321

. ..................  یلولس سفنت  ..................  يرون سفنت رد-12

.دوشیم دیلوت  و  لوکلوم يردنکوتیم نورد – فالخرب.دوشیم یلآ بیکرت کی اب نژیسکا بیکرت بجوم وکسیبور میزنآ - دننامه

.دشابیم تسالپورلک نورد اهشنکاو عورش - فالخرب.دوشیم هیزجت هنبرک هس و ود بیکرت کی هب تافسف سیب زولوبیر – دننامه

ATPCO2

».................. لوکلوم  ..................  لوکلوم« ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار لباقم ترابع هنیزگ مادک-13

.دوشیم دیئوکالیت نورد نژوردیه نوی تظلغ شیازفا ثعاب »فلا« - دننامه »ب«

.دوشیم هرتسب رد نژوردیه نوی تظلغ شهاک ثعاب »د« - فالخرب »ج«

.دوشیم بآ يرون ۀیزجت ثعاب »د« - فالخرب »فلا«

.دراد شقن  يرون ندش هتخاس رد »فلا« - فالخرب »ب« ATP

2



؟تسا تسردان نبرک تیبثت ياهشنکاو دروم رد ترابع دنچ-14

.دوشیم بوسحم  هایگ یعون ،دهدیم ماجنا نیولاک هخرچ رد نبرک تیبثت هک یهایگ ره )فلا

.تسا ینبرکهس بیکرت یعون ،هدش هتخاس رادیاپ یلآ هدام نیلوا ،هدننک زتنسوتف ناهایگ همه رد )ب

.دنیوگیم نبرک تیبثت ،نیولاک هخرچ رد اهنت یلآ تابیکرت لیکشت يارب  زا هدافتسا ياهدنیارف هب )ج

.تسا دیئوکالیت نورد رد هدش دیلوت  و  هب هتسباو ،نیولاک هخرچ ياهشنکاو ماجنا )د

C3

CO2

ATPNADPH

1234

.تسا  ..................  ۀلمج  .................. ۀلمج-15

.دنوشیم متخ  دیلوت هب و زاغآ  متسیسوتف زا زتنسوتف يرون ياهشنکاو )فلا

.تسا ریذپناکما نورتکلا لاقتنا ةریجنز زا  متسیسوتف ۀتفرتسدزا نورتکلا ناربج )ب

.دوشیم لصاح  متسیسوتف ۀتفرتسدزا نورتکلا ناربج يارب ییاهنورتکلا ،بآ يرون ۀیزجت زا )ج

.دننکیم ادیپ عمجت اهدیئوکالیت ياضف رد بآ يرون ۀیزجت زا لصاح ياهنوتورپ )د

تسردان »فلا« ـ فالخرب »د«تسرد »د« ـ دننامه »ج«تسرد »ج« ـ فالخرب »ب«تسردان »ب« ـ دننامه »فلا«

INADPH

II

I

.تسا .................. رد .................. كارتشا هجو-16

فرصم ـ لیتسا نویسادیسکا و تاووریپ نویسادیسکا ،تفاکدنق

 يزاسدازآ ـ سبرک و نیولاک ياههخرچ ،یلکلا ریمخت

هتفای شیاسکا دیتوئلکونيد یعون داجیا ـ يردنکوتیم و تسالپورلک نورتکلا لاقتنا ياههریجنز

هنبرک  تابیکرت زا یعاونا ءایحا ـ سبرک و نیولاک هخرچ

NAD+

CO2

5

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک-17

» .................. ،سگرن لگ هایگ رد دوجوم دیئوکالیت ياشغ رد«

.دنوشیم نورتکلا لقان لوکلوم یعون يایحا ببسً امیقتسم  متسیسوتف رد دوجوم ياهنورتکلا

.دباییم شهاک دیئوکالیت نورد تافسف ،تسین نورتکلا لاقتنا ةریجنز زا یئزج هک ییاشغ نیئتورپ یعون تیلاعف یپ رد

.دهد شهاک ار دیئوکالیت نورد  دناوتیم ،تسا هتفرگ رارق اهمتسیسوتف نایم ۀلصاف رد هک ییاشغ نیئتورپ یعون

.دنک بذج ار رتمونان  دوجوم لوط رثکادح دناوتیم ،تسا هتفرگ رارق بآ ةدننکهیزجت میزنآ ترواجم رد هک یمتسیسوتف

