


زیست شناسی دوازدهم فصل پنجم-پرش- تستی

ادتبا تروص نیا رد ،دوش يردنکوتیم ینورد ياضف هب  دورو عنام دناوتب ییایمیش ةدام یعون ،ناسنا ۀیمیشم ملاس لولس کی رد هک نیا ضرف اب -1

.دش دهاوخ فقوتم ................

 لوکلوم لیکشتيزاسزاب لوکلوم ۀیزجتبآ لوکلوم لیکشت

H +

ATPNAD+ATP

؟تسا تسرد ،یسلطا گرب نایم لولس کی رد سفنت يزاوهیب ۀلحرم ياهشنکاو ةرابرد هنیزگ مادک-2

.ددرگیم فرصم  لوکلوم ود ،هتافسف ود رادنبرک بیکرت ره دیلوت اب

.دوشیم داجیا  لوکلوم ود ،تافسف نودب رادنبرک بیکرت ره دیلوت اب

.دوشیم دیلوت  لوکلوم کی ،هتافسف ود رادنبرک بیکرت ره دیلوت اب

.ددرگیم فرصم  لوکلوم کی ،هتافسف کی رادنبرک بیکرت ره دیلوت اب

ATP

ATP

NADH

NAD+

؟تسا ازيژرنا و هدوب زیلوکیلگ شنکاو زا ياهلحرم ،مادک-3

ینبرک هس بیکرت هب تاووریپ لیدبتهتافسف زوتکورف هب زکولگ لیدبت

هنبرک هس بیکرت هب هنبرک شش بیکرت لیدبتتاووریپ هب هتافسف ود دیسا لیدبت

)رییغت اب( ؟دراد ياهصخشم هچ ،دوشیم تفای يردنکوتیم یلخاد ياشغ رد هک نورتکلا ةدنهدلاقتنا بیکرت ره-4

.دزاسیم  ، هب تافسف هورگ ندوزفا اب

.تسا سامت رد اشغ ياهدیپیلوفسف ياهشخب مامت اب

.تسا رثؤم )نآ تظلغ بیش تهج فالخ رد( نوی یعون لاقتنا تهج مزال يژرنا نیمأت رد

.دنکیم دراو يردنکوتیم ياشغ ود نیب ياضف هب ار نژوردیه ياهنوی ، فرصم نودب

ADPATP

ATP

؟دوش یمن فقوتم دنیارف مادک ، لاقتنا ي هریجنز رد نورتکلا ةدنریذپ نیرخآ نادقف تروص رد ،زکولگ زا يژرنا يزاسدازآ ریسم رد-5

تاووریپ هب زکولگ لیدبت میزنآوک لیتسا لیکشتدیلوتيزاوه قیرط هب زاسزاب NAD+FADH2A

؟تسا تسردان ناسنا ندب یششوپ ةدنز ۀتخای کی ةزیکار ینورد ياشغ رد دوجوم نورتکلا لاقتنا ةریجنز اب طابترا رد هنیزگ مادک-6

.دوشیم نیمأت يژرنا رپ ياهنورتکلا زا اهنوتورپ ندرکپمپ يارب مزال يژرنا

.دنروآیم دوجوهب ار بآ ياهلوکلوم ،هرتسب رد دوجوم ياهنوتورپ اب بیکرت رد دیسکا ياهنوی

.تسا ینیئتورپ لاناک یعون زا روبع ،)يردنکوتیم( هزیکار یلخاد شخب هب اهنوتورپ دورو هار اهنت

.دنکیم پمپ )يردنکوتیم( هزیکار ياشغ ود نیب ياضف هب ار  ياهنوی ،نورتکلا ةدننکتفایرد بیکرت ره H +

.دوشیم لقتنم ................ لوکلوم کی ياهنورتکلا ،لوناتا دیلوت يارب ،یلکلا ریمخت رد-7

NAD+NADHNADHA میزنآوکلیتسا هب تاووریپینبرکود بیکرت هب ینبرکهس بیکرت هب  هب تاووریپ

.دوشیم هتخاس  ،يردنکوتیم ................. شخب هب ینیئتورپ لاناک قیرط زا نژوردیه ياهنوی ................. ماگنه ،نورتکلا لاقتنا يهریجنز رد-8

