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فصل ششم: از انرژي به ماده

محل قرارگیري رنگیزه هاي فتوسنتزي کجاست؟ و بیشترین رنگیزه در سبزدیسه ها چیست؟  1
غشاي تیالکوئید – سبزینه پاسخ:

وجود رنگیزه هاي متفاوت در سبزدیسه ها چه سودي دارد؟  2
کارایی گیاه را در استفاده از طول موج هاي متفاوت، براي جذب نور افزایش می دهد. پاسخ:

بیشترین جذب کاروتنوئیدها در بخش .................. و .................. نور مرئی است.  3
آبی – سبز پاسخ:

در فتوسنتز با استفاده از ..................، جانداران  را به .................. تبدیل می کنند.  4
انرژي نور خورشید – مادة آلی پاسخ:

سبزدیسه ها در برگ گیاهان دو لپه در چه یاخته هایی قرار دارند؟  5
در یاخته هاي نرم آکنه اي نرده اي و اسفنجی در میانبرگ و یاخته هاي نگهبان روزنه در روپوست. پاسخ:

سامانه هاي غشایی که فضاي سبزدیسه را تقسیم می کنند چه نام دارند و چند بخش به وجود می آورند؟  6
تیالکوئید نام دارند و سبزدیسه را به دو بخش فضاي درون تیالکوئید و بستره (فضاي خارج تیالکوئید) تقسیم می کنند. پاسخ:

هر فتوسیستم شامل چه بخش هایی است؟  7
شامل چندین آنتن گیرندة نور و یک مرکز واکنش. پاسخ:

تفاوت ها و شباهت هاي آنتن گیرندة نور و مرکز واکنش چیست؟  8
شباهت ها: هر دو در ساختار خود رنگیزه و پروتئین دارند.  پاسخ:

تفاوت ها: در آنتن گیرندة نور انواع رنگیزه ها شرکت دارند ولی در مرکز واکنش سبزینۀ  وجود دارد. 
نوع پروتئین هاي این دو ساختار با هم متفاوت است. 

فضاي کلروپالست ها به چند بخش تقسیم می شود؟ نام ببرید.  9
– بین دو غشاي خارجی و داخلی کلروپالست  به  بخش:  پاسخ:

– بین غشاي داخلی و غشاي تیالکوئیدها (بستره) 

– داخل تیالکوئیدها 

به ساخته شدن  در واکنش هاي نوري .................. می گویند.  10
. ساخته شدن نوري  پاسخ:

درجۀ اکسایش اتم کربن در مولکول قند نسبت به  چه وضعیتی دارد؟  11
در مولکول قند، درجۀ اکسایش کربن کاهش یافته است و الکترون از دست داده است. پاسخ:

چرخۀ کالوین را تعریف کنید.  12
ساخته شدن قند در چرخه اي از واکنش ها صورت می گیرد که به آن چرخۀ کالوین می گویند. پاسخ:

13  چگونه به  تبدیل می شود؟
پاسخ: با گرفتن دو الکترون، بار منفی پیدا می کند و با ایجاد پیوند با پروتون به مولکول  تبدیل می شود.

الکترون برانگیخته چه الکترونی است؟  14
به الکترونی که در اثر دریافت انرژي از مدار خود خارج و به تراز انرژي باالتري برود، الکترون برانگیخته می گویند. این الکترون با انتقال انرژي می تواند به مدار خود برگردد. پاسخ:

منشأ پروتون هایی که در تیالکوئید وجود دارند چیست؟  15
پاسخ: ) پروتون هاي حاصل از تجزیۀ آب. 

 ) پروتون هایی که در زنجیرة انتقال الکترون به داخل تیالکوئید پمپ می شوند. 

