
 .زیست دوازدهم 5نمونه سؤاالت نهایی فصل 

 )هاي نهایی نظام جدید شامل سؤاالت هفت دورة اخیر آزمون(

  .ها در آزمون هاي مختلف است تکراري بودنِ برخی سواالت نشان دهندة تکرار شدنِ آن
  .رنگ، مربوط به بخش هاي حذف شدة کتاب در شرایط کرونا هستندسؤاالت قرمز 

 
 

  .درستی یا نادرستی جمله هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید .1

  .ی شود و در آنجا اکسایش می یابدم) راکیزه(پیروات از راه انتشار وارد میتوکندري ) الف

در  ATP، از نوع ساخته شدن )میتوکندري(در زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه  ATPساخته شدن ) ب

  .سطح پیش ماده است

براي ساخت پروتئین هاي مورد نیاز در تنفس یاخته اي، به ژن هاي هسته اي نیز ) میتوکندري(راکیزه ) پ

  .وابسته است

  .همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می شود) میتوکندري(راکیزه ) ت

  .تخمیر الکتیکی همیشه باعث فساد مواد غذایی می شود) ث

   .زیاد باشد، آنزیم هاي درگیر در قندکافت و چرخۀ کربس مهار می شوند ATPاگر ) ج

  .جاهاي خالی را با واژه هاي مناسب پر کنید .2
و انتقال آن به ................. در ماهیچه ها، برداشت فسفات از مولکول  ATPیکی از راه هاي تأمین ) الف

ADP است.  
  .است................ ..ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر ) ب
  .وابسته اند...................... راکیزه ها براي مقابله با اثر سمی رادیکال هاي آزاد، به ترکیبات ) پ
  .انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آن ها بهره می بریم......................... تخمیر الکلی و تخمیر ) ت
  .و به معنی تجزیۀ گلوکز است............................... اي،  اولین مرحلۀ تنفس یاخته) ث
  .تبدیل می شود................ اکسید از دست می دهد و به  دي یک کربن) میتوکندري(پیروات در راکیزه ) ج
راکیزه ، از یون فسفات و انرژي حاصل از انتقال الکترون ها در ATP..................... در ساخته شدن ) چ

  .استفاده می شود



 

ضروري است و اگر نباشد، ....................... در تخمیر الکلی و الکتیکی، براي تداوم قندکافت، ) ح
 .قندکافت متوقف می شود

داخل پرانتز انتخاب کنید  واژه هايرا از بین  پاسخ درستدر هر یک از عبارت هاي زیر،  .3
  .و در برگۀ پاسخ بنویسید

) اتانول –الکتات (یچۀ اسکلتی در شرایط اکسیژن ناکافی، پیروات حاصل از قندکافت به در ماه) الف
  .تبدیل می شود

  .است) FADH2 – NADH(مولکول حامل الکترون که در قندکافت تشکیل می شود، ) ب
  .به وجود می آید NADHمولکول ) چرخۀ کربس –زنجیرة انتقال الکترون (طی واکنش هاي ) پ
  

 متفاوت چرخۀ کربس، چه مولکول گازي تولید و چه مولکولی بازسازي می شود؟ طی واکنش هاي .4

  تولید می شود؟ CO2در کدام نوع تخمیر،  .5
در زنجیرة انتقال الکترون، با ورود پروتون ها به فضاي بین دو غشا، تنها راه  پیشِ رويِ آن ها براي برگشتن  .6

  به فضاي داخلی چیست؟
  عمول از چه منابعی براي تأمین انرژي استفاده می کنند؟یاخته هاي بدن انسان به طور م .7
  چرا خوردن میوه ها و سبزیجات در حفظ سالمتی بدن نقش دارند؟ .8
  .با توجه به شکل به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .9

  شکل مقابل چه نوع تخمیري را نشان می دهد؟) الف

  .را بنویسید) 1(نام ماده مشخص شده ) ب
  

  

  

  قسمت یاخته انجام می شود؟قندکافت در کدام   .10
  طی فرآیند تبدیل پیروات به بنیان استیل، چه مولکول هایی تشکیل می شوند؟ .11
  ساخته می شود؟ FADH2در چه مرحله اي از تنفس یاخته اي  .12



 

  در فعالیت شدید ماهیچه ها، اگر اکسیژن کافی نباشد، پیروات به چه ماده اي تبدیل می شود؟ .13
  سبزیجات و میوه ها چه نقشی در حفظ سالمت بدن دارند؟کاروتنوئیدهاي موجود در  .14
  .باعث توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود را بنویسید O2یک ترکیب که با مهار انتقال الکترون به  .15
در این نمونه نام پیش ماده . در سطح پیش ماده، در ماهیچه دیده می شود ATPنمونه اي از ساخته شدن  .16

  چیست؟
  به چه معناست و در کجا انجام می شود؟) گلیکولیز(قندکافت  .17
با مولکولی چهار کربنی، کدام مولکول جدا و کدام  Aدر چرخۀ کربس، ضمن ترکیب استیل کوآنزیم  .18

  مولکول ایجاد می شود؟
  شود؟ تولید می ATPدر ازاي تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاختۀ یوکاریوت، حداکثر چند  .19
 در کدام قسمت سلول انجام می شود؟ ATPي ساخته شدن نور .20

  نقص ژنی چگونه باعث تشکیل رادیکال هاي آزاد می شود؟ .21
به چه مولکولی تبدیل ) CO2(با از دست دادن یک کربن دي اکسید ) میتوکندري(پیروات در راکیزه  .22

