


 زیست شناسی دوازدهم فصل پنجم تشریحی

.دینک هدافتسا زتنارپ لخاد بسانم تاملک زا ریز ۀلمج ندرک لیمکت يارب-1

- هتافسف ود ینبرک هس بیکرت - هتافسف ود دنق ( .دوش یم دیلوت .................. لوکلوم ددع .................. و .................. لوکلوم 2 ،تفاک دنق رخآ ۀلحرم رد «

FAD) - تاوریپ − ATP − NADH − 4 − 3H2

.دیهد حیضوت ار ریز ۀمج یتسردان تلع-2

».دوش یم فرصم ،هزیکار یلخاد شخب هب لیتسا کی لاقتنا زا سپ  میزنآوک« A
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.دینک رپ بسانم تاملک اب ار یلاخ ياهاج ،ریز ریوصت هب هجوت اب-3

رپ ياه نورتکلا زا ،لاقتنا نیا يارب مزال يژرنا و دنوش یم پمپ هزیکار .................. هب یلخاد شخب زا نورتکلا لاقتنا ةریجنز زا لحم هس رد  ياه نوی

.دوش یم مهارف .................. و .................. يژرنا
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.دینک يراذگ مان ار هدش يراذگ هرامش يازجا ،ریز لکش هب هجوت اب-4

.تسا .................. ندش هتخاس ،هسیدزبس رد  ندش هتخاس زا ياهنومن-5 ATPATP

)هتافسف ود دنق - تاووریپ( .تسا .................. لوکلوم کی تفاک دنق لوا ۀلحرم لوصحم-6

.دوش یم نیمأت .................. يژرنا زا تفاک دنق هب طوبرم ياه شنکاو ماجنا يارب يزاس لاعف يژرنا-7

) فرصم- دیلوت- دیلوت - فرصم ( .دریگ یم تروص .................. ،سبرک ۀخرچ زا لبق ماگ نیلوا رد-8 NADHNADHFADH2FADH2

.دنراد رارق .................. رد دنهد یم ماجنا ار تاووریپ شیاسکا هک یمیزنآ ۀعومجم-9

نورتکلا لماح ياهلوکلوم و .................. ندش هتخاس فرص نآ يژرنا و هیزجت  ياهلوکلوم لیکشت دح ات يزاوه سفنت رد زکولگ لوکلوم-10

.دوش یم .................. و .................. دننام

CO2

1

از ماده به انرژى



.دنوش یم لیکشت .................. و .................. زا بیترت هب تفاک دنق رد هتافسف ود دنق و هتافسف زکولگ-11

.دبای یم .................. اجنآ رد و دوش یم هزیکار دراو .................. قیرط زا ،تفاک دنق زا لصاح تاووریپ-12

.دراد يدیپیلوفسف ۀیال .................. دوخ راتخاس رد ،دراد تلاخد يزاوه سفنت رد هک یکمادنا-13

.دور یم راک هب .................. لوکلوم لیکشت يارب ،يا هتخای سفنت یط زکولگ رد هدش هریخذ يژرنا-14

.دنیوگ یم .................. رد  ندش هتخاس ،دوش یم هدوزفا  هب و هتشادرب راد تافسف بیکرت کی زا تافسف هورگ هک یشور هب-15 ADPATP

.دنیوگ یم .................. ندش هتخاس ، .................. رد اه نورتکلا لاقتنا زا لصاح يژرنا و تافسف نوی زا هدافتسا اب  ندش هتخاس هب-16 ATP

.دنیوگ یم .................. ندش هتخاس ،دوش یم دیلوت هسیدزبس رد  هک یشور-17 ATP

دوجوم دنق هب ،)یعلض .................. ۀقلح تمس زا زاب نیا و تسا هقلح .................. ياراد ،تافسف يرت نیزوندآ رد هدافتسا دروم راد نژورتین یلآ زاب-18

.دوشیم لصتم   رد ATP

.دشاب یم .................. ، رد دوجوم دنق-19 ATP

.دوش یم ماجنا .................. رد يا هتخای سفنت ۀلحرم نیلوا-20

.تسا .................. ینعم هب هک دشاب یم .................. يا هتخای سفنت ۀلحرم نیلوا-21

.دبای یم .................. نورتکلا نداد تسدزا اب  و .................. نورتکلا نتفرگ اب  لوکلوم-22 NAD+NADH

.دراد رارق هزیکار .................. رد دهد یم ماجنا ار تاووریپ شیاسکا هک یمیزنآ ۀعومجم-23

