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 چند مورد از عبارات زیر صحیح است؟ -1
1( ATP  ضلعی محسوب می شود. 5نوکلئوتیدي با ساختار سه حلقه اي با وجود پیوند اشتراکی بین حلقه هاي 
2 (ATP .نوکلئوتید آدنین داري است که به آن سه گروه فسفات اضافه شده است 
 به تعداد حلقه هاي آلیِ موجود در ساختار خود داراي پیوند پرانرژي است. ATP) مولکول 3
 در سطح پیش ماده برخلاف تولید نوري، ممکن است فقط در محیط خارج از اندامک صورت گیرد. ATPدر اوگلنا ساخته شدن ) 4
 ، امکان ندارد که در مجاورت کروموزوم اصلی انجام شود.ATPهر سه روش تولید ) 5
 درون سلول هاي بدن انسان می شود، با مصرف نوعی کربوهیدرات همراه است. ATP) هر فرایندي که منجر به تولید 6
1 (1                           2 (2                          3 (3                               4 (4  
 

 نقش دارد، چند ویژگی زیر را دارد؟ ATPآنزیمی که به طور ویژه در یاخته هاي ماهیچه اي براي تولید  -2
 الف) سه جایگاه اتصال براي گروه هاي فسفات در کنار هم دارد.       

 ب) جایگاه اتصال مواد پروتئینی و قندي آن مجاور هم می باشد.
                           ج) سبب تولید کرآتینین در عمل خود می شود.

 اکسایشی می شود. ATPد) سبب تولید 
1 (3                                       2 (2                                 3 (4                                    4 (1 
 
ه اي در یک سلول یوکاریوتی صحیح چند مورد از عبارت هاي زیر دربارة واکنش هاي مرحلۀ بی هوازي تنفس یاخت -3

 است؟
 در مسیر تولید ترکیب سه کربنۀ بدون فسفات از ترکیب شش کربنی فسفات دار، ممکن نیست ترکیب بدون فسفات مصرف شود.) 1
 به ازاي هر مولکول گلوکز دو نوکلئوتید کاهش می یابد.) 2
 مولکول قند سه کربنی تبدیل می شوند.قند داراي دو فسفات بعد از طی مراحلی به ) هر مولکول 3
 ) در پی افزوده شدن گروه فسفات به ترکیب سه کربنِی یک فسفاته، پیش ساز پیرووات تولید می شود.4
 .) هر قند یک فسفاته از ترکیبی دو فسفاته حاصل آمده و ترکیبی دو فسفاته حاصل می آورد5
 .ته، مولکول هاي پروتئینی نقشی ندارند) در مرحلۀ تجزیۀ فروکتوز فسفاته به دو قند فسفا6
 بازسازي می شود. NADH) همزمان با شکسته شدن پیوند بین اتم هاي کربن نوعی ترکیب قندي، قطعاً 7
 مصرف می شود. NAD+) در طی مرحله اي که گروه هاي فسفات آزاد موجود در فضاي میان یاخته مصرف می شوند، قطعاً 8
 ، اسید دو فسفاته ایجاد می شود.ATP) بلافاصله پس از جدا شدنِ  اولین فسفات از 9

 ) به دنبال مصرف نوعی ترکیب دو فسفاته، میزان تولید مولکول هاي آب در سیتوپلاسم افزایش پیدا می کند.10
 و فسفات دارد، افزایش می یابد. ) به دنبال مصرف هر ترکیب نوکلئوتیدي، تعداد الکترون هاي موجود در ترکیبی که کربن11
 ) به دنبال شکستن پیوند بین اتم هاي کربن نوعی قند شش کربنه، میزان یون هاي فسفات درون سیتوپلاسم کم می شود.12
 .) به دنبال مصرف یک ترکیب دو فسفاته، تشکیل مولکول سه کربنه و فاقد فسفات در سیتوپلاسم رخ می دهد13
 دکافت که پیوند بین فسفاتی تشکیل می شود، نوعی مادة غیرآلی تولید می شود.در هر مرحله از قن) 14
1 (7                               2 (8                              3 (9                               4 (10 
 

 بیان شده است؟  نادرستیدر مورد محصولات قندکافت، کدام گزینه به  -4
 ) می تواند در واکنش تولید اوره، با آمونیاك ترکیب شوند. 1
 ) می تواند در گردیزه هاي موجود در کلیۀ انسان ترشح شوند.2
 ) می تواند در واکنش اتصال آمینواسید به رناي ناقل، استفاده شوند. 3
 .) می تواند در خلاف جهت شیب غلظت وارد ساختارهاي دو غشایی یاخته شوند4
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 اه در فرایند قندکافت مولکول هاي .....................، قطعاً ..............هر گ -5

 نوعی مولکول قندي تولید می شود. –) دو فسفاته مصرف می شوند 1
 نوعی مولکول پر انرژي سه فسفاته تجزیه می شود. –) دو فسفاته تولید می شوند 2
 یک ترکیب آلی فسفات دار هم ساخته می شود. –) سه کربنه تولید می شوند 3
 تولید می شود. ATPهم زمان با انتقال گروه هاي فسفات،  –) سه کربنه مصرف می شوند 4
 

 است؟ نادرستکدام گزینه در مورد سلول گیاهی  -6
 ) هسته از راکیزه و سبزدیسه و سبزدیسه از راکیزه بزرگ تر است.1
 درون میتوکندري، می تواند در مراحل بیشتري نسبت به پروکاریوت ها انجام شود.) تنظیم بیان ژن پروتئین هاي 2
 دي احاطهفسفولیپیتوسط چهار لایۀ ) هر اندامکی که حاوي ژن مربوط به پروتئین هاي شرکت کننده در فرایند تنفس یاخته اي است، 3

 می شود.
 ) راکیزه برخلاف هسته فقط یک دناي حلقوي دارد.4
 

 مرحله از چرخۀ کربس که مولکول ................. می شود، به طور حتم ................. می شود.در هر  -7
 نوعی ترکیب شش کربنه مصرف  –) کربن دي اکسید آزاد 1
 نوعی ترکیب پنج کربنه مصرف –) حامل الکترون تولید 2
 بیش از یک نوع مولکول مصرف  –) شش کربنه تولید 3
 از ترکیب شش کربنه خارج Aکوآنزیم  –) چهار کربنه مصرف 4
 

 هر مولکول حامل الکترونی که ........................ تولید می شود. قطعاً .................... -8
 نوعی ترکیب نوکلئوتیددار محسوب می شود. –) در چرخۀ کربس 1
 ي وارد می شود.با مصرف انرژي به میتوکندر –) در فرایند گلیکولیز 2
 تنها در فضاي داخلی راکیزه قابل مشاهده است. – A) ضمن تولید استیل کوآنزیم 3
 الکترون هایش را مستقیماً به پروتئین هاي پمپ کنندة پروتون می دهد. –) فقط در چرخۀ کربس 4
 

