


 زیست شناسی دوازدهم فصل پنجم-آسان- تستی

؟دوش دیلوت دناوتیم ریز تابیکرت زا کیمادک ،مسالپوتیس ياهنیمز ةدام نورد زکولگ ۀیزجت زا ،اهتویراکوی رد ياهتخای سفنت ياهدنیآرف ماجنا نمض-1

 میزنآوک هب لصتم ۀنبرک ود بیکرتهنبرک هس بیکرت

هنبرک راهچ بیکرتهنبرک جنپ بیکرت

A

.................. اهنآ یط هک دوشیم دیلوت ییاهشنکاو رد  ،سبرک ۀخرچ رد-2

.دوشیم لیدبت ینبرک هس هب ینبرک  بیکرت.دوشیم دیلوت  میزنآوک لیتسا

.دوشیم دیلوت یعونتم ینبرک  ياهبیکرت.دوشیم لیدبت ینبرک شش هب ینبرک جنپ بیکرت

FADH2

A4

4

؟دوشیم لقتنم هدام ود مادک هب زکولگ هیزجت زا لصاح نوتورپ نوی ،اهتویراکوی رد ياهتخای سفنت رد-3

، ،  ، ، FADH2ADPADPATPNAD+FADAMPNAD+

؟دشابیم ياهتخای سفنت رد زکولگ نتسکش زا لصاح ياهنورتکلا ةدنریذپ ةدام ود ةدنهد ناشن ریز ياههنیزگ زا کیمادک-4

+FADNAD+NADHADPATPNAD+ADPFAD و  و  و  و 

.................. تفاکدنق يادتبا رد-5

.دنوشیم دیلوت  ياهلوکلوم ،زیلوکیلگ شنکاو نیرخآ فالخرب.دوشیم فرصم  نورتکلا لاقتنا ةریجنز ياهشنکاو دننام

.دوشیم دیلوت  تاووریپ شیاسکا شنکاو فالخرب.دوشیم دیلوت  ياهلوکلوم سبرک ۀخرچ رخآ شنکاو دننام

ATPADP

FADCO2

؟دهدیمن خر يردنکوتیم ردً اعطق ،اهتویراکوی رد ریز ياهشنکاو زا کیمادک-6

 میزنآوک لیتسا  تاووریپتاووریپ  هتافسف ود ۀنبرک هس بیکرت

FAD ← FAH2 DNADH ← NAD+

←←A

.دوشیم فرصم زین  .................. هک یماگنه سبرک ياهشنکاو یط رد-7

 میزنآوک لیتسا ،دوشیم دازآ ،دوشیم دیلوت 

،دوشیم دیلوت ،دوشیم دیلوت 

ADPCO2CoAA

ATPNADHNAD+FADH2

؟دوشیم ماجنا هزیکار و مسالپوتیس يا هنیمز ةدام رد دناوتیم ریز ياهدنیآرف زا کی مادک ،اهتویراکوی ياهتخای سفنت رد-8

ATPA میزنآوک لیتسا لیکشتزیلوکیلگ ماجنا زتنستاووریپ لیکشت

؟تسا سبرک ۀخرچ شنکاو نیلوا ةدنهد ناشن ،ریز ياهشنکاو زا کیمادک-9

C − C − C − P → P − C − C − C − P
C − C − C C − C − CoA− →−−

CO2

↑

C − C − C − C C − C − C − C − C − C− →−−−−
CoA ليتسا

C − C − C − C C − C − C − C− →−−−−−−−−−
FAD FADH2

؟دوش دیلوت ياهتخای سفنت لوا ۀلحرم رد دناوتیمن ،کیمادک-10

NADHهتافسف کت ۀنبرک هس دنقنبرک دیسکايدتاووریپ

1

از ماده به انرژى



؟تسا هدش نایب یتسرد هبً اعطق هتخای رد زیلوکیلگ دنیآرف ةرابرد ریز دروم دنچ-11

.دوشیم ماجنا هتخای نایم رد )فلا

.دشابیم هارمه  دیلوت و فرصم اب )ب

.تسا هارمه  و  میزنآوک لیتسا دیلوت اب )ج

.دشابیم هارمه هنبرک هس دیسا دیلوت و  دیلوت اب )د

ATP

AFADH2

NAD+

1234

؟دریگیم ماجنا ،نورتکلا یلآ يهدنریذپ مادک زا هدافتسا اب ،يزاسزاب ،یلکلا ریمخت رد -12

