
 

 

 

  

  هوالعليم

آزمون و سواالت دفترچه پيش  

  )1394ارديبهشت  25( نيمه نهاييي  آزمون مرحله
  )دوره دوم(دبيرستان ي اول  شناسي پايه ي زيست رشته

گويي مدت زمان پاسخ صفحهعنوان  
ها آزمون پيش  10-2 دقيقه 10   

آزمون اختصاصي براساس پيش 25تا  16عمومي، سواالت  15تا  1 سواالت   12-11 دقيقه 30   
بندي نهايي يكي از اعضاي گروه مسووليت وارد  شود پس از جمع بنابراين توصيه مي. ي سواالت به صورت گروهي است گويي به كليه پاسخ

.داشته باشد برگ ها را در پاسخ كردن پاسخ  
.رود پاسخ اشتباه، امتياز يك پاسخ صحيح از بين مي 4به ازاي هر   

  :لطفا توجه نماييد
يمي و زيست شناسي هاي رياضي، فيزيك، ش نفره در رشته 5هاي  در قالب گروه )دوره دوم(در مقطع دبيرستان پاياعلمي  ليگ

  .گردد برگزار مي
  .آزمون است آزمون، سواالت عمومي و سواالت پيش پيش شامل ليگ علمي پايا مقدماتي ي مرحله

 انفرادي صورت آزمون مربوط به خود را از دفترچه جدا نموده و به بايد پيش گروه اعضاي از كدام در قسمت اول آزمون هر )1
 .بسپارند خاطر به و نمايد دقيقه مطالعه 10در مدت زمان  را خود) آزمون پيش( آموزشي مطلب

به هاي درسي و منابع معرفي شده  اي از مطالب كتاب گزينه 5 تستي سوال 15گويي به  قسمت دوم آزمون شامل پاسخ )2
 .باشد ن به صورت گروهي ميآموزا دانش

 استناد به با و هم كمك به گروه اعضاي همه اي است كه گزينه 5تستي  سوال10 گويي به سوم سواالت شامل پاسخ بخش )3
 .دهند مي پاسخ ها آن به اند كرده مطالعه قبل بخش در كه آموزشي مطالب
  .شود باشند و در غير اين صورت تخلف در آزمون محسوب مي مي ها آزمون هر يك از اعضاي گروه ملزم به مطالعه يكي از پيش. 1تذكر 
را نيز بر  5آزمون  آزمون مربوط به خود مسووليت مطالعه پيش نفره باشد، يكي از اعضاي گروه عالوه بر مطالعه پيش 4چه گروهي  چنان. 2تذكر 

  .عهده دارد
را برعهده بگيرد و گروه  4آزمون  مسووليت مطالعه پيش تواند نفره باشد يكي از اعضاي گروه مي 3چه گروهي  چنان. 3تذكر 

   .باشد نمي 5آزمون  مجاز به مطالعه پيش
  .باشد آموزان نمي ها از دانش آزمون آوري پيش گويي به سواالت نياز به جمع هنگام پاسخ. 4تذكر 
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   1 آزمون شيپ

كشف اين واقعيت كه اكسيژن متصاعد شده در  ي كلي فتوسنتز بسيار ساده است، وليرسد كه معادلههر چند به نظر مي
تر از آنچه در نگاه اول به نظر نشان داد كه اين واكنش بايد بسيار پيچيده,  2COگيرد و نه از فتوسنتز از آب منشاء مي

  .بندي كنيميمبراي اينكه بتوان فتوسنتز را به طور صحيح مطالعه كرد، بايد آن را تقس. رسد، باشد مي

ها كلروپالست. گيرندهايي كه مسئول فرايند فتوسنتز هستند، مورد مطالعه قرا ميها يعني اندامك، كلروپالستدر يك ديدگاه
هاي ها به دليل وجود تركيبات يا رنگيزهرنگ سبز كلرو پالست. شوندهاي سبز گياهان يافت ميهاي برگ و ديگر اندامدر ياخته