 کدام گزینه صحیح است؟ -9
کربنی بدون فسفات در محل هاي متفاوتی از چرخه تولید و  در واکنش هاي چرخه کربس مولکول هاي سه، چهار، پنج و شش) 1

 .می شوند مصرف
 .چرخه کربس نمی توانند براي تولید اسید سه کربنی در قندکافت، به عنوان پذیرنده الکترون مصرف شونددر گیاهان محصولات ) 2
 فضاي بین دو غشاء میتوکندري نقش داشته باشند.  PH ) در گیاهان محصولات چرخه کربس نمی توانند درکاهش3
بالغ تنها برخی یاخته هایی که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند در مرحله دوم تنفس سلولی، نوعی ماده گشادکننده  انسان) در یک 4

 .می کنند         رگ تولید 
 

 ساز، ................ ATPآنزیم  -10
 ها از غشاي درونی راکیزه است.) تنها راه عبور پروتون 1
 ) با عبور دادن مادة حاصل از تجزیۀ آب از خود، پیوند پر انرژي در پمپ پروتئینی مجموعه ایجاد می کند.2
 ) با عبور یون هیدروژن، تعداد مولکول هاي نوکلئوتیددار داراي انرژي را افزایش می دهد.3
 اد مغذي را کم تر می کند.) با افزایش فعالیت خود، نیاز بدن به تجزیۀ مو4
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 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -11
در زنجیرة انتقال الکترون میتوکندري، .................. ناقل پروتئینی که با مصرف انرژي الکترون هاي .................... یون "

 "..................هیدروژن را به فضاي بین دو غشاي میتوکندري پمپ می کند،....
 بین دو پمپ پروتئینی دیگر قرار دارد. – 2FADH –الف) اولین 
 به هر اتم اکسیژن، یک الکترون منتقل می کند. -NADH –ب) سومین 
 باعث اکسایش اتم هاي اکسیژن می شود. – 2FADH –ج) دومین 

 فضاي بین دو غشاي میتوکندري کمک می کند. pHبه کاهش  – NADH –د) اولین 
1 (1                            2 (2                           3 (3                           4 (4 
 

 ؟ نیستکدام گزینه صحیح  -12
 الکترون هم می شود.را از بستره به فضاي بین دو غشاي میتوکندري منتقل می کند، باعث انتقال  H+) هر پروتئینی که 1
 ) همۀ مولکول هاي انتقال دهندة الکترون در درون غشاي داخلی راکیزه در کاهش گیرندة نهایی الکترون در تنفس یاخته، نقش دارند.2
فقط توسط آنزیمی انجام می شود که راه انداز ژن یا ژن هاي آن توسط  ATP) در تنفس یاخته اي یک یاخته یوکاریوتی مصرف 3

 غیر آنزیمی شناسایی می شود.            ن هاي پروتئی
را به فضاي بین دو غشاي راکیزه (میتوکندري) پمپ می  H+هر ترکیب دریافت کننده الکترون در زنجیره انتقال الکترون، یون هاي ) 4

 کند.
 

 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -13
 "به دنبال .................. رخ دهد. ممکن نیستدر تنفس یاخته اي هوازي یک یاختۀ یوکاریوتی، "
 ) مصرف یون هیدروژن توسط یک ترکیب دو نوکلئوتیدي، تشکیل نوعی ترکیب دو کربنه 1
 ) مصرف فسفات هاي درون بخش داخلی غشاي درونی میتوکندري، تولید ترکیبی با توانایی اتصال به سر میوزین 2
 ساز  ATP) ترکیب یون اکسید با پروتون هاي درون بخش داخلی غشاي درونی میتوکندري، تولید پیش مادة آنزیم 3
 ترکیب دو کربنه در اندامک داراي دناهاي حلقوي) آزاد شدن یک مولکول کربن دي اکسید از پیرووات، ایجاد یک 4
 

در زنجیرة انتقال الکترون غشاي درونی میتوکندري یک یاخته لنفوسیت زنده و فعال، هر یک از مولکول هاي دریافت  -14
  .................. کنندة الکترون

 ) با همۀ بخش هاي فسفولیپیدهاي غشاي درونی در تماس است. 1
 خود را تنها از حامل هاي الکترون دریافت می کنند. ) الکترون هاي2
 ) در جابه جایی یون هاي هیدروژن به فضاي بین دو غشا نقش مستقیم دارد. 3
 .) می توانند در پی از دست دادن دو الکترون، اکسید شوند4
 

............... باشد، پیرووات ها در فرایندهاي مربوط به تنظیم مقدار تنفس یاخته اي در کبد انسان، هر چه فعالیت ... -15
 بیشتر به سمت ................ می روند.

 صرف انرژي براي ورود به راکیزه –) کربنیک انیدراز، کمتر 1
 الکترون گیري –ساز، بیشتر  ATP) آنزیم هاي 2
 الکترون گیري –، بیشتر ADP) عوامل ذخیره کننده 3
 و چرخۀ کربس Aتولید استیل کوآنزیم  –) تولید کربنیک اسید در خون، بیشتر 4
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 چند مورد، از عوامل زیر می توانند منجر به کاهش فعالیت آنزیم هاي شرکت کننده در چرخۀ کربس شوند؟ -16
 الف) افزایش ترشح هورمون هاي تیروئیدي                           

 ب) قرارگیري در محیط هایی با ارتفاع زیاد
 درون یاخته                  ADPکول هاي ج) افزایش مصرف مول

 د) اختلال در عملکرد برخی از آنزیم هاي بخش داخلی راکیزه
1 (1                                   2 (2                                 3 (3                              4 (4  
 

 در تخمیر لاکتیکی .................. تخمیر الکلی ..................  -17
 پذیرنده نهایی الکترون برخلاف دهنده الکترون نوعی ترکیب آلی است.  -) همانند 1
 .ضمن اکسایش پیرووات، کربن دي اکسید تولید نمی شود -) برخلاف 2
 رایند است. ترکیبی سه کربنی بدون فسفات آغازگر ف -) همانند 3
 .پذیرنده نهایی الکترون، محصول نهایی گلیکولیز است -) برخلاف 4
 

 هنگامی که در گیاهان، فرایند تخمیر ................ صورت می گیرد، قطعاً ................. -18
 آزاد می شود. 2COبا مصرف هر مولکول گلوکز، یک مولکول  –) الکلی 1
 باز تولید می شود. NAD+مولکول هاي  –) لاکتیکی 2
 است. ATPمولکول  4بازده نهایی تجزیۀ هر گلوکز، تولید  –) لاکتیکی 3
 در محیط رشد گیاه گاز اکسیژن وجود ندارد. –) الکلی 4
 

در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضلۀ چهار سر ران، می توان گفت در صورت ............ میزان ............ قطعاً افزایش  -19
 خواهد یافت.