1

PH

700

؟تسا مادک ناگنادناهن گرب راتخاس دروم رد تسردان ۀنیزگ -18

.دنکیم روبع  و  ،بآ راخب ،تسوپور ةدننکزتنسوتف ياهلولس ترواجم زا

.دنراد رارق نیریز تسوپور و ياهدرن ياههتخای نیب هراومه یجنفسا ياههتخای

.دنریگب رارق تسوپور ود ره ای کی اب سامت رد دنناوتیم یجنفسا ياههتخای

.دنراد رارق یجنفسا ياههتخای و ییور تسوپور نیب هراومه ياهدرن ياههتخای

O2CO2

ياهشنکاو زا  .................. فالخرب نبرکدیسکايد تیبثت ياهشنکاو زا .................. نامز رد تسا مزال ، هایگ ۀنزور نابهگن ياهلولس رد-19

.دوش .................. ،تفاکدنق

دیلوت ـ لوا ۀلحرم ـ هتافسف  هنبرک  دنق لیکشتدیلوت ـ لوا ۀلحرم ـ هنبرک  دیسا لیکشت

دیلوت ـ رخآ لحارم ـ هتافسف  هنبرک  دنق لیکشتفرصم ـ رخآ لحارم ـ هنبرک  دیسا لیکشت

C3

ADP

352

352
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؟تسا حیحص ،یفلع هایگ کی میشناراپ ياهلولس رد رون هب هتسباو ياهشنکاو ةرابرد ،ترابع دنچ-20

.دراد لابند هب ار دیئوکالیت نورد  شهاک ، هب  زا هدش کیرحت ياهنورتکلا لاقتنا )فلا

.ددرگیم ناربج  متسیسوتف زا نورتکلا لاقتنا ةریجنز هطساو هب ، ياهنورتکلا دوبمک )ب

.دسریم  لوکلوم هب تیاهن رد نورتکلا لاقتنا ةریجنز هطساو هب ، هدش هتخیگنارب ياهنورتکلا )ج

.ددرگیم نکمم  فرصم نودب و تظلغ بیش تهج فالخرب ،دیئوکالیت هب هرتسب زا اهنوتورپ روبع )د

P680P700pH

P7002

P700NADP +

ATP

1234

.................. ً اعطق  .................. هک هدننکدیلوت يرتکاب ره-21

.دراد يزتنسوتف هزیگنر دوخ ياشغ رد - دنکیم هدافتسا يژرنا عبنم ناونع هب يدرگوگ تابیکرت زا

.دنکیم نیمأت دیشروخ رون زا ار دوخ يژرنا - دراد دیسکايد نبرک تیبثت

.دوشیم طیحم نژیسکا شیازفا ثعاب - دراد يزتنسوتف هزیگنر دوخ ءاشغ رد

.دنکیم هدافتسا نورتکلا عبنم ناونع هب یلآ ریغ تابیکرت زا - دوشیم طیحم نژیسکا شیازفا ببس هک

.دوشیم مهارف  ..................  تهج مزال يژرنا ، ..................  رد  ..................  دنیارف یط-22

ینبرک هس دنق ندش هتخاس – يرتکابونایس –  شهاکیندعم زا یلآ داوم دیلوت – زاستارتین ياهيرتکاب – موینومآ شیاسکا

 ندش هتخاس – يردنکوتیم ياشغ ود نیب ياضف ، شهاکبآ دیلوت – يردنکوتیم یلخاد شخب – نژیسکا شیاسکا

NADPH

NAD+ATP

.................. ،زتنسوتف يرون ياهشنکاو رد نورتکلا ییاهن ةدنریگ رد هدش هریخذ ياهنورتکلا-23