هايي را كه در وضعيت توان كلروپالستولي اگر با احتياط عمل شود، مي. اندها بسيار شكنندهكلروپالست. هاستموجود در آن
هاي ديگر كه گمراه كننده هستند،  ي آزمايش بدون حضور اندامكرد و آنها را در لولهاز ياخته جدا ك مناسبي قرار دارند كار

  . مورد مطالعه قرار دارد

براي اين كار . شودها آغاز ميها و آزاد كردن محتويات آنبا شكستن ياخته ها و اندامكهاي ديگركلروپالستفرايند جداسازي 
ها مهم است و بايد با تركيب دقيق اين محلول. دهندها و مواد آلي قرار ميها را در محلول رقيقي از نمكقطعاتي از بافت

 د و يا با استفاده از انواع مخلوطساينهمراه با ذرات شن مي ك هاون چينيرا در ي هاسپس ياخته. آزمايش و خطا مشخص شود
هاي همراه از محلول حاوي ي بافتگذرانند تا قطعات درشت و خرد نشدهقطعات خرد شده را از صافي مي. كنندها خرد ميكن

ها بر حسب چگالي كه دارند، از ندامككنند تا امي ها را سانتريفيوژسپس سوسپانسيون حاوي اندامك. دنها جدا شواندامك
محلول به دست آمده . در اين مراحل نيز بايد با روش آزمايش و خطا بهترين روش جدا سازي را پيدا كرد. يكديگر جدا شوند

 توانند در حضور نور ها مي اين كلروپالست .هاست كه هيچ اندامك ديگري در آن وجود نداردحاوي سوسپانسيوني از كلروپالست
  . اكسيد واكنش نشان دهند و كربن دي

  : شودها سه قسمت اصلي مشاهده ميدهند كه در كلروپالستاند، نشان ميمطالعاتي كه با ميكروسكوپ الكتروني انجام شده

شود و غشاهاي فوق آن ناميده مي) stroma(مايعي كه استروما  -2. پوشش پيراموني كه خود از دو غشا تشكيل شده است -1
. اند د و در بستري از استروما قرار گرفتهنشوهاي غشايي مسطح كه تيالكوئيد ناميده ميتعدادي كيسه -3. كننداحاطه ميرا 

هاي صدمه  پالسته غشاي كامل خود را دارند و كلروهاي سالم ككلروپالست: ها حاوي مواد زير استسوسپانسيون كلروپالست
توان با توجه به اين واقعيت مي. اندها باقي ماندهاند و تنها تيالكوئيدهاي آندست داده استروماي خود را از اي كه غشاء وديده

ها نشان دادند كه در  اين آزمايش. ها را جدا از استروما مورد مطالعه قرار دادسنتزي آنوتيالكوئيدها را جدا كرد و فعاليت فت
رنگ در حالي كه استروماي بي. شودنور جذب و اكسيژن آزاد مي ،زسب در تيالكوئيدهاي. ها تقسيم كار وجود داردكلروپالست

اين . شوندبرخي از تركيبات بين استروما و تيالكوئيدها مبادله مي. سازدكند و از آن قند ميدي اكسيدكربن را جذب مي
ي به وجود نور بستگي دارند، هاي تيالكوئيداز آنجايي كه واكنش. تركيبات حامل انرژي و مواد الزم براي سنتز قندها هستند

هاي تاريكي ها واكنشهاي استرومايي نياز مستقيمي به نور ندارند، به آننامند و چون واكنشهاي نوري ميها را واكنشآن
  .شوندهاي تاريكي در نور روز نيز انجام ميواكنش ،ولي با اين وجود. شودگفته مي
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  2 آزمون شيپ

استروما از هم گروهي خود كه  و هاي تيالكوئيددر مورد واژه. دهندتري انجام ميا كار مهمتيالكوئيدها نسبت به استروم

تيالكوئيدها نور را جذب و آن را به انرژي نهفته در پيوندهاي شيميايي تبديل . آزمون يك را خوانده است، سئوال كنيد پيش