لوناتا

تاووریپ يهیزجت زا لصاح ینبرک ود بیکرتزیلوکیلگ زا لصاح تاووریپ

NADH + H +

؟دشاب دناوتیم ریز ياهتمسق مادک ،ياهتخای سفنت يزاوهیب ۀلحرم رد  دیلوت و  فرصم لحم بیترت هب-13

هزیکار –  مسالپوتیس ياهنیمز ةداممسالپوتیس ياهنیمز ةدام -  مسالپوتیس ياهنیمز ةدام

مسالپوتیس ياهنیمز ةدام – هزیکارهزیکار – هزیکار

ATPNADH

)رییغت اب ؟دوشیم لیدبت داوم مادک هب یلکلا ریمخت رد زکولگزا لصاح تاووریپ-14

نبرکدیسکايد و تاتکالنبرکدیسکايد و لوناتا

تاتکال و  میزنآوکلیتساینبرکراهچ بیکرت و نبرکدیسکايد A

؟درک دهاوخ هدافتسا ریز بیکرت مادک زا ادتبا هتخای ،دشابن یفاک ياهتخای سفنت يارب اهتاردیهوبرک نازیم هک یتروص رد-15

نیئتورپ و یبرچنیئتورپ طقفیبرچ و کیئلکون ياهدیساکیئلکون ياهدیسا و نیئتورپ

؟دوش ماجنا دناوتیم نژیسکا روضح نودب اعطق اه ياهتسهوه ياهتخای سفنت رد ریز ياهدنیآرف زا کی مادک-16

زیلوکیلگسبرک ۀخرچنورتکلا لاقتنا ةریجنزتاووریپ شیاسکا

.................. سبرک ۀخرچ ياهشنکاو یط رد-17

.دنوشیم فرصم و دیلوت ینبرک  و ینبرک  یلآ تابیکرت.دوشیم فرصم  و دیلوت 

.دوشیم لیدبت هتافسف ود ینبرک  هب ینبرک  بیکرت.دنوشیم فرصم ینبرک  و  ياهلوکلوم

CO2NAD+23

2466

؟دشابیم ایبول ياهپل ود هایگ ياهنکآ مرن ۀتخای زا تمسق مادک رد بیترت هب تاووریپ شیاسکا و زیلوکیلگ ياهشنکاو ماجنا لحم-18

مسالپوتیس ياهنیمز ةدام – يردنکوتیميردنکوتیم – مسالپوتیس ياهنیمز ةدام

يردنکوتیم – يردنکوتیممسالپوتیس ياهنیمز ةدام -  مسالپوتیس ياهنیمز ةدام

؟دشاب دناوتیم ریز ياهتمسق مادک ،نوخ لاعف تیسوگاف کی ياهتخای سفنت مود و لوا ۀلحرم رد  و  فرصم لحم بیترت هب-19

هتخای نایم – هزیکار هزیکار – هزیکارهزیکار – هتخای نایمهتخای نایم – هتخای نایم

ATPNADH

.دوشیم.................. ،..................بآ ،نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد ،يزاوه سفنت رد-20

دیلوت - دننامهفرصم - دننامهفرصم - فالخربدیلوت - فالخرب

NADH

.دنوشیم لصاح شنکاو کی رد  .................. ،سبرک ۀخرچ رد-21

ینبرک  بیکرت و  میزنآوکلیتسا و  میزنآوکلیتسا

ینبرک  بیکرت و ینبرک  بیکرت و ینبرک  بیکرت

ACO2A4

46CO25

؟دوشیم ماجنا تسا هدروخنیچ نآ یلخاد ياشغ هک ییاشغ ود یکمادنا رد ریز دراوم زا کی مادک-22

تفاکدنقتاووریپ شیاسکا و لوناتا دیلوتتاتکال دیلوت CO

2



.دریگیم تروص  .................. شنکاو .................. یط رد-23

شیاسکا - تفاکدنق رخآ ۀلحرمشهاک و شیاسکا - تفاکدنق

+NADيزاسزاب - سبرک ۀخرچ رخآ ۀلحرمنژیسکا فرصم - سبرک ۀخرچ

.................. كایلس هب التبم درف رد هدور یششوپ تفاب ياهلولس رد-24

.تسا هارمه لالتخا اب اهدیساونیمآ بلغا بذج فالخرب زکولگ بذج

.دریگیم تروص ارفص کمک هب و  فرصم اب  و  ياهنیماتیو بذج

.ددرگیم فرصم یتسیز يژرنا ،هزیکار هب ینبرک  بیکرت دورو روظنم هب

.دریگیم تروص یتسیز يژرنا فرصم اب اهلولس مسالپوتیس هب  دورو

CDATP

3

CO2

.................. ًامازلا دنک يزاسزاب ار  .................. دناوتیم هک یلولس ره ناسنا ندب رد-25

