
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در چرخۀ کالوین ........... چرخۀ کربس ........... .1

برخالف - امکان مشاهده فرآیندهای اکسایشی وجود ندارد. (1

همانند - نوکلئوتیدهای سه فسفاته به نوکلئوتیدهای دوفسفاته تبدیل می شوند. (2

برخالف - مولکول های آلی سه کربنی تولید و مصرف می شوند. (3

همانند - استفاده از کربن دی اکسید در واکنش های سنتز آبدهی صورت می گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در یک یاختۀ هوهسته ای (یوکاریوت)، در هر نوع تخمیر ............2

قطعًا آنزیمی دخالت دارد که با اکسایش NADH یک مولکول دو کربنی تولید می کند. (1

مادۀ تولیدشده حاوی الکترون های موجود در نوعی مولکول نوکلئوتیددار کاهش یافته است. (2

با رسیدن الکترون به دو پیروات، دو مولکول  بازسازی می شود. (3

مولکولی حاصل می شود که پیش مادۀ آنزیم روبیسکو است. (4

N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر واکنش تخمیر با ........... همراه است.3

انتقال الکترون ها از ناقل آلی الکترون دی نوکلئوتید به ترکیب دو کربنی (1

تداوم تولید  طی فرآیند گلیکولیز درون سیتوپالسم (2

بازسازی مولکول  با استفاده از یک پذیرندۀ غیر آلی (3

تولید گاز دی اکسید کربن در فقدان آخرین پذیرندۀ الکترون (4

ATP

N AD+

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

، نادرست است؟ (با تغ�ر)4 C۳کدام عبارت در مورد گیاهان 

ترکیبات چهار کربنه تولید و مصرف می شود. (1

جابجایی مواد بین دو یاخته فقط از طریق پالسمودسم صورت می گیرد. (2

یاخته های نگهبان روزنه کلروپالست دارند و می توانند فتوسنتز کنند. (3

در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم یاخته های آن ATP تولید می شود. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۵دوازدهم

آقای کنکور
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یک سلول عصبی با سلول غیرعصبی ارتباط سیناپس دارد. انرژی حاصل از عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون در این نورون، صرف کدام5

مورد نمی شود؟

اتصال انتقال دهندۀ عصبی به گیرندۀ ویژه اش (2 سنتز مولکول های انتقال دهندۀ عصبی (1

آزادسازی انتقال دهندۀ عصبی به فضای سیناپسی (4 برقراری پتانسیل آرامش در غشاء سلول عصبی (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در طی واکنش های چرخه کربس ............ واکنش تخمیر الکلی قطعًا ............6

برخالف - مصرف  همراه با  دیده نمی شود. (1

همانند - آنزیم هایی الزم است که ژن آن ها درون هسته می باشد. (2

برخالف - مولکول های پذیرنده الکترون از مواد آلی هستند. (3

همانند - پس از اکسایش مولکول های آلی،  تولید می شود. (4

H+N ADH

ATP

تالیفی موسی بیات

چند مورد در ارتباط با همۀ سلول های بدن یک فرد بالغ که توانایی هیدرولیز (آبکافت) گلیکوژن را دارند، صحیح است؟7

الف- تجزیۀ گلوکز را همواره در سیتوپالسم شروع می نمایند.

ب- تنظیم چرخۀ سلولی آن ها، در سه زمان اصلی رخ می دهد.

ج- فقط با کمک آنزیم های درون سلولی خود فعالیت می کنند.

د- گلوکز را به طور مستقیم از انشعابات سرخرگ ها دریافت می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

، با تبدیل ............ فراهم می شود.8 ATPADPانرژی الزم برای تشکیل  با افزودن گروه فسفات به 

گلوکز به ترکیب شش کربنی فسفات دار (در اولین مرحلۀ گلیکولیز) (1

2) به  هنگام تثبیت دی اکسید کربن

مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در مرحلۀ تاریکی فتوسنتز (3

ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهارکربنی در چرخۀ کربس (4

N ADHN AD+

تالیفی بهزاد پورغالمی

نمی توان گفت که در هر دو اندامک زیر، ............9

مادۀ آلی می تواند تجزیه گردد. (1

آدنوزین تری فسفات ساخته می شود. (2

3) قابل مصرف شدن است.

4) قابل تولید شدن است.

O۲

CO۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 
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در همۀ باکتری ها ............ سلول های ماهیچه ای انسان ............ ساخته می شود.10

همانند -  (2 همانند -  (1

برخالف - گلوکز (4 برخالف - اتانول (3

CO۲N ADH

از کشور 1391 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

تارهای ماهیچه ای که مسئول انقباضات سریع اند ............ تارهای ماهیچه ای دارای میوگلوبین فراوان ............11

برخالف - انرژی خود را فقط از راه تنفس بی هوازی به دست می آورند. (1

همانند - بیشتر انرژی خود را طی ساخته شدن اکسایشی در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه تولید می کنند. (2

همانند - بخشی از  موردنیاز خود را طی برداشت سریع فسفات از کراتین فسفات بازتولید می کنند. (3

برخالف - بیشتر انرژی الزم برای انقباض را در حضور گیرندۀ نهایی الکترون و از گلوکز تأمین می کنند. (4

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده

باتوجه به واکنش زیر، نوکلئوتید سه فسفاتۀ تولیدشده ............12

(کراتین فسفات) CP + ADP → (کراتین) C + ATP

می تواند طی سه مرحله از افزوده شدن فسفات به آدنوزین تولید شده باشد. (1

ممکن است به روش ساخته شدن اکسایشی یا در سطح پیش ماده تولید شده باشد. (2

ممکن نیست که تولید آن به روش ساخته شدن نوری صورت گرفته باشد. (3

نمی تواند باعث اتصال سر میوزین به اکتین در انعکاس عقب کشیدن دست شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟13

"در یک یاختۀ پوششی زنده و فعال مری، الزم است تا محصول نهایی قندكافت (گلیکولیز) ابتدا ............"

در درون راکیزه (میتوکندری)،  بسازد. (1

در راکيزه (میتوکندری)،  از دست بدهد. (2

در غشای درونی راکیزه (میتوکندری)، به کوآنزیم A متصل شود. (3

در مادۀ زمینۀ میان یاخته (سیتوپالسم)، اکسایش بیشتری بیابد. (4

N AD+

CO۲

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام عبارت، درست است؟14

ژن مربوط به هر پروتئین موردنیاز تنفس یاخته ای، درون راکیزه (میتوکندری) یافت می شود. (1

هر جاندار آغازی برای انجام اولین مرحلۀ تنفس یاخته ای، به انرژی فعالسازی نیاز دارد. (2

هر جاندار دارای رنگیزه های جذب کنندۀ نور، توانایی تولید اکسیژن را دارد. (3

هر یاختۀ زنده و فعالی می تواند ATP را به سه روش مختلف بسازد. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد از موارد داده شده، به نادرستی بیان نشده اند؟15

الف) هر زمان که از ترکیبی نوکلئوتیددار برای تأمین انرژی استفاده شود، تعداد گروه های فسفات آن تغ�ر   می کند.

ب) آمونیاک به دست آمده از تجزیۀ آمینواسیدها و نوکلئیک اسید ها می تواند در کبد از طریق ترکیب با  به اوره تبدیل شود.

ج) منبع انرژی رایج در یاخته های بدن انسان، نوعی نوکلئیک اسید است که دارای قند ریبوز و سه گروه فسفات است.

د) اوریک اسید حاصل از سوخت وساز نوکلئیک اسید ها می تواند به التهاب مفاصل انگشتان دست انسان ختم شود.

CO۲

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ 16

"در انسان، مولکول های گلوکز می توانند در یاخته های ............"

الف) دیافراگم، به یکدیگر بپیوندند و پلی مر بسازند.

ب) غضروف بین مهره ای، تولید الکتات را افزایش دهند.

ج) پوششی روده، دی اکسید کربن و آب تولید نمایند.

د) استخوانی، به ترکیبی شش کربنی و فسفات دار تبدیل شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در چرخۀ کربس، هر مولکول ...........17

دی اکسیدکربن، از پیوند اشتراکی کربن موجود در گلوکز با مولکول اکسیژن تولید می شود. (1

حاصل از یک واکنش به عنوان پیش ماده یک آنزیم دیگر از چرخه شرکت می کند. (2

پنج کربنه همانند هر مولکول چهارکربنه، پس از واکنش محصول چهارکربنه تولید می کند. (3

چهارکربنه مصرف شده قطعًا پس از چند واکنش تولید می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در طی زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری ............18

، الکترون های خود را مستقیمًا به پروتئین سراسری عرض غشاء می دهد. 1) همانند 

، جهت رسیدن به آب از تعداد پمپ های غشایی کمتری عبور می کند. الکترون های  برخالف  (2

، می تواند باعث تولید  بیشتر شود. 3) برخالف 

، کاهش می یابند و سبب اکسایش اکسیژن می شوند. 4) همانند 

F ADH۲N ADH

F ADH۲N ADH

F ADH۲N ADHATP

F ADH۲N ADH

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

در زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی راکیزه ............19

پروتون ها در سه محل بین دو سوی غشای داخلی جابه جا می شوند. (1

الكترون ابتدا به مولکول اکسیژن می رسد و یون اکسید تولید می کند. (2

انرژی الزم برای انتقال پروتون ها به بستره از الکترون های پرانرژی تأمین می شود. (3

هر پمپ غشایی با انتقال الكترون، پروتون را از بستره به فضای خارج راكيزه منتقل می کند. (4

تالیفی حمید راهواره

همۀ باکتری های ............ می توانند، ............ نمایند. (با تغ�ر)20

نیترات ساز - در غیاب اکسیژن،  تولید (1

تثبیت کنندۀ نیتروژن - دی اکسید کربن جو را تثبیت (2

فتوسنتزکننده غیرگوگردی - از ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون برای فتوسنتز، استفاده (3

تثبیت کننده کربن دی اکسید فاقد سبزینه - برای تولید ماده آلی، سولفید هیدروژن را مصرف (4

ATP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در شکل زیر یاخته های دیوارۀ بخش ............ یاخته های دیوارۀ بخش ............ می توانند ............21

2 همانند - 3 - در عدم حضور اکسیژن انرژی زیستی تولید کنند. (1

1 همانند - 3 - سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نمایند. (2

1 برخالف - 2 - در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار گیرند. (3

3 برخالف - 4 - جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام دهند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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باتوجه به شکل، چند مورد از عبارات زیر درست است؟22

الف) مولکول  در پله های دیسک وجود دارد.

ب) مولکول  دارای بیش از سه پیوند پرانرژی است.

ج) این مولکول در یکی از مراحل قندكافت تولید می شود.

د) در  قطعًا بیشتر از پنج کربن وجود دارد.

هـ) مولکول  در رناتن با پورین در پیوند است.

و) این مولكول در یکی از مراحل قندكافت مصرف می شود.

A

B

D

C

3 (1

4 (2

5 (3

6 (4

تالیفی مسعود حدادی

در انسان سالم، در تنظیم تنفس یاخته ای، مولکولی که در صورت زیاد بودن باعث کاهش تولید  می شود، نمیتواند23

............ تولید شود.

ATP

در طی چرخۀ کربس در سطح پیش ماده (2 در گلیکولیز (قندکافت) (1

در مایع سیتوپالسمی برخالف بستره میتوکندری (4 در انتهای زنجیرۀ انتقال الکترون با دریافت الکترون (3

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

در فرآیند تخمیر، ............ تنفس هوازی ............24

همانند - گیرندۀ نهایی الکترون، یک ترکیب آلی است. (1

برخالف - هرگز  ساخته نمی شود. (2

همانند - پیروویک اسید مصرف می گردد. (3

برخالف - مولکول  تولید و بازسازی می شود. (4

CO۲

N AD+

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

آنزیم مورداستفاده در واکنش تولید ATP در سطح پیش ماده با استفاده از کراتین فسفات فاقد کدام ویژگی است؟25

شبکۀ آندوپالسمی در تولید آن مؤثر است. (1

واجد پیوندهای یونی و برهم کنش های آبگریز است. (2

در پایان واکنش دست نخورده باقی می  ماند. (3

در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارد. (4

تالیفی پیمان رسولی
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کدام گزینه درست است؟26

انجام مرحله اول آبکافت برخالف مرحله اول چرخه کربس، به انرژی فعال سازی نیاز دارد. (1

تولید  از  در هوهسته ای ها صرفًا در مقصد پیرووات امکان پذیر است. (2

به طور معمول در یک یاخته سبز گیاهی، اندازۀ راکیزه از اندازۀ سبزدیسه کوچک تر است. (3

اندامک تولیدکننده استیل  کو آنزیم  می تواند در هر دنا بیش از دو دوراهی همانندسازی بسازد. (4

N AD+N ADH

A

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟27

"افزایش فعالیت اعصاب هم حس (سمپاتیک)، می تواند ..............."

الف) به تجزیه کامل گلوکز و کاهش تولید الکتات در ساختار  گنبدی شکل با ساختار تیره و روشن مؤثر در تنفس کمک کند.

، در این ب) به دنبال افزایش میزان مبادله یون ها در غشاء گیرنده حساس به افزایش  باشد و سبب افزایش تولید 

سلول ها شود.

پ) منجر به ایجاد تغ�ری برخالف تغ�ر ایجادشده هنگام گرفتگی رگ های اکلیلی (کرونری)، در فواصل منحنی های

الکتروکاردیوگرام شود.

ت) جریان خون اطراف حبابک ها برخالف جریان خون مخاط روده باریک دچار افزایش می گردد.

CO  ۲CO  ۲

دو مورد (2 یک مورد (1

همه موارد (4 سه مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

دربارۀ تار ماهیچۀ اسکلتی، چند مورد به درستی بیان شده است؟28

الف) در هر تار ماهیچه ای با انقباضات سریع قطعًا پیروات گیرندۀ نهایی الکترون است.

ب) با ورود کلسیم به درون مایع میان یاخته، طول بخش های روشن برخالف بخش های تیره کوتاه می شود.

ج) ورزش باعث افزایش بیان دو نسخه از ژن مربوط به میوگلوبین در یاخته می شود.

د) در اثر فعالیت نوعی تار با مقدار زیادی میوگلوبین، در مایع میان یاخته ATP در سطح پیش ماده تولید می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "در بافت عصبی انسان، هر یاخته ای قطعًا ..........."29

الف) دارای آنزیم های فعال الزم برای همانندسازی ماده وراثتی در میان یاخته خود می باشد.

ب) قادر به تبدیل یک مولکول اکسیژن به دو مولکول آب در فضای درونی راکیزه می باشد.

ج) قادر است به سه روش مختلف،  تولید کند.

د) می تواند با استفاده از پروتئین های خاصی کروماتین خود را فشرده کرده و کروموزوم پدید آورد.

ATP

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ATPدر یک یاخته هوهسته ای، در مرحله ای از تنفس یاخته ای که  مصرف می شود، نمی توان گفت ...........30

1) در سطح پیش ماده تولید می شود.

همه آنزیم های درگیر قطعًا از رونویسی ژن های هسته ای حاصل شده اند. (2

3) طی یک واکنش اکسایش- کاهش تولید می شود.

یک پیوند اشتراکی بین دو اتم کربن شکسته می شود. (4

ATP

N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کنه ای ساقۀ آفتابگردان، از مرحلۀ تغ�ر یک مولکول پیروویک اسید تا تشکیل یک ترکیب شش کربنی در چرخۀ31 در سلول نرم آ

کربس، ............ تولید و ............ مصرف می شود. (با تغ�ر)

(2 (1

(4 (3

۱N AD −+ ۱CO۲۱ADP − ۲N ADH

۱N AD −+ ۲CO۲۱ADP − ۳N ADH

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چندمورد جمله مقابل را به طور درستی تکمیل می کند؟ "انرژی ..........."32

الف) الزم برای اتصال فسفات به  از مواد مغذی مورداستفاده تأمین می شود.

ب) حاصل از تجزیه  به طور مستقیم صرف ساخت ساختارهای درون یاخته می شود.

ج) تولیدکننده  باعث اضافه شدن یک پیوند پرانرژی به آدنوزین می شود.

د) حاصل از تجزیه همه پیوندهای پرانرژی یک آدنوزین تری فسفات همراه با مصرف یک مولکول آب آزاد می شود.

ADP

ATP

ATP

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد در ارتباط با زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه در پارامسی به درستی بیان شده است؟33

ساز توانایی هیدرولیز  را دارند. الف) پمپ های زنجیره انتقال الکترون برخالف آنزیم 

ساز انرژی الزم برای انتقال پروتون ها را از الکترون های پرانرژی حاملین ب) پمپ های زنجیره انتقال الکترون همانند آنزیم 

الکترون فراهم می کنند.

ساز  فضای بین دو غشای خارجی و داخلی راکیزه را کاهش ج) پمپ های زنجیره انتقال الکترون برخالف آنزیم 

می دهد.

ساز  فضای داخلی راکیزه را افزایش می دهد. د) پمپ های زنجیره انتقال الکترون برخالف آنزیم 

ATPATP

ATP

ATPpH

ATPpH

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



کدام جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "الکتیک اسید ..........."34

عامل ترش شدن شیر است. (1

در تولید فرآورده های غذایی ساخته می شود. (2

باعث ایجاد پاسخ التهابی در هنگام ورزش های سریع می شود. (3

تولیدشده در تخمیر الکتیکی ماهیچه های اسکلتی ازطریق کلیه ها دفع می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، دربارۀ واکنش های مرحلۀ بی هوازی تنفس در یک سلول میان برگ اطلسی، درست است؟35

با تولید هر ترکیب کربن دار دو فسفاته، دو مولکول ATP مصرف می گردد. (1

با تولید هر ترکیب کربن دار بدون فسفات، دو مولکول ATP ایجاد می شود. (2

با تولید هر ترکیب کربن دار دو فسفاته، یک مولکول  تولید می شود. (3

با تولید هر ترکیب کربن دار یک فسفاته، یک مولکول  مصرف می گردد. (4

N ADH

N AD+

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در هر یاخته ........... گیاه ...........36

کنه ای - گندم فعالیت ساخت ماده آلی از مواد معدنی درون اندامکی سبزینه دار انجام می شود. نرم آ (1

اسکلرئید - گالبی، انرژی الزم برای ترشح بخش استحکامی یاخته قطعًا از واکنش نوری در کلروپالست تأمین می شود. (2

سرالدی - لوبیا، واکنش های تثبیت کربن به واکنش های تیالکوئیدی وابسته است. (3

کنه ای - جو، بدون نیاز به راکیزه نیز  تولید می شود. چسب آ (4ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

(در) هر مرحله ای از تنفس یاخته ای هوازی که ............ قطعًا ............37

طی آن ATP مصرف می شود - در بخشی از یاخته انجام می شود که در آن آمینواسیدها به رناهای ناقل متصل می شود. (1

دی اکسید کربن تولید می شود - اکسیژن مولکولی، الکترون و یون هیدروژن دریافت کرده، مولکول آب می سازد. (2

NADH اکسایش پیدا می کند - جابه جایی پروتون از عرض غشاء راکیزه در تولید ATP نقش دارد. (3

4F) تولید می شود - استیل کوآنزیم A و یک مولکول شش کربنی طی یک واکنش آنزیمی مصرف می شود. ADH۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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طی مراحل مختلف قندکافت کدام یک روی نمی دهد؟38

نوعی مولکول حامل الکترون طی واکنش های کاهشی تولید می شود. (1

انواعی از مولکول های سه کربنی به دنبال تولید یک مولکول قند دوفسفاته ایجاد می شوند. (2

هم زمان با آزاد شدن دو گروه فسفات از هر قند سه کربنی، پیرووات تولید می شود. (3

مولکول های  و  برای تولید بنیان پیروویک اسید مصرف می شوند. (4ADPN AD+

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟39

"به ازای هر مولکول گلوکز تا تولید استیل کوآنزیم A، دو ............"

مولکول  درون مایع میان یاخته الکترون گرفته و کاهش می یابد. (1

مولکول کربن دی اکسید به فضای درونی میتوکندری اضافه می شود. (2

گروه فسفات از مایع میان یاخته کاسته می شود. (3

الكترون به ناقل های الکترونی درون راکيزه افزوده می شود. (4

N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک یاخته اطراف غالف آوندی برگ گل میمونی، راكیزه ........... سبزدیسه ........... .40

همانند - در فرآیندهای مربوط به تولید مواد آلی از معدنی نقش اساسی ایفا می کند. (1

برخالف - توان تبدیل  به  را در حضور نور ندارد. (2

همانند - بدون ارتباط به چرخۀ یاخته ای می تواند دنا را با آنزیم غیرپروتئینی تکثیر کند. (3

برخالف - هم در شب و هم در روز توان مبادلۀ گازهای تنفسی را دارد. (4

N AD+N ADH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در گیاه شب بو، هر یاختۀ فعاِل تمایزیافتۀ روپوستی می تواند ............41

باعث فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو شود. (1

همواره توسط پلیمری از اسیدهای چرب پوشانده شود. (2

در تداوم جریان شیرۀ خام در آوند چوبی نقش داشته باشد. (3

در مرحلۀ بی هوازی تنفس، 4 یون هیدروژن تولید نماید. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در تخمیر ........... تخمیر ...........42

الکلی برخالف - الکتیکی راکیزه یاخته های هوهسته ای درگیر است. (1

الکتیکی برخالف - الکلی الکترون های  ، پیرووات را اکسید می کند. (2

الکلی همانند - الکتیکی تولید  در سطح پیش ماده انجام می شود. (3

الکتیکی همانند - الکلی انرژی یاخته از واکنش هایی حاصل می شود که منجر به مصرف پیرووات می شوند. (4

N AD+

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه عبارت زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟43

"تنفس هوازی در هوهسته ای ها در اندامکی انجام می شود که ............"

فاقد نوکلئیک اسید خطی است. (1

امکان انواع جهش ساختار فامتنی در دنای آن وجود دارد. (2

ممکن است بعضی از ژن های مربوط به ساختن رناتن های آن در ژنگان هسته ای قرار گرفته است. (3

بعضی از پروتئین های مؤثر در تنفس یاخته ای آن، برای انجام نقش خود از دوالیه فسفولیپیدی عبور می کنند. (4

تالیفی حمید راهواره

در چرخۀ کربس ............ گلیکولیز ............44

برخالف - ترکیب چهارکربنی وجود دارد. (1

همانند - منشاء اولیه همه کربن دی اکسیدهای تولیدشده، مولکول گلوکز است. (2

برخالف - ترکیب های فسفات دار وجود دارد. (3

همانند - ترکیب یک کربنه تولید نمی شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

فردی شروع به تمرین های ورزشی منظم می کند. طی زمان چند مورد از موارد زیر دربارۀ ماهیچۀ توأم او درست است؟45

الف- با افزایش تعداد هسته های هر تارچه، حجم ماهیچه و قدرت انقباضی آن افزایش می یابد.

ب- در برخی یاخته ها، نسبت تولید ATP در سطح پیش ماده به تولید ATP با واسطۀ زنجیرۀ انتقال الکترون کاهش می یابد.

ج- ژن(های) مربوط به گیرندۀ گلوکاگون، بیشتر بیان شده و باعث می شود انرژی در دسترس یاخته ها افزایش یابد.

د- بیان ژن مربوط به اولین پروتئینی که ساختار آن به کمک پرتو X کشف شد، در گروهی از یاخته ها افزایش می یابد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام یک از گزینه ها عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟46

"آدنوزین تری فسفات ............"

می تواند به ثابت ماندن وضع درونی پیکر جاندار کمک کند. (1

نوکلئوتیدی دارای دو حلقه پنج ضلعی در ساختار بخش آدنوزین خود است. (2

برای شکستن پیوند بین فسفات های خود نیاز به مولکول آب دارد. (3

مستقیمًا از پیوستن دو گروه فسفات به آدنوزین مونوفسفات تشکیل می شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

چند مورد، نمی تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟47

" در فرآیند قندکافت (گلیکولیز) که در ............"

الف) یاخته های خونی که فاقد هسته و دارای راکیزه هستند انجام می شود، در مرحله اول  مصرف می شود.

ب) مجاورت راکیزه های برخی سلول های حاصل از یاخته های میلوئیدی انجام می شود، تولید  در بخش آخر صورت

می گیرد.

ج) یاخته های خونی دارای هسته و راکیزه صورت می گیرد، هنگام تولید هر مادۀ کربن دار دوفسفاته، قطعًا  مصرف

می شود.

د) بیشترین یاخته های لنفوئیدی انجام می گیرد، آدنوزین در ابتدا تولید و سپس مصرف می گردد.

ATP

ATP

ATP

3 مورد (2 1 مورد (1

2 مورد (4 4 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

راکیزه (میتوکندری) ............48

اندامکی دو غشائی است که در همۀ یاخته های جانوری یافت می شود. (1

دارای دو غشاء حاوی مولکول های انتقال دهندۀ الکترون است. (2

دارای تعداد زیادی رشتۀ پلی نوکلئوتید خطی است که همگی از روی دنای حلقوی ساخته شده اند. (3

همۀ فعالیت های خود را با هماهنگی هسته انجام می دهد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟49

"در گیاهانی که تثبیت کربن را تنها در چرخۀ کالوین انجام می دهند، در محلی که ............ می شود، امکان ندارد مولکول ............

شود."

مولکول اکسیژن مصرف - دی اکسید کربن نیز مصرف (1

مولکول دی اکسید کربن تولید - پیروویک اسید تولید (2

مولکول پنج کربنی مصرف - اکسیژن تولید و مصرف (3

مولکول شش کربنی تولید - دی اکسید کربن تولید و مصرف (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟50

به منظور تأمین انرژی انقباض هر تار ماهیچه ای چهار سر ران، بنیان پیروویک اسید همواره ............

الف) پس از تولید با عبور از چهار الیه فسفولیپیدی وارد بستره راکیزه می شود.

ب) با گرفتن الکترون های نوعی ناقل الکترون به الکتات کاهش می یابد.

ج) طی مراحلی از تجزیه قند دوفسفاته در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم تولید می شود.

د) به دنبال تشکیل با از دست دادن یک مولکول دی اکسید کربن به نوعی ترکیب دوکربنی تبدیل می شود.

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟51

"در بدن آدمی، هر سلول ریزپرزداری ............"

توان جذب یا بازجذب برخی مواد غذایی الزم برای یاخته های بدن را دارد. (1

در بخش مخاط و در تماس با شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است. (2

عالوه بر دنای خطی، دارای دناهای حلقوی و توان انجام چرخۀ کربس است. (3

در بخش زیر دیافراگم (میان بند) قرارگرفته است و با یاخته های عصبی تماس ندارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟52

الف) اگر  زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قندکافت و زنجیرۀ انتقال الکترون مهار می شوند.

ب) تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های صاف همانند ماهیچه های اسکلتی از عوارض کمبود تأمین انرژی است.

ج) سوء تغذیه همانند هورمون مترشحه از بخش قشری کلیه سبب کاهش فعالیت دسته ای از یاخته های خونی می شود.

د) ذخیره گلیکوژن کبد و ماهیچه تحت تأثیر ترشحات پانکراس جهت تأمین انرژی یاخته ها استفاده می شود.

ATP

۲ مورد (2 1 مورد (1

۴ مورد (4 ۳ مورد (3

تالیفی حمید راهواره

، در واکنش های تثبیت دی اکسید کربن ............. واکنش های مرحلۀ ............... تنفس، 53 در یاخته های میانبرگ گیاه 

............ می شود. (با تغ�ر)

C  ۳ADP

همانند - هوازی - مصرف (2 برخالف - بی هوازی - تولید (1

همانند - بی هوازی - تولید (4 برخالف - هوازی - مصرف (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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، چند مورد از موارد زیر نادرست54 دربارۀ مقصد مولکول های پیرووات در هر یاخته ریزپرزدار لولۀ خمیده نزدیک گردیزۀ 

است؟

الف) در غشایی که وسعت بیشتری دارد، تنها پمپ غشایی، پمپ پروتون نیست.

ب) عبور اکسیژن و کربن دی اکسید از غشایی که وسعت کمتری دارد، به روش انتشار ساده صورت می گیرد.

ج)  همانند  باید از هر دو غشاء آن عبور کند تا بین میان یاخته و ماده زمینه اندامک مبادله شود.

د) با افزایش مقدار هورمون های تیروئیدی، تولید آب در آن با کاهش روبرو خواهد شد.

meerkat

ATPN ADH

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در برگ گیاه گندم، هر یاخته ای که بین دو روپوست قرار دارد، ..........55

قادر است در تثبیت دی اکسید کربن موجود در جو مشارکت داشته باشد. (1

در مایع میان یاخته خود  در سطح پیش ماده تولید می کند. (2

دارای بخشی است که در استحکام برگ نقش دارد. (3

به یاخته های دیگر نچسبیده است. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چندمورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟56

در انسانی سالم و بالغ که مبتال به پرکاری غدۀ تیروئید است، ............ افزایش خواهد یافت.

الف) تولید استیل کوآنزیم  در گویچه های قرمز

ب) تولید و مصرف پیرووات

ج) فعالیت نوعی آنزیم در گویچه های قرمز

د) میزان تولید الکتیک اسید بافت غضروفی

A

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی

مونومر (تکپار) آلی که حفظ هریک از ویژگی های جانداران به آن وابسته است، قطعًا ............57

توسط دنابسپاراز در مقابل رشتۀ الگو قرار می گیرد. (1

دارای پیوند هیدروژنی و اشتراکی در خود است. (2

در هر فرآیند انتقال فعال به طور مستقیم استفاده می شود. (3

در فرآیند پروتئین سازی همانند رونویسی مورد استفاده قرار می گیرد. (4

اعتمادزاده تالیفی مازیار 
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طی تخمیر الکتیکی، پیرووات حاصل از قندکافت ............58

با از دست دادن یک مولکول دی اکسید کربن به اتانال تبدیل می شود. (1

با گرفتن الکترون های نوعی ناقل الکترون به یک ترکیب سه کربنی کاهش می یابد. (2

پس از ورود به بستره راکیزه طی تشکیل یک مولکول دی اکسید کربن به بنیان استیل تبدیل می شود. (3

همانند تخمیر اتانولی، با از دست دادن الکترون به یک ترکیب آلی تبدیل می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

در غشای داخلی راکیزه ............59

پروتئینی که سبب اکسایش ترکیبی آلی می شود، در افزایش فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک مؤثر است. (1

مولکولی که سبب کاهش ترکیبی نوکلئوتیددار می شود، در ایجاد شیب غلظت در دو سوی غشا نقش مهمی دارد. (2

مولکولی که سبب کاهش اکسیژن مولکولی می شود، در ساخته شدن  در سطح پیش ماده نقش دارد. (3

پروتئینی که سبب کاهش تراکم  در فضای بستره می شود، با مصرف انرژی زیستی پروتون را جابه جا می کند. (4

ATP

H+

تالیفی حمید راهواره

کدام عبارت صحیح است؟ شکل رایج انرژی درون  یاخته ............60

به سه روش در انسان تولید می شود. (1

نوکلئوتیدی پورین دار با سه گروه فسفات اضافه است. (2

با مصرف سه مولکول کراتین فسفات از آدنوزین ساخته می شود. (3

در اثر ایجاد پیوند پرانرژی بین گروه های فسفات از  تولید می شود. (4ADP

تالیفی حمید راهواره

هر یاخته ای که ........... قطعًا ........... .61

کربن دی اکسید تولید کند - توان انجام واکنش های چرخۀ کربس را به طور هم زمان دارد. (1

منبع تأمین الكترون و انرژی آن  باشد - دارای باکتریوکلروفیل و غیراکسیژن زا است. (2

در تصفیه فاضالب ها مورداستفاده قرار می گیرد - گازی بی رنگ با بویی شبیه تخم مرغ گندیده تولید می کند. (3

توان تثبیت کربن را در نوعی اندامک داشته باشد - برای فشرده سازی اکثر ماده ژنتیک خود به هیستون وابسته است. (4

H  S۲

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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اندامک نواری شکل و دراز در اسپیروژیر ............ راکیزه در پارامسی ............62

برخالف - دارای اندامکی غشادار به نام تیالکوئید است. (1

همانند - نمی تواند بعضی از پروتئین های موردنیاز خود را بسازد. (2

برخالف - دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء داخلی خود دارد. (3

همانند - دارای دنای مستقل از هسته است که همواره مستقل از دنای خطی یاخته همانندسازی می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

به طور معمول کدام عبارت دربارۀ سلول های دیوارۀ هر لولۀ پر پیچ وخم موجود در دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان، صحیح است؟63

(با تغ�ر)

با تقسیم خود، سلول های هاپلوئیدی (تک الدی) را می سازند که مسئول تولیدمثل هستند. (1

در مجاورت سلول هایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را بر عهده دارند. (2

در مرحلۀ اول تنفس سلولی، از دو نوع گیرندۀ الكترونی استفاده می نمایند. (3

در مرحله ای از تنفس سلولی در بخش داخلی راکیزه، با افزودن فسفات به نوعی مولکول، انرژی را ذخیره می کنند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

یاخته های دیواره سیرابی گاو ........... یاخته های پوششی روده باریک انسان ...........64

برخالف - آنزیم سلوالز ترشح می کنند. (1

همانند - در غیاب اکسیژن، قادر به تولید  هستند. (2

برخالف - در حضور اکسیژن، پیرووات را مصرف می کنند. (3

همانند - در غیاب اکسیژن، پیرووات را به بنیان استیل تبدیل می کنند. (4

ATP

تالیفی مسعود حدادی

در زنجیرۀ   انتقال الکترون در غشاء میتوکندری ............65

اولین بخش غیر ناقل زنجیره قابلیت دریافت الکترون  های هر دو نوع حامل الکترونی را ندارد. (1

تمامی پروتئین های ناقل به طور غیرمستقیم در تأمین انرژی الزم برای پمپ یون هیدروژن نقش دارند. (2

آنزیم ATP ساز دارای تعداد برابری پروتئین و کانال برای عبور پروتون  ها در جهت شیب غلظت است. (3

اغلب پروتئین های ناقل با هر دو الیۀ فسفولیپیدی در تماس  اند و بخش آبدوست و آبگریز دارند. (4

تالیفی پیمان رسولی
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گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند ............66

جهت تأمین انرژی از روش های نبود اکسیژن استفاده می کنند. (1

سازوکارهایی برای تجزیۀ گلوکز تا حد تشکیل مولکول  وجود دارد. (2

کنه ای هوادار در شش ریشه با این شرایط مقابله می کنند. با تشکیل بافت نرم آ (3

تجمع محصوالت تخمیر ممکن است موجب مرگ برنامه ریزی شده یاختۀ گیاهی شود. (4

CO۲

تالیفی حمید راهواره

چند مورد عبارت زیر را به  نادرستی تکمیل می کند؟67

طی فرآیند تنفس هوازی در جانداران، قطعًا ............

الف) بیشترین میزان آدنوزین تری فسفات در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه تولید می شود.

ب)  تولیدشده در مرحله قندکافت با عبور از 4 الیه فسفولیپیدی در زنجیرۀ انتقال الکترون برای تولید  مصرف

می شود.

ج) تشکیل مولکول دی اکسید کربن در محلی متفاوت از محل تولید  رخ می دهد.

د) نمی توان بازده انرژیایی یاخته ای را در ازای تجزیه 1 گرم گلوکز به آسانی مشخص کرد.

و) مونومرهای تشکیل دهنده مالتوز به عنوان منبع کربن برای تأمین انرژی یاخته ها مصرف می شود.

N ADHATP

F ADH۲

4 مورد (2 5 مورد (1

2 مورد (4 3 مورد (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

نوعی یاختۀ ماهیچه ای که ............ قطعًا ............68

انرژی خود را سریع از دست می دهند - فاقد ژنگان سیتوپالسمی هستند. (1

مقداری رنگ دانۀ قرمز دارد - از پیرووات برای تولید  استفاده نمی کند. (2

سریع منقبض می شوند -  خود را بیشتر از روش اکسایشی تولید می کنند. (3

4) خود را بیشتر در سطح پیش ماده تولید می کنند - در بیشتر ماهیچه های بدن وجود دارند.

N AD+

ATP

ATP

تالیفی حمید راهواره

، پیروویک اسید با انتقال فعال وارد راکیزه می شود و درنهایت به استیل کوآنزیم  تبدیل می شود.69 در هوهسته ای ها در حضور 

کدام گزینه به ترتیب مراحل اکسایش پیرووات به استیل کوآنزیم  را به درستی نشان می دهد؟

الف) خروج یک مولکول کربن دی اکسید

ب) انتقال الکترون و یون هیدروژن به 

ج) اتصال مولکولی به نام کوآنزیم 

O  ۲A

A

N AD+

A

ب - الف - ج (2 الف - ب - ج (1

الف - ج - ب (4 ب - ج - الف (3

تالیفی کیوان نصیرزاده
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ (با تغ�ر)70

"در آن دسته از تارهای ماهیچۀ اسکلتی که ............ آن ها بیشتر از سایر تارها است، ممکن نیست ............"

مقدار رنگدانۀ قرمز - میزان فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز کم باشد. (1

2) سرعت رهایش یون های کلسیم از شبکه آندوپالسمی - ذخیرۀ اکسیژن کم باشد.

مقدار انرژی آزاد شده از مواد مغذی - در برابر خستگی مقاومت اندکی داشته باشد. (3

سرعت کوتاه شدن سارکومر - آنزیم های موثر در چرخۀ کربس مهار شده باشند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

می توان گفت ...........71

ترکیبات سمی با اختالل در زنجیره انتقال الکترون سبب افزایش رادیکال آزاد اکسیژن می شوند. (1

به طور قطع زمانی که تخمیر در یاخته ای رخ می دهد، اکسیژن وجود ندارد. (2

مونواکسید کربن همانند سیانید می تواند مانع تولید  شود. (3

مونواکسيد کربن به راحتی می تواند به هموگلوبین متصل و از آن جدا شود. (4

O− −

تالیفی مسعود حدادی

کدام عبارت صحیح است؟72

همۀ تک  یاخته  ای  های تثبیت  کنندۀ دی  اکسید کربن، نوعی رنگیزۀ فتوسنتزی دارند. (1

همۀ تک  یاخته  ای  های ایجادکنندۀ گوگرد، بدون نیاز به نور، هیدروژن سولفید را تجزیه می  نمایند. (2

همۀ تک  یاخته  ای  های تثبیت  کنندۀ نیتروژن جو، انرژی خود را از ترکیبات غیرآلی به دست می  آورند. (3

همۀ تک  یاخته  ای  های آزادکنندۀ اکسیژن، در مرحله  ای از تنفس یاخته  ای خود، ترکیبی سه  کربنی و فسفات  دار می  سازند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کنه ای که فضای بین روپوست باالیی و پا�نی برگ ذرت را پر می کنند، می توانند ............ نمایند. (با تغ�ر)73 همۀ سلول های نرم آ

دی اکسید کربن جو را تثبیت (1

از آنزیم های چرخۀ کالوین استفاده (2

، ترکیب چهار کربنی را به شش کربنی تبدیل همراه با تولید  (3

در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات،  تولید (4

ATP

N ADH

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در کدام یک از موارد، مولکول زیر استفاده نمی شود؟74

الف) رها شدن هیستامین از ماستوسیت های بافت آسیب دیده

ب) ورود ناقل عصبی به یاخته پیش سیناپسی

ج) خروج یون کلسیم از شبکه آندوپالسمی به درون سارکومر

د) انتقال اوریک اسید از همولنف ملخ به لوله های مالپیگی

الف - ب (1

ج - د (2

الف - ج (3

ب - د (4

تالیفی موسی بیات

کدام گزینه جملۀ زیر را در ارتباط با مراحل قندکافت به طور صحیح تکمیل می کند؟75

در مرحله ای که ............ می شود، قطعًا ............ می شود.