.دوش یم لیدبت .................. هب دیسکا يد نبرک کی نداد تسد زا اب هزیکار رد تاووریپ-24

؟دوش یم ماجنا یلحم هچ رد و دراد مان هچ يا هتخای سفنت ۀلحرم نیلوا-25

؟دیسیونب بیترت هب دایز هب مک زا ،يژرنا حطس رظن زا ار ریز ياه بیکرت-26

»  - تاووریپ -  - زکولگ« NA − NADHD+FADH2

؟دیسیونب ار يزاوه يا هتخای سفنت ياه شنکاو رد نژیسکا شقن-27

؟دوش یم ندب ینمیا متسیس شهاک ببس هنوگچ ییاذغ رقف-28

؟ددرگ یم هریخذ  زا یشخب هچ رد يژرنا-29 ATP

؟دنمان یم يزاوه سفنت ًالومعم ار يا هتخای سفنت ارچ-30

؟دوش یم ماجنا يا هلحرم هچ رد يا هتخای سفنت رد يدیلوت نیلوا-31 CO2

؟دیهد حیضوت ار ناسنا رد ياهتخای سفنت رد يدیلوت ياهماجنارس-32 CO2

؟دنشاب یم سبرک ۀخرچ و  میزنآوک لیتسا لیکشت و زیلوکیلگ كرتشم لوصحم ،ریز دروم دنچ-33

)هنبرک هس بکرت- (

A

− O − C − FAD − NADH − ATPO2 H2 O2 H2

.دیسیونب ار ریز ۀلمج یتسردان تلع-34

».دنوش یم لیدبت لاعف ياه لاکیدار هب یفاضا ياه نورتکلا تفایرد اب اه دیئونتوراک«

دینک رپ یتسرد هب ار شنکاو یلاخ ياه اج .دشاب یم سبرک ۀخرچ رد دیتوئلکون يد نیندآ نیوالف ندش هتخاس و هیزجت ةدنهد ناشن ریز شنکاو-35

FAD + ⋯ + ⋯ ⇌ ⋯ē

؟دوش یم دیلوت دنچ ،هزیکار رد زکولگ ره يازا هب يا هتخای سفنت رد-36 CO2

؟دشاب یم نبرک دنچ ياراد ،دوش یم دیلوت مه و فرصم مه سبرک ۀخرچ رد هک يا هدام اهنت-37

؟دبای یم شیاسکا یلحم هچ رد ،اه يرتکاب رد  میزنآوک لیتسا-38 A

.دیهد حیضوت ؟دنا هتسباو یتابیکرت هچ هب دازآ ياه لاکیدار یمس رثا اب هلباقم يارب اه هزیکار-39

.دیهد حیضوت لاثم کی اب ار هدنسکا داپ-40

.دینک لماک یتسرد هب ار یلاخ ياهاج ،دوش  دیلوت هبرجنم دناوت یم هک تسا يدنیآرف زا یشخب ةدنهد ناشن ریز شنکاو-41 ATP

+ ⋯ + ADP + P → ⋯ + 6 O + ATPC6H12O6 H2
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.دینک صخشم ندوب طلغ ای تسرد رظن زا ار ریز ۀلمج-42

».درادن دوجو نژیسکا زاگ هب يزاین ،سبرک فالخ رب تفاک دنق ماجنا ریسم رد«

؟دوش یم دبک زورکن و يدبک ياه هتخای گرم ببس هنوگچ لکلا-43

؟تسا هدش لیکشت ییاه تمسق هچ زا و دراد مان هچ ،هتخای رد يژرنا ةدافتسا لباق و جیار لکش-44

؟دیسیونب نبرک دادعت رظن زا ،دنوش یم ماجنا هتخای رد هک ار ریز ياه شنکاو زا کی ره لوصحم-45