 می شود؟

ل از هسته عمل براي انجام نقش خود در تنفس یاخته اي نمی تواند مستق) میتوکندري(چرا راکیزه  .23
  کند؟

  .نام دو مولکول حامل الکترون که در چرخۀ کربس تشکیل می شوند را بنویسید .24
 زنجیرة انتقال الکترون در چه بخشی از راکیزه قرار دارد؟ .25

در زنجیرة انتقال الکترون، تنها راه پیشِ رويِ پروتون ها براي برگشتن به بخش داخلی راکیزه چه  .26
 پروتئینی است؟

علت سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد در راکیزه ها از سرعت مبارزه با آن ها بیشتر باشد، اگر به هر  .27
 چه اتفاقی می افتد؟

تولید شده در ازاي تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاختۀ یوکاریوت، حداکثر  ATPمقدار  .28
 است؟ ATPچند 

  مرحلۀ مشترك بین تنفس هوازي و بی هوازي چیست؟ .29
  عملکرد راکیزه در خنثی سازيِ رادیکال هاي آزاد مشکل ایجاد می کنند؟ چه عواملی در .30
  مونواکسیدکربن سبب توقف کدام واکنش زنجیرة انتقال الکترون می شود؟ .31



 

  نام مرحلۀ مشترك بین تنفس یاخته اي هوازي و تخمیر چیست؟ .32
 ورآمدن نان به علت انجام چه نوع تخمیري است؟ .33

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .34
  در سطح پیش ماده چیست؟ ATPمنظور از ساخته شدن ) فال

 سیانید چگونه سبب توقف انتقال الکترون می شود؟) ب

  :در مورد تنفس هوازي به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .35
  تولیدي، طی کدام مرحله آزاد می شود؟ CO2اولین ) الف

فضاي بین دو غشاي راکیزه  پروتون هاي متراکم شده در برچه اساسیدر زنجیرة انتقال الکترون، ) ب
 تمایل دارند به بخش داخلی برگردند؟

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهید) گلیکولیز(در مورد قندکافت  .36
  این واکنش ها در کدام بخش سلول انجام می شود؟) الف

 پیروات حاصل از قندکافت، با چه روشی وارد راکیزه می شود؟

  :زیر پاسخ دهیددر مورد از ماده به انرژي به پرسش هاي  .37
  .ها است را بنویسید که شکل رایج و قابل استفادة  انرژي در یاخته ATPنام کامل ) الف

  در چرخۀ کربس، چگونه مولکولی شش کربنی ایجاد می شود؟) ب
در زنجیرة انتقال الکترون، پروتون ها در چند محل از بخش داخلی به فضاي بین دو غشا پمپ ) پ
  شوند؟ می
  الکلی، اتانال چگونه اتانول را ایجاد می کند؟در تخمیر ) ت
 سیانید چگونه باعث توقف تنفس یاخته اي می شود؟) ث

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهید از ماده به انرژيدر مورد  .38
  در چه بخشی از یاخته انجام می گیرد؟) گلیکولیز(قندکافت ) الف

ولکول چهار کربنی، چند مولکول با یک م Aدر چرخۀ کربس، ضمن ترکیب یک استیل کوآنزیم ) ب
CO2 آزاد می شود؟  

با توجه به نقش غشاي درونی راکیزه در تنفس یاخته اي، چین خورده بودن آن چه ارزشی براي ) پ
  )خارج از کشور 99خرداد ( یاخته دارد؟



 

  چه عواملی در عملکرد راکیزه در خنثی سازي رادیکال هاي آزاد مشکل ایجاد می کنند؟) ت
 کم می شود؟  ATPدر یاخته زیاد باشد، چگونه تولید  ATPقدار اگر م) ث

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهید ATPدر مورد روش هاي ساخته شدن  .39
  در سطح پیش ماده در ماهیچه ها، مولکول پیش ماده چیست؟ ATPدر روش ساخته شدن ) الف

 در کدام قسمت یاخته انجام می شود؟ ATP اکسایشیساخته شدنِ ) ب

  :مورد از ماده به انرژي به پرسش هاي زیر پاسخ دهیددر  .40
باید انجام شوند تا مولکول ) گلیکولیز(در تنفس هوازي، چه فرآیندهایی عالوه بر قندکافت ) الف

  تجزیه شود؟ CO2گلوکز به مولکول هاي 
ي با توجه به نقش غشاي درونی راکیزه در تنفس یاخته اي، چین خورده بودن آن چه ارزشی برا) ب

  )99خرداد (یاخته دارد؟ 
 چگونه امکان تشکیل رادیکال هاي آزاد از اکسیژن در فرآیند تنفس هوازي وجود دارد؟) پ

  :در مورد زیست مستقل از اکسیژن به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .41
  در تخمیر الکلی، اتانال براي ایجاد اتانول از کدام مولکول الکترون می گیرد؟) الف

  کتیک اسید باید از یاخته هاي گیاهی دور شوند؟چرا الکل یا ال) ب
  .در مورد زیستن مستقل از اکسیژن، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید .42

  فرایندهاي زیر توسط کدام نوع تخمیر ایجاد می شوند؟) الف
  تولید خیار شور - 2        ورآمدن خمیر نان - 1

  ؟دکبد می شون) نکروز(رادیکالهاي آزاد چگونه باعث بافت مردگی ) ب
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