)اشغ ود نیب( یجراخ ـ ندرک پمپ)اشغ ود نیب( یجراخ ـ راشتنایلخاد ـ راشتنایلخاد ـ ندرک پمپ

ATP

.دوش یم لصاح ................  لیدبت یط  لوکلوم نیلوا یلولس سفنت رد-9

ینبرک جنپ هب ینبرک شش بیکرتینبرک راهچ هب ینبرک جنپ بیکرتلیتسا ناینب هب تاووریپتاووریپ هب زکولگ

CO2
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)رییغت اب( .دوشیم دازآ ..................  لیدبت رد ،یلولس سفنت رد-10

يزاوه لولس رد تاووریپ هب ینبرکهس بیکرت

يردنکوتیم رد ینبرکجنپ بیکرت هب سبرک ۀخرچ رد ینبرک شش یلآ بیکرت

تویراکوی لولس مسالپوتیس رد ینبرکراهچ بیکرت هب ینبرکجنپ بیکرت

يزاوهیب لولس رد  میزنآوک لیتسا هب دیساکیووریپ

CO2

A

نیمأت ..................  زا زاین دروم ياهتافسف ،هتافسف ود ۀنبرک شش بیکرت دیلوت .................. هتافسف ود ۀنبرک هس بیکرت دیلوت يارب ،زیلوکیلگ رد-11

.دوشیم

ATPATP لوکلوم – فالخرب لوکلوم – دننامهمسالپوتیس – فالخرب مسالپوتیس – دننامه

.دوشیمن................  ،ناسنا يهیکبش رد دوجوم ياهناوتسا لولس کی رد-12

يزاسزاب ،يردنکوتیم یلخاد ياشغ رد)ءایحا( شهاک راچد ، کمک هب تاووریپ

دیلوت مسالپوتیس يهنیمز يهدام نورد  دیلوت فرص  رد هدش هریخذ يژرنا

NADHNAD+

NADHATPNADH

.دوش یمن دیلوت ................ ،یلکلا ریمخت فالخ رب یکیتکال ریمخت رد-13

ATPNAD+NADH + H +CO2

.دوشیم شهاک راچد  .................. و شیاسکا راچد .................. يزاوه سفنت رد-14

نژیسکا ، زکولگ ،زکولگزکولگ ، O, NADH2NADNADH

.درادن ار ................ دیلوت ییاناوت ،دزاسب ................ ،زکولگ فرصم اب لولس کی هک یطیارش رد-15

تاتکال -  میزنآوکلیتسانبرک دیسکا يد - تاووریپ - لوناتا - تاتکال ATPNADHA

.دوشیمن.................  ،یکیتکال ریمخت رد-16

)ایحا( شهاک ،هنبرک  بیکرتلیدبت، هب 

دیلوت ،هنبرک  بیکرت زا هنبرک  بیکرتدیلوت ،هنبرک  بیکرت زا نبرکدیسکايد

NADHNAD+3

333

؟دوشیم ماجنا نیریاس زا رترید ،زیلوکیلگ رد ریز عیاقو زا کیمادک-17

هتافسف ود ۀنبرک شش دنق دیلوتهتافسف ود هنبرک هس بیکرت دیلوت

تافسف يرت نیزوندآ لوکلوم دیلوتهتافسف کت هنبرک هس دنق دیلوت

؟دوش یم دیلوت لوکلوم دنچ رثکادح ،ناسنا ةدعم یلصا ياههتخای رد زکولگ ره ۀیزجت يازا هب ،ياهتخای سفنت رد-18 CO2

24610

.دوشیم دیلوت .................. ،مود ۀلحرم .................. لوا ۀلحرم رد ؛دنکیم یط لوناتا تخاس روظنم هب ار هلحرم ود تاووریپ ،یلکلا ریمخت رد-19

لوناتا - فالخرب - دننامهینبرک ود بیکرت - دننامه - فالخرب NAD+CO2

)رییغتاب( .دنوشیم تفای ترذ و هغابروق يرکیپ ياهلولس رد .................. ياهلوکلوم-20

FADNAD+NADP و وکسیبور میزنآ میزنآوک و  و  و  +NAD+NADP +AFAD

. .................. يدیلوت ةدام نیلوا ، .................. سبرک ۀخرچ رد هدش لیکشت یلآ ةدام نیلوا-21

