


 زیست شناسی دوازدهم فصل پنجم-پرواز- تستی

.................. سفنت زا ياهلحرم  ..................  ،نیتکالورپ ةدننک حشرت ۀتخای ِيزاوه سفنت ِنژیسکا زا زاینیب ۀلحرم رد-1

.دوشیم فرصم نورتکلا لماح راددیتوئلکون بیکرت ،ددرگیم دیلوت ییاشغ ود یکمادنا نورد بآ لوکلوم نآ رد هک - فالخرب

.دوشیم فرصم يژرنا ،دهدیم خر ییاشغ ود یکمادنا نورد هک يزاوه - دننامه

.دوشیم دیلوت نورتکلا لماحراد دیتوئلکون بیکرت ،دباییم شهاک  میزنآوکرادقم نآ رد هک يزاوه - فالخرب

.دوشیمن دیلوت دیسکا يد نبرک لوکلوم ،ددرگیم دیلوت  نآ رد هک - دننامه

A

FADH2

؟تسا تسردان ،دوشیم ماجنا مسالپوتیس رد طقف هک يزاوه سفنت زا ياهلحرم لوصحم دروم رد ،اههنیزگ زا کیمادک-2

.دنک روبع دیئوکالیت ياشغ زا لاعف لاقتنا و هدش لیهست راشتنا اب دناوتیم

.دوش فرصم یسپانیس شیپ نورون زا یشخبرد ،یبصع مایپ لاقتنا دنیآرف یط دناوتیم

.دوش نیولاک هخرچ دراو و دازآ ینبرکراهچ يدیسا زا ترذ يدنوآ فالغ ۀتخای رد دناوتیم

.دوش لیدبت نبرک هس ای ود ياراد یبیکرت هب ،یهایگ ۀتخای مسالپوتیس رد ریمخت یط دناوتیم

.................. تفگ ناوتیمن دنکیم لمع هدنهدشنکاو ناونعهب ياهتخای سفنت شنکاو رد هک يدنق اب هطبار رد-3

.دنوشیم دراو اهنورفن هب اهدیساونیمآ و نآ لثم دیفم داوم و یعفد داوم

.دوشیم هدور زرپ ۀتخای دراو میدس اب هارمه ياهژیو ياهلوکلوم کمک هب

.دشاب لصتم دنق یعون مسیلوباتم ةدننکلرتنک نژ روتارپا هب هدننکراهم دیابن نآ ۀیزجت يارب  رد

.تسا هتسباو میساتپ ـ میدس پمپ درکلمع هب کیراب ةدور رد نآ بذج

E ⋅ coli

؟تسا مادک تسردان هنیزگ-4

»  ..................  دننامه .................. دنیآرف رد«

.دوشیم شیاسکا راچد  یندعم هدام ،تاووریپ شیاسکا – زیلوکیلگ

.دوش دازآ دیسکايد نبرک تسا نکمم ،سبرک هخرچ – ریمخت

.دریگیم تروص هدامشیپ حطس رد  دیلوت ،سبرک هخرچ – زیلوکیلگ

.دوشیم لیدبت  هب نوتورپ و نورتکلا نتفرگ اب  ،زیلوکیلگ - تاووریپ شیاسکا

NAD+

ATP

NAD+NADH

؟تسا هدش نایب یتسردان هب ترابع مادک-5

.دوشیم نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد بآ ياهلوکلوم دیلوت شهاک ببس دینایس دننامه لکلا

.دوش درف ياههتخای ةزیکار نورد  نوی دیلوت شهاک ببس دناوتیم لکلا دننامه راگیس فرصم

.دوش ناطرس زورب عنام ،دازآ ياهلاکیدار اب شنکاو رد دناوتیم زمرق ردنغچ ۀشیر رد دوجوم یگنر بیکرت یعون

.دنکیم کمک ،ام ياههتخای رد هدشن تفج نورتکلا ياراد ياهلوکلوم تیلاعف هب یگنرفهجوگ و جیوه فرصم

O2−

لوکلوم نیا هطبار رد ،دنکیم داجیا لکشم دازآ ياهلاکیدار يزاسیثنخ تهج رد يردنکوتیم درکلمع رد لوکلوم یعون و ینژ ياهصقن زا یعاونا-6

.................. تفگ ناوتیم

.دوریم الاب یطیحم ياهكرحم هب درف شنکاو نامز هجیتنرد ،دنکیم عیرست ار زغم تیلاعف

.دوشیم دیلوت ناسنا ندب رد يریمخت عون ره رثا رد

.دنوشیم هدعم دیسا تشگرب عنام دنتسه هدام نیا ياراد هک ییاههباشون

.دنالولحم یبرچ رد اریز دوشیم بذج تعرس هب شراوگ هاگتسد رد هدام نیا
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نیا اب هطبار رد ،دنکیم هدافتسا رگید لوکلوم یعون و نیئتورپ زا ندب  دیلوت يارب ،دشابن یفاک ندب رد يدنق ةریخذ و زکولگ هکیتروصرد-7

.................. تفگ ناوتیمن راتخاس

.تسا هدشلیکشت تاردیهوبرک و نیئتورپ ،اهلوکلوم نیا زا زین هتخای ءاشغ

.دنمانیم یبرچ ار اهنآ ًالومعم هک دنتسه اهدیریسلگيرت ییاذغ میژر رد اهراتخاس نیا نیرتناوارف