ها از آب و ها و پروتونتر از آن، جدا كردن الكترونمهم. شودمي ATPبه  ADPبخشي از اين انرژي صرف تبديل . كنندمي

زيرا . اين عمل نياز به صرف مقدار زيادي انرژي دارد. پيوندندها در سنتز قندها نيز در تيالكوئيدها به وقوع مياستفاده از آن

انتقال  +NADPه مولكول دو الكترون ويك پروتون از مولكول آب ب. هاي اكسيژن تمايل بسياري به جذب الكترون دارنداتم

شوند و  هاي اكسيژن مولكول آب به يكديگر متصل مي اتم. شود وارد محيط مي +Hتيابند ويك پروتون ديگر به صورمي

  . دهند مولكول اكسيژن را تشكيل مي

   

  
  

)هاي تمسفتوسي. كنند ها جذب مي ي فتوسيستم تيالكوئيدها نور را به وسيله )I  و( )II غشاي  هايي درون رت تودهبه صو

)تمسهر واحد فتوسي. اند تيالكوئيدها جاي گرفته )II هاي  اند كه مجموعه ي نوري اتصال يافته هاي ثانويه به يك سري گيرنده

  . ي نور ناميده مي شوند گيرنده

  دادي مولكولعاند كه هريك از ت اند و دريافته ها را تجزيه كرده ها را جدا و محتويات آن تمسصان بيوشمي فتوسيمتخص

در حالي . كنند ها انرژي نوراني را جذب مي رنگيزه. اند شوند، تشكيل شده رنگيزه ناميده مي  كه پروتئيني و تعداد زيادي مولكول

در هر فتوسيستم آنتني از . كنند محكم كرده و كانالي براي جريان انرژي فراهم مي ها را در غشا ها رنگيزه كه پروتئين

ي خود را به ها انرژ اين مولكول. وجود دارد (Reaction Center)ي نور و يك مركز واكنشي كننده هاي جمع پروتئين

)فتوسيستم  )II كنند منتقل مي.  

دو فتوسيستم وجود در هر  aكلروفيل. است aها كلروفيل ترين آن ي فتوسنتزي دارند كه مهم زهكلروپالستها چند نوع رنگي

ي متصل به هم  ي نور دارد كه از چهار حلقه اين مولكول يك سر مسطح و گيرنده. دارد و وجود آن براي فتوسنتز ضروري است

دارد كه به اتصال رنگيزه به فتوسيستم  ينيزيم كه در مركز قرار دارد، تشكيل شده است و يك دم هيدروكربنو يك يون م

ها در مركز واكنش جاي  اما فقط دو تا از آن. وجود دارد aدر هر فتوسيستم تعداد زيادي مولكول كلروفيل. كند كمك مي

و  bتوان به كلروفيل ها مي ي آن ي نور وجود دارند كه از جمله هاي گيرنده ز در مجموعههاي ديگري ني رنگيزه. دارند

22H O

2O

,4 4e H- +

2NADP+

,2 2NADPH H+
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اي از  به دسته تفاوت دارد و كاروتنوئيدها aبا كلروفيل  bكلروفيل  تنها بخش كوچكي از مولكول. كاروتنوئيدها اشاره كرد

  . هاي موجود در گوجه فرنگي و هويج اشاره كرد توان به رنگيزه ها مي آن ي تركيبات تعلق دارد كه از جمله

 ها آنقادر به جذب  aهايي از نور را نيز كه كلروفيل  ها طيف كنند كه كلروپالست هاي كمكي اين امكان را فراهم مي يزهرنگ

ي نورها را با كارايي خوبي جذب  تواند همه نمي aها از آن جهت مورد نيازند كه كلروفيل  يعني اين رنگيزه. ، جذب كنندنيست

ي قابل رنگ هر نور به يك ويژگ روشدر اين . شود ي طيف جذبي آن مشخص مي با مطالعه aرفتار جذبي كلروفيل. كند

هاي سبز و  ولي رنگ. كند نورهاي قرمز، آبي و بنفش را جذب مي aكلروفيل. گيري نور يعني طول موج مربوط شده است اندازه