ترکیب سه کربنی بدون فسفات تشکیل - آدنوزین تری فسفات مصرف (1

ترکیب دوفسفاته مصرف - ترکیب سه کربنی تشکیل (2

قند سه کربنی تشکیل - گلوکز دوفسفاته نیز مصرف (3

4ADP) مصرف - گلوکز نیز مصرف

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

کاسیا است. اگر مولکول حاصل از الف ............ باشد، تولید مولکول76 کنه ساقۀ آ طرح زیر مربوط به بخشی از تنفس یاخته ای در نرم آ

ب ............

1) - در ماده زمینه سیتوپالسم صورت می گیرد.

2) - در صورت تجمع می تواند باعث مرگ یاخته گیاهی شود.

3) - حاصل دریافت الکترون توسط اتانال نخواهد بود.

4) - باعث اتصال آن به استيل كوآنزيم  خواهد شد.

N AD+

N ADH

N AD+

N ADHA

اکبرپور تالیفی علیرضا 

می توان گفت اكثر ........... .77

یاخته های روپوستی در گیاهان  توان تثبیت کربن و مصرف اکسیژن را ندارند. (1

یاخته های میانبرگ در گیاهان  توان انجام واکنش های چرخۀ کربس را ندارند. (2

تثبیت نهایی کربن در میانبرگ گیاهان  در یاخته های اطراف رگبرگ روی می دهد. (3

، توان مصرف اکسیژن در دو اندامک را دارند. یاخته های بین دو اپیدرم در برگ گیاهان  (4

C۴

C۳

C۴

C۳

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در ساقۀ گیاه نرگس، بعضی از سلول های بافت آوند آبکش، می توانند ............ (با تغ�ر)78

، نوعی ترکیب 4 کربنی را به 6 کربنی تبدیل نمایند. با تولید  (1

با کمک  مرحله ای از واکنش های چرخۀ کالوین را انجام دهند. (2

در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات،  بسازند. (3

4) را بدون صرف انرژی به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد نمایند.

ADP

N ADP H

N ADH

H+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در رابطه با مولکول های زیستی می توان گفت، ساده ترین ............ به طور حتم ............79

لیپیدها - برای ساخت هورمون ها استفاده می شوند. (1

پروتئین ها - در ساختار خود زنجیره های پلی پپتیدی دارند. (2

کربوهیدرات ها - در تأمین انرژی موردنیاز برای یاخته نقش دارند. (3

نوکلئیک اسید ها - دارای باز آلی نیتروژن دار و سه گروه فسفات اند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟80

"در انسان، سلول های بخش قشری کلیه، ............ سلول های بخش قشری غدۀ فوق کلیه، در مرحلۀ ............ تنفس سلولی

N............،  را به مصرف می رسانند." AD+

برخالف - دوم - به منظور تشکیل بنیان استیل (1

همانند - اول - با تشکیل یک مولکول دی اکسید کربن (2

ATP برخالف - دوم - هم زمان با تشکیل مولکول (3

همانند - اول - به منظور تولید یک اسید سه کربنی آلی بدون فسفات (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هنگام فعالیت بدنی در فردی سالم، ضمن نزدیک شدن چند صفحه  در چند سارکومر، به دنبال افزایش ........... در ماده زمینه81

سیتوپالسم یاخته ماهیچه ای دو سر بازو، ........... افزایش می یابد.

Z

تولید استیل کوآنزیم  - غلظت یون هیدروژن خون (1

تولید الکتیک اسید - میزان بی کربنات خون (2

تولید دی اکسید کربن - میزان  (3

مصرف پیرووات - توليد  (4

A

ATP

N AD+

تالیفی مسعود حدادی
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 سلول هایی که در تجزیۀ کربوهیدرات های موجود در موادغذایی انسان شرکت می کنند، چه ویژگی مشترکی دارند؟(با تغ�ر)82

در این یاخته ها سازوکاری برای حفاظت از تخریب رنای پیک وجود ندارد.  (1

در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند. (2

در صورت لزوم، مرحلۀ میوز چرخۀ سلولی را به انجام می رسانند. (3

می توانند بدون دخالت اکسیژن، ترکیبات سه کربنی فسفات دار بسازند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟83

"هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور، تنفس نوری را کاهش می دهد قطعًا ............"

الف) روزن های هوایی را در طول روز بسته و در شب باز می کند.

ب) با یک نوع زنجیرۀ انتقال الکترون، انرژی الزم برای تشکیل  را تأمین می کند.

پ) انرژی رایج و قابل استفادۀ زیستی را تنها در غیاب اکسیژن می سازد.

ت) در محل حضور هر مولکول دنای حلقوی، قند ریبولوزبیس فسفات را کربوکسیله می کند.

ATP

۳ (2 ۴ (1

1 (4 ۲ (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

واکنش زیر، بخشی از فرآیند ............ را نشان می دهد که ممکن نیست طی آن ............ .84

اولین مرحله تنفس یاخته ای -  دچار واکنش کاهشی شود (1

تنفس یاخته ای در مقصد پیرووات -  دچار آبکافت گردد (2

اولین مرحله قندکافت - مولکولی ناقل الکترون و دو نوکلئوتیدی تولید شود (3

تنفس یاخته ای در ماده زمینه سیتوپالسم - یک نوکلئوتید کوچک تر شود (4

N AD+

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه صحیح است؟85

گیرنده نهایی الکترون در تخمير الکتیکی سبب تحریک گیرنده های درد می شود. (1

2) تولیدشده در تخمير سبب افزایش فعالیت کربنیک انیدراز گویچه های قرمز می شود.

اتانول تولیدشده برای خروج از یاخته باید ۶ الیۀ فسفولیپیدی را طی کند. (3

الکتیک اسید تولیدشده در تخمیر ممکن است سبب مرگ یاخته شود. (4

CO۲

تالیفی حمید راهواره
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در هر یاخته ای که با مصرف گلوکز، الکتات ساخته می شود ...........86

قطعًا هم زمان دی اکسید کربن تولید می شود. (1

فقط آنزیم هایی در این کار فعالیت می کنند که ژن آن ها روی دنای خطی قرار داد. (2

قطعًا واکنش های تولید ماده از انرژی صورت نمی گیرد. (3

قطعا  به عنوان گیرنده الکترون در مایع میان یاخته فعالیت می کند. (4N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در فرآیند خواب زمستانی ............ رکود تابستانی ............87

همانند - مقصد پیرووات در اکثر یاخته های پیکری جاندار، واکنش های چرخه ای را کاهش می دهد. (1

برخالف - یاخته های بدن جاندار، تولید اکسایشی و غیراکسایشی شکل رایج و قابل استفاده انرژی تغ�ر می کند. (2

همانند - تولید  در سطح پیش ماده برخالف تولید آن به روش اکسایشی، کاهش می یابد. (3

همانند - فرآیند تولید کاهشی  همانند تولید اکسایشی و غیراکسایشی  کم می شود. (4

ATP

N AD+ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

aهر یاختۀ فتوسنتزکننده حاوی سبزینۀ  ............88

دارای رنگیزه های جاذب نور در غشاء تیالکوئیدی است. (1

قادر به همانندسازی مولکول دنای حلقوی به صورت مستقل از هسته است. (2

همواره انرژی موردنیاز برای انجام فرآیندهای انرژی خواه خود را با شکستن  تأمین می کند. (3

در حضور نوعی مولکول پذیرندۀ الکترون  را بازسازی می کند. (4

ATP

N AD+

تالیفی کیوان نصیرزاده

Nیاخته ای که در آن بازسازی  به کمک پذیرنده آلی هیدروژن صورت می گیرد، نمی تواند ...........89 AD+

در دیواره یاخته ای خود انواعی از پروتئین و پلی ساکارید داشته باشد. (1

زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری داشته باشد. (2

در ضمن آزادسازی  از پیرووات، الكترون از  دریافت کند. (3

در ضمن تولید الکتات، هیدروژن از  دریافت کند. (4

CO۲N ADH

N ADH

تالیفی مسعود حدادی
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به طور معمول، در ماهیچۀ چهارسر ران یک پسر بالغ ............ یک سلول زندۀ سرخس ............(با تغ�ر)90

همانند - نوعی ساختار سلولی فاقد غشا وجود دارد. (1

برخالف - پس از ناپدید شدن دوک تقسیم، سیتوکینز آغاز می شود.  (2

برخالف - اکسیژن هوای تنفسی، کارآیی تولید ATP را افزایش می دهد. (3

همانند - مجموعۀ پروتئینی ATPساز در درونی ترین غشاء اندامکی با سه فضای داخلی جای دارد. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

C۴کدام عبارت در مورد گیاهان  صادق است؟ (با تغ�ر)91

در یاخته های غالف آوندی با تثبیت کربن دی اکسید می توانند اسید چهار کربنی بسازند. (1

می توانند تنفس نوری را به میزان  زیاد انجام دهند. (2

ترکیب شش کربنی را تولید و سپس تجزیه می کنند. (3

نمی توانند سبب فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

کروزوم ............ می شود.92 درون یاخته اسپرم و در مجاورت آ

گروه های فسفات از مواد آلی به  منتقل (1

بنیان استیل با مولکول کوآنزیم  ترکیب (2

با اتصال فسفات های آزاد در سیتوپالسم به گلوکز، گلوکز دوفسفاته تولید (3

قندهای دوفسفاته به طور مستقیم به مولکول های پیرووات تبدیل (4

ADP

A

تالیفی موسی بیات

در حین تنفس یاخته ای یک یاخته هوهسته ای در شرایط داشتن مواد غذایی کامل ، واکنش(های) ............ در نبود ............،93

............

چرخۀ کربس - کوآنزیم  - متوقف می شود. (1

قندکافت - اکسیژن - متوقف می شود. (2

زنجیرۀ انتقال الکترون - نوکلئوتیدهای دارای الکترون پرانرژی - ادامه می یابد. (3

تولید استیل کوآنزیم  - دی اکسید کربن - ادامه می یابد. (4

A

A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟94

"درون راكیزه (میتوکندری) ........... درون سبزدیسه (کلروپالست) ........... ."

الف) همانند - آدنوزین تری فسفات با قند داکسی ریبوز تولید و تجزیه می شود.

ب) برخالف - آدنوزین دی فسفات، با واکنش آبکافت از یک ماده دیگر تولید می شود.

ج) همانند - پمپ های غشایی وجود دارند که بدون استفاده از آدنوزین تری فسفات فعالیت می کنند.

د) برخالف - آنزیم هایی وجود دارند که حین عبور یون از غشاء با استفاده از فسفات غیرآلی، آدنوزین تری فسفات می سازند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به شکل زیر از اسپرم انسان، در بخش ............95

الف همانند بخش ب، واکنش های مربوط به بیان ژن آنزیم های الزم برای قندكافت انجام (1

می شود.

ب برخالف بخش ج، همۀ ژن های مربوط به واکنش های چرخۀ کربس حضور دارند. (2

کروزوم توسط ریبوزوم های آزاد درون مایع الف برخالف بخش ج، پروتئین های درون آ (3

میان یاخته ساخته می شود.

ب همانند بخش الف، واکنش های مربوط به ساخت نوعی بسپار صورت می گیرد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

ضمن انجام تنفس یاخته ای هوازی با مصرف یک مولکول گلوکز، ............96

یک ترکیب نوکلئوتیددار حامل الكترون ضمن انجام واکنش های چرخۀ کربس تولید می شود. (1

یک مولکول کربن دی اکسید ضمن انجام واکنش های اکسایش پیرووات آزاد می شود. (2

دو مولکول کربن دی اکسید ضمن انجام واکنش های چرخۀ کربس آزاد می شود. (3

دو مولکول استیل کوآنزیم  ضمن واکنش های درون راكيزه مصرف می شوند. (4A

تالیفی حمید راهواره

در پی مصرف گلوکز در نوعی سلول، پیرووات به طور مستقیم توسط مولکولی پر انرژی احیا می شود. کدام عبارت، دربارۀ این نوع97

تنفس صحیح است؟

، یک مولکول  مصرف می گردد. به دنبال آزاد شدن  (1

الکترون های یک مولکول NADH به ترکیب دو کربنی انتقال می یابد. (2

تولید مولکول های پر انرژی سه فسفاته در غیاب اکسیژن صورت می گیرد. (3

هم زمان با تولید ترکیب شش کربنی از ترکیب چهارکربنی، NADH تولید می شود. (4

CO۲N AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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ADPدر اولین مرحله فرآیند تنفس یاخته ای کدام ماده (باتوجه به تعداد کربن و فسفات) هم زمان با تولید  تولید خواهد شد؟98

(2 (1

(4 (3

P − C − C − C − PP − C − C − C − C − C − C − P

P − C − C − CC − C − C

تالیفی مسعود حدادی

هر یاختۀ موجود در خون که از تقسیم یاخته های بنیادی مغز استخوان ایجاد می شود، توانایی تولید و مصرف کدام دو ماده را99

دارد؟

و  (2 پیرووات و  (1

4) و گلوکز استیل کوانزیم  و الکتات (3

N ADHN ADHF ADH  ۲

AF ADH۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در فرآیند تنفس هوازی ............ تنفس بی هوازی ............100

همانند - تولید  به روش اکسایشی صورت می گیرد. (1

برخالف - امکان تولید شکل رایج و قابل استفاده انرژی، در سطح پیش ماده وجود ندارد. (2

همانند - مولکولی که دارای دو نوکلئوتید است هم دچار کاهش و هم دچار اکسایش می شود. (3

برخالف - مراحل قندکافت (گلیکولیز) در مجاورت ریبوزوم ها به صورت 4 مرحله ای صورت می گیرد. (4

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در یک یاختۀ سنگفرشی تک الیه از دیوارۀ مویرگ های کبدی، آنزیم ............ رونویسی از ژن (های) ............ را انجام می دهد.101

رنابسپاراز 1 - پروتئین های تشکیل دهندۀ زیرواحدهای ریبوزومی (1

رنابسپاراز 3 - مولکول های متصل به آمینواسیدهای به کاررفته در رنابسپاراز 2 (2

رنابسپاراز 2 - آنزیم تولید کنندۀ اسیدکربنیک (3

رنابسپاراز 1 - رنای رناتنی درون راکیزه (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)102

"در حین هر نوع انقباض ماهیچۀ دو سر بازو ............ "

الف) یون هیدروژن در مرحله بی هوازی تنفس تولید می شود.

، دو مولکول تولید می شود. ب) به ازای هر مولکول 

ج) مرحلۀ بی هوازی تنفس انجام می گیرد.

د) با تبدیل شدن پیروویک اسید به استیل کوآنزیم A، مولکول NADH تولید می شود.

F ADH۲ATP

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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در انسان به منظور ورود ویتامین تسهیل کنندۀ جذب کلسیم به رگ های لنفی از روده، چند مورد زیر ضروری است؟103

الف- حضور مولکول های پروتئینی ویژه در غشاء یاختۀ پوششی ریزپرزدار

ب- فعالیت مولکولی حاوی متیونین برای جداسازی یک گروه فسفات از نوعی نوکلئوتید

ج- تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A در نزدیکی دنای فاقد رشته با دو سر متفاوت

د- الحاق ساختاری از جنس غشا به غشاء یاختۀ ریزپرزدار در نزدیکی غشاء پایه

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در ساختار کدام ترکیب، باز آلی پورینی شرکت دارد؟104

پذیرنده آلى الكترون در تخمير الکتیکی (1

پذیرنده نهایی الکترون در زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری (2

گیرنده الکترون در قندکافت (3

پذیرنده نهایی الکترون در تخمير الكلى (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام عبارت، نادرست است؟105

ATP ،همۀ تک  یاخته  ای  های مؤثر در ساخت نیترات از آمونیوم، با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترون  ها (1

می  سازند.

همۀ تک  یاخته  ای  های ایجادکنندۀ الکتات، در مرحله  ای از تنفس یاخته  ای خود  تولید می  کنند. (2

همۀ تک  یاخته  ای  های تولیدکنندۀ اکسیژن، با کمک موادمعدنی، مواد آلی موردنیاز خود را می  سازند. (3

همۀ تک  یاخته  ای  های تثبیت  کنندۀ کربن، رنگیزه  های فتوسنتزی دارند. (4

N AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام گزینه در رابطه با تمامی بخش هایی که در دو انتهای ساختار قلبی شکل موجود در دانه در هنگام تقسیم پی در پی تخم اصلی،106

قابل مشاهده است، به درستی بیان شده است؟

می توانند اغلب یاخته های بافت پوششی را ایجاد کنند. (1

یاخته های آن فاصلۀ بین  یاخته ای کم و هستۀ درشت  مرکزی دارند. (2

پس از تقسیمات متوالی ساختاری را ایجاد می کنند که توسط بخش انگشتانه  مانندی محافظت می شود. (3

یاخته های آن هم زمان با مصرف مولکول های سه کربنۀ تک فسفاته مولکول NADPH تولید می کنند. (4

تالیفی پیمان رسولی
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هر گیاهی که قادر است دی اکسید کربن را فقط .............. تثبیت نماید، در دماهای باال و شدت های زیاد نور، ................107

هنگام شب - اسیدهای آلی را در واکوئل    های خود ذخیره می نماید. (1

توسط چرخۀ کالوین - بدون حضور اکسیژن،  می سازد. (2

هنگام روز - فعالیت اکسیژنازی روبیسکو را باعث می شود. (3

در ترکیب چهار کربنی - قند سه کربنی می سازد. (4

N ADH

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Aکدام گزینه دربارۀ اندامک محل تبدیل پیرووات به استیل  کو آنزیم  در بدن آدمی درست نیست؟108

در یاخته های پادتن ساز می تواند در یک از بخش های مختلف چرخه یاخته ای، مستقل از یاخته تقسیم شود. (1

در زامه (اسپرم)های تولیدشده در لوله های اسپرم ساز در بخش خاصی از یاخته تجمع یافته اند. (2

هنگام بیان برخی ژن های روی دنای حلقوی آن، هم زمان با تولید رنای پیک، آنزیمی غیرپروتئینی نیز فعالیت می کند. (3

بخشی از پروتئین های آن به دستور ژن هایی تولید می شود که روی دنای دارای بیانه و میانه قرار دارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

نمی توان گفت که در ............ اندازۀ هر ............ معموًال از هر ............109

یاختۀ نگهبان روزنۀ گونرا - اندامک تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A - اندامک دارای دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون، (1

کوچک تر است.

یاخته های ترشحی کالهک ریشۀ گل ادریسی - اندامک محل تجمع آلومینیوم - اندامکی که آنزیم غیر پروتئینی از آن خارج (2

می شود، بزرگ تر است.

کاسیا - اندامک تجزیه کنندۀ آب در حضور نور - اندامک محتوی مواد الزم برای تولید دیوارۀ یاخته ای و پارانشیم نرده ای آ (3

ایجاد صفحۀ سلولی بزرگ تر است.

کال گیاهی در محیط سترون - هستۀ موجود در یاخته ها - اندامکی که هیدرات های کربن و آنتوسیانین در آن ذخیره (4

می شود کوچک تر است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به شکل زیر از اسپرم انسان، در بخش ...........110

الف همانند بخش ب، همۀ واکنش های مربوط به بیان ژن آنزیم های الزم برای قندکافت (1

انجام می شود.

ب برخالف بخش ج، همۀ ژن های مربوط به واکنش های چرخۀ کربس حضور دارند. (2

کروزوم توسط ریبوزوم های آزاد درون مایع میان الف برخالف بخش ج، پروتئین های درون آ (3

یاخته ساخته می شود.

ب همانند بخش الف، واکنش های مربوط به ساخت نوعی بسپار صورت می گیرد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟111

"در گیاه برگ بیدی، ............ می شود."

الف) در مسیر تولید قند  از مولکول  در مادۀ زمینه میتوکندری، مولکول NADPH مصرف

ب) در آخرین گام از مرحلۀ بی هوازی تنفس، مولکول ADP تولید

ج) در مرحلۀ تولید مولکوِل آغازگر رایج ترین روش تثبیت دی اکسید کربن، ATP تولید

، سطح انرژی دچار کاهش د) در زنجیرۀ انتقال الکترون و هم زمان با خروج الکترون از 

C۳C  ۳

P ۶۸۰

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 

) به صورت شکل زیر  ........... امکان پذیر ...........112 ATPتولید مولکول مورد نظر (

در قندكافت در ماده زمینه سیتوپالسم - نیست. (1

در چرخه کربس در بخش درونی میتوکندری - است. (2

به کمک اکسایش  - است. (3

در مرحله تولید پیرووات از گلوکز - نیست. (4

N ADH

تالیفی مسعود حدادی

ATPدر روش های ساخته شدن  ............113

می تواند کراتینین مصرف شود. (1

می تواند انرژی حاصل از انتقال الکترون مصرف شود. (2

ممکن نیست سبزدیسه (کلروپالست) و نور دخالت داشته باشد. (3

ممکن نیست انرژی حاصل از مواد مغذی مصرف شود. (4

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

باتوجه به شکل زیر از ساختار اسپرم انسان، در بخش ............114

الف مادۀ وراثتی با استفاده از دو نوع پروتئین مختلف همانندسازی می کند. (1

ب ژن های دخیل در ساخت آنزیم های هضم کنندۀ الیۀ داخلی اووسیت ثانویه قرار دارند. (2

الف پروتئین های دخیل در تولید رنا توسط ریبوزوم های متصل به شبکۀ آندوپالسمی ساخته (3

می شوند.

ب دو نوع مولکول ناقل الكترون کاهش یافته و سپس اکسایش می یابند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



با توجه به شکل زیر که نوعی واکنش زیستی را نشان می دهد، کدام گزینه صحیح نیست؟115

آنزیم این واکنش جهت تامین سریع انرژی انقباض ماهیچۀ اسکلتی در انسان، می تواند عمل کند. (1

یکی از محصوالت مستقیم حاصل از این واکنش، ماده ای است که از طریق کلیه ها دفع می شود. (2

یکی از محصوالت حاصل از این واکنش می تواند باعث جدا شدن سر میوزین از اکتین شود. (3

روش تولید  طی آن همانند روش تولید  طی قندکافت (گلیکولیز) است. (4ATPATP

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

چند مورد، ویژگی مشترک سلول های دستگاه گوارش را نشان می دهد که در تجزيه کربوهیدرات های موجود در مواد غذایی انسان116

شرکت می کنند؟(با تغ�ر)

- ATP را در سطح پیش ماده تولید می کنند.

- در مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا قرار دارند.

- در هنگام تقسیم، هر چهار مرحلۀ میتوز را به انجام می رسانند.

- در سیتوپالسم خود، کیسه های پهنی دارند که به یکدیگر متصل هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

درون یاخته پادتن ساز در حین ساخت چند مورد از پروتئین های زیر، فرآیند ترجمه در مرحله طویل شدن متوقف می شود؟117

ساز                   ج) گیرندۀ آنتی ژن الف) رنابسپاراز                   ب) پروتئین 

د) اینترفرون نوع         هـ) پروتئین مکمل                          ی) آنزیم آنیدرازکربنیک

ATP

(I)

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟118

"در اغلب سلول های روپوست پا�نی برِگ گیاه حسن  یوسف و ............ "

الف) به ازای شرکت باقیماندۀ گلوکز در چرخۀ کربس فقط دو مولکول  به طور مستقیم تشکیل می شود.

ب) در پِی شرکت هر عامل استیل در چرخۀ کربس، معادل دوازده مولکول  تولید می شود.

ج) به ازای شرکت سه مولکول  در چرخۀ کالوین، سه مولکول  مصرف می شود.

د) هنگام تولید قند  ،  مصرف می شود.

ATP

ATP

CO۲ATP

C۳N ADP H

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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هر سلول گیاهی که، ............119

دارای دیوارۀ دومین است، در انتقال شیرۀ خام نقش دارد. (1

در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای پالسمایی است. (2

دی اکسید کربن را تثبیت می کند، در تولید فالوین آدنین دی نوکلئوتید نقش دارد. (3

در پایانۀ خود منافذ بزرگی دارد، حاوی اندامک های تغ�رشکل یافته است. (4

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

ممکن نیست ...........120

مرحله هوازی تنفس یاخته ای به راكيزه نیاز نداشته باشد. (1

در هوهسته ای ها، استیل کوآنزیم  در ماده زمینه سیتوپالسم تولید شود. (2

فرآیند گلیکولیز در گیرنده استوانه ای چشم به تولید اسید در ماده زمینه ای سیتوپالسم بیانجامد. (3

ورود پیرووات به راکیزه به پروتئین های غشای خارجی میتوکندری نیاز داشته باشد. (4

A

تالیفی مسعود حدادی

باتوجه به شکل زیر گزینه صحیح کدام است؟121

در واکنش  پیوند پر انرژی بین گروه های فسفات شکسته می شود. (1

واکنش  در ماهیچه ها به کمک کراتین فسفات انجام می شود. (2

واکنش  درون سبزدیسه همانند راکیزه انجام می شود. (3

واکنش  برخالف واکنش  به انرژی نیاز دارد. (4

B

A

A

AB

تالیفی حمید راهواره

چند مورد در ارتباط با همۀ سلول های پیکر یک فرد سالم که توانایی هیدرولیز (آبکافت) گلیکوژن را دارند، صحیح است؟( با تغ�ر)122

الف) گلوکز را فقط ازطریق رگ های پر اکسیژن می گیرند.

ب) تحت تأثیر انسولین، گلوکز را به داخل خون وارد می کنند.

ج) در نخستین مرحله از تنفس سلولی، ATP را در سطح پیش ماده می سازند.

د) در طی تنفس سلولی، الکترون های NADH را درنهایت به نوعی پذیرندۀ آلی منتقل می نمایند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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............ موجود در غشاء سامانه های درون سبزینه ............123

پمپ پروتونی - برای جابه جایی یون های هیدروژن از انرژی نهفته در پیوند بین دو گروه فسفات استفاده می کند. (1

ساز - با جابه جایی الکترون بین دو فتوسیستم از اختالف غلظت پروتون در عرض غشا می کاهد. آنزیم  (2

پمپ پروتونی - تنها مسیر جابه جایی پروتون از عرض غشا است. (3

ساز - با استفاده از انرژی جنبشی، پروتون ها را در عرض غشا جابه جا می کند. آنزیم  (4

ATP

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

سیانید به کدام طریق بر یاختۀ جانوری تأثیر می  گذارد؟124

آنزیم ATPساز موجود در غشاء   خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال می  سازد. (1

مانع از پمپ شدن یون  های هیدروژن به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) می  شود. (2

از تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل می  آورد. (3

ابتدا بر تجزیۀ NADH تأثیر می  نماید. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هر گیاهی    که قادر است دی اکسید کربن را فقط ............ تثبیت کند، در نور و گرمای زیاد، ............125

هنگام شب - اسیدهای آلی را به درون کلروپالست (سبزدیسه)ها انتشار می دهد. (1

، تولید می نماید. در ترکیب چهار کربنی - به کمک  (2

توسط چرخۀ کالوین - بدون حضور اکسیژن، می سازد. (3

هنگام روز - فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو را افزایش می دهد. (4

N ADHATP

N ADH

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در زنجیره انتقال الکترون موجود در راکیزه (میتوکندری) ............126

پذیرنده نهایی الکترون، شکل فعال اکسیژن است. (1

ساز است. تنها راه پروتون ها برای بازگشت به بخش داخلی میتوکندری، عبور از آنزیم  (2

، می تواند دو الکترون و دو پروتون دریافت کند. اکسیژن برخالف  (3

اکسیژن کاهش پیدا می کند و مولکول آب به وجود می آید. (4

ATP

F AD

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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به طور معمول کدام عبارت در ارتباط با همۀ جاندارانی که مولکول وراثتی متصل به غشا دارند، درست است؟(با تغ�ر)127

توانایی انجام چند نوع فرآیند بی هوازی و هوازی را دارند. (1

در اطراف دیوارۀ آن ها، پوشش پلی ساکاریدی چسبناکی وجود دارد. (2

همیشه همانندسازی دنا را از یک جایگاه آغاز می کنند.   (3

می توانند به وسیله آنزیمی در عرق مترشحه از پوست، کشته شوند.   (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

 هر رشتۀ عصبی که به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست تعلق دارد و با ماهیچۀ .............. سر بازو ارتباط مستقیم دارد،128

..............(با تغ�ر)

دو - پیام های عصبی را به نخاع ارسال می نماید. (1

سه - حامل پیام انقباض برای ماهیچه است. (2

سه - در شرایطی، پیرووات را به الکتات تبدیل می نماید. (3

دو - تحت تاثیر نوعی مادۀ شیمیایی، پتانسیل الکتریکی خود را تغ�ر می دهد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

کدام گزینه در مورد آدنوزین دی فسفات نادرست است؟129

ممکن است در واکنش هایی که با تولید یا مصرف آب همراه است شرکت کند.. (1

اتم های مستقر در حلقه پنج ضلعی باز آدنین با یوراسیل پیوند نمی دهند. (2

می تواند به عنوان یکی از پیش ماده های آنزیم رناپسپاراز باشد. (3

دارای قندی پنج کربنی و حلقوی است که در هر رأس حلقه یک کربن قرار دارد. (4

تالیفی موسی بیات

در ذرت ............ لوبیا ............130

برخالف - عالوه بر یاخته های بافت آوندی، یاخته های دیگری در استوانۀ آوندی ریشه مشاهده می شود. (1

همانند - در حین رشد دانه بخش انتقال دهندۀ ذخیرۀ دانه قابلیت انجام فتوسنتز پیدا می کنند. (2

برخالف - بخش عمدۀ حجم دانه به یاخته هایی مربوط است که از هر ژن هسته ای حداقل دو کپی یکسان دارند. (3

همانند - تولید ATP در یاخته ها عنصر آوندی فقط به بخش بی هوازی تنفس یاخته ای مربوط است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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به ازای هرمولکول ...........، ........... تولید می شود.131

1) - با ورود آن به واکنش های غشای داخلی میتوکندری یک مولکول اکسیژن

پیرووات - در حضور اکسیژن دو مولکول کربن دی اکسید (2

استیل کوآنزیم  - در چرخه کربس، حاملين الكترون  و  (3

مالتوز - در حضور اکسیژن، دو استیل کوآنزیم  (4

N ADH

AN ADHF ADH  ۲

A

تالیفی مسعود حدادی

می توان گفت در یاختۀ پوششی دیوارۀ رودۀ باریک انسان، به ازای هر مولکول ............، ............ تولید می شود.132

1) - با ورود آن به واکنش های غشای داخلی میتوکندری یک مولکول اکسیژن

پیرووات - در حضور اکسیژن دو مولکول کربن دی اکسید (2

استیل کوآنزیم  - در چرخۀ کربس، حاملین الکترون  و  (3

مالتوز - در حضور اکسیژن، دو استیل کوآنزیم  (4

N ADH

AN ADHF ADH  ۲

A

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه در مورد گیاه ذرت به درستی بیان شده است؟133

چرخه  کالوین در هر سلول سبزینه  (کلروپالست)دار برگ صورت می گیرد. (1

گیرنده نهایی الکترون از ناقل الکترون در غشاء همواره یک نوع ماده معدنی است.  (2

با افزایش مقدار  ممکن است میزان فتوسنتز این گیاه از مقدار فتوسنتز گل رز نیز پا�ن تر باشد. (3

در شرایط خاصی احتمال خروج اسید دو کربنه از کلروپالست و تولید کربن دی اکسید در بیرون از سبزدیسه میانبرگ ممکن (4

است.

CO۲

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

چندمورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟134

در مولکولی که انرژی رایج در سلول است، ............ وجود ............

الف) کربوهیدرات - ندارد.

ب) پیوند فسفودی استر - دارد.

ج) دو حلقه در مولکول نیتروژن دار - دارد.

د) پیوند قند، فسفات - ندارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟135

"عاملی که ............ می تواند ............"

میزان رادیکال های آزاد را افزایش می دهد - در گیاهان هم زمان با افزایش هورمون آبسیزیک اسید تولید شود. (1

در دور کردن گیاه خواران از گیاه نقش دارد - باعث توقف زنجیره انتقال الکترون در غشای میتوکندری می شود. (2

ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد - مانع کاهش فشار اسمزی درون میتوکندری گردد. (3

باعث نکروز یاخته های کبدی گردد - در خنثی سازی رادیکال های آزاد به عنوان پاداکسنده عمل نماید. (4

تالیفی موسی بیات

ATPهر یاخته ای که بتواند  را به روش نوری سنتز کند قطعًا می تواند ............136

اکسیژن را درون دو نوع اندامک غشادار تولید یا مصرف کند. (1

2) را در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه نیز تولید کند.

در غیاب اکسیژن یون پروتون تولید کند. (3

اسید پیروویک را در حضور نوعی مولکول گیرندۀ الکترون به استیل کوآنزیم  اکسایش دهد. (4

ATP

A

تالیفی کیوان نصیرزاده

دربارۀ یاخته های موجود در سامانه های بافتی یک گیاه نهان دانه، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟137

در همۀ یاخته های گیاهی بخشی از رناهای پیک مایع میان یاخته قطعًا در تولید پروتئین های دیواره دخالت دارند. (1

هر یاختۀ پارانشیمی در ساقه قطعًا به سامانۀ بافت زمینه ای تعلق دارد. (2

در یاخته های روپوست اندام های هوایی ژن های سازنده الیه ای لیپیدی الزم، برای جلوگیری از بخار آب و بیان می شوند. (3

در هر یاختۀ پالسمودسم دار آنزیمی در مایع میان یاخته وجود دارد که رایج ترین شکل انرژی در یاخته از پیش ماده های آن (4

است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد، عبارت را به درستی تکمیل می کنند؟ "تولید ATP به روش سطح پیش ماده ..........."138

الف) فقط در گلیکولیز انجام می گیرد.

ب) برخالف روش اکسایشی در گیاهان انجام نمی گیرد.

پ) همانند روش اکسایشی به کمک آنزیم ها انجام می گیرد.

ت) مانند روش اکسایشی از یون فسفات آزاد استفاده می شود.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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ساز غشای تیالکوئیدی ........... .139 ساز در غشای داخلی میتوکندری ........... آنزیم  ATPATPدر برگ گل مغربی، آنزیم 

همانند - بخشی از زنجیرۀ انتقال الكترون در داخلی ترین غشاهای اندامک محسوب می شود. (1

برخالف - فعالیتش به فاصلۀ یاخته های نگهبان روزنه در اپیدرم پا�نی برگ وابسته نیست. (2

، گروه فسفات می افزاید. همانند - هنگام خروج یون های هیدروژن در خالف جهت شیب غلظت، به  (3

برخالف - جایگاه فعالش در  کمتر از ۷، فعالیت بیشتری نسبت به  یا باالتر از آن دارد. (4

ADP

pHpH = ۷

اکبرپور تالیفی علیرضا 

هر جاندار ........... قطعًا ...........140

فتوسنتزکننده اکسیژن زایی - هوهسته ای می باشند. (1

فتوسنتزکننده گوگردی - درون کلروپالست خود رنگیزه باکتریوکلروفیل دارد. (2

مورد استفاده در تصفیه فاضالب - قادر است بخشی از انرژی گلوکز را آزاد کند. (3

تولیدکننده مواد آلی در اعماق اقیانوس ها - آمونیوم را به نیترات تبدیل می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، دربارۀ همۀ باکتری هایی درست است که ضمن مصرف یک مولکول گلوکز، دی اکسید کربن آزاد می کنند؟(با تغ�ر)141

، به ترکیب دو کربنی انتقال الکترون هاى یک مولکول  (1

استفاده از انرژی ذخیره شده در مولکول  برای تولید (2

، هم زمان با تجزیۀ یک مولکول پیروویک اسید تولید یک مولکول  (3

، در ابتدای مرحلۀ اول تنفس سلولی تولید یک مولکول  (4

N ADH

N ADHATP

N ADH

ADP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

در هر یاختۀ سازندۀ پیک شیمیایی دوربرد تیموزین در آدمی ............142

هنگام کاهش پیرووات در میان یاختۀ خود، الکترون ها را از مولکول ناقل الکترون NADH دریافت می کند. (1

مولکولی تولید می شود که می تواند باعث خروج برخی لنفوسیت ها از مرحلۀ  چرخۀ یاخته ای در انواع مغز استخوان شود. (2

مولکول ناقل الکترون کاهش یافته در قندکافت برای ورود به بسترۀ میتوکندری، باید همراه با پیرووات از پروتئین غشائی عبور (3

کند.

ژن مربوط به گیرندۀ هورمون های تیروئیدی توسط آنزیم رنابسپاراز و به کمک عوامل پروتئینی خاصی، رونویسی می شود. (4

G۰

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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ATPتولید  در سطح پیش ماده ............143

برخالف روش اکسایشی در گیاهان انجام نمی گیرد. (1

فقط در گلیکولیز انجام می افتد. (2

مانند روش اکسایشی از یون فسفات آزاد استفاده می شود. (3

همانند روش اکسایشی به کمک آنزیم ها انجام می گیرد. (4

تالیفی منصور کهندل

در ارتباط با یاخته های یوکاریوتی زنده، چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟144

"در یاخته ای، نوعی روش که برای ............ استفاده می شود ............ روشی که برای ............ به کار گرفته می شود ............"

الف) تشکیل کریچۀ غذایی در پارامسی - همانند - ورود پیرووات به میتوکندری - می تواند در خالف جهت شیب غلظت به

جابجایی مواد بپردازد

ب) ورود  به فضای بین دو غشاء میتوکندری - برخالف - ورود  به فضای تیالکوئیدی - برخالف جهت شیب غلظت انجام

می شود.

ج) جذب گروهی از ویتامین های محلول در آب - همانند - جذب آب- حرکت مواد در جهت شیب غلظت مشاهده  می شود.

د) ورود کیسه های کوچک حاوی ناقل عصبی به فضای سیناپسی - برخالف - جذب عامل داخلی معده - به افزایش سطح غشاء

یاخته منجر می شود.

H+H+

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی موسی بیات

، با تولید ............ همراه است.145 CO۲چرخۀ کربس ............ رایج ترین روش تثبیت 

برخالف - مادۀ  (2 برخالف - مادۀ  (1

همانند - مادۀ  (4 همانند - مادۀ  (3

C۶C۴

C۲C۳

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

در هر یاخته غیرعصبی از بافت عصبی انسان، ............146

بخش هایی از کروماتین که حاوی ژن های الزم برای انجام همانندسازی هستند، فشرده می باشد. (1

ساختن  با استفاده از همۀ روش های موجود در طبیعت انجام می شوند. (2

یک مولکول اکسیژن می توان چهار الکترون و چهار پروتون دریافت کند. (3

مولکول پیروات پس از تولید درون مایع میان یاخته به درون راکیزه انتشار می یابد. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟147

در فرآیند قندکافت همانند فرآیند کربس ............

