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 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 در چرخه کربس سه عدد دی اکسید کربن به ازای هر استیل کوانزیم آ آزاد می شود. -1

 از نوکلئوتید ساخته شده  NADهمانند   FADساختمان -2

 زنجیره انتقال الکترون در غشا بیرونی راکیزه قرار دارد.-3

 می سازد ATPساز با عبور پروتون به فضای بین دو غشا  ATPمجموعه پروتئینی آنزیم -4

 

1 

 

2 
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 نقشی ندارد.------و اندامک  سلول انجام می شود-------نام دارد که در ------ز روش های تامین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن ا-1

 ضروری است.--------برای تداوم قند کافت مولکول -2

 نام دارد. -------فرم احیا شده پیروات -3

 باعث فساد شیر می شوند---------بعضی از باکتری ها به علت -4

 

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3
 چه گیاهانی مستعد تخمیر هستند ؟ -1

 نقش پاداکسنده ها در پیشگیری از سرطان -2

 ی آزاد.ااط نقص ژنی و مبارزه با رادیکا هارتب-3

 نقش سیانید در تولید رادیکال ازاد.-4

 یمی انجام دهنده واکنش های تولید استیل در کجا قرار گرفتند /پیروات از چه طریق وارد راکیزه می شود و مجموعه انز-5

 راکیزه قرار دارند ؟ها  ژنتمام پروتئین های تنفس یاخته ای در کدهای ایا -6

 مصرف می شود ؟  ATPچرا اولین مرحله قندکافت -7

 دانید؟ چه می NADHدر مورد -8
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 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1
 دوعددغ  در چرخه کربس سه عدد دی اکسید کربن به ازای هر استیل کوانزیم آ آزاد می شود. -1

 صاز نوکلئوتید ساخته شده  NADهمانند   FADساختمان -2

 درونیغ  زنجیره انتقال الکترون در غشا بیرونی راکیزه قرار دارد.-3

 . غ .بستره می سازد ATPساز با عبور پروتون به فضای بین دو غشا  ATPمجموعه پروتئینی آنزیم -4

 

1 

 

2 
  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

-و اندامک  سلول انجام می شود-----سیتوپالسم--نام دارد که در ----تخمیر--ز روش های تامین انرژی در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن ا-1

 نقشی ندارد.-----راکیزه

 ضروری است.-----+NAD---برای تداوم قند کافت مولکول -2

 نام دارد. -----الکتات--فرم احیا شده پیروات -3

 باعث فساد شیر می شوند-------الکتیکی تخمیر–بعضی از باکتری ها به علت -4

 

2 

 پاسخ مناسب را بیابید 3
 کنند می رشد غرقابی شرایط در طبیعی طور به که گیاهانیچه گیاهانی مستعد تخمیر هستند ؟ -1

 هایی اکسنده پاد دارای موادغذایی این .دارند نقش بدن سالمت حفظ در سبزیجات و ها میوه خوردننقش پاداکسنده ها در پیشگیری از سرطان -2

 های بافت تخریب درنتیجه و زیستی های مولکول بر آنها تخریبی اثر از مانع آزاد های رادیکال با واکنش در ها پاداکسنده .هستند کاروتنوئیدها مانند

 .شوند می بدن

 شدن ساخته به الکترون، انتقال زنجیرۀ های پروتئین به مربوط های ژن در نقص گاهی آزاد.اهلاط نقص ژنی و مبارزه با رادیکا ارتب-3

 داردن مناسبی عملکرد آزاد، های رادیکال با مبارزه در باشد داشته را معیوب های پروتئین این که ای راکیزه .انجامد می معیوب های پروتئین

 شود می الکترون انتقال زنجیره توقف باعث نتیجه در و مهار را O2 به ها الکترون انتقال به مربوط نهایی  واکنشنقش سیانید در تولید رادیکال ازاد.-4

رونی انتقال فعال . در غشا دیمی انجام دهنده واکنش های تولید استیل در کجا قرار گرفتند /پیروات از چه طریق وارد راکیزه می شود و مجموعه انز-5

 راکیزه 

 هایی پروتئین به ای یاخته تنفس در خود نقش انجام برای راکیزهراکیزه قرار دارند ؟ها  ژنتمام پروتئین های تنفس یاخته ای در کدهای ایا -6

 شوند می ساخته سیتوپالسمی های رِناتَن ٔ وسیله به و دارند قرار هسته در آنها های ژن که است وابسته

 ATP از انرژی این .هست نیاز سازی فعال انرژی گلوکز تجزیه به مربوط های واکنش انجام برایمصرف می شود ؟  ATPچرا اولین مرحله قندکافت -7

 .شود می تأمین

 و NAD + .شود می تشکیل پروتون و الکترون اضافه بهNAD + از و دارد نوکلئوتید دو است، الکترون حاملدانید؟ چه می NADHدر مورد -8

NADH شوند می بدیلت همدیگر به پروتون، و الکترون دادن دست از و گرفتنبا 

) NAD+ .و کاهش الکترون گرفتن با NADH یابد می اکسایش الکترون دادن دست از با. 
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