.دشابیم مک ءاشغ رد دوجوم ياهراتخاس نیا رد میساتپ و میدس ياهنوی و زکولگ لالحنا نازیم

.تسا يرورض زمرق ۀچیوگ دیلوت يارب نآ دوجو هک دنکیم لح دوخ رد ار نیماتیو یعون

ATP

.درک هدهاشم هیکبش  ..................  ياههدنریگ رد ناوتیم  ..................  دنیارف  .................. ار  .................. دنیارف -8

یطورخم ـ  شیاریپ ـ فالخرب ـ زیلوکیلگ

ياهناوتسا ـ هتخای نایم رد زکولگ هیزجت ـ فالخرب ـ كدنا رون رد کیرحت

ياهناوتسا ـ نیلوسنا نژ هب یسیونور لماوع لاصتا ـ فالخرب ـ هتخای نایم رد  دیلوت

یطورخم ـ كدنا رون رد کیرحت ـ دننامه ـ   دیلوت

RNA

ATP

CO2

.................. هک تسا ياهدام ،نورتکلا و نژوردیه ياهنوی ةدننک بذج نیرخآ ،يردنکوتیم رد نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد-9

.دوشیم اجهباج نوخ رد تانبرکیب تروصهب نآ .دوشیم لصتم نیبولگومه ره هب نآ متا  رثکادح

.تسا توافتم نبرک دیسکاونوم اب نیبولگومه رد نآ لاصتا لحم.دوشیم اجهباج نوخ رد نیبولگومه طسوت نآ

4%70

%97

؟دنک لماک یتسرد هب ار ریز ۀلمج دناوتیم دروم دنچ-10

.دوشیم لصاح .................. یط ، لوکلوم ،ياهتخای سفنت رد

 لیتسا هب تاووریپ لیدبت )فلا

هنبرک شش بیکرت زا تاووریپ دیلوت )ب

هنبرک جنپ لوکلوم هب هنبرک شش لوکلوم لیدبت )ج

سبرک رد هنبرک راهچ هب هنبرک جنپ لوکلوم لیدبت )د

CO2

COA

1234

؟دنتسه تسردان هنیزگ مادک ياهترابع-11

.ددرگیم فرصم مه و دیلوت مه ،سبرک ۀخرچ يادتبا هنبرک راهچ بیکرت )فلا

.دنوشیم يزاسزاب  و  ،يردنکوتیم ینورد ياشغ رد دوجوم نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد )ب

.تسا زاس  ،دنک دیلوت  تافسف و  ندرک بیکرت زا يژرنا دیلوت اب دناوتب هک یمیزنآ ره )ج

.دننکیم مهارف ار  لیکشت يارب مزال يژرنا زاس میزنآ زا روبع ماگنه اهنورتکلا )د

»فلا« ـ »د«»د« ـ »ج«»ج« ـ »ب«»ب« ـ »فلا«

NAD+FAD

ADPATPATP

ATPATP

.................. هک دوشیم ماجنا یناکم رد ياهتخای سفنت زا هلحرم نیلوا-12

.دنکیم تکرح نآ نورد یسماراپ ییاذغ ۀچیرک

.دنکیم میسقت شخب ود هب ار نآ ینیئتورپ دنبرمک ،زنیکوتیس ماگنه یهایگ ياههتخای رد

.دوشیم ماجنا رگید ياهتخای هب ياهتخای زا و یبوچ دنوآ ياههتخای رد نآ قیرط زا هدرورپ ةریش تکرح

.دشابیمن رتشیب نآ هب تبسن هتخای ياشغ نوریب رد میدس ياهنوی رادقم شمارآ تلاح رد
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؟دنکیم لماک یتسردهب ار ریز هلمج کیمادک-13

» ..................  ناسنا ییایوب ياههدنریگ رد«

.دوشیم فرصم نوتورپ  يزاسزاب دننامه  يزاسزاب يارب

.دنشاب هتشاد ار داوم لاعف لاقتنا ییاناوت تسا نکمم ، رادقم رد رثؤم ییاشغ ياهنیئتورپ

.تسا هدرک روبع اشغ ضرع زا ،يردنکوتیم ینورد ياشغ رد نورتکلا لاقتنا رد رثوم لوکلوم ره

.دوشیم يردنکوتیم ینورد ياشغ نورتکلا لاقتنا هریجنز فقوت ثعاب ،نوتورپ لاقتنا زا يریگولج اب دینایس

FADNAD+

ATP

؟تسا تسرد یسلطا گربنایم لولس کی رد سفنت يزاوهیب ۀلحرم ياهشنکاو هرابرد ترابع مادک -14

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

.دوشیم فرصم هتافسف ود لوکلوم یعون ،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

NADH

NADH

؟تسا هدش نایب یتسرد هب يریمخت ياهدنیآرف دروم رد ریز ياههنیزگ زا کیمادک-15

.دوش دیلوت  دناوتیم ینبرکود بیکرت یعون دیلوت اب.دوشیم دیلوت  ،ینبرکهس بیکرت یعون دیلوت اب

.تسا ینبرک  بیکرت کی ،یکیتکال دننامه یلکلا ریمخت ییاهن لوصحم.دوشیم دیلوت زین  ،تاتکال دیلوت اب

CO2CO2

NADH3

..................  ًاعطق ..................  هاگره وزاب رس  ۀچیهام دنت ياهرات رد-16

