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   پنجم فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
تولید می شود.  ATPعدد  30ی هر گلوکز در همه سلول ها حداکثر ه ازاب -1

 است. FADH2و   NADHتحت کنترل مقدار   ATPتولید -2

انزیم های چرخه کربس می شود.باعث افزایش فعالیت  ATPکمبود -3

تخمیر از روش های تامین انرژی در شرایط نبود اکسیژن است. -4

1

2
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

است.---------و نتیجه اکسایش پیروات ---------نتیجه احیای پیروات -1

 است.------------نتیجه احیای اتانال  -2

---------و---------سازکارهای تامین اکسیژن در گیاهان غرقابی شامل -3

بسیار واکنش پذیرند----------رادیکال های آزاد به علت -4

2

مناسب را بیابید پاسخ 3

بهترین راه مبارزه با رادیکال های آزاد چیست؟ -1

شایع ترین عارضه مصرف مشروبات الکلی-2

ش نهایی انتقال الکترون به اکسیژن را مانع می شوند .دو ماده که واکن-3

ه ارزشی دارد.با توجه به نفش غشا درونی راکیزه در تنفس یاخته ای چین خورده بودن آن چ -4

انرژی الزم برای انتقال پروتون به فضای بین دوغشا از چه طریقی تامین می شود؟-5

است؟ ATPدر زنجیره اتنقال الکترون از نوع ساخته شدن اکسایشی  ATPچرا ساخته شدن  -6

 واکنش ابتدایی و شروع کننده چرخه کربس چیست ؟-7

 ها در چه مراحلی از سلول خارج می شود/ CO2در واکنش تنفس هوازی  -8

کی راکیزه تقسیم می شود ؟-9

منشا فسفر هایی که طی دو مرحله در قند کافت به محصوالت واکنش اضافه می شود چیست؟ -10

در مورد کراتین فسفات چه می دانید . -11

ATPلکول اجزای مو -12
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2 

   پنجم فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
.مقدار آن در هر سلول متفاوت استغ  تولید می شود.  ATPعدد  30ی هر گلوکز در همه سلول ها حداکثر ه ازاب -1

است ADPغ تحت کنترل میزان  است. FADH2و   NADHتحت کنترل مقدار   ATPتولید -2

 صانزیم های چرخه کربس می شود.باعث افزایش فعالیت  ATPکمبود -3

غ نبود یا کمبود تخمیر از روش های تامین انرژی در شرایط نبود اکسیژن است. -4

1

2
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

است.------استیل ---و نتیجه اکسایش پیروات -------الکتات--نتیجه احیای پیروات -1

است.---------اتانول---نتیجه احیای اتانال  -2

----شش ریشه-----و-------هوادارپارانشیم –سازکارهای تامین اکسیژن در گیاهان غرقابی شامل -3

بسیار واکنش پذیرند-------الکترون های جف نشده---رادیکال های آزاد به علت -4

2

مناسب را بیابید پاسخ 3

 .اند وابسته پاداکسنده ترکیبات به آزاد، های رادیکال سمی اثر با مقابله برای ها راکیزهبهترین راه مبارزه با رادیکال های آزاد چیست؟ -1

مانندهایی اکسنده پاد دارای موادغذایی این .دارند نقش بدن سالمت حفظ در سبزیجات و ها میوه خوردن کهاید شنیده رهابا

تخریب درنتیجه و زیستی های مولکولبر آنها تخریبی اثر از مانع آزاد های رادیکال با واکنش در ها پاداکسنده .هستند کاروتنوئیدها

 شوند می بدن های بافت

آن افتادن ازکار و کبد کار در اختالل.شایع ترین عارضه مصرف مشروبات الکلی -2

سیانید . مونواکسید کربنش نهایی انتقال الکترون به اکسیژن را مانع می شوند .دو ماده که واکن-3

سطح غشا و استقرار بیشتر سیستمافزایش ه ارزشی دارد. با توجه به نفش غشا درونی راکیزه در تنفس یاخته ای چین خورده بودن آن چ -4

ساز ATPهای انتقال الکترون و 

پرانرژی های الکترون از ها پروتون انتقال برای الزم انرژیانرژی الزم برای انتقال پروتون به فضای بین دوغشا از چه طریقی تامین می شود؟-5

NADHو FADH2 شود می فراهم.

و   NADHبه دلیل از دست دادن الکترون در  ؟است ATPدر زنجیره اتنقال الکترون از نوع ساخته شدن اکسایشی  ATPچرا ساخته شدن  -6

FADH2  و در نهایت ساخته شدنATP

کربنه 6کربنی و ایجاد مولکول  4 اضافه شدن استیل به مولکولواکنش ابتدایی و شروع کننده چرخه کربس چیست ؟-7

عدد از دو پیروات طی اکسایش و ایجاد استیل . چهار عدد از دو  ها در چه مراحلی از سلول خارج می شود/ CO2در واکنش تنفس هوازی  -8

 دو استیل طی دو سیکل چرخه کربس 

شود می تقسیم آن از مستقل نیز و یاخته با همراه راکیزهکی راکیزه تقسیم می شود ؟ -9

مرحله دوم دو عدد  ATPمرحله اول دو عدد  منشا فسفر هایی که طی دو مرحله در قند کافت به محصوالت واکنش اضافه می شود چیست؟ -10

 فسفات معدنی 

 رود می کار به ATP شدن ساخته برای آن فسفات که است ای ماده پیش فسفات، کرآتیندر مورد کراتین فسفات چه می دانید  -11

فسفات گروه سه و )شوند می نامیده آدنوزین هم با کهریبوز کربنی پنج قند آدنین، آلی باز از نوکلئوتید این.ATPلکول اجزای مو -12

.است  شده تشکیل
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