 2COتولید  –افزایش مصرف فروکتوز فسفاته درون یاخته  )1
 بیکربنات موجود در خون  -افزایش تولید لاکتیک اسید ) 2
 از پیرووات درون یاخته  2COتولید  - 2FADH) کاهش تولید 3
 RBCفعالیت آنزیم انیدراز کربنیک در  -) کاهش احتمال تحریک گیرنده هاي درد 4
 

 چند مورد صحیح است؟  -20
در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضلۀ چهار سر ران، به دنبال افزایش ............. درون یاخته هاي ماهیچه اي می تواند، "

 "........... یابد.
 تحریک گیرنده هاي شیمیایی در بصل النخاع افزایش  - A الف) تولید استیل کوآنزیم

 افزایش  ADPمیزان مصرف  -ب) تولید کربن دي اکسید 
 میزان تولید اسید کربنیک درون خوناب کاهش  -ج) تولید لاکتیک اسید 

 درون میتوکندري کاهش 2FADHتولید  -پیرووات  کاهشد) 
1 (1                            2 (2                           3 (3                           4 (4 
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 )99-چند مورد در ارتباط با طریقۀ عمل سیانید بر یاختۀ جانوري صحیح است؟ (سراسري  -21
 تأثیر می گذارد. NADHالف) ابتدا بر تجزیه 

 ب) مانع از تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندري) می شود.
 ساز موجود در غشاي خارجی راکیزه (میتوکندري) را غیر فعال می کند. ATPج) آنزیم 

 د) از پمپ شدن پروتون ها به فضاي داخلی راکیزه (میتوکندري) ممانعت به عمل می آورد.
1 (1                         2 (2                           3 (3                                4 (4  
 

 ورد از عبارت هاي زیر صحیح است؟چند م -22
                           ) همۀ ترکیباتِ حاصل از تخمیر در یاخته هاي گیاهی که تجمع آنها به مرگ یاخته می انجامد دو یا سه کربنه اند.                      1
 آغاز می شود. ADPبه  ATP) فعال سازي همه روش هاي تخمیر با تبدیل 2
 بخشی از زنجیرة انتقال الکترون راکیزه که فقط با بخش خاصی از فسفولیپیدها ارتباط دارد، پروتون ها را جابه جا نمی کند.) هر 3
الکترون نمی  2FADH) هر بخشی از زنجیرة انتقال الکترون راکیزه که در جابه جایی پروتون ها نقش مستقیم دارد، مستقیماً از 4

 .گیرد
 تنفس یاخته اي، قبل و بعد از تشکیل اسیدهاي دو فسفاته، ترکیب هاي سه کربنی ایجاد می شوند. ) در مرحله بی هوازي5
 ) میتوکندري ها می توانند هم تولیدکننده و هم خنثی کنندة پاداکسنده ها باشند.6
 .جود می آید) یکی از محصولات تنفس یاخته اي مولکولی است که طی برقراري پیوند پپتیدي بین دو آمینواسید به و7
 ) در زنجیره انتقال الکترون، حامل هاي الکترون، انرژي خود را مستقیماً براي انتقال یون هیدروژن در اختیار پمپ ها قرار می دهند.8
 ) رادیکال هاي آزاد می توانند باعث اختلال در گوارش چربی ها شوند.9

درصد، باعث توقف واکنش مربوط به انتقال الکترون  3پلاسما به کمتر از ) مونوکسید کربن به دنبال کاهش میزان اکسیژن محلول در 10
 .ها به اکسیژن می شود

 را جابه جا کند. 2FADH) سیانید بر روي پروتئینی در غشاي داخلی میتوکندري اثر دارد که نمی تواند الکترون هاي 11
 نه هاي گیاهی براي مقابله با گیاه خواران است.) تولید ترکیبات سیانیددار، نوعی دفاع شیمیایی در تعدادي از گو12
) در مسیر تنفس یاخته اي، آخرین پذیرندة الکترون در یاخته هاي پوششی روده بدن انسان همانند یاخته هاي مغز استخوان، به 13

 طور حتم نوعی مادة غیر آلی می باشد.
 اتصال اکسیژن به آن می شود.) سیانید همانند مونواکسید کربن با اتصال به هموگلوبین مانع 14
 باعث مرگ یاخته هاي کبدي می شود. DNA) سیانید با تخریب 15
 ) الکل باعث مرگ برنامه ریزي شدة یاخته هاي کبدي می شود.16
 ) درون راکیزه، معمولاً درصدي از اکسیژن به صورت رادیکال آزاد در می آید.17
1 (8                        2 (9                        3 (10                           4 (11 
  

  از رویش دانه زیر گیاهی ایجاد می شود که در برگ هایش .......... -23
 ) داراي میانبرگ نرده اي زیر روپوست رویی می باشد.1
 ) در ساختار رگبرگ تنها یک نوع سامانۀ بافتی مشاهده می شود.2
 باشد.) داراي پهنک و دمبرگ می 3
 ) داراي سلول هاي غلاف آوندي سبزدیسه دار می باشد.4
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 است؟ نادرستچند مورد در ارتباط با رنگیزه هاي جذب کنندة نور در گیاهان  -24
 است. aحداکثر است، جذب کاروتنوئید بیشتر از سبزینه  bجذب سبزینه در طول موجی که ) 1
 حداکثر جذب خود را دارد، کاروتنوئید حداقل جذب را دارد. aسبزینه در طول موجی که ) 2
 در حال کاهش است، کاروتنوئید می تواند حداکثر جذب خود را داشته باشد. aجذب توسط سبزینه در طول موجی که ) 3
 است، جذب کاروتنوئید می تواند در حال افزایش باشد. bبیشتر از  aجذب سبزینه در طول موجی که ) 4
، نسبت به بیشترین میزان جذب نوريِ کلروفیل aنانومتر، بیشترین میزان جذب نوريِ کلروفیل  700تا  600حدودة طول موج ) در م5
b.بیشتر است ، 
 ، در طول موج بیشتري صورت می گیرد.bنسبت به بیشترین میزان جذب نوري کلروفیل  a) بیشترین میزان جذب نوري کلروفیل 6
 ، بیشتر است.b، از بیشترین میزان جذب کلروفیل a) در طیف نور مرئی بیشترین میزان جذب کلروفیل 7
 نانومتر نیز داراي جذب نور هستند. 400) کاروتنوئیدها در محدودة کمتر از 8
 ند.نانومتر ندار 700تا  600) رنگیزه هایی که قدرت پاداکسندگی دارند، قدرت جذب مناسبی در طول موج هاي 9