.دوشیم دراو هرتسب هب هزیکار ياشغ ود نیب ياضف زا  - دوشیم لیدبت  هب 

.دوشیم لاعف بآ دیلوت يارب نورتکلا لاقتنا ةریجنز - دوشیم لیدبت  هب 

.دوشیم دیلوت  - دوشیم لیدبت تاووریپ هب هتافسف ود ینبرک هس بیکرت

.دوشیم فرصم  - دوشیم لیکشت هتافسف ود یلآ بیکرت

2

ADPATPH +

NADHNAD+

ATP

ADP

.................. تفگ ناوتیمن اما .................. تفگ ناوتیم ياهتخای سفنت اب هطبار رد-17

.ددرگیم دیلوت  لوکلوم نآ يزاوه عون ـ دوشیم لیدبت  میزنآوک لیتسا هب و دباییم شیاسکا يردنکوتیم هب دورو اب تاووریپ

.ددرگیم دیلوت يرتشیب  نآ يزاوه عون ۀلحرم نیمود رد ـ ددرگیم دیلوت  نآ يزاوه عون رد

.ددرگیم دیلوت  لیتسا ناینب لیکشت ماگنه هب ـ ددرگیم دیلوت  نآ يزاوه عون رد

.دوشیم دیلوت  هنبرک هس تاووریپ لیکشت ماگنه رد ـ دوشیم دیلوت   نآ يزاوه عون رد

AFADH2

CO2ATP

NADHNAD+

FADH2ATP

؟دراد ار هدام ود مادک فرصم و دیلوت ییاناوت ،دوشیم داجیا ناوختسا زغم يداینب ياهلولس میسقت زا هک نوخ رد دوجوم لولس ره-18

زکولگ و تاتکال و میزناوک لیتسا و و تاووریپ NADHNADHFADH2AFADH2

.................. لاصتا ،هتخای ىاشغ هب ىتثارو تافص لاقتنا ىلصا لماع هک ىنارادناج رد-19

.دنوشیم دیلوت هزیکار ینورد ياشغ نورتکلا لاقتنا ةریجنز ۀجیتنرد بآ ياهلوکلوم ،دراد

.دوشیم جراخ هتخای زا ىدیپیلوفسف ۀیال شش زا روبع اب تاووریپ شیاسکا زا لصاح دیسکايدنبرک ،درادن

.دوشیم لصاح طیارش نیرتهب رد زکولگ لوکلوم کی لماک ۀیزجت ىازا هب تافسف يرت نیزوندآ لوکلوم  ،دراد

.دباییم شیازفا هرتسب ياضف رد نوتورپ ياهنوی مکارت ،هزیکار یلخاد ياشغ ياهپمپ تیلاعف لابند هب ،درادن

30

.دوشیمن.................. ناسنا ۀیکبش رد دوجوم ياهناوتسا لولس کی رد-20

يزاسزاب ،يردنکوتیم یلخاد ياشغ ردایحا، کمک هب تاووریپ

دیلوت مسالپوتیس ۀنیمز ةدام نورد  دیلوت فرص  رد هدش هریخذ يژرنا

NADHNAD+

NADHATPNADH

3



؟تسا حیحص ،ياهتخای سفنت لوا ۀلحرم اب طابترا رد هنیزگ مادک-21

.دوشیم يردنکوتیم دراو نآ يدیسا ةدروآرف ،نارادناج ۀمه رد

.دنتسه دنق یعون ،دنیآرف نیا ِرادتافسف ۀنبرکهس ياهبیکرت ۀمه

.دریگیم رارق هدافتسا دروم لاعف لاقتنا شور رد هک دوشیم دیلوت ياهدروآرف ،نآ مراهچ ۀلحرم یط

.تسا ددع  ،تاووریپ ره يازاهب  دیلوت دنیآرب ATP2

؟دراد هراشا هلحرم نیا هب هنیزگ مادک ؛دهدیم خر تفاکدنق  ۀلحرم رد  شهاک هکنیا هب هجوت اب-22

هتافسف کت ۀنبرک هس دنق ود هب ،هتافسفود ۀنبرک شش دنق لیدبتهتافسفزوتکورف هب هتخای جیار تخوس لیدبت

هتافسفود دیسا هب هتافسف کت ۀنبرک هس دنق لیدبتتاووریپ هب هتافسفود دیسا لیدبت

NAD+3

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ترابع مادک-23

».تسا هارمه  ..................  شیازفا ،دیئوریتاراپ نومروه هدنزاس ۀتخای کی ةزیکار ینورد ياشغ رد دوجوم نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد«

هزیکار ءاشغ ود نیب ياضف  شیازفا اب  دیلوت دیلوت شیازفا اب ،نژیسکا فرصم

هزیکار ءاشغ ود نیب ياضف  تظلغ شهاک اب  دیلوتهزیکار نژیسکا رادقم شهاک اب  فرصم

FADFADpH

NADHATPH +

؟دنکیم لیمکت حیحص روطهب ار ریز ۀلمج ترابع دنچ-24

».................. دناوتیم دوشیم دیلوت تاووریپ هب هتافسفود دیسا لیدبت نمض زیلوکیلگ دنیارف رد هک رادنیندآ دیتوئلکون یعون«