.تسا نبرک ددع هس ياراد ،تاووریپ شیاسکا زا - دننامه.تسا نبرک ددع شش ياراد ،تفاکدنق رد - دننامه

.تسا نبرک ددع راهچ ياراد ،تاووریپ شیاسکا لصاح - فالخرب.تسا نبرک ددع جنپ ياراد ،تفاکدنق رد - فالخرب
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)رییغت اب( ................  ،اهلولس يهمه رد-22

.دنوشیم لیکشت و هتسکش رتسايدوفسف ياهدنویپ ،یسیونور لوا يهلحرم رد

.دوشیم ماجنا یعونتم يهدننکیسیونور ياهنیئتورپ طسوت یسیونور لمع

.دنوشیم دیلوت زیلوکیلگ توافتم ماگ ود رد NADH و تاووریپ

.تسا نکممریغ RNA لوکلوم ره ياهدیتوئلکون نیب یلمکم يهطبار داجیا

؟دشابیم تسرد يزاوه ياهتخای سفنت رد يزاوهیب ۀلحرم ةرابرد ریز دروم دنچ-23

)تاووریپ دیلوت - نژیسکا فرصم - نبرک دیسکايد دیلوت -  دیلوت -  دیلوت -  فرصم -  دیلوت ATPATPNADHFADH2

2345

.................. ،نان ریمخ ندمآ رو ياهشنکاو یط-24

.دهدیم خر مسالپوتیس نورد تاووریپ شیاسکا.دوشیم فرصم مه و دیلوت مه ینبرک  بیکرت

.دنوشیم يزاسزاب  فالخرب .دباییم شهاک لوناتا

2

NAD+ADP

؟دوشیم لصاح ياهدام هچ ،زکولگ ۀیزجت زا ،دشابن یفاک اهکلپ يدارا ۀچیهام رد زکولگ شیاسکا يارب  رادقم ،اهکلپ نتسب ساکعنا رد رگا-25

و بآلوناتا میزنآوک لیتسا و تاووریپدیسا کیتکال

O2

ACO2

؟دوشیم  فرصم و دیلوت هب رجنم بیترتهب هک دهدیم ناشن ار زیلوکیلگ زا یلحارم هنیزگ مادک-26

تاووریپ دیلوت و هتافسفود دیسا دیلوتهتافسفود دیسا و هتافسفزوتکورف دیلوت

هتافسفزوتکورف و هنبرک هس تاووریپ دیلوتهتافسفود دیسا دیلوت و هتافسف کت ۀنبرک هس دنق دیلوت

ATP

؟دسریم نایاپ هب ریز داوم زا کیمادک دیلوت اب يزاوه سفنت-27

OH2CoAFADH2 لیتساتاووریپ

.دوشیم دیلوت لوناتا .................. و  لوکلوم .................. ،زکولگ ره يازا هب یلکلا ریمخت رد-28

- - - - 

CO2

11222112

؟دوشیم دیلوت تاووریپ دیلوت ماگنه رد و فرصم هتافسف زوتکورف دیلوت نمض ،زیلوکیلگ ماگنه رد بیترت هب ریز دراوم زا کیمادک-29

 -  -  -  - NAD+ATPATPATPNADHFADH2FADH2CO2

.................. ناسنا ياهچیهام ۀتخای رد  میزنآوک لیتسا دیلوت يارب-30

.دننکیم دیلوت ار  یمسالپوتیس ياهمیزنآ ،شنکاو زا  جورخ اب نامزمه

.دوشیم )شهاک( ایحا شنکاو راچد يردنکوتیم ياشغ ود نیب ياضف زا روبع زا سپ تاووریپ

.ددرگیم دیلوت يردنکوتیم یلخاد ياضف ياهمیزنآ کمک هب هدام شیپ حطس رد  يرادقم

.دوشیم لصتم  میزنآوک هب نبرک کی نداد تسد زا اب و نژیسکا فرصم نودب ،زیلوکیلگ ییاهن لوصحم

A

CO2NADH

ATP

A

.دوشیم لقتنم .................. هب .................. ياهنورتکلا ،ریمخت یعون رد ینبرک ود لوناتا دیلوت يارب-31

