


 زیست شناسی دوازدهم فصل ششم تشریحی

CO2

CO2

ینبرک 4

یدنق

گربنایم

بش

زور

.دهد یم ناشن ار  ناهایگ رد زتنسوتف لباقم لکش-1

.دیسیونب ار ،دننک یم یگدنز اجنآ رد ناهایگ نیا هک یقطانم یگژیو ود

CAM

؟تسیچ اههسیدزبس رد هزیگنر نیرتشیب و ؟تساجک يزتنسوتف ياههزیگنر يریگرارق لحم-2

)راوشد طیارش رد زتنسوتف( دباییم شیازفا نآ رد نژیسکا نازیم و مک گرب  نازیم هک یتلاح رد-3

؟دوشیم بیکرت یلوکلوم هچ اب نژیسکا )فلا

؟دوشیم هدیمان هچ ،تسا زتنسوتف اب هارمه و  ندش دازآ ،نژیسکا فرصم اب هک دنیآرف نیا )ب

CO2

CO2

؟تسا ناهایگ زا هورگ مادک هب طوبرم ،هدشرکذ ياهیگژیو زا کی ره ،ریز لودج رد-4

»فلا«بش رد نبرک ۀیلوا تیبثت

»ب«يدنوآ فالغ رد نیولاک ۀخرچ ماجنا و گربنایم رد نبرک ۀیلوا تیبث

»ج«نیولاک ۀخرچ ماجنا اب طقف نبرک تیبثت

.دیربب مان ار از نژیسکاریغ ةدننک زتنسوتف ياهيرتکاب زا عون ود-5

.دینک فیرعت ار از نژیسکا ةدننک زتنسوتف ياهيرتکاب-6

؟دنهدیم ماجنا زتنسوتف يرگید نارادناج هچ ناهایگ زا ریغ هب-7

.دیهد خساپ هدام هب يژرنا زا ةرابرد ریز تالاؤس هب-8

.دیسیونب ار هایگ )ياهتسالپورلک( ياههسیدزبس رد توافتم ياههزیگنر دوجو تیزم

؟دسریم یلوکلوم هچ هب تیاهنرد  متسیسوتف زا هتخیگنارب نورتکلا 1

.دیسیونب ار دوشیم بیکرت  اب نیولاک ۀخرچ رد هک ینبرکجنپ دنق مان CO2

؟دوشیم داجیا گرب ياههتخای مادک رد ینبرکراهچ دیسا ، ناهایگ رد C4

؟تسیچ ازنژیسکاریغ ةدننکزتنسوتف ياهيرتکاب يزتنسوتف ةزیگنر مان

؟دنراد ییاهراک و زاس هچ بآ يرادهگن يارب  ناهایگ-9 CAM

؟تسا هنوگچ  ناهایگ رد نبرک تیبثت-10 CAM

؟دنراد ار ییاراک نیرتشیب ناهایگ مادک ،دناهتسب اههنزور هکیلاح رد و رون دایز ياهتدش ،الاب ياهامد رد-11

؟تسا يرون سفنت ةدنرادزاب هنوگچ ناهایگ رد یناکم میسقت-12 C4

؟دوشیم دیلوت ییاههتخای هچ رد ناهایگ رد تیبثت رد رادیاپ لوکلوم نیلوا-13 CO2C4

؟دتفایم نآ يارب یقافتا هچ ،هنبرک راهچ دیسا تخاس زا سپ ناهایگ رد-14 C4

؟دتفایم یقافتا هچ ناهایگ رد نبرک تیبثت متسیس نیلوا رد-15 C4
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؟تسیچ ناهایگ يراذگمان تلع-16 C4

