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نام آزمون: نمونه سوال تشریحی نهایی فصل 5 زیست

آموزشگاه پرسا

در مورد تأمین انرژي و اکسایش بیشتر به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  1

ATPنمونه اي از ساخته شدن  در سطح پیش ماده، در ماهیچه ها دیده می شود. در این نمونه پیش ماده چیست؟

قند کافت (گلیکولیز) به چه معناست و در کجا انجام می شود؟

Aدر چرخۀ کربس ضمن ترکیب استیل کو آنزیم  با مولکولی چهار کربنی، کدام مولکول جدا و کدام مولکول ایجاد می شود؟

ATPدر ازاي تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاختۀ یوکاریوت، حداکثر چند  تولید می شود؟

در مورد زیستن مستقل از اکسیژن به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  2

فرایند هاي زیر توسط کدام نوع تخمیر، ایجاد می شوند؟ 

- تولید خیار شور 12 - ور آمدن خمیر نان                                 

رادیکال هاي آزاد چگونه باعث بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند؟

در مورد از ماده به انرژي به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  3

C)پیرووات در راکیزه (میتوکندري) با از دست دادن یک کربن دي اکسید  به چه مولکولی تبدیل می شود؟ )O2

نام دو مولکول حامل الکترون که در چرخۀ کربس تشکیل می شوند را بنویسید.

زنجیرة انتقال الکترون در چه بخشی از راکیزه قرار دارد؟

چه عواملی در عملکرد راکیزه در خنثی سازي رادیکال هاي آزاد مشکل ایجاد می کنند؟

مونو اکسید کربن سبب توقف کدام واکنش زنجیرة انتقال الکترون می شود؟

به سؤاالت زیر دربارة از ماده به انرژي پاسخ دهید.  4

قندکافت در کدام قسمت یاخته انجام می شود؟

طی فرآیند تبدیل پیرووات به بنیان  استیل چه مولکول هایی تشکیل می شوند؟

FADH2در چه مرحله اي از تنفس یاخته اي  ساخته می شود؟

در فعالیت شدید ماهیچه ها، اگر اکسیژن کافی نباشد، پیرووات به چه ماده اي تبدیل می شود؟

کاروتنوئید موجود در میوه ها و سبزیجات چه نقشی در حفظ سالمت بدن دارند؟

O2یک ترکیب که با مهار انتقال الکترون به  باعث توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود را بنویسید.

به سؤاالت زیر دربارة از ماده به انرژي پاسخ دهید.  5

طی واکنش هاي متفاوت چرخۀ کربس، چه مولکول گازي آزاد و چه مولکولی بازسازي می شود؟

در زنجیرة انتقال الکترون، با ورود پروتون ها به فضاي بین دو غشا، تنها راه پیِش روي آن ها براي برگشتن به بخش داخلی چیست؟

یاخته هاي بدن انسان به طور معمول از چه منابعی براي تأمین انرژي استفاده می کنند؟

چرا خوردن میوه ها و سبزیجات در حفظ سالمتی بدن نقش دارند؟

درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  6

ATPATPساخته شدن  در زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه (میتوکندري)، از نوع ساخته شدن  در سطح پیش ماده است.

در هریک از عبارت هاي زیر جاي  خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  7

ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر .................. است.

درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  8
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پیرووات از طریق انتشار وارد راکیزه (میتوکندري) می شود و در آنجا اکسایش می یابد.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  9

ATPADPیکی از راه هاي تأمین  در ماهیچه ها، برداشِت فسفات از مولکوِل .................. و انتقال آن به  است.

 

باتوجه به شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  10

شکل چه نوع تخمیري را نشان می دهد؟

) را بنویسید. 1نام مادة مشخص شدة (

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  11

راکیزه (میتوکندري) همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می شود.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  12

تخمیر الکلی و تخمیر  .................. انواعی از تخمیرند که در صنایع متفاوت از آن ها بهره می بریم.

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  13

در زنجیرة انتقال الکترون، تنها راه پیِش روي پروتون ها براي برگشتن به بخش داخلی راکیزه چه پروتئینی است؟

ATPATPمقدار  تولید شده در ازاي تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یافتۀ یوکاریوت، حداکثر چند  است؟

مرحلۀ مشترك بین تنفس هوازي و بی هوازي چیست؟

در مورد روش هاي ساخته شدن  به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  14ATP

ATPدر روش ساخته شدن  در سطح پیش ماده در ماهیچه ها، مولکول پیش ماده چیست؟

ATPساخته شدن اکسایشی  در کدام قسمت یاخته انجام می شود؟

درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  15

تخمیر الکتیکی همواره سبب فساد مواد غذایی می شود.