لاناتا- - ینبرک هس بیکرت یعون

لوناتا - لاناتا - 

NADHNAD+

NADHNADH

..................ً اعطق ،)زیلوکیلگ( تفاکدنق فلتخم لحارم یط هدش داجیا يهتافسف ود لوکلوم ره-32

.تسا هدمآ دیدپ رتمک ياهتافسف دادعت اب یلوکلوم زا.تسا هدرک تفایرد  لوکلوم زا ار دوخ ياهتافسف

.تسا دوخ ییایمیش راتخاس رد نژورتین متا دقاف.دراد دوخ تافسف ياههورگ دادعت هب تبسن يرتشیب ياهنبرک دادعت

ATP
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» ..................  يردنکوتیم ینورد ياشغ رد  لاناک«    ؟تسا بسانم ،یتسردهب لباقم ۀلمج لیمکت يارب هنیزگ مادک-33

.دنکیم دیلوت  هدامشیپ حطس رد يژرنا فرص اب

.دنکیم رشتنم اشغ ود نیب ياضف هب يردنکوتیم ینورد ياضف زا نآ یتظلغ بیش تهج رد ار

.دراد بآ زا رپ ذفنم هک تسا نورتکلا لاقتنا ةریجنز زا یئزج

.دریگیم هرهب دوخ تیلاعف يارب  يراشتنا يژرنا زا و تسا لولس زاب هشیمه و یتشن ياهلاناک ءزج

H +

ATP

H +

H +

.دوشیم دیلوت..................  ، .................. رد ،سبرک ۀخرچ ات زیلوکیلگ نیب ۀلحرم رد-34

ینبرک ود بیکرت ،هزیکار ،هتخای نایم ،هتخای نایم ینبرک هس بیکرت ،هزیکار NADHCO2

» .................. هک تسا یلوکلوم تفاکدنق رد هدش دیلوت تافسف نودب بیکرت اهنت«    ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار لباقم ۀلمج هنیزگ مادک-35

.دراد دوجو نآ زا یتظلغ هراومه ،يزغم ةدنز هتخای يردنکوتیم ياشغ ود نیب ياضف رد

.دیآیم باسحهب يزاوهیب و يزاوه سفنت ياهمیزنآ يارب یبسانم هدام شیپ

.دوشیم ءایحا لیتسا هب ،دیسکايد نبرک لوکلوم کی نداد تسد زا اب

.دوشیم دیلوت زیلوکیلگ یط هدام شیپ حطس رد  لوکلوم ود دیلوت زا سپ هلصافالب ATP

؟دشابیم هتخای مسالپوتیس ياهنیمز ةدام ردً امتح ،ریز ةدام ود زا کی مادک دیلوت لحم ،ياهتخای سفنت یط-36

ACO2FAD – دیسکا نوی - هتافسف زوتکورف میزنآوک لیتسا – تاووریپتاووریپ – تاتکال

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ترابع ،دروم دنچ-37

».ددرگ یم .................. ،دوش .................. هتافسف ود یبیکرت هاگره ،ملاس ناسنا ییاشچ ةدنریگ رد تفاکدنق دنیارف یط رد«

دیلوت نورتکلا لماح رادراب یلوکلوم - دیلوت )فلا

دیلوت هتافسف کی یبیکرت - فرصم  )ب

فرصم تافسف دقاف لوکلوم - دیلوت )پ

دیلوت هتافسف هس لوکلوم - فرصم )ت

دروم راهچدروم هسدروم وددروم کی

.دنسریم .................. ياهنورتکلا .................. يزاسزاب تهج-38

یلآ ای یلآریغ ةدنریذپ کی هب - ياهتخای سفنت ردتفاکدنق ییاهن لوصحم هب - یلکلا ریمخت رد

کیتکال دیسا هب میقتسم روط هب - یکیتکال ریمخت ردبآ هب نورتکلا لاقتنا ةریجنز قیرط زا - يزاوه سفنت رد

NAD+NADH

.دریذپیم نایاپ .................. رد و عورش .................. رد ،اهتویراکوی رد ياهتخای سفنت یط زکولگ شیاسکا-39

تسا یگدروخنیچ ياراد هک هزیکار زا ییاشغ – مسالپوتیس يا هنیمز ةدامهزیکار ياشغ ود نیب عیام – هزیکار یلخاد شخب