 نانومتر در جذب حداکثري همه انواع رنگیزه هاي فتوسیستم ها مؤثرتر می باشد. 500تا  400) محدود 10
11 (2O  نانومتر بیشتر از طول موج هاي دیگر آن می باشد. 700تا  600آزاد شده در طول موج هاي 
 در مرکز فتوسیستم وجود ندارد.) رنگیزة فتوسنتزي که حداکثر جذب نوري آن از سایر رنگیزه ها بیشتر است، 12
 بیشتر و کاروتنوئیدها کمتر است. aبه حداقل می رسد، جذب کلروفیل  b) در طول موجی که کلروفیل 13
نانومتر میزان جذبش  600تا  500نوعی سبزینه در آن که تنها در آنتن هاي گیرندة نور یافت می شود، ممکن نیست در محدودة  )14

 صفر شود.
 به صفر می رسد. bو  aنانومتر میزان جذب سبزینه هاي  600تا  500دة ) در محدو15
ابتدا افزایش و سپس کاهش پیدا  2Oنانومتر، تولید  600تا  500و برخلاف  500تا  400نانومتر همانند  700تا  600) در طیف 16

 می کند.
نانومتر قادر به جذب انرژي نور خورشید می  530بیشتر از ) در یاختۀ فتوسنتز کنندة گیاهی، هر رنگیزه اي که در طول موج هاي 17

 نانومتر داراي حداکثر جذب نور خورشید است. 500تا  400باشد، در محدودة طول موج 
 بیشتر است.a از کلروفیل  b) در طول موجی که کاروتنوئیدها بیشترین جذب را دارند، جذب کلروفیل 18
1 (5                             2( 6                             3 (7                           4 (8  
 

در اندامک گیاهی تولید کننده مواد آلی از مواد معدنی، فضاي بین ............... برخلاف فضاي ............. داراي .............  -25
 می باشد.

 مادة ژنتیکی –بین غشاي درونی و غشاي تیلاکوئیدي  –) دو غشاي بیرونی 1
 توانایی پروتئین سازي –درون هر ساختار کیسه مانند  –) دو اجتماع تیلاکوئیدي 2
 ریبوزوم خاص – RNAواجد  –) غشاي تیلاکوئیدها تا غشاي درونی 3
 قدرت رونویسی –درون تیلاکوئیدها  –) غشاي درونی چین خورده و غشاي ساختار کیسه مانند 4
 

 است؟  نادرستکدام گزینه  -26
 "گاز اکسیژن حاصل از تجزیۀ آب در فضاي تیلاکوئید، براي ................... می گذرد."
 غشا 3) خروج از همان اندامک، از 1
 لایۀ فسفولیپید 14) ورود به بستره راکیزه یاختۀ مجاور، از 2
 غشا 4) ورود به درون کریچه همان یاخته، از 3
 لایۀ فسفولیپید 8) ورود به سیتوپلاسم یاختۀ مجاور، از 4
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 تکمیل می کنند؟  نادرستیاست، چند مورد عبارت زیر را به  3Cدر شکل مقابل که نمونه اي از گیاه  -27
 "بخشی که با شماره .................. نشان داده شده است، می تواند................."

 یاختۀ فاقد هسته در ترابري قند و مواد آلی نقش داشته باشد.نوعی  - 1الف) 
 تولید کند. A ،NADHبا تبدیل پیروویک اسید به استیل کو آنزیم  - 2ب) 
 ، از اسید چهارکربنی، قند سه کربنی بسازد.2COبا آزادسازي  -3ج) 
 را به سه روش متفاوت تولید کند. ATP -4د) 

 وبیسکو، نوعی مولکول ناپایدار تولید کند.با فعالیت کربوکسیلازي ر -5هـ) 
1 (1                             2 (2                             3 (3                              4 (4 
 

 در رابطه با شکل مقابل که برش برگ ذرت است، چند عبارت صحیح است؟  -28
 "شان داده شده است،..................بخشی که با شماره ...................... ن"

 کربن دي اکسید را فقط به صورت اسید سه کربنی تثبیت می کند. - 3الف) 
 را به کمک آنزیمی تثبیت می کند، که فعالیت اکسیژنازي ندارد. 2CO – 4ب) 
 با فعالیت ژن هاي خود، آنزیم هاي پوستک ساز را می سازد. - 5ج) 
 آب دریافت کند. 5یون ها و ساکارز از یاخته هاي شماره در پی جذب برخی  - 6د) 

با تجزیه اسید چهارکربنی، کربن دي اکسید را از طریق پلاسمودسم به غلاف آوندي منتقل  - 4هـ) 
 کند.

1 (1                             2 (2                             3 (3                              4 (4 
 

 در آزمایش مربوط به بررسی میزان تأثیر طول موج هاي نور در فتوسنتز، دربارة هر جانداري که ............ می توان گفت -29
............ 

 ول دارد.ط 𝜇𝜇𝑚𝑚100حدود  -داراي سبزدیسه است  ) 1
 توانایی اکسایش پیرووات در میان یاخته را ندارد. -) داراي اپراتور است 2
 توانایی تولید قندهاي سه کربنی را دارد. -نوکلئیک اسید خطی است ) داراي 3
 نانومتر اکسیژن تولید نمی کند. 600تا  500در طول موج هاي  -) عوامل رونویسی دارد 4
 

 در هر زنجیرة انتقال الکترون غشاي تیلاکوئیدها، ............... -30
 یز مولکول هاي غشا می باشند.) مولکول هاي ناقل الکترون در تماس با بخش آب گر1
 ) الکترون هاي برانگیخته آب به مولکول هاي ناقل الکترون منتقل می شود.2
 داخل تیلاکوئید می شود. pH) انرژي الکترون ها سبب کاهش 3
 ) انرژي، در نوعی ترکیب نوکلئوتیدي ذخیره می شود.4
 