یلکلا ریمخت )فلا

تاووریپ شیاسکا )ب

یکیتکال ریمخت )پ

؟تسیچ یلکلا تابورشم ندیشون ضراوع نیرت عیاش زا-46

؟دیسیونب ار دیدش ییاذغ رقف و هیذغت ءوس ضراوع زا دروم ود-47

؟دوش یم درف ندش رغال ببس هنوگچ ییاذغ رقف و هیذغت ءوس-48

؟دیهد حیضوت ار هدام شیپ حطس رد  ندش هتخاس-49 ATP

.دینک صخشم ار ریز دراوم زا کی ره ماجنا لحم-50

.دهد یم ماجنا ار تاووریپ شیاسکا هک یمیزنآ ۀعومجم )فلا

تاووریپ شیاسکا )ب

؟دیسیونب ار ریز دراوم زا کی ره ماجنا لحم-51

 میزنآوک لیتسا دیلوت )فلا

 میزنآوک لیتسا شیاسکا )ب

تفاکدنق )ج

A

A

.دیهد حیضوت لاثم کی اب ؟دنوش ماجنا هتخای مسالپوتیس رد دنناوت یم ود ره تفاک دنق و سبرک ایآ-52

؟تسیچ يا هتخای سفنت رد زکولگ ۀیزجت زا لصاح ياه نورتکلا ییاهن تشونرس-53

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب رتشیب شیاسکا و يژرنا نیمأت دروم رد-54

؟تسیچ هدام شیپ هنومن نیا رد .دوش یم هدید اه هچیهام رد ،هدام شیپ حطس رد  ندشهتخاس زا يا هنومن ATP

؟دوش یم ماجنا اجک رد و تسانعم هچ هب )زیلوکیلگ( تفاک دنق

؟دوش یم داجیا لوکلوم مادک و ادج لوکلوم مادک ،ینبرک راهچ یلوکلوم اب  میزنآ وک لیتسا بیکرت نمض سبرک ۀخرچ رد A

؟دوش یم دیلوت  دنچ رثکادح ،تویراکوی ۀتخای رد طیارش نیرتهب رد زکولگ لماک ۀیزجت يازا رد ATP

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب نژیسکا زا لقتسم نتسیز دروم رد-55

؟دنوش یم داجیا ،ریمخت عون مادک طسوت ریز ياه دنیارف

روش رایخ دیلوت -                                 نان ریمخ ندمآ رو - 12

.دیهد خساپ يژرنا هب هدام زا ةرابرد ریز تالاؤس هب-56

؟دوشیم ماجنا هتخای تمسق مادک رد تفاکدنق

؟دنوشیم لیکشت ییاهلوکلوم هچ لیتسا ناینب هب تاووریپ لیدبت دنیآرف یط

؟دوشیم هتخاس  ياهتخای سفنت زا ياهلحرم هچ رد FADH2

؟دوشیم لیدبت ياهدام هچ هب تاووریپ ،دشابن یفاک نژیسکا رگا ،اههچیهام دیدش تیلاعف رد

؟دنراد ندب تمالس ظفح رد یشقن هچ تاجیزبس و اههویم رد دوجوم دیئونتوراک

.دیسیونب ار دوشیم نورتکلا لاقتنا ةریجنز فقوت ثعاب  هب نورتکلا لاقتنا راهم اب هک بیکرت کی O2
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؟دوش یم هزیکار دراو تاووریپ ددع دنچ ،زوتلام کی زیلوکیلگ يازا هب-57

؟دوش یم دیلوت ییاه ناکم هچ رد ،يا هتخای سفنت رد-58 CO2

1
2

.دیهد خساپ ریز لکش هب هجوت اب-59

؟تسا رتسا يد وفسف دنویپ ياراد دوخ نورد هرامش مادک

؟اشغ دقاف ای تسا اشغ ياراد  ةرامش 1

؟دشاب یم اشغ دنچ ياراد كادنا نیا

.دیهد خساپ )يردنکوتیم( هزیکار رد نورتکلا لاقتنا ةریجنز اب هطبار رد ریز تالاؤس هب-60

؟دنوشیم هدافتسا یلوکلوم هچ لیکشت يارب هریجنز نیا رد هدشداجیا دیسکا ياهنوی )فلا

؟دندرگیمرب هزیکار یلخاد شخب هب ینیئتورپ هچ طسوت ،هزیکار اشغ ود نیب ياضف ياهنوتورپ )ب

.دیهد خساپ هدام زا يژرنا نیمأت اب هطبار رد ریز تالاؤس هب-61

؟دوشیم لیکشت یلوکلوم هچ نیزوندآ هب تافسف کی ندشهدوزفا اب )فلا

؟دوشیم نورتکلا لماح ياهلوکلوم مادک ندشهتخاس فرص ،سبرک ۀخرچ و تفاکدنق رد زکولگ لوکلوم ۀیزجت زا لصاح يژرنا )ب

؟دنک لمع هتسه زا لقتسم دناوتیمن ياهتخای شقنت رد دوخ شقن ماجنا يارب )يردنکوتیم( هزیکار ارچ-62