.دوش فرصم زوتکورف هب زکولگ لیدبت نمض تفاکدنق دنیارف رد )فلا

.دوش دیلوت ینبرکراهچ هب ینبرکشش لوکلوم لیدبت نمض ،سبرک هخرچ ياهشنکاو رد )ب

.دوش دیلوت يردنکوتیم یلخاد ياشغ رد یلاناک زا نوتورپ روبع نمض )ج

.دنک نیمأت يردنکوتیم ییاشغ ود نیب ياضف هب هرتسب زا اهنوتورپ لاقتنا يارب ار مزال يژرنا )د

1234

؟تسا هدش نایب یتسرد هب تویراکوی رد ياهتخای سفنت دروم رد هنیزگ مادک-25

.تسا ازيژرنا ،تافسف نودب هنبرک هس دیسا دیلوت دننامه ،هتافسف ود دنق دیلوت زیلوکیلگ رد

.تسا هارمه  دیلوت اب ،مسالپوتیس ياهنیمز ةدام رد زیلوکیلگ دننامه يردنکوتیم تاووریپ شیاسکا

.تسا ناسکی ،تاووریپ و  میزنآوک لیتسا رد نبرک دادعت

.دوشیم ماجنا يردنکوتیم رد ، میزنآوک لیتسا دیلوت دننامه هتافسف ود دنق ۀیزجت

NADH

A

A

؟تسا هارمه  فرصم اب اعطق ،ياهتسهوه يرادناج ۀتخای رد ریز دنیآرف مادک ماجنا-26

.دوشیم ماجنا هتخای نایم عیام رد هک ياهتخای سفنت زا ياهلحرم ماجناهتخای رد لمع لیسناتپ داجیا و یبصع ۀتخای هب میدس ياهنوی دورو

هلنه ۀلول يور نییاپ تمسق رد بآ بذج زابياهتخای نیب ياضف هب هدور زرپ ۀتخای زا زکولگ دورو

ATP

ةدروآرف ناونع هب دیسا کیووریپ ناینب هک ياهلحرم .................. ،دریگیم رارق هدافتسا دروم هتافسف کت دنق هک )زیلوکیلگ( تفاکدنق زا ياهلحرم رد-27

.................. ؛دوشیم بوسحم نآ

.دوشیم هتخاس تافسف ياههورگ دقاف یلآ بیکرت – دننامه

.دشابیم هنبرک هس یلآ ةدام یعون ،ییاهن لوصحم – فالخرب

.تسا هدهاشم لباق رتسا يدوفسف دنویپ يواح یبیکرت شهاک – دننامه

.دوشیم داجیا هتخاینایم رد دوجوم دازآ ياهتافسف نازیم رد ىرییغت – فالخرب
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. .................. تفاکدنق رد-28

.دروآیم لصاح هتافسف ود یبیکرت و هدمآ لصاح هتافسف ود یبیکرت زا هتافسف کی دنق ره

.تسا تافسف دقاف ۀنبرک  دنق یعون ،دنیارف ییاهن لوصحم

.دریذپیم تروص هتفای شهاک ياهدیتوئلکونيد و يژرنارپ ياهدیتوئلکون زا یعاونا فرصم و دیلوت

.تسا هتفرگ ءاشنم تافسف دقاف ای هتافسف کی یبیکرت زا هتافسف ود بیکرت ره

3

؟تسا هدش نایب یتسرد هب تافسفيرت نیزوندآ لوکلوم دروم رد ریز ۀلمج دنچ-29

.دیآ دوجوهب هتافسفکت دیتوئلکون هب تافسف هورگ ود ندش هفاضا و يژرنا فرصم اب دناوتیم )فلا

.تسا هتفر راک هب یلآ ۀقلح هس ، راتخاس فالخرب نآ راتخاس رد )ب

.تسا لصتم زوبیر دنق هب دوخ گرزب ۀقلح طسوت نیندآ یلآ لوکلوم )ج

.دوشیم فرصم بآ لوکلوم کی ، لوکلوم هب نآ لیدبت يارب )د

AMP

AMP

1234

)رییغتاب( ..................  دنناوتیم ،دنراد  لوکلوم رد يزاسدننامه زاغآ هاگیاج کی طقف هک ییاهلولس کت-30

.دنزاسب  میزنآوکلیتسا ،هزیکار نورد.دنزاسب لوکلوم ،هرتسب نورد

.دننک نیمات  متسیسوتف زا ار  متسیسوتف ياهنورتکلا دوبمک .دننک هدافتسا  يزاسزاب يارب یلآ ياههدنریذپ زا

DNA

NADPHA

NAD+21

.................. دنناوتیمن سبرک هخرچ تالوصحم ناهایگ رد-31

.دنهد شیازفا ار نیولاک هخرچ رد وکسیبور میزنآ يزالیسکوبرک تیلاعف

.دننک دیلوت رادیاپان بیکرت ،ینبرکجنپ بیکرت هب ندش هفاضا اب زتنسوتف رد

.دنشاب هتشاد شقن يردنکوتیم ءاشغ ود نیب ياضف  شهاکرد

.دنوش فرصم نورتکلا هدنریذپ ناونع هب ،تفاکدنق رد ینبرکهس دیسا دیلوت يارب

pH

؟تسا هدمآ هنیزگ مادک رد ریز ياهترابع یتسردان و یتسرد بیترت-32

.ددرگیم دازآ  میزنآوک ،دوشیم دیلوت ینبرک شش لوکلوم هک سبرک ۀخرچ زا ياهلحرم رد )فلا

