
 

 

 یبسمه تعال
  یدوازدهم تجرب هیپا 5فصل  آزمون

نمره :                                                  نام و نام خانوادگی :                       کالس :                     
 
 ردیف سواالت  بارم

 درست یانادرست بودن جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید : 
 .شود می انجام سیتوپالسم ای زمینه درماده و است کافت قند ای یاخته تنفس ی مرحله نخستین (الف 

 .کنند می استفاده کبدی قندی ی ذخیره و گلوکز از معمول طور به بدن های یاخته( ب
 د. است اکترون نهایی ی گیرنده اکسیژن الکترون، انتقال ی زنجیره در( پ
 ن.است آب ،مولکول راکیزه غشای در الکترون نهایی پذیرنده( ت
 ن.کند شرکت DNA ساختار در تواند می ، بدهد دست از را خود فسفات دو که صورتی در ATP( ف
 ن.شود می انجام NADH تولید از قبل A کوآنزیم شدن اضافه ، پیرووات اکسایش فرآیند در )ب
 د.ندارد نقش الکترون انتقال زنجیره و میتوکندری ، تخمیر فرآیند در )ج
 ن.شوند خارج بستره از دارند تمایل خود غلظت شیب اساس بر هیدروژن های یون )د

 ن.ندارد وجود آزاد های تولیدرادیکال امکان میتوکندری در الکترون انتقال فرآیند در ذ(
در سطح پیش ماده ATPساخته شدن در زنجیره انتقال الکترون در راکیزه میتو کندری از نوع ATPل( ساخته شدن 

 ن.است
 دسرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش میدهد. ر( الکل

 نپیوند های پر انرژی بین گروههای فسفات شکسته میشود . ADPاز ATPکول ص( هنگام تشکیل مول
 نض(هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در جانوران وجود دارد .

ش( هر گاه نقص ژنی در ژن های مربوط به پروتیین های زنجیره انتقال الکترون روی دهد راکیزه در مقابله با رادیکال 
 دهای آزاد عملکرد مناسبی ندارد .

اکسنده ها در واکنش با رادیکال های آزاد مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکولهای زیستی و در نتیجه تخریب  ط( پاد
 دبافتهای بدن میشوند.

 د ظ( مونو اکسید کربن سبب توقف واکنش های مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن میشود.
 وازی وجود ندارد . نگ( امکان تشکیل رادیکال آزاد از اکسیژن در فرایند تنفس ه
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جای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید :    
/تخمیر الکلیالف(ور آمدن خمیر نان به علت ................. است .  

/تخمیر الکتیکی علت ترش شدن شیر تخمیر .................. است .ب(  
 بازسازی مولکولی که برای تداوم گلیکولیز ضروری است بپردازد.میتواند به NADH ج(در تخمیر  الکی ..........با مصرف 

 /پیرووات
 /غشا درونی میتوکندری د(محل انزیمهای اکسایش دهنده پیرووات در راکیزه در .................میباشد.

 /بسترهو مولکولهای آب در .............................راکیزه رخ میدهد .  ATPذ(تولید 
 /رادیکال ازاد........... به دلیل داشتن الکترون های جفت نشده در ساختار خود واکنش پذیری باالیی دارند .........ص(
 (O-2) دیاکس ونی اکسیژن با پذیرش الکترون در پایان زنجیره انتقال الکترون ، به .................تبدیل میشود  ./ض(

یک یا تعدادی از تعدادی از واکنش های تنفس هوازی ، سبب توقف تنفس س( ...................ترکیبی است که با مهار 
 یاخته ای می شود. /سیانید

را مهار ودر نتیجه باعث توقف زنجیره انتقال  O2ش(....................... واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به 
 الکترون  میشود . / سیانید 
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ی آزاد از اکسیژن را ................میدهد و مانع از عملکرد راکیزه در جهت ...............ان ط(الکل سرعت تشکیل رادیکال ها
 کاهش  -میشود. / افزایش  

راکیزه  (سبب تخریب  راکیزه ودر نتیجه مرگ یاخته های کبدی )  -)هسته   DNAظ(رادیکال های آزاد با حمله به  
 نکروز-/راکیزه    کبد میشوند.مرگ برنامه ریزی شده ( یاخته   -نکروز  

 اختالل در کار ...........و از کار افتادن آن است . /کبد ف( شایعترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی 
 ث(راکیزه ها برای مقابله با اثر سمی رادیکال های آزاد به ترکیبات ..................وابسته اند .