.دنوشیم فرصم ،دوشیم دیلوت  هک یلحارم همه رد ،نیولاک ۀخرچ رد

.دنوشیم فرصم ،رادیاپان ینبرک  لوکلوم دیلوت ۀلحرم رد

.دنوشیم فرصم ،دنق هب ینبرک هس لوکلوم لیدبت ۀلحرم رد

.دنوشیم فرصم ،تافسف سیب زولوبیر دیلوتزاب ۀلحرم رد

ADP

6

؟تسا ریز دراوم زا کیمادک يزتنسوتف ياههزیگنر رون بذج نازیم دروم رد حیحص ۀنیزگ-24

.تسا رتشیب اههزیگنر ریاس زا  ۀنیزبس بذج رثکادح رتمونان  ات  ةدودحم رد

.تسا رتشیب  ۀنیزبس بذج رثکادح زا  ۀنیزبس بذج رثکادح رتمونان  ات  ةدودحم رد

.دنتسه رون بذج ياراد زین رتمونان  زا رتمک ةدودحم رد اهدیئونتوراک

.دسریم رفص هب  و  ياههنیزبس بذج نازیم رتمونان  ات  ةدودحم رد

400500a

600700ba

400

500600ab

.دریگیمن تروص .................. زگره ،هایگ کی رد-25

نامزمه روطهب زتنسوتف و يرون سفنت

نیولاک ۀخرچ رگزاغآ بیکرت اب نبرک دیسکايد بیکرت

ینبرک  و  ِبیکرت ود هب زانژیسکا ـ زالیسکوبرکتافسف سیب زولوبیر لیدبت

هنبرک هس هب نیولاک ۀخرچ ۀنبرک  تابیکرت لیدبت

23

6

.دوشیم .................. ،یسیردا هایگ رد-26

دیلوت  ،ینبرک هس دنق هب ینبرک هس لوکلوم لیدبت ۀلحرم رد

فرصم  ،سفنت يزاوهیب هلحرم زا یشخب رد

دیلوت  ،رادتافسف ینبرک شش بیکرت زا تاووریپ دیلوت ریسم رد

فرصم  ، متسیسوتف زا نورتکلا جورخ اب نامزمه ،نورتکلا لاقتنا هریجنز رد

NADPH

NAD+

ADP

1NADPH
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؟دهدیم يور قافتا مادک ،لوسنق تنب هایگ ياهدیئوکالیت ياشغ نورتکلا لاقتنا ةریجنز ره رد-27

.دننکیم روبع ییاشغ نیئتورپ ره زا ،دوخ تظلغ بیش فالخرب نژوردیه ياهنوی

.دنوشیم هتخاس يژرنا رپ ياهنورتکلا کمک هب نژوردیه – نبرک ياهدنویپ

.دندنویپیم نژوردیه ياهنوی هب يژرنا رپ ياهنورتکلا

.دوشیم هریخذ بیکرت یعون رد تقوم روطهب يژرنا

.................. تفگ ناوتیمن اّما ..................  تفگ ناوتیم وکسیبور میزنآ اب هطبار رد-28

.دهدیم رارق ریثأتتحت ار میزنآ نیا تیلاعف نآ فارطا رد  مکارت شیازفا ـ تسا زانژیسکا ـ زالیسکوبرک تافسف سیبزولوبیر نامه

.دراذگیم رثا يزانژیسکا تیلاعف رب نآ فارطا رد  مکارت شیازفا ـ دنکیم هفاضا ینبرک  لوکلوم کی هب ار  نآ يزالیسکوبرک شقن

.دوشیم تافسف سیبزولوبیر هب  بیکرت ثعاب نآ يزانژیسکا شقن ـ دشاب مک شفارطا رد  تظلغ هک دنکیم زورب ینامز نآ يزانژیسکا شقن

.دوشیم هدهاشم نیولاک ۀخرچ رد اهنت نآ يزالیسکوبرک شقن ـ دراد یگتسب میزنآ نیا فارطا رد ،دیسکايد نبرک و نژیسکا نازیم هب نآ شقن ود ره

CO2

CO25O2

CO2CO2

؟دنشابیم حیحص ریز تارابع مادک اهمتسیسوتف راتخاس دروم رد-29

.دنتسه شنکاو زکرم نیدنچ و رون ةدنریگ ياهنتنآ لماش مادک ره )فلا

.دناهدش لیکشت نیئتورپ یعاونا هارمه هب يزتنسوتف ياههزیگنر زا )ب

.دوشیم لیکشت اهدیئونتوراک و  ۀنیزبس زا طقف نتنآ ره )ج

.دننکیم لقتنم شنکاو زکرم هب و هدرک تفایرد ار رون يژرنا اهنتنآ )د

.تسا هدش لیکشت نیئتورپ زا يرتسب رد  ۀنیزبس ياهلوکلوم زا شنکاو زکرم )ـه

ـه ـ د ـ بـه ـ ج ـ فلاـه ـ د ـ ج ـ بد ـ ج ـ ب ـ فلا

b

a

».دوشیم  ..................  لوکلوم ره  ..................  نمض نیولاک هخرچ لحارم رد« ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار لباقم ۀلمج هنیزگ مادک-30

دیلوت ،هتافسفود یلآ لوکلوم یعون ادتبا ،ینبرکهس دیسا - فرصمدیلوت ،هتافسفود یلآ بیکرت عون ود ،تافسف زولوبیر - فرصم

فرصم ،رادنیندآ دیتوئلکون عون ود ،ینبرکهس دنق - دیلوتفرصم ، لوکلوم کی ،رادتافسف ینبرکجنپ - دیلوت ATP

؟تسا تسرد ،دزاسیم یلآ ةدام یعون و دنکیم فرصم ار دیسکايدنبرک هک یلاعف و هدنز ۀتخای ره ةرابرد هنیزگ مادک-31

.تسا نیندآ و تافسف ياراد یلوکلوم ، متسیسوتف شنکاو زکرم ۀتخیگنارب ياهنورتکلا ییاهن ةدنریذپ