. از چندين رنگ است شوند نور خورشيد مخلوطي ها به رنگ سبز ديده مي به همين دليل برگ. كند زرد را به خوبي جذب نمي

شود و يا از وسط برگ عبور  رنگ سبز يا منعكس مي. كند هاي قرمز، آبي و بنفش آن را جذب مي لروفيل تنها رنگولي ك

  .كنند هاي كمكي جذب مي كند، رنگيزه بخشي از نوري را كه كلروفيل جذب نمي. توانيم آن را مشاهده كنيم كند و ما مي مي
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  3 آزمون شيپ

كنند؟ يك  هاي موجود در كلروپالست چگونه نور را جذب مي آمده باشد كه رنگيزهممكن است براي شما اين سئوال پيش 

هاي كوچك كه فوتون نام دارنـد، تشـكيل شـده     دهد از تعداد زيادي از ذرات يا بسته كند كه نشان مي پرتو نور طوري عمل مي

در . كنـد  ذب ميرنگيزه، يك فوتون را ج يك مولكول. هر فوتون حامل مقدار مشخص انرژي نوراني يا كوانتوم انرژي است. است

شـود كـه    شود در اين حالت گفتـه مـي   هاي رنگيزه مي انرژي آن موجب تغيير الگوي الكترون. شود اين هنگام فوتون ناپديد مي

مولكـول قبـل از جـذب    . شـود  مقدار انرژي جذب شده، انرژي برانگيختگي ناميده مي. مولكول وارد حالت برانگيخته شده است

در معادالت شيميايي، حالـت برانگيختـه را بـا گذاشـتن     . شود در حالت پايه يا پايدار است ژي ، انرژي كمي دارد و گفته ميانر

مولكول در حالت برانگيخته . جذب اولين مرحله گرفتن انرژي نوراني است. كنند ه مشخص مييزباالي نام رنگ (*)عالمت ستاره

كه اين حالت پايدار شود و بـراي   ماند براي اين ي كسري از ثانيه در حالت برانگيخته باقي مي بسيار ناپايدار است و تنها به اندازه

آن به مركز واكنش منتقل ي  جذب كننده ي رنگيزهكه انرژي برانگيختگي مورد استفاده قرار گيرد بايد انرژي جذب شده، از  اين

  .گيرد مياين مسئله طي فرايندي به نام انتقال رزونانسي انجام . شود

* *
1 2 1 2Pig Pig Pig Pig+ ¾¾¾¾ +   

ها بسيار نزديك به  دانيم كه براي انتقال خوب، الزم است كه رنگيزه ولي مي. مكانيسم انتقال به خوبي شناخته نشده است

  . يكديگر و در موقعيت مناسبي نسبت به يكديگر قرار گرفته باشند

از انرژي ممكن  بخشي. است به دو طريق به هدر برود نرسد، ممكن اگر انرژي برانگيختگي با سرعت كافي به مركز واكنش

ي آن صـرف   ممكن است بخشي از انرژي جذب شده يـا همـه  . ها شود است به حرارت تبديل شود و صرف برخورد بين مولكول

ارت و فلورسـانس  حـر . شود اين نوع نورزايي فلورسانس ناميده مي. شود توليد يك فوتون جديد شود كه از كلروپالست خارج مي

كـه ايـن    بنابراين وجود فتوسنتز بستگي به ايـن دارد كـه قبـل از ايـن    . شوند از نقطه نظر فتوسنتزي، اتالف انرژي محسوب مي

  . فرايندها به وقوع بپيوندند، از انرژي جذب شده استفاده شود

در . دهـد  ي ناقل الكتـرون مـي   به ماده يك الكترون aبه محض اين كه انرژي جذب شده به مركز واكنش برسد، كلروفيل

درك ماهيت انـرژي الكتريكـي بـا بخـاطر     . اين حالت انرژي برانگيختگي به يك انرژي نسبتاً پايدارتر شيميايي تبديل مي شود