نوعی مولکول سه فسفاته از ترکیب آلی دوفسفاته تشکیل می شود. (1

انواعی از مولکول های حامل الکترون طی واکنش های آنزیمی تولید می شوند. (2

شکل رایج و قابل استفاده انرژی بر اساس روش های یکسانی ساخته نمی شود. (3

محصول مرحله یک، مولکول شش کربنه فسفاته است. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

در فقدان ............ ابتدا تولید ............ متوقف می شود.148

2) - پیرووات از گلوکز در قندكافت 1) - استیل از پیرووات

4) - اتانال در تخمير الكلى 3) - قند فسفاته در قندكافت

ADPATP

N AD+N ADH

تالیفی حمید راهواره

کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟149

"هر زنجیرۀ انتقال الکترون در یاخته های میانبرگ یک گیاه دولپه، ............"

درنهایت کمبود الکترون  یا نوعی سبزینۀ  را جبران می کند. (1

شامل مجموعه ای از پروتئین ها است که توسط ساختارهای ریبونوکلئوپروتئینی یاخته ساخته می شوند. (2

در غشاء تیالکوئید قرار دارند که منجر به ساخته شدن نوری  می شود. (3

انرژی یا منبع الکترون واکنش های چرخۀ کالوین را تأمین می کند. (4

N ADP +a

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام دو مولکول در هر مرحله از تنفس یاخته ای مصرف می شوند؟150

2) و  1) و 

4) و  3) و 

F ADH۲N ADHADPF AD

ATPCO  ۲ADPN AD+

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد، جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟151

"یاخته های غالف آوندی گیاهان  ........... گیاهان  ........... ."

الف) همانند - توان تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A را دارند.

ب) برخالف - ژن های الزم برای تولید آنزیم تثبیت کربن را بیان نمی کنند.

ج) همانند - می توانند کربن دی اکسید را به صورت اسیدهای سه کربنه تثبیت کنند.

د) برخالف - می توانند به طور هم زمان  و  را کاهش دهند.

C۴C  ۳

N AD+N ADP +

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام عبارت، دربارۀ هر سلولی درست است که توانایی انجام همۀ فعالیت های متابولیسمی خود را دارد و غشای پالسمایی آن فاقد152

رنگیزه های جاذب نور است؟

با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن، ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد می کند. (1

هر مولکول ATP را می تواند با کمک انرژی حاصل از انتقال الکترون ها بسازد. (2

با اضافه کردن یک مولکول دی اکسید کربن به مولکول پنج کربنی، ترکیبی شش کربنی می سازد. (3

الکترون های NADH را به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرندۀ آلی دیگر منتقل می نماید. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟153

"در یک یاختۀ فاقد کلروپالست در روپوست برگ گیاه گوجه فرنگی به دنبال ورود محصول نهایی قندکافت به میتوکندری ............"

در اولین واکنش آنزیمی  کاهش می یابد. (1

نوعی بنیان دو کربنی به دنبال از دست دادن یک دی اکسید کربن حاصل می شود. (2

طی واکنش آنزیمی دوم ترکیبی مصرف می شود که نوعی مادۀ آلی مثل ویتامین ها است. (3

طی دو واکنش آنزیمی اکسایش- کاهش ترکیبی آزاد می شود که می تواند به چرخۀ کربس وارد شود. (4

N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "در هر یاخته ای که در حین سوخت و ساز گلوکز پیرووات تولید می کند154

فقط ..........."

الف) می تواند به جانداران هوهسته ای متعلق باشد.

ب) در شرایطی  را بازسازی می کند که اکسیژن حضور داشته باشد.

ج) درون مایعی این کار را انجام می دهد که با غشاء محصور شده است.

د) دارای یک نوع کپی از هر ژن خود می باشد.

F AD

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ارتباط با شکل زیر، کدام مورد به نادرستی بیان شده است؟155

غلظت مولکول (1) در راکیزه بیشتر از ماده زمینه ای سیتوپالسم است. (1

مجموعه آنزیمی در غشای داخلی راکیزه می تواند تحت تأثیر تیروئید قرار بگیرد. (2

هورمون انسولین می تواند مقدار ماده (2) را افزایش دهد. (3

ماده (3) برخالف مولکول (2) کاهش می یابد تا دوباره مولکول (1) اکسایش یابد. (4

تالیفی موسی بیات
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ساز موجود در راکیزه ............ انرژی ............156 ATPآنزیم 

با مصرف - پروتون ها را وارد بستره می کند. (1

بدون مصرف -  را به  تبدیل می کند. (2

با مصرف - سبب کاهش یون های فسفات بستره می شود. (3

بدون مصرف - سبب کاهش تراکم  فضای خارج راکیزه می شود. (4

ATPADP

H+

تالیفی حمید راهواره

ATPATPبرداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات ............ تولید  در ............ مثالی از ساخته شدن  ............ است.157

همانند - مرحله آخر قندکافت - در سطح پیش ماده (1

برخالف - زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه - به روش اکسایشی (2

همانند - مرحله اول قند کافت - در شرایط هوازی (3

برخالف - واکنش های نوری فتوسنتز - به کمک آدنوزین دی فسفات (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

مصرف زیاد مشروبات الکلی نمیتواند ............158

میزان مصرف فولیک اسید در یاخته های مغز استخوان را تغ�ر دهد. (1

تولید کیلومیکرون را در یاخته های پرز روده کاهش دهد. (2

عملکردی مخالف با نقش در رنگیزه های فتوسنتزی در بدن انسان ایفا نماید. (3

با تجمع رادیکال های آزاد در راکیزه در مرگ برنامه ریزی یاخته نقش داشته باشد. (4

تالیفی موسی بیات

ATPADPدر یاخته های پوششی غدد شاخکی میگو، تولید  از  طی گلیکولیز، هنگام ............ و ............ صورت می گیرد.159

تولید پیرووات از قند تک فسفاته - به صورت اکسایشی (1

تولید قند دوفسفاته از تک فسفاته - در سطح پیش ماده (2

استفاده از هر قند دوفسفاته - به صورت اکسایشی (3

تولید مادۀ سه کربنه از اسید فسفاته - در سطح پیش ماده (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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هر گیاهی که در دمای باال و شدت نور زیاد .................، قطعًا ................ .160

از افزایش دفع آب جلوگیری می کند - به ساختن قند ها به کمک فتوسنتز ادامه می دهد (1

بر تنفس نوری غلبه می نماید - فرآیند فتوسنتز را با کارآیی باال انجام می دهد (2

به کندی رشد می کند - می تواند آدنوزین تری فسفات را در عدم حضور اکسیژن بسازد (3

فرآیند فتوسنتز را متوقف می سازد - در هنگام شب روزنه های خود را کامًال باز می نماید (4

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

در همۀ گیاهان آوندی، هر سلول تمایزیافتۀ روپوست برگ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟ (با تغ�ر)161

در پی تثبیت دی اکسید کربن جو، یک اسید سه کربنی می سازد. (1

با تحت تاثیر قرار گرفتن نوعی هورمون بازدارنده می توانند ابعاد خود را تغ�ر دهند. (2

باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود. (3

در مرحلۀ بی هوازی تنفس،  تولید می نماید. (4ADP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

در زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری پارامسی ........... می شوند.162

یون های  در جهت شیب غلظت از بخش داخلی به فضای بین دو غشا منتقل (1

مولکول های  با گرفتن الکترون، احیا شده و به  تبدیل (2

مولکول های آب با از دست دادن الکترون در بخش داخلی میتوکندری، اکسید (3

مولکول های  به کمک پذیرنده معدنی الکترون بازسازی (4

H+

N AD+N ADH

N AD+

تالیفی مسعود حدادی

باتوجه به شکل فرضی زیر از یک یاختۀ بافت سنگفرشی تک الیه وظیفۀ چند مورد به نادرستی عنوان شده است؟163

الف) 1: ایجاد نفوذپذیری برای جابه جایی برخی مولکول ها به درون و بیرون یاخته

ب) 2: تولید پروتئین های فعال الزم درون هسته

ج) 3: دسته بندی پروتئین های موجود در مایع سیتوپالسمی

د) 4: تأمین ATP موردنیاز برای اگزوسیتوز پروتئین های چسبناک غشاء پایه

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در شرایطی که یک سلول با مصرف گلوکز، ............ بسازد، توانایی تولید ............ را ندارد.164

NADH - اتانول (2 ATP - الکتات (1

استیل  کوآنزیم A - الکتات (4 پیرووات - دی اکسید کربن (3

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

فرآیند ........... برخالف ........... در ........... دیده نمی شود.165

ایجاد بار منفی در  - ایجاد اتم اکسیژن با دو بار منفی - یاخته های میانبرگ نرده ای روناس (1

تولید  در سطح پیش ماده - تولید نوری  - یاخته های نگهبان روزنه گل جالیز (2

خروج  از راكیزه - ورود  به سبزدیسه - یاخته های غالف آوندی شبدر (3

ساز - یاخته معبر گیاه سازنده گلوتن تبدیل قند سه کربنه به پنج کربنه - عبور پروتون از کانال مجموعه  (4

N ADP +

ATPATP

N AD+N ADP H

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

باتوجه به شکل زیر ...........166

همه یاخته های شماره ۳ قادر به تولید پیرووات بدون نیاز به حضور اکسیژن می باشند. (1

در همه یاخته های شماره ۲ اکسیژن در داخلی ترین فضای اندامکی با سه غشا تولید (2

می شود.

یاخته های شماره 1 می توانند فاقد آنزیم ترکیب کننده ریبولوز بیس فسفات و اکسیژن (3

باشند.

شماره ۴ نوع یاخته روپوست است که برای دریافت گازهای الزم برای انجام فتوسنتز (4

تورژسانس انجام می دهد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از موارد زیر جای خالی را به طور نادرستی تکمیل می کنند؟167

در مراحل تنفس یاخته ای در میان یاخته، هر مولکول ............

الف) قند دارای یک فسفاته از فسفاته شدن قند بدون فسفات به وجود آمده است.

ب) قند دارای دو فسفات بعد از طی مراحلی به مولکول قند سه کربنی تبدیل می شوند.

ج) قند بدون فسفات از طریق از دست دادن قندی فسفات دار به وجود آمده است.

د) دارای دو فسفات از طریق گرفتن فسفات، توسط مولکول دارای فسفات کم تر تولید می شود.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

تالیفی حمید راهواره
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کدام مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟168

"در گیاهی که ............ قطعًا ............"

درون مایع میان یاخته تثبیت دی اکسید کربن انجام می شود - درون همه یاخته های زنده  در سطح پیش ماده تولید (1

می شود.

تجزیۀ اسید چهارکربنه دی اکسید کربن آزاد می کند - هر یاخته کلروپالست دار، دو نوع دنای حلقوی دارد. (2

روزنه های هوایی در هنگام روز با زو بسته می شوند - دی اکسید کربن آزاد شده حاصل فعالیت آنزیم های درون راکیزه است (3

قند فقط در بخشی از یاخته های کلروپالست دار، ساخته می شود - پالسمودسم نقش عمده ای در انجام فتوسنتز گیاه دارد. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از موارد زیر جمله زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟169

"هر پروتئین انتقال دهنده هیدروژن از ورای غشای داخلی میتوکندری ............ "

الف) عضوی از زنجیرۀ انتقال الکترون است.

ب) قطعًا دارای ساختارهای اول تا سوم پروتئین است.

ج) همانند پمپ سدیم- پتاسیم، فعالیت آنزیمی دارد.

د) کاهندۀ اختالف غلظت هیدروژن، در دو سوی غشای داخلی میتوکندری است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

در مرحله ای از روش تامین انرژی سلول که ............ می شود، قطعًا ............ می شود.170

1) در همۀ یاخته ها تولید -  نیز مصرف

2) مصرف -  نیز مصرف

3) تولید -  نیز تولید

4) تولید - استیل کوآنزیم  نیز مصرف

N ADHADP

N ADHF ADH  ۲

ATPF ADH  ۲

N ADHA

تالیفی کیوان نصیرزاده

در انسان ژن آنزیم ............ ژن آنزیم ............171

تولیدکننده قند دوفسفاته همانند - آنزیم تولیدکنندۀ الکتیک اسید در دنای خطی قرار گرفته است. (1

تجزیه کننده گلوکز دو فسفاته برخالف - تبدیل کنندۀ ترکیب ۶ کربنی به ۵ کربنی در ژنگان سیتوپالسمی قرار دارد. (2

تولیدکنندۀ استیل از پیرووات همانند - تولیدکنندۀ ترکیب ۴ کربنی آغازکننده چرخۀ کربس در دنای خطی قرار دارد. (3

تولیدکنندۀ  در سطح پیش ماده برخالف - تولیدکنندۀ  در شیوۀ اکسایشی در دنای حلقوی قرار گرفته است. (4ATPATP

تالیفی حمید راهواره
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کدام عبارت، در ارتباط با مراحل مصرف یک مولکول گلوکز در باکتری  همزیست با جلبک سبز رشته ای و باکتری  موثر در تولید172

فرآورده های شیری، درست است؟(با تغ�ر)

در مرحلۀ آزادشدن دی   اکسید کربن،  تولید می گردد. (1

، کاهش می گردد. یک ترکیب آلی با پذیرفتن الکترون های  (2

انرژی ذخیره شده در مولکول  آزاد و صرف تولید  بیشتری می شود. (3

در پی افزوده شدن گروه فسفات به ترکیب سه کربنی یک فسفاته،  مصرف می شود. (4

N ADH

N ADH

N ADHATP

N AD+

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در واکنش های چرخۀ ........... نمی توان تبدیل ........... را مشاهده کرد.173

کالوین - قند سه کربنه تک فسفاته به قند پنج کربنه تک فسفاته (1

کربس - استیل کوآنزیم  به مولکولی که دو اتم کربن کمتر دارد. (2

کالوین - دی نوکلئوتید فسفات دار به دی نوکلئوتید بدون فسفات (3

کربس - مولکولی چهارکربنه به یک مولکول چهارکربنه سبک تر (4

A

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در فرآیند گلیکولیز درون پارامسی ...........174

هر مولکول با گرفتن الكترون و انرژی به مولکول  تبدیل می شود. (1

در گامی که قند دوفسفاته تولید می شود، دو مولکول دوفسفاته نیز تولید می شود. (2

انرژی الزم برای تولید  در زنجیره انتقال الكترون تأمین می شود. (3

پذیرنده های الکترونی که ساختار نوکلئوتیدی دارند ساخته می شوند. (4

N ADP H

ATP

تالیفی مسعود حدادی

در یک یاختۀ هوهسته ای، در مرحله ای از تنفس یاخته ای که ........... قطعًا ...........175

1) مصرف می شود - همه آنزیم های درگیر حاصل بیان ژن های موجود بر روی دنای خطی می باشند.

دی اکسید کربن ساخته می شود - آنزیم های درگیر در چرخۀ کربس عمل می کنند. (2

فالوین آدنین دی نوکلئوتید کاهش می یابد -  با گرفتن الکترون اکسایش می یابد. (3

4) در سطح پیش ماده ساخته می شود - محصول نهایی مولکولی سه کربنه می باشد.

ATP

N AD+

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در گیاهان، انجام تخمیر نمی تواند ............176

باعث تولید محصوالت مرگ آور برای یاختۀ گیاهی شده باشد. (1

یکی از سازوکارهای مربوط به شرایط غرقابی باشد. (2

توسط آنزیم هایی انجام شود که ژن آن در یک مولکول دنای خطی قرار دارد. (3

به اضافه شدن  به نوعی عامل تولیدکنندۀ رادیکال آزاد مربوط باشد. (4H+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

مولكول آدنوزین تری فسفات ........... .177

هنگام تبدیل قند سه کربنه به پنج کربنه در چرخۀ کالوین، آبکافت می شود. (1

نمی تواند از انرژی سوخت لیپیدها درون یاخته های کبدی حاصل شود. (2

در گیاهان فتوسنتزکننده، فقط توسط آنزیمی در غشای تیالکوئیدی تولید می شود. (3

تولیدشده در سبزدیسه برخالف راكیزه، به طورمعمول اندامک را ترک نمی کند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در تخمیر ............ تنفس هوازی ............178

برخالف - تولید ترکیب دوکربنی صورت نمی گیرد. (1

همانند - گیرنده نهایی الکترون اکسیژن است. (2

برخالف - بازسازی  صورت نمی گیرد. (3

همانند - تولید پیرووات و  صورت می گیرد. (4

N AD+

N ADH

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

وقتی که گلوکز در حضور اکسیژن درون یک سلول گیرندۀ استوانه ای شبکیۀ آدمی می سوزد، تمام مولکول های ............ حاصل،179

............ تولید می شوند.

نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید - همراه با ساخته شدن دی اکسید کربن (1

فالوین آدنین دی نوکلئوتید - درون ماتریکس میتوکندری (2

3) - در چرخۀ کربس

4) - در زنجیرۀ انتقال الکترون

CO۲

ATP

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 
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در هوهسته ای ها مرحله ای از تنفس یاخته ای که نیازمند اکسیژن است درون اندامکی رخ می دهد که ............180

دارای چندین دنای حلقوی است. (1

دارای رناتنی همانند رناتن درون مادۀ زمینه ای سیتوپالسم است. (2

فاقد توانایی دریافت پروتئین های سیتوپالسمی است. (3

فاقد توانایی تقسیم همراه با یاخته  است. (4

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟181

" فقط برخی ............"

یاخته های نگهبان روزنۀ هوایی، توان تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه را دارند. (1

زمین  ساقه های تخصص یافته برای تولیدمثل رویشی، مواد آلی را از ریشه دریافت می کنند. (2

گیاهان، نظریۀ ارنست مونش دربارۀ گردش مواد در پیکرشان هیچ گاه صدق نمی کند. (3

جاندارانی که بخش عمدۀ فتوسنتز در آب و خشکی را انجام می دهند، توان انجام چرخۀ کربس دارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد در ارتباط با طریقۀ عمل سیانید بر یاختۀ جانوری صحیح است؟182

الف) ابتدا بر تجزیۀ NADH تأثیر می  گذارد.

ب) مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) می  شود.

ج) آنزیم ATPساز موجود در غشاء خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال می  کند.

د) از پمپ شدن پروتون  ها به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل می  آورد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در جانداران شیمیوسنتزکننده، شکل رایج و قابل استفاده انرژی ............ واحدهای تکرارشونده در ساختار دیسک ............183

همانند - به طورمعمول از اتصال گروه فسفات با پیوند پرانرژی به یک نوکلئوتید ایجاد می شود. (1

برخالف - در سه مرحله با افزوده شدن گروه هایی با بار منفی به آدنوزین تولید می گردد. (2

همانند - هنگام تولید، باید واکنش آبکافت به همراه مصرف انرژی زیستی صورت گیرد. (3

برخالف - عمدتًا درون ساختاری که دارای دو غشاء مختلف است ایجاد می گردد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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ADPبا تبدیل ............، انرژی الزم برای افزودن گروه فسفات به  فراهم می شود.184

1) به  هنگام تثبیت دی اکسید کربن

ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار کربنی در چرخۀ کربس (2

گلوکز به ترکیب شش کربنی فسفات دار در گام اول گلیکولیز (3

مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در مرحلۀ تاریکی فتوسنتز (4

N ADHN AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟185

بعضی از ترکیبات شش کربنی موجود در گلیکولیز، فاقد فسفات هستند. (1

همه ترکیبات شش کربنی موجود در گلیکولیز، قند هستند. (2

همه قندهای سه کربنی موجود در گلیکولیز، فسفاته هستند. (3

همه ترکیبات سه کربنی موجود در گلیکولیز، بدون فسفات هستند. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

، الزم است در واکنش های تثبیت دی اکسید کربن .................. واکنش های مرحلۀ ............186 در یاخته های نگهبان روزنۀ گیاه 

تنفس یاخته ای،  ............ شود. (با تغ�ر)

C  ۳

ADP

همانند - دوم - مصرف (2 برخالف - اول - تولید (1

همانند - اول - تولید (4 برخالف - دوم - مصرف (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

ATPاگر در یاخته ای تولید  به دنبال عملکرد زنجیرۀ انتقال الکترون صورت پذیرد، قطعًا ........... .187

این نوع تولید  را از نوع اکسایشی می دانند. (1

فسفات موردنیاز از یک ماده آلی فسفر دار تأمین می شود. (2

این نوع تولید  در شب امکان پذیر نیست. (3

پروتون به طور هم زمان از پروتئین ناقل درجهت شیب غلظت عبور می کند. (4

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در هر یاختۀ ماهیچه  ای انسان، به هنگام مصرف یک مولکول گلوکز و به  منظور تولید هر ترکیب سه  کربنی غیرقندی دوفسفاته طی188

اولین مرحلۀ تنفس یاخته  ای، به ترتیب از راست به چپ کدام تولید و مصرف می  شود؟

(2 (1

(4 (3

۱N ADH , ۲ADP۲N AD , ۲ADP+

۲ATP , ۱N ADH۲N AD , ۲ATP+

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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اختالل در تنفس یاخته ای ............189

نمی تواند، درنتیجه ایجاد جهش در ژن های مربوط به زنجیره انتقال الکترون ایجاد شود. (1

نمی تواند، درنتیجه ترکیباتی که در دفاع شیمیایی گیاهان نقش دارند، ایجاد شود. (2

می تواند، در کنار بیماری هایی مانند پوکی استخوان ایجاد شود. (3

می تواند، درنتیجه تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن در فرآیند تنفس بی هوازی انجام شود. (4

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

در واکنش قندکافت، هر ترکیب نوکلئوتیدی ............190

با از دست دادن پروتون اکسایش می یابد. (2 با دریافت الکترون کاهش می یابد. (1

دارای قندهای پنج کربنی است. (4 دارای باز آلی نیتروژن دار پورینی است. (3

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟191

الف) رادیکال های آزاد به علت داشتن الکترون های جفت شده، واکنش پذیری باالیی دارند.

ب) رادیکال های آزاد، به دنبال آسیب به بافت های بدن، با مولکول های تشکیل دهنده بافت واکنش می دهد.

ج) مطالعات نشان می دهد، الكل به سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از مولکول ها را افزایش می دهد.

د) سیانید نوعی ترکیب سمی است که با مهار تعدادی از واکنش های تنفس هوازی، سبب توقف تنفس یاخته شده و مرگ را به

دنبال دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟192

"هر رنای ............ قطعًا ............"

الف) پیکی - توسط آنزیمی ساخته می شود که در میان یاخته تولید شده است.

ب) ناقلی - توانایی اتصال حداقل به یک نوع آمینواسید را دارد.

ج) رناتنی - پس از تولید در کنار پروتئین هایی باعث ایجاد زیرواحدهای مستقل می شود.

د) پیکی - برای ترجمه از منافذ هسته خارج می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در یک یاختۀ استوانه ای موجود در شبکیۀ انسان، ............ نمی شود. (با تغ�ر)193

، احیاء پیرووات به کمک  (1

2) در غشای داخلی میتوکندری، بازسازی

انرژی ذخیره شده در  صرف تولید  (3

4) درون مادۀ زمینۀ سیتوپالسم تولید

N ADH

N AD+

N ADHATP

N ADH

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در یک فرد سالم چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟ (با تغ�ر)194

"در حین هر نوع انقباض عضلۀ چهار سر ران، ............"

الف) در مرحلۀ بی هوازی تنفس، یون هیدروژن تولید می نماید.

ب) درون تارچه ها،  تولید می شود.

، احیا می گردد. ج) پیرووات توسط 

د) یون کلسیم در اطراف تارچه ها یافت می شود.

F ADH۲

N ADH

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از محصوالت اولین مرحله تنفس یاخته ای مولکولی که ............195

دارای باز آلی است، با گرفتن الکترون کاهش می یابد. (1

دارای مونوساکارید است، با صرف انرژی وارد راکیزه می شود. (2

می تواند اکسایش و کاهش یابد، در فرآیند تولید استیل کوآنزیم  نیز تولید می شود. (3

توسط پروتئین های غشای داخلی راکیزه اکسایش می یابد، طی تغ�ر قند  فسفاته در سیتوپالسم تولید شده اند. (4

A

تالیفی حمید راهواره

در یاخته ماهیچه انسان، به دنباِل تجزیه شدن یک مولکول گلوکز، در راکیزه ............ می شود.196

ابتدا  تولید، سپس  آزاد گردیده و استیل تولید (1

ترکیب شش کربنی به دو ترکیب سه کربنی  تجزیه (2

پروتون ها با انتقال فعال و بدون صرف  به فضای بین دو غشا منتقل (3

به دنبال آزاد شدن  مولکول  دچار اکسایش (4

N ADHCO  ۲

ATP

CO۲F AD

تالیفی موسی بیات
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کدام گزینه عبارت زیر را در یاختۀ نگهبان روزنه به نادرستی تکمیل می کند؟197

"در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای ............"

داخلی میتوکندری، هر مولکول  حامل الکترون در سطح داخلی غشا دیده می شود. (1

داخلی میتوکندری، پروتئینی که یون هیدروژن را درجهت شیب غلظت منتشر می کند، جزء زنجیره نیست. (2

تیالکوئید، کمبود الکترون های فتوسیستم دو با تجزیۀ مولکول های آب جبران می شود. (3

تیالکوئید، پمپ  غشایی غلظت یون هیدروژن را در فضای دارای مولکول  می کاهد. (4DN A

تالیفی مسعود حدادی

در چرخه کربس برخالف ............198

قندکافت، پیرووات بعد از آزاد کردن  اکسایش می یابد. (1

واکنش تولید کراتین، به طور مستقیم  تولید نمی شود. (2

واکنش اکسایش پیرووات، مولکول کوآنزیم  آزاد می شود. (3

تخمیر الکتیکی، کاهش یافتن  با تولید پروتون همراه است. (4

CO۲

ATP

A

F AD

تالیفی موسی بیات

کدام مورد جملۀ روبه رو را به صورت نادرستی تکمیل می کند؟ "در تخمیر ............"199

الکتیکی، الکترون های گلوکز به مولکول پیرووات اضافه می شوند. (1

الکلی،  در سطح پیش ماده تولید نمی شود. (2

الکتیکی، آنزیم های الزم برای انجام تخمیر درون مایع میان یاخته ساخته می شوند. (3

الکلی، مصرف اکسیژن موجب تولید دی اکسید کربن در محل انجام قندکافت می شود. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر ترکیب انتقال دهندۀ الکترون که در غشای داخلی میتوکندری یافت می شود، چه مشخصه ای دارد؟200

با افزودن گروه فسفات به ATP، ADP می سازد. (1

با بخش های آب دوست و آب گریز غشا در تماس است. (2

در تأمین انرژی الزم جهت انتقال نوعی يون (در خالف جهت شیب غلظت آن) مؤثر است. (3

بدون مصرف ATP، یون های هیدروژن را به فضای بین دو غشاء میتوکندری وارد می کند. (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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............ برخالف ............ در غشای درونی راکیزه های بدن آدمی قرار ندارد.201

مجموعۀ آنزیمی که باعث تولید استیل  کوآنزیم  می شود - پروتئین انتقال دهندۀ پیرووات به میتوکندری (1

ساز عاملی که باعث تبدیل  به  می گردد - مجموعۀ آنزیمی  (2

پمپی که پروتون را از ماده زمینه خارج می کند - پروتئین ناقلی که پروتون را بین دو سوی غشا منتقل می کند (3

آنزیمی که باعث تولید مولکول پنج کربنی از شش کربنی می شود - عاملی که باعث تولید یون اکسید با دو بار منفی می شود (4

A

F ADH۲F ADATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

دربارۀ چشم انسان کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟202

در الیه ای که گیرنده های نوری مشاهده می شود، یاخته هایی مشاهده می شود که از نقاط وارسی عبور نمی کنند. (1

در همۀ یاخته هایی که در بخش های مختلف بیرونی ترین الیۀ چشم قرار دارند، دی اکسید کربن قطعًا درون راکیزه تولید (2

می شود.

هر یاختۀ ماهیچۀ موجود درون کرۀ چشم قادر به بازسازی مولکول های پذیرندۀ الکترونی است. (3

برای دیدن اجسام نور از بین یاخته های بخش های شفاف چشم عبور کرده و درنهایت به یاختۀ گیرندۀ نوری می رسند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه در رابطه با هر پلی ساکاریدی که از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده است، به درستی بیان شده است؟203

در هنگام تشکیل پیوند کوواالنسی، هم زمان یک مولکول آب تولید می کند. (1

مونومر هایی با ساختار حلقوی دارند که طی فرآیند تنفس یاخته ای تولید می شود. (2

در هنگام تشکیل آن ها ابتدا قند نیشکر ساخته می شود. (3

اغلب جانوران آنزیم تجزیه کنندۀ آن ها را ندارند. (4

تالیفی پیمان رسولی

چندمورد جملۀ مقابل را به طور درستی تکمیل می کند؟ "در ........... قطعًا ..........."204

الف) فرآیند گلیکولیز - دو مولکول آدنوزین تری فسفات به طور خالص تولید می شود.

ب) واکنش تولید  در قندکافت - مولکول سه فسفاته مصرف می شود.

ج) واکنش آزادشدن  در اکسایش پیرووات - به ازای هر گلوکز دو ترکیب دو کربنه تولید می شود.

د) فرآیند تولید استیل کوآنزیم  از گلوکز - به تعداد  کاهش یافته،  در سطح پیش ماده تولید می شود.

ATP

CO۲

AN AD+ATP

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در فرآیند قند کافت طی تشکیل پیرووات از قند فسفاته ............205

2) همانند  مصرف می شود. 1) برخالف  تولید می شود.

4) همانند  تولید می شود. 3) برخالف  مصرف می شود.

N ADHATPN AD+ADP

ATPN ADHN AD+ADP

تالیفی حمید راهواره

با فرض اینکه در یک سلول سالم مشیمیۀ انسان، نوعی مادۀ شیمیایی بتواند مانع ورود  به فضای درونی میتوکندری شود، در206

این صورت، ابتدا ............ متوقف خواهد شد.

H+

تجزیۀ مولکول  (2 تشکیل مولکول آب (1

تشکیل مولکول  (4 بازسازی  (3

ATP

N AD+ATP

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هر نوع تخمیر که تولید ATP فقط در مرحلۀ   قندکافت آن رخ می دهد، چه مشخصه ای دارد؟207

در مادۀ   زمینه ای سیتوپالسم صورت نمی پذیرد. (1

در آن پیرووات با از دست دادن کربن دی  اکسید به اتانال تبدیل می  شود. (2

در تولید فرآورده  های شیری و خیارشور نقش دارد. (3

قابل انجام در گیاهان است. (4

تالیفی پیمان رسولی

ATPهر یاخته ای که بتواند  را ............ بسازد، قطعًا توانایی ............208

طی واکنش های وابسته به نور - تولید  به کمک فسفات و انرژی حاصل از الکترون ها در راکیزه را نیز دارد. (1

سطح پیش ماده - تولید  در حضور اکسیژن را نیز دارد. (2

ساز موجود در غشاء تیالکوئید - تولید  در سطح پیش ماده را نیز دارد. به کمک آنزیم  (3

در پی تجزیۀ قند شش کربنه دوفسفاته - تولید  در دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون را ندارد. (4

ATP

ATP

ATPATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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درباره طرح زیر که دو واکنش را نشان می دهد، چند مورد درست است؟209

الف) هر دو واکنش نشان داده شده، در یکی از اندامک های سلول قابل انجام است.

ب) یک واکنش در هنگام تولید استیل  کو آنزیم  و واکنش دیگر هنگام چرخه کربس صورت می گیرد.

ج) در اولین مرحله از تنفس یاخته ای، هر دو واکنش قابل انجام است.

د) واکنش اکسایشی فقط در میتوکندری و واکنش کاهشی هم در راکیزه و هم در میان یاخته قابل انجام است.

هـ) بیشتر یاخته های خونی موجود در سیاهرگ کلیه، قابلیت انجام هر دو واکنش را دارند.

N AD ++ ۲H ++ ۲e ⇄− N ADH + H+

A

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در دانه های خشک و بدون آب لوبیا و نخود ............210

هیچ آبی وجود ندارد. (1

باکتری های تثبیت کننده نیتروژن وجود دارد. (2

الرو حشرات می توانند با تأمین آب رشد و نمو کنند. (3

عدم تولید هورمون آبسیزیک اسید مانع از رویش دانه ها می شود. (4

تالیفی حمید راهواره

اولین ............ در تجزیۀ گلوکز ............211

1) - همزمان با تبدیل بنیان استیل به استیل کوآنزیم A، آزاد می شود.

2) - حین واکنش انتهایی قندكافت مصرف می شود.

الكترون - درون مایع میان یاخته به نوعی نوکلئوتید انتقال می یابد. (3

4) - در واکنش های تولید پیرووات اکسایش می یابد.

CO۲

ATP

N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

اگر یاخته ای که توان بیان ژن دارد، توان تبدیل مولکول های سه کربنی پیرووات به ماده ای دوکربنه را داشته باشد قطعًا ............212

امکان انجام فرآیند های چرخۀ کربس را در میان یاختۀ خود خواهد داشت. (1

بازتولید  از  را به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون انجام می دهد. (2

می تواند در شرایط مناسب از یک گلوکز طی تنفس یاخته ای حدود 30،  تولید کند. (3

در ساختار خود دارای مادۀ وراثتی است که نیاز به فشردگی چندانی برای قرارگیری در یاخته ندارد. (4

N AD+N ADH

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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بیشترین انرژی الزم برای انقباض تارهای ماهیچه ای حاوی رنگ دانه قرمز فراوان در حرکات استقامتی ............ تأمین می شود.213

از سوختن گلوکز به روش هوازی و به کمک مجموعه پروتئینی غشاء درونی راکیزه (1

با برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات و انتقال آن به آدنوزین دی فسفات (2

از تجزیه نوعی ترکیب لیپیدی موجود در ساختار کیلو میکرون (3

طی تنفس بی هوازی و بدون دخالت زنجیره انتقال الکترون راکیزه (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام در ارتباط با هر نوکلئوتیدی سه فسفاته و حاوی باز آلی آدنین در نوعی یاخته پیش هسته ای صحیح است؟214

الف) پس از ورود به جایگاه فعال یک آنزیم پیوند پرانرژی بین فسفات های سوم و دوم آن شکسته می شود.

ب) شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته ها است و قندی متفاوت با جایگاه آغاز رونویسی دارد.

ج) تولید آن می تواند در حضور یا عدم حضور آخرین پذیرنده الکترون صورت گیرد.

فقط ج (2 الف - ب - ج (1

الف - ب (4 ب - ج (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در نوعی روش تأمین انرژی که موجب ورآمدن خمیر می شود ............ روشی از تخمیر که موجب ترش شدن شیر می شود215

............

همانند- تولید و مصرف انواع مولکول های نوکئوتیدی در میان یاخته رخ می دهد. (1

همانند- بازسازی  در سیتوپالسم تنها در نبود آخرین پذیرنده غیر آلی الکترون رخ می دهد. (2

برخالف- مولکول هایی ایجاد می شوند که در فرآیند تشکیل آن ها  مصرف می شود. (3

برخالف- پیرووات حاصل از قندکافت در حضور پذیرنده آلی الکترون به نوعی ترکیب کاهش می یابد. (4

N AD+

N ADH

تالیفی کیوان نصیرزاده

دربارۀ کلیه های یک فرد سالم کدام گزینه به درستی بیان شده است؟216

همۀ پروتئین هایی که در ادرار دیده می شوند، قطعًا در شبکۀ دورلوله ای به محتویات نفرون اضافه شده است. (1

با انجام تنفس یاخته های بی هوازی مقدار  کمی بازجذب می شود تا هم ایستایی خون حفظ شود. (2

همۀ مواد مترشحه به درون شبکۀ دوم مویرگی، مواد دفعی موجود در خوناب هستند. (3

هرچه مواد دفعی درون خوناب بیشتر باشد، میزان فعالیت آنزیم های چرخۀ کربس در یاخته های نفرون بیشتر خواهد بود. (4

H+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



در مورد تصویر زیر می توان گفت ........... .217

پروتئین آنزیمی، بخشی از زنجیره انتقال الكترون در راکیزه یا سبزدیسه است. (1

عبور یون های هیدروژن درجهت شیب غلظت و به روش انتشار ساده صورت می گیرد. (2

تولید نوکلئوتید پرانرژی با استفاده از فسفات یک ماده آلی فسفردار صورت می گیرد. (3

اكثر منبع رایج انرژی یاخته در راکیزه و تمام آن در سبزدیسه به این روش تولید می شود. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

به هنگام تجزیۀ یک مولکول گلوکز، طی اولین مرحلۀ تنفس در یاختۀ ماهیچه  ای انسان و به  منظور تولید هر ترکیب غیرقندی218

سه  کربنی دوفسفاته، کدام مورد به ترتیب تولید و مصرف می  شود؟

(2 (1

(4 (3

۱N AD , ۲ADP+۲N AD , ۲ATP−

۲ATP , ۲N ADH۲ADP , ۱N AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

جاندارانی که در یاخته هایی از آن ها عالوه بر چند نوع رنابسپاراز، سه نوع زنجیرۀ انتقال الكترون وجود دارد ........... .219

توان تولید  در سطح پیش ماده را برخالف تولید نوری  در میان باختۀ خود دارند. (1

ممکن نیست بدون دخالت زنجیرۀ انتقال الكترون، شکل رایج و قابل استفادۀ انرژی را بسازند. (2

ممکن است در شرایط کمبود اکسیژن بتوانند مولکول پیرووات را به اتانال یا الكتات تبدیل کنند. (3

می توانند در سه نوع اندامک مختلف، بدون ارتباط با چرخۀ یاخته ای، ماده ژنتیک را تکثیر کنند. (4

ATPATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در فرآیند تخمیر الکتیکی ............ فرآیند تخمیر الکلی ............220

همانند - ترکیبی سه کربنی اکسایش می یابد. (2 همانند - ترکیبی سه کربنی کاهش می یابد. (1

برخالف - ترکیبی دو کربنی کاهش می یابد. (4 برخالف - ترکیبی دو کربنی اکسایش می یابد. (3

تالیفی حمید راهواره

در ارتباط با واکنش های تنفس یاخته ای، نمی توان گفت ...........221

انرژی مورد نیاز انسان و زرافه به شکل یکسانی از غذایی که می خوریم تأمین می شود. (1

نیاز ما به انجام فرآیندی به نام تنفس یاخته ای به علت نیاز به اکسیژن است. (2

در تنفس یاخته ای ممکن است از یک مولکول گلوکز،  تولید نشود. (3

در هر نوع تنفس یاخته ای، از یک مولکول گلوکز،  تولید می شود. (4

CO۲

ATP

تالیفی مسعود حدادی
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در مرحله ای از تنفس که ............222

کربن دی اکسید تولید می شود،  نیز تولید می شود. (1

2) تولید می شود، ممکن است کربن دی اکسید مصرف شود.

ترکیب دو کربنی تولید می شود،  نیز تولید می شود. (3

ترکیب چهار کربنی تولید می شود،  نیز تولید می شود. (4

N ADH

N ADH

N ADH

N ADH

تالیفی منصور کهندل

به ازای سوختن کامل یک مولکول گلوکز، در هر چرخۀ کربس ............ هر اکسایش پیرووات، ............223

همانند - ترکیب سه فسفاته تولید می شود. (1

برخالف - مولکول دی اکسید کربن تولید می شود. (2

همانند -  کاهش می یابد. (3

برخالف - ترکیبی حاوی دو نوکلئوتید مصرف می شود. (4

N AD+

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

دربارۀ نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای با استفاده از گلوکز در باکتری های آمونیاک ساز موجود در خاک، چند مورد از موارد زیر224

درست است؟

الف- تولید تمام مولکول های ATP با دریافت فسفات از مواد آلی و به طور همزمان صورت می پذیرد.

