
 زیست دوازدهم 6امتحان فصل 

 ًوزُ 2 .ٍ جوالت ًبزرعت را اصالح کٌیس زرعتی یب ًبزرعتی جوالت سیز را هشرص کٌیس -1

 اعت کِ زر ثغتز پزٍتئیٌی قزار زارز.  a الف( هزکش ٍاکٌش ّز فتَعیغتن شبهل یک هَلکَل کلزٍفیل

 اکغیس کبّش یبفتِ اعت. زی ة( عسز اکغبیش اتن کزثي زر هَلکَل قٌس ًغجت ثِ کزثي زر کزثي

 گیزز. ّب زر ثغتزُ کلزٍپالعت صَرت هی چزذِ کبلَیي زر عیبًَثبکتزیج( 

 شَز. ّب اس طزیق اًتشبر عبزُ اس غشبی تیالکَئیس ذبرج هی ز( پزٍتَى

 

 ًوزُ 1 لپِ؟ هزثَط ثِ گیبُ زٍلپِ اعت یب تک شکل هقبثل -2

 ................................................: 1شوبرُ 

 : ...............................................5شوبرُ 

 : .............................................. را ًبهگذاری کٌیس.8شوبرُ 

 

 

 ًوزُ 1 ثب تَجِ ثِ چزذِ کبلَیي ثِ عؤاالت سیز پبعد زّیس.-3

 شًَس؟ ّب ثب ّن تزکیت هی چزذِ کبلَیي کسام هَلکَلالف( زر گبم اٍل 

 ة( ًبم آًشین آى را ثٌَیغیس. 

 آیس؟ چِ هحصَلی زر چزذِ کبلَیي پسیس هی نهایتاًج( 

 

 ًوزُ 1 َلی زارز؟چِ شجبّت ٍ چِ تفبٍتی ثب تٌفظ عل تٌفظ ًَری -4

 

 

 

 ًوزُ 1ّبی فتَعٌتشکٌٌسُ ثِ عؤاالت سیز پبعد زّیس.  زر هجحث ثبکتزی -5

 ّبی گَگززی ارغَاًی چیغت؟ الف( هٌجع الکتزٍى ثبکتزی

 ّب چِ ًبم زارز؟ ة( رًگیشُ عیبًَثبکتزی

 ّبی گَگززی عجش چیغت؟ ج( هٌجع اًزصی ثبکتزی

 شَز؟  ّبی گَگززی زر چِ فزایٌسی اعتفبزُ هی ز( اس ثبکتزی

 

 ًوزُ 5/0علت تجوع پزٍتَى زر فضبی تیالکَئیس چیغت؟  -6

 

 

 

 ًوزُ 5/0ٍاکٌش هقبثل را کبهل کٌیس.  -7

 

 

 



 ًوزُ 2 ثِ عؤاالت سیز پبعد کَتبُ زّیس. -8

 کٌٌس؟ عبس چِ چیشی را ثِ ًیتزات تجسیل هی ّبی ًیتزات ثبکتزیالف( 

 ة( ثیشتزیي جذة کبرٍتٌَئیسّب زر کسام ثرش ًَر هزئی اعت؟

 ّبی اعپیزٍصیز چِ شکلی اعت؟ج( کلزٍپالعت

 اکغیضى چِ اثزی ثز عزعت فتَعٌتش زارز؟ز( افشایش تزاکن 

 زّس؟ زر چِ سهبًی رخ هی 2COجذة  ر گیبُ آًبًبط،زُ( 

 شًَس؟ اس چِ طزیقی ثِ علَلْبی غالف آًٍسی هٌتقل هی 4Cّبی هیبًجزگ گیبّبى  کزثٌی تشکیل شسُ زر علَل 4اعیس ٍ( 

 ؟اًس، چِ ًبم زارًس ّبی پزاًزصی کِ اس هسار ذَز ذبرج شسُ س( الکتزٍى

 

 ًوزُ 1 هَرز صحیح را اس زاذل پزاًتش اًتربة کٌیس. -9

 ّب ّغتٌس( اس گزٍُ ثبکتزی –قطعبً کلزٍپالعت زارًس  –قطعبً هیتَکٌسری زارًس  –اًس  اٍگلٌبّب: )پزعلَلیالف( 

 شَز؟ ثِ تزتیت هصزف هی ATP  ٍ NADPHثِ چزذِ کبلَیي، چٌس هَلکَل  2COیک هَلکَل ة( ثِ اسای ٍرٍز 

(18  ٍ12                 2 ٍ3               9  ٍ6                  3  ٍ2) 

 ج( ثیشتزیي زرصس جذة زر طیف ًَر هزئی هزثَط ثِ کسام رًگیشُ ٍ کسام ًبحیِ اعت؟

 قزهش( – bعجشیٌِ                  آثی           – bقزهش                          عجشیٌِ  – aآثی                           عجشیٌِ  – aعجشیٌِ )

 (+NADP –اکغیس  زی کزثي – aکلزٍفیل  –زّس؟ )آة  ، اثتسا کسام را کبّش هی2ّبی ذبرج شسُ اس فتَعیغتن  ز( الکتزٍى
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