.دراد يزاوهیب سفنت - .دراد يزاوه سفنت - .دراد يزاوهیب سفنت - .دراد يزاوه سفنت -  NAD+NAD+FADFAD

؟تسا مادک یتویراکوی ياه لولس رد کیتکال دیسا ریمخت ِدنیارف لصاح-26

NAD+NADHATPCO2

)رییغت اب( ؟دوشیم فرصم مه و ددرگیم دیلوت مه نآ رد هدام مادک ،سبرک ۀخرچ رد-27

دیسکايد نبرکتاووریپینبرک راهچ بیکرت میزنآوک لیتسا A

؟دشابیم نورتکلا ةدنریگ ،ياهتخای سفنت رد ریز دروم دنچ-28

FADNADHNAD+ATP )د           )ج )ب           )فلا

1234

:دنکیم لماک یتسرد هب ار ریز ترابع دروم دنچ-29

» ..................  تفاکدنق ياهشنکاو رد زکولگ لوکلوم کی ۀیزجت زا«

.دوشیم دیلوت  لوکلوم ود )فلا

.دنوشیم دیلوت هتافسف ود و هتافسف کی ینبرک  ياهلوکلوم )ب

.دوشیم دیلوت  ،هتافسف  رادنبرک بیکرت ره فرصم يازا هب )ج

.دوشیمن دیلوت  )د

»د« و »ج« و »ب«»د« و »فلا«»د« و »ب« و »فلا«»ج« و »فلا« طقف

C3

2

2ATP

CO2

؟تسا يرتشیب يژرنا ياراد ،تفاکدنق رد ریز تابیکرت زا کیمادک-30

هتافسف دنقتاووریپهتافسفود دیساهتافسفزوتکورف

.دیامن فرصم و دیلوت ار .................. دناوتیم ، .................. هک یغلاب ةدنز ۀتخای ره-31

 و  میزنآوک لیتسا - دراد دوجو ناراو هناورپ ةریت ناهایگ يدنوآ تفاب ۀناماس رد

 و تاتکال - دریگیم رارق هدافتسا دروم ینبل داوم دیلوت عیانص رد

تاووریپ و  - دوشیم لصاح ناوختسا زغم رد يدیئولیم يداینب ياههتخای میسقت زا

 و تاووریپ - دنکیم تعنامم دوخ ياهنژ یخرب یسیونور زا ،روتارپا هب نیئتورپ یعون لاصتا اب

ANADP +

NADH

NADH

FADH2

3



حیحص هنیزگ مادک ،لاعف بذج زاب یتسیز يژرنا نیمأت يارب ،کیدزن هدروخچیپ هلول یبعکم یششوپ تفاب ياهلولس رد دوجوم کمادنا اب طابترا رد-32

؟تسا

.دوشیم تفایرد  زا هتافسفدیسا هب هتافسف دنق لیدبت يارب هدش هفاضا تافسف ،نآ نورد رد

.تسا یلولس هخرچ زافرتنیا هب دودحم ،لولس رد نآ دادعت شیازفا و میسقت

.دنوشیم نایب نآ جراخ و لخاد رد ،نآ نورد یسفنت ياهشنکاو رد رثؤم ياهنیئتورپ

.دوشیم ماجنا ،یشیاسکا ندش هتخاس شور هب طقف نآ نورد رد  دیلوت

ATP

ATP

. .................. هک یلولس سفنت زا ياهلحرم رد-33

.دوشیم دیلوت   ،دوشیم لیدبت تاووریپ هب ییاهشنکاو یط زکولگ

.دوشیم داجیا  لوکلوم کی ،دوشیم لیدبت  میزنآوک لیتسا هب يدنیارف یط تاووریپ کی

.دوشیم داجیا  لوکلوم ود ،دوشیم لیدبت  میزنآوک لیتسا هب يدنیارف یط تاووریپ کی

.دنوشیم دیلوت  لوکلوم  ،دوشیم لیدبت تاووریپ هب ییاهشنکاو یط زکولگ

CO2

ANADH

ACO2

4ADP

.دوشیم داجیا .................. ۀلحرم رد  لوکلوم نیلوا ،ياهتخای سفنت رد-34

هنبرک هس تاووریپ هب هتافسف ود ۀنبرک هس بیکرت لیدبتهنبرک جنپ بیکرت کی زا سبرک رد هنبرک راهچ بیکرت داجیا