شـود   كترون موجـب مـي  اين انتقال ال. كنند، بسيار آسان است آوردن اين واقعيت كه بارهاي مثبت و منفي يكديگر را جذب مي

  . وجود آيد هاي كلروفيل مثبت و ناقل منفي به كه يون

 انتقال رزوناسي
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توانـد بـه آن    ولي به دليل سـاختمان خـاص فتوسيسـتم نمـي    . شود الكترون انتقال يافته به شدت به سمت كلروفيل جذب مي

، از ايـن مرحلـه بـه بعـد    . شده استره جا به صورت جدايي بارهاي مثبت و منفي از يكديگر ذخي بنابراين انرژي در اين. برگردد

  . كند هاي كلروفيل مثبت برگردد، ايفا مي ند تا به يونك تيالكوئيد نقش مفيدي در راهي كه اين الكترون طي مي
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  4 آزمون شيپ

نوع واحد در اين طرح دو . كنيم توليد پيوندهاي غني از انرژي را در غشاي تيالكوئيدها ارائه مي  اي از روش جا طرح ساده در اين

  : شود مجزا ديده مي

  . شوند آز ناميده مي - ATPكه  ATPي  واحد توليد كننده) 1

  . سيستم نوري انتقال الكترون) 2

  :به شرح زير استاي از عمل اين واحدها  خالصه. صدها يا شايد هم هزاران عدد از اين واحدها درون غشاء قرار گرفته است

  . كند منتقل مي +NADPجا به  ها را از آب به سيستم انتقال الكترون و از آن الكترون ،نور -1

هـا و هيـدروژن آن بـراي سـنتز قنـدها اسـتفاده        تركيبي پر انرژي است و از الكتـرون  NADPHمحصول اين واكنش يعني 

  . گيرد در واقع از نور سرچشمه مي NADPHنرژي ذخيره شده در ا. شود مي

به ايـن  . حمل شود يع دروني تيالكوئيدهاي هيدروژن از استروما به داخل ما شود كه يون سيستم انتقال الكترون موجب مي -2

نتيجه ايـن عمـل بـه    . شود درون غشاي تيالكوئيدي اضافه مي ها استروما كاسته شده و به تعداد آن هاي پروتونترتيب از تعداد 

ايـن انـرژي    كنـد و   اين شيب انـرژي ذخيـره مـي   . در دو طرف غشاء +Hاست؛ يعني تفاوت غلظت  وجو آمدن شيب پروتون

  . شود ها از تيالكوئيدها آزاد مي هنگام خروج پروتون

  . كند سنتز مي ATPآز در بستري از غشا قرار گرفته است و با استفاده از انرژي ذخيره شده در شيب پروتون ATPآنزيم  -3

كنـد در حقيقـت    در مركز واكنش، كلروفيل پس از انتقال به حالت برانگيخته تمايل زيادي به از دست دادن الكترون پيـدا مـي  

)هايي در فتوسيستم چنين واكنش. شوند منتقل مي Zي  يابد و الكترون به پذيرنده ها تجمع مي لكترونانرژي تحريك در ا )I 

ت شوند و در هر مرحله مقداري از انرژي خود را از دس سپس به سرعت از يك ناقل به ناقل ديگر منتقل مي. پيوندند به وقوع مي

در اين زمان كلروفيل رسد، هنوز نسبت به حالت اوليه مقدار زيادي انرژي دارد  مي NADPهنگامي كه الكترون به . دهند مي

از . هاي آن در حالت پايه قرار دارنـد  ي الكترون د كه بقيهشو به يك يون مثبت تبديل مي) 1( ي موجود در مراكز واكنش شماره

هـا جـايگزين شـوند، فوتـون ديگـري جـذب        ه كلروفيل تمايل زيادي به جذب الكترون دارد، تا زماني كه اين الكتـرون جا ك آن

)در اين هنگام فتوسيستم. رود كند و به حالت برانگيخته نمي نمي )I  بايد منتظر وقايعي كه در فتوسيستمII  د، دهنـ  رخ مـي

