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1٩

حین تنفس هوازی در یاخته های پوششی پوست انسان، کدام گزینۀ زیر در مورد هر فرآیندی که منجر به تشکیل بیش از یک - ٦٩
نوع ترکیب پرانرژی و واجد باز آلی می شود، صحیح است؟

1( در مجاورت مولکول های دنای حلقوی موجود در اندامک دوغشایی انجام می گیرند.
2( منجر به تشکیل نوعی ترکیب پنج کربنی و فاقد فسفات می گردد.

3( باعث افزوده شدن گروه فسفات به مولکول ADP می گردد.
4( با آزادشدن مولکول های کربن دی اکسید همراه است.

در واکنش های مربوط به نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای ............. واکنش های چرخۀ کربس ................. می شود.- ٧0
1( همانند – نوعی ترکیب شش کربنی و فاقد گروه فسفات تشکیل 

2( همانند – الکترون های پرانرژی به بیش از یک نوع ترکیب نوکلئوتیددار منتقل 
3( برخالف - درپی آزادشدن کربن دی اکسید، به ساختار مولکول ADP گروه فسفات اضافه 

4( برخالف – با شکسته شدن پیوند بین اتم های کربن ساختار نوعی مولکول، دو ترکیب با تعداد کربن برابر تشکیل 
چند مورد عبارت زیر را نادرست تکمیل می کنند؟- ٧1

» هر فرایندی که منجر به تشکیل مولکول آدنوزین تری فسفات در سطح پیش ماده در تارهای ماهیچۀ عضلۀ دوسرران می گردد ................. «
ب( همواره در فضای میان یاخته انجام می شود. الف( باعث انتقال الکترون به +NAD می شود.  

د( با تولید مولکول های کربن دی اکسید همراه است.  ج( منجر به تولید نوعی ترکیب سه کربنی می شود. 
4)4    3)3    2)2    1)1

واکنش های - ٧٢ وقوع   ................... انسان  گیرنده های شنوایی گوش  در  گلوکز  مولکول  کامل یک  و سوختن  تنفس هوازی  حین 
مربوط به چرخۀ کربس .................. است.

1( تا پیش از – اضافه شدن الکترون به ساختار NADH، غیرممکن
2( همزمان با – تولید مولکول های ATP در سطح پیش ماده، غیرممکن

3( تا پیش از – مصرف شدن مولکول اکسیژن در فضای آزاد میان یاخته، ممکن
4( پس از پایان – آزادشدن مولکول کربن دی اکسید از نوعی ترکیب شش کربنی، ممکن

هر فرآیند مربوط به تنفس یاخته ای که درون میتوکندری روی می دهد و موجب تولید ATP در سطح پیش ماده می شود؛ - ٧٣
ممکن نیست منجر به ................ گردد.

1( مصرف شدن مولکول اکسیژن در فضای درونی نوعی اندامک دوغشایی
2( آزادشدن مولکول کربن دی اکسید در فضای درون میتوکندری
3( انتقال الکترون به نوعی ترکیب کربن دار و واجد دو نوکلئوتید

4( تشکیل نوعی ترکیب چهار کربنی و فاقد گروه های فسفات
از فضای - ٧٤ به +NAD در خارج  الکترون  انتقال  به  یوکاریوتی که منجر  یاخته های  فرایندی در  زیر در مورد  مورد  وقوع چند 

اندامک های دوغشایی می شود، قابل انتظار است؟
الف( انتقال الکترون به بیش از دو نوع ترکیب نوکلئوتیددار

 ب( تشکیل چندین نوع ترکیب کربن دار و واجد دو گروه فسفات
ج( آزادشدن گروه فسفات از مولکول آدنوزین تری فسفات

 د( شکسته شدن پیوند بین اتم های کربن نوعی ترکیب تک فسفاته
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

شکر میان تست:دراینبخشجادهبسیارلغزندسوواقعننمیشهسریعحرکتکرد!,
................ فقط درون اندامک های دوغشایی رخ - ٧٥ با توجه به مراحل تنفس هوازی گلوکز در گیرند های بینایی شبکیۀ چشم، 

می دهد.
1( آزادشدن مولکول کربن دی اکسید از نوعی ترکیب کربن دار همانند انتقال گروه فسفات به ساختار مولکول آدنوزین دی فسفات

 NAD+ 2( بازسازی ترکیب شیمیایی پرانرژی فالوین آدنین دی نوکلئوتید برخالف انتقال الکترون های پرانرژی به
3( اکسایش نوعی ترکیب پرانرژی و حامل الکترون همانند تشکیل نوعی ترکیب مولکولی سه کربنی

4( تولید مولکول ATP به روش اکسایشی برخالف اکسایش نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید
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سؤاالت فصل پنجم

٢٦

کدام گزینه برای تکمیل عبارت مقابل مناسب می باشد؟ »در چرخۀ کربس ........... تخمیر ...........، امکان ندارد ...........«- 1٢1
1( برخالف ـ الکلی ـ کاهش بیش از یک نوع مولکول حامل الکترون رخ دهد.