هتافسف دنق هب هتافسف ود دنق لیدبتینبرک ود بیکرت دیلوت یط و سبرک و تفاک دنق نیب

CO2

؟تسا هدش نایب یتسردان هب ،ناسنا تیسودوپ ياههتخای رد ياهتخای سفنت يزاوهیب ۀلحرم ةرابرد ترابع مادک-35

.دوشىم ماجنا مسالپوتیس هنیمز ةدام رد

.دوشیم ماجنا ياهلحرم تروص هب نآ یط رد زکولگ ۀیزجت

.تسا زاین يزاسلاعف يژرنا زکولگ ۀیزجت هب طوبرم ياهشنکاو ماجنا يارب

.دوشیم لیدبت )دیسا کیووریپ ناینب( تاووریپ هبً امیقتسم ینبرک هس دنق ياهلوکلوم زا کی ره

.................. میزنآ وک لیتسا لیکشت رد-36

.دوشیم فرصم  ،هتافسف کت هنبرک هس دنق لیکشت فالخرب.دوشیم دیلوت  ،تفاکدنق دننامه

.دوشیم فرصم  ،سبرک فالخرب.دوشیم دیلوت  ،سبرک دننامه

A

NADHNADH

FADH2NADH

؟دوشیم دیلوت  ، زیلوردیه رثا رد ،ياهتخای سفنت لحارم زا کیمادک رد-37

هتافسف کت ۀنبرک هس دنق ود هب هتافسفزوتکورف کی لیدبتهتافسفزوتکورف هب هنبرک شش دنق لیدبت

 میزنآوک لیتسا هب تاووریپ لیدبتتاووریپ هب هتافسفود دیسا لیدبت

ATPADP

A

.دنک یم دیلوت  .................. ار  يزاوه سفنت لوا ۀلحرم رد .تسا يزاوه يزاغآ کی انلگوا-38

هدام شیپ حطس رد و یشیاسکا شور هبیشیاسکا شور هب

نورتکلا لاقتنا ةریجنز کمک هب و هدام شیپ حطس ردهدام شیپ حطس رد

ATP

.دوشیمن  ..................  دوشیم کیرحت مک رون اب هک ناسنا مشچ ۀیکبش ۀتفای زیامت لولس کی رد-39

شیاسکا راچد يردنکوتیم یلخاد ياشغ رد شهاک راچد، کمک هب تفاکدنق ۀنبرک هس لوصحم

ییاجهباج ثعاب  رد هدش هریخذ يژرنادیلوت  مسالپوتیس يا هنیمز ةدام نورد

NADHNADH

NADHNADHH +

.دوشیمن دازآ..................  دوشیم دیلوت ..................  هک سبرک زا یشنکاو رد-40

نبرک دیسکايد – ینبرک  لوکلوم نیلوایندعم هدام – ینبرک  بیکرت

 میزنآوک لیتسا – ینبرک  لوکلومینبرک  بیکرت اعطق – نبرک دیسکايد

54

46A

4



؟دوشیمن دیلوت نبرک دیسکا يد ریز ياهدنیآرف زا کی مادک رد-41

تفاکدنق - سبرک ۀخرچیکیتکال ریمخت - یلکلا ریمخت

یلکلا ریمخت- میزنآوک لیتسا دیلوتیکیتکال ریمخت - تفاکدنق A

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک-42

.»دشابیم.................. ،تاووریپ لیکشت ،.................. هتافسف زوتکورف لیکشت تفاکدنق رد«

ازيژرنا - فالخربهاوخيژرنا - فالخربازيژرنا - دننامههاوخيژرنا - دننامه

؟دراد ار تاتکال هب تاووریپ لیدبت ییاناوت هک تسا ياهدنز هتخای ره ۀصخشم ،ترابع مادک-43

.دنکیم دیلوت نوتورپ ياهنوی دوخ ۀتخاینایم رد.دنکیم هدافتسا زاراپسبانر عون کی زا انر عاونا تخاس روظنم هب

.دراد لاصتا هتخای ياشغ هب نآ یلصا ياند.تسا زکولگ بایغ رد یتسیز يژرنا دیلوت ییاناوت دقاف

؟تسا تسرد ،ترابع مادک-44

.دوشیم تفای )يردنکوتیم( هزیکار نورد ،ياهتخای سفنت زاین دروم نیئتورپ ره هب طوبرم نژ