  . باشد

ي  ي پذيرنده مكانيسم مشابهي يك الكترون به مادهو توسط كند  برخورد مي IIهمزمان با اين وقايع، يك فوتون به فتوسيستم

Q ود الكترون فتوسيسـتم  رود و سرانجام كمب ي انتقال الكترون پايين مي يابد و اين الكترون از زنجيره انتقال ميI   را جبـران

  . تواند دوباره نور جذب كند مي Iجا فتوسيستم  در اين. كند مي
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سـت رفتـه را دوبـاره    هـاي از د  يك يون كلروفيل مثبت داريم كه تمايل زيادي دارد كـه الكتـرون   IIولي اكنون در فتوسيستم

گيـرد و بـدين ترتيـب     اين فتوسيستم الكترون ازدست رفته را از راهي كه هنوز به خوبي روشن نيست، از آب مي. آورد دست به

  . يابد يك الكترون از آب به يون كلروفيل انتقال مي

ها از مولكـولي   يابد و الكترون انتقال مي +NADPتوان گفت كه با مصرف دو فوتون، يك الكترون از آب به به طور خالصه مي

يابد و با اين عمل  كه تمايل زيادي به جذب الكترون دارد، به مولكول ديگر كه تمايل كمي براي جذب الكترون دارد، انتقال مي

  . آيد دست مي مقداري انرژي به
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   5 آزمون شيپ

هايي  ي ديگري مشغول انجام آزمايش دهند، عده يالكوئيدها انجام داده و ميهمزمان با تحقيقاتي كه برخي از دانشمندان روي ت

ايـن فرآينـد در اسـتروما    . شود هاي آلي مانند قندها تبديل مي بر روي فرآيندي هستند كه طي آن دي اكسيد كربن به مولكول

مصرف  ATPمولكول  18 اين فرآينددر . مولكول دي اكسيد كربن نياز داريم 6براي تشكيل يك مولكول قند به . دهد رخ مي

هـاي   با توجه بـه ايـن كـه مولكـول     .شود گرفته مي NADPHمولكول 12هاي مورد لزوم از  ها و الكترون شود و هيدروژن مي

اي اسـت كـه بـا     ك فرآيند چند مرحلـه توان تصور كرد كه تشكيل قند، ي كنند، به سادگي مي بسياري در اين سنتز دخالت مي

  . گيرد ي حد واسط صورت مي كمك تعداد زيادي آنزيم و ماده

زيرا همزمان چنـدين نـوع قنـد در كلروپالسـت سـاخته      . دنبال كردن اين مراحل يكي از مشكالت تحقيق روي اين فرآيند بود

به عـالوه در  . از مراحل متعدد تكميل شدن باشند هايي وجود دارند كه ممكن است در هر يك شوند و در هر لحظه مولكول مي

ي ايـن مـواد     از جملـه . كلروپالست مواد بسياري نيز ساخته مي شوند كه به طور كلي هيچ ارتباطي با فرآيند فتوسـنتز ندارنـد  

  . شوند توان به ليپيدهايي اشاره كرد كه براي جايگزيني ليپيدهاي غشاء ساخته مي مي

. بر ايـن مشـكالت غلبـه كردنـد     بود 14Cاكسيد كربن راديواكتيو كه كربن آن ايزوتوپ  تفاده از ديمتخصصان بيوشيمي با اس

14C توان تعقيـب و بـه كمـك آن هـا      اين ذرات را مي. شود ها تابيده مي د و ذراتي با انرژي باال از آنشو گاهي متالشي مي گاه

  . اند، شناسايي كرد هايي را كه از اين مواد جذب كرده مولكول

)ملوين كالوين  1950ي  هاي نخست دهه در سال )Melvin Calvin      و همكارانش در دانشگاه كاليفرنيا بـراي پـي بـردن بـه

  . ل دريافت كردي نوب كالوين سرانجام به خاطر اين كار جايزه. مسير كربن در فتوسنتز از اين روش استفاده كردند