به    ..………پیرووات حاصل از قند کافت با گرفتن الکترون های کسیژن ماهیچه ها در غیاب افعالیت شدید ع( در  
 الکتات  - /NADH................تبدیل میشود .  

 /+NAD................... بازسازی میشود  غ( در تخمیر مولکولهایی ایجاد میشود که در فرایند تشکیل آنها 
 ATPاست. /  ..…………و  ADPتحت کنترل میزان   ATPمشخص شده که تولید ق(

 ی( ورود پیرووات به درون )غشائ داخلی ( راکیزه از طریق ...................صورت میگیرد. /انتقال فعال 
به ...................تبدیل میشود . /بنیان  CO2ک( پیرووات در درون غشائ داخلی میتوکندری با از دست دادن یک مولکول 

 استیل
 توسط واکنشهای آنزیمی پیچیده ای به نام .................  صورت میگیرد.  چرخه کربس Aاکسایش استیل کوآنزیم م(

 –و( اولین مرحله تنفس یاخته ای ، .............است که در ....................یاخته انجام میشود. / گلیکولیز یا قند کافت 
 سیتوپالسم

 از یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه را .........................گویند. اکسایشی  ATPن( ساخته شدن 
را ساخته ADPاز طریق برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار و افزودن آن به   ATPز( ساخته شدن 

 ماده در.......................... گویند. /در سطح پیش ATPشدن  
زیر را تکمیل کنید : جای خالی های    

8-                                                  ۶H2O + ATP + 6 COفسفات            ٢( C6H12O6 + 6O2 + ADP + P 
 
 نام این واکنش چیست ؟ وعلت نام گذاری ان به چه دلیل است ؟ -
 
 
 با فلش چه رویدادی رخ داده؟ شدههر یک از بخشهای مشخص  -2
 
 
 
 
 

  واکنش مقابل را کامل کنید .                                    -3
 چند الکترون بکار میرود؟  +NADبرای احیا 

 
NAD+چیست   و از چه اجزایی تشکیل شده است ؟ و نقش کدام است ؟ 
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 در ماهیچه هاست .  ATPشکل زیر یکی از روشهای  ساخته شدن   -3

 الف (نام این روش چیست ؟
 ب( در کدام مرحله تنفس سلولی وجود دارد ؟

 .................... 2........................ شماره 8شماره ج( 
                                                                                                                          ............................ را نامگذاری کنید .  3شماره 

   
زیر به سواالت پاسخ دهید : با توجه به نمودار-4   
 

این نمودار مربوط به کدام واکنشها است ؟ -  
 

    
؟در کدام بخش یاخته انجام میشود   -  

 
 

در جای خالی کلمات مناسب قرار دهید -  
8-....................  
2-........................  
3-..............................  
محصوالت  این واکنش  رابنویسید -  
                                                                                                                                  

     
 در مورد راکیزه به سواالت زیر پاسخ دهید  

 
روی شکل نشان دهید چند فضا درون راکیزه مشاهده میشود؟ -  
 
 

؟ روی شکل نشان دهید چه شکلی دارد و در ژن های آن چه نوع اطالعاتی وجود دارد  راکیزه در کجا قرار دارد  دنای  -  
 
 
 

 مستقل بودن تقسیم راکیزه از تقسیم یاخته چه اهمیتی دارد؟
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 واکنش اکسایش پیرووات را بنویسید   
 این واکنش کجا انجام میشود ؟ 

شود؟پیرووات چگونه به درون میتوکندری منتقل می   
 محصوالت این واکنش چیست ؟
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 در مورد چرخه کربس به سواالت زیر پاسخ دهید  
 
 

 جای خالی در چرخه را با کلمات مناسب پر کنید .
 