2( همانند ـ الکلی ـ بازسازی نوعی مولکول حامل الکترون دونوکلئوتیدی صورت گیرد.
3( برخالف ـ الکتیکی ـ ترکیب مؤثر بر افزایش جریان خون درون سرخرگ ها آزاد نشود.

4( همانند ـ الکتیکی ـ ترکیبی با تعداد اتم کربن برابر با اخرین محصول قندکافت تولید شود.
چند مورد از موارد زیردربارۀ فراوان ترین یاخته های خونی انسان نادرست است؟- 1٢٢

الف( محصول نهایی قندکافت در خالف جهت شیب غلظت، به اندامکی دوغشایی وارد می شود.
ب( امکان ندارد تعداد فسفات های یک ترکیب کربن دار را بدون تولید مولکول ADP افزایش دهد.

ج( ترکیب حاصل از اکسایش پیرووات در ترکیب با یک مادۀ چهارکربنه، یک مولکول شش کربنه را تولید می کند.
د( نوعی مولکول دو نوکلئوتیدی حامل الکترون، الکترون های خود را فقط در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم از دست می دهد.

 4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
کدام گزینه در ارتباط با هر مرحله ای از واکنش های مصرف گلوکز در یاخته های یوکاریوتی درست است که مستقیمًا منجر - 1٢٣

به آزادشدن کربن دی اکسید از محصول نهایی گلیکولیز می شود؟
2( با اکسایش NADH و بازسازی +NAD  همراه است. 1( فقط در حضور مولکول اکسیژن انجام می شود.  
4( در مجاورت مولکول های دنای حلقوی انجام می گیرند. 3( فاقد نقش در انتقال گروه فسفات به ADP هستند.  

چند مورد از موارد زیر در ارتباط با یاخته های گیاهی صحیح است؟- 1٢٤
الف( تولید CO2 همانند کاهش +NAD، تنها در یک محل صورت می گیرد.

ب( ترکیب شش کربنۀ ناپایدار در چرخۀ کربس برخالف چرخۀ کالوین تولید می شود.
ج( کاهش +NAD  همانند آزادشدن کربن دی اکسید، در تخمیر الکلی مشاهده می شود.

د( تولید ATP در سطح پیش ماده برخالف آزادشدن CO2، در اولین مرحلۀ آن رخ می دهد.
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

» در یک یاختۀ یوکاریوتی، در هر زمانی که .............. لزوماً ................ «- 1٢٥ گزینۀ مناسب برای تکمیل عبارت مقابل، کدام است؟ 
1( غلظت اکسیژن موجود در اطراف یاخته کمتر از حد طبیعی باشد – میزان بازدهی تولید ATP حین مصرف گلوکز کاهش می یابد.

2( محصول نهایی گلیکولیز به درون اندامکی دوغشایی وارد می شود – طی واکنش های چرخۀ کربس، سه کربن دی اکسید آزاد می گردد.
3( الکترون های یک مولکول شیمیایی حامل الکترون به اجزای غشای درونی میتوکندری منتقل شوند – سه یون هیدروژن منتقل می شود.
4( در فضای درونی میتوکندری، مولکول کربن دی اکسید آزاد شود – پیش از آن گلوکز در طی واکنش هایی به پیرووات تبدیل شده است.

در یاخته هایی که پروتئین هایی عبور آن از مراحل مختلف چرخۀ یاخته ای را کنترل می کنند، همزمان با ................. انتقال - 1٢٦
الکترون به +NAD  ممکن است.

1( تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A برخالف تخمیر الکتیکی    2( تبدیل ترکیب سه کربنی به اتانال همانند چرخۀ کربس 
3( اکسایش بنیان استیل برخالف نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای   4( اکسایش پیرووات در میتوکندری همانند تخمیر الکلی

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟- 1٢٧
» در نوعی واکنش آنزیمی که منجر به اکسایش پیرووات در تارهای ماهیچۀ سه سر بازو می گردد؛ ............ واکنشی که موجب کاهش 

این ترکیب در این یاخته ها می شود .............. «
الف( برخالف – یک مولکول کربن دی اکسید در فضای درونی میتوکندری آزاد می شود.

ب( برخالف – پیش از آزادشدن ترکیبی کربن دار، NADH تولید می شود.
ج( همانند – نوعی ترکیب شیمیایی پذیرندۀ الکترون بازسازی می شود.

د( همانند – امکان تولید ATP در سطح پیش ماده وجود دارد.
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟  » در یاخته های یوکاریوتی، )طی( واکنش های مربوط به .............. «- 1٢٨
1( زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی میتوکندری، منجر به انتقال الکترون های NADH به مولکول های آب می شوند.

