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1 لصف ياه تيلاعف خساپ

1 تيلاعف

اب يسم ياه ميس اي لوتفم دنچ زا دناوتيم ييامنهار يارب يلو تسا زومآ شناد هدهع هب تيلاعف نيا ماجنا
.دنك هدافتسا يگنر ياه ششوپ

( لوا راتخاس ).دهد يم ناشن يطخ تروص هب ار اهنآ ادتبا

(مود راتخاس ).دروآ يم رد يا هحفصو چيپرام مرف تروص هب سپس

(موس راتخاس ) دهد يم رارق مه رانك رد هناگادج اي مه اب ار تاحفص و اه چيپرام

ناشن ار يتوافتم ياهراتخاس و دهد يم رارق مه رانك رد توافتم ياه گنر هب ار هحفص و  چيپرام يدادعت
( مراهج راتخاس ) .دهديم

2 تيلاعف

ندب و لولس رد اه نآ دركلمع نياربانب دنك لاعفريغ ار اه ميزنآ تسانكمم (هجرد40 زا رتاب ) اب بت ( فلا
.دوش گرم يتحو ندب ياه ه اگتسد ندش لاعفريغ ثعاب تسا نكمم اه ميزنآ ندركن لمع . دوش يم لتخم

تشگرب و يتقوم ندرك لاعفريغ يارب يلو دوش يم هدافتسا اب يامد زا اه ميزنآ يمئاد ندرك لاعفريغ يارب (ب
.دننك يم هدافتسا نيئاپ يامد زا يتدم يارب ريذپ
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2 لصف تيلاعف خساپ

1 تيلاعف

دهاوخ رتشيبنآ زا هدش همجرت ياه ديتپپ يلپ دادعت دشاب رتشيب كيپ يانر رمع نيبگنايم هچره (فلا

.دوب

هتسه نورد اه يا هتسهوه رد يلو دوش يم ماجنا مسپوتيس رد اهيا هتسهشيپ رد يسيونور- (ب

اهيا هتسهوه رد يلو دوش يم ماجنا زاراپسبانر عون كي طسوت اه ياهتسه شيپ رد  يسيونور-

.دوش يم ماجنا زاراپسبانر زا يعاونا طسوت

اه يا هتسهوه رد يلو دوش زاغآ يسيونور ناياپ زا شيپ تسا نكمماه ياهتسه شيپرد همجرت-

.دوش يم ماجنا يسيونور زا دعب همجرت

و مسپوتيس رداه يا هتسهوه رد يلو دوش يم ماجنا مسپوتيس رد همجرتاه يا هتسه شيپ رد-

.دوش ماجنا دناوت يم زين اه هسيد و هزيكار لثم يياه كمادنا
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3 لصف ياه تيلاعف خساپ

3 لصف

1 تیلاعف

:مینک یم مسر ار تناپ عبرم

Oتماگ
اه

AO
A ینوخ هورگ

A

BO
B ینوخ هورگ

B

:مینک یم مسر ار تناپ عبرم .تساhXhX نز دومن نژ وYHX درم دومن نژ

YHXتماگ
اه

YHX
ملاس رسپ

hXHX
لقان رتخد

hX
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4 لصف ياه تيلاعف خساپ

4 لصف

.دوش لیدبت دیساونیمآ کی یارب یزمر هب نایاپ زمر هک یتروص رد (فلا

:تسا نکمم ریز یاه تلاح (ب

:1 تلاح

دنشاب هتفرگ رارق زمر ود نیبهلصاف رد هدش هفاضا یاهدیتوئلکون :هفاضا شهج دروم رد (فلا

.دنشاب هدش لماک تروص هبزمر دنچ ای کی فذح ثعاب هدش فذح یاهدیتوئلکون :فذح شهج دروم رد(ب

:دمایپ

.دوش یمهفاضا یدیتپپ یلپ هریجنز هب هدش هفاضا یاهزمر یلاوت اب قباطم ییاهدیسا ونیماتروص نیا رد(فلا

.دوش یم فذح یدیتپپ یلپ  هریجنز زا هدش فذح یاهزمر یلاوت اب قباطم ییاهدیسا ونیماتروص نیا رد (ب

دادعت موس کی هدش مک ای هفاضا یاهدیسا ونیمآ دادعت)  .دوش یم ظفح ،شهج لحم زا دعب و لبق رد نیئتورپ یلاوت
.(تسا هدش مک ای هفاضا یاهدیتوئلکون

:2 تلاح

.دشاب زمرکینورد هدشهفاضا یاهدیتوئلکون لحم :هفاضا شهج دروم رد (فلا

.دنشاب هدش لماک تروص هب زمر دنچ ای کی فذح ثعاب هدش فذح یاهدیتوئلکون :فذح شهج دروم رد (ب