.دراد زاین يزاسلاعف يژرنا هب ،ياهتخای سفنت ۀلحرم نیلوا ماجنا يارب يزاغآ رادناج ره

.دراد ار نژیسکا دیلوت ییاناوت ،رون ةدننکبذج ياههزیگنر ياراد رادناج ره

.دزاسب فلتخم شور هس هب ار  دناوتیم یلاعف و هدنز ۀتخای ره ATP

؟تسا بسانم ریز ترابع ندرک لماک يارب ،هنیزگ مادک-45

» .................. ادتبا )زیلوکیلگ( تفاکدنق ییاهن لوصحم ات تسا مزال ،يرم لاعف و هدنز یششوپ هتخای کی رد«

.دهدب تسد زا  ،)يردنکوتیم( هزیکار رد.دزاسب  ،)يردنکوتیم( هزیکار نورد رد

.دبایب يرتشیب شیاسکا ،)مسالپوتیس( هتخاینایم ۀنیمز ةدام رد.دوش لصتم  میزنآوک هب ،)يردنکوتیم( هزیکار ینورد ياشغ رد

NAD+CO2

A

؟دهدیم خر نیریاس زا رتدوز کیمادک ،هتافسف کت دنق داجیا زا سپ ،)زیلوکیلگ( تفاکدنق ىط رد-46

هتافسف ود و رادنبرک ياهلوکلوم ندشهتخاسمسالپوتیس دازآ ياهتافسف نازیم شهاک

تافسف دقاف ياهلوکلوم ندشهتخاستافسف يد نیزوندآ ياهلوکلوم فرصم

.................. زیلوکیلگ  .................. ۀلحرم رد-47

.دنکیم لیدبت هتافسف ود ۀنبرک شش بیکرت هب ار زکولگ ییایردنکوتیم میزنآ یعون ، لوکلوم ود فرصم اب ـ لّوا

.دوشیم دیلوت هتافسف ود یلوکلوم ،هنبرک هس ِبیکرت هب رادتافسف یلوکلوم زا تافسف هورگ کی لاقتنا اب ـ مّوس

.دوشیم لیدبت هتافسف کت ینبرک هس دنق ود هب يژرنا تفایرد اب ،هتافسف ود زوتکورف ـ مّود

.تسا هارمه  لوکلوم ود فرصم اب تاووریپ ره دیلوت ـ مراهچ

ATP

ADP

.................. ،دراد تکراشم دازآ ياهلاکیدار اب هزرابم رد هک یکمادنا-48

.دنکیم نیمأت مسالپوتیس دازآ ياهموزوبیر زا ار دوخ ياهنیئتورپ مامت ،هتسه فالخرب

.دشابیم روصحم ییاشغ ياضف هس ياراد ،نژیسکا هدننکدیلوت کمادنا فالخرب

.دهدیم یندعم هدنریذپ کی هبً اتیاهن  فالخرب ار  ياهنورتکلا

.دشابیم هتسباو هدنسکاداپ تابیکرت هب دازآ ياهلاکیدار اب هزرابم يارب

NADHFADH2

.دوشیم دیلوت هزیکار رد .................. هیزجت زا .................. ،اهتویراکوی ياهتخای سفنت رد يزاوه ياهدنیآرف ماجنا یط-49

هنبرک ود بیکرت - لوناتاتاووریپ - لیتساینبرک هس بیکرت - تاتکالینبرک شش بیکرت - تاووریپ
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.................. ریسم رد-50

.دوش یم دیلوت هدام شیپ حطس رد  ،سبرک دننامه زیلوکیلگ

.دوش یم دیلوت  ، میزنآوک لیتسا دیلوت دننامه زیلوکیلگ

.دبای یم شهاک  شیاسکا ددع ،تاووریپ دیلوت فالخرب  میزنآوک لیتسا دیلوت

.دبای یم شهاک  ،سبرک فالخرب  میزنآوک لیتسا دیلوت

ATP

ACO2

ANAD+

ANAD+

.دوش ..................  سبرک ۀخرچ رد ات تسا مزال ، میزنآوکلیتسا لوکلوم کی فرصم روظنم هب ،ناسنا مشچ یطورخم ةدنریگ لولس رد-51

