
 زیست دوازدهم )از ماده به انرژی( 5امتحان فصل 

 ًوزُ 1 درستی یا ًادرستی جوالت سیز را هطخص کٌیذ.

 دّذ. ساد اس اکسیضى را افشایص هیّای آ الکل سزعت تطکیل رادیکالالف( 

 ضَد. ّای فسفات ضکستِ هی ، پیًَذّای پزاًزصی تیي گزADPٍُاس  ATPٌّگام تطکیل هَلکَل  ب(

 ضَد. ّا تَلیذ هی در سلَل ATPتَاى تِ سادگی گفت کِ در اسای تجشیِ ّز هقذار گلَکش چِ هقذار  ًویج( 

  دّذ. ٍ اکسیضى را اکسایص هی NADHسًجیزُ اًتقال الکتزٍى هیتَکٌذری،  د(

 ًوزُ 25/1ّاست.  در هاّیچِ ATPّای ساختِ ضذى  ضکل هقاتل یکی اس رٍش -2

 الف( ًام ایي رٍش چیست؟

 ایي رٍش در کذام هزحلِ تٌفس سلَلی ٍجَد دارد؟ ب(

 : .........................................2: ............................. ضوارُ 1ج( ضوارُ 

 : ................................. را ًاهگذاری کٌیذ.3ٍ ضوارُ 

 ًوزُ 75/0 ٍاکٌص هقاتل را کاهل کٌیذ. -3

 رٍد؟ چٌذ الکتزٍى تِ کار هی +NADتزای خٌثی کزدى  ،آىتا تَجِ تِ 

 ساس کجا قزار دارد؟ATPآًشین  -4

 ًوزُ 1ٍ ًقص آى چیست؟ 

 

 

 ًوزُ 1یک تفاٍت ٍ یک ضثاّت تزای تخویز الکلی ٍ الکتیکی تٌَیسیذ.  -5

 

 

 ًوزُ 75/0 آیذ؟ پذیذ هی ّاییچِ هَلکَل ّای چزخِ کزتس، اس اکسایص ّز هَلکَل ضص کزتٌی در ٍاکٌص -6

 ًوزُ 1 ّای سیز را در سلَل اًساى هطخص کٌیذ. هحل اًجام ّز یک اس ٍاکٌص -7

 :2FADHتِ  FADالف( تَلیذ پیزٍٍات اس تزکیة سِ کزتٌِ دٍ فسفاتِ:                                         ب( تثذیل 

 :+NADتِ  NADHج( تثذیل 

 ًوزُ  5/0ضَد؟  ّا استفادُ هی اس کذام هَلکَل ATPدر صَرتی کِ هٌاتع قٌذی در تذى کافی ًثاضذ، تزای تَلیذ  -8

  ًوزُ 1هَرد صحیح را اس داخل پزاًتش اًتخاب کٌیذ.  -9

 ضَد. تَلیذ ًوی (NADH – ATP – FAD – CO2)الف( در چزخِ کزتس 

 ضَد. در هیتَکٌذری تَلیذ هی 2CO( هَلکَل 1 – 2 – 4 – 6) Aب( تِ اسای ّز هَلکَل استیل کَآًشین 

 (NADH – ATP – CO2 –کذام حاصل گلیکَلیش ًیست؟ )پیزٍٍات ج( 

 خیار ضَر(تَلیذ  –ٍرآهذى خویز ًاى  –تزش ضذى ضیز  –ّای ضیزی  ًَع تخویز در کذاهیک تا تقیِ هتفاٍت است؟ )تَلیذ فزاٍرُد( 

 ًوزُ 75/0 دّیذ.تِ سؤاالت سیز پاسخ کَتاُ  -10

 پذیزی تاالیی دارًذ؟ ّای آساد ٍاکٌص چزا رادیکالالف( 

 درخت حزا چِ ساسٍکاری تزای تأهیي اکسیضى دارد؟ب( 

 ضَد؟ در هسیز گلیکَلیش، قٌذ دٍ فسفاتِ تِ چِ چیشی تجشیِ هیج( 

 ًوزُ 1کٌذ؟  ّایی در تٌفس سلَلی اختالل ایجاد هی هًََاکسیذ تِ چِ رٍش گاس کزتي -11
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