 .نمی کنداگر نوعی مادة سمی فعالیت ................... را در گیاهان مختل کند، تأثیري در .................. ایجاد  -31
 نوري ATPتولید  - H+) ناقل الکترونی بعد از پمپ 1
 نوري ATPتولید  – 2) ناقل الکترونی بعد از فتوسیستم 2
 ید قند سه کربنی تول – 1) ناقل الکترونی بعد از فتوسیستم 3
 NADP+دوباره سازي  - H+) کانال 4
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 ت.سدرزنجیرة انتقال الکترون تیلاکوئیدي، پروتئینی که الکترون ها را ....................، بین ........................ قرار گرفته ا -32
 و پمپ پروتونی 2فتوسیستم  –) فقط در بخش آب گریز غشاي تیلاکوئید منتقل می کند 1
 1و فتوسیستم  H+پمپ  –) از بخش آب گریز غشاي تیلاکوئید گرفته و به درون کیسه وارد می کند 2
  NADP+و  1فتوسیستم  –) از فضاي تیلاکوئید گرفته و به فضاي تیلاکوئید برمی گرداند 3
  NADP+و  H+کانال  –به سطح خارجی تیلاکوئید منتقل می کند  700P) از 4
 

 با توجه به شکل روبه رو که بخشی از غشاي تیلاکوئید را نشان می دهد، چند مورد به درستی بیان شده اند؟  -33
  )99 – 17مرحله  –(گزینه دو 

می باشد که کمبود الکترونی آنتن هاي خود را توسط الکترون  1نشان دهندة فتوسیستم   Aالف) 
 جبران می کند. 2هاي برانگیختۀ فتوسیستم 

 را جبران می کنند. Cب) الکترون هاي وارد شده به فضاي درونی تیلاکوئید، کمبود الکترونی بخش 
ترون هاي مراکز واکنش خود را جبران خاصیت آنزیمی دارد و با تجزیۀ آب، کمبود الک Bج) بخش 
 می کند.

 از بستره به فضاي درونی تیلاکوئید قطعاً انرژي مصرف می کند. H+براي پمپ کردن  Dد) بخش 
1 (1                           2 (2                          3 (3                            4 (4  
 

 )10/5/99 –در سامانه بافت زمینه اي یک گیاه علفی دو لپه اي، هر .................. (سنجش  -34
 ) یاخته قادر به تقسیم، داراي اندامکی با توانایی تولید قند می باشد.1
 از عرض غشاء موجب تولید مولکول آب می شود. H+) اندامک با زنجیره انتقال الکترون، به دنبال جابه جایی 2
 ) ماده سازنده دیواره نخستین، از برقراري پیوند اشتراکی بین اتم هاي دو مولکول قند تولید می شود.3
 ) ترکیب پاداکسنده، در اندامکی ذخیره می شود که با جذب آب غشاء را به دیواره می چسباند.4
 

 )24/5/99 –کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ (سنجش  -35
 "جیره انتقال الکترون در ..................... داراي ..................هر زن"
 را وارد میتوکندري می کند. ATPپنج ترکیب غشایی است که یکی از آن ها مولکول  –) میتوکندري 1
 دو یا سه ترکیب غشایی است که یکی از آن ها یون ویژه اي را برخلاف جهت شیب غلظت منتقل می کند. –) کلروپلاست 2
 نوعی پروتئین کانالی با خاصیت آنزیمی جهت افزودن فسفات به آدنوزین دي فسفات است. –) میتوکندري 3
 وشی غیر از تولید در سطح پیش ماده می شود.به ر ATPپروتئین هایی است که به طور غیر مستقیم باعث تولید  –) کلروپلاست 4
 

 چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  -36
 "ساز دارد. می توان گفت ............ ATPدر رابطه با هر اندامکی که درون خود آنزیم  "

 چرخۀ یاخته اي تقسیم می شود. 2Gالف) در هر یاختۀ داراي آن، این اندامک به صورت مستقل در مرحلۀ 
 در بستره صورت می گیرد. ADPب) در پی عبور یون هاي هیدروژن از این آنزیم، اتصال فسفات به 

 ج) هر پروتئین مورد نیاز براي فعالیت هاي این اندامک، بدون دخالت شبکۀ آندوپلاسمی تولید می شود.
 لکترون غشاي آن، پیوند پر انرژي بین گروه هاي فسفات تولید می کند.د) نوعی کاتالیزور زیستی در زنجیره (هاي) انتقال ا

1 (1                              2 (2                          3 (3                          4 (4  
 

 ...................زنجیرة انتقال الکترون راکیزه اي ............... زنجیرة انتقال الکترون در تیلاکوئید ... -37
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 به دوباره سازي گیرندة الکترونی می پردازد. –) همانند 1
 به تجزیۀ آب می پردازد. –) همانند 2
 فقط یک نوع گیرندة الکترون را دوباره سازي می کند. –) برخلاف 3
 به تولید ناقل الکترونی نمی پردازد. –) برخلاف 4
 

) در غشاي داخلی راکیزه و غشاي تیلاکوئید در یک یاختۀ نگهبان H+پروتون (چند مورد، دربارة هر پمپ انتقال  -38
 روزنه، درست است؟

 در محل فعالیت رِناتن (ریبوزوم)ها می شود. PHالف) مانع از کاهش 
 ب) الکترون پر انرژي را از ناقل الکترون در غشا دریافت می کند.

 می یابد.ج) ضمن انتقال الکترون به سطح داخلی غشاء اکسایش 
 د) با مولکول هاي فسفولیپیدي در دو لایۀ غشا در تماس است.

1 (1                              2 (2                          3 (3                          4 (4  
 

 است؟ نادرستچند مورد از عبارت هاي زیر در مورد چرخۀ کالوین  -39
 و بخشی دیگر درون بستره سبزدیسه رخ می دهد. ) بخشی از آن درون تیلاکوئید1
 ) در وقوع چرخه کالوین شاهد تشکیل گروه کربوکسیل توسط روبیسکو می باشیم.2
 تولید می شود. NADP+و  ADPدر تبدیل اسید به قند همانند تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوزبیس فسفات  )3
 نوعی قند تولید می شود. ،مورد استفاده قرار می گیرد ATP) هر جا 4
 مولکول آب تجزیه می شود. ،) در تبدیل دو نوع قند پنج کربنی به یکدیگر5
 ) واکنش هاي آن در وجود یا عدم وجود نور صورت می گیرد.6
 فرآورده(ها)ي آن دو گروه فسفات خواهند می شود، به طور قطع می توان گفتمولکول پنج کربنی مصرف در طی مرحله اي که ) 7

 داشت.
 تعداد کربن فرآورده نسبت به پیش ماده تغییر نمی کند. می شود، به طور قطع می توان گفتمصرف  ATP) در طی مرحله اي که 8
 تولید می شوند.  ADPو NADP+مصرف و فسفات آزاد می شود،  ATP) در هر مرحله از چرخۀ کالوین که 9