.دنکیم لقتنم يزاگ یلوکلوم هب ،نورتکلا لاقتنا هریجنز نایاپ رد ار  شیاسکا زا لصاح ياهنورتکلا

.دهد ماجنا هسید زبس هرتسب نورد نیولاک ۀخرچ یط ،زور لوط رد ار نبرک تیبثت دناوتیم

.دنک دیلوت هتافسف ود و هتافسف کت يدنق تابیکرت ،زوتلام ةدنزاس ياهدیراکاسونوم فرصم اب دناوتیم

1

NAD+

؟تسا تسردان ریز تارابع زا دروم دنچ-32

.تسا بآ ياهلوکلوم ۀیزجت زا یشان دیئوکالیت نورد  ةدنیازفا لماوع زا یکی )فلا

.دوشیم هدافتسا تظلغ بیش فالخ ،دیئوکالیت جراخ هب  ياهنوی لاقتنا يارب نورتکلا لاقتنا زا لصاح يژرنا زا )ب

.دناهتفرگ رارق دیئوکالیت ءاشغ یجراخ حطس رد ،دنراد هدهعرب ار  لاقتنا هک نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد دوجوم ياهنیئتورپ )ج

.دنهدیم لاقتنا دیئوکالیت نورد هب تظلغ بیش تهج رد ار  ياهنوی ، و  متسیسوتف نیبام نورتکلا لاقتنا ةریجنز ياهنیئتورپ )د

دروم دروم دروم رفص

H +

H +

H +

12H +

123
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تمالع اب هدش صخشم شخب؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ترابع ،ریز دراوم زا دروم دنچ-33

 .  .................. لاوس

هدعملازول ياهزائتورپ تیلاعف يارب هنیهب  هب ،فلا ۀیحان  دوشیم ببس ،دوخ تیلاعف اب )آ

.دوش کیدزن

.دهدیم روبع ،اشغ یعون زا  فرصم نودب و تظلغ بیش فالخرب ار ینوی ،دوخ تیلاعف اب )ب

.دوش کیدزن نیسپپ تیلاعف يارب هنیهب  هب ،ب ۀیحان  دوشیم ببس ،دوخ تیلاعف مدع اب )پ

.دنکیم هجاوم لالتخا اب ار هتافسف هس دیتوئلکون یعون دیلوت ،دوخ تیلاعف مدع اب )ت

PHPH

ATP

PHPH

1234

. .................. دناوتیم .................. هک یهایگ ره-34

.دهد ماجنا  تیبثت عون ود لولس کی فلتخم ياهشخب رد - دنکیم تیبثت  بش لوط رد

.دنک تیبثت  بش لوط رد - دراد  نامزمه تیبثت عون ود

.دشاب نیولاک ۀخرچ دقاف - دنک تیبثت ار  وکسیبور کمک نودب دناوتیم

.دنک فرصم ار  و  نیولاک ۀخرچ ِشخب کی رد - دراد  نامزمهان تیبثت عون ود

CO2CO2

CO2CO2

CO2

CO2ADPNADP +

.................. هاگنآ ،دشاب رتشیب .................. رادقم هک یتروص رد گربنایم ۀتخای کی رد-35

.دوشیم دیلوت رادیاپان بیکرت یعون وکسیبور میزنآ درکلمع یپرد نیولاک ۀخرچ دننامه ــ دیسکايدنبرک هب تبسن نژیسکا

.دندرگیم فرصم ،دناهدش داجیا زتنسوتف قیرط زا هک ییاههدروارف ياهتخای سفنت فالخرب ــ دیسکايدنبرک هب تبسن نژیسکا

.دوشیم ایحا نوتورپ و نورتکلا ود تفایرد اب دوشیم هدهاشم تسالپورلک رد هک ینورتکلا لقان ــ نژیسکا هب تبسن دیسکايدنبرک

.دنکیم دازآ  هزیکار رد ینبرکود لوکلوم هک دوشیم داجیا ینبرک هس و ینبرک ود لوکلوم کی ــ نژیسکا هب تبسن دیسکايدنبرک CO2

.................. اهنآ دیئوکالیت ياشغ رد دوجوم یمیزنآ ياهلاناک ،يژرنا فرص اب ،دنراد ار زتنسوتف ماجنا ییاناوت هک ییاهانلگوا رد-36

.دننکیم پمپ دیئوکالیت نورد هب ار نوتورپ.دنروآیم دوجوهب تافسف و  زا ار 

.دنوشیم لخاد هب نوریب زا نوتورپ تظلغ بیش داجیا ثعاب.دنراد تکرش نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد

