
 .زیست دوازدهم 6نمونه سؤاالت نهایی فصل 

 )هاي نهایی نظام جدید شامل سؤاالت هفت دورة اخیر آزمون(

 .ها در آزمون هاي مختلف است تکراري بودنِ برخی سواالت نشان دهندة تکرار شدنِ آن

.رنگ، مربوط به بخش هاي حذف شدة کتاب در شرایط کرونا هستندسؤاالت قرمز 
  

 
 
 

  درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .1

  .می شود هاي میانبرگ انجام در دو مرحله، ابتدا در یاخته هاي غالف آوندي و سپس در یاخته C4تثبیت کربن در گیاهان )الف

  . فتوسیستم ها در غشاي تیالکوئید قرار دارند و با مولکول هایی به نام ناقل الکترون به هم مرتبط می شوند) ب

  .میانبرگ در بعضی گیاهان از یاخته هاي اسفنجی تشکیل شده است) پ

  .در فضاي درون تیالکوئیدها می شود، موجب تجمع پروتون ها 2تجزیۀ نوري آب در فتوسیستم ) ت

  .هر فتوسیستم شامل آنتن گیرندة نور و یک مرکز واکنش است) ث

 .جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید .2

  )98شهریور  .(دنهست.. ..............هاي  از باکتري کنند، ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می هاي نیترات باکتري) الف

  )98دي ( .هاي شیمیوسنتز کننده هستند کنند، از باکتري را به نیترات تبدیل می..... .........ساز که  هاي نیترات باکتري) ب

  .است............................. در باکتري هاي گوگردي، منبع تأمین الکترون، ) پ

  .را جبران می کنند 2در مرکز واکنش فتوسیستم .................. الکترون هاي حاصل از تجزیۀ آب، کمبود الکترونی ) ت

  .انجام می شود....................... ن در یاخته هاي در گیاه ذرت، چرخۀ کالوی) ث

در هر یک از عبارت هاي زیر، پاسخ درست را از بین واژه هاي درون پرانتز انتخاب کنید و در برگۀ پاسخنامه  .3

  بنویسید

  .است که در بستري پروتئینی قرار دارند)  bکلروفیل  – aکلروفیل (مرکز واکنش فتوسیستم ها شامل مولکول هاي )الف

  .انجام می شود) شب –روز (تثبیت اولیۀ کربن در آناناس در ) ب

  .آنزیم روبیسکو مساعد می شود) کربوکسیالزي –اکسیژنازي (در تنفس نوري، وضعیت براي نقش ) پ

  .هستند) زا فتوسنتز کنندة اکسیژن –شیمیوسنتزکننده (باکتري هاي نیترات ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند، از باکتري هاي ) ت

  .می گویند) P700 – P680(،  2در فتوسیستم  aبه سبزینه یا کلروفیل ) ث



  .قرار دارند )زیرین –رویی (اسفنجی میانبرگ، به سمت روپوست در برگ گیاهان دولپه، یاخته هاي ) ج

  .هستند) اکسیژن زاغیر  –اکسیژن زا (کنندة سیانوباکتري ها، جزء باکتري هاي فتوسنتز ) چ

  .از آن ایجاد نمی شود ATPماده آلی تجزیه می شود، اما ) یاخته ايتنفس  –تنفس نوري (در ) ح

 .هستند)  اکسیژن زاغیر  –اکسیژن زا ( باکتري هایی که منبع الکترون در آن ها ترکیبی به غیر از آب است، فتوسنتز کنندة ) خ

  :به پرسش هاي چهار گزینه اي زیر پاسخ دهید .4

  بیشتر جذب می کنند؟، به طور مشتركو کاروتنوئیدها، کدام نور را  bو  aسبزینه هاي 

  بنفش) ت    آبی) پ    نارنجی) ب    قرمز) الف

 .یک تفاوت بین ساختار برگ تک لپه اي ها و دولپه اي ها بنویسید .5

  ب ها براي حذف هیدروژن سولفید به کار می رود، چه نام دارد؟فتوسنتزي در باکتري هایی که در تصفیۀ فاضالرنگیزة  .6