 مصرف می شود.  ATP) در هر مرحله از چرخۀ کالوین که قند مصرف می شود، 10
 مصرف می شود. NADPHو سپس یک مولکول  ATP) ضمن تبدیل هر اسید سه کربنی به قند سه کربنی، ابتدا یک مولکول 11
 د.سه فسفاته مصرف می شو آنزیم روبیسکو، یک مولکول نوکلئوتید ة) ضمن تبدیل هر مولکول ریبولوز فسفات به پیش ماد12
 در مراحل چرخه کالوین ضمن مصرف هر مولکول ریبولوز فسفات، دو نوع ترکیب آلی دوفسفاته، تولید می شود.) 13
 در مراحل چرخه کالوین ضمن مصرف هر مولکول اسید سه کربنی، ابتدا نوعی مولکول آلی دوفسفاته، تولید می شود.) 14
 می شود.، مصرف ATPدر مراحل چرخه کالوین ضمن تولید هر مولکول پنج کربنی فسفات دار، یک مولکول ) 15
 می شود.قند سه کربنی، دو نوع نوکلئوتید آدنین دار، مصرف هر مولکول تولید در مراحل چرخه کالوین ضمن ) 16
انجام آن نیازمند حضور گروهی از آنزیم ها  ی توان گفت) در طی مرحله اي که هر ترکیب سه کربنی تولید می شود، به طور قطع م17

 است.
1 (5                              2 (6                          3 (7                         4 (8 
 
 
 
 

 ؟نیستچند مورد صحیح  -40
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 کربنی یک فسفاته تولید می شود. 3ترکیب در مرحلۀ دوم چرخۀ کالوین همانند مرحلۀ دوم مرحلۀ بی هوازي تنفس، نوعی  )1
وجود ترکیبات  ؛روزنۀ هوایی) از ویژگی هاي مشترك واکنش هاي قند کافت، چرخۀ کربس و چرخۀ کالوین در یک یاختۀ نگهبان 2

 قندي سه کربنی و تولید مولکول هاي گیرندة الکترونی در همۀ آن ها می باشد.
 ابتدا نوعی مولکول شش کربنی ایجاد می شود.  چرخه کربس هماننددر یاخته هاي پارانشیمی گیاه ذرت، در چرخه کالوین ) 3
دهنده هاي الکترونی نوعی دي نوکلئوتید آدنین دار  چرخه کربسبرخلاف در یاخته هاي پارانشیمی گیاه ذرت، در چرخه کالوین ) 4

 هستند.
 مصرف نمی شود. ATP،  رت، از ابتداي واکنش تجزیۀ نوري آب تا تولید اسید سه کربنی چرخۀ کالوین) در یک یاخته غلاف آوندي ذ5
 ) در یک یاختۀ غلاف آوندي ذرت، چرخه هاي کربس و کالوین در مجاورت نوکلئیک اسید خطی انجام می شوند.6
 در چرخۀ کربس مصرف می شود. که، مولکولی تولید می شود کربنه در چرخۀ کالوین 3) در طی فرآیند تولید قند 7
 در طی فرآیند رونویسی مصرف می شود. ، مولکولی تولید می شود که) در طی فرآیند گلیکولیز8
 در اکسایش پیرووات نیز تولید می شود. ، مولکولی تولید می شود که) در طی فرآیند تخمیر الکلی9

 .در چرخۀ کالوین نیز تولید می شود ه، مولکولی تولید می شود ک) در طی فرآیند تخمیر لاکتیکی10
 ) هر یاختۀ گیاهی که کربن دي اکسید را تثبیت می کند، در تولید فلاوین آدنین دي نوکلئوتید نقش دارد.11
 به یک پذیرنده آلی می تواند در ماده زمینه اي سیتوپلاسم انجام گیرد. NADPH) در گیاهان فتوسنتز کننده، انتقال الکترون هاي 12
می تواند در ماده زمینه اي سیتوپلاسم انجام  از پیرووات 2CO) در گیاهان فتوسنتز کننده، تشکیل ترکیب دوکربنی، با آزاد شدن 13

  گیرد.
اده می تواند در م، هنگام تبدیل یک ترکیب سه کربنی به ترکیب سه کربنی دیگر NADP+) در گیاهان فتوسنتز کننده، تشکیل 14

 نجام گیرد.زمینه اي سیتوپلاسم ا
ماده زمینه اي  می تواند در تبدیل مولکول شش کربنی دوفسفاته به دو مولکول سه کربنی یک فسفاتهدر گیاهان فتوسنتز کننده، ) 15

 سیتوپلاسم انجام گیرد.
کربنه در مرحله اول تنفس، ترکیب کربن دار یک فسفاته  6در چرخه کالوین همانند زمان تجزیه ترکیب NADPH) هنگام مصرف 16

 تولید می شود. 
1 (2                              2 (3                          3 (4                        4 (5 
 

 چند مورد در ارتباط با مقایسۀ سبزدیسه و راکیزه درست بیان شده است؟  -41
 الف) عواملی که مستقیماً در تغییرات شیب غلظت پروتون دخالت دارند، در راکیزه بیش از سبزدیسه هستند.

پر انرژي براي این عمل استفاده می ب) در هر دو اندامک، زنجیرة انتقال الکترونی که پروتون ها را پمپ می کند، از انرژي الکترون هاي 
 کند.

 کربنی فسفات دار ایجاد می شود. 6ج) در چرخۀ کربس همانند چرخۀ کالوین مولکول 
 د) در سبزدیسه برخلاف راکیزه چندین نقطۀ شروع آغاز همانندسازي یافت می شود.

1 (1                              2 (2                          3 (3                          4 (4  
چند مورد دربارة هر یاخته اي که توانایی انجام فعالیت هاي سوخت و سازي خود را دارد و با مصرف کربن دي اکسید  -42

 نوعی مادة آلی می سازد، صحیح است؟ 
 الف) با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن، ترکیبات سه کربنی مختلف می سازد.