ATPADP

.................. ،دنراد هسیدزبس هک ییاهلولس مامت رد تفگ ناوتیم-37

.دوشیم هدافتسا  دیلوت يارب سبرک ۀخرچ لوصحم نیلوا زا

.دننکیم هدافتسا  دیلوت يارب ینبرک  یلآ ياهدیسا زا

.دننکیم هدافتسا  زا طقف ،اهکمادنا عاونا ياشغ رد تظلغ بیش فالخرب اهنوی روبع يارب

.دنراد ار یطیارش ره رد نآ شهاک و يرون سفنت رب هبلغ ییاناوت

CO2

4NADPH

ATP

»..................  یهایگ سانانآ« ؟دنابسانم ترابع مادک ورهبور ۀلمج لیمکت يارب-38

.دزادرپیم  ياهلحرم ود تیبثت هب ینامز يدنبمیسقت اب هک تسا )فلا

.دنکیم هریخذ دوخ ۀقاس و گرب ياههتخای ياههچیرک رد ار بآ صاخ تابیکرت زا هدافتسا اب هک تسا )ب

.تسا گربنایم زا رتلاعف يدنوآ فالغ ياهلولس رد نآ نیولاک ۀخرچ هک تسا )ج

.دهدن رده ار بآ ات ددنبیم زور ماگنه ار دوخ گرب زا ياهنزور ره هک تسا کشخ و مرگ طیحم اب راگزاس )د

»د« ـ »ج«»د« ـ »ب«»ب« ـ »فلا«»ج« ـ »فلا«

CO2
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.................. تفگ ناوتیمن اما .................. تفگ ناوتیم هدننکزتنسوتف ياهيرتکاب اب هطبار رد-39

.دنوشیم بوسحم هدننکریمخت ياهيرتکاب اهنآ زا یعاونا ـ دنوشیم هدافتسا دیفلوس نژوردیه فذح يارب اهبالضاف ۀیفصت رد اهنآ زا یعاونا

.تسا بآ ،نورتکلا نیمأت عبنم اهنآ زا یعاونا رد ـ تسا  نورتکلا نیمأت عبنم اهنآ زا یعاونا رد

.دنراد یلآ نورتکلا عبنم یگمه ـ دوشیم دیلوت درگوگ ،نژیسکا ياج هب اهنآ زا یعاونا رد

.تسا لیفورلکویرتکاب اهنآ ۀمه يزتنسوتف ةزیگنر ـ دراد دوجو نژیسکا فرصم و دیلوت ییاناوت اهنآ ۀمه رد

SH2

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-40

».دوشیم ..................  ثعاب یمیزنآ متح روطهب ،دریگیم تروص زور ماگنه هب طقف ،اهنآ رد زتنسوتف زا لصاح ینبرک هس دنق دیلوت هک یناهایگ ۀمه رد«

هتافسفود ینبرکجنپ لوکلوم هب  ندشهدوزفاینبرکجنپ یلوکلوم اب  ندشبیکرت

ینبرکود و ینبرکهس لوکلوم ود هب ینبرکجنپ لوکلوم ندشهیزجتینبرک راهچ دیسا لیکشت و ینبرک دیسا اب  ندشبیکرت

O2CO2

CO2

؟تسا تسرد ترذ هایگ يدنوآ فالغ لاعف ۀتخای کی رد نورتکلا لاقتنا ياههریجنز اب هطبار رد ۀنیزگ مادک-41

.دوشیم ماجنا لاعف لاقتنا شور هب نژیسکا دیلوت لحم زا نوتورپ جورخ

.تسا هارمه  دیلوت اب ،دیسکايدنبرک فرصم لحم هب نوتورپ دورو

.دریگیم تروص یتسیز لوکلوم يژرنا فرصم اب ، )يایحا( شهاک لحم زا نوتورپ جورخ

.دوشیم ماجنا تظلغ بیش فالخرب ، میزنآوک لیتسا فرصم لحم هب نوتورپ دورو

ATP

FAD

A

؟ تسا تسرد یفلع هایگ کی زتنسوتف يرون ياهشنکاو اب طابترا رد دروم دنچ-42

.تسا دیئوکالیت نورد  ياهنوی مکارت شیازفا رد رثوم لماع اهنت ییاشغ پمپ یعون )فلا

.تسا زاس میزنآ مان هب ینیئتورپ هعومجم یعون زا روبع هرتسب هب دیئوکالیت زا اهنوتورپ دورو هار اهنت )ب

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

.تسا نورتکلا هدنهد و هدننک تفایرد بیکرت یعون ،دنکیم دیئوکالیت دراو ار  ياهنوی هک ینیئتورپ بیکرت ره )د

H +

ATP

ATPNADPH

H +

1234

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ترابع مادک-43

».................. يردنکوتیم  ..................  دیئوکالیت  ..................  رد «