ب- هنگام اکسایش قند سه کربنه و تبدیل آن به اسید سه کربنه، تعداد فسفات های آزاد محیط تغ�ر می کند.

ج- عناصر تشکیل دهندۀ محصوالت نهایی با پیش مادۀ اولیه از نظر نوع برخالف تعداد، تفاوتی ندارد.

کاسیا و پودوسیت های آدمی در شرایط عادی سرنوشت یکسانی دارند. د- محصول نهایی آن با یاخته های همراه آ

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

همۀ یاخته های ماهیچه ای که مستقیمًا توسط بخش خودمختار دستگاه عصبی تحریک نمی شوند  ، از لحاظ ............ با یکدیگر225

شباهت داشته و از نظر ............ متفاوت هستند.

توانایی احیای مولکول های پیروات - تعداد نوعی پروتئین با یک گروه ِهم و ساختار سوم (1

داشتن بیش از یک نوع اندامک حاوی هلیکاز - توانایی اتصال به سخت ترین نوع بافت پیوندی (2

توانایی شرکت در بخشی از ساختار لولۀ گوارش - داشتن نوعی آنزیم با توانایی اتصال به راه انداز (3

داشتن سارکومر هایی واجد رشته های پروتئینی - توانایی انتشار یون های کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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هر یاخته تولیدکننده پیروات در مسیر تجزیۀ گلوکز فقط ............226

در حضور اکسیژن فرآیند سوخت وساز را کامل می کند. (1

مربوط به جانداری است که با تولیدمثل جنسی تکثیر می شود. (2

زمانی باعث اکسایش پیرووات می شود که پذیرندۀ نهایی الکترون حضور داشته باشد. (3

با انجام مرحله اکسایش بیشتر از پیرووات استفاده می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به شکل زیر کدام گزینه درست است؟227

سیانید جزء شماره 1 این ساختار را مهار می کند. (1

جزء شماره 1، در انتقال الکترون پرانرژی از  نقشی ندارد. (2

جزء شماره 3، الکترون های پرانرژی  و  را انتقال می دهد. (3

محصول بازسازی شده توسط جزء شماره 2، برای نوعی آنزیم در چرخه کربس (4

به عنوان کوآنزیم استفاده می شود.

F ADH۲

N ADP HF ADH  ۲

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

ADPATPتولید  از  برای فرآیند ............ تولید آن در فرآیند ............ به روش آبکافت (هیدرولیز) ............ .228

رونویسی، برخالف - آندوسیتوز (درون بری) - صورت می گیرد (1

همانندسازی، همانند - اگزوسیتوز (برون رانی) - صورت نمی گیرد (2

قندکافت (گلیکولیز)، همانند - بازجذب در گردیزه - انجام می شود (3

تولید استیل کوآنزیم  از پیرووات، برخالف - جذب متیونین در روده باریک - انجام نمی شود (4A

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه در مورد آنزیم سازنده ATP در سطح پیش ماده نادرست است؟229

میزان محصوالت فسفات دار در پیش ماده این آنزیم، در مقایسه با فرآورده های آن بیشتر است. (1

امکان ندارد فعالیت این آنزیم در سیتوپالسم و میتوکندری (راکیزه) های یک تار ماهیچه ای مشاهده شود. (2

یکی از محصوالت جانبی این آنزیم، همانند مواد تولیدشده در اثر تجزیه آن، می تواند نوعی ماده زائد نیتروژن دار محسوب (3

شود.

برای جدا شدن سرهای میوزین از اکتین، ژن آنزیم فوق توسط رنابسپاراز 2 (RNA پلیمراز 2) در هسته های تار ماهیچه ای (4

رونویسی می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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چند مورد از موارد زیر برای رسیدن به محل نهایی خود باید از دستگاه گلژی عبور کنند؟230

الف) گلوتن در الیه خارجی آندوسپرم دانه گندم

ب) عوامل رونویسی در برگ گونرا

ج) برخی پلی پپتیدهای مربوط به چرخه کربس

د) پروتئین تسهیل کننده عبور آب در آندودرم ریزوم زنبق

الف - ب (2 فقط الف (1

الف - ب - ج - د (4 الف - ب - د (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

به طور معمول در یک یاخته ماهیچه تند ............ یاخته ماهیچه کند ............231

برخالف - مقادیر فراوانی  در هر میتوکندری تولید می گردد. (1

همانند - تولید شکل رایج و قابل استفاده انرژی در پی اکسایش  تداوم می یابد. (2

برخالف - مولکول شش کربنی دوفسفاته در ماده زمینه ای سیتوپالسم تجزیه می شود. (3

همانند - در حضور اکسیژن فراوان پیرووات در جهت شیب غلظت وارد راکیزه می شود. (4

ATP

N ADH

تالیفی موسی بیات

در طی واکنش های گلیکولیز چند مورد روی نمی دهد؟232

الف) آزاد شدن کربن دی اکسید همراه با تولید 

ب) تولید دو قند دوفسفاته همراه با کاهش فسفات محیط

ج) تولید سه ترکیب آلی دوفسفاته بدون کاهش فسفات محیط

د) تولید  همراه با تولید دو قند سه کربنی دوفسفاته

N ADH

N ADH

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

در گل جالیز، هر یاخته زنده تمایزیافته روپوست قطعًا ...........233

واکنش های نوری فتوسنتز را درون کلروپالست انجام می دهد. (1

دچار تغ�ر کوتینی شدن در دیواره یاخته ای می شود. (2

در اثر مصرف آب، گاز اکسیژن تولید می شود. (3

درون مایع میان یاخته خود آنزیمی با پیش ماده قند شش کربنه دوفسفاته تولید می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به تصویر زیر می توان گفت ............234

واکنش 1 همانند واکنش 2، باعث تولید یک ماده پرانرژی می شود. (1

واکنش 2 برخالف واکنش 1 نمی تواند باعث کاهش طول تار ماهیچه ای (2

شود.

در واکنش 1 برخالف واکنش 2،  قطعًا در سطح پیش ماده تولید (3

می شود.

4) مورد استفاده در واکنش 1 همانند  تولیدشده در واکنش

2، قطعًا به روش اکسایشی تولید نشده است.

ATP

ATPATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در هر یاختۀ غدۀ سپردیس (تیروئید) انسان، به منظور تغ�ر محصول نهایی قندكافت (گلیکولیز) و ورود آن به چرخۀ کربس الزم235

است تا این محصول ابتدا ............

در راکيزه (میتوکندری)،  تولید کند. (1

در درون راکیزه (میتوکندری)، به کوآنزیم A متصل شود. (2

در مادۀ زمینۀ میان یاخته (سیتوپالسم)، NADH بسازد. (3

در غشاء خارجی راكیزه (میتوکندری)، ATP تولید نماید. (4

CO۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

هر رشته عصبی که به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست تعلق دارد و با ماهیچۀ ............ سر بازو ارتباط مستقیم دارد، ............(با236

تغ�ر)

سه - باعث آزاد شدن کلسیم از شبکۀ سارکوپالسمی سلول بعدی خود می شود. (1

دو - می تواند در صورت کمبود اکسیژن، الکتیک اسید بسازد. (2

سه - جزئی از دستگاه عصبی حسی محسوب می شود. (3

دو - تحت تأثير نورون رابط قرار دارد. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام مورد جملۀ مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "واکنش های ........... در ........... متوقف یا کم می شوند."237

گلیکولیز - حضور اکسیژن (2 چرخۀ کربس - حضور  (1

زنجیرۀ انتقال الکترون - نبود اکسیژن (4 تولید استیل کوآنزیم  - نبود پیرووات (3

ATP

A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه در ارتباط با زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزۀ یک یاختۀ زندۀ پوششی بدن انسان نادرست است؟238

انرژی الزم برای پمپ کردن پروتون ها از الکترون های پر انرژی تأمین می شود. (1

یون های اکسید در ترکیب با پروتون های موجود در بستره، مولکول های آب را به وجود می آورند. (2

تنها راه ورود پروتون ها به بخش داخلی راکیزه (میتوکندری)، عبور از نوعی کانال پروتئینی است. (3

هر ترکیب دریافت کنندۀ الکترون، یون های  را به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) پمپ می کند. (4H+

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در اولین مرحلۀ تنفس یاخته ای، ............ دیرتر از ............ صورت می گیرد.239

تولید قند سه کربنه بدون فسفات - تولید قند سه کربنه دوفسفاته (1

واکنش کاهش در مولکولی با دو نوکلئوتید - تولید مولکول های پیرووات (2

تبدیل قند دوفسفاته به قند تک فسفاته - آبکافت نوعی نوکلئوتید (3

تبدیل قند تک فسفاته به دوفسفاته - تولید مولکول پیرووات (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

ADPهمزمان با .......... مصرف  صورت نمی گیرد.240

اکسایش استیل کوآنزیم  در میتوکندری (1

تبدیل گلوكز دوفسفاته به پیرووات (2

عبور پروتون از کانال پروتئینی در غشای داخلی میتوکندری (3

تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  (4

A

A

تالیفی مسعود حدادی

در ارتباط با دو جانور موش و زرافه، کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟241

انرژی موردنیاز در هر دو جانور به شیوه مشابهی از غذای خورده شده تأمین می شود. (1

اندام جلوئی حرکتی در هر دو جانور کار متفاوتی انجام می دهند ولی طرح ساختاری یکسان دارند. (2

بخش جلوئی طناب عصبی در هر دو جانور برآمده است و مغز را تشکیل می دهد. (3

انرژی مواد غذایی در یاخته های بافت عصبی هرکدام از آن ها با فرآیندهای متفاوتی آزاد می شود. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

در چرخۀ کالوین مولکول های سه کربنه و پنج کربنه وجود دارند ولی در چرخۀ کربس، مولکول های شش كربنه، پنج کربنه و چهارکربنه

وجود دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. مولکول های اصلی چرخۀ کالوین، دچار کاهش و چرخۀ کربس دچار اکسایش می شوند ولی به طور هم زمان

ناقلین الكترون در چرخۀ کالوین دچار اکسایش و در چرخۀ کربس دچار کاهش می شوند. (هر واکنش اکسایشی به طورمعمول با

یک واکنش کاهشی همراه است و بالعکس)

گزینۀ ۲: نادرست. در چرخۀ کالوین  (نوکلئوتید سه فسفاته) به  (نوکلئوتید دوفسفاته) تبدیل می شود ولی در چرخۀ

کربس عکس این مورد صورت می گیرد.

گزینۀ ۴: نادرست. در چرخۀ کالوین، کربن دی اکسید مصرف می شود ولی در هر چرخۀ کریس ۲ مولکول کربن دی اکسید تولید و

آزاد می شود.

ATPADP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 2

در تخمیر الکترون های  کاهش یافته (NADH) به یک ترکیب سه کربنی (پیروات) یا دو کربنی (اتانال) رسیده و الکتات یا

اتانول تولید می شود.

پیش مادۀ روبیسکو، دی اکسید کربن است که فقط در تخمیر الکلی تولید می شود.

N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 3

تخمیر به معنای بازسازی  با استفاده از یک پذیرندۀ آلی هیدروژن (مثل پیرووات) است که در نبود اکسیژن رخ می دهد و

سبب تداوم تولید  طی گلیکولیز می گردد چون آخرین پذیرندۀ الکترون  وجود ندارد. موارد 1 و 4 نیز تنها مربوط به

تخمیر الکلی هستند و در تخمیر الکتیکی رخ نمی دهند.

N AD+

ATP(O  )۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

MrKonkoriزیست دوازدهم فصل ۵دوازدهم

آقای کنکور
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گزینه 2 4

جابجایی مواد در این گیاهان از طریق مسیر آپوپالستی نیز می تواند انجام شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: طی چرخۀ کربس این اتفاق می افتد.

گزینه3: یاخته های نگهبان روزنه می توانند فتوسنتز کنند.

گزینه4: طی قندکافت این اتفاق می افتد.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 5

منظور از انرژی حاصل از زنجیرۀ انتقال الکترون، ATP است، که صرف اتصال انتقال دهندۀ عصبی به گیرنده اش در سلول

پس سیناپسی نمی شود زیرا انتقال دهندۀ عصبی و گیرنده اش ازنظر ساختاری مکمل هم هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ1: سنتز انتقال دهنده های عصبی مانند سنتز مولکول های دیگر نیاز به مصرف ATP دارد. 

گزینۀ3: پمپ سدیم - پتاسیم که در برقراری پتانسیل آرامش غشا سلول نقش دارد برای فعالیت خود، نیاز به مصرف ATP دارد.  

گزینۀ4: آزادسازی انتقال دهندۀ عصبی که با فرآیند اگزوسیتوز انجام می شود نیاز به مصرف ATP دارد.   

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 1 6

در چرخه کربس برخالف تخمیر مولکول  تولید می شود نه مصرف!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در باکتری ها نیز تخمیر رخ می دهد. باکتری ها فاقد هسته می باشند.

گزینۀ 3: به جز زنجیره انتقال الکترون که پذیرنده نهایی الکترون مولکول اکسیژن (ماده معدنی) می باشد، در سایر واکنش ها ازجمله

چرخه کربس و واکنش های تخمیری، پذیرنده های الکترون، مولکول های آلی هستند.

گزینۀ 4: طی واکنش های تخمیری چه الکلی چه الکتیکی،  تولید نمی شود.

N ADH

ATP

تالیفی موسی بیات

گزینه 1 7

سلول های کبدی و ماهیچۀ اسکلتی انسان بالغ توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند. فقط مورد "الف" درست است.

بررسی موارد:

الف) درست - در همۀ یاخته های زنده تجزیۀ گلوکز طی مرحلۀ بی هوازی تنفس سلولی (گلیکولیز) درون سیتوپالسم شروع

می شود.

ب) نادرست - سلول های ماهیچۀ اسکلتی در یک فرد بالغ تقسیم نمی شوند.

ج) نادرست - دقت کنید که به فعالیت سلول اشاره شده است که همۀ فعالیت های سلول را دربرمی گیرد. پس آنزیم های

درون سلولی برای انجام همۀ فعالیت های سلول کافی نیست.

د) نادرست - گلوکز از مویرگ ها به درون سلول های انسان وارد می شود.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 4 8

 در گام سوم چرخۀ کربس ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهارکربنی تبدیل می شود، هنگام انجام این فرآیند انرژی الزم برای ساخته

شدن یک مولکول  فراهم می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ 1: در گام اول گلیکولیز، گلوکز به ترکیب شش کربنی دوفسفاته تبدیل می شود که در این واکنش  مصرف و 

تولید می شود. 

گزینۀ 2: هنگام تثبیت دی اکسید کربن  نقشی ندارد. 

گزینۀ 3: در مرحلۀ تاریکی فتوسنتز از تبدیل مولکول سه کربنی به قند پنج کربنی انرژی تولید نمی شود. 

ADP

ATPADP

N ADH

تالیفی بهزاد پورغالمی

گزینه 4 9

گاز  در فرآیندهای تنفس سلولی (هوازی) و تنفس نوری، هر دو درون میتوکندری تولید می شود اما بقیۀ موارد مشترک

هستند.

CO  ۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 

گزینه 2 10

در همۀ باکتری ها (هوازی و بی هوازی)، مرحلۀ گلیکولیز انجام می شود. در سلول های ماهیچه ای انسان نیز حتی هنگامی که امکان

تنفس هوازی وجود ندارد و تخمیر الکتیکی انجام می شود، گلیکولیز صورت می گیرد، درنتیجه در همۀ باکتری ها همانند سلول های

ماهیچه ای انسان NADH ساخته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: باکتری ها طی تنفس بی هوازی قادر به تولید دی اکسید کربن نیستند.

گزینۀ3: نمی توان گفت همه باکتری ها توانایی انجام تخمیر دارند.

گزینۀ4: سلول های ماهیچه ای انسان مانند باکتری ها قادر به ساختن گلوکز نیستند.

از کشور 1391 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 11

برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات و انتقال آن به آدنوزین دی فسفات یکی از روش های بازتولید  در ماهیچه ها

است. ولی بیشترین مقدار  طی روش اکسایش در راکیزه ها و طی تنفس یاخته ای تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های 1 و 4: تارهای ماهیچه ای که مسئول انقباضات سریع اند بیشتر انرژی خود را از راه تنفس بی هوازی به دست می آورند.

گزینۀ 2: تارهای ماهیچه ای که مسئول انقباضات سریع اند (تار ماهیچه ای تند) بیشتر انرژی خود را از راه تنفس بی هوازی به دست

می آورند. ولی تارهای ماهیچه ای دارای میوگلوبین فراوان (تار ماهیچه ای کند) بیشتر انرژی خود را طی ساخته شدن اکسایشی در

زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه تولید می کنند.

ATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 12

تولید  با استفاده از کراتین  فسفات، در سطح پیش ماده صورت می گیرد.

تولید  به روش نوری، در کلروپالست (سبزدیسه) انجام می شود ولی این واکنش مربوط به یاخته های ماهیچه ای است! که

طبعًا سبزدیسه ندارند.

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 13

محصول نهایی قندکافت (گلیکولیز) پیرووات است که باید پس از ورود به میتوکندری در بستره، ابتدا  از دست بدهد،

سپس مادۀ دوکربنۀ حاصل اکسید شود (تولید  و NADH) و بعدازآن با کوآنزیم A ترکیب شود تا استیل کوآنزیم A برای ورود به

چرخۀ کربس مهیا شود.

CO  ۲

H+

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 14

تمام جانداران تنفس یاخته ای  دارند که با فرآیند گلیکولیز (قندکافت) آغاز می شود و در بخش ابتدایی آن به انرژی فعالسازی

(مصرف 2 موکول ATP) نیاز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. ژن مسئول ساخت برخی از پروتئین های میتوکندری روی ژنوم خود آن و ژن برخی دیگر روی ژنوم هسته قرار

دارد.

گزینۀ 3: نادرست. باکتری های گوگردی فتوسنتزکننده، مانند سایر فتوسنتزکننده ها توانایی جذب نور توسط رنگیزه  را دارند ولی

باتوجه به فرمول زیر، اکسیژن تولید نمی کنند، زیرا منبع اصلی الکترون برای آن ها آب نیست بلکه ترکیبات گوگردی مانند 

است.

گزینۀ 4: نادرست. سه روش تولید ATP از ADP عبارت اند از:

روش اکسایشی = که مخصوص جانداران هوازی است.

روش نوری = که مخصوص فتوسنتزکننده ها است.

در سطح پیش ماده = که همۀ یاخته ها توانایی انجام آن را دارند.

H  S۲

۶CO  +۲ ۱۲H  S +۲ نور → C  H  O  +۶ ۱۲ ۶ ۱۲S + ۶H  O۲

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 15

سؤال تعداد مواردی را می خواهد که به نادرستی بیان نشده اند، به عبارتی دیگر تعداد عباراتی را می خواهد که به درستی بیان

شده اند. فقط عبارت   "د  " به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ در غشاء درونی راکیزه از NADH و  برای تأمین الکترون استفاده  می شود که از این الکترون ها، انرژی

) تأمین  می شود. در هنگام جدا شدن الکترون(ها) از این دو ترکیب نوکلئوتیددار، موردنیاز برای جابه جایی پروتون ها (یون های 

هیچ تغ�ری در تعداد گروه فسفات آن ها رخ نمی دهد.

ب) نادرست؛ آمونیاک از تجزیۀ آمینواسید ها و نوکلئوتید ها ایجاد  می شود، نه از تجزیۀ نوکلئیک اسید ها. به تفاوت بین   "نوکلئوتید  "

و   "نوکلئیک اسید  " دقت کنید.

ج) نادرست؛ منبع انرژی رایج در یاخته های بدن انسان، ATP است. این مولکول نوعی نوکلئوتید است (نه نوکلئیک اسید).

همچنین این مولکول دارای قند ریبوز و 3 گروه فسفات و باز آلی آدنین است.

د) درست؛ درنتیجۀ سوخت وساز نوکلئیک اسید ها، اوریک اسید ایجاد  می شود که ممکن است در مفاصل انگشتان دست انسان

رسوب کرده و به بیماری نقرس و التهاب انگشتان دست منجر شود.

F ADH  ۲

H+

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 16

فقط مورد (ب) جمله را به نادرستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف: دیافراگم یک ماهیچه می باشد و می تواند درون خود گلیکوژن که پلیمری از گلوکز می باشد را بسازد و ذخیره کند.

ب: در غضروِف بیِن مهره ای، گلوکز اثری در تولید الکتات ندارد. زیرا سلول های این بافت فقط تنفس هوازی دارند.

ج: گلوکز در طی تنفس سلولی می سوزد و کربن دی  اکسید و آب تولید می کند.

د: در سلول های استخوانی در مرحلۀ 1 گلیکولیز، گلوکز با مصرف دو مولکول ATP به فروکتوز فسفاته تبدیل می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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گزینه 4 17

باتوجه به طرح سادۀ چرخه کربس، مشخص است که مولکول چهارکربنه ابتدای چرخه در انتها دوباره تولید می شود. دقت کنید که

مولکول های چهارکربنه دیگر نیز پس از چند واکنش دوباره ساخته می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اکسیژن به طور مستقیم در این واکنش ها شرکت نمی کند، بلکه در انتهای زنجیرۀ انتقال، الکترون به عنوان گیرندۀ نهایی

وارد عمل می شود.

گزینۀ 2: مثًال  (و مولکول های ناقل الکترون) به واکنش های دیگر چرخۀ کربس وارد نمی شوند.

گزینۀ 3: مولکول چهارکربنه ابتدایی پس از واکنش با استیل کوآنزیم  مولکول شش کربنه تولید می کند.

CO۲

A

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 18

طبق شکل کتاب درسی الکترون های  از سه پمپ و الکترون های  از دو پمپ عبور می کند.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1:  مستقیمًا الکترون های خود را به پروتئین سراسری عرض غشاء منتقل نمی کند.

گزینۀ 3: به علت عبور الکترو ن های  از سه پمپ غشایی و تلمبه کردن پروتون بیشتر از این سه پمپ انرژی بیشتری آزاد

می کند.

گزینۀ 4:  همانند  اکسایش می یایند.

N ADHF ADH  ۲

F ADH۲

N ADH

F ADH۲N ADH

اعتمادزاده تالیفی مازیار 
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گزینه 1 19

اگر به شکل کتاب درسی توجه کنید می بینید که پروتون ها در سه محل از زنجیرۀ انتقال الکترون از بخش داخلی به فضای بین دو

ساز جز زنجیرۀ انتقال الكترون نیست) غشا پمپ می شوند. (حواست هست که پروتئین 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در زنجیرۀ انتقال الكترون می بینید که الکترون ها در نهایت به اکسیژن مولکولی می رسند.

گزینۀ ۳: انرژی الزم برای انتقال پروتون ها از بخش داخلی به فضای بین دو غشا (نه بستره) از الکترون های پرانرژی فراهم می شود.

گزینۀ ۴: پمپ غشایی با مصرف انرژی الکترون پروتون را به فضای خارجی راكيزه منتقل می کند. (نه فضای خارج راكیزه)

ATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 1 20

همه باکتری ها می توانند در فرآیند گلیکولیز بدون مصرف اکسیژن  تولید کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: ریزوبیوم ها تثبیت نیتروژن را انجام می دهند اما این باکتری ها توانایی تثبیت کربن  دی اکسید را ندارند.

گزینۀ3: سیانوباکتری برای این گزینه صادق نیست !

گزینۀ4: برای باکتری های شیمیوسنتز کننده که کربن دی اکسید جو را تثبیت می کنند اما سولفید هیدروژن مصرف نمی کنند صادق

نیست!

ATP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 1 21

در همۀ سلول های زنده جانداران طی قندکافت که فرآیندی بی هوازی است ATP تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ2: یاخته های دیوارۀ لولۀ گوارش چنین جانورانی توانایی تولید و ترشح آنزیم سلوالز را ندارند. 

گزینۀ3: سیرابی و نگاری در تماس با غذای نیمه جویده شده و دوبار جویده شده قرار دارند. 

گزینۀ4: در شیردان جذب مواد غذایی صورت نمی گیرد.  

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 3 22

شکل مربوط به مولکول  است. فقط مورد "ب" نادرست است.

بررسی موارد:

: آدنوزین (باز آدنین + ریبوز) : قند پنج کربنی ریبوز،  : سه گروه فسفات،  : باز آلی آدنین، 

الف) در پله های دیسک (دنای حلقوی) بازهای آلی و پیوندهای هیدروژنی وجود دارد.

ب) بین سه گروه فسفات، دو پیوند پرانرژی وجود دارد.

ج) در گلیکولیز تولید  داریم. (هر چند در کتاب مشخص نکرده در چه مرحله ای)

د) پنج کربن در ریبوز و تعدادی کربن در باز آدنین (چون آدنین یک مولکول آلی است، بنابراین کربن دارد).

هـ) در رناتن،  داریم و ریبوزها با بازهای آلى دوحلقه ای در پیوند می باشند.

و) در مرحله یک گلیکولیز، مصرف  داریم.

ATP

ABCD

ATP

RN A

ATP

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 3 23

اگر  زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس مهار می شوند تا تولید  کم شود.

طی گلیکولیز (در مایع سیتوپالسمی) و چرخۀ کربس (در بستره میتوکندری)،  در سطح پیش ماده تولید می شود.

ATPATP

ATP

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

گزینه 3 24

فرآیند تخمیر (بی هوازی) و تنفس سلولی (هوازی)، هر دو با مصرف "پیروویک اسید" همراه هستند، ولی سایر موارد غلط

می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: گیرندۀ الکترون در تنفس هوازی، مولکول  است.

گزینۀ2: در تخمیر الکلی، گاز  تولید می شود.

گزینۀ4: تولید  و مصرف NADH، بین هر دو واکنش مشترک است.

O۲

CO۲

N AD+

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1394 مدارس برتر 

گزینه 1 25

آنزیم مورداستفاده در واکنش تولید ATP در سطح پیش ماده با استفاده از کراتین فسفات نوعی آنزیم درون یاخته ای است؛ پس

توسط ریبوزوم  های آزاد در میان یاخته ساخته می  شود و شبکۀ آندوپالسمی در تولید آن مؤثر نیست.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) این آنزیم پروتئینی است و در همۀ   پروتئین  ها پیوندهای یونی و برهم کنش های آبگریز دیده می  شود.

3 و 4) همۀ   آنزیم  ها در پایان واکنش دست نخورده باقی می  مانند و در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 26

باتوجه به تصویر زیر درمی یابیم که به طور معمول اندازه میتوکندری (راکیزه) از کلروپالست (سبزدیسه) کوچک تر است.

بررسی سایر گزینه ها

گزینۀ 1: نادرست. در فصل 1 خواندیم که واکنش های زیستی و آنزیمی نیازمند انرژی فعال سازی هستند. البته در مرحله اول

گلیکولیز این انرژی با آبکافت  فراهم می شود!

گزینۀ 2: نادرست. تولید  در یاخته های هوازی درون میتوکندری و در تنفس بی هوازی درون ماده زمینه میان یاخته

صورت می گیرد.

گزینۀ 4: نادرست. دنای راکیزه حلقوی است و می دانیم در دنای حلقوی، حداکثر در هر بار همانندسازی دو دوراهی ایجاد می شود.

ATP

N AD+

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 27

بررسی همه موارد:

الف) درست است. در کتاب درسی می خوانیم برای تجزیه کامل گلوکز در ماهیچه به اکسیژن نیاز است. اگر اکسیژن کافی به سلول

ماهیچه ای نرسد تخمیر رخ می دهد والکتات تولید شده و تجمع می یابد. برای تأمین اکسیژن باید خون رسانی به ماهیچه افزایش

یابد که در کتاب زیست 2 بیان شده است. افزایش جریان خون ماهیچه های اسکلتی مانند دیافراگم (ساختار گنبدی شکل مخطط

مؤثر در تنفس) بر عهده سمپاتیک است.

براساس کتاب زیست 1 در تنفس آرام و طبیعی، دیافراگم نقش اصلی را بر عهده دارد.

ب) درست است. افزایش میزان  می تواند منجر به تحریک سلول های گیرنده  و ایجاد جریان عصبی در آن ها شود.

جریان عصبی در اثر افزایش در جابه جایی یون های سدیم و پتاسیم از غشاء رخ می دهد. این جابه جایی سبب افزایش مصرف

ATP و درنتیجه افزایش تنفس سلولی و تولید  در این سلول ها است. ولی ارتباط آن با سمپاتیک را در کتاب زیست 1

می خوانیم. تحریک گیرنده های  سبب افزایش آهنگ تنفس است و همکاری دو مرکز تنظیم فعالیت قلب و تنفس برای

تأمین نیازهای تنفسی الزم است؛ که تحت کنترل اعصاب خودمختار تنظیم می شود. اعصاب هم حس (سمپاتیک) سبب افزایش

ضربان قلب و تعداد تنفس می شوند (دقت شود در صورت سؤال کلمه می تواند داریم نه قطعًا).

پ) درست است. اعصاب سمپاتیک تعداد ضربان قلب را زیاد می کند. پس فواصل بین منحنی ها کم می شود. درصورتی که گرفتگی

رگ های اکلیلی و عدم تغذیه ماهیچه قلب منجر به کاهش فعالیت قلب درنتیجه افزایش فاصله منحنی ها می گردد. از طرفی دیگر

اعصاب سمپاتیک برای افزایش فشارخون موجب افزایش ارتفاع QRS می شود؛ درصورتی که سکته قلبی (که می تواند در اثر

گرفتگی رگ های اکلیلی باشد) منجر به کاهش ارتفاع این موج است. پس می توانند اثر مخالف هم داشته باشند.

ت) درست است. تحریک اعصاب سمپاتیک باعث کاهش فعالیت های گوارشی ولی افزایش فعالیت های تنفسی می گردد.

CO  ۲CO  ۲

CO  ۲

CO  ۲

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 2 28

هر تار ماهیچه (کند یا تند) قادر است هر دو نوع تنفس هوازی و بی هوازی را انجام دهد. (نادرستی الف)

ورود  به مایع میان یاخته به معنی شروع انقباض است که با کوتاه شدن بخش های روشن و ثابت ماندن طول بخش های

تیره اتفاق می افتد. (درستی ب)

چون درون هر تار ماهیچه ای تعداد زیادی هسته وجود دارد، پس تعداد زیادی کپی از هر ژن در یک تار ماهیچه ای وجود دارد.

(نادرستی ج)

تولید ATP در سطح پیش ماده از مشخصات قندکافت است که در مایع میان یاختۀ همۀ یاخته های زنده انجام می شود. (درستی

د)

Ca۲+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 29

دقت کنید که در بافت عصبی انسان، دو نوع یاخته عصبی و یاخته غیرعصبی دیده می شود. موارد "ج" و "د" به طور نادرستی

جمله فوق را تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. میتوکندری ها، مستقل از دنای هسته همانندسازی می کنند و تقسیم می شوند.

ب) درست. چون یاخته های بافت عصبی در حالت هوازی تنفس می کنند پس قادر هستند در انتهای زنجیرۀ الکترونی، به اکسیژن

الکترون داده و با تبدیل دو اتم اکسیژن به اکسید، دو مولکول آب ایجاد کنند.

ج) نادرست. به دو روش! در یاخته های انسان (به طور کلی جانوران) ساخت نوری  انجام نمی شود.

د) نادرست. تولید کروموزوم در یاخته های آماده برای تقسیم اتفاق می افتد، در صورتی که یاخته های عصبی تقسیم نمی شوند.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 30

مرحله ای از تنفس یاخته ای که در آن  مصرف می شود، قندکافت است. در این مرحله بی هوازی  مصرف شده،

 و  تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در قندکافت  در سطح پیش ماده تولید می شود.

گزینۀ 2: از آنجایی که قندکافت در مایع میان یاخته انجام می شود، همه آنزیم های درگیر در آن از رونویسی ژن های هسته ای تولید

می شوند.

گزینۀ 4: در قندکافت ترکیب 6 کربنه حاصل از گلوکز شکسته شده و دو ترکیب 3 کربنه تولید می شود. دقت کنید که در این واکنش

پیوند کوواالنسی بین دو اتم کربن شکسته می شود.

ATPN AD+

H+N ADH

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 31

در صورت مصرف یک مولکول پیروویک اسید تا تشکیل یک ترکیب شش کربنی در چرخه کربس یک مولکول کربن دی اکسید

Nتولید و یک مولکول  مصرف می شود. AD+

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 32

همه موارد جمله را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

، نیازمند صرف انرژی است. این انرژی یا از مواد مغذی حاصل الف) نادرست. اتصال یک گروه فسفات به  و تولید 

می شود و یا از انرژی نور خورشید در گیاهان و یا باکتری های فتوسنتزکننده تأمین می شود.

ب) نادرست. با اینکه تشکیل ساختارهای درون یاخته نیازمند مصرف  است ولی عالوه براین، انرژی حاصل از  در

بسیاری از واکنش ها و فعالیت های دیگر یاخته نیز مورداستفاده قرار می گیرد. مثل تبدیل گلوکز به قند شش کربنی دوفسفاته در

قندکافت!

ج) نادرست. برای تولید  بایستی یک پیوند پرانرژی بین گروه های فسفات  و یک گروه فسفات دیگر برقرار شود؛

بنابراین درنهایت یک پیوند پرانرژی به آدنوزین دی فسفات اضافه می شود، نه به آدنوزین!

د) نادرست. در ساختار  دو پیوند پرانرژی وجود دارد که شکستن هر دو آن ها نیازمند دو مولکول آب است.

ADPATP

ATPATP

ATPADP

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 33

پمپ های زنجیره انتقال الکترون با استفاده از انرژی الکترون های ناقل های الکترونی  و  یون های هیدروژن

را در خالف جهت شیب غلظت از بستره راکیزه به فضای بین دو غشا منتقل می کنند، از این رو غلظت پروتون را در بستره کاهش و

 را افزایش می دهند از طرفی با افزایش غلظت پروتون در فضای بین دو غشاء  فضای بین دو غشای خارجی و داخلی

ساز به صورت یک مجموعه پروتئینی یون های هیدروژن را از طریق کانال پروتئینی اش در راکیزه را کاهش می دهد. آنزیم 

جهت شیب غلظت از فضای بین دو غشا به بستره راکیزه منتقل می کند، از این رو غلظت پروتون را در بستره افزایش و  را

کاهش می دهند از طرفی با کاهش غلظت پروتون در فضای بین دو غشاء  فضای بین دو غشای خارجی و داخلی راکیزه را

افزایش می دهد.

N ADHF ADAH  ۲

pHpH

ATP

pH

pH

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 34

الکتیک اسید انباشته شده در ماهیچه که منجر به درد عضالنی نیز می گردد به تدریج تجزیه شده و مانند پیروات می تواند در اثر

تجزیه کامل،  تولید  کند.

انواعی از باکتری ها تخمیر الکتیکی انجام می دهند به عنوان مثال در اثر تخمیر الکتیکی توسط باکتری موجود در شیر و تولید

الکتیک اسید، شیر فاسدشده و ترش مزه می شود (رد گزینه 1). برخی از آن ها در تولید فرآورده های غذایی مانند خیارشور استفاده

شده و الکتیک اسید تولید می کنند (رد گزینه 2). در هنگام ورزش و حرکات عضالنی سریع، یاخته ماهیچه ازطریق تخمیر الکتیکی

انرژی موردنیاز خود را تأمین می کند. با تجمع الکتیک اسید و تحریک گیرنده های شیمیایی، درد و پاسخ التهابی در ماهیچه ایجاد

می گردد (رد گزینه 3).

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2

گام اول

گام دوم

35

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

منظور از مرحلۀ بی هوازی تنفس در یک سلول میان برگ اطلسی، گلیکولیز است.

ATP همان طور که در شکل زیر مشاهده می شود، در گام آخر گلیکولیز ضمن تولید هر ترکیب کربن دار بدون فسفات، دو مولکول

تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در گام 1 گلیکولیز فقط این اتفاق رخ می دهد.

گزینۀ 3: در گام   1،  تولید نمی شود.

گزینۀ 4: در گام 2 ضمن تولید ترکیب کربن دار یک فسفاته مولکول  مصرف نمی شود.

N ADH

N AD+
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گزینه 4 36

ازآنجایی که در مایع میان یاخته ای همه یاخته ها مرحله اول تنفس یاخته ای (قندکافت) انجام می شود، پس بدون نیاز به راکیزه نیز

 (در سطح پیش ماده) تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای الزامًا فتوسنتز انجام نمی دهند. گزینۀ 1: همه یاخته های نرم آ

گزینۀ 2: منظور از بخش استحکامی، دیواره یاخته ای است. یاخته های اسکلرئید در گیاه گالبی فتوسنتز انجام نمی دهند.

گزینۀ 3: واکنش های فتوسنتزی در یاخته های سرالدی اتفاق نمی افتد و این یاخته ها فاقد توانایی انجام فتوسنتز هستند.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 37

در گلیکولیز ATP مصرف می شود. در همۀ یاخته ها، قندکافت در مایع میان یاخته انجام می شود. آنزیم های اتصال دهندۀ آمینواسید

به رنای ناقل در مایع میان یاخته فعالیت می کند.

در طی زنجیرۀ انتقال الکترون دی اکسید کربن تولید نمی شود. در چرخۀ کربس  تولید می شود ولی دقت کنید که

استیل کوآنزیم A در واکنش اول چرخۀ کربس مصرف می شود.

F ADH  ۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 38

هر قند سه کربنی در قندکافت دوفسفاته نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: منظور  است.

گزینۀ 2: مولکول های سه کربنی دوفسفاته، تک فسفاته و پیرووات به دنبال تولید یک مولکول قند دوفسفاته ایجاد می شوند.

،  و پیرووات است. پس  و  و گلوکز مولکول های مصرفی گزینۀ 4: محصوالت قندکافت، 

خواهند بود.

N ADH

ATPN ADHADPN AD+

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 39

در قندكافت از تجزیۀ یک مولکول گلوکز، دو پیرووات به دست می آید، سپس پیرووات وارد میتوکندری شده و طی یک واکنش

، دو الكترون گرفته و به اکسایش تبدیل به استیل کوآنزیم A می گردد؛ مانند هر واکنش اکسایش دیگری در اینجا نیز 

 تبدیل می شود؛ بنابراین می توان گفت با اکسایش دو مولکول پیرووات حاصل از گلوكز، چهار الكترون به دو مولکول

 درون میتوکندری افزوده شده و دو مولکول  به وجود می آید نه دو الكترون!

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در واکنش سوم گلیکولیز دو قند سه کربنی اکسید شده و هریک با از دست دادن دو الکترون باعث کاهش دو مولکول

 به  می شوند.

گزينۀ "2": در طی اکسایش دو مولكول سه کربنی پیرووات حاصل از گلوکز درون میتوکندری و تولید دو بنیان استیل دو کربنی،

کربن اضافه به شکل دو مولکول کربن دی اکسید به فضای درونی میتوکندری رها می شود.

گزينۀ "3": با تبدیل گلوکز به دو مولکول پیرووات، درنهایت دو گروه فسفات آزاد از مایع میان یاخته به دو مولکول  متصل

شده و دو مولکول  تولید می شود.