 

 این چرخه در کجا انجام میشود
محصوالت ان به ازائ ورود یک مولکول استیل کوانزیم آ-   

 به چرخه چیست ؟
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  
 شود؟یانجام م اختهی( قندکافت در کدام قسمت الف

 شوند؟یم لیتشک ییچه مولکولها لیاست انیبه بن روواتیپ لیتبد ندیفرا ی( طب
  شود؟یم ساخته

 . اختهايیدر چه مرحلهاي از تنفس FADH2 ج(  
 شود؟یم لیبه چه مادهاي تبد روواتینباشد، پ یکاف ژنیاگر اکس ها، چهیماه دیشد تی( در فعالد
 در حفظ سالمت بدن دارند؟ یچه نقش جاتیو سبز ها وهیموجود در م دی( کاروتنوئه

دیسیرا بنو شودیانتقال الکترون م رهیتوقف زنج باعث . O  )2که با مهار انتقال الکترون به  بیترک کیو  
 ساز  در کجا قرار دارد ؟ و نقش آن چیست ؟ ATPط( انزیم 

 حاصل میشود ATPو چند مولکول   , CO2کربنی چند مولکول  6ظ(  از اکسایش کامل  یک مولکول قند 
 ص(محل انجام هر یک از واکنشهای زیر را در سلول انسان مشخص کنید 

 ( تولید پیرووات از ترکیب سه کربنه دو فسفاته 8
 FADH2به  FAD(تبدیل 2
 +NADبه  NADH(تبدیل 3

 ض(مورد صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید 
 ( تولید نمیشود.co2—FAD- ATP- NADHدر چرخه کربس )  -8
 در میتوکندری تولید میشود.  CO2( مولکول 6 -4 -2 -8به ازای هر مولکول استیل کوآنزیم آ ) -2
 (NADH-ATP-CO2 –کدام حاصل گلیکولیز نیست ؟) پیرووات -3
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ار تولید خی–ور امدن خمیر نان -ترش شدن شیر –یک از موارد زیر بنویسید )تولید فراورده شیری نوع تخمیر رادر هر -4
 شور

 
 م(گاز مونو اکسید کربن به چه روش هایی در تنفس یاخته ای اختالل ایجاد میکند.

 
 ن(چرا رادیکالهای آزاد واکنش پذیری باالیی دارند ؟

 اکسیژن دارد ؟ل(درخت حرا چه ساز وکاری برای تامین 
 گ(در مسیر گلیکو لیز ، قند دو فسفاته به چه چیزی تجزیه میشود؟ 

 
 ش(یک تفاوت ویک شباهت برای تخمیر الکلی والکتیکی را بنویسید .

 
 از کدام مولکول ها استفاده میشود؟ ATPس(در صورتی که منابع قند ی در بدن کافی نباشد برای تولید 

 
 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید  -

 نوع واکنش تخمیری را مشخص کنید 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرمول تولید اب را در میتوکندری بنویسید و بگویید دقیقا در کجا مولکول اب تشکیل میشود  
 

 چگونه الرو حشرات در دانه های خشک بدون آب قادر به رشو نمو هستند؟

 

تخمیر الکتیکی را رسم کنیدطرحی از    
  

 

 - انتقال الکترون کارآمد نخواهد بود؟ ی رهیژن،زنجینبود اکس ،دریا اختهیبه چه علت در تنفس -8 
 - دارد؟ یتیانتقال الکترون چه اهم رهیدو غشا در زنج نیب یورود پروتون به فضا -2
 د؟یشوند را نام ببر یآزاد م یها کالیرا که موجب تجمع راد یعوامل -3
در زنجیره انتقال -eالکترون ها ی خود را به کدام مولکول گیرنده   NADHو FADH2 هر یک از ناقلین الکترون  -4

