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 ؟ است کذام پیزٍٍات تَلیذ هحل ًَتزٍفیل در-9

 سلًل غشای (4               میتًکىذسی غشای (3            ( سیتًپالسم2       میتًکىذسی داخلی تخش) 1

  ؟ است سا اًزصی ٍ بَدُ گلیکَلیش ٍاکٌش اس ای هزحلِ ، کذام-2

 فسفاتٍ دي اسیذ تٍ پیشييات تثذیل(2                                 فسفاتٍ فشيکتًص تٍ گلًکض تثذیل(1

 فسفاتٍ قىذ دي تٍ فسفاتٍ فشيکتًص تثذیل (4               پیشييات تٍ فسفاتٍ دي اسیذ تشکیة تثذیل (3

  هتَقف فزایٌذ کذام ، اًتقال سًجیزُ در الکتزٍى پذیزًذُ آخزیي فقذاى صَرت در ، گلَکش اس اًزصی ساسی آساد هسیز در -3  

 ؟ شَد ًوی

 FADH2( تًلیذ 2                                          ًَاصی طشیق تٍ+NAD تاصساصی (1

  پیشييات تٍ گلًکض تثذیل (A                                                      4کًآوضیم  استیل ( تشکیل3

  . شَد هی هٌتقل................  هَلکَل یک ّای الکتزٍى ، اتاًَل تَلیذ بزای ، الکلی تخویز در -4

 کشتىی سٍ تشکیة تٍ NAD+                                       2 )NADH  تٍ پیشييات (1

3 )NADH ٍکًآوضیم استیل تٍ پیشييات (4                        کشتىی دي تشکیة تA 

 .  شَد هی حاصل............  تبذیل عی CO2هَلکَل اٍلیي سلَلی تٌفس در -5

 استیل تىیان تٍ پیشييات (2                                      پیشييات تٍ گلًکض(1

 کشتىی پىج تٍ کشتىی شش تشکیة (4               کشتىی چُاس تٍ کشتىی پىج تشکیة (3

 .  شَد هی تَلیذ سیتَپالسن درٍى در گلَکش تجشیِ اس............  ، َّاسی فزآیٌذّای اًجام ضوي-6

 فسفاتٍ دي کشتىی سٍ تشکیة (4        اکسیذ دی کشته (3       کشتىی دي تشکیة(2     کشتس چشخٍ کشتىی شش تشکیة(1

  شَد هی کاستِ........... اس ، سلَل در..........  افشایش دًبال بِ ، راى سز چْار ی عضلِ فعالیت ٌّگام ، سالن فزد یک در-7

خًن َیذسيطن یًن غلظت– A 1) کًآوضیم استیل تًلیذ  

خًن کشتىات تی میضان – اسیذ الکتیک تًلیذ (2  

ATP 3) تًلیذ میضان – اکسیذ دی کشته تًلیذ  

خًن اسیذ کشتىیک تًلیذ – اکسیظن مصشف( 4  
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 "....... ْایسلَل در تَاًٌذ هی گلَکش ّای هَلکَل ، اًساى در " ؟ ًوایذ هی تکویل ًادرستی بِ را هقابل جولِ هَرد چٌذ-8

 . تساصوذ مش پلی ي تپیًوذوذ یکذیگش تٍ ، دیافشاگم(الف

 غ.  دَىذ افضایش سا الکتات تًلیذ ، ای مُشٌ تیه غضشيف(ب

 . ومایىذ تًلیذ آب ي اکسیذ دی کشته ، سيدٌ پًششی(ج

 . شًوذ تثذیل داس فسفات ي کشتىی شش تشکیثی تٍ ، استخًاوی(د

1)1                       2)2                   3)3                  4)4 

 ؟ کٌٌذ هی آساد کزبي اکسیذ دی ، گلَکش هَلکَل یک هصزف ضوي کِ است درست ّایی باکتزی ّوِ دربارُ ، عبارت کذام-9

 ديکشتىی تشکیة تٍ ، NADH مًلکًل یک َای الکتشين اوتقال (1

 ATP تًلیذ تشای NADH مًلکًل دس شذٌ رخیشٌ اوشطی اص استفادٌ (2

 اسیذ پیشييیک مًلکًل یک تجضیٍ تا صمان َم ، NADH مًلکًل یک تًلیذ (3

 کشتىی سٍ تشکیة یک شذنِ فسفاتٍ دي مشحلٍ دس ، NADH مًلکًل یک تًلیذ (4

 ، عبارت کذام.  شَد هی احیا اًزصی پز هَلکَلی تَسظ هستقین عَر بِ پیزٍٍات ، سلَل ًَعی در گلَکش هصزف پی در-91