در هر یک از عبارت هاي زیر جاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  16

اولین مرحلۀ تنفس یاخته اي،  .................. و به معنی تجزیۀ گلوکز است.

پیرووات در راکیزه (میتوکندري) یک کربن دي اکسید از دست می دهد و به ..................  تبدیل می شود.

در مورد از ماده به انرژي به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  17

ATPنام کامل  که شکل رایج و قابل استفادة انرژي در یاخته ها است، را بنویسید.

در چرخۀ کربس، چگونه مولکولی شش کربنی، ایجاد می شود؟

در زنجیرة انتقال الکترون، پروتون ها در چند محل از بخش داخلی به فضاي بین دو غشا پمپ می شوند؟

در تخمیر الکلی، اتانال چگونه اتانول را ایجاد می کند؟

سیانید چگونه باعث توقف تنفس یاخته اي می شود؟

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  18

اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال هاي آزاد در راکیزه ها از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد، چه اتفاقی می افتد؟

2

ت
س

صل 5 زی
ی ف

ی نهای
شریح

نمونه سوال ت

آموزشگاه پرسا



/

نقص ژنی چگونه باعث تشکیل رادیکال هاي آزاد می شود؟  19
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درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.  20

ATPاگر  زیاد باشد، آنزیم هاي درگیر در قند کافت و چرخۀ کربس مهار می شوند.
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کرآتین فسفات

قند کافت به معنی تجزیۀ گلوکز است که در مادة زمینۀ سیتوپالسم انجام می شود.

کو آنزیم  جدا و مولکول شش کربنی ایجاد می شود.

 مولکول 

  2

- تخمیر الکتیکی - تخمیر الکلی                       

رادیکال هاي آزاد با حمله به  راکیزه، سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخته هاي کبدي و بافت مردگی (نکروز) کبد می شوند.

  3

بنیان استیل

غشاي درونی راکیزه (میتو کندري)

الکل و انواعی از نقص هاي ژنی

واکنش مربوط به انتقال الکترون ها به اکسیژن

  4

مادة زمینۀ سیتوپالسم 

کربن دي اکسید و 

چرخۀ کربس 

الکتات

کاروتنوئید در واکنش با رادیکال هاي آزاد، مانع از اثر تخریبی آن ها بر مولکول هاي زیستی و درنتیجه تخریب بافت هاي بدن می شوند.

سیانید یا مونواکسید کربن 

  5

 آزاد و مولکول چهارکربنی بازسازي می شود. 

ساز آنزیم 

گلوکز و ذخیرة قندي کبد 

این مواد غذایی داراي پاداکسنده هایی مانند کاروتنوئیدها هستند.  

  6

نادرست

  7

الکلی

  8

نادرست

  9

کراتین فسفات  

  10

تخمیر الکلی 

اتانول

  11

درست

  12

A

30ATP
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الکتیکی

  13

ساز آنزیم 

گلیکولیز

  14

کرآتین فسفات

راکیزه (میتوکندري)

  15

(نادرست) 

  16

قندکافت  

بنیان استیل  

  17

آدنوزین تري فسفات

در این چرخه، ضمن ترکیب استیل کوآنزیم  با مولکولی چهارکربنی، کوآنزیم  جدا و مولکولی شش کربنی ایجاد می شود.

سه محل 

اتانال با گرفتن الکترون هاي  اتانول ایجاد می کند.

سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون ها به  را مهار و درنتیجه باعث توقف زنجیرة انتقال الکترون می شود.

  18

در چنین شرایطی، رادیکال هاي آزاد در راکیزه تجمع می یابند و آن را تخریب می کنند؛ درنتیجه، یاخته هم تخریب می شود.

گاه نقص در ژن هاي مربوط به پروتئین هاي زنجیرة انتقال الکترون، به ساخته شدن پروتئین هاي معیوب می انجامد. راکیزه اي که این پروتئین هاي معیوب را داشته باشد در مبارزه با  19
رادیکال هاي آزاد، عملکرد مناسبی ندارد. 
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