در مورد فتوسیستم ها به سؤال زیر پاسخ مناسب دهید:   16
نقش آنتن هاي گیرندة نور چیست؟  

گرفتن انرژي نور و انتقال به مرکز واکنش پاسخ:
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پروتون هاي داخل تیالکوئید از چه طریقی می توانند به بستره بروند؟  17
آنزیم  ساز پاسخ:

انرژي این انتقال براي چه کاري استفاده می شود؟  18
براي ساختن  از  پاسخ:

در اولین مرحله از چرخۀ کالوین چه اتفاقی می افتد؟  19
اتصال  به ریبولوز بیس فسفات و ساخت یک ترکیب  کربنی ناپایدار که سریعًا به دو مولکول  کربنی تبدیل می شود. پاسخ:

، چرا به این اسم نامگذاري شده اند؟ گیاهان   20
چون اولین مادة آلی پایدار ساخته شده در این گیاهان ترکیبی  کربنی است. پاسخ:

تثبیت کربن را تعریف کنید.  21
استفاده از مولکول  براي ساخت ترکیب آلی را تثبیت کربن گویند. پاسخ:

چرخۀ کالوین چگونه به واکنش هاي نوري وابسته است؟  22
پاسخ: و  الزم براي انجام این چرخه که براي جبران الکترون هاي از دست رفته طی چرخه مورد نیازند از واکنش هاي نوري تأمین می شود.

چرا تغییرات دما در فتوسنتز تأثیرگذار است؟  23
چون فتوسنتز فرآیندي آنزیمی است و بیشترین فعالیت آنزیم ها در گسترة دمایی خاص انجام می شود. پاسخ:

از عوامل بیرونی مؤثر بر فتوسنتز سه مورد را نام ببرید.  24
میزان  - شدت نور - طول موج - مدت زمان تابش نور - دما  پاسخ:

دما و نور چه تأثیري بر روزنه ها دارد؟  25
افزایش بیش از حد این عوامل باعث بسته شدن روزنه ها می شود. پاسخ:

هواي گرم و خشک چگونه شرایط را براي تنفس نوري فراهم می سازد؟  26
براي کاهش تعرق، روزنه ها بسته می شوند، با ادامۀ فتوسنتز،  کاهش و  افزایش پیدا می کند، که شرایط را براي تنفس نوري فراهم می کند. پاسخ:

آنزیم روبیسکو چه توانایی هایی دارد؟  27
این آنزیم هم  و هم  را می تواند به مولکول ریبولوز بیس فسفات متصل کند. پس هم توانایی اکسیژنازي و هم کربوکسیالزي را دارد. پاسخ:

نقش اکسیژنازي یا کربوکسیالزي آنزیم روبیسکو به چه چیزي بستگی دارد؟  28
به میزان اکسیژن و کربن دي اکسید در محیط عملکرد آن.  پاسخ:

پس از اتصال  به ریبولوز بیس فسفات توسط روبیسکو، چه اتفاقی روي می دهد؟  29
مولکول  کربنۀ ناپایدار تولید می شود که به دو مولکول  کربنی و  کربنی تجزیه می شود. پاسخ:

سرانجام مولکول  کربنی که در تنفس نوري ایجاد می شود چیست؟  30
مولکول  کربنی از کلروپالست خارج و در واکنش هایی که بخشی از آنها در میتوکندري انجام می گیرد، به شکل  آزاد می شود. پاسخ:

تنفس نوري چیست؟  31
فرآیند مصرف اکسیژن و آزاد شدن  که همراه و وابسته به نور است، تنفس نوري نامیده می شود. پاسخ:

گیاهان  براي ممانعت از تنفس نوري چه ساز و کاري دارند؟  32
این گیاهان تثبیت کربن را در یک نوع یاخته و چرخۀ کالوین را در نوع دیگري از یاخته ها انجام می دهند، به عبارتی جدایی مکانی دارند. پاسخ:

تفاوت اصلی برگ گیاهان  و  در چیست؟  33
، در این یاخته ها کلروپالست وجود دارد. در یاخته هاي غالف آوندي است، در گیاهان  برخالف گیاهان  پاسخ:

محل انجام چرخۀ کالوین در گیاهان  .................. است.  34
یاخته هاي غالف آوندي  پاسخ:

علت نامگذاري گیاهان  چیست؟  35
به علت اینکه اولین مادة آلی پایدار حاصل از تثبیت کربن، ترکیبی چهار کربنی است. پاسخ:

در اولین سیستم تثبیت کربن در گیاهان  چه اتفاقی می افتد؟  36
پاسخ: با اسیدي  کربنی ترکیب و در نتیجه یک اسید چهار کربنی ایجاد می شود.