؟تسیچ رد  و ناهایگ گرب یلصا توافت-17 C4C3

؟دنراد يراک و زاس هچ يرون سفنت زا تعنامم يارب ناهایگ-18 C4

؟تسیچ يرون سفنت-19

؟تسیچ دوشیم داجیا يرون سفنت رد هک ینبرک  لوکلوم ماجنارس-20 2

؟دهدیم يور یقافتا هچ ،وکسیبور طسوت تافسف سیب زولوبیر هب لاصتا زا سپ-21 O2

؟دراد یگتسب يزیچ هچ هب وکسیبور میزنآ يزالیسکوبرک ای يزانژیسکا شقن-22

؟دراد ییاهییاناوت هچ وکسیبور میزنآ-23

؟دزاسیم مهارف يرون سفنت يارب ار طیارش هنوگچ کشخ و مرگ ياوه-24

؟دراد اههنزور رب يریثأت هچ رون و امد-25

.دیربب مان ار دروم هس زتنسوتف رب رثؤم ینوریب لماوع زا-26

؟تسا راذگریثأت زتنسوتف رد امد تارییغت ارچ-27

؟تسا هتسباو يرون ياهشنکاو هب هنوگچ نیولاک ۀخرچ-28

.دینک فیرعت ار نبرک تیبثت-29

؟دناهدش يراذگمان مسا نیا هب ارچ،ناهایگ-30 C3

؟دتفایم یقافتا هچ نیولاک ۀخرچ زا هلحرم نیلوا رد-31

؟دنورب هرتسب هب دنناوتیم یقیرط هچ زا دیئوکالیت لخاد ياهنوتورپ-32

:دیهد بسانم خساپ ریز لاؤس هب اهمتسیسوتف دروم رد-33

؟تسیچ رون ةدنریگ ياهنتنآ شقن

؟تسیچ دنراد دوجو دیئوکالیت رد هک ییاهنوتورپ أشنم-34

؟دوشیم لیدبت  هب هنوگچ -35 NADP +NADPH

.دینک فیرعت ار نیولاک ۀخرچ-36

؟دراد یتیعضو هچ هب تبسن دنق لوکلوم رد نبرک متا شیاسکا ۀجرد-37 CO2

.دیربب مان ؟دوشیم میسقت شخب دنچ هب اهتسالپورلک ياضف-38

؟تسیچ شنکاو زکرم و رون ةدنریگ نتنآ ياهتهابش و اهتوافت-39

؟تسا ییاهشخب هچ لماش متسیسوتف ره-40

؟دراد يدوس هچ اههسیدزبس رد توافتم ياههزیگنر دوجو-41

؟دنروآیم دوجو هب شخب دنچ و دنراد مان هچ دننکیم میسقت ار هسیدزبس ياضف هک ییاشغ ياههناماس-42

؟دنراد رارق ییاههتخای هچ رد هپل ود ناهایگ گرب رد اههسیدزبس-43

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب ناهایگ زتنسوتف دروم رد-44

؟دنراد رارق دیئوکالیت ياشغ رد يرگید يزتنسوتف ياه هزیگنر هچ ، و  )ياه لیفورلک( ياه هنیزبس رب هوالع ab

؟تسا یجوم لوط هچ رد ، متسیسوتف شنکاو زکرم رد  ۀنیزبس بذج رثکادح a1

؟دریگ یم تروص متسیسوتف مادک رد  ۀنیزبس نورتکلا دوبمک ناربج يارب بآ يرون ۀیزجت a

.دیسیونب ار دوش یم بیکرت  اب نیولاک ۀخرچ رد هک ینبرک جنپ دنق مان CO2

؟دوش یم ماجنا توافتم ۀتخای عون ود رد نیولاک ۀخرچ و نبرک ۀیلوا تیبثت یناهایگ هچ رد

؟دوش یم ماجنا زور هنابش زا یعقوم هچ رد نیولاک ۀخرچ ، ناهایگ رد CAM
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.دیهد خساپ هدام هب يژرنا زا ةرابرد ریز تالاؤس هب-45

.دیسیونب ار اهياهپلود و اهياهپلکت گرب راتخاس نیب توافت کی

.دیسیونب ار ریژوریپسا )ياهتسالپورلک( ياههسیدزبس یگژیو کی

؟تساجک زا دیئوکالیت نورد ياضف رد دوجوم ياهنوتورپ أشنم ،رون هب هتسباو ياهشنکاو رد

؟دوشیم ماجنا وکسیبور میزنآ تیلاعف مادک طسوت ینبرکجنپ لوکلوم هب  ندوزفا ،نیولاک ۀخرچ رد CO2

؟دنیوگیم هچ ،دوشیم ماجنا توافتم ياهنامز رد اهنآ رد نبرک تیبثت هک یناهایگ هب

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب زتنسوتف دروم رد-46

؟هنکآ تخس ای تسا هنکآ مرن ياه هتخای لماش هپل کت و هپلود ناهایگ گربنایم

؟تسا یئرم رون زا ییاه شخب هچ رد اه دیئونتوراک بذج نیرتشیب

؟دوش یم ناربج هنوگچ  متسیسوتف رد a ۀنیزبس نورتکلا دوبمک 2

؟دوش یم بیکرت تافسف سیبزولوبیر اب میزنآ مادک تیلاعف اب نیولاک ۀخرچ رد CO2

؟دنیوگ یم هچ ،یلآ ياه بیکرت لیکشت يارب زا هدافتسا دنیارف هب CO2

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب رگید ةدننک زتنسوتف نارادناج دروم رد-47

