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   پنجم فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
علت اسیب زا بودن رادیکال های ازاد الکترون جفت نشده است. -1

الکل به دلیل ممانعت از انتقال الکترون به اکسسیژن است.اسیب زا بودن -2

سیانید و مونواکسیدکربن هردو به یک صورت اسیب زا هستند.-3

تنها یاخته های ماهیچه اسکلتی تخمیر الکتیکی را تجربه می کنند.-4
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2
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

انجام می شود. -----------و--------به دو شکل  نباشد تخمیر----اگر در محیط رشد گیاهان -1

 است.-----------هدف از تخمیر بازسازی -2

تبدیل می شود----------و بعد به ------در تخمیر الکلی پیروات به -3

عدد آن--------کند و  عمل می----عدد آن به عنوان پمپ –پروتئین انتقال دهنده وجود دارد که -----در زنجیره انتقال الکترون در مجموع -4

نقش آنزیمی دارد و اب تولید می کند.

2

پاسخ مناسب را بیابید 3

چه زمان فضای بین دوغشای راکیزه از بستره اسیدی تر است؟ -1

محصوالت نهایی چرخه کربس-2

مراحل اکسایش پیروات را نام ببرید؟-3

راکیزه حلقویست یا خطی و محصول ژن های آن چیست؟دنای -4

 چه می دانید ؟ NADHدر مورد مولکول -5

در قند کافت با کدام روش انجام می شود ؟ ATPساخته شدن  -6

قند کافت ؟محصوالت نهایی  -7

 ATPاجزای مولکول  -8

کاربرد کراتین فسفات در یاخته های ماهیچه ای -9
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2 

   پنجم فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
ص علت اسیب زا بودن رادیکال های ازاد الکترون جفت نشده است. -1

غ ز انتقال الکترون به اکسسیژن استالکل به دلیل ممانعت ااسیب زا بودن -2

صسیانید و مونواکسیدکربن هردو به یک صورت اسیب زا هستند.-3

صتنها یاخته های ماهیچه اسکلتی تخمیر الکتیکی را تجربه می کنند.-4
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2
 خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

انجام می شود. --------الکتیکی---و-----الکلی---به دو شکل  نباشد تخمیر--اکسیژن--اگر در محیط رشد گیاهان -1

است.---------+NAD–هدف از تخمیر بازسازی -2

تبدیل می شود------اتانول----و بعد به ----اتانال--در تخمیر الکلی پیروات به -3

---یک--کند و  عمل می--پروتون--عدد آن به عنوان پمپ 3–پروتئین انتقال دهنده وجود دارد که --5---در زنجیره انتقال الکترون در مجموع -4

عدد آن نقش آنزیمی دارد و اب تولید می کند.---
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پاسخ مناسب را بیابید 3

زمانی که سه پمپ غشا داخلی ، پروتون را برخالف شیب غلظت وارد فضای بین دوچه زمان فضای بین دوغشای راکیزه از بستره اسیدی تر است؟ -1

 غشا می کند

NADH,FADH2,CO2,ATP. محصوالت نهایی چرخه کربس -2

مرحله دو اضافه شدن کوانزیم آ به استیل  NADH و  CO2مرحله یک تبدیل پیروات به استیل و ازاد شده مراحل اکسایش پیروات را نام ببرید؟-3

حلقوی . ساخته شدن انواعی از پروتئین های مورد نیاز در تنفس یاخته ایراکیزه حلقویست یا خطی و محصول ژن های آن چیست؟دنای -4

 به اضافه الکترون و پروتون تشکیل می شود .   +NADشامل حامل الکترون . دو نوکلئوتید دارد. و  چه می دانید ؟ NADHدر مورد مولکول -5

 ساخته شدن در سطح پیش ماده  در قند کافت با کدام روش انجام می شود ؟ ATPساخته شدن  -6

 و پیروات دو عدد ATP , NADH قند کافت ؟محصوالت نهایی  -7

 باز الی ادنین قند ریبوز سه عدد فسفر    ATPاجزای مولکول  -8

ساخته می شود و کراتینین ازاد می شود  ATPاضافه شده  ADP. فسفر ان جدا و به  کاربرد کراتین فسفات در یاخته های ماهیچه ای -9
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