N AD+

N ADH

N AD+N ADH

N AD+N ADH

ADP

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 40

راكیزه بدون ارتباط به نور، طی فرآیند تنفس یاخته ای، اکسیژن جذب و کربن دی اکسید را دفع می کند. ولی سبزدیسه فقط در

حضور نور توان جذب کربن دی اکسید و دفع اکسیژن را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. برای تولید مواد آلی از معدنی، سبزدیسه برخالف راكیزه نقش اساسی دارد.

تذكر: البته راكیزه با تولید گاز موردنیاز فتوسنتز یعنی کربن دی اکسید می تواند در تولید مواد آلی به طور غیرمستقیم نقش داشته

باشد ولی چون گیاه اكثر کربن دی اکسید الزم را از محیط اطراف می گیرد، نقش راکیزه در این مورد اساسی نیست.

گزینۀ ۲: نادرست. درون راکیزه هر دو واکنش تبدیل  به  و بالعکس بدون ارتباط با نور روی می دهد. درون

سبزدیسه واکنش  به  و بالعکس در حضور نور روی می دهد.

گزینۀ ۳: نادرست. هر دو اندامک راکیزه و سبزدیسه، دارای دنای حلقوی و توان تکثیر مستقل از چرخۀ یاخته ای هستند ولی تکثیر

دنا به کمک هلیکاز و دنابسپاراز صورت می گیرد که هر دو از آنزیم های پروتئینی محسوب می شوند.

یادآوری: تنها آنزیم غیرپروتئینی که در سطح کتاب درسی باید بشناسیم، نوعی رنای رناتنی است که در ساختار ریبوزوم (بخش بزرگ

) در هنگام ترجمه باعث ایجاد پیوند پپتیدی (اتصال آمینواسیدها به هم طی واکنش سنتز آبدهی) می گردد. مجاور خانه 

N AD+N ADH

N ADP +N ADP H

A

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3

گام اول

گام دوم

41

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

منظور از یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی، یاخته های نگهبان روزنه، تار کشنده و کرک است.

در گیاه شب بو، یاخته های کرک، نگهبان روزنه و تار کشنده (یاخته های تمایز یافتۀ روپوستی) می توانند با فرآیند مصرف آب سبب

شوند که جذب آب از ریشه بیشتر شود و در تداوم جریان شیرۀ خام نقش داشته باشند. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در بین یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی، فقط یاخته های نگهبان روزنه   قادر به انجام فتوسنتز هستند و درنتیجه آنزیم روبیسکو

در آن ها فعال است.

گزینۀ2: منظور از پلی مر اسیدچرب پوستک است که در بین یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی، یاخته های تارکشنده را نمی پوشاند.

گزینۀ4: در مرحلۀ بی هوازی تنفس یا مرحلۀ گلیکولیز، 2 یون هیدروژن تولید می شود.

گزینه 3 42

هر دو تخمیر کمک می کنند تا واکنش های قندکافت جریان پیدا کند. در واکنش های قندکافت  در سطح پیش ماده ساخته

می شود، پس می توان گفت هر دو نوع تخمیر در نهایت باعث می شوند که  ساخته شود.

راکیزه در تخمیر دخالتی نمی کند (رد گزینۀ 1). از طرفی دقت کنید که پیرووات با گرفتن الکترون ها به الکتات تبدیل می شود. پس

پیرووات احیا می شود، نه اکسید! (رد گزینۀ 2) دقت کنید که مسیرهای تخمیری در واکنش های مصرف کننده پیرووات انرژی آزاد

نمی کنند، در مقابل الکترون های پرانرژی تولید شده را نیز مصرف می کنند. (رد گزینۀ 4)

ATP

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 43

میتوکندری یا راکيزه اندامکی است که در یوکاریوت ها تنفس هوازی در آن انجام می شود.

راكيزه:

۱) دارای دناهای حلقوی متعددی و رناهای خطی هستند.

۲) دارای دناهای حلقوی متعددی است که چون همگی از یک نوع هستند هم جهش های حذفی، واژگونی و جابه جایی که تنها در

یک کروموزوم رخ می دهند و هم جهش مضاعف شدگی که در میان دو کروموزوم همتا رخ می دهند در میان دنای آن ها رخ

می دهد.

۳ و ۴) ژن برخی از پروتئین های مؤثر در تنفس یاخته ای در دنای هسته ای قرار دارد این ژن ها پس از رونویسی توسط رناتن های

سیتوپالسمی ترجمه و سپس با عبور از دو غشا (چهار الیه فسفولیپیدی) وارد راکیزه می شود.

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 1 44

بررسی سایر گزینه ها :

گزینۀ 2: در گلیکولیز کربن دی اکسید تولید نمی شود.

گزینۀ 3: در گلیکولیز همانند چرخۀ کربس ترکیب های فسفات دار ازجمله  وجود دارد.

گزینۀ 4: در چرخۀ کربس برخالف گلیکولیز کربن دی اکسید که ترکیبی یک کربنی است تولید می شود.

ATP

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 2 45

موارد "ب" و "د" درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

الف- نادرست؛ یاخته های ماهیچۀ قلبی و اسکلتی، تقسیم نمی شوند و همیشه در مرحلۀ  از چرخۀ یاخته ای می مانند؛ پس

تعداد هسته شان افزایش نمی یابد. در ضمن تارچه ها فاقد هسته هستند و این تارها هستند که هسته دارند.

ب- درست؛ با ورزش، تارهای ماهیچه ای تند (دارای میتوکندری کم / تولید ATP بیشتر به روش تخمیر و در سطح پیش ماده) به

تارهای ماهیچه کند (دارای میتوکندری زیاد/ تولید ATP بیشتر به روش اکسایشی) تبدیل می شوند.

ج- نادرست؛ ژن های مربوط به گیرندۀ گلوکاگون در تمام یاخته های هسته دار بدن آدمی وجود دارند ولی فقط در یاخته های کبدی

بیان می شوند.

د- درست؛ با تبدیل تار های ماهیچه ای تند به کند، عالوه بر تعداد میتوکندری ها، مقدار میوگلوبین نیز افزایش می یابد.

G۰

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 46

به طورمعمول آدنوزین تری فسفات  از آدنوزین دی فسفات  تشکیل می شود و همچنین افزوده شدن فسفات به

،  و  تشکیل می شود. آدنوزین مرحله ای صورت می گیرد، که درنتیجه به ترتیب 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هریک از ویژگی های جانداران ازجمله هم ایستایی که عبارت است از ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندارن، به در

اختیار داشتن  وابسته است.

گزینۀ 2:  دارای سه حلقه ازجمله یک باز آدنین دوحلقه ای (یک حلقۀ پنج ضلعی و یک حلقۀ شش ضلعی) و قند ریبوز

پنج ضلعی در ساختار خود است.

گزینۀ 3:  برای آزاد کردن انرژی نیاز به شکستن پیوندهای پرانرژی بین فسفات های خود است که توسط فرآیند هیدرولیز

(آبکافت) و با مصرف مولکول آب صورت می گیرد.

(ATP )(ADP )

AM PADPATP

ATP

ATP

ATP

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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گزینه 2 47

فقط مورد (ب) جمله را به درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. یاخته خونی که فاقد هسته و دارای راکیزه باشد نداریم. البته گرده ها (پالکت ها) فاقد هسته ولی دارای راکیزه

هستند که عضو یاخته های خونی محسوب نمی شوند و در واقع قطعات یاخته ای هستند.

طرح زیر را به خاطر بیاورید:

ب) درست. در فرآیند گلیکولیز (قندکافت) در بخش اول دو مولکول  مصرف می شود و در بخش آخر 4 مولکول  در

سطح پیش ماده تولید می شود. در اینجا منظور گویچه های سفید دانه دار (نوتروفیل، بازوفیل و ائوزنوفیل) هستند که هم هسته و

هم راکیزه دارند.

طرح آبکافت (گلیکولیز) را به خاطر بیاورید:

ج) نادرست. در سه بخش از قندکافت (گلیکولیز) مادۀ کربن دار دوفسفاته تولید می شود:

ATPATP
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بخش اول = که قند شش کربنه دوفسفاته ایجاد می شود (گلوکز فسفاته) و نیاز به مصرف 2 مولکول  دارد. بخش سوم که

مادۀ سه کربنۀ یک فسفاته به سه کربنۀ دوفسفاته تبدیل می شود

د) نادرست. در هیچ مرحله ای از گلیکولیز (آبکافت) آدنوزین تولید یا مصرف نمی شود!

به خاطر بیاوریم که آدنوزین حاصل اتصال قند پنج کربنه به باز آلی آدنین و به صورت زیر است:

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 48

درون راکیزه تعداد زیادی رنا (رشتۀ پلی نوکلئوتیدی خطی) وجود دارد که همگی از رونویسی ژن های دنای حلقوی راکیزه ساخته

می شوند.

برخی از فعالیت های راکیزه به صورت مستقل از هسته انجام می گیرد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 49

گیاهانی که تثبیت کربن را تنها در چرخۀ کالوین انجام می دهند، گیاهانی از نوع  هستند. طبق گفته کتاب درسی، گیاهان

، هم تنفس نوری و هم تنفس هوازی رخ می دهد. توانایی انجام هر دو نوع تخمیر الکتیکی و اتانولی را دارند. در گیاهان 

در این گیاهان:

- تولید دی اکسید کربن: طی تنفس نوری و تنفس هوازی در راکیزه و طی تخمیر اتانولی در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم رخ می دهد.

- مصرف مولکول اکسیژن: در راکیزه برای تولید آب و در سبزدیسه طی تنفس نوری رخ می دهد.

- مصرف دی اکسید کربن: در سبزدیسه طی چرخۀ کالوین رخ می دهد.

- مصرف مولکول پنج کربنه: می تواند در راکيزه و سبزدیسه رخ دهد.

- تولید مولکول شش کربنه: در سیتوپالسم طی قندكافت، در راکیزه طی تنفس هوازی و در سبزدیسه طی چرخۀ کالوین رخ

می دهد.

C  ۳

C۳

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 1 50

تارهای ماهیچه ای تند و کند در ماهیچه ای چهار سر ران دیده می شوند.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ الف: تار ماهیچه ای تند بیشتر انرژی خود را از راه تنفس بی هوازی به دست می آورند و بدون دخالت راکیزه.

گزینۀ ب: تارهای ماهیچه ای دارای میوگلوبین فراوان (تار ماهیچه ای کند) بیشتر انرژی خود را طی ساخته شدن اکسایشی در

زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه تولید می کنند.

گزینۀ ج: طی مراحل گلیکولیز در هر یاخته، طی گام اول قند فروکتوز دوفسفاته و در گام آخر بنیان پیروویک اسید یا همان پیرووات

حاصل می شود.

گزینۀ د: در تنفس بی هوازی یاخته های ماهیچه ای تند تخمیر رخ می دهد. و پیرووات بدون از دست دادن دی اکسید کربن به

الکتات تبدیل می شود.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 51

یاخته های پوششی ریزپرزداری که در حد دورۀ متوسطه باید بشناسیم عبارت اند از:

الف) یاخته های پوششی استوانه ای ریزپرزدار رودۀ باریک = که برای فرآیند جذب تخصصی شده اند.

ب) یاخته های پوششی مکعبی ریزپرزدار در لوله های گردیزه = که برای بازجذب تخصصی شده اند.

یاخته  های پوششی استوانه ای رودۀ باریک بخشی از مخاط هستند ولی یاخته های پوششی مکعبی گردیزه در ساختار مخاط قرار

ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: به توضیحات باال رجوع شود.

گزینۀ 3: یاخته های هسته دار بدن آدمی دارای دنای خطی و درون میتوکندری های خود دارای دنای حلقوی و همچنین توان

تنفس هوازی و چرخۀ کربس هستند.

گزینۀ 4: یاخته های پوششی رودۀ باریک و کلیه هر دو در حفرۀ شکمی و درنتیجه زیر دیافراگم قرار دارند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 52

تمامی موارد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) اگر  زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قندكافت و چرخۀ کربس مهار می شوند تا تولید  کم شود؛ مهار زنجیرۀ

انتقال الکترون دیده نمی شود.

ب) تحلیل و ضعیف شدن ماهیچه های اسکلتی (نه صاف) و سیستم ایمنی از عوارض سوء تغذیه است.

ج) بخش قشری فوق کلیه با ترشح هورمون کورتیزول در تضعیف دستگاه ایمنی نقش دارد؛ نه بخش قشری کلیه.

د) یاخته های بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیره گلیکوژن کبد برای تأمین انرژی استفاده می کنند. گلیکوژن عضالت برای

استفاده سایر یاخته های بدن تجزیه نمی شوند و این سلول ها برای هورمون گلوکاگون گیرنده ندارند.

ATPATP

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 4

گام اول

گام دوم

53

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هدف سوال قندکافت و چرخۀ کالوین می باشد.

در این گیاهان تثبیت کربن  دی اکسید فقط در چرخۀ کالوین رخ می دهد که همان طور که می دانید در این چرخه ADP تولید

می شود.در مرحلۀ بی هوازی تنفس یعنی قندکافت ADP هم تولید و هم مصرف می شود.

گزینه 1 54

فقط مورد (د) نادرست است.

بررسی موارد:

منظور سؤال، میتوکندری (راکیزه) است.

الف) درست. در غشای داخلی (چین خورده) که وسعت بیشتری دارد حداقل پمپ پروتن و پمپی برای ورد پیرووات به صورت فعال

به ماده زمینه میتوکندری باید وجود داشته باشد.

ب) درست. عبور گازها از تمام غشاها همیشه به روش انتشار ساده صورت می گیرد.

ج) درست.  تولیدشده در ماده زمینه راکیزه باید برای استفاده از آن خارج شود و  تولیدشده در واکنش گلیکولیز

(قندکافت) باید از ماده زمینه سیتوپالسم به ماده زمینه راکیزه واردش شود که در هر دو مورد این مواد باید از هر دو غشای راکیزه

عبور کنند.

د) نادرست. افزایش مقدار هورمون های تیروئیدی، باعث افزایش سوخت وساز می شود که می تواند تولید آب در مرحله نهایی

زنجیره انتقال الکترون را افزایش (نه کاهش) دهد.

ATPN ADH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 55

کنه ای اسفنجی، یاخته های غالف آوندی و یاخته های یاخته های مابین دو روپوست برگ گیاه گندم (تک لپه)، یاخته های نرم آ

سامانه های آوندی هستند. در همه این یاخته ها، دیواره یاخته ای وجود دارد. دیواره همه یاخته های گیاهی در استحکام یاخته و

استحکام آن بخش از گیاه مشارکت دارد.

دقت کنید که همه این یاخته ها (از جمله یاخته های آوندی) الزامًا فتوسنتز انجام نمی دهند (رد گزینۀ 1) و (از جمله یاخته های آوند

چوبی) الزامًا زنده نیستند (رد گزینۀ 2) و (از جمله یاخته های غالف آوندی) الزامًا با یاخته های دیگر فاصله ندارند (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 56

موارد "الف" و "د" عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) تولید استیل کوآنزیم  در میتوکندری رخ می دهد، درحالی که گویچۀ  قرمز میتوکندری ندارد.

ب) در پرکاری غدۀ تیروئید سوخت وساز بیشتر می شود و میزان مصرف گلوکز و نیز میزان تولید و مصرف پیرووات بیشتر می شود.

ج) با افزایش اکسایش گلوکز، کربن  دی اکسید و آب تولید می شود و به کمک آنزیم انیدراز کربنیک گویچه های قرمز به

اسیدکربنیک تبدیل می شود.

د) تخمیر الکتات در بافت غضروفی نداریم.

A

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 57

حفظ هریک از ویژگی های جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل به در اختیار داشتن  وابسته است.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1:  یک ریبونوکلئوتید است، پس در فرآیند همانندسازی نمی تواند در مقابل رشتۀ الگو قرار گیرد.

گزینۀ 2: این مولکول فاقد پیوند هیدروژنی است.

گزینۀ 3: در انتقال فعال همسو مانند سدیم- گلوکز،  مستقیمًا دخالتی ندارد.

گزینۀ 4: در هر دو فرآیند ذکرشده  مورد استفاده قرار می گیرد.

ATP

ATP

ATP

ATP

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

گزینه 2 58

پیرووات حاصل از قندکافت در تخمیر الکتیکی و در حضور حامل آلی الکترون به الکتات کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در تخمیر اتانولی (نه الکتیکی) پیروات با از دست دادن دی اکسید کربن به اتانال تبدیل شده و سپس اتانال در حضور حامل

آلی الکترون به اتانول کاهش می یابد.

گزینۀ 3: تخمیر در مادۀ زمینۀ سیتوپالسم اتفاق می افتد نه در راکیزه، همچنین بنیان استیل در حضور اکسیژن از پیروات حاصل

می شود و در کربس مصرف می شود و ارتباطی با تخمیر ندارد.

گزینۀ 4: پیرووات حاصل از قندکافت در تخمیر الکتیکی و در حضور حامل آلی الکترون با گرفتن الکترون از  به نوعی

ترکیب کاهش می یابد. ولی در تخمیر اتانولی پیروات با از دست دادن دی اکسید کربن به اتانال تبدیل شده و سپس اتانال در

حضور حامل آلی الکترون با گرفتن الکترون از  به اتانول کاهش می یابد.

N ADH

N ADH

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 1 59

پمپ غشایی که منجر به اکسایش  می شود و پروتئینی که سبب اکسایش پیرووات می شود را می توان در نظر گرفت،

هر دو این موارد منجر به تداوم فرآیندهای تنفس هوازی می شود. در تنفس هوازی کربن دی اکسید تولید شده باعث افزایش

فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در غشای داخلی راکیزه در جریان تولید استیل کوآنزیم  مولکول  کاهش می یابد در حالی که در ایجاد شیب

غلظت پروتون دو سوی غشای داخلی راکیزه نقشی مهم ندارد.

گزینۀ ۳: ساخته شدن  در غشای داخلی راکیزه از طریق زنجیرۀ انتقال الكترون است؛ نه در سطح پیش ماده.

گزینۀ ۴: پمپ های موجود در غشای داخلی راکیزه در کاهش تراکم  بستره نقش دارند. این پمپ ها انرژی الزم برای انتقال

.( پروتون ها را از الکترون های پرانرژی فراهم می کنند نه انرژی زیستی (

N ADH

AN AD+

ATP

H+

ATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 60

، پیوندهای پر انرژی بین گروه های فسفات ایجاد و با شکسته شدن این پیوندها، انرژی هنگام تشکیل مولکول  از 

ذخیره شده در آن ها آزاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در انسان فقط تولید در سطح پیش ماده و ساخته شدن اکسایشی را می توان دید و ساخته شدن نوری چون در سبزدیسه

انجام می شود در انسان دیده نمی شود.

گزینۀ 2: نوکلئوتیدها حداقل یک گروه فسفات دارند پس  دارای دو گروه فسفات اضافی است.

گزینۀ 3: تولید  در سطح پیش ماده فقط از  ممکن است نه از آدنوزین.

ATPADP

ATP

ATPADP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 61

این یاخته قطعًا یوکاریوت است. یاخته های یوکاریوتی برای اولین مرحله فشرده سازی دنای درون  هسته، به پروتئین های هیستون

نیاز دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. مخمر نان که تخمیر الكلی انجام می دهد، می توان در شرایط بی هوازی و کمبود اکسیژن بدون انجام تنفس

هوازی به تولید کربن دی اکسید و اتانول بپردازد.

گزینۀ ۲: نادرست. باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی که دارای باکتریوکلروفیل و غیراکسیژن زا هستند، ممکن است از 

به عنوان منبع الكترون (نه منبع انرژی) استفاده کنند.

گزینۀ ۳: نادرست. از باکتری های گوگردی در تصفیه فاضالب ها برای حذف هیدروژن سولفید (که بویی شبیه تخم مرغ گندیده

دارد) استفاده می شود نه تولید آن!

H  S۲

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 62

اندامک نواری شکل و دراز در اسپیروژیر همان سبزدیسه است و اسپیروژیر جزء آغازیان پرسلولی بوده و یک هوهسته می باشد.

سبزدیسه و راکيزه، دنای حلقوی و رناتن مخصوص به خود را دارند و می توانند مستقل یا همراه با هسته تقسیم و همانندسازی

نمایند. برخی از پروتئین های موجود در آن ها توسط رناتن های سبزدیسه یا راکیزه ساخته می شود، ولی ژن برخی از

پروتئین هایشان در هسته بوده و توسط رناتن های میان یاخته، رنای پیک آن ها ترجمه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تیالکوئید، ساختاری غشایی و کیسه مانند دارد، ولی اندامک محسوب نمی شود.

گزینۀ ۳: زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء تیالکوئید قرار دارد نه غشاء داخلی سبزدیسه.

گزینۀ ۴: سبزدیسه و راکیزه، دنای حلقوی و رناتن مخصوص به خود را دارند و می توانند مستقل یا همراه با هسته تقسیم و

همانندسازی نمایند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 63

در سلول های لوله های اسپرم ساز و لولۀ اپیدیدم مثل اغلب سلول های یوکاریوتی، در مرحلۀ هوازی تنفس سلولی (در چرخۀ کربس

و همین طور به کمک زنجیرۀ انتقال الكترون در میتوکندری) انرژی در ATP ذخیره می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تولید سلول هاپلوئید با تقسیم میوز، فقط در لوله های اسپرم ساز دیده می شود.

گزینۀ ۲: سلول های ترشح کنندۀ تستوسترون سلول های بینابینی هستند که در مجاورت لوله های اسپرم ساز قرار دارند، نه اپیدیدیم.

Nگزینۀ ۳: در مرحلۀ اول تنفس سلولی (گلیکولیز)، فقط  به عنوان گیرندۀ الکترونی استفاده می شود. AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 2 64

هر یاخته زنده ای، در غیاب اکسیژن، به کمک مراحل گلیکولیز قادر به تولید  می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باکتری های موجود در سیرابی آنزیم سلوالز ترشح می کنند و یاخته های دیواره سیرابی آنزیم سلوالز ترشح نمی کنند.

گزینۀ ٣: هر دو نوع یاخته، هوازی اند و در حضور اکسیژن، پیرووات را به استیل کوآنزیم  تبدیل می کنند.

گزینۀ ۴: تبدیل پیرووات به بنیان استیل در حضور اکسیژن صورت می گیرد.

ATP

A

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 2 65

در زنجیرۀ   انتقال الکترون تمامی پروتئین های ناقل به طور غیرمستقیم در تأمین انرژی الزم برای پمپ یون هیدروژن نقش دارند و

نمی توانند به طور مستقیم یون هیدروژن را پمپ کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) بر اساس شکل کتاب درسی اولین بخش غیر ناقل زنجیرۀ انتقال الکترون قابلیت دریافت الکترون  های هر دو نوع حامل الکترونی

را دارد.

3) هر آنزیم ATPساز از چندین پروتئین و یک کانال برای عبور پروتون ها در جهت شیب غلظت تشکیل شده است.

4) همۀ   پروتئین های ناقل در دسته پروتئین های سراسری قرار دارند؛ پس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی در تماس  اند و بخش آبدوست

و آبگریز دارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 66

گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، سازوکارهایی برای تأمین اکسیژن مورد نیاز دارند. تشکیل بافت نرم

کنه ای هوادار در گیاهان آبزی و شش ریشه در درخت حرا از سازوکارهایی هستند که به تأمین اکسیژن مورد نیاز آن ها آ

می انجامند؛ پس تنفس آن ها از نوع هوازی است. مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکول های  تجزیه

شود. در گزینه های ۱ و ۴ که مربوط به تخمیراند نادرست هستند.

الزم به ذکر است که درصورت تجمع محصوالت حاصل از تخمیر مرگ یاخته رخ می دهد نه مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته.

کنه ای هوادار و داشتن شش ریشه دو روش متفاوت است و ارتباطی به هم ندارند. دقت شود بافت نرم آ

CO  ۲

تالیفی حمید راهواره

گزینه 2 67

فرآیند تنفس هوازی را در باکتری ها و یوکاریوت ها در نظر بگیریم.

بررسی سایر گزینه ها:

الف و ب) باکتری راکیزه ندارد.

ج) در باکتری ها و یوکاریوت ها تشکیل مولکول دی اکسید کربن و  در یک محل رخ می دهد سیتوپالسم (در باکتری) و

راکیزه (در یوکاریوت).

د) نمی توان به آسانی مشخص کرد که به ازای مصرف هر مقدار گلوکز چه مقدار  طی تنفس هوازی تولید می شود.

و) یاخته ها همواره از گلوکز به عنوان منبع کربن در تنفس هوازی استفاده نمی کنند. اسیدهای چرب و پروتئین ها نیز منبع کربن در

تنفس هوازی استفاده می شوند.

F ADH  ۲

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 68

یاخته های ماهیچه ای را بر اساس سرعت انقباض آن ها می توان به دو دسته تقسیم کرد.

یاختۀ ماهیچه ای تند (سفید)یاختۀ ماهیچه ای کند (قرمز)

ویژه شده برای حرکات استقامتی مانند شنا کردن
مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلند

کردن وزنه

دارای مقدار کمی میوگلوبیندارای مقدار زیادی رنگ دانۀ قرمز (میوگلوبين)

تأمین انرژی بیشتر به روش هوازی (توليد  به

روش اکسایشی درون میتوکندری و زنجیرۀ انتقال

الكترون)

تأمین انرژی بیشتر به روش بی هوازی (تولید  در

سطح پیش ماده در سیتوپالسم و در فرآیند تخمیر

الکتیکی)

دارای تعداد کمی میتوکندریدارای تعداد زیادی میتوکندری

انرژی خود را سریع از دست نمی دهند و دیرتر خسته

می شوند.
انرژی خود را سریع از دست می دهند و خسته می شوند.

دقت داشته باشید که بسیاری از ماهیچه های بدن هر دو نوع یاخته را دارند.

ATPATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 1 69

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 70

تارهای کند تنفس هوازی دارند (نوعی تنفس که نسبت به تنفس بی هوازی انرژی بیشتری از مواد مغذی آزاد می شود) و در برابر

خستگی مقاومت زیادی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: منظور تارهای کند است که تنفس هوازی دارند، درنتیجه کربن دی اکسید کمتری تولید کرده و فعالیت آنزیم کربنیک

انیدراز کمتر است.

گزینه 2: منظور تارهای تند است که با وجود میوگلوبین کمتر ذخیره اکسیژن کمتری دارند.

گزینۀ 4: منظور تارهای تند است که تنفس بی هوازی دارند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 3 71

مونواکسید کربن همانند سیانید مانع انتقال الکترون به اکسیژن می شود. بنابراین  به عنوان یک رادیکال آزاد نیز تولید

نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: این ترکیبات سبب کاهش رادیکال های آزاد اکسیژن می شوند، زیرا مانع انتقال الکترون به اکسیژن می شوند. البته فکر نکنید

که مفید هستند، زیرا با توقف زنجیره انتقال الكترون سبب مرگ یاخته می شوند.

گزینۀ ۲: زمانی که اکسیژن کم باشد یا نباشد، تخمیر رخ می دهد.

گزینۀ ۴: اتصال مونواکسید کربن به هموگلوبین به راحتی صورت می گیرد ولی جدا شدن مونواکسید کربن از هموگلوبین به راحتی

صورت نمی گیرد.

O− −

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 72

همۀ تک  یاخته  های آزادکنندۀ اکسیژن در فرآیند گلیکولیز می  توانند قند سه  کربنه فسفات  دار بسازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: این گزینه برای باکتری  های شیمیوسنتزکننده صادق نیست، زیرا رنگیزه ندارند.

گزینۀ 2: باکتری  های گوگردی سبز و ارغوانی با کمک نور مولکول  های هیدروژن سولفید را تجزیه کرده و گوگرد تولید می  کنند.

گزینۀ 3: ریزوبیوم  ها انرژی خود را از مواد آلی به دست می  آورند.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 73

تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات مربوط به مرحلۀ گلیکولیز است که می تواند در سیتوپالسم همۀ سلول ها انجام

شود.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای فتوسنتز انجام نمی دهند. گزینۀ1و2: همۀ سلول های نرم آ

گزینۀ3: تبدیل ترکیب چهار کربنی به شش کربنی در گام اول چرخۀ کربس انجام می شود و برای این تبدیل،  تولید

نمی شود.

ATP

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 74

بررسی موارد:

الف) هیستامین طی التهاب از ماستوسیت های آسیب دیده رها می شود. یعنی غشای ماستوسیت پاره شده و هیستامین بدون

صرف انرژی از این یاخته آزاد می شود.

ب) بازگشت ناقل عصبی به یاخته پیش سیناپسی به روش درون بری است.

ج) کلسیم با انتشار تسهیل شده و در جهت شیب غلظت از شبکه آندوپالسمی خارج می شود.

ATPد) اوریک اسید از همولنف به مالپیگی ترشح می شود که این فرآیند به  نیاز دارد.

تالیفی موسی بیات
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گزینه 2 75

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: در مرحله ای که ترکیب سه کربنی بدون فسفات تشکیل می شود منظور تشکیل پیرووات است، در این مرحله  تولید

می شود نه مصرف!

، قند شش کربنی دوفسفاته و قند سه کربنی دو فسفاته است، در این مراحل قطعًا ترکیب سه کربنی گزینۀ 2: منظور مصرف 

تشکیل می شود.

گزینۀ 3: در مرحله ای که قند سه کربنی تشکیل می شود، قند شش کربنۀ دوفسفاته شکسته می شود نه گلوکز دو فسفاته! ( حواسمان

به اصالحیه کتاب درسی باشد)

گزینۀ 4: در مرحله ای که  مصرف می شود هرگز گلوکز مصرف نمی شود.

ATP

ADP

ADP

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

گزینه 1 76

اگر این واکنش مربوط به تولید استیل کوآنزیم  از پیرووات باشد، بخش الف قطعًا  و بخش ب استیل است.

اگر این واکنش مربوط به تخمیر الکلی باشد، بخش الف قطعًا  و بخش ب اتانال خواهد بود.

فرآیند تخمیر در ماده زمینه سیتوپالسم انجام می شود.

AN ADH

N AD+

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 77

کنه ای دارای کلروپالست هستند که هم در میتوکندری (در ، یاخته های نرم آ اکثر یاخته های میان دو اپیدرم در برگ گیاهان 

انتهای زنجیره انتقال الكترون) و هم در کلروپالست (توسط آنزیم روبیسکو) توان مصرف اکسیژن را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. اکثر یاخته های روپوستی (به جز نگهبان روزنه هوایی) توان تثبیت کربن را ندارند (چون کلروپالست ندارند) ولی

توان مصرف اکسیژن را در میتوکندری هایشان دارند.

گزینۀ ۲: نادرست. در گیاهان، یاخته های غیرزنده (مانند آوند چوبی و اسکلرانشیم) و یاخته های آبکشی، فاقد میتوکندری و درنتیجه

فاقد توان انجام چرخۀ کربس هستند ولی سایر یاخته ها دارای میتوکندری و چرخۀ کربس می باشند.

گزینۀ ۳: نادرست. تمام تثبیت نهایی کربن در میانبرگ گیاهان  در غالف آوندی (یاخته های اطراف رگبرگ) روی می دهد نه اکثر

آن ها!

C  ۳

C  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3 78

سلول های بافت آوندی آبکش، زنده اند و تنفس سلولی انجام می دهند؛ در نتیجه درون سیتوپالسم آ ن ها گلیکولیز انجام می شود.

همان طور که در شکل کتاب مشاهده می کنید، این سلول ها در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات دار به دو پیرووات

 را می سازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در چرخۀ کربس،  مصرف نمی شود.

گزینۀ2: در چرخۀ کالوین، از انرژی  استفاده می شود، اما باید دقت داشته باشید که هیچکدام از سلول های بافت آوند

آبکشی توانایی فتوسنتز ندارند.

گزینۀ4: انتقال  به فضای بین دو غشاء میتوکندری، با کمک انرژی الکترون صورت می گیرد و در خالف جهت شیب غلظت

است.

N ADH

ATP

N ADP H

H+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 3 79

1) استروئید  ها از چهار حلقۀ به هم چسبیده ساخته شده   اند؛ پس ساده ترین لیپیدها محسوب نمی شوند. کلسترول      (نوعی

استروئید) برای ساخت هورمون  ها استفاده می شود.

2) پروتئین  ها در ساختار خود یک یا چند زنجیرۀ پلی پپتیدی دارند؛ پس ساده ترین پروتئین  ها یک زنجیرۀ پلی پپتیدی دارند.

3) مونوساکارید  ها ساده ترین کربوهیدرات  ها هستند که همگی در تأمین انرژی موردنیاز برای یاخته نقش دارند.

4) در هر نوکلئوتید قند پنج کربنه، باز آلی نیتروژن دار و یک تا سه گروه فسفات وجود     دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 80

در هر دو سلول در مرحله اول تنفس سلولی با مصرف  اسید سه کربنی آلی بدون فسفات (پیرووات) تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست - در هر دو سلول این اتفاق می افتد.

گزینۀ ۲: نادرست - در قندکافت دی اکسید کربن تولید نمی شود.

گزینۀ ۳: نادرست - در هر دو سلول با انجام چرخه کربس این اتفاق می افتد.

N AD+

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 81

مصرف پیرووات در ماده زمینه سیتوپالسم یعنی تخمیر الکتیک و هنگام تبدیل پیرووات به الکتات تولید  رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تولید استیل کوآنزیم  در بخش درونی میتوکندری رخ می دهد.

گزینۀ ۲: هنگام تولید الکتیک اسید  تولید نمی شود و میزان بی کربنات خون کاهش می یابد.

گزینۀ ٣: تولید دی اکسید کربن در بخش درونی میتوکندری رخ می دهد.

N AD+

A

CO۲

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 4

گام اول

گام دوم

82

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

منظور از سلول هایی که در تجزیۀ کربوهیدرات های موجود در موادغذایی شرکت می کنند؛ سلول های غدد بزاقی، پانکراس و روده

باریک است.

همۀ سلول های زنده توانایی انجام مرحلۀ اول تنفس یا به عبارتی عمل گلیکولیز را دارند که ضمن آن در گام های 2 و 3 ترکیب سه

کربنی فسفات دار تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در یاخته های یوکاریوتی سازوکاری برای حفاظت از تخریب رنای پیک وجود دارد.  

گزینۀ2: روده مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا می باشد درصورتی که گوارش نشاسته به وسیله غدد بزاقی در دهان آغاز

می شود.

گزینۀ3: سلول های پیکری میوز انجام نمی دهند.
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گزینه 1 83

هر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور، تنفس نوری را کاهش می دهد می تواند گیاه  یا گیاه  باشد.

بررسی عبارت ها:

الف) گیاهان  روزن های هوایی را در طول روز بسته و در شب باز می کنند، درحالی که گیاهان  روزن های هوایی را در

طول روز باز و در شب می بندند.

ب) انرژی الزم برای تشکیل  با دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه ای و زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء تیالکوئید که

منجر به ساخته شدن  می شود، تأمین می شود.

پ) انرژی رایج و قابل استفادۀ زیستی را در غیاب یا حضور اکسیژن می سازد.

ت) هر مولکول دنای حلقوی می تواند در راکیزه یا در سبزدیسه باشد. در گیاهان، کربوکسیله شدن قند ریبولوزبیس فسفات در

سبزدیسه رخ می دهد.

C۴CAM

CAMC  ۴

ATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 84

واکنش مربوط به بخش سوم گلیکولیز (قندکافت) است که طی آن با استفاده از فسفات های آزاد محیط (و نه فسفات تأمین شده

) قند سه کربنه یک فسفاته به قند سه کربنه دوفسفاته تبدیل می شود. پس نیازی به مصرف  (یعنی جدا شدن از 

فسفات از آن و کوچک تر شدن آن) نیست!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. تصویر مربوط به بخش سوم گلیکولیز (یعنی اولین مرحله تنفس یاخته ای) است و طی آن  با واکنش

کاهشی به  تبدیل می شود. باتوجه به فرآیندهای گلیکولیز، امکان تولید  در این بخش فراهم است (هرچند

به طور مستقیم در متن کتاب درسی نوشته نشده).

گزینۀ 2: نادرست. در مقصد پیرووات (یعنی راکیزه) چنین واکنشی در سطح کتاب درسی صورت نمی گیرد.

یادآوری مهم: درون راکیزه دو واکنش مهم که باید بشناسیم عبارتند از:

الف) تولید استیل کوآنزیم  از پیرووات که در هیچ کدام ماده سه کربنه تک یا دوفسفاته نداریم

ب) چرخه کربس که در آن اصًال ماده سه کربنه نداریم

گزینۀ 3: نادرست. در اولین مرحله قندکافت (گلیکولیز) هم ماده دوفسفاته تولید می شود ولی در آنجا قند دوفسفاته، شش کربنی

است نه سه کربنی.

ATPATP

N AD+

N ADHN ADH

A

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 85

هر دو نوع تخمير الكلى و الکتیکی در گیاهان وجود دارد. توجه داشته باشید که تجمع الکل یا الکتیک اسید در یاخته گیاهی به

مرگ آن می انجامد؛ بنابراین باید از یاخته ها دور شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: اگر الکتات در ماهیچه ها تجمع یابد، منجر به تحریک گیرنده های درد در آن ها می شود. در تخمیر الکتیکی ترکیب سه

کربنه حاصل از قندكافت (پیرووات) است که گیرندۀ نهایی الکترون محسوب می شود.

گزینۀ ۲: در بدن انسان تخمیر تنها به صورت الکتیکی انجام می شود. در تخمير الکتیکی کربن دی اکسید تولید نمی شود.

گزینۀ ۳: تخمير در سیتوپالسم سلولی انجام می شود؛ در نتیجه برای خارج شدن آن از سلول الزم است تنها از غشای یاخته عبور کند

یعنی عبور از دو الیه فسفولیپیدی.

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 4 86

در یاخته ای که الکتات تولید می شود، قطعًا قندکافت انجام می شود. برای انجام قندکافت و تخمیر الکتیکی در مایع میان یاخته

فقط  به عنوان گیرنده الکترون ایفای نقش می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تولید الکتات مسیری در مقابل تولید کربن دی اکسید است.

گزینۀ 2: تخمیر الکتیکی در باکتری ها هم انجام می گیرد که دنای خطی ندارند!

گزینۀ 3: واکنش های تولید ماده از انرژی، واکنش های فتوسنتزی هستند. دقت کنید که تخمیر الکتیکی در گیاهان هم اتفاق می

افتد.

N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 87

در فرآیند خواب زمستانی و رکود تابستانی، سوخت وساز، مصرف اکسیژن و تولید  کاهش می یابد؛ بنابراین گلیکولیز، تولید

، چرخه کربس و واکنش های زنجیره انتقال الکترون نیز کاهش می یابند. استیل کوآنزیم 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. در هر دو فرآیند، تولید  و سوخت وساز کاهش می یابد.

گزینۀ 3: نادرست. به دلیل کاهش سوخت وساز، تولید و مصرف  در هر دو فرآیند کاهش می یابد.

گزینۀ 4: نادرست. تولید  از  با فرآیند اکسایشی صورت می گیرد نه کاهشی.