.ددرگیم دیلوت  ،دوشیم لیدبت تافسف نودب ینبرک هس هب هتافسف ود ینبرک هس ةدام هک زیلوکیلگ دنیآرف زا ياهلحرم رد )ب

.دوشیم بوسحم نورتکلا لماح  فالخرب و راددیتوئلکون یبیکرت   )ج

.دوشیم دیلوت اهنت ینبرک شش بیکرت اما ؛ددرگیم فرصم و دیلوت سبرک ۀخرچ رد ،دهدیم شنکاو  میزنآوک لیتسا اب هک یلوکلوم )د

تسرد ـ تسرد ـ تسردان ـ تسردانتسردان ـ تسردان ـ تسرد ـ تسرد

تسرد ـ تسردان ـ تسرد ـ تسردانتسردان ـ تسرد ـ تسردان ـ تسرد

A

ATP

FADH2NADH

A

» .................. دناوتیم هدنز ِلولس ره« ؟دنکیم لیمکت یتسردان لکش هب ار لباقم ۀلمج کیمادک-33

.دنک دیلوت یتسیز يژرنا ،نژیسکا بایغ رد

.دیازفایب اهنآ هب ار تافسف ياههورگ ،مسالپوتیس هنیمز هدام ۀنبرک  ِتابیکرت زا یخرب رییغت نمض

.دنک دازآ  ،هنبرک هب هنبرک  بیکرت لیدبت نمض

.دیازفایب  هب ار تافسف هورگ ،هنبرک  یتابیکرت دیلوت نمض

6

46CO2

3ADP

؟دوشیم ماجنا یشهاک و یشیاسکا شنکاو ،هلحرم مادک رد ،تفاکدنق ماجنا لحارم هب هجوت اب-34

هتافسف ود ۀنبرک هس بیکرت هب هتافسف کی ۀنبرک هس بیکرت لیدبتهتافسف ود ۀنبرک شش بیکرت هب تافسف نودب ۀنبرک شش بیکرت لیدبت

هتافسف کی ۀنبرک هس بیکرت هب هتافسف ود ۀنبرک شش بیکرت لیدبتتاووریپ هب هتافسف ود ۀنبرک هس بیکرت لیدبت
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؟دوشیم زیلوکیلگ و سبرک تعرس شیازفا بجوم ،ۀنیزگ مادک-35

تبسن شهاک فالخربتبسن شیازفاتبسن شهاک وتبسن شیازفا

تبسن شیازفا فالخ ربشیازفاتبسن شیازفا وتبسن شیازفا

ADP

ATP

NADH

NAD+

ATP

ADP

NADH

NAD+

ADP

ATP

NADH

NAD+

ATP

ADP

NADH

NAD+

.................. دوشیم  ..................  هک ياهلحرم فالخرب  ..................  هک زیلوکیلگ زا ياهلحرم رد-36

.دسریمن فرصم هب  لوکلوم – دیلوت هتافسفود هنبرک  ياهدیسا – دوشیم هیزجت هنبرک  لوکلوم

.دنسریم فرصم هب دازآ تافسف ياهلوکلوم – دیلوت تافسف دقاف هنبرک  ياهلوکلوم – دوشیم دیلوت هتافسف زوتکورف

.دوشیمن دیلوت هدام شیپ حطس رد – فرصم دازآ تافسف ياهلوکلوم – دنوشیم دیلوت هتافسف کی هنبرک  ياهدنق

.دنسریمن فرصم هب دازآ تافسف ياهلوکلوم – فرصم هتافسف کت هنبرک  ياهدنق – دوشیم هیزجت هتافسفود دنق

63ADP

3

3ATP

3

.................. يردنکوتیم یلخاد ءاشغ رد نورتکلا لاقتنا هریجنز یط رد-37

.دننکیم هدافتسا  و  يژرنارپ ياهنورتکلا يژرنا زا يردنکوتیم لخاد هب نژوردیه نوی لاقتنا يارب اهپمپ

.دنهدب رارق اهپمپ رایتخا ردً امیقتسم ،نژوردیه نوی لاقتنا يارب ار دوخ يژرنا دنناوتیم يژرنارپ ياهنورتکلا نیلماح یمامت

.دشابیمن همجرت لمع هب هتسباو ءاشغ ود نیب ياضف هب اهنوی نیا جورخ دننامه يردنکوتیم لخاد هب نژوردیه ياهنوی دورو

.دوش دیلوت زین یلولس سفنت يزاوهیب هلحرم رد دناوتیم هک دوشیم ياهدام دیلوت هب رجنم يردنکوتیم لخاد هب نژوردیه ياهنوی دورو

NADHFADH2

.تسا راظتنا زا رود ،.................. هک یلوکلوم داجیا ،ناسنا مأوت ۀچیهام دنت ياهرات نورد  میزنآوک لیتسا هب تاووریپ لیدبت رد-38

.دشاب یکیتکال ریمخت تالوصحم زا یکی

.دشاب يژرنارپ ياهنورتکلا ياراد و هدوب یکیرتکلاراب نودب

.دبای شیاسکا هزیکار یلخاد شخب نورد یمیزنآ ياهشنکاو زا ياهخرچ رد دناوتیم

.دوش جراخ هتخای زا يدیپیلوفسف ۀیال شش زا روبع اب دناوتب

A

)رییغتاب(  ..................   دنناوتیم ،شکبآ دنوآ تفاب ياهلولس زا یضعب ،سگرن هایگ ۀقاس رد-39