 مورد نیاز خود را از تغییر نوعی مونوساکارید حاصل از چرخۀ کالوین تولید می کند.ب) ترکیبات آلی 
 را همواره به نوعی پذیرندة غیرآلی منتقل می کنند. NADHج) الکترون هاي 

 د) داراي رنگیزة اصلی فتوسنتز در ساختار فتوسیستم هاي خود می باشد.
1 (1                              2 (2                          3 (3                          4 (4  
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 چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟  -43
 "در سلول ............، با تشکیل ................ می شود. "

 مصرف  ATPقند سه کربنی از اسید سه کربنی،  –الف) یک 
 تولید ADPترکیب آغازگر چرخۀ کالوین از قند پنج کربنه،  –ب) دو 
 مصرف  ADPپیرووات از ترکیب شش کربنی فسفات دار،  –ج) سه 

 مولکول شش کربنی از مولکول چهار کربنی، کوآنزیم جدا  –د) چهار 
1 (1                    2 (2                   3 (3                    4 (4  
 

 چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟  -44
 "در سلول .............، ................ مصرف می شود. "

 I ،NADPHهم زمان با خروج الکترون از فتوسیستم  –الف) یک 
 NADPHدر مرحله ي تبدیل اسید سه کربنی به قند سه کربنی،  –ب) دو 
 NADHدر گام سوم از مرحلۀ بی هوازي تنفس،  –ج) سه 

 NAD+در مرحله تبدیل پیرووات به بنیان استیل،  –د) چهار 
1 (1                    2 (2                   3 (3                    4 (4  
 

آغاز می شود؛ .................. نوعی از فرآیند تنفس در یاخته هاي گیاهی که در فضاي درونی نوعی اندامک دو غشایی  -45
نوعی فرآیند تنفس در یاخته هاي گیرندة استوانه اي چشم انسان (فاقد توانایی تخمیر) که در مادة زمینه اي سیتوپلاسم 

 ..................... آغاز می گردد؛
 به طور کامل درون فضاي اندامک هاي دو غشایی صورت می گیرد. –برخلاف  ) 1
 از ترکیب سه کربنی می شود. 2COمنجر به آزادشدن مولکول  ATPبدون تشکیل  -) برخلاف 2
 می تواند منجر به مصرف مولکول (هاي) اکسیژن درون نوعی اندامک دو غشایی گردد. -) همانند 3
 ن یاخته همراه است.با شکسته شدن نوعی ترکیب پنج کربنی ناپایدار به دو ترکیب متفاوت در فضاي آزاد میا –) همانند 4
 

 است؟ نادرستچند مورد از عبارت هاي زیر  -46
 کاهش فعالیت اکسیژنازي روبیسکو می شود. افزایش قطر سلول هاي نگهبان روزنه سبب 3C) در گیاهان 1
 تولید نمی شود. 2CO) در تخمیر لاکتیکی برخلاف تنفس نوري 2
 آنزیم روبیسکو است.) ریبولوز بیس فسفات تنها پیش مادة غیر معدنی 3
 ، امکان کاهش پتانسیل  آب یاخته هاي فتوسنتزکنندة روپوستی وجود ندارد.3C) در پی ترشح هورمون آبسیزیک اسید در گیاهان 4
 نمی شود.فرایند تنفس نوري و تخمیر الکلی، کربن دي اکسید تولید  برخلاف) در واکنش هاي چرخه کالوین 5
 نمی شود.مصرف  ADPمرحلۀ اول تنفس سلولی و واکنش هاي تیلاکوئیدي فتوسنتز، برخلاف ) در واکنش هاي تنفس نوري 6
 نمی شود.تولید  ADPمرحله بی هوازي تنفس و چرخۀ کالوین، برخلاف ) در واکنش هاي چرخۀ کربس 7
 نمی شود. ، اکسیژن مصرفATPتنفس نوري و تولید اکسایشی برخلاف ) در واکنش هاي قندکافت 8
 (دوکربنی) در اندامک دوغشایی انجام می گیرد. 2Cفس نوري همانند تنفس سلولی تولید ترکیب ) در تن9

یاخته هاي غلاف آوندي با فعالیت کربوکسیلازي روبیسکو، نوعی اسید سه کربنی پایدار  در، 3Cبرخلاف گیاهان  4Cدر گیاهان ) 10
 تولید می شود.

عملکرد آنزیم هاي گوناگون در تثبیت کربن و تقسیم مکانی آن در دو نوع یاخته،  با وجود، 3Cبرخلاف گیاهان  4Cدر گیاهان ) 11
 تنفس نوري به ندرت روي می دهد.
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، اسید سه کربنی حاصل از تجزیه اولین ماده پایدار حاصل 3Cبرخلاف غلاف آوندي گیاهان  4C) در یاخته هاي غلاف آوندي گیاهان 12
 پلاسمودسم ها به یاخته هاي میانبرگ منتقل شود.از تثبیت کربن می تواند از طریق 

 ) هر گیاهی که توانایی تثبیت یک کربن را طی دو مرحله دارد، قطعًا فاقد روزنه هاي باز براي خروج آب در روز می باشد.13
ریچه براي کنندة آب در ک) هر گیاهی که توانایی تثبیت یک کربن را فقط در یک نوع واکنش دارد، قطعاً فاقد نیاز به ترکیبات حفظ 14

 زیستن در محیط گرم و خشک می باشد.
 ، کربن دي اکسید جو را به صورت اسیدهاي آلی تثبیت می نمایند.CAMبرخلاف گیاهان  4C) گیاهان 15
 ، طول یاخته هاي نگهبان کاهش می یابد.آناناس ۀدر زمان تثبیت دي اکسید کربن در بستره سبزدیس) 16
 680Pدرون یاخته هاي برگ آناناس زمانی که کربن به صورت اسید چهارکربنی تثبیت می شود، انرژي الکترون هاي برانگیخته از ) 17

 .درون تیلاکوئید می افزاید H+پمپ غشایی را فعال و بر تراکم یون هاي 
کربن دي اکسید به کمک روبیسکو در  4Cدر گیاهان زمانی که یاخته هاي نگهبان هوایی انبساط طولی دارند  CAM) در گیاهان 18

 چرخه کالوین تثبیت می شود.
با اسیدي  2COدر یاخته هاي میانبرگ  4Cدر گیاهان  منتقل می شود NADP+به  700Pزمانی که الکترون از  CAM) در گیاهان 19

 سه کربنی ترکیب می شود.
به علت پلاسمولیز یاخته هاي  4Cدر گیاهان  چهارکربنی تثبیت می شودبه صورت اسید  2COزمانی که  CAM) در گیاهان 20

 نگهبان، روزنه هوایی بسته هستند.
در یاخته هاي میانبرگ تثبیت  4Cدر گیاهان  زمانی که از مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده کاسته می شود CAM) در گیاهان 21

2CO .به صورت دو مرحله اي انجام می شود 
از  H+با عبور  4Cدر گیاهان  ؛ل شبانه روز، در آناناس هنگامی که به مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده افزوده می شود) در طو22

 .تولید شود ATPکانال یونی در غشاء نوعی اندامک، 
، ساخت مولکولی سه کربنی براي بازسازي ریبولوز CAMهمانند گیاهان  4Cگیاهان  در ،ب و هواي گرم و خشکآدر پاسخ به  )23

 یابد.بیس فسفات افزایش می 
 در هنگام شب، به دنبال اکسایش قند سه کربنه، سبب تولید نوکلئوتیدهاي حامل الکترون می شود. 4C) گیاه 42