گفتار 2: واکنش هاي فتوسنتزي
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در گیاهان   پس از ساخت اسید چهار کربنه، چه اتفاقی براي آن می افتد؟  37
این اسید از یاخته هاي میانبرگ به سرعت به یاخته هاي غالف آوندي منتقل می شود و مولکول  از آن آزاد و وارد چرخۀ کالوین می شود. پاسخ:

اولین مولکول پایدار در تثبیت  در گیاهان  در چه یاخته هایی تولید می شود؟  38
یاخته هاي میانبرگ پاسخ:

تقسیم مکانی در گیاهان  چگونه بازدارندة تنفس نوري است؟  39
در این گیاهان  به طور بهینه جذب و میزان آن در یاخته هاي غالف آوندي که چرخۀ کالوین در آنها انجام می شود به اندازه اي باال نگه داشته می شود که بازدارندة تنفس نوري پاسخ:

است.

در دماهاي باال، شدت هاي زیاد نور و در حالی که روزنه ها بسته اند، کدام گیاهان بیشترین کارایی را دارند؟  40
گیاهان   پاسخ:

تثبیت کربن در گیاهان  چگونه است؟  41
این گیاهان در شب که روزنه ها باز هستند  را تثبیت و در روز که نور وجود دارد، چرخۀ کالوین را انجام می دهند. پاسخ:

گیاهان  براي نگهداري آب چه ساز و کارهایی دارند؟  42
الف ) برگ، ساقه یا هر دوي آنها در این گیاهان گوشتی و پر آب هستند.  پاسخ:

ب ) در کریچه هاي خود ترکیباتی دارند که آب را در خود نگه می دارند. 

به غیر از گیاهان چه جانداران دیگري فتوسنتز انجام می دهند؟  43
انواعی از باکتري و آغازیان در محیط هاي متفاوت خشکی و آبی. پاسخ:

باکتري هاي فتوسنتز کنندة اکسیژن زا را تعریف کنید.  44
باکتري هایی که همانند گیاهان با استفاده از نور و  مادة آلی می سازند و اکسیژن تولید می کنند. پاسخ:

دو نوع از باکتري هاي فتوسنتز کنندة غیراکسیژن زا را نام ببرید.  45
باکتري هاي گوگردي ارغوانی و سبز. پاسخ:

تفاوت اصلی سیانوباکتري ها و باکتري هاي گوگردي ارغوانی چیست؟  46
سیانوباکتري ها از آب براي تأمین الکترون استفاده می کنند ولی باکتري هاي گوگردي ارغوانی از  براي منبع تأمین الکترون استفاده می کنند. پاسخ:

ساز و کار گیاهان  براي جلوگیري از تبخیر آب و تنفس نوري چیست؟  47
این گیاهان روزنه هاي خود را در طول روز بسته و در شب باز می کنند. پاسخ:

تفاوت اصلی تنفس نوري و تنفس یاخته اي چیست؟  48
در تنفس نوري برخالف تنفس یاخته اي  تولید نمی شود. پاسخ:

براي الکترون برانگیخته در فتوسیستم ها دو اتفاق ممکن است رخ دهد، توضیح دهید.  49
- ممکن است با دادن انرژي خود به مولکول رنگیزة بعدي به مدار خود برگردد.  الکترون برانگیخته:  پاسخ:

- یا ممکن است از مولکول خارج و به وسیلۀ مولکول پذیرندة الکترون گرفته شود. 