.دنیامن لیدبت سبرک ینبرک شش بیکرت هب ار سبرک ینبرک راهچ بیکرت ، فرصم اب

.دنهد ماجنا ار نیولاک ۀخرچ ياهشنکاو زا ياهلحرم ، کمک اب

.دنزاسب  ،تاووریپ ود هب رادتافسف ینبرکشش بیکرت لیدبت ریسم رد

.دنیامن دراو يردنکوتیم ياشغ ود نیب ياضف هب يژرنا فرص نودب ار

ATP

NADPH

NADH

H +

؟دنکىم لماک ىتسرد هب ار ریز ترابع هنیزگ مادک-40

».دریگ تروص ..................تسین نکمم ،.................. رد هتخای ىژرنا لکش نیرتجیار ندش هتخاس«

مسالپوتیس رد ىژرنا فرصم اب – ىشیاسکا شورياهچیهام ۀتخای رد هتافسف ود دیسا فرصم نیح – هدامشیپ حطس

تظلغ بیش ساسارب اهنوتورپ تکرح هجیتنرد – یشیاسکا شورهزیکار یلخاد شخب رد تاووریپ شیاسکا یط – هدامشیپ حطس

.................. تفگ ناوتیم نآ دروم رد هک دشابیم .................. دنک لکشم راچد دازآ ياهلاکیدار اب هزرابم رد ار هزیکار دناوتیم هک یلماوع زا یکی-41

.دهدیم شهاک ار نژیسکا زا دازآ ياهلاکیدار لیکشت تعرس لکلا ـ لکلا رثا

.دنشابیم نورتکلا لاقتنا هریجنز ياهنیئتورپ رد لالتخا هب طوبرم ینژ ياهصقن یمامتً اعطق ـ ینژ صقن

.دنکیمن داجیا یتالالتخا دبک رد اما دوشیم هزیکار بیرخت بجوم ـ لکلا رثا

.درادن یبسانم درکلمع ،دازآ ياهلاکیدار اب هزرابم رد دراد بویعم نیئتورپ هک ياهزیکار ـ ینژ صقن
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؟دشابیم تسرد دروم مادک يردنکوتیم یلخاد اشغ رد نورتکلا لاقتنا هریجنز اب طابترا رد-42

.دوش دیلوت زین یلولس سفنت لوا هلحرم رد دناوتیم هک دوشیم ياهدام دیلوت هب رجنم يردنکوتیم لخاد هب نژوردیه ياهنوی دورو

.دنهدیم رارق نورتکلا لاقتنا هریجنز رایتخا رد نژوردیه ياهنوی لاقتنا يارب یتوافتم نورتکلا دادعت يژرنارپ نورتکلا لماح عون ود

.دننکیم هدافتسا  و  يژرنارپ ياهنورتکلا يژرنا زا يردنکوتیم لخاد هب نژوردیه نوی لاقتنا يارب اهپمپ

.دنهدیم رارق اهپمپ رایتخا رد نژوردیه نوی لاقتنا ياربً امیقتسم ار دوخ يژرنا يژرنارپ نورتکلا ياهلماح

NADHFADH2

؟تسا هدش نایب یتسردان هب ریز تارابع زا دروم دنچ-43

.تسا دیتوئلکون یعون لولس رد يژرنا هدافتسا لباق و جیار لکش )فلا

.تسا هدش لیکشت تافسف ياههورگ و نیزوندآ زا  دننامه  )ب

.دهدیم يور هلحرم هس رد نیزوندآ هب تافسف ِندش هدوزفا ، دیلوت يارب )ج

.دنوشیم لیدبت مه هب لوکلوم ود نیا و دوشیم لیکشت  زا  لومعم روط هب )د

AMPADP

ATP

ATPAMP

1234

.تسا دوخ راتخاس رد تافسف کی ياراد .................. فالخرب .................. ره زیلوکیلگ یط-44

زکولگ ـ هتافسف هنبرک هس دنقهتافسف دنق ـ رادتافسف هنبرک هس لوکلوم

تاووریپ ـ رادتافسف هنبرک ششرادتافسف هنبرک شش ـ تاووریپ

؟تسا تسرد ترذ هایگ يدنوآ فالغ لاعف ۀتخای کی رد نورتکلا لاقتنا ياههریجنز اب هطبار رد ۀنیزگ مادک-45

.دوشیم ماجنا لاعف لاقتنا شور هب نژیسکا دیلوت لحم زا نوتورپ جورخ

.تسا هارمه  دیلوت اب ،دیسکايدنبرک فرصم لحم هب نوتورپ دورو

.دریگیم تروص یتسیز لوکلوم يژرنا فرصم اب ، )يایحا( شهاک لحم زا نوتورپ جورخ

.دوشیم ماجنا تظلغ بیش فالخرب ، میزنآوک لیتسا فرصم لحم هب نوتورپ دورو

ATP

FAD

A

» .................. غلاب درف یلخاد ياهدندنیب ۀچیهام رد«      ؟دننکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ۀلمج هک دهدیم ناشن ار یتارابع هنیزگ مادک-46

