
 زیست دوازدهم )از ماده به انرژی(  5امتحان فصل 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگٖ: 

 ًوزُ 1 درستٖ ٗب ًبدرستٖ جوالت سٗز را هطخص کٌ٘ذ. -1

 ضزکت کٌذ. DNAتَاًذ در سبختبر  در صَرتٖ کِ دٍ فسفبت خَد را اس دست ثذّذ، هٖ ATPالف( 

 ضَد. تطک٘ل آى ثبضذ، سلَل تخزٗت هّٖبٕ آساد ث٘طتز اس سزعت  اگز سزعت هجبرسُ ثب رادٗکبلة( 

 ضَد. فقظ در ه٘تَکٌذرٕ تَل٘ذ هٖ ،FADH2، هَلکَل حبهل الکتزٍى ّبٕ َٗکبرَٗتٖسلَل در تٌفس َّاسٕ ج(

 در فزاٌٗذ تخو٘ز، ه٘تَکٌذرٕ ٍ در ًت٘جِ سًج٘زُ اًتقبل الکتزٍى ًقطٖ ًذارًذ.د( 

 

 وزًُ 25/1 فزاٌٗذ گل٘کَل٘ش: عجق -2

  ؟َّاسٕ اٗي هزحلِ َّاسٕ است ٗب ثٖ الف(

 ضَد؟ کجب تأه٘ي هٖاًزصٕ فعبل سبسٕ اس ة( 

 ضَد؟ هٖ فسفبتِ در ثخص پبٗبًٖ گل٘کَل٘ش هصزف 2ٌذ تب تزک٘ت چج( ثِ اسإ گل٘کَل٘ش ٗک گلَکش 

 ضَد، چِ ًبم دارد؟ د( هَلکَل حبهل الکتزٍى کِ در اٗي فزاٌٗذ تَل٘ذ هٖ

 در اٗي فزاٌٗذ اس چِ ًَعٖ است؟ ATPُ( سبختِ ضذى 

 

 ًوزُ 1 ثب تَجِ ثِ ضکل هقبثل: -3

 رسٌذ؟ ّب در ًْبٗت ثِ کذام هَلکَل هٖ الکتزٍى ،الف( در اٗي سًج٘زُ

 ة( ًبم آًشٗن هطخص ضذُ را ثٌَٗس٘ذ.

 ضَد؟ ّب اس چِ چ٘شٕ تأه٘ي هٖ ج( اًزصٕ السم ثزإ اًتقبل پزٍتَى

 

 ًوزُ 5/0ضَد؟  ثب هَلکَلٖ چْبر کزثٌٖ، کذام هَلکَل جذا ٍ کذام هَلکَل اٗجبد هٖ A در چزخِ کزثس ضوي تزک٘ت است٘ل کَآًشٗن -5

 

 

 ًوزُ 25/1ثِ سؤاالت سٗز پبسخ کَتبُ دّ٘ذ.  -6

 تزٗي عَارض ًَض٘ذى هطزٍثبت الکلٖ چ٘ست؟ الف( ضبٗع

 ضَد؟ ّب در سلَل تَل٘ذ هٖ ّبٕ ٍٗضُ ه٘تَکٌذرٕ کِ صى آًْب در ّستِ قزار دارد، تَسظ کذام ًَع رٗجَسٍم ة( پزٍتئ٘ي

 در گ٘بّبى آثشٕ چِ سبسٍکبرٕ ثزإ تأه٘ي اکس٘ضى ٍجَد دارد؟ج( 

 دارإ چٌذ پًَ٘ذ پز اًزصٕ است؟ ATP( هَلکَل د

 ؟دٌّذ، کذام ًَع تخو٘ز را اًجبم هٖضذى ض٘زتزش فزاٌٗذ ّب در ُ( ثبکتزٕ

 

 ًوزُ 5/0عَارض سَء تغذِٗ ٍ فقز غذاٖٗ ضذٗذ ٍ عَالًٖ هذت در اًسبى چ٘ست؟  -7

 

 

 ًوزُ 1 ؟ ) ثب فزهَل( ضَد تَل٘ذ هٖ در فزاٌٗذ تٌفس سلَلٖ، آة کجب ٍ چگًَِ -8

 