ATP

A

ATP

ATP

N AD+N ADH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 88

هر جاندار فتوسنتزکننده حاوی سبزینۀ  می تواند هوهسته ای یا پیش هسته ای باشد. هر یاختۀ زنده ای توانایی انجام قندكافت را

،  و پیرووات و  تولید می شود. برای انجام مجدد دارد و در قندكافت که در غياب اکسیژن انجام می شود 

قندكافت باید بازسازی  انجام گیرد که طی زنجیرۀ الكترون تنفس هوازی یا طی تخمیر این بازسازی صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پیش هسته ای ها اندامک سبزدیسه ندارند.

گزینۀ ۲: پیش هسته ای ها اندامک هسته ندارند.

گزینۀ ۳: برخی از فرآیندهای انرژی خواه سلول بدون مصرف  است. مثل انتقال یون های پروتون توسط پمپ ها طی

واکنش های نوری فتوسنتز و زنجیرۀ انتقال الكترون تنفس هوازی.

a

ATPN ADHH+

N AD+

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 3 89

منظور فرآیند تخمیر است. در تخمير الكلى، از پیرووات،  آزاد می شود و مولکول دوکربنی به نام اتانال به وجود می آید ولی در

این مرحله  بازسازی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ١: تخمير در یاخته گیاهی نیز صورت می گیرد.

گزینۀ ۲: یاخته ماهیچه مخطط، میتوکندری دارد و زنجیره انتقال الكترون هم دارد ولی در مواردی که اکسیژن کم باشد و یا نباشد،

تخمیر الکتیک انجام می دهد.

گزینۀ ۴: هنگام تبدیل پیرووات به الکتات،  هیدروژن از دست داده و به  تبدیل می شود.

CO  ۲

N AD+

N ADHN AD+

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 90

در سلول های زنده سرخس و ماهیچۀ اسکلتی ساختار سلولی بدون غشاء مانند ریبوزوم یافت می شوند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 2: سلول های ماهیچه ای اسکلتی پس از تولد تقسیم نمی شوند.

ATP گزینۀ 3: هم در سلول های سرخس و هم در ماهیچه اسکلتی با وجود اکسیژن به دنبال فرآیند تنفس سلولی کارایی تولید

افزایش می یابد.

گزینۀ 4: در سرخس این مجموعه در غشا تیالکوئید(درونی ترین غشاء اندامکی با سه فضای داخلی) و در سلول های ماهیچه ای

اسکلتی این مجموع درون غشای چین خورده میتوکندری جای دارد.

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 91

طی تنفس هوازی اولین ترکیب تولید شده در چرخه کربس مولکولی شش کربنه است که با از دست دادن کربن دی اکسید به

ترکیب پنج کربنه تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه 1: تثبیت اولیۀ کربن دی اکسید در یاختۀ میانبرگ صورت می گیرد که طی آن اسید چهار کربنی تولید می شود.

گزینه 2: در این گیاهان تنفس نوری به ندرت انجام می شود.

گزینه 4: در یاخته های غالف آوندی با فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو، چرخه کالوین صورت می گیرد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 1 92

در سر اسپرم میتوکندری وجود ندارد؛ اما گلیکولیز در سیتوپالسم انجام می شود. در مراحل انتهایی قندکافت قندهای سه کربنی 

دوفسفاته، فسفات های خود را به  داده تا  تولید شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: این واکنش در راکیزه انجام می شود. پس مربوط به بخش میانی اسپرم است نه سر اسپرم.

گزینۀ 3: مولکول گلوکز با دریافت فسفات از  تبدیل به گلوکز دوفسفاته می گردد.

گزینۀ 4: قندهای دوفسفاته بعد از طی مراحلی به پیرووات تبدیل می شوند.

ADPATP

ATP

تالیفی موسی بیات
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گزینه 4 93

استیل کوآنزیم  از تجزیه و اکسایش پیرووات حاصل می شود و حین این واکنش دی اکسید کربن آزاد شده و  حاصل

می شود. وجود یا نبود دی اکسید کربن تأثیری در تولید استیل کوآنزیم  ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: چرخۀ کربس با استیل کوآنزیم  شروع می شود. ازطرفی دقت کنید که نبود کوآنزیم  به معنی این است که مقدار

زیادی از این ماده مورد استفاده قرار گرفته و مقدار زیادی استیل کوآنزیم  تولید شده است. به این ترتیب چرخۀ کربس با شدت

ادامه می یابد.

گزینۀ 2: قندکافت ارتباطی به حضور یا نبود کسیژن ندارد.

. نبود این نوکلئوتیدهای گزینۀ 3: نوکلئوتیدهای دارای الکترون پرانرژی در تنفس یاخته ای عبارت اند از  و 

پرانرژی باعث توقف واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون می شود.

AN ADH

A

AA

A

F ADH  ۲N ADH

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 94

موارد (الف) و (ج) درست هستند.

بررسی موارد:

الف) درست. هم در میتوکندری و هم در کلروپالست دنای حلقوی و درنتیجه فرآیند همانندسازی وجود دارد. برای فرآیند

همانندسازی به  و سایر نوکلئوتیدهای سه فسفاته و داکسی  ریبوزدار نیاز است.

ب) نادرست. هم در کلروپالست و هم در میتوکندری،  برای برخی واکنش های انرژی خواه مصرف می شود. مثًال در

کلروپالست برای چرخۀ کالوین و در میتوکندری برای ورود پیرووات از سیتوپالسم (که به روش انتقال فعال است).

ج) در داخلی ترین غشاء میتوکندری و کلروپالست، پمپ پروتون وجود دارد که بدون مصرف  و با استفاده از انرژی

الکترون ها یون های هیدروژن را از ماده زمینه این اندامک ها دور می کند.

ساز وجود دارد که حین عبور یون های د) نادرست. در داخلی ترین غشای میتوکندری و کلروپالست، پروتئین کانالی 

هیدروژن به سمت ماده زمینه، با استفاده از فسفات معدنی (غیرآلی) به تولید  از  می پردازد.

ATP

ATP

ATP

ATP

ATPADP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 95

در شکل، "الف" سر، "ب" تنه و "ج" دم (تاژک) است. در بخش سر هسته و در تنه میتوکندری وجود دارد. در هر دو رونویسی و

تولید نوعی بسپار انجام می شود. از طرفی در مایع میان یاختۀ سر و همین طور درون فضای درونی میتوکندری تنه ترجمه و تولید

پروتئین انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": ژن آنزیم های الزم برای قندکافت درون هسته قرار دارد و بیان آن ها فقط در بخش "الف" انجام می شود.

گزينۀ "2": بخشی از ژن های الزم برای فعالیت میتوکندری، روی دنا خطی هسته (در بخش "الف") قرار دارند.

کروزوم تغ�ریافتۀ لیزوزیم است، آنزیم های پروتئینی درون آن توسط ریبوزوم های متصل شونده به شبکۀ گزينۀ "3": ازآنجایی که آ

آندوپالسمی ساخته می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 96

دقت داشته باشید ضمن انجام تنفس یاخته ای هوازی با مصرف یک مولکول گلوکز، در راکيزه دو بار اکسایش پیرووات و دو بار

) انجام می شود؛ بنابراین: چرخۀ کربس (مصرف دو مولکول استیل کوآنزیم 

گزینۀ ۱: دو ترکیب نوکلئوتیددار  و  ضمن انجام واکنش های چرخۀ کربس تولید می شود.

گزینۀ ۲: دو مولکول کربن دی اکسید ضمن انجام واکنش های اکسایش پیرووات آزاد می شود.

گزینۀ ۳: چهار مولکول کربن دی اکسید ضمن انجام واکنش های چرخۀ کربس آزاد می شود.

A

N ADHF ADH  ۲

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 3

گام اول

گام دوم

97

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

احیای پیرووات ذکر شده در صورت سؤال اشاره به تخمیر الکتیکی دارد.

در سلولی که فرآیند تنفس بی هوازی صورت می گیرد در گام 4 گلیکولیز مولکول های پرانرژی 3 فسفاته در غیاب اکسیژن تولید

می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در تخمیر الکتیکی و گلیکولیز  آزاد نمی شود.

گزینۀ2: مولکول دو کربنی در تخمیر الکتیکی مشاهده نمی شود.

گزینۀ4: در تخمیر الکتیکی، چرخۀ کربس وجود ندارد!

CO۲

گزینه 2 98

اولین مرحله تنفس سلولی همان گلیکولیز است که در ابتدا مولکول گلوکز  ضمن مصرف دو مولکول  به مولکول

گلوکز دوفسفاته تبدیل می گردد که ۶ کربن و دو فسفات دارد.

(C  )۶ATP

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 1 99

همۀ سلول های بدن تنفس سلولی دارند که قطعًا پیرووات و  مصرف می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه2و3و4:   و استیل کوانزیم   فقط در تنفس هوازی تولید می شوند در صورتی که در گویچه های قرمز به دلیل

فقدان راکیزه تخمیر مشاهده می شود.

N ADH

F ADH  ۲A

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 3 100

در هر دو نوع تنفس هوازی و بی هوازی،  که یک دی نوکلئوتید است. طی فرآیند کاهشی به  تبدیل می شود و

بعد باید طی فرآیند اکسایشی الکترون از دست بدهد و به  تبدیل شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در تنفس بی هوازی، تولید  فقط در سطح پیش ماده (در مرحله آخر گلیکولیز) صورت می گیرد. ولی در

تنفس هوازی تولید  عالوه بر سطح پیش ماده (مرحله آخر گلیکولیز) بیشتر در واکنش های مربوط به زنجیره انتقال الکترون

(به صورت اکسایشی) صورت می گیرد.

گزینۀ 2: نادرست. در هر نوع تنفس یاخته ای (چه هوازی و چه بی هوازی) تولید  در ابتدا به کمک گلیکولیز (قندکافت) در

سطح پیش ماده صورت می گیرد.

گزینۀ 4: نادرست. در هر نوع تنفس یاخته ای، فرآیند گلیکولیز (قندکافت) در ماده زمینه سیتوپالسم (در مجاورت ریبوزوم و سایر

اجزای ماده زمینه) قابل انجام است.

N AD+N ADH

N AD+

ATP

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 101

آنزیم رنابسپاراز 3 در یوکاریوت ها رناهای ناقل را می سازد. این رناها در انتقال آمینواسیدها به ریبوزوم در حین ساخت نوعی پروتئین

دخالت دارند. این پروتئین می تواند رنابسپاراز باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رناهای موجود در ساختار رناتن با رنابسپاراز 1 ساخته می شود.

گزینۀ 3: آنزیم کربنیک انیدراز در یاخته های سنگفرشی دیوارۀ مویرگ ها وجود ندارد و درون گویچه های قرمز دیده می شود.

گزینۀ 4: پروتئین های درون راکیزه فقط می توانند درون مایع میان یاخته تولید شوند. همۀ رناها درون خود راکیزه تولید می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 102

موارد (ب) و (د) جمله را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

ب و د:  تولید شده در چرخۀ کربس، در زنجیرۀ انتقال الکترون می تواند باعث تولید دو مولکول  شود. اما توجه

داشته باشید که اگر مقدار اکسیژن در اطراف بافت ماهیچه ای کم شود سلول قادر به انجام تنفس هوازی نیست و  و

استیل کوآنزیم A، تولید نمی شود.

F ADH  ۲ATP

F ADH  ۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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گزینه 3 103

موارد "ب" و "ج" و "د" درست هستند.

منظور ویتامین D است که باید همراه با چربی ها جذب و وارد رگ لنفی پرز شود.

بررسی هریک از گزینه ها:

الف- نادرست؛ جذب لیپیدها و ویتامین های محلول در چربی به پروتئین های غشائی وابسته نیست.

ب- درست؛ خروج کیلومیکرون از یاختۀ پوششی رودۀ باریک به روش برون رانی و با آبکافت ATP توسط نوعی آنزیم است. اکثر

آنزیم ها پروتئینی و دارای آمینواسید متیونین هستند.

ج- درست؛ خروج کیلومیکرون از یاختۀ پوششی رودۀ باریک به روش برون رانی به ATP نیاز دارد و در اکثر یاخته های بدن تولید

ATP بیشتر به روش هوازی درون میتوکندری صورت می گیرد (تبدیل پیرووات به اسیتل کوآنزیم A بخشی از مرحلۀ دوم تنفس

یاخته ای به روش هوازی است).

د- درست؛ خروج کیلومیکرون ها از یاختۀ پوششی رودۀ باریک به روش برون رانی است و طی برون رانی غشاء، کیسۀ غشائی با

غشاء یاخته ادغام می شود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گیرنده الکترون در قندكافت (گلیکولیز)،  است که نوعی دی نوکلئوتید است و دارای دو باز آلی نیتروژن دار می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ابر پیرووات داللت می کند.

گزینۀ ۲: بر اکسیژن داللت می کند.

گزینۀ ۴: بر اتانال داللت می کند.

N AD+

تالیفی مسعود حدادی
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یاخته های تثبیت  کنندۀ کربن که فتوسنتزکننده باشند، دارای رنگیزۀ فتوسنتزی  هستند، اما شیمیوسنتزکننده  ها فاقد این رنگیزه  ها

هستند همانند باکتری های نیترات  ساز.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باکتری های نیترات ساز مانند: اکثر یاخته ها هوازی هستند و با استفاده از زنجیرۀ انتقال الکترون توان تولید ATP به روش

اکسایشی را دارند.

گزینۀ 2: همۀ یاخته های زنده توان تولید و مصرف  و  را طی فرآیند تنفس یاخته ای دارند.

گزینۀ 3: منظور باکتری های فتوسنتز کنندۀ اکسیژن زا و همچنین آغازیان فتوسنتزکنندۀ تک  یاخته مانند اوگلنا است که همگی

می توانند مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل کنند.

ADPN AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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در پی تقسیمات میتوزی متوالی تخم اصلی، رویان گیاه به وجود می آید و رویان ساختار قلبی شکلی است که در هنگام تشکیل لپه

قابل مشاهده است. توجه کنید که در دو انتهای رویان سرالدهای نوک ساقه و ریشه تشکیل می شوند. تمامی یاخته های مریستمی

فاصلۀ بین  یاخته ای اندکی دارند و هستۀ درشت آن ها در مرکز یاخته قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) یاخته های سرالدی می توانند همۀ یاخته های بافت پوششی را ایجاد کنند.

3) در نوک ریشه بخش انگشتانه مانندی وجود دارد که در محافظت از مریستم های نزدیک به نوک ریشه نقش دارد.

4) در چرخۀ کربس مولکول NADPH هم زمان با مصرف مولکول های سه کربنۀ تک فسفاته مصرف می شوند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 107

همۀ گیاهان ازجمله گیاهان  که  را فقط توسط چرخۀ کالوین تثبیت می کنند، طی مرحلۀ گلیکولیز بدون حضور اکسیژن

 می سازند.

بررسی سایر گزینه ها:

، در شب دی اکسید کربن به صورت اسیدهای آلی تثبیت و سپس در واکوئل ذخیره می کنند. در این گزینۀ 1: در گیاهان 

گیاهان طی روز  از تجزیۀ اسیدهای آلی به وجود آمده و وارد کلروپالست می شود.

، دی اکسید کربن را فقط در طول روز تثبیت می کنند درحالی که در گیاهان  فعالیت اکسیژنازی گزینۀ 3: گیاهان  و 

روبیسکو را در دماهای باال و شدت های زیاد نور، ندارند.

گزینۀ 4: همۀ گیاهان  و  عالوه بر تثبیت  در ترکیب چهار کربنی،  را در ترکیب 3 کربنی (چرخۀ کالوین)

تثبیت می کنند؛ بنابراین گیاهانی وجود ندارند که فقط در ترکیب 4 کربنی  را تثبیت کنند.

C  ۳CO  ۲

N ADH

CAM

CO۲

C  ۳C  ۴C  ۴

C  ۴CAMCO  ۲CO  ۲

CO۲
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یاخته های پادتن ساز تقسیم نمی شوند و در مرحله  از چرخۀ یاخته ای باقی  می مانند؛ بنابراین در صورت نیاز راکیزه های آن باید

در همین مرحله  (نه در بخش های مختلف چرخه یاخته ای) تقسیم شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: درست. باتوجه به تصویر زیر به خاطر بیاوریم که راکیزه ها در بخش تنۀ اسپرم تجمع یافته و انرژی موردنیاز برای حرکت دم

اسپرم را فراهم می کنند.

گزینۀ 3: درست. هنگام بیان ژن های روی دنای حلقوی، هم زمان با رونویسی، ممکن است ریبوزوم ها هم عمل ترجمه را آغاز نمایند

و می دانیم ریبوزوم دارای رنای رناتنی  است که نوعی آنزیم غیرپروتئین است. تصویر زیر را در مورد بیان ژن دنای

حلقوی از فصل 1 به خاطر بیاورید:

گزینۀ 4: درست. برخی پروتئین های درون راکیزه توسط ریبوزوم های آزاد میان یاخته تولید می شود که رنای ترجمه شده آن از روی

دنای خطی درون هسته رونویسی شده است. می دانیم دنای خطی درون هسته دارای بخش های بیانه (اگزون) و میانه (اینترون)

است.

G۰

G۰

(rRN A)

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کال گیاهی، یاخته های مریستمی (سرالدی) دارد. مریستم دارای هستۀ بزرگ، سیتوپالسم اندک و فاقد کریچه (اندامک دارای

آنتوسیانین) است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": نادرست؛ اندازۀ میتوکندری (راکیزه) معموًال از اندازۀ کلروپالست (سبزدیسه) کوچک تر است.

گزینۀ "2": نادرست؛ اندازۀ کریچه به طورمعمول از اندازۀ هسته بزرگ تر است و در بسیاری از یاخته های گیاهی بزرگ ترین اندامک

است.

گزینۀ "3": نادرست؛ به طورمعمول کلروپالست (سبزدیسه) نسبت به دستگاه گلژی بزرگ تر است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 110

کروزوم و در تنه میتوکندری وجود دارد. در هر دو باتوجه به شکل الف سر، ب تنه و ج دم (تاژک) است. در بخش سر هسته و آ

رونویسی و تولید نوعی بسپار (رنا) انجام می شود. ازطرفی در مایع میان یاخته سر و همین طور در فضای درونی میتوکندری تنه

ترجمه و تولید پروتئین انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ژن آنزیم های الزم برای قندكافت درون هسته قرار دارد و بیان آن ها فقط در سر انجام می شود.

گزینۀ ۲: بخشی از ژن های الزم برای فعالیت میتوکندری، بر روی دنای خطی هسته (در سر) قرار دارند.

کروزوم تغ�ریافته ليزوزوم است، باتوجه به شکل زیر آنزیم های پروتئینی درون آن توسط ریبوزوم های گزینۀ ۳: ازآنجایی که آ

متصل شونده به شبکۀ آندوپالسمی ساخته می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 111

فقط مورد "د" درست است.

بررسی سایر موارد:

الف: چرخۀ کالوین و تولید قند  درون بسترۀ کلروپالست روی می دهد.

ب: در گام چهارم گلیکولیز، مولکول ATP تولید می شود.

ج: چرخۀ کالوین با مصرف ATP همراه است.

C۳

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 13 1395 مدارس برتر 
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منظور شکل تولید  در سطح پیش ماده است. و در چرخه کربس رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های 1 و ۴: به گلیکولیز اشاره دارند و در گلیکولیز (قندکافت) تولید  در سطح پیش ماده رخ می دهد.

گزینۀ ۳: به ساخته شدن اکسایشی  اشاره دارد.

ATP

ATP

ATP

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 113

سه روش برای ساخت  وجود دارد:

1) ساخته شدن  در سطح پیش ماده: برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار (پیش ماده) و افزودن آن به

.

2) ساخته شدن اکسایشی: یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه ساخته می شود.

3) ساخته شدن نوری: در سبزدیسه انجام می شود.

ATP

ATP

ADP

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

گزینه 4 114

بخش "ب" تنۀ اسپرم است و دارای میتوکندری های فراوان است. درون میتوکندری و حین چرخۀ کربس دو نوع ناقل الکترونی

 و FAD کاهش یافته و سپس در زنجیرۀ انتقال الکترون دوباره اکسایش پیدا می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": اسپرم یاختۀ هاپلوئیدی حاصل از میوز است. همانندسازی و تقسیم در اسپرم اتفاق نمی افتد.

کروزوم قرار دارند. ژن این آنزیم ها در دنای هسته ای گزينۀ "2": آنزیم های تخریب کنندۀ الیۀ ژله ای اطراف اووسیت ثانویه درون آ

قرار دارد، نه روی دنای راکیزه!

گزينۀ "3": پروتئین های مایع میان یاخته، درون هسته، میتوکندری و کلروپالست توسط ریبوزوم های آزاد مایع سیتوپالسمی ساخته

می شوند.

N AD+

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کراتین و  محصوالت مستقیم حاصل از این واکنش هستند که هیچ یک از کلیه دفع نمی شوند؛ بلکه کراتینین از کلیه دفع

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  حاصل از این واکنش جهت تامین سریع انرژی انقباض ماهیچه به کار برده می شود.

گزینۀ 3: اتصال  به سر میوزین باعث جدا شدن آن از اکتین می شود.

گزینۀ 4: شکل، تولید  در سطح پیش ماده را نشان می دهد که در گلیکولیز نیز شاهد هستیم.

ATP

ATP

ATP

ATP

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

گزینه 3

گام اول

گام دوم

116

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

منظور از سلول های دستگاه گوارش که در تجزیۀ کربوهیدرات موجود در مواد غذایی انسان نقش دارند، سلول های غدد بزاقی و

پانکراس و روده باریک است.

موارد (الف) و (ج) و (د) صحیح است.

بررسی موارد:

الف) همۀ سلول های زنده می توانند ATP را در سطح پیش  ماده در مرحلۀ اول تنفس (گلیکولیز) تولید کنند.

ب) محل اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذا رودۀ باریک است.

ج) سلول های پیکری تقسیم میتوز انجام می دهند!

د) تمامی این سلول ها فعالیت ترشحی داشته و شبکه آندوپالسمی زبر دارند.
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پروتئین های ترشحی، غشایی، لیزوزومی و واکوئلی توسط ریبوزوم هایی ساخته می شوند که در حین مرحله طویل شدن ترجمه در

آن ها متوقف شده و ادامۀ ترجمه زمانی انجام می شود که ریبوزوم به شبکه آندوپالسمی چسبیده باشد. از پروتئین های مورد اشاره

گیرنده آنتی ژن غشایی، اینترفرون نوع  و پروتئین مکمل ترشحی است. ازآنجایی که پیش از تولید یاختۀ پادتن ساز پروتئین

مکمل در خون وجود دارد، پس این پروتئین توسط یاختۀ پادتن ساز ساخته نمی شود. دقت کنید که آنیدرازکربنیک یک پروتیئن

سیتوپالسمی در گلبول های قرمز است. رنابسپاراز پروتئینی است که در هسته و پروتئین  ساز در غشاء داخلی میتوکندری

فعالیت می کند. به این ترتیب این پروتئین ها با ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپالسمی ساخته نمی شوند.

(I)

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 118

فقط جمالت الف و ب درست هستند، چون در چرخۀ کربس با ورود دو عامِل استیل، دو مولکول  به طور مستقیم تولید

می شود.

در چرخۀ کربس به ازای هر عامِل استیل، تعداد  (معادل  ) و یک عدد  (معادل  ) و یک

 به طور مستقیم؛ یعنی معادل  تولید می شود.

بررسی سایر موارد :

ج: به ازای شرکت هر  در چرخۀ کالوین، معادل سه مولکول  مصرف می شود و گذشته از آن، بسیاری از سلول های

روپوست پا�نی برگ، اصًال کلروپالست و چرخۀ کالوین ندارند.

د: بسیاری از سلول روپوست پا�نی، کلروپالست ندارند و قند  تولید نمی کنند.

ATP

۳N ADH۹ATPF ADH  ۲۲ATP

ATP۱۲ATP

CO  ۲ATP

C۳

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 119

سلول گیاهی که دی اکسید کربن را تثبیت می کند یعنی می تواند فتوسنتز انجام دهد. این سلول ها توانایی تنفس هوازی را نیز

دارند پس می توانند  (فالوین آدنین دی نوکلئوتید) تولید کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: سلول های اسکلرانشیم دارای دیوارۀ دومین هستند که در انتقال شیرۀ خام نقشی ندارند.

گزینۀ2: سلول های بافت کالنشیم باعث استحکام گیاه می شوند که غشای پالسمایی و هسته دارند.

گزینۀ4: عناصر آوندی در انتهای خود دارای منافذ بزرگ هستند که قبل از هدایت شیرۀ خام پروتوپالست خود را از دست می دهند.

F ADH۲

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  درون میتوکندری صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در باکتری های هوازی، راکيزه وجود ندارد ولی مرحله هوازی تنفس یاخته ای انجام می شود.

گزینۀ 3: گلیکولیز در هر یاخته زنده ای در ماده زمینه سیتوپالسم انجام می شود.

گزینۀ ۴: پیرووات طبق انتقال فعال وارد میتوکندری می شود، بنابراین برخالف شیب غلظت و با صرف انرژی و به کمک پروتئین

صورت می گیرد.

A

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 121

، پیوندهای پر انرژی بین گروه های فسفات ایجاد و با شکسته شدن این پیوندها، انرژی هنگام تشکیل مولکول  از 

ذخیره شده در آن ها آزاد می شود.

دانش پژوهان عزیز دقت داشته باشید که تصویر مشخص شده بیانگر ساخته شدن  از روش اکسایشی است زیرا که اوًال از

انرژی مواد مغذی برای ساخت استفاده شده است که بیانگر این است که ساخته شدن نوری نیست (رد گزینۀ 3) و ثانیًا منبع انرژی

و فسفات جدا است که بیانگر این است که تولید در سطح پیش ماده نیست (رد گزینۀ 2).

گزینۀ 4: هر دو واکنش نیاز به انرژی دارند هرچند که مقدار انرژی آزادشده در واکنش  بسیار بیشتر از انرژی مصرفی است.

ATPADP

ATP

B

تالیفی حمید راهواره
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فقط مورد (ج) درست است.

در بدن انسان سلول های ماهیچه ای و سلول های کبدی گلیکوژن ذخیره می کنند.

بررسی سایر موارد:

الف) نادرست. سلول های کبدی، گلوکز را مانند اکثر سلول های بدن از راه سرخرگ و همچنین از راه سیاهرگی که از روده به کبد

می رود دریافت می کنند ولی سلول های ماهیچه ای فقط از راه خون سرخرگی گلوکز دریافت می کنند.

ب) نادرست. هورمون انسولین موجب ورود گلوکز به داخل سلول ها می شود.

ج) درست. همۀ سلول های زنده توان انجام مرحلۀ اول تنفس سلولی (گلیکولیز) را دارند. در گام چهارم گلیکولیز ATP در سطح

پیش ماده تولید می شود.

د) نادرست. در تنفس سلولی هوازی، بازسازی  به کمک اکسیژن صورت می گیرد (هم سلول ماهیچه ای و هم سلول

کبدی) اما سلول های ماهیچه ای برخالف کبدی توان تنفس بی هوازی (تخمیر) را هم دارند که در آن بازسازی  به کمک

پذیرندۀ آلی هیدروژن صورت می گیرد؛ یعنی الکترون های NADH به نوعی پذیرندۀ آلی (پیروات) منتقل می شود و تخمیر الکتیکی

صورت می گیرد.

N AD+

N AD+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397
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ساز در جهت شیب غلظت  و با استفاده از انرژی جنبشی یون ها انجام جابه جایی یون های هیدروژن توسط آنزیم 

می شود. این انرژی جنبشی صرف تولید مولکول  می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در هیچ کدام از مسیرهای جابه جایی  از عرض غشاء تیالکوئید،  مصرف نمی شود.

ساز خارج از زنجیرۀ انتقال الکترون قرار دارد. گزينۀ "2": آنزیم 

ساز نیز پروتون ها در عرض غشا جابه جا می شوند. گزينۀ "3": عالوه بر پمپ پروتونی، از طریق آنزیم 

ATPH+

ATP

H+ATP

ATP

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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سیانید واکنش نهایی زنجیرۀ انتقال الکترون یعنی انتقال الکترون به اکسیژن را مهار می  کند و اجازۀ تشکیل یون اکسید و درنتیجه

آب را نمی  دهد.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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، گیاهی    که  را فقط در چرخۀ کالوین تثبیت می کند گیاه است که اغلب گیاهان را شامل می شود. اینکه بدون حضور 

 ساخته شود، به مرحلۀ سوم گلیکولیز اشاره دارد. البته گلیکولیز مختص گیاهان نمی باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هیچ گیاهی    فقط در شب تثبیت  ندارد. گیاهان CAM که تثبیت دومرحله ای  دارند، این تثبیت را در شب به

شکل اسید CAM و در روز به صورت چرخۀ کالوین انجام می دهند.

گزینۀ 2: هیچ گیاهی    تثبیت را فقط به شکل ترکیب چهار کربنی ندارد. گیاهان  و و CAM تثبیت به وسیلۀ چرخۀ

کالوین نیز دارند.

گزینۀ 4: گیاهان و  فقط در روز تثبیت دارند. ضمنًا در گیاهان  تنفس نوری و فعالیت اکسیژنازی روبیسکو به

ندرت صورت می گیرد.

Co  ۲C  ۳O۲

N ADH

CO  ۲CO  ۲

CO  ۲C  ۳C  ۴

C  ۳C  ۴CO  ۲C  ۴

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395
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بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پذیرنده نهایی الکترون در زنجیره انتقال الکترون، غشای داخلی میتوکندری اکسیژن مولکولی  است.

، دو الکترون و دو پروتون دریافت می کند. گزینۀ 3: اکسیژن همانند 

گزینۀ 4: کاهش اکسیژن (دریافت الکترون) در بستره (ماده زمینه ای) میتوکندری صورت می گیرد.

(O )۲

F AD

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 4 127

منظور سوال باکتری ها هستند.

لیزوزیم موجود در عرق ترشح شده از پوست، موجب کشته شدن باکتری ها می شود.

 بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در باکتری ها توان انجام چند نوع تنفس بی هوازی وجود دارد.(تنفس هوازی در باکتری ها یک نوع بیشتر ندارد)

گزینۀ ۲: باکتری ها (مثل عامل سینه پهلو) دور دیوارۀ سلولی، کپسول پلی ساکاریدی چسبناک دارند، نه همۀ باکتری ها.

گزینۀ 3: باکتری ها پروکاریوت هستند و پروکاریوت ها اغلب همانندسازی دنا را، فقط از یک جایگاه آغاز شروع می کنند..

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 4 128

در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست آکسون های نورون های حرکتی با ماهیچه های بازو ارتباط مستقیم دارند، بنابراین تحت تأثیر

نوعی مادۀ شیمیایی پتانسیل الکتریکی خود را تغ�ر می دهد هرچند می توانند از نوع مهاری یا تحریکی باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: آکسون نورون حرکتی دو سر بازو پیام عصبی را از نخاع خارج می کند.

گزینۀ2: نورون حرکتی سه سر بازو حامل پیام استراحت برای ماهیچه است.

گزینۀ3: نورون ها توانایی تنفس بی هوازی را ندارند و فقط تنفس هوازی را انجام می دهند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 4 129

قند ریبوز در ساختار  پنج ضلعی است، اما یکی از کربن ها بیرون این پنج ضلعی قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: این مولکول می تواند در یک واکنش انرژی خواه شرکت کند و به آدنوزین مونوفسفات تبدیل شود و یا در یک واکنش

انرژی زا شرکت نموده و به آدنوزین تری فسفات تبدیل شود.

گزینۀ 2: پیوند هیدروژنی در بازها بین حلقه های شش ضلعی انجام می شود نه پنج ضلعی!

گزینۀ 3: از آنجایی که قند این مولکول ریبوز است، پس یک ریبونوکلئوتید به حساب می آید و می تواند طی فرآیند رونویسی برای

ساخت رنا مورداستفاده قرار گیرد.

ATP

تالیفی موسی بیات
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در ذرت، آندوسپرم بخش عمدۀ حجم دانه را به خود اختصاص می دهد. آندوسپرم ذرت  است که از لقاح یاختۀ دو هسته ای

(دارای دو کپی یکسان از هر ژن) با یک اسپرم حاصل می شود. در بافت های آوندی عالوه بر یاختۀ آوندی، یاخته های پارانشیم و

ATP فیبر نیز مشاهده می شوند. رویش ذرت زیرزمینی است و لپه از خاک خارج نمی شود. یاخته های عناصر آوندی مرده هستند و

تولید نمی کنند.

۳n

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 131

،  و  تولید می شود. با ورود هر مولکول استیل کوآنزیم  به چرخه کربس 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باتوجه به شکل ۸ صفحۀ ۷۰ زیست 3،  مولکول اکسیژن مصرف می شود و یک آب تولید می شود.

گزینۀ ۲: پیرووات دارای سه کربن است و سه مولکول  تولید می شود.

گزینۀ ۴: مالتوز معادل دو گلوکز است و در حضور اکسیژن، چهار استیل کوآنزیم  تولید می کند.

AF ADH۲N ADHATP

 

۲
۱

CO۲

A

تالیفی مسعود حدادی
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،  و  تولید می شود. با ورود هر مولکول استیل کوآنزیم  به چرخۀ کربس 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  مولکول اکسیژن مصرف می شود و یک آب تولید می شود.

گزینۀ 2: پیرووات دارای سه کربن است و سه مولکول  تولید می شود.

گزینۀ 4: مالتوز معادل دو گلوکز است و در حضور اکسیژن، چهار استیل  کوآنزیم  تولید می کند. ازطرفی درون  یاخته مالتوز

نداریم.

AF ADH۲N ADHATP

 

۲
۱

CO۲

A

تالیفی مسعود حدادی
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باتوجه به فعالیت کتاب درسی در نمودار مربوط به  محیط، وقتی که مقدار کربن دی اکسید محیط از ۷۰ بیشتر می شود

فتوسنتز گیاه  نسبت به گیاه  افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در گیاه ذرت سلول های میانبرگ فاقد روبیسکو بوده چرخه کالوین را انجام نمی دهند.

2) در میتوکندری گیرنده نهایی الکترون از ناقل الکترون در غشاء اکسیژن است، اما در غشای تیالکوئید کلروفیل a، گیرنده الکترون

، گیرنده الکترون از زنجیره دوم می باشد. از زنجیره اول و 

۴) در سلول های میانبرگ چرخه کالوین انجام نمی گیرد، وقتی که روبیسکو نباشد عمل کربوکسیالزی و اکسیژنازی در این سلول ها

انجام نمی شود (خروج اسید دوکربنی در تنفس نوری به دنبال عمل اکسیژنازی روبیسکو انجام می شود).

CO  ۲

C۳C  ۴

N ADP +

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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فقط مورد "ج" عبارت را به درستی تکمیل می کند.

منظور سؤال  است که یک نوکلئوتید سه فسفاتۀ آدنین دار است و برای تشکیل پیوند فسفودی استر، حداقل باید دو

نوکلئوتید داشته باشیم.

، یک قند پنج کربنه (نوعی کربوهیدرات)، یک باز نیتروژن دار آدنین (نوعی پورین و دو حلقه ای) و سه گروه فسفات که با در 

قند پنج کربنه پیوند کوواالن دارند، وجود دارد.

ATP

ATP

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 135

بررسی موارد:

گزینۀ 1: الکل با جلوگیری از خنثی سازی رادیکال های آزاد، باعث افزایش میزان آن ها می شود. آبسیزیک اسید نیز با بستن روزنه های

هوایی و کاهش اکسیژن، باعث افزایش تخمیر و تولید الکل می شود.

گزینۀ 2: تجمع سیانید در گیاهان، گیاه خواران را دور می کند. سیانید مرحله نهایی مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن را مهار

می کند.

گزینۀ 3: گاز مونواکسید کربن میزان اکسیژن در دسترس یاخته ها را کاهش داده و در نتیجه آب در میتوکندری تولید نشده و فشار

اسمزی کاهش نمی یابد.

گزینۀ 4: مصرف زیاد الکل با جلوگیری از خنثی سازی رادیکال های آزاد در نکروز یاخته های کبدی نقش دارد. الکل نقش مخالف

پاداکسنده ها دارد.

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 136

هر جاندار فتوسنتزکننده می تواند هوهسته ای یا پیش هسته ای باشد که می تواند  را به روش نوری سنتز کند. هر یاختۀ

،  و پیرووات و  زنده ای توانایی انجام قندكافت را دارد و در قندكافت که در غیاب اکسیژن انجام می شود 

تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: پیش هسته ای ها اندامک ندارند.

گزینۀ ۲: پیش هسته ای ها راکیزه ندارند.

گزینۀ ۴: تبدیل اسید پیروویک در حضور نوعی مولکول گیرندۀ الکترون به استیل کوآنزیم  مربوط به تنفس هوازی است و

درحالی که پیش هسته ای های فتوسنتزکنندۀ غیراکسیژن زا بی هوازی اند و تخمیر انجام می دهند.

ATP

ATPN ADHH+

A

تالیفی کیوان نصیرزاده
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در همۀ یاخته های پالسمودسم (زنده) قندکافت (گلیکولیز) انجام می گیرد. پس آنزیم واکنش اول آن با پیش مادۀ  در این

یاخته ها فعالیت می کند.

همۀ یاخته های گیاهی الزامًا زنده نیستند (رد گزینۀ 1). در سامانۀ بافت پیوندی نیز یاخته های پارانشیمی وجود دارد (رد گزینۀ 2).

دقت کنید که پوست از جنس لیپید است و ژن ندارد (رد گزینۀ 3).

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 138

فقط مورد "پ" درست است.

بررسی همه موارد:

الف) نادرست. در چرخه کربس و واکنش های دیگری نیز انجام می شود.

ب) نادرست. تولید ATP در سطح پیش ماده در گلیکولیز و کربس انجام می گیرد. این واکنش ها در گیاهان نیز انجام می گیرد.

برخالف روش اکسایشی از فسفات موجود در یک ماده  آلی استفاده می شود.

پ) درست. در تخمیر الکلی کربن دی اکسید تولید می شود ولی NADH اکسید می شود.

ت) نادرست. در تولید ATP تفاوت در منبع انرژی است. وگرنه در همه روش ها، فسفات معدنی به ATP متصل می گردد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 2 139

ساز میتوکندری برخالف همین آنزیم در کلروپالست به حضور نور وابسته نیست زیرا الکترون های موردنیاز را فعالیت آنزیم 

نه از تجزیۀ نوری آب، بلکه از مواد آلی به دست می آورد. درنتیجه هنگام شب هم (که روزنه های هوایی اکثر گیاهان بسته

می شوند) برخالف کلروپالست می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

ساز برخالف پمپ پروتون، نه در میتوکندری و نه در کلروپالست عضو زنجیره انتقال الكترون گزینۀ ۱: نادرست. آنزیم 

محسوب نمی شود.

ساز هم در میتوکندری و هم در کلروپالست، بخشی از مجموعه پروتئینی است که قسمت کانالی گزینۀ ۳: نادرست. آنزیم 

آن یون های هیدروژن را درجهت شیب غلظت (به روش انتشار تسهیل شده) از تیالکوئید دور می کند.

ساز در میتوکندری و کلروپالست هر دو رو به بخشی است که تراکم یون های گزینۀ 4: نادرست. جایگاه فعال آنزیم 

هیدروژن به خاطر فعالیت پمپ پروتون، کمتر و درنتیجه در  باالتر از ۷ فعالیت می کنند.