هـا ماننـد    شود كه فرآينـد فتوسـنتز در آن   زيرا تصور مي. اي استفاده كردند هاي تك ياخته او و همكارانش در اين كار از جلبك

را آزمايش كردند، كربن راديواكتيو را در  ها ها را جدا و آن وقتي پس از يك دقيقه فتوسنتز، ياخته. گياهان عالي باشدهاي  برگ

ها متوقـف كردنـد،    ولي هنگامي كه واكنش فتوسنتز را پس از چند ثانيه با كشتن ياخته. اري از تركيبات پيدا كردندتعداد بسي

 (PGA)بنـابراين اسـيد فسفوگليسـريك    . هاي اسيد و فسفوگليسريك يافـت شـد   راديواكتيو تنها در مولكول كربن ترين بيش

هايي تصـويري كلـي از تثبيـت كـربن و      به تدريج با چنين آزمايش. ايي در فتوسنتز شناخته شدي قابل شناس نخستين فرآورده

  . شود ناميده مي 3Cي كالوين يا مسير اين مسير پيچيده چرخه. دست آمد تشكيل قند به

ي كـالوين در   چرخـه . در واقع يك تركيب سه كربنـي اسـت   PGAاين دليل است كه اولين محصول واكنش يعنيبه نام دوم 

  : گيرد و مراحل آن به شرح زير است ي گياهان سبز انجام مي همه
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1- 2CO فسفات با ريبولوز بيس( )RUBP شود و محصول  كه يك قند پنج كربني با دو گروه فسفات است، تركيب مي

انجام ايـن فرآينـد بـه    . شود مي  تجزيه PGAكربني است، بالفاصله به دو مولكول تركيب سه كربني 6اكنش كه يك تركيب و

   . بيس فسفات كربوكسيالز نياز داردآنزيم ريبولوز 

سـفات دار يعنـي آلدئيـد فسفرگليسـيريك بـه وجـود       شوند و دو مولكول قند سه كربني ف احيا مي PGAدو مولكول -2

هـا بـه    يعني انرژي ذخيره شده در اين مولكـول . آيد دست مي به ATPو  NADPHانرژي الزم براي اين واكنش از . آيد مي

  . آيد به وجود مي +NADPو  ADPشود و بار ديگر  قند سه كربني تازه تشكيل شده منتقل مي

با . سازند كربني دو فسفاته يعني فروكتوز دي فسفات را مي 6شوند و يك قند  دو قند سه كربني با يكديگر تركيب مي -3

كربنـي   6كنـد و يـك قنـد     ند پنج كربني اضافه مـي به يك ق 2COتوان گفت كه گياه در مجموع يك مولكول اين فرآيند مي

  . سازد مي

دهنـد و بـه    هاي ديگر تغيير شـكل مـي   ها در واكنش يابد، برخي از فروكتوز فسفات همان گونه كه اين فرآيند ادامه مي -4

  . شوند هاي ديگر مثل ساكارز و نشاسته تبديل مي كربوهيدرات

در  2COي  ريبولوز بـيس فسـفات يعنـي تركيـب پذيرنـده     توليد دوباره  هاي فروكتوز فسفات صرف برخي از مولكول -5

  . شود ي اول مي مرحله
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  عموميسواالت 
  تر است؟  احتمال يافتن كدام گزينه در يك آمينو اسيد كم .1

1 (N   2 (O   3 (S   4 (C   5 (H   
  توليد كدام ماده است؟  گذار هاي شوره ي عمل باكتري نتيجه .2

  نيتروژن اكسيد) 5  پروتئين) 4  نيترات) 3  آمونياك) 2  نيتروژن) 1
  تري دارد؟  كدام گزينه ساختار شيميايي پيچيده .3

  گليكوژن) 5  نشاسته) 4  سلولز) 3  فروكتوز) 2  ساكارز) 1
  آيد؟  دست مي گليسيريد از اتصال چند مولكول ديگر به هر مولكول تري .4