 ًوزُ 1ثبضذ.  ضکل هقبثل هزثَط ثِ ًَعٖ تخو٘ز هٖ -9

 تخو٘ز را ثٌَٗس٘ذ. الف( ًَع

 : ........................................ 1ة( ضوبرُ 

 ..................................: .............2ضوبرُ 

  ....................... را ًبهگذارٕ کٌ٘ذ.: ....................3ٍ ضوبرُ 

 

  را ثٌَٗس٘ذ. ّب ٍ سجشٗجبت اکس٘ذاى هَجَد در هَُ٘ ًبم ٗک آًتٖ -10

 ًوزُ 1ّب را در ثذى ثٌَٗس٘ذ. اکس٘ذاى ٍ ًقص آًتٖ

 

 

 ًوزُ 25/0ثب تَجِ ثِ ًقص غطبٕ درًٍٖ ه٘تَکٌذرٕ در تٌفس سلَلٖ، چ٘ي خَردُ ثَدى آى چِ ارسضٖ ثزإ سلَل دارد؟  -11

 

 

 ًوزُ 5/0ضًَذ را ثٌَٗس٘ذ.  ٕ سوٖ کِ ثبعث تَقف سًج٘زُ اًتقبل الکتزٍى ٍ در ًت٘جِ هزگ سلَل هٖ ًبم دٍ هبدُ -12

 

 

 ًوزُ 25/0 .............................. چزخٔ کزثس ............................. . Aدر فزاٌٗذ تَل٘ذ است٘ل کَآًشٗن -13

 ضَد.ثِ اسإ ٗک هَلکَل گلَکش، ث٘ص اس ٗک هبدٓ آلٖ تَل٘ذ هٖ –الف( ّوبًٌذ 

 ٗبثذ.در غ٘بة اکس٘ضى اداهِ هٖ NADHسبختِ ضذى  –ة( ثزخالف 

 ضَد.ثِ اسإ ٗک هَلکَل گلَکش، ث٘ص اس ٗک ًَع هَلکَل حبهل الکتزٍى تَل٘ذ هٖ –ّوبًٌذ ج( 

 ًج٘زٓ اًتقبل الکتزٍى را تأه٘ي کٌذ.ّبٕ ستَاًذ الکتزٍىهَلکَل حبصل اس کبّص، هٖ –د( ثزخالف 

 

 ًوزُ 25/0 ضَد، درست است؟ ّبٕ ثذى اًسبى هٖدر سلَل ATPّبٕ  چٌذ هَرد درثبرٓ آًشٗوٖ کِ هٌجز ثِ سبخت اکسبٗطٖ هَلکَل -14

 سٕ ثِ هصزف اًزصٕ ًذارد.ّبٕ خَد، ً٘بالف( جْت فعبل٘ت

 اتصبل هستق٘ن دارد.ة( ثب ّز دٍ الٗٔ فسفَل٘پ٘ذٕ غطبٕ خبرجٖ ه٘تَکٌذرٕ، 

 ضَد.فضبٕ ث٘ي دٍ غطبٕ ه٘تَکٌذرٕ هٖ pHج( هٌجز ثِ کبّص 

 کٌذ.ّبٕ فسفبت آساد درٍى ه٘تَکٌذرٕ، ًقص اٗفب هٖد( در کبّص ه٘شاى َٗى

 ( چْبر هَرد4( سِ هَرد        3( دٍ هَرد     2( ٗک هَرد      1

 

 ًوزُ 25/0( 98)کٌکَر  در ٗک سلَل پَضطٖ سًذُ ٍ فعبل هزٕ، السم است تب هحصَل ًْبٖٗ گل٘کَل٘ش اثتذا ............................ . -15

 تصل ضَد.ه Aدر غطبٕ درًٍٖ ه٘تَکٌذرٕ، ثِ کَآًشٗنثسبسد.                                  ة(   +NADالف( در درٍى ه٘تَکٌذرٕ، 

بدٓ سهٌ٘ٔ س٘تَپالسن، اکسبٗص ث٘طتزٕ ث٘بٗذ.د( در ه  را اس دست ثذّذ. CO2در ه٘تَکٌذرٕ، ج( 
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