.دیسیونب همانخساپ ۀگرب رد و دینک ادیپ ار اهنآ .دنراد طابترا »ب« نوتس دراوم زا یکی اب »فلا« نوتس ياهترابع زا کی ره ،ریز لودج رد-63

»ب«»فلا«

اتمه ياهراتخاس-اههنوگ رییغت ياپدر )فلا

گولانآ ياهراتخاس -توافتم يراتخاس حرط و ناسکی راک )ب

لایجیتسو ياهراتخاس-توافتم راک و ناسکی يراتخاس حرط )ج
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.دینک رپ )فلتخم ياهشور ییایژرنا هدزاب زا ياهسیاقم( ار ریز لودج-64

ياهتخای سفنت1111111

سبرکتاووریپ شیاسکاتفاک دنق

 دیلوت

 دیلوت

هدامشیپ حطس رد  دیلوت

 لک دیلوت

یکیتکال ریمخت

ریمختتفاک دنق

یلکلا ریمخت

ریمختتفاک دنق

NADH

FADH2

ATP

ATP

ياه يژرنا( زا هدافتسا اب و دنتسه سامت رد )ینورد هیال / هیال ود ره( تسودبآ رس اب  لاقتنا هریجنز ياهنیئتورپ زا نیئتورپ ) / ( اهنت-65

.دننکیم پمپ ير دنکوتیم رد )اشغ  نیب / ینورد( ياضف هب ار  ،) / هریجنز لوط رد یلاقتنا

34e−e−

ATPH +2

.دشابیم دیتوئلکون ود اب یبیکرت ، )دننامه / فالخرب( -66 FADH2NADH

.دیهد حرش کیتامش یحرط تروصهب ار سبرک هخرچ هناگ  لحارم-67 4

.دیربب مان طقف ار  هدنزاس يازجا-68 ATP

؟دوش یم هزیکار دراو یشور هچ اب و دراد مان هچ تفاک دنق ییاهن لوصحم-69

ADP

ATP+؟

+ P

یژرنا نیمات  

هتخای زاین دروم

زا لصاح یژرنا  

یذغم داوم

.دینک رپ ار یلاخ ياج-70

.دیهد حیضوت ریز ۀلمج دروم رد-71

».دراد یعلض جنپ یلآ هقلح  دوخ راتخاس رد ،هتخای رد يژرنا لکش نیرت جیار« 2

.دیهد حیضوت ار ریز ۀلمج یتسرد تلع-72

».دراد يدیپیلوفسف ۀیال  دوخ راتخاس رد ،دراد تلاخد يزاوه سفنت رد هک یکمادنا« 4

؟دوش یم نورتکلا لاقتنا ةریجنز فقوت ببس هنوگچ و تسیچ دینایس-73

؟دراد مان هچ ،دوش یم )سبرک ۀخرچ ماجنا لحم( هزیکار یلخاد شخب هب لیتسا لاقتنا ببس هک یلماح لوکلوم-74

؟دنراد زاین نژیسکا نیمأت يارب ییاه راک و زاس هچ ،دننک یم دشر یباقرغ طیارش رد یعیبط روط هب هک یناهایگ-75

.تسا یتثارو ةدام ياراد )موزوبیر - نت هدنفاک - هزیکار( ییاشغ ود کمادنا-76

؟دیسیونب ار يا هتخای سفنت هب طوبرم ياه شنکاو رد ار دینایس و دیسکاونوم نبرک زاگ تهابش-77

؟دوش یم ماجنا  ندش هتخاس ياه شور زا کی مادک هب تفاک دنق رد  ندش هتخاس-78 ATPATP

؟دیهد حیضوت يژرنا فرصم و دیلوت رظن زا ار تفاک دنق رخآ و لوا لحارم-79
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؟دیسیونب ار تفاک دنق لوا ۀلحرم یفرصم داوم-80

؟دینک هسیاقم رگیدکی اب تفاکدنق رد ،يژرنا رظن زا ار هتافسف ود زکولگ بیکرت و زکولگ-81

؟دیسیونب ار تفاک دنق موس ۀلحرم يدیلوت و یفرصم داوم-82

؟تسا شور مادک اب و هلحرم مادک رد تفاک دنق رد  ندش هتخاس-83 ATP

؟دیسیونب ار تفاک دنق رد نورتکلا لماح کیو هدنریذپ کی-84
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