 را در عدم حضور اکسیژن بسازد. ATP) هر گیاهی که در دماي بالا و شدت زیاد نور به کندي رشد می نماید قطعاً می تواند 25
ک سه کربنه یترکیب ) هر گیاهی که در دماي بالا و شدت زیاد نور کربن را در دو نوع سلول تثبیت می کند قطعاً در هنگام شب 26

 فسفاته ایجاد می کند.
 ) هر گیاهی که در دماي بالا و شدت زیاد نور از افزایش دفع آب جلوگیري می کند قطعاً مانع فعالیت اکسیژنازي روبیسکو می شود.27
) هر گیاهی که در دماي بالا و شدت زیاد نور در هنگام شب، کربن را تثبیت می کند قطعاً در هنگام روز، همه روزنه هاي برگ آن 28

 بسته می شود.
 ) اندامک حاوي آنزیم روبیسکو همان اندامک داراي نقش پشتیبانی براي استوار ماندن برگ گیاه آناناس است.29
 ن در همۀ گیاهان قطعاً سبزینه دارد.) یاختۀ تثبیت کنندة کرب30
) هر گیاهی که قادر است کربن را فقط در ترکیب چهار کربنی تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد، فعالیت اکسیژنازي روبیسکو را در 31

 سلول هاي کلروپلاست دار کاهش می دهد.
) هر گیاهی که قادر است کربن را فقط توسط چرخۀ کالوین تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد، با تجزیه یک ترکیب دو کربنی در 32

 تولید می کند. 2COخارج از کلروپلاست، 
نوع سلول خود به ) هر گیاهی که قادر است کربن را فقط هنگام روز تثبیت کند، در نور و گرماي زیاد، کربن را در دو مرحله در دو 33

 کمک آنزیم ها تثبیت می کند.
1 (12                                 2 (13                             3 (14                              4 (15  
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 –، (در) هر یاخته اي که .............، قطعاً ............. (سنجش 4Cطی فتوسنتز در فاصله بین دو روپوست برگ یک گیاه  -47
24/5/99( 
 به یاخته هاي مرده جابه جا کننده ترکیبات گیاه نزدیک می باشد. –) ترکیب چهار کربنی تولید می شود 1
 ی شود.مولکول هاي جاذب نور خورشید مشاهده نم –) مولکول سه کربنی با دي اکسید کربن واکنش می دهد 2
 با کاهش نوعی مولکول حامل الکترون، اسید سه کربنی تولید می شود. –) مولکول پنج کربنی دو فسفاته مصرف می شود 3
 ژن هاي مربوط به تجزیه گلوکز رونویسی نمی شود. –) دي اکسید کربن تولید می شود 4
 

 ....... تولید می کند، به طور حتم .................... هر گیاهی که در مسیر تولید قند در طی فتوسنتز، در ............. -48
 داراي مغز ساقه اي متشکل از نوعی بافت زمینه اي است. –) یاختۀ میانبرگ، قند سه کربنی 1
 در میانبرگ، مانع تنفس نوري می شود. 2COبا بالا نگه داشتن غلظت  –) طول روز، اسید سه کربنی 2
 را فقط در حضور روبیسکو مصرف می کند. 2CO –) یاختۀ غلاف آوندي، ترکیب شش کربنی ناپایدار 3
 را در یاختۀ میانبرگ آزاد می نماید. ATP ،2COدر هنگام ساخت نوري  –) طول شب، اسید چهار کربنی 4
 

 چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح است؟ -49
 ردي سبز توانایی فتوسنتز دارند.ریزوبیوم ها همانند باکتري هاي گوگ )1
 ) سیانوباکتري ها برخلاف باکتري هاي نیترات ساز باکتریوکلروفیل دارند.2
 ) ریزوبیوم ها همانند سیانوباکتري ها می توانند بخشی از انرژي ترکیبات آلی را آزاد نمایند.3
 الکترون می گیرند.) باکتري هاي نیترات ساز همانند باکتري هاي گوگردي از مواد معدنی 4
 ) اوگلنا براي انجام فتوسنتز داراي منبع انرژي مشابه با سیانوباکتري ها است.5
 ) بخش عمدة انرژي نور خورشید، توسط موجودات آبزي به انرژي شیمیایی تبدیل می شود.6
 اده کند.منبع الکترون براي فتوسنتز استف) باکتري گوگردي ارغوانی همانند شیمیوسنتز کننده ها می تواند از ترکیبات آلی به عنوان 7
 ) باکتري گوگردي سبز همانند سیانوباکتري ها می تواند با کمک ترکیبات غیرآلی، کربن دي اکسید جو را تثبیت نماید.8
پی تولید  ر) هر باکتري که بتواند براي ساختن ترکیبات آلی خود، از ترکیبات غیر گوگردي به عنوان منبع الکترون استفاده کند، د9
+NAD  به طور مداوم ،ATP .می سازد 

را به روش نوري تولید  ATPبرخلاف باکتري هاي تبدیل کننده آمونیوم به نیترات، می توانند ) باکتري هاي داراي باکتریوکلروفیل 10
 کنند.

یر از آب ساخت مواد آلی، ترکیبی به غ باکتري هاي داراي باکتریوکلروفیل همانند شیمیو سنتزکننده ها، منبع تأمین الکترون براي) 11
 است.

 ) هر باکتري شیمیوسنتز کننده، با دریافت انرژي حاصل از جابه جایی الکترون ها نیترات می سازد.12
 ) هر باکتري تصفیه کننده فاضلاب، داراي مولکول هایی مشابه کلروفیل در غشاء تیلاکوئیدي می باشد.13
در یک فضا دیده نمی  NAD+و  NADP+که تجمع ریبوزوم موقع ترجمه دیده می شود احیاي  ) در هر جاندار فتوسنتزکننده14

 شود.
1 (7                         2 (8                           3 (9                           4 (10  
 

 )99-است؟ (سراسري  نادرستکدام عبارت،  -50
 می سازند. ATP) همۀ تک یاخته اي هاي مؤثر در ساخت نیترات از آمونیوم، با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترون ها، 1
 تولید می کنند. NAD+) همۀ تک یاخته اي هاي ایجاد کنندة لاکتات، در مرحله اي از تنفس یاخته اي خود 2
 یژن، با کمک مواد معدنی، مواد آلی مورد نیاز خود را می سازند.) همۀ تک یاخته اي هاي تولید کنندة اکس3
  ) همۀ تک یاخته اي هاي تثبیت کنندة کربن، رنگیزه هاي فتوسنتزي دارند.4