.دوشیم دیلوت  ،ینوی لاناک زا  روبع نمض - یلخاد ءاشغ دننامه - ءاشغ

.دوشیم هتساک  مکارت زا زاس میزنآ تیلاعف اب - ءاشغ ود نیب ياضف دننامه - ياضف

.دوشیمن دیلوت  - ینورد ءاشغ طسوت هدش روصحم ياضف فالخرب - ياضف

.دوشیم هدوزفا  رادقم رب ییاشغ پمپ تیلاعف اب - ءاشغ ود نیب ياضف فالخرب - ياضف

H +ATP

ATPH +

ATP

H +

؟تسا حیحص نیولاک هخرچ ياهشنکاو دروم رد ترابع دنچ-44

.دنکیم داجیا ینبرکهس دیسا لوکلوم ود و هیزجت هلصافالب هک تسا رادیاپان ینبرکشش لوکلوم یعون ،وکسیبور میزنآ لوصحم )فلا

.دوشیم فرصم  لوکلوم کی سپس و  لوکلوم کی ادتبا ،ینبرکهس دنق هب ینبرکهس دیسا ره لیدبت نمض )ب

.دنوشیم لیدبت تافسف زولوبیر لوکلوم هس هب  فرصم نودب ،تافسف کی ینبرکهس دنق لوکلوم جنپ )ج

.دوشیم فرصم هتافسفهس دیتوئلکون لوکلوم کی ،وکسیبور میزنآ هدامشیپ هب تافسف زولوبیر لوکلوم ره لیدبت نمض )د

ATPNADPH

ATP

1234
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.تسا هدش نایب یتسردهب  .................. دننامه  ..................  هنیزگ،ریز ياهرادومن و ریواصت دروم رد-45

.دهدیم ناشن  هایگ رد زتنسوتف نازیم رب ار رون تدش ریثات  ینحنم )آ

.تسا  هایگ زا رتشیب  هایگ رد  يالاب ياهتظلغ رد  ریثات هک دهدیم ناشن  ینحنم )ب

.دراد ینامز ییادج،نآ رد نبرک تیبثت هک دهدیم ناشن  هایگ زتنسوتف رد ار رون تدش ریثات  ینحنم )پ

.دراد یناسکی ریثات  هایگ و  هایگ رد زتنسوتف تدش رب اوه  زا  )ت

آ ،پت ،بپ ،بت ،آ

13

3CO28012

22

%70CO212

؟دشابیم ریز ترابع دننامه یتسردان ای یتسرد رظن زا هنیزگ مادک-46

».ددرگزاب دوخ یلبق يژرنا حطس هب و دنک لقتنم رواجم لوکلوم هب ار يژرنا تسا نکمم ،هتخیگنارب نورتکلا«

.دسریم  هب تیاهنرد و دوریم رگید یلوکلوم هب یلوکلوم زا دیئوکالیت ءاشغ رد نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد ،نورتکلا

.دوشیم لقتنم شنکاو زکرم رد  لیفورلک هب هتخیگنارب ياهنورتکلا يژرنا ،زتنسوتف رد هراومه

.دباییم لاقتنا نورتکلا ةدنریذپ نیرخآ هب و جراخ لیفورلک زا زتنسوتف رد هتخیگنارب نورتکلا

.دوشیم بوسحم  متسیسوتف ،دیئوکالیت ياشغ رد رون ةدننکتفایرد متسیسوتف نیلوا

NAD+

b

II

؟تسا حیحص ترابع مادک-47

.دنراد يزتنسوتف ةزیگنر یعون ،نبرک دیسکايد ةدننکتیبثت ياههتخایکت ۀمه

.دنیامنیم هیزجت ار دیفلوس نژوردیه ،رون هب زاین نودب ،درگوگ ةدننکداجیا ياهياهتخای کت ۀمه

.دنروآیم تسدهب یلآریغ تابیکرت زا ار دوخ يژرنا ،وج نژورتین ةدننکتیبثت ياهياهتخایکت ۀمه

.دنزاسیم رادتافسف و ینبرکهس یبیکرت ،دوخ ياهتخای سفنت زا ياهلحرم رد ،نژیسکا ةدننکدازآ ياهياهتخایکت ۀمه

؟تسا بسانم ریز ترابع لیمکت يارب ،هنیزگ مادک-48

» ..................  ناهایگ دیسکايد نبرک تیبثت زا لصاح ةدام نیلوا دننامه  ناهایگ رد وج دیسکايدنبرک تیبثت زا لصاح ةدام نیلوا«

.دوشیم هیزجت رتکچوک رادنبرک ياهبیکرت هب لیکشت ضحم هب هک دشابیم ینبرک  بیکرت یعون،