تسا یگدروخنیچ دقاف و فاص هک هزیکار زا ییاشغ – مسالپوتیسهزیکار یلخاد شخب – هزیکار ياشغ ود نیب عیام

؟دراد شقن  دیلوت رد میقتسم روط هب ریز ياهاشغ زا کی مادک-40

اینومون سوکوکوتپرتسا يرتکاب رد ةزیکار ینورد ییاشغولابلآ هایگ رد يدنوآ رصانع ۀتخای ییامسالپ ياشغ

هدور زرپ ياههتخای رد ةزیکار یلخاد ياشغیسماراپ ۀتخای ياشغ

ATP

؟دنکىم لماک ىتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-41

».دوش هدهاشم .................. تسین نکمم .................. ریمخت لحارم ىط«

راددیتوئلکون یلآ بیکرت یعون شیاسکا – یکیتکالهدامشیپ حطس رد  ياهلوکلوم دیلوت – ىلکلا

مسالپوتیس دازآ ياهتافسف فرصم – یکیتکاللوناتا شهاک کمک هب  ىزاسزاب – ىلکلا

ATP

NAD+
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هدافتسا نژیسکا دوبن ای دوبمک طیارش رد يژرنا نیمأت ياه شور زا ،)زیلوکیلگ( تفاکدنق موادت روظنم هب هک ياهدنز ۀتخای ره ةرابرد ترابع مادک-42

؟تسا هدش نایب ىتسرد هب ،دنکىم

.دراد دوخ ياند رد يزاسدننامه زاغآ هاگیاج کی طقف بلغا.دنکیم زاغآ کیپ يانر یسیونور نایاپ زا شیپ ار يزاسنیئتورپ

.تسا نورتکلا لاقتنا ةریجنز و هزیکار دقاف.تسا یطخ ياهدیساکیئلکون ياراد دوخ ۀتخاینایم رد

.تفای دهاوخ شیارفا  ..................  تسا دیئوریت ةدغ يراکرپ هب التبم هک غلاب و ملاس یناسنا رد ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار تارابع دروم دنچ-43

تاووریپ فرصم و دیلوت )ب     زمرق ياههچیوگ رد  میزنآوک لیتسا دیلوت )فلا

یفورضغ تفاب دیسا کیتکال دیلوت نازیم )د            زمرق ياههچیوگ رد میزنآ یعون تیلاعف )ج

A

1234

؟تسا هدش نایب یتسردان هب يدیشروخ منبش هایگ رد ياهتخای سفنت ،دروم رد ریز ياههلمج زا کیمادک-44

.دنکیم داجیا ینبرک شش لوکلوم کی ،ینبرک راهچ لوکلوم اب بیکرت نمض  میزنآ وک لیتسا

.دشابیم نبرک دیسکايد ندشدازآ اب هارمه ،ینبرک جنپ بیکرت دیلوت

.دشابیم  و  ياهلوکلوم شهاک اب هارمه ،سبرک رد نورتکلا لماح ياهلوکلوم دیلوت

.دوشیم دیلوت زین نبرک دیسکايدً اعطق ،دوشیم دازآ  هک ياهلحرم ره رد

A

NAD+FAD

NADH

؟دنکىم لماک ىتسردان هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-45

هدهاشم لباق .................. ،.................. لوکلوم نیتسخن دیلوت ات زکولگ لوکلوم کی فرصم زا ،ناسنا ةدور یششوپ ياههتخای يژرنا نیمأت روظنم هب«

».تسا

یلآ بیکرت کی زا  میزنآوک ود ندشادج – دیسکايدنبرکهزیکار زا دیسکايدنبرک لوکلوم شش جورخ – ینبرک راهچ

هتافسف ود لوکلوم تفه فرصم – تافسف دقاف لوکلوم ود )زیلوردیه( تفاکبآ – ىنبرک هس

A

ATP

»..................ً اعطق يریمخت عون ره رد ناهایگ رد« ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار لباقم ترابع هنیزگ مادک-46

.دوشیم دیلوت يزاوه سفنت هب تبسن يرتمک  لوکلوم.دنوشیم فرصم و دیلوت  و  و تاووریپ

.تسا رادنبرک یلآ بیکرت یعون ،هدش دیلوت بیکرت ره.تسا رادنبرک یلآ بیکرت یعون ،نورتکلا ییاهن هدنریذپ بیکرت