ATP

ATP

ATP

ATP

pH

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 140

همۀ یاخته های زنده قادر هستند که طی قندکافت بخشی از انرژی گلوکز را به صورت مولکول های  آزاد کنند. باکتری های

گوگردی که از  فاضالب ها برای تأمین الکترون استفاده می کنند از این قانون مستثنی نمی باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در این گروه باکتری های فتوسنتزکننده مثل سیانوباکتری ها هم قرار دارند.

گزینۀ 2: فتوسنتزکننده های گوگردی باکتری هستند و فاقد کلروپالست می باشند.

گزینۀ 4: باکتری های شیمیوسنتزکننده (موجود در اعماق اقیانوس ها) الزامًا نیترات ساز نیستند. بلکه باکتری های نیترات ساز از این نوع

تولیدکننده ها می باشند.

ATP

H  S۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گام اول

گام دوم
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

CO۲طی مرحلۀ گلیکولیز همراه با تخمیر الکلی یا تنفس هوازی یک مولکول گلوکز مصرف و  تولید می شود.

طبق شکل زیر در باکتری  نام برده شده طی گام اول گلیکولیز یک مولکول ADP تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فقط در تخمیر الکلی انتقال الکترون های یک مولکول NADH به ترکیب دو کربنی رخ می دهد.

گزینۀ 2 و 3: فقط در طی تنفس هوازی این امر انجام می شود و در باکتری بی هوازی رخ نمی دهد.

گزینه 4 142

تمام یاخته های زندۀ بدن آدمی هدف هورمون های تیروئیدی هستند و باید برای دریافت پیام آن گیرندۀ آن را داشته باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ کاهش پیرووات در فرآیند تخمیر روی می دهد. در متن کتاب درسی تخمیر برای یاخته های ماهیچۀ اسکلتی و

گویچه های قرمز بالغ ذکر شده است.

.T بالغ می شوند نه B می شود. در مغز قرمز استخوان لنفوسیت های T گزینۀ 2: نادرست؛ تیموزین باعث بلوغ و تمایز لنفوسیت های

در ضمن در مغز زرد این فرآیند روی نمی دهد.

گزینۀ 3: نادرست؛ ورود پیرووات از میان یاخته به بسترۀ میتوکندری به همراه مادۀ دیگری صورت نمی گیرد و اگر ماده ای بخواهد

وارد میتوکندری شود این فرآیند جداگانه روی می دهد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه های 1 و 2 و 3: نادرست. تولید  در سطح پیش ماده در گلیکولیز و کربس انجام می گیرد. گلیکولیز و چرخۀ کربس در

گیاهان نیز انجام می گیرد. در این روش از فسفات متصل به یک مولکول دیگر استفاده می شود.

ATP

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 144

الف) ورود پیرووات به میتوکندری همواره برخالف جهت شیب غلظت است؛ بنابراین کلمۀ "می تواند" برای آن غلط است. البته

درون بری می تواند در جهت یا خالف جهت شیب غلظت انجام شود. (نادرست)

ب) ورود یون هیدروژن به فضای بین دو غشا همانند ورود یون هیدروژن به تیالکوئید با صرف انرژی الکترون ها انجام می شود.

(نادرست)

ج) گروهی از ویتامین های محلول در آب با انتشار جذب می شوند. از طرفی در اسمز آب در هر دو جهت حرکت می کند. (درست)

د) کیسه های کوچک حاوی ناقل عصبی به فضای سیناپسی وارد نمی شوند بلکه محتویات خود را به فضای سیناپسی وارد می کنند.

(نادرست)

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 145

،  و  تولید می گردد. در چرخۀ کربس مولکول های 

،  و  ساخته می شوند. در چرخۀ کالوین مولکول های 

C۴C  ۵C  ۶

C۳C  ۵C  ۶

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 11 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 146

در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء داخلی میتوکندری در یاخته های نوروگلیا، اکسیژن به عنوان پذیرندۀ نهایی الکترون عمل می کنند

و مولکول اکسیژن شکسته شده و دواتم اکسیژن پدید می آید. هر اتم اکسیژن دو الکترون و دو پروتون دریافت می کند و آب تولید

می نماید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فشرده بودن کروماتین می تواند به معنی عدم بیان ژن ها باشد. به این ترتیب در این گزینه عنوان شده است که ژن های

هلیکاز و دنابسپاراز در یاخته های غیرعصبی بافت عصبی بیان نمی شوند. دقت کنید که یاخته های نوروگلیا همانندسازی کرده و

تقسیم می شوند.

گزینۀ 2: ساخت  با سه روش در سطح پیش ماده، به صورت اکسایشی و به صورت نوری اتفاق می افتد. در یاخته های

جانوران  به صورت نوری تولید نمی شود.

گزینۀ 4: مولکول پیروات با انتقال فعال به درون راکیزه وارد می شود، نه با انتشار.

ATP

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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محصوالت قندکافت،  (مولکول آلی سه فسفاته)،  و پیرووات است. پس  (مولکول آلی دوفسفاته) و

 و گلوکز مولکول های مصرفی خواهند بود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در قندکافت تنها یک نوع (نه انواعی) ناقل الکترون یعنی  تولید می شود. ولی در کربس ناقل های الکترونی

 و  تولید می شود.

گزینۀ 3: تولید  در هر دو فرآیند به روش تولید در سطح پیش ماده است.

گزینۀ 4: محصول مرحله یک در قندکافت مولکول شش کربنه فسفاته است ولی در کربس مولکول شش کربنه بدون فسفات.

ATPN ADHADP

N AD+

N ADH

N ADHF ADAH  ۲

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 148

در قندكافت (گلیکولیز) برای ساخت ترکیب شش کربنه دو فسفاته (گلوکز فسفاته) از گلوکز نیاز به استفاده از  هست. با

فقدان  عدم انجام نخستین مرحله قندكافت عدم تولید پیرووات را در پی خواهد داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برای ایجاد استیل از پیرووات در مرحله هوازی تنفس، به  بر خالف  نیاز داریم.

گزینۀ ۳: در قندكافت تولید قند فسفاته به دنبال شکسته شدن گلوکز فسفاته تشکیل می شود و به  نیازی نیست بلکه

براساس متن کتاب تولید پیرووات از قند فسفاته سبب تولید  از  می شود.

گزینۀ ۴: تولید اتانال در تخمير الكلی به دنبال جداشدن کربن دی اکسید از پیرووات انجام می شود و نیازی به وجود 

ندارد.

ATP

ATP

N AD+ADP

N AD+

N ADHN AD+

N ADH

تالیفی حمید راهواره
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هر زنجیرۀ انتقال الکترون در یاخته های میان برگ یک گیاه دولپه شامل زنجیره های الکترونی موجود در غشاء تیالکوئید یاخته های

فتوسنتزکننده و زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء داخلی راکیزه است و شامل مجموعه ای از پروتئین ها می باشد که توسط

ساختارهای ریبونوکلئوپروتئینی (رناتن ها) یاخته ساخته می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء داخلی راکیزه الکترون ها درنهایت به اکسیژن مولکولی می رسند، ولی در زنجیرۀ

الکترونی موجود در غشاء تیالکوئید، الکترون های خارج شده از فتوسیستم 2 به فتوسیستم 1 و الکترون های خارج شده از فتوسیستم

1 درنهایت به  میرسد.

گزینۀ 3: در زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء داخلی راکیزه، الکترون ها حین عبور از پمپ های پروتونی موجود در غشاء داخلی

راکیزه به فضای بین دو غشاء پمپ می شوند و تراکم یون های پروتون در فضای بین دو غشاء افزایش می یابد. در ادامه یون های

ساز در جهت شیب غلظت از فضا بین دو غشاء به بستره راکیزه وارد می شوند و از پروتون از طریق مجموعه پروتئینی آنزیم 

انرژی این شیب غلظت برای ساخته شدن  استفاده می شود.

گزینۀ ۴: در مورد زنجیرۀ الکترونی موجود در غشاء داخلی راکیزه صادق نیست.

N ADP +

ATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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تنفس یاخته ای به دو صورت هوازی و بی هوازی دیده می شود. تنفس یاخته ای هوازی شامل قندکافت و کربس و زنجیرۀ انتقال

الکترون است. و تنفس یاخته ای بی هوازی شامل قندکافت و تخمیر است. در هر دو نوع تنفس قندکافت مرحله اول است و

،  و پیرووات است. پس  و  و گلوکز مولکول های مصرفی خواهند بود. محصوالت قندکافت، 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  در زنجیره انتقال الکترون تنفس هوازی مصرف می شود.

گزینۀ 2:  در چرخه کربس تنفس یاخته ای هوازی مصرف می شود.

گزینۀ 3: دی اکسید کربن محصول تولیدی تنفس هوازی و تخمیر الکلی است.

ATPN ADHADPN AD+

F ADH۲

F AD

تالیفی کیوان نصیرزاده
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مورد الف و د درست هستند.

بررسی موارد:

، بخشی از فرآیند تنفس هوازی است که در اکثر یاخته های زنده گیاهی (به جز الف) درست. تبدیل پیرووات به اسیتل کوآنزیم 

یاخته آبکشی) در شرایط کافی بودن اکسیژن انجام می شود.

ب) نادرست. یاخته های غالف آوندی در گیاهان  برخالف  دارای کلروپالست و توان تولید آنزیم روبیسکو هستند.

ج) نادرست. یاخته های غالف آوندی در گیاهان  برخالف  دارای روبیسکو و توان تثبیت کربن در اسید سه کربنه طی چرخۀ

کالوین هستند.

د) درست. چون یاخته های غالف آوندی در گیاهان  دارای کلروپالست هستند، می توانند در کلروپالست  را به

 تبدیل کنند. ولی یاخته های غالف آوندی گیاهان  در سطح کتاب درسی فاقد کلروپالست و درنتیجه فاقد این

توان معرفی شده اند.

A

C۴C  ۳

C  ۴C  ۳

C  ۴N ADP +

N ADP HC  ۳

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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منظور سوال همۀ سلول های زنده به جز پروکاریوت های فتوسنتز کننده است.

همۀ سلول های زنده طی مرحلۀ گلیکولیز با مصرف گلوکز ترکیبات مختلف 3 کربنه (3 کربنه 2 فسفاته، 3 کربنه 1 فسفاته، 3 کربنه

بدون فسفات) را ایجاد می کنند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 2: گلبول قرمز فاقد زنجیرۀ انتقال الکترون است.

گزینۀ 3: اضافه کردن یک مولکول دی اکسید کربن به مولکول 5 کربنی در چرخۀ کالوین اتفاق می افتد ولی صورت سؤال به

سلول هایی اشاره دارد که توانایی فتوسنتز ندارد.

گزینۀ 4: توجه داشته باشید که سلول های گیاهی فرآیند تخمیر را انجام نمی دهند.
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گزینه 4 153

باتوجه به شکل زیر، پیرووات واردشده به درون راکیزه طی دو واکنش به استیل کوآنزیم A تبدیل می شود. فقط واکنش شمارۀ ۲ در

این مسیر اکسایش- کاهش است.

کوآنزیم A نوعی مادۀ آلی است که به فعالیت آنزیم ها کمک می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 154

یاخته ای که در سوخت و ساز گلوکز پیرووات تولید می کند، یعنی قندکافت انجام می دهد. این مسأله نشان می دهد که یاختۀ فوق

یک یاختۀ زنده است. موارد "الف" و "د" نادرست می باشند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. پیش هسته ای ها نیز قندکافت انجام می دهند.

) در زنجیرۀ انتقال الکترون و در حضور اکسیژن انجام ب) درست. دقت کنید که بازسازی  (یعنی اکسید شدن 

، می گیرد. به این ترتیب می توان گفت هر یاخته ای که قندکافت انجام داده و در نهایت  می سازد، در حضور 

بازسازی  را انجام می دهد.

ج) درست. همواره قندکافت درون مایع میان یاخته انجام می شود که توسط غشایی از محیط بیرون جدا شده است.

د) نادرست. مثًال در هوهسته ای های دوالد ممکن است ژن ها الل های مختلف داشته باشند.

F ADF ADH  ۲

F ADH  ۲O  ۲

F AD

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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مولکول 1، 2، 3 به ترتیب پیرووات، بنیان استیل و استیل کوآنزیم  هستند. پیرووات طی این واکنش و استیل کوآنزیم  نیز در

چرخه کربس اکسایش می یابند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پیرووات با انتقال فعال و در خالف جهت شیب غلظت وارد راکیزه می شود. پس غلظتش در راکیزه بیشتر است.

گزینۀ 2: هورمون های تیروئیدی میزان تجزیه گلوکز و انرژی در دسترس بدن را تنظیم می کنند. یعنی بر میزان فرآیند تنفس

یاخته ای مؤثرند.

گزینۀ 3: انسولین گلوکز در دسترس یاخته ها را افزایش می دهد. پس فرآیند قندکافت و اکسایش پیرووات نیز می تواند افزایش

یابد.

AA

تالیفی موسی بیات
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ساز با عبور پروتون ها به فضای داخلی راکيزه انرژی موردنیاز برای تشکیل  از  و گروه فسفات را فراهم آنزیم 

می آورد. فعالیت این پروتئین برای ورود پروتون بدون مصرف انرژی است. تأمین یون های فسفات الزم برای تشکیل  از

بستره صورت می گیرد.

ATPATPADP

ATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 1 157

، برای ساخته شدن  به فسفات و  نیاز است. بر اساس منبع فسفات و انرژی موردنیاز برای اتصال آن به 

روش های تولید مولکول  به سه روش دسته بندی می شود.

روش اول) تولید در سطح پیش ماده: مثل تولید  در مرحله انتهایی قندکافت و تولید  از کراتین فسفات

روش دوم) تولید  به روش اکسایشی: مثل تولید  در زنجیره انتقال الکترون تنفس یاخته ای

روش سوم) تولید  به روش نوری: مثل تولید  در زنجیره انتقال الکترون مرحله نوری فتوسنتز.

ATPADPADP

ATP

ATPATP

ATPATP

ATPATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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مصرف زیاد مشروبات الکلی عملکرد راکیزه در خنثی کردن رادیکال های آزاد را مختل می کند. در نتیجه این ترکیبات تجمع و

افزایش می یابند و باعث نابودی راکیزه و بافت مردگی (نکروز) می شوند. اما ارتباطی با مرگ برنامه ریزی شده ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مصرف الکل باعث تخریب یاخته های کبدی می شود. بنابراین تولید هورمون اریتروپویتین کاهش می یابد و مغز استخوان

کم کار می گردد. با کم کار شدن مغز استخوان مصرف فولیک اسید نیز در آنجا کاهش می یابد.

گزینۀ 2: تولید صفرا نیز کاهش یافته و چربی ها در روده کمتر جذب می شوند. در نتیجه کیلومیکرون کمتری تولید می شود.

گزینۀ 3: رنگیزه های فتوسنتزی دارای پاداکسنده بوده که مانع از اثرات تخریبی رادیکال های آزاد می شوند.

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 159

تولید  از  نیاز به فسفات دارد که در گلیکولیز (قندکافت) این فسفات فقط در بخش آخر یعنی تبدیل اسید سه کربنه

دوفسفاته به پیرووات سه کربنه ممکن است تأمین شود و چون از یک پیش ماده آلی فسفردار استفاده شده قطعًا در سطح

پیش ماده است.

ATPADP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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تولید  در فقدان اکسیژن به معنی گلیکولیز یعنی اولین مرحلۀ تنفس سلولی است که در سیتوپالسم تمام سلول های زنده

صورت می گیرد. ولی بقیۀ  موارد غلط هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: اگر روزنه های هوایی بسته شوند، تنفس نوری مانع از فتوسنتز می گردد.

، کارایی فتوسنتز چندان زیاد نیست. گزینۀ2: در گیاهان 

، روزنه های هوایی خود را در شب باز می کنند ولی گیاهان  و  در شب، روزنه ها را می بندند. گزینۀ4: گیاهان 

ATP

CAM

CAMC  ۳C  ۴

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 10 1395 مدارس برتر 

گزینه 4 161

سلول های تمایزیافتۀ روپوستی برگ شامل سلول های نگهبان روزنه و یا کرک ها می شوند که هر دو توانایی گلیکولیز دارند و در

گلیکولیز (فرایندی بی هوازی)  تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: تثبیت  از ویژگی های سلول های فتوسنتزکننده است. توجه کنید که سلول های کرک که از سلول های تمایزیافتۀ

روپوستی هستند به دلیل نداشتن کلروپالست قادر به فتوسنتز و تثبیت  نیستند.

گزینۀ2: فقط یاخته های نگهبان روزنه زمانی که تحت تاثیر آبسیزیک اسید قرار می گیرند این کار را انجام می دهند و برایشان

پالسمولیز رخ می دهد نه هر یاختۀ تمایز یافتۀ روپوستی!

گزینۀ3: هر سلول روپوستی کلروپالست ندارد (سلول های کرک) تا تنفس نوری (فعالیت اکسیژنازی روبیسکو) را بتواند انجام دهد.

ADP

CO  ۲

CO۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 4 162

در زنجیره انتقال الكترون ، مولکول های  از  حاصل می شوند و الکترون های  به مولکول اکسیژن

(پذیرنده معدنی الکترون) منتقل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ١: انتقال یون های  به فضای خارجی میتوکندری به کمک پمپ، با صرف انرژی و فعال است.

، توسط نخستین پروتئین زنجیره، اکسید شده و  گزینۀ ۲: در ابتدای زنجیره انتقال الكترون میتوکندری، 

بازسازی می گردد.

گزینۀ ۳: درانتهای زنجیره انتقال الکترون میتوکندری،  احیا شده و آب تولید می شود.

N AD+N ADHN ADH

H+

N ADHN AD+

O۲

تالیفی مسعود حدادی
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باتوجه به شکل، 1: غشاء یاخته ای، 2: شبکۀ آندوپالسمی، ۳: جسم گلژی و 4: راکیزه (میتوکندری) است. موارد "الف" و "د"

به درستی عنوان شده است.

بررسی موارد:

الف) درست. غشاء یاخته ای سدی در اطراف یاخته است. این سد به برخی مولکول ها اجازۀ عبور و مرور به داخل و خارج یاخته را

می دهد.

ب) نادرست. شبکۀ آندوپالسمی زبر در تولید پروتئین های غشایی، ترشحی و لیزوزومی- واکوئلی مشارکت دارد. پروتئین های درون

مایع میان یاخته، هسته و اندامک های دیگر (میتوکندری و کلروپالست) توسط ریبوزوم های آزاد مایع میان یاخته ساخته می شود.

ج) نادرست. جسم گلژی در دسته بندی پروتئین های تولیدشده توسط شبکۀ آندوپالسمی زبر مشارکت می کند.

د) درست. میتوکندری در تولید ATP مشارکت می کند. ازطرفی اگزوسیتوز فرآیندی است که به انرژی ATP نیازمند است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 164

تولید استیل کوآنزیم A در مسیر تنفس هوازی اتفاق می افتد درحالی که الکتات از محصوالت تنفس بی هوازی می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در تخمیر الکتیکی سلول توانایی تولید 2 مولکول ATP طی هر بار گلیکولیز را دارد.

گزینۀ2: در تخمیر الکلی NADH در گلیکولیزهای بعدی تولید می شود.

گزینۀ3: سلول می تواند بعد از تولید پیرووات تخمیر الکلی انجام دهد و یا تنفس هوازی که در هر دو صورت دی اکسید کربن تولید

می شود.

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 165

یاخته های معبر در آندودرم ریشه گیاهان تک لپه (مثل گندم و جو) دیده می شوند. در یاخته های ریشه این گیاهان (در سطح کتاب

درسی) فتوسنتز و چرخۀ کالوین (تبدیل قند سه کربنه به پنج کربنه) دیده نمی شود ولی چون دارای راکیزه هستند تولید 

ساز که در غشای داخلی راکیزه قرار دارد، انجام می شود. به صورت اکسایشی توسط مجموعۀ پروتئینی کانالی آنزیمی 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. ایجاد بار منفی در  (بخش نوری فتوسنتز) و ایجاد اتم اکسیژن با دو بار منفی (زنجیره انتقال الکترون

تنفس هوازی در راکیزه) هر دو در میانبرگ گیاهان قابل انجام است.

یادآوری: میانبرگ نرده ای در گیاهان دولپه مشاهده می شود.

گزینۀ ۲: نادرست. تولید  در سطح پیش ماده (در فرآیند قندكافت و همچنین چرخۀ کربس) برخالف تولید نوری 

(به کمک زنجیرۀ انتقال الكترون سبزدیسه) در یاخته های نگهبان روزنه گل جالیز که گیاهی انگل و فاقد سبزدیسه است! انجام

می شود.

گزینۀ ۳: نادرست. خروج  از راکیزه (که حاصل اکسایش  در زنجیره انتقال الكترون راکیزه است) دیده می شود

ولی به طورکلی تولید و مصرف  درون سبزدیسه است و  از خارج وارد سبزدیسه نمی شود.

ATP

ATP

N ADP +

ATPATP

N AD+N ADH

N ADP HN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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به ترتیب شماره ۱ روپوست رویی، شماره ۲ میانبرگ، شماره ۳ آوند چوبی و شماره ۴ یاخته نگهبان روزنه است. یاخته های روپوستی

به جز یاخته های نگهبان روزنه دارای یاخته های غیر فتوسنتز کننده هستند که فاقد آنزیم ترکیب کننده ریبولوز بیس فسفات و

اکسیژن هستند.    

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در یاخته های آوند چوبی چون پروتوپالست به طور کامل از بین رفته است و فقط دیواره برجای مانده، نمی توان گفت

قندکافت انجام شده و پیرووات تولید می شود.

گزینۀ 2: همه یاخته های موجود در میانبرگ فتوسنتزی نیستند.

گزینۀ ۴: تورژسانس نگهبان روزنه برای بازشدن روزنه و ورود دی اکسید کربن به درون برگ است. دقت کنید که یاخته های نگهبان

روزنه به راحتی با هوای اتمسفر در تماس است و بدون نیاز به تورژسانس نیز قادر به فتوسنتز است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 167

همه موارد نادرست اند.

الف) قند دارای یک فسفات طی قندکافت از تجزیه قند دارای دو فسفات (گلوکز فسفاته) به وجود آمده است.

ب) قندی دارای دو فسفات به نام گلوکز فسفاته طی یک مرحله به قند سه کربنی تبدیل می شود.

ج) گلوکز آغازکننده قندکافت از طریق از دست دادن قند فسفات دار به وجود نیامده است.

د) در مراحل قندکافت هم قند دوفسفاته و هم  (مولکول دو فسفاته) به وجود می آید که این موضوع در ارتباط با 

نادرست است.

ADPADP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 3 168

روزنه های هوایی در گیاهان  در طول روز باز و بسته می شوند. از آنجایی که در گیاهان نیز تخمیر الکلی قابل انجام است،

می توان عنوان کرد دی اکسید کربن آزادشده ممکن است به تنفس نوری یا تنفس یاخته ای مربوط نباشد و حاصل تخمیر باشد. به

این ترتیب  ممکن است درون مایع میان یاخته و از تخمیر الکلی حاصل شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در گیاهان  و  تثبیت درون مایع میان یاخته نیز (به صورت اسید چهارکربنه) انجام می شود. دقت کنید که در

همه یاخته های زنده این گیاهان در طی قندکافت  در سطح پیش ماده تولید می شود.

گزینۀ 2: در گیاهان  و  از تجزیۀ یک اسید چهارکربنه،  آزاد می شود. دقت کنید که اگر کلروپالست در یک یاخته

وجود داشته باشد، میتوکندری هم در آن حضور دارد و دو نوع دنای حلقوی دیده می شود.

گزینۀ 4: در گیاهان  فقط بخشی از یاخته های کلروپالست دار (یاخته های غالف آوندی) قند می سازند. در این گیاهان اسید

چهارکربنه از طریق پالسمودسم جابه جا می شود.

C  ۳

CO۲

C  ۴CAM

ATP

C  ۴CAMCO  ۲

C  ۴

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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فقط مورد "ب" صحیح است.

ساز و پمپ هیدروژن اشاره دارد. صورت سوال به آنزیم 

ساز صادق نیست. الف) برای آنزیم 

ب) برای هر دو صادق است چراکه پروتئین ها حداقل ساختار سوم را دارند.

ج و د) برای پمپ هیدروژن صادق نیست.

ATP

ATP

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

گزینه 1 170

،  و پیرووات است. پس  و  و گلوکز مولکول های مصرفی خواهند بود. محصوالت قندکافت، 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2:  در تخمیر مصرف می شود ولی  ویژه تنفس هوازی است.

گزینۀ 3: در تنفس بی هوازی  تولید می شود ولی  تولید نمی شود.

گزینۀ 4:  در تخمیر تولید می شود ولی استیل کوآنزیم A در چرخۀ کربس مصرف می شود.

ATPN ADHADPN AD+

N ADHF ADH  ۲

ATPF ADH  ۲

N ADH

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 171

قند دو فسفاته در طی قندكافت در سیتوپالسم یاخته ایجاد می شود، درنتیجه ژن آنزیم سازنده آن باید در دنای خطی درون هسته

قرار داشته باشد همچنین الکتیک اسید طی تنفس بی هوازی درون سیتوپالسم به وجود می آید لذا ژن آنزیم سازندۀ آن نیز در دنای

خطی قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: تجزیۀ گلوکز دو فسفاته در طی قندكافت درون سیتوپالسم رخ می دهد؛ در نتیجه ژن آنزیم مسئول آن در دنای خطی

است.

گزینۀ ۳: تولید استیل از پیرووات در تنفس هوازی درون راکیزه و توسط آنزیم های غشای داخلی رخ می دهد؛ ژن این آنزیم در

ژنگان سیتوپالسمی قرار دارد.

ATPگزینۀ ۴: تولید  در سطح پیش ماده را می توان در قندكافت نیز مشاهده کرد؛ ژن آنزیم مسئول آن در دنای خطی است.

تالیفی حمید راهواره
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گزینه 4

گام اول

گام دوم

172

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

باکتری  همزیست با جلبک سبز رشته ای هوازی است اما باکتری موثر در تولید فرآورده های شیری تخمیر الکتیکی دارد.

تمام سلول های زنده جانداران مرحلۀ اول تنفس سلولی (گلیکولیز) را انجام می دهند. گلیکولیز شامل 4 مرحله است که در گام سوم

آن به هر مولکول 3 کربنی فسفات دار یک گروه فسفات افزوده و همچنین با مصرف 2 مولکول  دو مولکول 

تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فقط ضمن تبدیل پیروات به استیل کوآنزیم آ در تنفس هوازی  این عمل انجام می شود.

گزینۀ 2: در مورد باکتری های هوازی صادق نیست!!

گزینۀ 3: مربوط به تنفس هوازی و زنجیرۀ انتقال الکترون است که شامل باکتری های بی هوازی نمی شود.

N AD+N ADH
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منظور از دی نوکلئوتید در چرخۀ کالوین، همان  است که هنگام تبدیل اسید سه کربنه تک فسفاته به قند سه کربنه

تک فسفاته (مطابق شکل زیر) اکسایش یافته و هیدروژن و الكترون (نه فسفات) از دست می دهد.

N ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 174

منظور مرحله یک گلیکولیز است که قند به قند دوفسفاته تبدیل می شود. دو مولکول  مصرف و دو مولکول  تولید

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

) در گلیکولیز به  تبدیل می شود.  در کلروپالست تولید می شود. گزینۀ 1:  (نه 

گزینۀ ۳: در گلیکولیز،  در سطح پیش ماده تولید می شود.

گزینۀ ۴: در گلیکولیز،  که ناقل الكترون است تولید می شود، نه  که پذیرنده الکترون است.

ATPADP

N AD+N ADP +N ADHN ADP H

ATP

N ADHN AD+

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 175

در تنفس یاخته ای مصرف  فقط در گلیکولیز (برای فعال سازی) اتفاق می افتد. از آنجایی که قندکافت درون مایع میان

یاخته انجام می شود، همۀ آنزیم های درگیر در این مرحله از میان ژن های دنای خطی هسته حاصل می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: قبل از چرخۀ کربس در حین تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  نیز مولکول دی اکسید کربن آزاد می شود.

گزینۀ 3:  با گرفتن الکترون کاهش می یابد، نه اکسایش!

گزینۀ 4:  در سطح پیش ماده در چرخۀ کربس نیز تولید می شود.

ATP

A

N AD+

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در تخمیر اکسیژن مصرف نمی شود، پس یون اکسید  تولید نمی گردد که بتواند  جذب کند.

تخمیر به طورکلی در مایع میان یاخته انجام می شود. پس آنزیم های انجام دهندۀ آن از بیان ژن های موجود در هسته ساخته

می شوند.

(O )۲−H+

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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مولکول های  تولیدشده درون کلروپالست، صرف انجام واکنش های چرخۀ کالوین می شوند پس به طورمعمول به خارج

كلروپالست و برای سایر مصارف یاخته مصرف نمی شوند اما مولکول های  تولیدشده درون میتوکندری طی فرآیند تنفس

یاخته ای، اغلب باید از اندامک خارج شوند تا در فرآیندهای انرژی خواه یاخته مورداستفاده قرار گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. در چرخۀ کالوین هنگام تبدیل قند پنج کربنه تک فسفاته (ریبولوز فسفات) به قند پنج کربنه دوفسفاته (ریبولوز

بیس فسفات) مولکول  آبکافت می شود.

گزینۀ ۲: نادرست. در فرآیند تنفس یاخته ای بااینکه اغلب گلوکز برای تولید  استفاده می شود ولی مواد آلی دیگر مانند

چربی ها و پروتئین ها هم می توانند در شرایط خاصی به این منظور استفاده شوند.

گزینۀ ۳: نادرست. گیاهان فتوسنتزکننده در چهار بخش توان تولید  دارند.

اول: ماده زمینه سیتوپالسم (در بخش آخر قندكافت یا همان گلیکولیز - در سطح پیش ماده)

دوم: ماده زمینه میتوکندری (در بخشی از فرآیند چرخۀ کربس - در سطح پیش ماده)

سوم: به کمک زنجیره انتقال الكترون در میتوکندری (به روش اکسایشی)

چهارم: به کمک زنجیره انتقال الكترون در کلروپالست (به روش نوری)

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در گلیکولیز که مرحله اول تنفس هوازی و بی هوازی است، پیرووات و  تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در تنفس هوازی، استیل و در تنفس بی هوازی اتانال و اتانول دوکربنی هستند.

گزینۀ 2: گیرنده نهایی الکترون در تنفس هوازی، اکسیژن و در تنفس بی هوازی مولکول هایی مانند اتانال یا پیرووات است.

گزینۀ 3: هم در تنفس هوازی و هم بی هوازی،  بازسازی می شود. در تنفس هوازی بازسازی در زنجیره انتقال الکترون و

در تنفس بی هوازی از طریق تخمیر است.

N ADH

N AD+

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی
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تولید  در تنفس سلولی، فقط مربوط به گام چهارم چرخۀ کربس است ولی بقیۀ موارد غلط هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: تولید  در گام آخر چرخۀ کربس، بدون آزاد شدن  است.

، در مرحلۀ پیش گام یعنی تولید استیل کوآنزیم A نیز صورت می گیرد که قبل از شروع چرخۀ کربس گزینۀ3: آزاد شدن گاز 

است.

گزینۀ4: مولکول ATP در گام سوم چرخۀ کربس هم تولید می شود که درون ماتریکس میتوکندری است.

F ADH۲

N ADHCO  ۲

CO  ۲

ایران علوم تجربی چهارم آزمون شماره 12 1395 مدارس برتر 
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بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: طبق شکل راکیزه، دارای بیش از یک دنای حلقوی است.

گزینۀ 2: دارای رناتن مخصوص به خود (متفاوت از رناتن درون مادۀ زمینه ای سیتوپالسم) هستند.

گزینۀ 3: راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای، به پروتئین هایی وابسته است که ژن های آن ها در هسته قرار دارند و

به وسیلۀ رناتن های سیتوپالسمی ساخته می شوند.

گزینۀ 4: راکیزه همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می شود.

اعتمادزاده تالیفی مازیار 

گزینه 3 181

خزه ها تنها گیاهان فاقد بافت آوندی هستند و نظریۀ مونش که دربارۀ جابه جایی شیرۀ پرورده در آوند آبکش است در مورد آن ها

صدق نمی کنند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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فقط مورد (ب) درست است.

بررسی هریک از موارد:

الف) نادرست؛ سیانید مستقیمًا بر آخرین پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری تأثیر می گذارد ولی تجزیۀ NADH به کمک اولین

پمپ زنجیره صورت می گیرد.

ب) درست - سیانید آخرین پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری را که باعث انتقال الکترون ها به  و ایجاد آب می  گردد مختل

می کند.

ج) نادرست - آنزیم ATPساز غشاء درونی میتوکندری، عضو زنجیرۀ انتقال الکترون نیست، ولی سیانید روی زنجیرۀ انتقال الکترون

اثر می گذارد.

د) نادرست - سیانید مستقیمًا آخرین پمپ زنجیرۀ انتقال الکترون را مهار می  کند، ولی در زنجیره دو پمپ دیگر هم وجود دارد که

مستقیمًا توسط سیانید تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

"متأسفانه دقت کافی در طراحی این سؤال صورت نگرفته است. توجه کنید که سیانید مستقیمًا آخرین ترکیب زنجیرۀ انتقال

الکترون میتوکندری را دچار اختالل می  کند، ولی درنهایت فعالیت سایر پمپ های زنجیره، تجزیۀ  و  و

همچنین عملکرد پروتئین ATPساز نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت."

O  ۲

N ADHF ADH  ۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 183

شکل رایج و قابل استفاده انرژی درون یاخته های  دارای قند ریبوز است که می تواند با افزوده شدن سه گروه فسفات طی

سه مرحله به آدنوزین، تولید شود. ولی واحدهای تکرارشونده دیسک (دنای کمکی برخی باکتری ها) نوکلئوتیدهای تک فسفاته با

قند داکسی ریبوز است که به کمک آنزیم دنابسپاراز از تجزیه نوکلئوتیدهای 3فسفاته دارای داکسی ریبوز (یعنی خروج یک

مرحله ای دو گروه فسفات از آن) تولید شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. واحدهای تکرارشونده دیسک مانند نوکلئوتیدهای تک فسفاته به طور معمول با جدا شدن دو گروه فسفات به طور

همزمان از  ایجاد می شود.

گزینۀ 3: نادرست. تولید نوکلئوتیدهای تک فسفاته از  برای ساخت  واکنش آبکافت نیست و به کمک آنزیم

 پلیمراز (دنابسپاراز) با جدا شدن دو گروه فسفات صورت می گیرد.

گزینۀ 4: نادرست. شیمیوسنتزکننده ها، برخی از باکتری ها هستند و اندامک ندارند!

ATP

ATP

ATPDN A

DN A

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در گام سوم چرخۀ کربس ترکیب 5 کربنی به ترکیب 4 کربنی تبدیل می شود، هنگام انجام این فرآیند انرژی الزم برای ساخته شدن

یک مولکول  فراهم می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: هنگام تثبیت دی اکسید کربن  نقشی ندارد.

گزینۀ3: در گام اول گلیکولیز، گلوکز به ترکیب شش کربنی دو فسفاته تبدیل می شود که در این واکنش  مصرف و 

تولید می شود.

گزینۀ4: در مرحلۀ تاریکی فتوسنتز از تبدیل مولکول سه  کربنی به قند پنج  کربنی انرژی تولید نمی شود.

ATP

N ADH

ATPADP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

گزینه 4 185

بعضی از ترکیبات سه کربنی موجود در گلیکولیز مانند پیرووات، بدون فسفات هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مانند گلوکز

گزینۀ 2: شامل گلوکز و قند شش کربنه دوفسفاته

گزینۀ 3: در گلیکولیز همه قندهای سه کربنه، فسفاته هستند.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 4 186

در چرخۀ کالوین همانند مرحلۀ اول تنفس یاخته ای یعنی قندکافت ADP تولید می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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تولید  به دنبال عملکرد زنجیرۀ انتقال الكترون، در دو جا دیده می شود:

1) غشای داخلی میتوکندری (راكیزه) = که تولید  در آن از نوع اکسایشی است.

2) غشای تیالکوئیدی کلروپالست (سبزدیسه) = که تولید  در آن از نوع نوری است.

در هر دو مورد باید هنگام عبور پروتون از پروتئین کانالی، بخش آنزیمی از انرژی حاصل برای تولید  استفاده کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. تولید  به دنبال عملکرد زنجیره انتقال الكترون، هنگامی اکسایشی است که مربوط به تنفس یاخته ای

باشد.

گزینۀ ۲: نادرست. تولید  با استفاده از فسفر یک ماده آلی فسفردار، در سطح پیش ماده است و به زنجیره انتقال الكترون

ارتباطی ندارد.

گزینۀ ۳: نادرست. تولید  به دنبال عملکرد زنجیره انتقال الكترون، درون میتوکندری هم در روز و هم در شب ولی درون

کلروپالست فقط در روز صورت می گیرد.

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 188

همان  طور که در شکل زیر مشاهده می  شود، برای تولید اسید دوفسفاته 2 مولکول ATP مصرف می  شود تا از گلوکز، فروکتوز فسفاته

حاصل شود و یک مولکول NADH برای تولید اسید دوفسفاته از قند فسفاته تولید می  شود.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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مصرف الکل همراه با اختالل در تنفس یاخته ای می تواند سبب ایجاد بیماری پوکی استخوان بشود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گاه نقص در ژن های مربوط به پروتئین های زنجیرۀ انتقال الکترون، به ساخته شدن پروتئین های معیوب می انجامد.

راکیزه ای که این پروتئین های معیوب را داشته باشد در مبارزه با رادیکال های آزاد، عملکرد مناسبی ندارد.

گزینۀ 2: سیانید یکی از این ترکیب ها است که واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن را مهار و درنتیجه باعث توقف

زنجیره انتقال الکترون می شود. این ترکیب در ترکیبات سیانیددار در گیاهان به منظور دفاع شیمیایی در برابر گیاه خواران وجود دارد.

گزینۀ 4: در فرآیند تنفس بی هوازی اکسیژن وجود ندارد که باعث تشکیل رادیکال آزاد شود.

تالیفی مهدی مهرزاد صدقیانی

گزینه 3 190

،  و  هستند.  ، ترکیبات نوکلئوتیدی شرکت کننده در قندکافت شامل 

همۀ موارد فوق دارای باز آلی نیتروژن دار آدنین (نوعی پورین) هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برای  صادق است.

گزینۀ 2: برای  صادق است.

گزینۀ 4: برای  و  صادق است که دارای دو قند (قندها) پنج کربنی اند.

ATPADPN AD+N ADH

N AD+

N ADH

N AD+N ADH

اعتمادزاده تالیفی مازیار 
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بررسی موارد:

الف) رادیکال های آزاد به علت داشتن الکترون های جفت نشده واکنش پذیری باالیی دارند.

ب) رادیکال های آزاد، به دنبال واکنش با بافت های بدن، به آن ها آسیب می رساند.

ج) مطالعات نشان می دهد، الكل به سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن (نه مولکول ها) را افزایش می دهد.

د) سیانید نوعی ترکیب سمی است که با مهار تعدادی از یک واکنش (واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن)، سبب

توقف تنفس یاخته شده و مرگ را به دنبال دارد (نه واکنش های تنفس هوازی).