؟دننک یم هدافتسا دیفلوس نژوردیه فذح يارب اه بالضاف ۀیفصت رد ییاه يرتکاب هچ زا )فلا

.دهد یم تسد زا ار دوخ )ياه تسالپورلک( ياه هسیدزبس ،رون دوبن تروص رد هک دیربب مان ار يا هتخای کت يزاغآ کی )ب

؟تسیچ یناوغرا يدرگوگ ياهيرتکاب و اهيرتکابونایس یلصا توافت-48

؟تسیچ يرون سفنت و بآ ریخبت زا يریگولج يارب  ناهایگ راک و زاس-49 CAM

؟تسیچ ياهتخای سفنت و يرون سفنت یلصا توافت-50

.دیهد حیضوت ،دهد خر تسا نکمم قافتا ود اهمتسیسوتف رد هتخیگنارب نورتکلا يارب-51

؟دنوشیم لصتم مه هب هنوگچ اهمتسیسوتف-52

؟تسیچ متسیسوتف-53

؟تسیچ ناهایگ رثکا رد زتنسوتف يارب راتخاس نیرتبسانم-54

.دیسیونب ار زتنسوتف یلک شنکاو-55

µm100

700400 یئرم فیط

:دیهد خساپ ریز تالاؤس هب لباقم لکش هب هجوت اب-56

؟دنراد يرتشیب عمجت یصاخ ياهشخب رد اهيرتکاب ارچ

؟تسیچ زتنسوتف يارب هدافتسا دروم رادناج

؟ارچ ؟تسا زتنسوتف رد یلصا ةزیگنر ،هزیگنر مادک ،شیامزآ هب هجوت اب

.دینک صخشم ار ریز ياهترابع یتسردان ای یتسرد-57

3

الف)

ب)

پ)

ت)

ث

الف)

ب)

پ)

ت)

ث)

الف)

ب)

پ)



.دوشیم هدافتسا دیئوکالیت لخاد هب اهنوتورپ پمپ يارب اهنورتکلا يژرنا ۀمه

.دنهدیم ماجنا ار دیشروخ رون يژرنا بذج متسیسوتف ود ره

.دوشیم داجیا هرتسب تمس هب نوتورپ تظلغ زا یبیش اهدیئوکالیت رد

.دنوشیم لقتنم شنکاو زکرم هب رون ةدنریگ ياهنتنآ زا هتخیگنارب ياهنورتکلا

ریز ياهشسرپ هب ،"دنراد شقن زتنسوتف رد هزادنا کی هب یئرم رون ياهجوم لوط همه" ،هک دش ماجنا ضرف نیا یسررب يارب هک یشیامزآ اب هطبار رد-58

.دیهد خساپ

؟تسیچ ،دریگیم رارق هدافتسا دروم شیامزآ نیا رد هک ياهتشر کبلج مان )فلا

؟تسیچ زتنسوتف رد یلصا ةزیگنر هک تفرگ هجیتن ناوتیم شیامزآ نیا زا )ب

؟دهدیم ناشن ار یناهایگ هچ رد زتنسوتف ورهبور لکش-59

.دینک لصتم رگیدکی هب ار اهنآ .تسا طابترا رد )ب( نوتس رد زتنسوتف زا لصاح ياهلوکلوم مادک اب )فلا( نوتس تارابع زا کی ره-60

فلا

.دباییم شیاسکا يرون ياهشنکاو رد .

.دباییم شهاک نیولاک هخرچ رد .

.دباییم شیاسکا نیولاک هخرچ رد .

.دباییم شهاک يرون شنکاو رد .

.دنکیم مهارف ار نیولاک هخرچ زایندروم يژرنا .

.دوشیم دیلوت دیئوکالیت رد ،رون هب هتسباو شنکاو طسوت هک يزاگ .