NAD+NADHATP

».دننکیم  ..................  دیفس هب تبسن زمرق ياهچیهام ياههتخای« ؟دیامنیم لیمکت حیحص روطهب ار ورهبور ۀلمج دروم دنچ-47

دیلوت يرتشیب  میزنآ وک لیتسا )ب            فرصم يرتشیب نژیسکا )فلا

دیلوت يرتشیب کیتکال دیسا )د       دیلوت يرتشیب نبرک دیسکايد )ج

A

1234

..................،دراد رارق هزیکار ینورد ياشغ رد هک شیاسکا و شهاک ییاناوت ياراد لوکلوم ره-48

.تسا سامت رد هزیکار ینورد ياشغ ياهدیپیلوفسف تسود بآ ِرس اب

.دنکیم لقتنم دوخ رواجم ینیئتورپ لوکلوم  هب ار یتفایرد ياهنورتکلا

.دنکیمن هدافتسا  لاعف لاقتنا تهج   ۀیزجت زا لصاح يژرنا زا

.دراد میقتسم شقن ینورد ياشغ يوس ود نیب نوتورپ لاقتنارد ،زاس  میزنآ دننامه

ATPH +

ATP

؟دوشیمن دیلوت دیسکايدنبرک ریز ۀلحرم مادک یط ،يژرنا نیمأت فلتخم ياهشور نایم زا-49

نان ریمخ ندمآرو تهج بسانم ریمخت رد  شیاسکاسبرک ۀخرچ یط ینبرک  هب ینبرک  بیکرت لیدبت

زیلوکیلگ لوصحم نیرتىیاهن زا لاناتا ندش هتخاسسبرک ۀخرچ یط ینبرک  بیکرت نیتسخن ندشهتخاس

65NADH

4
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؟تسا بسانم هنیزگ مادک یتسردان هب ». ..................  يزاوه ياهيرتکاب رد« ترابع لیمکت يارب-50

.تسا هدش دیلوت مه و فرصم مه  ،زیلوکیلگ یط تاووریپ دیلوت زا لبق

.دنوشیم دیلوت اهدیسکايد نبرک ،سبرک ۀخرچ زا یلاوتمریغ ییاههلحرم رد

.تسا مهارف ییامسالپ ياشغ نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد  يزاسزاب ناکما

.تسا یلآریغ یلوکلوم ناسنا ياهایلگورون دننامه نورتکلا ییاهن ةدنریذپ

ATP

FAD

؟دینک باختنا ار هزیکار نورتکلا لاقتنا ةریجنز دروم رد تسردان هنیزگ-51

.دنسریم یلوکلوم ِنژیسکا هب تیاهن رد اهنورتکلا هریجنز نیا رد

.دوشیم لیدبت دیسکا نوی هب نورتکلا نتفرگ زا سپ نژیسکا

.دنوشیم بیکرت اشغ ود نیب ياضف رد دوجوم ياهنوتورپ اب دیسکا ياهنوی

.دوشیم بآ هب لیدبت و هدش بیکرت نوتورپ ود اب دیسکا نوی ره

».دشابیم .................. تروص رد .................. موادت يارب زاین دروم ياهلوکلوم يزاسزاب« ؟دنکیم لیمکت یتسردان لکش هب ار ریز ۀلمج کی مادک-52

نورتکلا لاقتنا ةریجنز زا ،نژیسکا دوجو ـ سبرک ۀخرچنورتکلا لاقتنا ةریجنز زا ،نژیسکا دوجو ـ زیلوکیلگ

ریمخت زا ،نژیسکا ندوبن ـ سبرک ۀخرچ و زیلوکیلگ نیب ۀلحرمریمخت زا ،یفاک نژیسکا دوجو مدع ـ زیلوکیلگ

. .................. ،دوشیم شهاک راچد و تسا طبترم هزیکار ینورد ياشغ نورتکلا لاقتنا ةریجنز اب هک یلوکلوم ره-53