فرصم  دننامه دیلوت  فالخرب 

دیلوت ینبرک  بیکرت دننامه ینبرک  بیکرتفرصم ینبرک  بیکرت فالخرب 

A

NADHCO2FADADP

ATP453

لوصحم نیا ات تسا مزال سبرک ۀخرچ هب نآ دورو و )زیلوکیلگ( تفاکدنق ییاهن لوصحم رییغت روظنمهب ،ناسنا )دیئوریت( سیدرپس ةدغ ۀتخای ره رد-52

.................. ادتبا

.دوش لصتم  میزناوک هب ،)يردنکوتیم( هزیکار نورد رد.دنکیم دیلوت  ،)يردنکوتیم( هزیکار رد

.دیامن دیلوت  ،)يردنکوتیم( هزیکار یجراخ ياشغ رد.دزاسب  ،)مسالپوتیس( هتخای نایم ۀنیمز ةدام رد

CO2A

NADHATP

؟تسا هدهاشم لباق ؛دهدیم تروص ار  يزاسزاب هک ياهدنز ۀتخای ره رد ،هنیزگ مادک-53

زیلوکیلگ رد هتافسف ود دیسا لیکشت نیح  ياهلوکلوم ندش هتخاسدیسکايدنبرک ياهلوکلوم لیکشت دح ات زکولگ ۀیزجت

 و زکولگ زا هتافسف زوتکورف دنق داجیالیتسا ياهلوکلوم ندش هتخاس ىط  لیکشت

NAD+

ATP

NADHATP

.................. یکیتکال و یلکلا ياهریمخت-54

.دنتسه نژیسکا دوبن ای دوبمک طیارش رد يژرنا نیمأت ياهشور اهنت

.دننکیم هدافتسا زیلوکیلگ لوصحم زا يزاوه سفنت دننامه هک دنتسه يزاوهیب سفنت رد ییاهشنکاو

.دننکیم يزاسزاب زیلوکیلگ و يزاوهیب سفنت موادت روظنم هب ار  و 

.دنراد رایتخا رد نورتکلا يارب یلآریغ ییاهن ياههدنریگ هک دنتسه ییاهشنکاو

NAD+FAD+

؟دشابیمن ياهتخای سفنت نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد نورتکلا ةدنریذپ نیرخآ هب يزاین ریز ياهدنیارف زا کیمادک ماجنا يارب-55

سبرک رد هنبرک راهچ بیکرت دیلوتتفاکدنق

هنبرک  بیکرت دیلوتتاووریپ شیاسکا 5

.................. یلکلا ریمخت  .................. یکیتکال ریمخت-56

.دوشیم هدهاشم زین رادهتسه ياهلولس رد - فالخرب.دنکیم شهاک راچد ار ینبرک هس بیکرت - دننامه

.دوشیمن هنبرک  بیکرت دیلوت بجوم - فالخرب.دزاسیم ینبرک  یلآ تابیکرت زا ار هنبرک  يژرنا رپ بیکرت - دننامه 322

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ترابع مادک-57

».................................... لوکلوم ،ياهچیهام ياهلولس ياهتخای سفنترد«

.دوشیم دیلوت سبرک ۀخرچ رد هک تسا نورتکلا لماح راددیتوئلکون بیکرت یعون - دننامه

.دوشیم دیلوت هزیکار هرتسب لخاد رد و سبرک هخرچ رد طقف - فالخرب

.دنک لقتنم یلآ ییاهن هدنریذپ یعون هب ار دوخ ياهنورتکلا دناوتیمن - فالخرب

.دنکیم پمپ اشغ ود نیب ياضف هب ار نژوردیه نوی هک دنکیم لقتنم یبیکرت هب ادتبا ار دوخ ياهنورتکلا - دننامه

FADH2NADH

؟تسا مادک نورتکلا و نژوردیه ياهنوی ةدنریذپ نیرخآ ،هزیکار رد نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد-58

بآنژیسکا NAD+FADH2
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؟تسا هارمه  دیلوت اب ،ریز ياهلیدبت زا کیمادک ،ياهتخای سفنت ماگنه رد-59

تاووریپ هب هتافسف ود دنقلاناتا هب تاووریپ میزنآوک لیتسا هب تاووریپهتافسف زوتکورف هب زکولگ

ADP

A

.................. ،هزیکار یلخاد شخب ییایمیش ياهشنکاو زا یکی رد-60

.دوشیم دیلوت بآ و فرصم.دوشیم دیلوت  و فرصم بآ

.دوشیم دیلوت ینبرک  بیکرت کی اب بیکرت زا ینبرک  بیکرتفرصمسپس و دیلوت  ادتبا

NADHNAD+

CO2NAD+6CO25

7