:دمایپ

فذح ای هفاضا یاهدیتوئلکون یلاوت اب قباطم اموزلدنوش یم فذح ای هفاضا هریجنز هب هک ییاهدیسا ونیماتروص نیا رد
.تسین هدش
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5 لصف

هدام شيپ حطس ردATP ندش هتخاس .1 تيلاعف

تياهن رد و اه لوكلوم شياسكا ابATP ندش هتخاس نورتكلا لاقتنا هريجنز رد هچنآ ساسارب .فلا .2 تيلاعف

.تسا هارمه يفنم رابود نژيسكا

روضح ناكما يگدروخ نيچ لكش هب اشغ شرتسگ نياربانب تسا نورتكلا لاقتنا هريجنز يازجا لحم اشغ .ب

.دنك يم رتشيب ار نورتكلا لاقتنا هريجنز لماوع

فعالیت 4-از تنفس یاخته اى
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رثا وج ديسكا يد نبرك شيازفا .دهد يم ناشن ار وج ديسكا يد نبرك نازيم يقفا روحم .1 رادومن حصا .2

دركلمع رون رتشيب ياه تدش رد4Cناهايگ هك دهد يم ناشن2 رادومن .دراد3C ناهايگ رب يرتشيب تبثم

.دنراد3C ناهايگ اب هسياقم رد يرتهب

فعاليت 5. الف. فتوسنتز گياه ب از نوع كم است كه با افزايش نور ، اسيد ساخته شده در شب به سمت استفاده

در چرخه كالوين مي رود و درنتيجه  ميزان اسيدي بودن عصاره گياه كاهش مي يابد.

ب. برش گيري از  برگ آنها و مشاهده ساختار بافتي برگ. بله . همان طور كه گفتيم ساختار بافتي به شناسايي

آنها كمك مي كند. همچنين گياهان كم را مي توان بر اساس آبدار و گوشتي بودن برگ و ساقه تشخيص داد.

فعاليت4. افزايش اكسيژن سبب كاهش فتوسنتز مي شود

فعاليت 3.الف. در محل نورهاي قرمز و آبي بيشترين ميزان اكسيژن توليد مي شود. مي توان هر يك از طيف

هاي نور مرئي را جداگانه به كار برد و نتايج حاصل از اين آزمايش ها را مقايسه كرد. در واقع در اين آزمايش

بايد گروه شاهد و تيمار طراحي كرد.

سبز كه مربوط به سبزنه هاست، پاسخ اين پرسش ب. با توجه به ميزان بيشتر اكسيژن در قسمت هاي قرمز و

مثبت است.

فعاليت 4.  از تنفس ياخته اي

فصل 6

فعاليت 1. بازتاب بخش سبز نور مرئي از گياه.

مشخص مي شود كه سبزينه ها بيشترين تاثير را در فتوسنتز دارند. فعاليت 2. در مقايسه با نمودار شكل 3
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8 لصف ياه تيلاعف خساپ

:1 تيلاعف

كسرتم، دنوش يم  هجوتم اه نآ يتدم زا سپ يلو دناسرت يم ار اه هدنرپ كسرتم ادتبا،3ات1 ياه لكش رد (فلا

.درادن يياراك كسرتمرگيدودنريگ يم وخ نآ هب اه هدنرپ . دناسر يمن يبيسآاه نآ هب

اجنآ زا. دنوش يم اه هدنرپ سرت بجومو دننك يم داجيا ادصو دنروخ يم ناكت داب شزو اب يزلف ياه يطوق(ب

.دنك يم رت رثوم ار كسرتم زا هدافتسا، تسين يمئاد كرحم نيا هك

:2 تيلاعف

اب هك تسا يهيبنت، دوش يم رجنم هدنرپ عوهت هب هك بولطمان هزم سساسحا، لاعف ندش يطرش يريگداي ساسا رب

.دنك بانتجا اه هناورپ نيا ندروخ زا دزومآ يم هدنرپ، نآ راركت

:3 تيلاعف

.دوش يم خساپ بجوم سامت يلو روناج يريگوخ بجوم بآ موادم تكرح ( فلا

.دوش يم رجنم هيبنت اي شاداپ تفايرد هب يا هژيو راتفر دنزومآ يم ناروناج هب ناگدننك مار (ب

:4 تيلاعف

.دوش يم ماجنا يچراكش زا تظافح يارب مخت هتسوپ نتخادنا نوريب (فلا

.درك ميسقت يلرتنكو يشيامزآ هورگ ود هب ار اه مخت راك نيا اب رگشهوژپ(ب

:5 تيلاعف

.تسا ينژ روناج راتفر نيا نياربانب، دن هدركن يرييغت يطيحم لماوع هاگشيامزآ رد هك نيا هب هجوت اب

:6 تيلاعف

.دنك يم اديپ شهاك اه نآ راكش يارب يچراكش تيقفوم هورگرد اه هدنرپ دادعت شيازفا اب دهد يم ناشن رادومن
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