 .اسپیروژیر را بنویسید) کلروپالست هاي(یک ویژگی سبزدیسه هاي  .7

 عالوه بر سبزینه ها چه رنگیزه هاي دیگري در غشاي تیالکوئید وجود دارند؟ .8

  منبع تأمین الکترون در باکتري هاي گوگردي چه مولکولی است؟ .9

  ابسته به نور، منشأ پروتون هاي موجود در فضاي درون تیالکوئیدها از کجاست؟در واکنش هاي و .10

  به مولکول پنج کربنی توسط کدام فعالیت آنزیم روبیسکو انجام می شود؟ CO2در چرخۀ کالوین، افزودن  .11

  به گیاهانی که تثبیت کربن در آن ها در زمان هاي متفاوت انجام می شود، چه می گویند؟ .12

  .تعریف کنیدرا  C3گیاهان  .13

  .گیاه را بنویسید) کلروپالست هاي(مزیت وجود رنگیزه هاي متفاوت در سبزدیسه هاي  .14

  میانبرگ گیاهان تک لپه و دولپه شامل یاخته هاي نرم آکنه است یا سخت آکنه؟ .15

  بیشترین جذب کاروتنوئیدها در چه بخش هایی از نور مرئی است؟ .16

  چگونه جبران می شود؟ 2در فتوسیستم  aکمبود الکترون سبزینۀ  .17

  با فعالیت کدام آنزیم با ریبولوز بیس فسفات ترکیب می شود؟ CO2در چرخۀ کالوین،  .18

 براي تشکیل ترکیب هاي آلی چه می گویند؟ CO2به فرآیند استفاده از  .19

  در نهایت به چه مولکولی می رسد؟ 1الکترون برانگیخته از فتوسیستم  .20



  )98شهریور (.ترکیب می شود را بنویسید CO2نام قند پنج کربنی که در چرخۀ کالوین با  .21

  ، اسید چهار کربنی در کدام یاخته هاي برگ ایجاد می شود؟ C4در گیاهان  .22

  نام رنگیزة فتوسنتزيِ باکتري هاي فتوسنتزکنندة غیراکسیژن زا چیست؟ .23

  رنگیزه هاي فتوسنتزي دیگري در غشاي تیالکوئید قرار دارند؟، چه bو  a) کلروفیل هاي(عالوه بر سبزینه هاي  .24

  ، در چه طول موجی است؟1در مرکز واکنش فتوسیستم  aحداکثر جذب سبزینه  .25

  در کدام فتوسیستم صورت می گیرد؟ aتجزیۀ نوري آب براي جبران کمبود الکترون سبزینۀ  .26

  )98خرداد .(را بنویسید ترکیب می شود CO2نام قند پنج کربنی که در چرخۀ کالوین با  .27

 در چه گیاهانی تثبیت اولیۀ کربن و چرخۀ کالوین در دو نوع یاختۀ متفاوت انجام می شود؟ .28

  نقش دارد، چیست؟ CAMو  C4با اسید سه کربنی در گیاهان  CO2تفاوت آنزیم روبیسکو با آنزیمی که در ترکیب  .29

 ، چرخۀ کالوین در چه موقعی از شبانه روز انجام می شود؟CAMدر گیاهان  .30

  .یک تفاوت تنفس نوري و تنفس یاخته اي را بنویسید .31

  از چه باکتري هایی در تصفیۀ فاضالب ها براي حذف هیدروژن سولفید استفاده می کنند؟ .32

 .می دهد خود را از دست) کلروپالست هاي(ي تک یاخته اي نام ببرید که در صورت نبود نور، سبزدیسه هاي یک آغاز .33

  است؟ C3در دما و شدت نور زیاد بیشتر از گیاهان  C4کارآیی گیاهان  چرا .34

  :در مورد واکنش هاي فتوسنتزي به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .35

  در نهایت به چه مولکولی می رسد؟ 1الکترون برانگیخته از فتوسیستم ) الف

  ريِ آب چه نقشی دارند؟اي ایجاد شده حاصل از تجزیۀ نوالکترون ه) ب

 کربنی ابتداي چرخۀ کالوین چه نام دارد؟ 5قند ) پ

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهیدگیاهان، در مورد فتوسنتز  .36

