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   نجمپ فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
وجود دارد. ATPونوع روش برای تولید د -1

جایگاه فعال دارد. 5آنزیم برداشت کننده فسفر از کراتین فسفات -2

است. ATPمولکول  4بازده نهایی قند کافت -3

راکیزه مستقل از یاخته تقسیم می شود.-4
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2
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

تولید می شود. NADHعدد ---------و  CO2عدد --------   ATPعدد -----مجموع مرحله قندکافت و تولید استیل کوانزیم آ در مجموع -1

است.-------و آزاد شدن  -----------به ------------اولین مرحله چرخه کربس تبدیل -2

عدد آن ناقل یون هیدروژن هستند.----عدد ناقل الکترون در غشا مستقر است که ----در زنجیره انتقال الکترون -3

را تامین می کند؟ ATPبه  ADPساز چگونه انرژی الزم برای تبدیل  ATPآنزیم -4
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 پاسخ مناسب را بیابید 3

تولید  ATPاز چه مولکول هایی در زنجیره انتقال الکترون تولید می شود؟ ATPبه ازای تجزیه یک گلوکز در یک یاخته یوکاریوتی حداکثر چند  -1

 می شود؟

درون سلول زیاد باشد چگونه تولید آن کنترل می شود؟ ATPاگر -2

تخمیر چیست و انواع آن چیست؟-3

هدف از تحمیر چیست؟-4

باکتری های مضر با تخمیر الکتیکی و مفید با تخمیر الکتیکی را با مثال توضیح دهید؟-5

چگونه در طی زنجیره انتقال الکترون رادیکال آزاد تولید می شود؟-6

چرا از کار افتادن کبد از عوارش مصرف مشروبات الکلی است؟-7

سیانید چگونه عمل می کند؟-8

دو تاثیر مضر مونواکسید کربن؟-9

از دست می رود؟ CO2به طور کلی در چه مراحلی کربن گلوکز به صورت -10

16

.کنیدامل ک 7

20



2 

   نجمپ فصلزیست دوازدهم    

بارمسوال ردیف

الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 سه روشغ  وجود دارد. ATPونوع روش برای تولید د -1

ص جایگاه فعال دارد. 5آنزیم برداشت کننده فسفر از کراتین فسفات -2

غ دو   است. ATPمولکول  4بازده نهایی قند کافت -3

غ مستقل یا همراه یاختهراکیزه مستقل از یاخته تقسیم می شود.-4
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2
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

تولید می شود. NADHعدد -----4----و  CO2عدد ------ATP   --2عدد ---2--مجموع مرحله قندکافت و تولید استیل کوانزیم آ در مجموع -1

است.------آکوانزیم –و آزاد شدن  ---------کربنی 6–به ----------کربنی 4مولکول –اولین مرحله چرخه کربس تبدیل -2

عدد آن ناقل یون هیدروژن هستند.--3--عدد ناقل الکترون در غشا مستقر است که --5--در زنجیره انتقال الکترون -3

 ATPدر جهت شیب غلظت از کانال آنزیم  کت پروتونحر را تامین می کند؟ ATPبه  ADPساز چگونه انرژی الزم برای تبدیل  ATPآنزیم -4

 ساز

2

 پاسخ مناسب را بیابید 3
تولید  ATPاز چه مولکول هایی در زنجیره انتقال الکترون تولید می شود؟ ATPبه ازای تجزیه یک گلوکز در یک یاخته یوکاریوتی حداکثر چند  -1

NADH,FADH2عدد.  30 می شود؟

ولید این آنزیم های درگیر در چرخه کربس و قند کافت مهار می شود و ت درون سلول زیاد باشد چگونه تولید آن کنترل می شود؟ ATPاگر -2

 مولکول کم می شود.

روش تامین انرژی در انواعی از جانداران .در این فرایند راکیزه و در نتیجه زنجیره انتقال الکترون نقشی ندارد. تخمیر چیست و انواع آن چیست؟-3

NADHمثبت از  NADباز سازی  هدف از تحمیر چیست؟-4

مضر ترش شدن شیر .مفید تولید فراورده های شیری و باکتری های مضر با تخمیر الکتیکی و مفید با تخمیر الکتیکی را با مثال توضیح دهید؟-5

تولید خیارشور

واکنش نشود. اگر یون اکسید بعد از ایجاد ، با یون هیدروژن وارد چگونه در طی زنجیره انتقال الکترون رادیکال آزاد تولید می شود؟-6

حمله رادیکال آزاد به دنا راکیزه و تخریب آن و در نتیجه مرگ یاخته های کبدیچرا از کار افتادن کبد از عوارش مصرف مشروبات الکلی است؟-7

وباعث توقف زنجیره انتقال می شود. واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن را مهارسیانید چگونه عمل می کند؟-8

توقف  واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن -2کاهش ظرفیت حمل اکسیژن در هموگلوبین  -1دو تاثیر مضر مونواکسید کربن؟-9

عدد در دو چرخه  4دو عدد در دو واکنش تولید استیک کوانزیم آ  از دست می رود؟ CO2به طور کلی در چه مراحلی کربن گلوکز به صورت -10

 کربس
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