.دوشیم فرصم هرتسب رد نیولاک هخرچ طسوت هک يزاگ .
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.دینک لصتم يرانک ياهنوتس زا رطس دنچ هب ار يزکرم نوتس زا رطس ره-61

رتمونان  ات  رد رون بذج نیرتشیب

رتمونان  ات  رد رون بذج نیرتشیب

رتمونان  ات  رد رون بذج نیرتشیب

زمرق و یجنران ،درز رون باتزاب نیرتشیب

یبآ و شفنب رون بذج نیرتشیب

اههنیزبس

اهدییونتوراک

رتمونان  ات  رد باتزاب نیرتشیب

زبس و یبآ رون ،بذج نیرتشیب

زمرق و یجنران رون ،بذج نیرتشیب

.دنراد  و  عون 

زمرق و شفنب رون بذج نیرتمک

600700H

400500I

450550J
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.دینک رپ ار ریز لودج رادومن رد یلاخ ياج-62

.تشاد بش هب تبسن حبص رد رتيدیسا ةراصع  هایگ ،دش يریگهزادنا حبص و بش نامز  رد ،توافتم ِزتنسوتف اب  و  ، ِهایگ  گرب هراصع -63

؟ارچ ؟دراد يزتنسوتف عون هچ  هایگ )فلا

؟دیهدیم صیخشت هنوگچ ار  و  هایگ ود زتنسوتف عون )ب

pH3abc2b

b

ac

رظن زا  تیبثت ندش .................. ،ییاوه ياههنزور ندش هتسب اب یتح زتنسوتف همادا و يرون سفنت اب هزرابم يارب  ناهایگ راکوزاس-64

هلحرم رد نآ .................. تیبثت یلو ،دوشیم ماجنا گربنایم ياههتخای رد و بش رد .................. تیبثت ،تسخن ۀلحرم رد ؛ینعی ،تسا تیبثت ..................

.دوشیم ماجنا زور لوط رد یلو گربنایم ياههتخای نامه رد ،مود

CAMCO2

رارق وکسیبور و نیولاک هخرچ رایتخا رد ،مئاد تیبثت تهج هنوگچ ،تسا هدش تیبثت هنبرک  دیسا تروصهب ًاتقوم هک یی ، ناهایگ رد-65

؟دریگیم

C4CO24

.دیهد حرش بیترت هب ار يرون سفنت هناگ لحارم-66 3

.دیهد حرش کیتامش یحرط تروصهب ار ناهایگ رد نیولاک هخرچ-67 C3

.دیهد حرش ،هدرب مان بیترتهب ار يرون ياهشنکاو لحارم-68

.دنوشیم .................. و هدرک بذج ار رون يژرنا هناگادج روطهب ، و  متسیسوتف عون ود ره .................. ِياههزیگنر .................. .فلا

.دننکیم تکرح شنکاو .................. هب ور .................. ،متسیسوتف ره ياهنتنآ رد هتخیگنارب ياه دوخ یتح ای و ،هتخیگنارب ياه.................. .ب

ياه ات دوشیم لقتنم .................. هب اههزیگنر زا هتخیگنارب ياه.................. اهنت ،شنکاو زکرم هب هتخیگنارب ياه ای يژرنا ندیسر زا سپ .پ

.دنوش .................. زین و زکرم ود ره

لاقتنا هریجنز قیرط زا،شنکاو زکرم  ،دننکیم كرت ار زکرم ،هدش هتخیگنارب ،شنکاو زکرم ره رد .................. زا .................. .ت

تکرح .................. تمس هب ..................لاقتنا هریجنز قیرط زا ، شنکاو زکرم  و دننکیم تکرح .................. تمس هب ..................

.دنکیم

12

e−e−

e−e−e−

P680P700

2e−P680e−

2e−P700e−

قیرط زا نآ مود عون و دنکیم لصتم .................. هب ار .................. ، .................. قیرط زا ،نآ لوا عون ،دراد دوجو  لاقتنا هریجنز عون -69

.دنکیم هناور .................. تخاس يارب ار اه ،يدییوکالیت .................. و ..................

2e−

e−

5



.دینک رپ بسانم ياهژاو اب ار ریز ترابع یلاخ ياج ،لکش هب هجوت اب-70

زتنسوتف نازیم رد یناسکی ریثأت ،کبلج هب هدش هدیبات ِيرون فلتخم .................. ،دهدیم ناشن شیامزآ جیاتن

رون ياهفیط هک ییاههدودحم نوماریپ رد اهنت ، ؛ینعی ،زتنسوتف لوصحم تظلغ ؛اریز، ..................

 نیا رد يزاوه ياهيرتکاب زا یعون عمجت لیلد( تسا رتشیب تسا هدش هدیبات .................. و ..................

)هدودحم

O2

2

؟تسا هداد شیامن ار یهایگ عون هچ گرب ،لکش .فلا:لباقم لکش هب هجوت اب-71

.دینک يراذگمان ار هدش يراذگهرامش يازجا .ب
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