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 بارم سوال  ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1

 در ساختار مولکول رنا مشاهده می شود .   ATPمولکول  -1

 افزوده می شوند . AMPگروه های فسفات در سه مرحله پی در پی به  ATPبه منظور تولید  -2

در واکنش های ترکیب ایندراز می شود برخالف کربنیک  ATPسبب تولید  ADPآنزیمی که در انسان با انتقال گروه فسفات از کراتین فسفات به -3

 مواد شرکت می کند 

 برای اتصال قند به باز الی یک حلقه شش ضلعی به حلقه پنج ضلعی متصل می شود.  ATPدر ساختار -4
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  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 تولید می شود.-----------مصرف و مولکول ----------ر فرایند قند کافت به ازای تجزیه گلوکز مولکول د-1

 تمام می شود.----------آغاز و با --------فرایند قند کافت با -2

 الیه فسفولیپیدی دارند.------راکیزه ها -3

  ------فرق مهم رونویسی در دنای راکیزه با دنای هسته این است که -4
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 پاسخ مناسب را بیابید 3

 از پیروات چه عناصری مصرف و چه عناصری تولید می شوند ؟  Aلید استیل کوانزیم ودر ت -1

 تولید نمی شود . این جمله درست است یا خیر ؟ دلیل ؟ ADPدر چرخه کربس برخالف فرایند گلیکولیز مولکول -2

 یک ویژگی مشترک چرخه کربس با گلیکولیز را بیان کنید.-3

 دوویژگی آخرین گیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون را بیان کنید-4

 در چیست؟ FADH2و  NADHدو فرق -5

 ----------منجر به  ATPدر یک سلول یوکاریوتی افزایش میزان -6

 ذکر شده انجام نمی شود. 5که در فصل  ATPمشمیه انسان کدام نوع تولید در یک یاخته استوانه ای در -7

 تفاوت مهم تخمیر الکلی و الکتیکی از دیدگاه بیوشیمی -8

 استفاده شود. ATPاین جمله درست است یا خیر و چرا ؟ )) ممکن نیست در گروهی از یاخته های درخت حرا از همه روش های تولید -9

 ؟ رادیکال های آزاد ممکن است بدون انجام واکنش شیمیایی به پایداری برسند. این جمله درست است یا خیر و چرا-10
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 الکلی را رسم کنید با جرئیاتتخمیر 
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 بارم اسخپ ردیف

 الت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید.مدرست یا غلط بودن ج 1

 سه گروه فسفات دارد ولی در مولکول رنا یک گروه فسفات ATPغ . در ساختار مولکول رنا مشاهده می شود .   ATPمولکول  -1

 اضافه می شود  ADPمرحله به  کیغ در طی  .افزوده می شوند  AMPگروه های فسفات در سه مرحله پی در پی به  ATPبه منظور تولید  -2

در واکنش های ترکیب ایندراز می شود برخالف کربنیک  ATPسبب تولید  ADPآنزیمی که در انسان با انتقال گروه فسفات از کراتین فسفات به -3

 غ هم شکستن فسفر هم اضافه کردن فسفر  مواد شرکت می کند 

 .ضلعی به هم وصل می شوند  5دو حلقه غ برای اتصال قند به باز الی یک حلقه شش ضلعی به حلقه پنج ضلعی متصل می شود.  ATPدر ساختار -4
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  خالی را با کلمات مناسب پر کنید جای

 تولید می شود.---------NADH ,ATP–مصرف و مولکول -------+NAD---ر فرایند قند کافت به ازای تجزیه گلوکز مولکول د-1

 تمام می شود.--------قند سه کربنه دو فسفاته  به پیروات تبدیل –آغاز و با -------شده دو عدد فسفر به گلوگز اضافه –فرایند قند کافت با -2

 الیه فسفولیپیدی دارند.---4---راکیزه ها -3

  ----وددر دنا هسته بدون عوامل رونویسی شروع نمی شرونویسی –فرق مهم رونویسی در دنای راکیزه با دنای هسته این است که -4
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 پاسخ مناسب را بیابید 3

 تولید CO2و  NADHرف و مص  +NADم آ و کوانزی از پیروات چه عناصری مصرف و چه عناصری تولید می شوند ؟  Aلید استیل کوانزیم ودر ت -1

درست . در طی این واکنش تولید نمی شود . این جمله درست است یا خیر ؟ دلیل ؟ ADPدر چرخه کربس برخالف فرایند گلیکولیز مولکول -2

ADP  مصرف وATP تولید می شود 

 NADHو  ATPتولید  .یک ویژگی مشترک چرخه کربس با گلیکولیز را بیان کنید-3

  یب غلظت و به عنوان انزیم آب تولید می کندپروتون برخالف شناقل . دوویژگی آخرین گیرنده الکترون در زنجیره انتقال الکترون را بیان کنید-4

 -2به پروتئین اول .  NADHولی ه تحویل می دهد پروتئین دوم زنجیر لکترون را به ا FADH2 -1 در چیست؟ FADH2و  NADHدو فرق -5

FADH2  فقط در راکیزه تولید می شود ولیNADH هم سیتوپالسم هم راکیزه 

 ---------انزیم های درگیر در قندکافت و چرخه کربس را مهار می کند ار مه–منجر به  ATPدر یک سلول یوکاریوتی افزایش میزان -6

 الکلی و تخمیر الکتیکی تخمیر  ذکر شده انجام نمی شود. 5که در فصل  ATPمشمیه انسان کدام نوع تولید در یک یاخته استوانه ای در -7

  آزاد می شود. CO2کلی ال. تفاوت مهم تخمیر الکلی و الکتیکی از دیدگاه بیوشیمی-8

درست . ((استفاده شود. ATPاین جمله درست است یا خیر و چرا ؟ )) ممکن نیست در گروهی از یاخته های درخت حرا از همه روش های تولید -9

 تخمیر الکلی در یاخته های ریشه به دلیل غرقابی بودن و نبود اکسیژن کافی 

پاداکسنده ها با آنها . درست  ؟ رادیکال های آزاد ممکن است بدون انجام واکنش شیمیایی به پایداری برسند. این جمله درست است یا خیر و چرا-10

 ترکیب می شوند .
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