فتوسیستم ها چگونه به هم متصل می شوند؟  50
با ترکیباتی به هم متصل می شوند که درجۀ اکسایش آنها با گرفتن الکترون، کاهش و با از دست دادن آن افزایش می یابد. پاسخ:

فتوسنتز را تعریف کنید.  51
فرآیند تبدیل  به مادة آلی با استفاده از انرژي نور خورشید را فتوسنتز می نامند. پاسخ:

مناسب ترین ساختار براي فتوسنتز در اکثر گیاهان چیست؟  52
برگ پاسخ:

فتوسیستم چیست؟  53
رنگیزه هاي فتوسنتزي همراه با انواعی پروتئین سامانه هایی را ایجاد می کنند که به آنها فتوسیستم می گویند. پاسخ:
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عبارت مناسب از ستون  را به ستون  وصل کنید. (در  یک عبارت اضافه است)   54

-رشته هاي ناهمسان دنا - آنزیم برش دهنده                                    

- جاسازي در ناقل -    

-  -پالزمیر 

-  مخمرها - انتهاي چسبنده   

- جداسازي یاختۀ تراژنی - آمپی سیلین            
- جایگاه تشخیص آنزیم  

- آنزیم هاي بسپاراز   
   -           -           -           -          -           - پاسخ:
- آنزیم هاي برش دهنده جایگاهی براي شناسایی توالی خاص خود دارند. 

،  می باشد.  - جایگاه تشخیص آنزیم 

- پالزمیدها در مخمرها و برخی باکتري ها حضور دارند. 

- انتهاي چسبنده دور رشتۀ دنا که یکی از دیگري بلندتر است را ایجاد می کند. 

- استفاده از آنتی بیوتیک ها مثل آمپی سیلین یکی از راه هاي جداسازي یاخته هاي تراژنی است. 

- هنگام جاسازي دنا در ناقل میزبان، دناي نو ترکیب ساخته می شود. 

واکنش کلی فتوسنتز را بنویسید.  55
پاسخ:

شکل مقابل فتوسنتز در گیاهان  را نشان می دهد.     56
دو ویژگی مناطقی که این گیاهان در آنجا زندگی می کنند، را بنویسید. 

این گیاهان در مناطقی زندگی می کنند که با مسئلۀ دما و نور شدید در طول روز و کمبود آب مواجه اند. (ذکر دو مورد) پاسخ:

با توجه به شکل مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  57

پاسخ:

ترکیبی درون فصلی
ABB

A
––

B
––

1A

2EcoR1B

3CGAATTC

4D

5E

F

G

1F2C3D4A5E6B

1

2EcoR1GAATTC

3

4

5

6

گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژي نور به انرژي شیمیایی

6C + 6 O + 6O2 H2 − →−−−−

نور خورشید
C6H12O6 O2

گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار
CAM

گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژي نور به انرژي شیمیایی
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چرا باکتري ها در بخش هاي خاصی تجمع بیشتري دارند؟
به دلیل هوازي بودن باکتري ها، در بخش هایی تجمع کرده اند که در نتیجۀ فتوسنتز، تولید و تراکم اکسیژن بیشتر است. پاسخ:

جاندار مورد استفاده براي فتوسنتز چیست؟
جلبک پاسخ:

با توجه به آزمایش، کدام رنگیزه، رنگیزة اصلی در فتوسنتز است؟ چرا؟
سبزینه، زیرا تجمع باکتري ها در قسمتی است که سبزینه ها جذب بیشتري دارند. پاسخ:

در مورد تجزیۀ نوري آب به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  58
پاسخ:

این واکنش در کجا صورت می گیرد؟
در نزدیکی فتوسیستم  در تیالکوئیدها پاسخ:

حاصل تجزیۀ آب چه محصوالتی هستند؟
الکترون، پروتون و اکسیژن پاسخ:

در مورد تجزیۀ نوري آب به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  59
پاسخ:

الکترون هاي حاصل از تجزیه به کجا می روند؟
به مرکز واکنش فتوسیستم  منتقل می شوند. پاسخ:

براي پروتون هاي حاصل از تجزیه چه اتفاقی رخ می دهد؟
پروتون ها در فضاي درون تیالکوئیدها تجمع می یابند و با خروج از آنزیم  ساز، انرژي الزم براي ساخت  را فراهم می کنند. پاسخ:

در مورد فتوسیستم هاي  و  به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  60
پاسخ:

کمبود الکترونی فتوسیستم  چگونه جبران می شود؟
از طریق الکترون هایی که توسط زنجیرة انتقال الکترون از فتوسیستم  می آیند. پاسخ:

