
  تاریخ : بسمه تعالی نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 30 وقت امتحان :  اداره ی آموزش و پرورش 6شناسی فصل زیست امتحان 

مجازیآزمون  پایه دوازدهم )  دبیر مربوطه :  

 !آرزو کنیا به اندازه آرزویت تالش کن یا به اندازه تالشت 

 بارم سواالت ردیف

1 

 

 نمره1درست یا نادرست بودن عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  -1

 نانومتر بیشترین جذب نور را دارد. 700تنها در طول موج  aکلروفیل نوع  -الف

 کنند.در هر آنتن، رنگیزه ها بین خود الکترون و انرژی آن را رو به مرکز واکنش جابه جا می  -ب

 هر دو پروتئین زنجیره انتقال الکترون دوم، در سطح بیرونی غشای تیالکویید و به سمت بستره قرار دارند. -ج

 پروتون بستره می شود. افزایشباعث    Іفعالیت زنجیره انتقال الکترون بعد ار فتوسیستم  -د

 

1 

2 

 

 نمره 1 ؟ در اکثر گیاهان، مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز چیست؟ چرا
 

 

1 

3       

 را در واکنش های تیالکوییدی نوشته و مراحل ساخت آن را شرح دهید. NADPHواکنش  شیمیایی ساخت 

 1 

4 

 نمره 5/1.را به ترتیب شرح دهید گانه تنفس نوری3مراحل  -الف

 

 نمره 1؟ ایبی داردتنفس نوری چه مع -ب
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 نمره 5/0 را رنگیزه های متفاوتی در سامانه  های فتوسیستمی وجود دارد؟چ -الف

 

 

 5/0؟ شیمیوسنتز به چه فرایندی گفته می شود -ب 

 

1 

6 

 5/0 در صورت نبود نور اوگلنا چگونه مواد آلی خود را کسب می کند؟

 

 

 

 

 

 

*بچه ها پدر و مادراتون  تو این مدت، همه تالششونو کردن که براتون شرایط آموزش مجازی رو فراهم کنن 

 می کنم شما هم قدر زحماتشونو بدونین و با همه توانتون درس بخونین*خواهش 

5/0 
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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