 الکترون میدهند ؟
 عبور میکنند و کدامیک کوجب جابجایی بیشتر پروتونها میشوند  -eهر یک از این دومولکول از چند مولکول گیرنده 

 انرژی الکترونها صرف چه کاری در زنجیره  انتقال الکترون میشود ؟  -5
 به چه دلیل تراکم پروتونها در فضای بین دو غشائ میتوکندری افزایش میابد ؟  -6
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از چه طریق به بخش داخلی میتوکندری بر می گردند ؟ وچگونه پروتونهای درون فضای بین دو غشائ میتوکندری  -7
 تولید میشود؟ ATPوتسط چه عاملی 

 
 گزینه مناسب را انتخاب کنید 
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 (11آزاد میشود.) کنکور  Co2در تنفس سلولی در تبدیل ...........................  -3

 الف(ترکیب سه کربنی به پیرووات در سلول هوازی 
 کربنه در میتوکندری  5ب(اسید سیتریک ) ترکیب شش کربنه ( به ترکیب 

 کربنه در غشائ میتوکندری  4کربنی به ترکیب    5ج(ترکیب 
 در سلول بی هوازی   CoAد(پیروویک اسید به استیل 

 
 16.کنکور در تخمیر الکلی برای تولید اتانول الکترونهای یک مولکول ......................منتقل میشود -4

 نیبه ترکیب سه کرب NADH ب(                             +NADالف (پیرووات به 
 CoAبه ترکیب دو کربنی                      د( پیرووات به استیل  NADHج(
 
 بطور مستقیم   ATPبه ترتیب چند مولکول -eاز متابولیسم کامل هوازی یک مولکول ساکارز وتا پایان زنجیره انتقال  -5

 میشود.بعدا طی زنجیره انتقال الکترون تولید  ATPو چند مولکول 
  61 -1د (                   63 -4ج(                   63 – 1ب(              33 – 1الف(

 از کراتین فسفات د رماهیچه توام انسان نادرست است ؟ ATPکدام یک در رابطه با ساخت  -6
 آنزیم انجام دهنده دارای جایگاه های فعال برای اتصال به دو پیش ماده است . -8
 میشود دیده میشودبه سمت قلب  در هر یاخته عضالتی که موجب کمک به حرکت خون در سیاهرگها -2
فراورده های حاصل از این واکنش  در تعیین ترکیب شیمیایی مایع حاصل از خروج مجاری جمع کننده در کلیه ها -3

 نقش دارد.
 اصل از انتقال الکترون انجام میشود.است که بدون نیاز به انرژی ح ATPنشان دهنده روشی از تولید  -4
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 تولید میشود بطور حتم......  ATPناقل الکترون دی نوکلئو تیدی و  تعدادی  در هر مرحله از تنفس یاخته ای که -7
 .یک ماده قندی به عنوان پیش ماده یا محصول وجود دارد  -8
 نوعی مولکول الی سه کربنه در ان تولید میشود.-2
 ابتدایی نوعی فراورده شش کربنه تولید خواهد شد.در طی مراحل -3
 دونوع ماده دی فسفاته در واکنشها تولید میشود.-4
 
 چند مورد در رابطه با زنجیره انتقال الکترون در  غشائ داخلی میتوکندری  صحیح است ؟ -1
عبور پروتون در انتقال الکترون ساز عالوه بر ATPپروتیین هایی که به عنوان پمپ فعالیت میکنند بر خالف پروتیین  -8

 هم نقش دارند.
 نقش دارد. ATPساز به عنوان بخشی از زنجیره انتقال الکترون در ساخته شدن اکسایشی  ATPانزیم  -2
3- NADH  نسبت بهFADH2 . تعداد پمپ های بیشتری را در زنجیره فعال میکند 
 یون اکسید  در ماده زمینه ای راکیزه میشود.خروج الکترون ها از اخرین پمپ پروتیینی موجب تولید  -4
8-8                      2-2                           3-3                           4-4  
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