.دریگیم تروص هدامشیپ حطس رد طقف  ندش هتخاس )فلا

.دراد  هب زاین مه رانک نیزویم و نیتکا ندیزغل )ب

.دوش نیمأت تافسف نیتارک زا دناوتیم ضابقنا يژرنا )ج

.دوشیم هدافتسا مسالپوتیس رد دوجوم دازآ ياهنوی زا  دیلوت روظنم هب )د

»ج« ،»ب«»ب« ،»فلا«»د« ،»ج«»د« ،»فلا«

ATP

ATP

ATP

» ..................  ریمخت رد« ؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ورهبور ترابع هنیزگ مادک-47

.دوشیم فرصم  ،شنکاو یلصا لوصحم هب لاناتا يایحا یط ،یلکلا

.دوشیم ریش داسف و ندش شرت ثعاب ییاهن ةدروارف ،یتویراکوی نارادناج طسوت یکیتکال

.تسا  ینبرکود لوکلوم یعون هک دوشیم لصاح لکلا یعون ،نان ریمخ يروآلمع رد رثوم

.دنکیم فرصم ار  ،دیسا کیتکال هب تاووریپ لیدبت زا ینارادناج ،ینبل تالوصحم دیلوت رد رثؤم

NAD+

NADH

؟تسا تسرد وزاب رس ود هلضع هتخای کی سفنت عون ره رد زکولگ لوکلوم کی فرصم لحارم اب طابترا رد ترابع مادک-48

.ددرگیم دیلوت  ،نبرکدیسکايد ندشدازآ هلحرم رد

.ددرگیم ءایحا  ياهنورتکلا نتفریذپ اب یلآ بیکرت کی

.دوشیم يرتشیب  دیلوت فرص و دازآ  لوکلوم رد هدش هریخذ يژرنا

.دوشیم دیلوت تاووریپ زاسشیپ ،هتافسف کی ِینبرک هس بیکرت هب تافسف هورگ ندش هدوزفا یپ رد

NADH

NADH

NADHATP
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؟دراذگیم ریثأت يروناج ۀتخای رب قیرط مادک هب دینایس-49

.دزاسیم لاعفریغ ار )يردنکوتیم( هزیکار یجراخ ياشغ رد دوجوم زاس میزنآ

.دوشیم )يردنکوتیم( هزیکار یلخاد ياضف هب نژوردیه ياهنوی ندشپمپ زا عنام

.دروآیم لمع هب تعنامم )يردنکوتیم( هزیکار یلخاد شخب رد بآ لیکشت زا

.دراذگیم ریثأت   ۀیزجت رب ادتبا

ATP

NADH

؟دننکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ،دروم دنچ-50

» ..................  درادن ناکما ،..................  هک ياهتخای سفنت ياهشور زا یکی رد «

.دهد شهاک ار یلخاد طیحم  دناوتب هک دوش لصاح ياهدام – دوشیم هدافتسا ییاذغ داوم هیهت رد نآ زا )فلا

.دنوش پمپ هزیکار ياشغ ود نیب ياضف هب اهنوتورپ – دوشیم يزاس   فرص  يژرنا رپ ياهنورتکلا نآ رد )ب

.دشاب هنبرک هس یبیکرت ییاهن لوصحم - دهدیم خر نتارام يود ناگدنود ياهچیهام ياهرات رد )پ

.دوش لیدبت تافسف ود ياراد يدنق هب  فرصم اب زکولگ - دهدیم خر نارادرب هنزو ياهچیهام ياهرات رد )ت

دروم کیدروم وددروم هسدروم راهچ

PH

NADHATP

ATP

؟تسا حیحص ،ناوج درم کی یلثمدیلوت هاگتسد رد دوجوم مخ و چیپ رپ ۀلول ره ةراوید ياهلولس ةرابرد ،ترابع مادک لومعم روط هب-51

.دنتسه لثمدیلوت لوئسم هک دنزاسیم ار يدیئولپاه ياهلولس ،دوخ میسقت اب

.دنراد هدهعرب ار هنادرم یسنج نومروه حشرت هک دنراد رارق ییاهلولس ترواجم رد

.دنیامنیم هدافتسا ینورتکلا ةدنریگ عون ود زا ،ياهتخای سفنت يزاوهیب هلحرم ياهماگ زا یکی رد

.دننکیم هریخذ ار يژرنا ،لوکلوم یعون هب تافسف ندوزفا اب ،ییاشغود کمادنا کی

؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج هنیزگ مادک-52

» .................. ،تفاکدنقرد«

.دوشیم لیدبت هتافسف کت ینبرک هس بیکرت ود هب هتافسفود يدنق

.دراد ار نورتکلا لماح لوکلوم یعون زا نورتکلا تفایرد ییاناوت هک دوشیم داجیا یلوصحم

.دوشیم لیدبت ینبرک هس بیکرت ود ای کی هب هتافسف ود بیکرت ره

.دنکیم يریگولج  دیلوت زا نورتکلا ةدنریگ یعون دوبن ATP

؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ۀلمج ،دروم دنچ-53

» .................. ،تفگ ناوتیم متح روط هب ،ملاس ناسنا ةدعم ددغ يرانک ياههتخای رد يزاوه ياهتخای سفنت دنیآرف یط«

.دناهدرک روبع نورتکلا لاقتنا ةریجنز هب طوبرم نیئتورپ نیلوا زا دنسریم یلوکلوم نژیسکا هب هک ییاهنورتکلا )فلا