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 192

موارد "الف" و "ج" جملۀ فوق را به  درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست - همۀ آنزیم های رنابسپارازی درون میان یاخته ساخته می شوند. دقت کنید که در باکتری ها و راکیزه و سبزدیسه نیز

می توان عنوان کرد که ساخت رنابسپاراز درون میان یاخته انجام می شود.

ب) نادرست - هر رنای ناقلی تنها به یک آمینواسید متصل می شود و یک آمینواسید حداقل یک رنای ناقل دارد.

ج) درست - رنای رناتنی همراه با پروتئین ها باعث ایجاد زیرواحدهای ریبوزومی می شود.

د) نادرست - برای رنای پیک تولیدشده در باکتری ها و همین طور راکیزه و سبزدیسه صادق نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 193

در یک سلول استوانه ای موجود در شبکیۀ انسان تخمیر رخ نمی دهد پس امکان احیا شدن پیرووات وجود ندارد و فقط در طی

، پیرووات توسط  اکسید می شود. تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: در زنجیرۀ انتقال الکترون،  بازسازی می شود.

، مولکول  تولید می کند و صرف آن گزینۀ3: در زنجیرۀ نقل وانتقال الکترون انرژی ذخیره شده در هر مولکول 

می شود.

گزینۀ4: در چرخۀ گلیکولیز  درون سیتوپالسم ساخته می شود.

AN AD+

N AD+

N ADHATP

N ADH

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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موارد "الف" و "د" جمله را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف: درست - در مرحلۀ بی هوازی تنفس (قندکافت یا گلیکولیز) هنگام تبدیل قند سه کربنه به اسید سه کربنه، به همراه 

یون  هم در کنار آن تولید می شود.

ب: نادرست - تولید  در چرخۀ کربس و در مادۀ زمینه میتوکندری صورت می گیرد نه درون تارچه( اگر بیان می شد

درون تار، صحیح بود)

ج: نادرست - احیا (کاهش) یافتن پیرووات مربوط به تنفس بی هوازی(تخمیر الکتیک) است و لزومی ندارد در هر نوع انقباض

تخمیر الکتیک صورت گیرد.

د: درست - برای انجام انقباض، یون های کلسیم که در شبکۀ آندوپالسمی ذخیره شده اند باید از آن به روش انتشار  تسهیل شده،

رها شده و اطراف تارچه قرار گیرند.

N ADH

H+

F ADH  ۲

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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،  و پیرووات است. اولین مرحله تنفس یاخته ای، قندکافت است و محصوالت آن شامل 

 و پیرووات توسط پروتئین های غشای داخلی راکیزه اکسایش می یابد و هر دو طی قندکافت از تغ�ر قند فسفاته به

وجود آمده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: از محصوالت قند کافت هم  و هم  دارای باز آلی هستند، درحالی که هیچ یک توانایی گرفتن الکترون را

ندارند.

گزینۀ 2: از محصوالت قند کافت هم  و هم  دارای مونوساکارید هستند، درحالی که  تولیدشده در

قندکافت به درون راکیزه وارد نمی شود.

گزینۀ 3: تنها محصول قندکافت که هم می تواند اکسایش و هم کاهش بیابد پیرووات است، که در فرآیند تولید استیل  کوآنزیم 

مصرف می شود.

ATPN ADH

N ADH

ATPN ADH

ATPN ADHATP

A

تالیفی حمید راهواره
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انرژی الزم برای انتقال یون های  یا پروتون ها از الکترون های پرانرژی  و  فراهم می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

. گزینۀ 1: ابتدا  تولید می شود و سپس 

گزینۀ 2: این واکنش طی قندکافت و درون سیتوپالسم انجام می شود.

گزینۀ 4: این مولکول در چرخه کربس احیا می شود و اکسایش نمی یابد.

H+N ADHF ADH  ۲

CO۲N ADH

تالیفی موسی بیات
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در زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری، هر مولکول حامل الکترون قطعًا در سطح داخلی غشا دیده نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: منظور پروتئین تولید کنندۀ  است که در غشای داخلی میتوکندری و غشای تیالکوئید، جزء زنجیرۀ انتقال الکترون

نیست. توجه داشته باشید که پمپ  جزء زنجیرۀ انتقال الکترون است.

گزینۀ 3: در غشای تیالکوئید و سطح داخلی فتوسیستم دو، به ازای تجزیۀ هر مولکول آب، الکترون های مربوط به اتم های

هیدروژن حاصل از تجزیۀ آب، جایگزین الکترون های خارج شده از فتوسیستم دو می شوند.

گزینۀ 4: در سکلروپالست، پمپ  غشایی موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، غلظت یون هیدروژن در بستره که  دارای مولکول

 است را می کاهد..

ATP

H+

DN A

تالیفی مسعود حدادی
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استیل در کربس با ترکیب چهارکربنی واکنش می دهد و کوآنزیم  آزاد می شود. درصورتی که در واکنش اکسایش پیرووات کوآنزیم

 مصرف می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پیرووات در چرخه کربس شرکت نمی کند.

گزینۀ 2: در این واکنش کراتین فسفات با دادن فسفات به  به طور مستقیم باعث تولید  می شود. البته در چرخه

کربس نیز  تولید می شود.

گزینۀ 4: کاهش یافتن  برخالف کاهش یافتن  با تولید پروتون همراه نیست.

A

A

ADPATP

ATP

F ADN AD+

تالیفی موسی بیات
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در تخمیر، اکسیژن مورد استفاده قرار نمی گیرد. البته که در تخمیر الکلی دی اکسید کربن در مایع میان یاخته (محل انجام قندکافت)

آزاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

، کاهش می یابد. این  درون مایع میان یاخته از گزینۀ 1: در تخمیر الکتیکی پیرووات با گرفتن الکترون های 

قندکافت گلوکز حاصل شده است و الکترون های گلوکز را حمل می کند.

گزینۀ 2: در تخمیر،  تولید نمی شود، بلکه تخمیر موجب پیشروی قندکافت می شود. با انجام قندکافت  در سطح

پیش ماده ساخته می شود.

گزینۀ 3: تخمیر در مایع میان یاخته انجام می شود. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت آنزیم های الزم برای انجام آن در مایع

میان یاخته ساخته می شوند.

N ADHN ADH

ATPATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ترکیبات انتقال دهندۀ الکترون موجود در غشاء داخلی میتوکندری، به اجزاء زنجیرۀ انتقال الکترون اشاره دارد که درنهایت در انتقال

یون هیدروژن (در خالف جهت شیب غلظت) ایفای نقش می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اجزاء زنجیرۀ انتقال الکترون مستقیمًا در اضافه کردن P به ADP نقش ندارند. با ایجاد شیب غلظت درنهایت موجب تولید

ATP می شوند.

گزینۀ 2: باتوجه به شکل باال، الزامًا همۀ این پروتئین ها سراسری نیستند.

+Hگزینۀ 4: همۀ اجزاء زنجیرۀ انتقال الکترون جابه جا کننده  نیست و فقط پمپ غشائی این کار را انجام می دهد.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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آنزیمی که باعث تولید مولکول پنج کربنی از شش کربنی می شود مربوط به چرخه کربس است که در ماده زمینه میتوکندری قرار

دارد. ولی عاملی که باعث تولید یون اکسید با دو بار منفی می شود، آخرین بخش از زنجیره انتقال الکترون درون میتوکندری است

که در غشای داخلی راکیزه قرار دارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 202

درون زاللیه یاخته وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": گیرنده های نور در شبکیه قرار دارند. در این الیه یاخته های عصبی نیز وجود دارند که در  گیر افتاده اند.

گزينۀ "2": بیرونی ترین الیۀ چشم صلبیه است که در بخش جلویی چشم قرنیه را می سازد. در همۀ یاخته های تشکیل دهندۀ این

الیه دی اکسید کربن طی چرخۀ کربس تنفس یاخته ای انجام می شود.

گزينۀ "3": بازسازی  و  در زنجیرۀ انتقال الکترون غشاء داخلی میتوکندری صورت می گیرد..

G۰

N AD+F AD

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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نشاسته، سلولز و گلیکوژن پلی ساکارید  هایی   اند که از تعداد فراوانی مونوساکارید گلوکز تشکیل شده    اند. به منظور ساخت

پلی ساکارید  ها هم زمان با تشکیل پیوند  های کوواالنسی، یک مولکول آب آزاد     می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) مونوساکارید  ها ساختاری حلقوی دارند، گلوکز طی فرآیند تنفس یاخته ای مصرف می شود.

3) در هنگام تشکیل نشاسته، سلولز و گلیکوژن ابتدا مالتوز تشکیل     می شود.

4) اغلب جانوران آنزیم تجزیه کنندۀ سلوالز را ندارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 204

موارد الف، ج و د جملۀ فوق را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) درست. در فرآیند قندکافت درنهایت به طور خالص دو مولکول  از دو مولکول  و دو گروه فسفات تولید

می شود.

ب) نادرست. در واکنش آخر قندکافت،  از یک ترکیب سه کربنی دوفسفاته تولید می شود، نه سه فسفاته!

ج) درست. در مرحله اول واکنش اکسایش پیرووات، یک مولکول  آزاد می شود و یک بنیان استیل دوکربنی به وجود می آید.

چون در قندکافت، هر مولکول گلوکز درنهایت به دو مولکول پیرووات تبدیل می شود، بنابراین می توان گفت از هر گلوکز دو 

آزادشده و دو استیل تولید می شود.

، دو  در قندکافت و دو  در واکنش تبدیل دو د) درست. در فرآیند تجزیه گلوکز تا تولید استیل کوآنزیم 

مولکول پیرووات به دو مولکول استیل کوآنزیم  تولید می شود؛ بنابراین درمجموع چهار مولکول  کاهش می یابد.

ازطرفی، در واکنش آخر قندکافت به ازای هر گلوکز درمجموع چهار مولکول  در سطح پیش ماده تولید می شود.

ATPADP

ATP

CO  ۲

CO۲

AN AD+N AD+

AN AD+

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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طبق متن کتاب درسی در صفحه ی 73، تشکیل پیرووات از قند فسفاته همراه با ایجاد  از  است و همچنین از

فرآیند قندکافت می توان دریافت که با از دست دادن فسفات توسط قند دوفسفاته به  مولکول  در سطح پیش ماده

تولید می شود.

N ADHN AD+

ADPATP

تالیفی حمید راهواره

گزینه 4 206

ورود  به بخش داخلی میتوکندری در جهت شیب غلظت توسط آنزیم  ساز صورت گرفته و سبب تولید 

می شود بنابراین اگر  وارد بخش داخلی میتوکندری نشود ابتدا تشکیل مولکول  متوقف می شود.

H+ATPATP

H+ATP

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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هر دو تخمیر الکلی و الکتیکی تولید ATP فقط در مرحلۀ   قندکافت رخ می  دهد و هر دوی این تخمیر ها می تواند در گیاهان قابل

انجام باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) هر دوی تخمیر الکلی و الکتیکی در مادۀ   زمینه ای سیتوپالسم صورت می پذیرد.

2) تنها در تخمیر الکلی پیرووات با از دست دادن کربن دی اکسید به اتانال تبدیل می  شود.

3) تنها تخمیر الکتیکی در تولید فرآورده  های شیری و خیارشور نقش دارد.

تالیفی پیمان رسولی
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هر یاختۀ زنده ای قندكافت دارد و تولید  در قندكافت مثالی از تولید  در سطح پیش ماده است. هر یاخته ای که

ساز موجود در غشاء تیالکوئید بسازد قطعًا زنده است و توانایی قندكافت دارد، پس بتواند  را به کمک آنزیم 

می تواند  را در سطح پیش ماده تولید کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در مورد باکتری های فتوسنتزکننده صادق نیست چون راکیزه ندارند.

گزینۀ ۲: تولید  در حضور اکسیژن، طی تنفس هوازی صورت می گیرد. باکتری های بی هوازی فقط طی قندكافت، 

می سازند.

گزینۀ ۴: تولید  در پی تجزیۀ قند شش کربنه دوفسفاته همان تولید  طی قندكافت است که در هر یاختۀ زنده رخ

می دهد. یاخته های فتوسنتزکننده و هوازی همچنین می توانند  را در دو نوع زنجیرۀ انتقال الكترون تنفس هوازی و واکنش

نوری فتوسنتز تولید کنند.

ATPATP

ATPATP

ATP

ATPATP

ATPATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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فقط مورد (الف) درست است.

نکته:

واکنش سمت چپ به راست، کاهش  است که در موارد زیر دیده می شود:

1- اولین مرحله تنفس یاخته ای (گلیکولیز)

2- تبدیل پیرووات به استیل  کو آنزیم  (ماده زمینه میتوکندری)

3- چرخۀ کربس

واکنش سمت راست به چپ، اکسایش  است که در موارد زیر دیده می شود:

1- مرحله دوم فرآیند تخمیر در میان یاخته

2- زنجیره انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری

بررسی موارد:

الف) درست. درون میتوکندری، تولید  از  در هنگام تولید استیل کوآنزیم  و چرخه کربس و عکس آن در

زنجیره انتقال الکترون روی می دهد.

ب) نادرست. هم در هنگام تولید استیل کوآنزیم  و هم در هنگام چرخۀ کربس، فقط واکنش تبدیل  به 

صورت می گیرد.

ج) نادرست. در اولین مرحله از تنفس یاخته ای یعنی همان قندکافت (گلیکولیز) هم فقط تبدیل  به  قابل

انجام است.

د) نادرست. واکنش اکسایش  که باعث تولید  می شود، در تنفس هوازی درون راکیزه (زنجیره انتقال الکترون)

و در تنفس بی هوازی در میان یاخته (تخمیر) انجام می شود.

هـ) نادرست. تمام یاخته های زنده قابلیت تنفس یاخته ای دارند، پس تمامشان قابلیت انجام هردو واکنش را دارند.

N AD+

A

N ADH

N ADHN AD+A

AN AD+N ADH

N AD+N ADH

N ADHN AD+

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در فعالیت کتاب درسی بیان شده است که در دانه های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبيا، حشرات و الرو آن ها رشد و نمو

می کنند. از آنجا که این دانه ها خشک اند و تقریبًا آبی ندارند (رد گزینۀ ۱)، این جانوران با تأمین آب مورد نیازشان توان رشد خواهند

داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در ریشه گیاهان تیره پروانه واران از جمله نخود و لوبیا و در محل برجستگی هایی به نام گرهک، نوعی باکتری تثبیت کننده

نیتروژن به نام ریزوبیوم وجود دارد.

گزینۀ ۴: هورمون آبسیزیک اسید از بازدارنده های رشد بوده و درصورت سنتز شدن از رشد دانه ها و جوانه ها جلوگیری می کند.

تالیفی حمید راهواره
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اولین مرحلۀ اکسایش گلوکز در واکنش سوم قندكافت در مایع میان یاخته اتفاق می افتد. جایی که قند سه کربنی فسفاته به ترکیب

سه کربنی دوفسفاته تبدیل شده و  با گرفتن الکترون به  تبدیل می گردد.

گزينۀ "1": اولین  در فرآیند تجزیۀ کامل گلوکز در مرحلۀ اول واکنش اکسایش پیرووات و تبدیل به بنیان استیل آزاد می گردد

درصورتی که اتصال کوآنزیم A به بنیان استیل و تولید استیل کوآنزیم A در مرحلۀ دوم این واکنش اتفاق می افتد؛ بنابراین این دو

فرآیند همزمان رخ نمی دهد.

گزينۀ "2": در مسیر تجزیۀ کامل گلوکز، تنها در واکنش اول گلیکولیز که همان فعالسازی گلوکز است،  مصرف می شود نه در

واکنش انتهایی قندكافت!

گزينۀ "4":  نمی تواند اکسایش یابد بلکه بالعکس با گرفتن دو الکترون و یک پروتون می تواند به  تبدیل شده و

کاهش یابد.

N AD+N ADH

CO  ۲

ATP

N AD+N ADH

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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تبدیل پیرووات به مادۀ دو کربنه می تواند در مسیر هوازی (تولید استیل) یا در مسیر تخمیر الکلی باشد.

گزینه های 1 و 2 و 3 صرفًا مربوط به تنفس هوازی هستند؛ اما در گزینۀ 4 چه یاخته هوازی و چه بی هوازی باشد قطعًا دنای

حلقوی که برخالف خطی نیاز به فشردگی ندارد را دارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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بیشتر انرژی الزم برای انقباض تارهای ماهیچه ای از سوختن گلوکز به دست می آید. برای انقباضات کوتاه مدت منبع کربن برای

یاخته ماهیچه ای گلوکز است ولی در تارهای ماهیچه ای حاوی رنگ دانه قرمز (تار کند) که برای انقباضات طوالنی مدت مثل حرکات

استقامتی ویژه شده اند طی حرکات استقامتی از اسیدهای چرب به عنوان منبع کربن استفاده می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: سوختن گلوکز به روش هوازی و به کمک مجموعه پروتئینی غشاء درونی راکیزه تأمین انرژی برای انقباضات کوتاه مدت را

بر عهده دارد.

گزینۀ 2: برداشت فسفات از مولکول کراتین فسفات و انتقال آن به آدنوزین دی فسفات یکی از روش های بازتولید  در

ماهیچه ها است ولی بیشترین مقدار  طی روش اکسایش در راکیزه تولید می شود.

گزینۀ 4: تولید انرژی طی تنفس بی هوازی عمدتًا در تارهای ماهیچه ای که مسئول انقباضات سریع اند، دیده می شود. این تارها که

تارهای تند نامیده می شوند بیشتر انرژی خود را طی تخمیر تأمین می کنند.

ATP

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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هر نوکلئوتیدی سه فسفاته و حاوی باز آلی آدنین می تواند حاوی قند ریبوز باشد یا دئوکسی ریبوز باشد.

بررسی سایر موارد:

ب) چنانکه قند نوکلئوتید سه فسفاته و حاوی باز آلی آدنین از نوع ریبوز باشد به عنوان شکل رایج و قابل استفاده انرژی در یاخته ها

است.

الف) دقت کنید که  وارد شده به جایگاه فعال آنزیم دنابسپاراز دو فسفات خود را از دست می دهد یعنی پیوند بین فسفات

اول و دوم شکسته می شود.

ج) باتوجه به نیاز دائمی سلول به نوکلئوتیدهای آدنین دار (حداقل برای همانندسازی و رونویسی) تولید این مولکول ها می تواند در

حضور یا عدم حضور اکسیژن صورت گیرد.

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده
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نوعی روش تأمین انرژی که موجب ورآمدن خمیر می شود (تخمیر اتانولی) و روشی از تخمیر که موجب ترش شدن شیر می شود

(تخمیر الکتیکی) هر دو تنفس یاخته ای بی هوازی اند که با قندکافت آغاز می شوند. در قندکافت تولید ( و  ) و

) انواع مولکول های نوکئوتیدی حاوی باز آلی آدنین در میان یاخته رخ می دهد. مصرف ( و 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تخمیر در نبود اکسیژن یا کمبود اکسیژن رخ می دهد.

گزینۀ 2: در هر دو فرآیند تخمیر در مرحله قندکافت  مصرف می شود.

گزینۀ 4: پیرووات حاصل از قندکافت در تخمیر الکتیکی و در حضور حامل آلی الکترون با گرفتن الکترون از  به نوعی

ترکیب کاهش می یابد. ولی در تخمیر اتانولی پیروات با از دست دادن دی اکسید کربن به اتانال تبدیل شده و سپس اتانال در

حضور حامل آلی الکترون با گرفتن الکترون از  به اتانول کاهش می یابد.

ATPN ADH

ADPN AD+

N ADH

N ADH

N ADH

تالیفی کیوان نصیرزاده
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افزایش مواد دفعی خوناب به معنی انجام فعالیت های مربوط به فرآیند تولید ادرار است. بخشی از این فعالیت ها به صورت فعال

انجام می شوند و نیازمند مصرف انرژی هستند.

هر ماده ای که از طریق ترشح از خون به نفرون وارد می شود، قطعًا توانایی خروج بر اساس تراوش را نیز دارد (رد گزینۀ 1).

در حین انجام تنفس هوازی، دی اکسید کربن های تولیدی مقدار زیادی بی کربنات ایجاد می کنند. این بی کربنات ها خون را بازی

) بیشتر انجام شود (رد گزینۀ 2). می کنند و نیاز است بازجذب بی کربنات (نه 

مواد ترشحی ممکن است تولیدشده توسط یاخته های خود نفرون باشند (رد گزینۀ 3).

H+

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ساز تولید می شود. در میتوکندری کمی از تمام  تولیدشده در کلروپالست به روش نوری و به کمک آنزیم کانالی 

 هم در چرخۀ کربس در سطح پیش ماده تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

ساز، در داخلی ترین غشای میتوکندری و کلروپالست، عضو زنجیره انتقال الکترون گزینۀ ۱: نادرست. پروتئین کانالی آنزیمی 

نیست ولی در مجاورت آن ها قرار دارد.

ساز، در داخلی ترین غشای میتوکندری و کلروپالست، عبوری یون های هیدروژن را گزینۀ ۲: نادرست. پروتئین کانالی آنزیمی 

درجهت شیب غلظت به روش انتشار تسهیل شده انجام می دهد.

ساز در میتوکندری و کلروپالست، باواسطه زنجیره انتقال گزینۀ ۳: نادرست. تولید  توسط پروتئین کانالی آنزیمی 

الكترون و با استفاده از فسفات آزاد (معدنی) صورت می گیرد و با تولید  در سطح پیش ماده تفاوت دارد.

ATPATP

ATP

ATP

ATP

ATPATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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پرسش مربوط به قندکافت (گلیکولیز) است. به واکنش مربوط به آن توجه کنید:

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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چون به چند نوع رنابسپاراز در یاخته اشاره شده، پس منظور هوهسته ای (یوکاریوت) است و چون به وجود سه نوع زنجیرۀ انتقال

الكترون در آن ها اشاره شده پس در سطح کتاب درسی می توان گفت، منظور یوکاریوت های فتوسنتزکننده (دارای سبزدیسه)ای

هستند که میتوکندری هم دارند (در غشای داخلی میتوکندری   ، تعداد زیادی از یک نوع زنجیرۀ انتقال الكترون و در غشای

تیالکوئیدی کلروپالست تعداد زیادی از دو نوع زنجیره انتقال الكترون وجود دارد). پس این یاخته ها ممکن است مربوط به

جلبک ها (مثل اسپیروژیر) یا آغازیان (مانند اوگلنا) و یا گیاهان باشند.

می دانیم در گیاهان در شرایط کمبود اکسیژن، هر دو نوع تخمیر الكلى (تبدیل پیرووات به اتانال و سپس اتانول) و تخمیر الکتیکی

(تبدیل پیرووات به اسید الکتیک) دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. چون کلروپالست (سبزدیسه) دارد، توان تولید نوری  را دارد.

گزینۀ ۲: نادرست. تمام یاخته های زنده در سطح کتاب درسی توان انجام فرآیند گلیکولیز (قندكافت) را دارند که در بخش آخر آن

بدون دخالت زنجیرۀ انتقال الكترون، در سطح پیش ماده می توانند  تولید کنند.

گزینۀ ۴: نادرست. این نوع جانداران در هسته، راکیزه و دیسه خود دارای دنا هستند. دنای موجود در راکیزه و دیسه، بدون ارتباط

با چرخۀ یاخته ای، می توانند تکثیر شوند ولی تکثیر دنای هسته مستقیمًا به مراحل چرخۀ یاخته ای وابسته است.

ATP

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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تخمیر الکلی و الکتیکی مانند تنفس هوازی با قندكافت آغاز می شوند و پیرووات ایجاد می کنند؛ در قندكافت تشکیل پیرووات از قند

فسفاته همراه با ایجاد  از  است، پس در ابتدای تمامی انواع تخمیر قند فسفاته که ترکیبی سه کربنی است

اکسایش می یابد.

N ADHN AD+

تالیفی حمید راهواره
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باتوجه به متن کتاب درسی "نیاز ما به اکسیژن به علت انجام فرآیندی به نام تنفس یاخته ای است." درصورتی که در گزینه "۲"

عبارت برعکس گفته شده است.

گزینۀ ١: به خط پنجم از صفحه ۶۳ کتاب درسی زیست ۳ توجه کنید.

گزینۀ ۳: در تنفس یاخته ای هوازی به طور قطع  تولید می شود. ولی در تنفس یاخته ای بی هوازی به طور قطع 

تولید نمی شود.

گزینۀ 4: در تنفس یاخته ای چه از نوع هوازی و چه از نوع بی هوازی،  در گلیکولیز تولید می شود.

CO  ۲CO  ۲

ATP

تالیفی مسعود حدادی
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گزینۀ 1: در تخمیر الکلی صدق نمی کند.

گزینۀ 2: در هیچ مرحله ای از تنفس روی نمی دهد.

گزینۀ 3: در تخمیر الکلی صدق نمی کند.

تالیفی منصور کهندل
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 در هر دو فرآیند با دریافت الکترون و هیدروژن کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1:  در اکسایش پیرووات تولید نمی شود.

گزینۀ 2: در هر دو فرآیند دی اکسید کربن آزاد می شود.

گزینۀ 4: در هر دو فرآیند  مصرف می شود.

N AD+

ATP

N AD+

اعتمادزاده تالیفی مازیار 
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فقط مورد "الف" نادرست است.

بررسی هریک از موارد:

منظور از مرحلۀ اول تنفس یاخته ای، قندکافت (گلیکولیز) است.

الف- نادرست؛ تمام ATP های تولیدشده در قندکافت در سطح پیش ماده (با استفاده از فسفات مواد آلی) تولید می شوند. برای

تبدیل هر مادۀ سه کربنۀ دو فسفاته به پیرووات، دو ATP نه به صورت همزمان بلکه پشت سر هم تولید می شود.

ب- درست؛ مطابق تصویر زیر، هنگام تبدیل قند سه کربنۀ تک فسفاته به اسید سه کربنۀ دو فسفاته، هم الکترون ها به 

منتقل می شود و قند اکسایش می یابد و هم تعداد فسفات آزاد محیط صرف دو فسفاته کردن ترکیب سه کربنه می شود.

ج- درست؛ عناصر تشکیل دهنده محصول نهایی قندکافت (پیرووات) شامل کربن + اکسیژن + هیدروژن هستند که از نظر نوع با

گلوکز فرقی ندارند ولی تعداد آن ها متفاوت است.

د- درست؛ در متن کتاب درسی هر سه مورد در شرایط عادی هوازی هستند و پیرووات حاصل برای اکسایش بیشتر مورداستفاده

قرار می گیرد.

N AD+

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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منظور یاخته های ماهیچۀ اسکلتی و یاخته های قلبی است! یاخته های قلبی تحریک خودبه  خود دارند؛ بنابراین یاخته های قلبی و

اسکلتی مدنظر سؤال هستند. این یاخته ها همگی دارای راکیزه و هسته هستند؛ بنابراین بیش از یک اندامک حاوی هلیکاز دارند و

از میان این یاخته ها برخی یاخته های ماهیچۀ اسکلتی می توانند به استخوان متصل شوند. (درستی گزینۀ "۲")

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": یاخته های ماهیچۀ قلبی توانایی احیای مولکول پیرووات را ندارند! پس این وجه شباهت همگی این یاخته ها نیست!!

گزینۀ "۳": یاخته های ماهیچۀ قلبی در ساختار لولۀ گوارش شرکت نمی کنند!

گزینۀ "۴": همگی این یاخته ها دارای سارکومر هستند. همچنین همگی این یاخته ها می توانند در انتشار یون های کلسیم از شبکۀ

آندوپالسمی نقش داشته باشند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 226

همه یاخته های زنده قندکافت انجام می دهند و در نهایت از گلوکز پیرووات تولید می کنند. اکسایش پیرروات زمانی اتفاق می افتد

که پذیرندۀ نهایی اکسیژن حضور داشته باشد و بتواند الکترون های پیرووات را از آن جدا سازد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در یاخته های بی هوازی نیز قندکافت اتفاق می افتد.

گزینۀ 2: در تک یاخته ای ها و پریاخته ای ها فاقد تولیدمثل جنسی نیز قندکافت انجام می شود.

گزینۀ 4: دقت کنید که در فرآیند تخمیر نیز از پیرووات استفاده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در سؤال شکل کتاب 180 درجه چرخانده شده پس شماره 1 همان پروتئینی است که واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به

 را به عهده دارد و توسط سیانید مهار می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) فقط شماره 5 در انتقال الکترون های  نقش ندارد.

NADPH (3 در تنفس سلولی نقشی ندارد و به جای آن باید NADH نوشته می شد.

FAD (4 توسط شماره 4 بازسازی می شود نه شماره 2!

O۲

F ADH۲

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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تبدیل  به  در هنگام همانندسازی و رونویسی، هیدرولیز (آبکافت) نیست و به کمک آنزیم های بسپاراز صورت

می گیرد ولی تبدیل  به  در سایر واکنش های انرژی خواه مانند آندوسیتوز، اگزوسیتوز و جذب و بازجذب فعال، به

روش آبکافت (هیدرولیز) صورت می گیرد.

در مورد گزینۀ 4، اصًال تولید استیل کو آنزیم  از پیرووات، باعث تبدیل  به  نمی شود.

ATPADP

ATPADP

AATPADP

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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ATPهایی که طی فرایند گلیکولیز (سیتوپالسم) و چرخه کربس (ماده زمینه ای میتوکندری) تولید می شود همگی در سطح

پیش ماده هستند؛ بنابراین برای تولید نیازمند آنزیم ATPساز در سطح پیش ماده هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) ترکیبات فسفات دار (ADP و کراتین فسفات) در پیش ماده بیشتر از فرآورده (ATP) است.

3) در اثر تجزیه پروتئین ها، آمونیاک تولید می شود. در اثر عملکرد این آنزیم، درنهایت کرآتینین نیز تولید می شود که هردو ماده

زائد نیتروژن دار هستند.

4) جدا شدن میوزین از اکتین یک واکنش انرژی خواه محسوب می شود، بنابراین برای ساختن انرژی (ATP)، باید ژن آنزیم

ATPساز رونویسی و ترجمه  شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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یادآوری 1:

پروتئین هایی که قبل از رسیدن به هدفشان، باید از دستگاه گلژی بگذرند عبارتند از:

1- پروتئین های غشایی (مانند کانال - پمپ -  پروتئین تسهیل کننده عبور آب - آنزیم های غشایی - پروتئین  مربوط به گروه خونی

 و...)

2- پروتئین های ترشحی (مانند هورمون های پروتئینی، آنزیم های برون یاخته ای، پروتئین های ترشحات مخاطی و...)

3- پروتئین های کریچه یا همان واکوئل (مانند گلوتن در الیه خارجی آندوسپرم گندم و جو و...)

4- پروتئین های کافنده تن (آنزیم های گوارش درون یاخته ای مانند پروتئازها، لیپازها و...)

یادآوری 2:

پروتئین های زیر، بدون دخالت وزیکول انتقالی و بدون عبور از دستگاه گلژی، به محل نهایی خود می رسند:

1- پروتئین های هسته (هلیکاز / دنابسپاراز / رنابسپارازهای 1 و 2 و 3 / عوامل رونویسی و...)

2- برخی پلی پپتیدهای میتوکندری (چرخه کربس درون میتوکندری روی می دهد)

3- برخی پلی پپتید های کلروپالست (چرخه کالوین درون کلروپالست روی می دهد)

تذکر: در مورد عبارت (د) دقت کنید که آندودرم در سطح کتاب درسی برای ریشه گیاه تعریف می شود نه ساقه، درصورتی که

ریزوم، ساقۀ زیرزمینی (زمین ساقه) است!

D

Rh

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 231

طی واکنش قندکافت  تولید می شود. برای این واکنش حضور مولکول  الزامی است که از اکسایش 

طی تخمیر یا در زنجیره انتقال الکترون در غشای میتوکندری حاصل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در یاخته های ماهیچه ای کند مقادیر فراوانی  تولید می شود؛ زیرا میوگلوبین و اکسیژن بیشتر در این یاخته وجود

دارد و عمدتًا تنفس هوازی انجام می شود.

گزینۀ 3: مولکول شش کربنی دوفسفاته طی واکنش قندکافت تولید و مصرف می شود. در هر دو نوع یاخته نیز قندکافت رخ

می دهد.

گزینۀ 4: پیرووات با انتقال فعال و در خالف جهت شیب غلظت وارد یاخته می شود.

ATPN AD+N ADH

ATP

تالیفی موسی بیات
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الف) نادرست. در گلیکولیز آزاد شدن کربن دی اکسید روی نمی دهد.

ب و د) نادرست. واکنش سوم گلیکولیز روی می دهد ولی اسید دوفسفاته تولید می شود نه قند.

ADPج) در واکنش اول گلیکولیز روی می دهد که در آن قند دوفسفاته و دو مولکول  تولید می شود.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 233

یاخته های تمایزیافته روپوست، یاخته های نگهبان روزنه، کرک و یاخته های ترشحی در اندام های هوایی و یاخته های تار کشنده در

ریشه می باشد. همه این یاخته ها، همانند دیگر یاخته های زنده قندکافت انجام می دهند. در واکنش دوم قندکافت قند شش کربنه

دوفسفاته شکسته شده و دو مولکول سه کربنه یک فسفاته ساخته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همه یاخته های تمایزیافته روپوست الزامًا کلروپالست ندارند، از جمله یاخته های تار کشنده!

گزینۀ 2: در روپوست اندام های هوایی فقط کوتینی شدن اتفاق می افتد و پوستک ساخته می شود.

گزینۀ 3: این گزینه به فتوسنتز اشاره دارد که در همه یاخته ها تمایز یافته روپوست اتفاق نمی افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 234

هرکدام از  و کراتین که فسفات را دریافت کرده باشند، نسبت به قبل پرانرژی تر هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. واکنش 2 باعث تولید  می شود که برای انقباض و کاهش طول تار ماهیچه ای الزم است.

گزینۀ 3: نادرست. در واکنش 1 اصًال  تولید نمی شود بلکه مصرف می شود.

گزینۀ 4: نادرست.  تولیدشده در واکنش 2 قطعًا در سطح پیش ماده تولیدشده (چون فسفات موردنیاز را از کراتین فسفات)

دریافت کرده ولی  موردنیاز درواکنش 1 می تواند از واکنش های اکسایشی تولیدشده باشد (که اغلب همین طور است).

ADP

ATP

ATP

ATP

ATP
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محصول نهایی قندکافت پیروات است که تغ�ر در آن (در غدۀ تیروئید) به معنی ورود پیروات به میتوکندری و انجام تنفس هوازی

است. استیل کوآنزیم A وارد چرخۀ کربس می شود. در حین تبدیل پیروات به استیل کوآنزیم A در راکیزه، ابتدا دی اکسید کربن

تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: این مورد در مرحلۀ دوم تبدیل پیروات به استیل کوآنزیم A اتفاق می افتد.

گزینۀ 3: این گزینه به خود مرحلۀ گلیکولیز مربوط است.

گزینۀ 4: در غشاء خارجی میتوکندری ATP تولید نمی شود. ازطرفی این نوع ساخت ATP به اختالف غلظت  دو طرف غشاء

داخلی میتوکندری مربوط است.

H+

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 236

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید هر رشته عصبی که به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست تعلق دارد و با ماهیچه های

بازو ارتباط مستقیم دارد تحت تأثیر نورون رابط است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: توجه داشته باشید که در این انعکاس ماهیچۀ سه سر منقبض نمی شود پس فرآیند آزاد شدن کلسیم از شبکۀ سارکوپالسمی

در آن رخ نمی دهد.

گزینۀ 2: نورون ها توانایی انجام تخمیر را ندارند.

گزینۀ 3: نورون حرکتی که با ماهیچۀ سه سر در ارتباط است جزء دستگاه عصبی محیطی پیکری می باشد.

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 237

واکنش های گلیکولیز مستقل از اکسیژن هستند و بود و نبود اکسیژن در انجام آن ها بی تأثیر است.

زمانی که مقدار  باال باشد، نیازی به تولید انرژی بیشتر درون یاخته وجود ندارد و واکنش های چرخۀ کربس متوقف یا کم

می شود (رد گزینۀ 1). از طرفی تولید استیل کوآنزیم  وابسته به پیش ماده آن یعنی پیرووات است (رد گزینۀ 3) و اگر اکسیژن به

عنوان گیرنده نهایی الکترون حضور نداشته باشد، زنجیرۀ انتقال الکترون غشاء داخلی راکیزه متوقف می شود. (رد گزینۀ 4)

ATP

A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در هر زنجیرۀ انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری (راکیزه) فقط 3 ترکیب که پمپ هستند توانایی پمپ کردن یون های

هیدروژن به فضای بین دو غشای راکیزه را دارند، نه تمام ترکیبات موجود!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. اکثر پمپ های غشایی در یاخته ها از انرژی ATP برای فعالیت خود استفاده می کنند ولی پمپ پروتون در

میتوکندری و کلروپالست به جای ATP از انرژی الکترون هایی که دست به دست می شوند برای کار خود استفاده می کنند.

گزینۀ 2: درست. گیرندۀ نهایی الکترون از زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه، مولکول های اکسیژن هستند که ابتدا به یون اکسید تبدیل

می شوند و سپس با پروتو ن های بستره ترکیب می گردند تا کاهش یافته و آب ایجاد کنند.

گزینۀ 3: درست. به دلیل عملکرد پمپ های پروتون در زنجیرۀ انتقال الکترون، تراکم یون های هیدروژن در فضای بین دو غشای

میتوکندری باال است و فقط از راه یک مجموعۀ کانالی- آنزیمی که در تولید ATP نقش دارد این یون ها می توانند درجهت شیب

غلظت به روش انتشار تسهیل شده به بسترۀ میتوکندری بازگردند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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باتوجه به طرح زیر (مربوط به بخش های مختلف گلیکولیز = قندکافت) که اولین مرحله تنفس یاخته ای را نشان می دهد، تولید قند

6ATP کربنه 2 فسفاته به دو قند 3 کربنه 1 فسفاته، پس از مصرف  (هیدرولیز = آبکافت) روی می دهد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 240

در مواردی که  تولید شود،  مصرف می شود. تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  منجر به تولید  و 

می شود. ولی  تولید نمی شود. تبدیل گلوكز دوفسفاته به پیرووات جزء مراحل گلیکولیز است. در گلیکولیز  تولید

می شود.

اکسایش استیل کوآنزیم  در میتوکندری طی چرخه کربس رخ می دهد و  تولید می شود. عبور پروتون از کانال پروتئینی

ساز در غشای داخلی میتوکندری سبب تولید  می شود. موجود در مجموعه پروتئینی به نام آنزیم 

ATPADPACO  ۲N ADH

ATPATP

AATP

ATPATP

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 241

فرآیند آزاد شدن انرژی در یاخته های مختلف دو جانور مشابه است و طی تنفس یاخته ای صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: با همه ی تفاوت هایی که بین جانوران وجود دارد، انرژی موردنیاز در آن ها به شیوه مشابهی از غذای خورده شده تأمین

می شود.

گزینۀ 2: اندام جلوئی حرکتی در مهره داران ساختار همتا محسوب می شوند. این ساختارها هرچند کار متفاوتی انجام می دهند ولی

طرح ساختاری یکسان دارند.

گزینۀ 3: در مهره داران طناب عصبی پشتی در بخش جلویی برآمده است و مغز را تشکیل می دهد.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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