.ددرگیم لقتنم يدنوآ فالغ ياههتخای هب اهمسدومسالپ قیرط زا و هدش لیکشت گربنایم ياههتخای رد،

.تسا گربنایم ياههتخای رد هایگ ودره رد زین بیکرت نیا لیکشت لحم هک هدوب ینبرکراهچ بیکرت یعون تروص هب،

.تسا يزالیسکوبرک تیلاعف دجاو اهنت و درادن نژیسکا هب یلیامت هک دوشیم دیلوت یمیزنآ طسوت گربنایم ياههتخای رد،

CAM

C36

C3

C4

C4

.................. تفگ ناوتیمن اما  .................. تفگ ناوتیم  اب هطبار رد-49

.دوشیم اهگر يداشگ بجوم نژوردیه و میساتپ ياهنوی فالخرب ـ دوشیم لمح تانبرکیب نوی تروص هب نآ دصرد 

.دوشیم لح بانوخ رد یمک رادقم هب ـ دهدیم شیازفا ار سفنت گنهآ نوخ رد نآ شهاک

.دنکیم لمح ار نوخ دیسکايد نبرک دصرد  نیبولگومه ـ دوشیم دازآ سبرک ۀخرچ زا یلحارم رد

.دنکیم بذج اوه زا ناهایگ هک تسا يداوم نیرتمهم زا یکی ـ دوش بیکرت ینبرک  دیسا اب دناوتیم  ناهایگ رد

CO2

70

23

C43
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؟تسا تسرد کشخ و مرگ ياوه و بآ هب ، ناهایگ خساپ دروم رد ،ترابع مادک-50

.دننکیم دازآ  ،تسالپورلک زا ینبرکود لوکلوم جورخ یپ رد ، ناهایگ دننامه

.دنیامنیم تیبثت یلآ ياهدیسا تروص هب ار وج نبرک دیسکايد ، ناهایگ فالخرب

.دنزاسیم رادیاپان یبیکرت ،ینبرکجنپ بیکرت هب ، ندرک هفاضا اب ، ناهایگ دننامه

.دهدیم ماجنا يزانژیسکا تیلاعف دایز نازیم هب ،اهنآ نبرک دیسکايد ةدننکتیبثت میزنآ ، ناهایگ فالخرب

C4

C3CO2

CAM

CAMCO2

C3

.................. قرعت شهاک اب مرگ تاعاس رد .................. هایگ رد-51

.دراد همادا دیسکايد نبرک فرصم - ترذ.دباییم شهاک زتنسوتف - سانانآ

. دراد همادا زکولگ دیلوت - هرهزرخ.دباییم شیازفا هایگ هب نژیسکا دورو -زر لگ

؟تسا هدش نایب یتسرد هب يرون سفنت دروم رد ترابع مادک-52

.دوش یمن دیلوت  يرون سفنت رد.دوش یم فرصم نژیسکا هلحرم دنچ رد ،يرون سفنت رد

.دهدیمن خر يرون سفنت ،دراد دوجو  ناهایگ رد هک یطیارش اب.دهدیم خر یجنفسا ياهگربنایم رد ، ناهایگ رد يرون سفنت ماجنا

ATP

C4C4

هک ،تسا ياهتشر یلولس رپ زبس کبلج و يزاغآ یعون )فلا؟تسا حیحص لباقم ياههتخای اب هطبار رد ترابع دنچ-53

.دراد زارد و يراون ياههسیدزبس

 ات  زا رتمک رتمونان  ات  ياهجوم لوط هدودحم رد ،نآ ياهدیئوکالیت نورد هدش دیلوت نژیسکا رادقم )ب

.تسا رتمونان

.تسا )یبآ ـ شفنب( رتمونان  ات  ياهجوم لوط هدودحم رد ،نآ فارطا رد يزاوه ياهيرتکاب عمجت و نژیسکا دیلوت نیرتشیب )ج

.دوش فرصم ،نورتکلا لاقتنا ةریجنز یعون رد نورتکلا ییاهن ةدنریذپ ناونعهب يدیپیلوفسف ءاشغ جنپ زا روبع اب دناوتیم هدش دیلوت نژیسکا )د

500600600700

400500

1234

رون دایز ياهتدش و الاب ياهامد رد ،دیامن تیبثت  ..................  طقف ار دیسکايد نبرک تسا رداق هک یهایگ ره« ؟تسا تسردان دروم دنچ-54