  آیی گیاه را در استفاده از طول موج هاي متفاوت نور افزایش می دهد؟چه عاملی کار) الف

  ، در چه طول موجی است؟2در مرکز واکنش فتوسیستم  aحداکثر جذب نور سبزینۀ ) ب

  چگونه جبران می شود؟ 1در فتوسیستم  aکمبود الکترون سبزینۀ ) پ

  شی از سبزدیسه انجام می شوند؟واکنش هاي چرخۀ کالوین در چه بخ) ت



  در چه گیاهانی تثبیت کربن فقط در چرخۀ کالوین انجام می شود؟) ث

 ، چرخۀ کالوین در کدام یاخته انجام می شود؟CAMدر گیاهان ) ج

  :در مورد جانداران فتوسنتز کنندة دیگر، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .37

  د را از دست می دهد؟اوگلنا در چه صورتی سبزدیسه هاي خو) الف

 باکتري هاي نیترات ساز که آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند، فتوسنتز کننده هستند یا شیمیوسنتز کننده؟) ب

  .به پرسش هاي زیر پاسخ دهید از انرژي به مادهدر مورد  .38

  کوئید از کجاست؟در واکنش هاي وابسته به نور، منشأ پروتون هاي موجود در فضاي تیال) الف

  .به مولکول پنج کربنی توسط چه آنزیمی انجام می شود؟ نام کامل آن را بنویسید CO2در چرخۀ کالوین، افزودن ) ب

 وجود دارد؟ CAMو گیاهان  C4چه تفاوتی میان تثبیت کربن در گیاهان ) پ

  ):نتز در شرایط دشوارفتوس(یابد، می برگ کم و میزان اکسیژن در آن افزایش  CO2در حالتی که میزان  .39

  اکسیژن با چه مولکولی ترکیب می شود؟) الف

 ، و همراه با فتوسنتز است، چه نامیده می شود؟CO2این فرآیند که با مصرف اکسیژن، آزاد شدن ) ب

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهید از انرژي به مادهدر مورد  .40

  چه نام دارد؟) کلروپالست(ساختارهاي غشایی و کیسه مانند و به هم متصل در فضاي درون سبزدیسه ) الف

  چرا دما بر روي فتوسنتز تأثیرگذار است؟) ب

 ده، حاصل تجزیۀ مولکول دو کربنی است یا سه کربنی؟آزاد ش CO2در تنفس نوري، ) پ

 در جدول زیر، هر یک از ویژگی هاي ذکر شده، مربوط به کدام گروه از گیاهان است؟ .41

  "الف"  ت اولیۀ کربن در شبتثبی

  "ب"  تثبیت اولیۀ کربن در میانبرگ و انجام چرخۀ کالوین در غالف آوندي

  "پ"  تثبیت کربن فقط با انجام چرخۀ کالوین

 

  :در مورد فتوسنتز به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .42

  .شده است؟ نام ببرید ساختههر آنتن گیرندة نور از چه قسمت هایی ) الف



  .دو مورد از عوامل محیطی مؤثر بر فتوسنتز نام ببرید) ب

  ه شده در چرخۀ کالوین چیست؟سرنوشت قندهاي سه کربنیِ ساخت) پ

  .به پرسش هاي زیر پاسخ دهید "جانداران فتوسنتزکنندة دیگر"در مورد  .43

  یک باکتري فتوسنتز کنندة اکسیژن زا نام ببرید) الف

 ها و دهانۀ آتشفشان هاي زیرِ آب وجود دارند؟چه نوع باکتري هایی در معادن، اعماق اقیانوس ) ب

  ، فتوسنتز در چه گیاهانی را نشان می دهد؟زیرشکل  .44

  
  

 

  . را نشان می دهد CAMشکل مقابل فتوسنتز در گیاهان  .45

  دو ویژگی مناطقی که این گیاهان در آنجا زندگی می کنند را بنویسید
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