.دهدیم روبع دوخ زا هدش لیهست راشتنا اب ار اهنوتورپ ،نورتکلا لاقتنا هریجنز نیئتورپ نیرخآ )ب

.دزاسیم ار بآ لوکلوم کی ،هزیکار یلخاد شخب ياهنوتورپ اب بیکرت و دیسکا نوی کی هب ندش لیدبت اب نژیسکا لوکلوم ره )پ

.دنوشیم اجهباج هزیکار یلخاد ياشغ يوس ود نیب توافتم ياهشور اب نژوردیه ياهنوی )ت

دروم راهچدروم هسدروم وددروم کی

A

B

.................. ياهرات رد هک ياهتخای سفنت یعون رد« ؟دنکیم لیمکت یتسرد هب ار ریز ۀلمج دروم مادک لباقم لکش هب هجوت اب-54

» .................. ،دهد یم خر رتمک

.دوشیم دازآ  لوکلوم کی ،سبرک ۀخرچ رد ینبرکراهچ ةدام ره دیلوت تهج -

.دوشیم دیلوت تافسف نودب ینبرک هس یلوصحم ،هزیکار رد مه و هتخای نایم رد مه -

.دوشیم فرصم دیتوئلکون ود يواح یلوکلوم و دیلوت نوتورپ ،هتخای نایم رد -

.دوشیم دیلوت هتافسفود ینبرک هس دنق یعون ، )يایحا( شهاک لابند هب -

ACO2

B

A

BNAD+
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؟دنکیم لیمکت یتسردان هب ار ریز ۀلمج ،هنیزگ مادک-55

» .................. دنناوتیم ریمخت دنیارف تالوصحم«

.دنشاب رادناج دوخ ياربیمس داوم يواح.دنوش ندب ریذپانشزاس ياههدنریگ کیرحت ثعاب

.دنوش فرصم ای دیلوت ،ياهتخای سفنتیمیزنآ ۀخرچ رد.دنوش دیسکا ،تفاکدنق دنیارف رد

؟درک هدهاشم لولس کی رد نامزمه ناوتیم ار دروم ود مادک-56

Z طخ - نورتکلا لاقتنا ةریجنزیمسالپودنآ ۀکبش - نیلیم فالغنوتسیه -روتارپاغلاب زمرق لوبلگ - نوتسیه

؟تسا تسردان دراد ار دیسا کیتکال و  نامزمه دیلوت ییاناوت یلولس سفنت یط هک ناسنا زا یلولس دروم رد ترابع مادک-57

.دوش  يزاسزاب ثعاب  ياهنورتکلا نتفرگ اب دناوتیم تاووریپ

.دوش  فرصم و لاناتا دیلوت ثعاب  نداد تسد زا اب دناوتیم تاووریپ

.دوشیم فرصم يردنکوتیم یلخاد ياضف مه و مسالپوتیس رد مه 

.دنکیم نورتکلا لاقتنا ةریجنز دراو ای و هداد یلآ بیکرت کی هب ار دوخ ياهنورتکلا زیلوکیلگ زا لصاح 

FADH2

NADHNAD+

CO2NADH

ADP

NADH

..................ً اعطق ،.................. ره ،هزیکار یلخاد ياشغ رد-58

.دوشىم بوسحم پمپ ىعون – اهدیساونیمآ عاونا زا هدش لیکشت لوکلوم

.دنکیم هدافتسا اهنورتکلا يژرنا زا – نوتورپ ياهنوی ةدننک اجهباج نیئتورپ

.دسریم بآ ياهلوکلوم هب تیاهنرد – نورتکلا لاقتنا ةریجنز هب هدش دراو نورتکلا

.دنکیم تفایرد زین ار  ياهنورتکلا – ياهنورتکلا ةدننکتفایرد نیئتورپ FADH2NADH

؟درادن یملع داریا هنیزگ مادک يردنکوتیم نورتکلا لاقتنا ةریجنز دروم رد-59

.تسا زیرگبآً امامت دهدیم لاقتنا ینژوردیه مود و لوا ياهپمپ نیب ار نورتکلا هک یلوکلوم

.تسا مهارف نآ ینژوردیه ياهپمپ ۀمه رد  هب یلوکلوم نژیسکا لیدبت يارب مزال طیارش

.دنهدیم هریجنز ءزج نیمود و نیلوا هب بیترت هب ار دوخ يژرنارپ ياهنورتکلا  و 

.دننکیم رشتنم اشغ ود نیب ياضف هب يردنکوتیم یلخاد ياضف زا ار  نآ ینژوردیه ياهپمپ

O2−

FADH2NADH

H +

؟دهدیم خر ریز عیاقو زا دروم دنچ ،لیتسا هب تاووریپ لیدبت ماگنه رد-60

.دوشیم دیلوت زین نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد هک ياهدام دیلوت )فلا

.دوشیم  دیلوت ببس نورتکلا لاقتنا ةریجنز رد هک ياهدام دیلوت و  طسوت نورتکلا نتفرگ )ب

.دوشیم دیلوت یتسیزریغ و یتسیز ياهتخوس نتخوس زا هک يزاگ دیلوت )ج

.دهدىم خر میساتپ-میدس پمپ طسوت میدس ىیاجباج هباشم شور اب هزیکار نورد هب تاووریپ ندش دراو ،نآ زا شیپ )د

NAD+ATP

1234
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