 ؟ است صحیح تٌفس ًَع ایي دربارُ

 . گشدد می مصشف+NAD مًلکًل یک ، کشته دی اکسیذ شذن آصاد دوثال تٍ (1

 . یاتذ می اوتقال کشتىی دي تشکیة تٍ NADH مًلکًل یک َای الکتشين ( 2

 . گیشد می صًست اکسیظن غیاب دس فسفاتٍ سٍ اوشطی پش َای مًلکًل تًلیذ ( 3

 تشکیة شش کشتىٍ تًلیذ می گشدد.، A( َمضمان تا اکسایش استیل کًآوضیم 4

 ؟ است درست ، اًساى کبذی سلَل یک هیتَکٌذری درًٍی غشای در هَجَد الکتزٍى اًتقال سًجیزُ دربارُ ، عبارت کذام-99

 . دَذ می عثًس غشا عشض اص ، تشاکم شیة جُت خالف یا ي جُت دس سا َیذسيطن َای یًن (1

 . داسوذ قشاس میتًکىذسی دسيوی غشای الیٍ دي تیه دس ، الکتشين دَىذٌ یا گیشوذٌ َای تشکیة َمٍ (2

 . کىذ می ياسد میتًکىذسی غشای دي تیه فضای تٍ سا َیذسيطن یًن ، الکتشين کىىذٌ دسیافت تشکیة َش (3

 . شًد می میتًکىذسی داخلی تخش تٍ َیذسيطن َای یًن کشدن پمپ صشف ، صوجیشٌ اص عثًسی َای الکتشين اوشطی (4
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 ATP هیتَکٌذری،........  بخش بِ کاًال عزیق اس ّیذرٍصى ّای یَى...........  ٌّگام الکتزٍى، اًتقال سًجیزُ در -92

 .شَد هی ساختِ

 غشا دي تیه -اوتشاس( 2                                                   داخلی – اوتشاس(1

 غشا دي تیه – کشدنپمپ ( 4                                          داخلی – کشدنپمپ (3

 تزکیب ّز تَلیذ هٌظَر بِ ٍ ى اًسا ای هاّیچِ یاختِ در تٌفس هزحلِ اٍلیي عی گلَکش، هَلکَل یک تجشیِ ٌّگام بِ-93

 شَد؟ هی هصزف ٍ تَلیذ تزتیب بِ هَرد کذام فسفاتِ، دٍ کزبٌی سِ غیزقٌذی

1) 2ADP +ٍNAD         2) ATP2 + ٍ 2NAD        3) NADH2  ٍ 2ATP            4 ) +NAD   ٍ2ADP 
 

 است؟ صحیح جاًَری یاختِ بز سیاًیذ عول ی عزیقِ با ارتباط در هَرد چٌذ -94

 سا غیش فعال می کىذ.ساص مًجًد دس غشای خاسجی میتًکىذسی ATP(آوضیم الف

 میتًکىذسی مماوعت تٍ عمل می آيسد. اخلی(اص تشکیل آب دس تخش دب

 ماوع اص پمپ شذن پشيتًن َا تٍ فضای داخلی میتًکىذسی می شًد.(ج

 تاثیش می گزاسد.NADHد(اتتذا تش تجضیٍ 

1)1                                       2)2                                  3)3                            4)4 

 درست است؟ B کذام عبارت دربارُ سًجیزُ اًتقال الکتزٍى هَجَد در غشای درًٍی هیتَکٌذری یک سلَل لٌفَسیت-15

 الیٍ غشای دسيوی میتًکىذسی قشاس داسوذ.َمٍ تشکیثات گیشوذٌ یا دَىذٌ الکتشين، دس تیه دي  (1

 َش تشکیة دسیافت کىىذٌ ی الکتشين، یًن َیذسيصن سا تٍ فضای تیه دي غشای میتًکىذسی ياسد می کىذ. (2

 تشاکم ، اص عشض غشا عثًس می دَذ. يطن سا دس جُت ي یا خالف جُت شیةیًن َای َیذس (3

 صشف تلمثٍ کشدن یًن َای َیذسيطن تٍ تخش داخلی میتًکىذسی می شًد ،اوشطی الکتشين َای عثًسی اص صوجیشٌ (4
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