..................«

.دنکیم هریخذ دوخ ياههتخای رد ار ینبرک  یلآ دیسا - بش ماگنه )فلا

.دنک هبلغ يرون سفنت رب دناوتیمن - زور ماگنه )ب

.دنک يریگولج بآ عفد شیازفا زا دناوتیمن - نیولاک هخرچ رد )ج

.دنکیم دیلوت یتسیز يژرنا ،نژیسکا روضح مدع رد - ینبرک  یلآ دیسا رد )د

4

4

1234

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز هلمج ،دروم مادک-55

» ..................  هک يرادناج ره«

.تسا ناهایگ تیرثکا وزج ،دنکیم هدافتسا نیولاک هخرچ زا  تیبثت يارب

.دشاب یندعم زا یلآ داوم تخاس هب رداق رون روضح رد تسین نکمم ،دهد ماجنا دناوتیم ار یکیتکال ریمخت

.تسین يرون ياهشنکاو هب هتسباو هک دهد ماجنا ییاهشنکاو رون بایغ رد تسا نکمم ،دنکیم زتنسوتف رون روضح رد

.دزاسیم ار دوخ زاین دروم یلآ داوم، زتنسوتف لمع اب اعطق ،دشاب هدننکدیلوت و دهد ماجنا نژیسکا بایغ رد ار ریمخت

CO2

؟دشابیم حیحص اهياهپلکت دروم رد ریز تارابع زا دروم دنچ-56

.تسا يدنوآ ياههتسد و هدننکزتنسوتف ِيدنوآ فالغ لماش اهنآ گربگر )فلا

.تسا دوخ گربنایم ياضف رد ياهدرن ۀنکآمرن دقاف )ب

.تسا هدش لیکشت لولس هیال کی زا طقف اهتسوپور دننامه نآ يدنوآ فالغ )ج

.تسا هدننکزتنسوتف ياهلولس ياراد نآ نیریز و ییور تسوپور )د

1234
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)رییغت اب( ؟تسا تسردان مادک-57

................. ،ياهپلود ۀنادناهن ناهایگ رد

.دوشیم نیمأت زتنسوتف يهطساو هب زاین دروم نژیسکا زا یشخب

.دنهدیمن تروص ار وکسیبور میزنآ نژ نایب ،گرب رد دوجوم يدنوآ فالغ ياههتخای

.دشاب زکولگ نتخوس زا لصاح تالوصحم زا یشخب دناوتیم نژیسکا دیلوت

.دننک دراو جراخ طیحم هب ار هایگ مسیلوباتم زا لصاح داوم زا یشخب دنناوتیم اههنزور

)رییغت اب(؟دنکیم یماک یتسرد هب ار ریز ترابع ،هنیزگ مادک-58

».................. دناوتیم یتسوپور ۀتفایزیامت لاعف لولس ره«

.دوش هدناشوپ برچ ياهدیسا زا يرمیلپ طسوت هراومه.دوش وکسیبور میزنآ يزالیسکوبرک تیلاعف ثعاب

.دراد ار هایگ زا بآ ياهلوکلوم جورخ ياناوت سناسژروت اب.دشاب هتشاد شقن یبوچ دنوآ رد ماخ ةریش نایرج موادت رد

؟دنکیم لیمکت حیحص روطهب ار ریز ۀلمج ،)يدیئوکالیت( يرون ياهشنکاو دروم رد هنیزگ مادک-59

» ..................  )(  متسیسوتف شنکاو زکرم رد  لیفورلک ياهنورتکلا«

.دنکیم نیمأت ار دیئوکالیت نورد ياضف هب هرتسب زا اهنوتورپ ندرک پمپ يارب مزال يژرنا ،نورتکلا لاقتنا ةریجنز زا روبع اب

.دنکیم تفایرد  متسیسوتف ياهنتنآ رد دوجوم ياههزیگنر زا ندش هتخیگنارب يارب ار دوخ يژرنا

.دوشیم لیدبت  لوکلوم هب نوتورپ اب دنویپ داجیا اب و دوشیم لقتنم  لوکلوم هب ادتبا

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

a1P700

1

NADP +NADPH

لیمکت یتسردان هب ار ریز ترابع دروم دنچ ،تسا  هایگ زا ياهنومن هک لباقم لکش رد-60

»..................  دناوتیم ،تسا هدش هداد ناشن ..................   هرامش اب هک یشخب« ؟دننکیم

.دشاب هتشاد شقن یلآ داوم و دنق يربارت رد هتسه دقاف ۀتخای یعون   )فلا

.دنک دیلوت  ، میزنآ وکلیتسا هب دیسا کیووریپ لیدبت اب  )ب

.دزاسب ینبرکهس دنق ،ینبرکراهچ دیسا زا ، يزاسدازآ اب  )ج

.دنک دیلوت توافتم شور هس هب ار  )د

.دنک دیلوت رادیاپان لوکلوم یعون ،وکسیبور يزالیسکوبرک تیلاعف اب  )ـه

C3

−1

−2ANADH

−3CO2

−4ATP

−5

12

34
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