1 (4  2 (3  3 (2  4 (6  5 (12  
  كدام گزينه نادرست است؟  .5

  . هاي اپيدرم در اغلب گياهان كلروپالست ندارند سلول) 1
  . شكل هستند يهاي نگهبان روزنه لوبياي سلول) 2
  . هبان روزنه فاقد كلروپالست هستندهاي نگ سلول) 3
  . تر شود توان انتظار داشت كه شدت فتوسنتز نيز بيش هر چه دما باالتر رود، نمي) 4
  . چسبند فيبرهاي محلول در آب در روده به كلسترول مواد غذايي مي) 5

 20را برابـر بـا   سنگيني كـودك  (روز چند گرم است؟  نياز يك كودك معمولي و سالم به پروتئين در هر شبانه .6
  ) كيلوگرم در نظر بگيريد

1 (15  2 (20  3 (45  4 (8  5 (16  
  دهد؟  هاي زير را مورد هدف قرار مي يك از گزينه كدام HIVويروس .7

  دستگاه عصبي) 5  سفيد  گلبول) 4  هاي توليدمثلي اندام) 3  ها شش) 2  استخوان) 1
تواند به صورت ذخيره شده در مولكول  ه به سطح برگ تابيده مي شود، ميحداكثر چند درصد از انرژي نوري ك .8

  ي ساخت گياه  ذخيره شود؟  نشاسته
  درصد  90باالي ) 5  75) 4  50) 3  40) 2  5) 1

  هاي زير در روغن جگر ماهي به وفوريافت مي شود؟  يك از ويتامين كدام .9
1 (C   2 (D    3 (B   4(K   5 (E   

  تواند منجر به پوكي استخوان شود؟  ي معدني مي كمبود كدام ماده .10
  سديم) 5  كلسيم) 4  فسفر) 3  منيزيم) 2  آهن) 1

گذارد؟ محور افقي بيانگر زمـان    بهتر از بقيه به نمايش مي ها را يك از نمودارهاي زير منحني رشد باكتري كدام .11
  و محور عمودي بيانگر تعداد است؟

1(   2(   3(   4(   5 (  
  ي ويروس ايدز تقريباً چند نانومتر است؟  اندازه .12

1 (30  2 (140  3 (110  4 (80  5 (65  
  هاي زير با بقيه فرق دارد؟  يك از بيماري عامل كدام .13

  سل) 5  كزاز) 4  سرخك) 3  طاعون) 2  وبا) 1
  دهد؟  وجود كدام گزينه در اشك به آن خاصيت ضدعفوني كننده مي .14

   Bسيتلنفو) 5  ريبوزوم) 4  كاتاالز) 3  يمليزوز) 2  زوم پراكسي) 1
  ي اينترفرون كدام است؟  جنس ماده .15

  ليپوساكاريد )5  گليكوليپيد) 4  پلي ساكاريد) 3  دي ساكاريد) 2  پلي پپتيد) 1
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4 (NADP+   5 (توان گفت نمي  

  نياز است؟  ATPز به چند مولكول براي تشكيل يك مولكول قند گلوكز در فرايند فتوسنت .17
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ي  شود، كدام كلروفيل و چند الكتـرون بـه مـاده    هنگامي كه انرژي برانگيختگي توسط مركز واكنش جذب مي .18
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  . از دو غشاء ساخته شده است پوشش پيراموني در كلروپالست) 2
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  تري همراه است؟  با بازدهي پايين aتوسط كلروفيل زير جذب كدام دسته از نورهاي .21
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  كدام  گزينه درست نيست؟  .23
14كالوين در تحقيقات خود روي فتوسنتز از ) 1

6 C استفاده كرد .  
  . افتد اتفاق مي IIدر فتوسيتم Qي انتقال الكترون به پذيرنده) 2
  . داردنقش در دو سمت غشاي تيالكوئيدي  +Hدر ايجاد شيبآز  ATPآنزيم ) 3
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  در هر مولكول قند ريبولوزبيس فسفات چند گروه فسفات و چند كربن حضور دارند؟  .24
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