.دوب دهاوخ تیؤر لباق اشغ تمس ود رد يرسارس ياهنیئتورپ یمامت دننامهً اعطق

.دوشیم هزیکار ینوریب و ینورد ياشغ ود نیب ياضف رد  تظلغ شیازفا ببس میقتسم روط هب

.درادن یشقن میقتسم روط هب  نوی  لاعفریغ لاقتنا ردً اعطق

.ددرگیم شهاک راچد هزیکار ینورد ياشغ ۀنایم رد نورتکلا تفایرد اب هک تسا یلآ یلوکلوم

H +

H +

.دوشیم مهارف  هب تافسف هورگ ندش هفاضا يارب مزال يژرنا  .................. لیدبت اب-54

تافسف نودب ینبرک  یلآ بیکرت هب هتافسف ود ینبرک  لوکلومتفاک دنق ياهشنکاو رد رادتافسف هنبرک شش بیکرت هب زکولگ

نیولاک ۀخرچ رد ینبرک  دنق هب ینبرک هس لوکلومدیسکايدنبرک تیبثت ماگنه رد  هب 

ADP

33

NADPHNADP +3

؟تسا قداص دننکیم دیلوت  و فرصم زکولگ لوکلوم کی هک ییاهيرتکاب مامت دروم رد کیمادک ریز رد هدش نایب تارابع زا-55

 دیلوت يارب نورتکلا نیمأت و  لوکلوم کی ۀیزجت لوکلوم کی دیلوت و دیسا کیووریپ لوکلوم کی ۀیزجت

هنبرکود یبیکرت هب نآ ياهنورتکلا لاقتنا و  هیزجت دیلوت و ینبرک هس بیکرت ندش هتافسفود

CO2

NADHNADHATP

NADHNADH

؟دنکیم لیمکت یتسردهب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-56

» .دوشیمن دیلوت  ..................  يژرنا بسک روظنم هب زکولگ هیزجت نمض وزابرس هس هچیهام ياهچیهام رات رد«

مسالپوتیس ياهنیمز هدام رد نبرک دیسکايديردنکوتیم رد ینبرک ود لوکلوم

مسالپوتیس هنیمز هدام رد هنبرک هس لوکلوميردنکوتیم و مسالپوتیس هنیمز هدام رد  NADH

؟دنکیمن لیمکت یتسردهب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-57

»  .................. زاگ«

.دوشیم لصتم یلآ هدام کی رد یندعم شخب هب  دننامه.دوش نورتکلا لاقتنا هریجنز فقوت ثعاب دناوتیم دینایس دننامه

.دراد ریثات نورتکلا ییاهن هدنریذپ رب دینایس فالخرب.دراذگیم رثا ياهتخای سفنت رب قیرط ود زا دینایس فالخرب

CO

O2

.دوشیمن دیلوت ..................-58

هزیکار ینورد ياضف رد سبرک ۀخرچ عوقو نامز ردینبرک  لیتسا هب تاووریپ لیدبت نامز رد

هتخاینایم ياهنیمز ةدام رد یلکلا ریمخت ماجنا اب نامزمه   هتخاینایم ياهنیمز ةدام رد یکیتکال ریمخت ماجنا اب نامزمه

CO2

2
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.................. ناسنا مشچ هیکبش يرون هدنریگ ياههتخای-59

.دنروآیم تسد هب تفاکدنق ياهشنکاو زا ار دوخ زاین دروم يژرنا رتشیب

.دنهدیم ماجنا يوقلح  رواجم رد ار يزاوه سفنت ياهخرچ ياهشنکاو

.دنهدیم همادا رمتسم روط هب نژیسکا روضح نودب ار  شیاسکا

.دنزاسب  هدام شیپ حطس رد ياهچیهام ياههتخای دننامه دنناوتیمن

DNA

NADH

ATP

ادج تاووریپ زا دیسکايدنبرک لوکلوم کی نآ یط هک تسا حیحص هدنز ياههتخای رد ياهتخای سفنت ياهشور ۀمه اب طابترا رد ،هنیزگ مادک-60

؟دوشیم

.دوشیم فرصم  ياهلوکلوم ، دیلوت يارب.دنتسه نژیسکا ياهلوکلوم ،نورتکلا ییاهن ةدنریگ

.دنوشیم لقتنم راددیتوئلکون یبیکرت هب اهنورتکلا ،زکولگ ۀیزجت یط رددوشیم هتخاس نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد ،تافسفيرتنیزوندآ لوکلوم ره

ATPFADH2
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