کمبود الکترونی فتوسیستم  چگونه جبران می شود؟
استفاده از الکترون هاي تولید شده و از طریق تجزیۀ نوري آب  پاسخ:

در مورد زنجیرة انتقال الکترون به پرسش هاي زیر پاسخ دهید:  61
پاسخ: 

الکترون هاي برانگیختۀ فتوسیستم  در نهایت به چه مولکولی منتقل می شوند؟
به   پاسخ:

از انرژي الکترون هاي زنجیرة اول براي چه کاري استفاده می شود؟
براي پمپ پروتون ها به درون تیالکوئید پاسخ:

در مورد فتوسیستم ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  62
پاسخ: 

هر آنتن گیرندة نور از چه بخش هایی تشکیل شده است؟
از رنگیزه هاي متفاوت و پروتئین ها پاسخ:

در مراکز واکنش چه نوع رنگیزه اي به کار رفته است؟
سبزینۀ  پاسخ:

در مورد واکنش هاي وابسته به نور در فتوسنتز به سؤاالت زیر پاسخ دهید:  63
پاسخ:

گفتار 2: واکنش هاي فتوسنتزي

II

II

ATPATP

III

I

II

II

I

NADP
+

گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژي نور به انرژي شیمیایی

a

گفتار 2: واکنش هاي فتوسنتزي
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براي الکترون هاي برانگیخته در آنتن هاي گیرندة نور چه اتفاقی می افتد؟
انرژي الکترون ها از رنگیزه اي به رنگیزة دیگر می رسد و الکترون به مدار خود برمی گردد. پاسخ:

براي الکترون هاي برانگیخته در مراکز واکنش چه اتفاقی رخ می دهد؟
از مراکز واکنش خارج و به اولین پذیرندة الکترون منتقل می شود. پاسخ:

درستی یا نادرستی عبارت هاي زیر را مشخص کنید.  64
پاسخ:

همۀ انرژي الکترون ها براي پمپ پروتون ها به داخل تیالکوئید استفاده می شود.
نادرست، مقداري از انرژي الکترون ها استفاده می شود.  پاسخ:

هر دو فتوسیستم جذب انرژي نور خورشید را انجام می دهند.
درست پاسخ:

در تیالکوئیدها شیبی از غلظت پروتون به سمت بستره ایجاد می شود.
درست پاسخ:

الکترون هاي برانگیخته از آنتن هاي گیرندة نور به مرکز واکنش منتقل می شوند.
نادرست، انرژي الکترون ها به مراکز واکنش منتقل می شود و سبب ایجاد الکترون برانگیخته در سبزینۀ  می شود. پاسخ:

در مورد فتوسنتز به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  65
پاسخ: 

میانبرگ گیاهان دولپه و تک لپه شامل یاخته هاي نرم آکنه است یا سخت آکنه؟
نرم آکنه پاسخ:

بیشترین جذب کاروتنوئید ها در چه بخش هایی از نور مرئی است؟
آبی و سبز پاسخ:

کمبود الکترون سبزینۀ a در فتوسیستم  چگونه جبران می شود؟
از تجزیۀ نوري آب پاسخ:

در چرخۀ کالوین   با فعالیت کدام آنزیم با ریبولوزبیس فسفات ترکیب می شود؟
روبیسکو پاسخ:

به فرایند استفاده از  براي تشکیل ترکیب هاي آلی، چه می گویند؟
تثبیت کربن پاسخ:

در مورد «جانداران فتوسنتز کنندة دیگر» به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  66
پاسخ: 

یک باکتري فتوسنتز کنندة اکسیژن را نام ببرید؟
سیانوباکتري ها پاسخ:

چه نوع باکتري هایی در معادن، اعماق اقیانوس ها و اطراف دهانۀ آتشفشان هاي زیر آب وجود دارند؟
شیمیوسنتز کننده پاسخ:

a

گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژي نور به انرژي شیمیایی

2

CO2

CO2

گفتار 3: فتوسنتز در شرایط دشوار
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