2( انتقال الکترون به ترکیب دوکربنی، منجر به تشکیل نوعی مولکول مؤثر بر ایجاد رادیکال های آزاد می شوند.
3( مصرف گلوکز، آزادشدن مولکول کربن دی اکسید نشانۀ وجود اکسیژن کافی در اطراف یاخته ها می باشد.

4( کاهش تعداد اتم های کربن ساختار پیرووات درون میتوکندری، باعث تولید +NAD  می شوند.
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٥٣

 ٧٥    -  FADH2 ٢«      طبق مطالبی که تا بدین جا گفتیم، بازسازی«
فقط درون میتوکندری اتفاق می افتد ولی بازسازی NADH )انتقال الکترون 

به +NAD( هم درون میتوکندری و هم در فضای آزاد بستره رخ می دهد.
بررسی سایر گزینه ها:

1( آزادشدن کربن دی اکسید فقط درون میتوکندری رخ می دهد و آن 
هم در مراحل اکسایش پیرووات و اکسایش استیل )چرخۀ کربس(! اما 
ــفات به ADP هم درون میتوکندری )چرخۀ کربس(  انتقال گروه فس

و هم در فضای آزاد میان یاخته )گلیکولیز( ممکن است روی دهد.
3( تشکیل ترکیب سه کربنی طی گلیکولیز و در فضای آزاد میان یاخته 
ممکن است روی دهد؛ اما اکسایش ترکیب NADH و FADH2 طی 

تنفس هوازی فقط درون میتوکندری رخ می دهد.
ــایش  ــی و اکس ــس هوازی تولید ATP به روش اکسایش ــی تنف 4( ط
ــط درون میتوکندری رخ  ــد فق ــن دی نوکلئوتی ــن آمید آدنی نیکوتی
ــوازی رخ می دهند، یه  ــه در حین تنفس ه ــد. به موارد زیر ک می ده

نگاهی بندازین:

محل انجام در یاخته های یوکاریوتی زمان انجام در یاخته های یوکاریوتی

آزادشدن کربن دی اکسید
فضای درونی میتوکندریاکسایش پیرووات )ترکیب سه کربنی(

فضای درونی میتوکندریچرخۀ کربس )ترکیب شش کربنی و پنج کربنی(

 ATP تولید

فضای آزاد میان یاختهگلیکولیز )در سطح پیش ماده(

چرخۀ کربس ) در سطح پیش ماده(
فضای درونی میتوکندری

زنجیرۀ انتقال الکترون ) به روش اکسایشی(

FADH2 فضای درونی میتوکندریچرخۀ کربسبازسازی

NADH بازسازی

فضای آزاد میان یاختهگلیکولیز

اکسایش پیرووات
فضای درونی میتوکندری

چرخۀ کربس

تشکیل ترکیب شش کربنی
فضای آزاد میان یاختهگلیکولیز )ترکیب شش کربنی دوفسفاته(

فضای درونی میتوکندریچرخۀ کربس )ترکیب شش کربنی فاقد فسفات(

فضای درونی میتوکندریچرخۀ کربس )فاقد فسفات(تولید مولکول پنج کربنی

تولید مولکول چهار کربنی
ــب چهارکربنی فاقد  ــس ) دو نوع ترکی ــۀ کرب چرخ

فضای درونی میتوکندریفسفات(

تولید مولکول سه کربنی
ــفاته – تک  ــه کربنی دو فس ــز )ترکیب س گلیکولی

فضای آزاد میان یاختهفسفاته و فاقد فسفات(

3( در واکنش های چرخۀ کربس و گلیکولیز، ATP در سطح پیش ماده 
تولید می شود و در این زمان ها این امکان وجود دارد که الکترون ها به 
ــوند. البته باید  نوعی ترکیب دونوکلئوتیدی )یعنی +NAD( منتقل ش
ــم که در چرخۀ کربس به FAD هم این امکان وجود دارد  یادآورم بش

که الکترون منتقل شود.
ــس، دو نوع ترکیب چهار کربنی و  ــی واکنش های چرخۀ کرب 4( در ط

فاقد فسفات تشکیل می شود.

ــده در صورت -    ٧٤  ــه ش ــرط گفت ــوارد »ج« و »ب« ش »٢«     م
سوال را دارند. در واقع، توضیحاتی که صورت سوال داده است مربوط 
ــکیل NADH در فضای آزاد میان  ــت که منجر به تش به گلیکولیز اس
ــه یک نوع ترکیب نوکلئوتیددار  ــود. در این فرایند، فقط ب یاخته می ش
ــورد الف( در طی  ــود. )رد م ــت، الکترون منتقل می ش که +NAD اس
نخستین مرحلۀ گلیکولیز، امکان آزادشدن فسفات از مولکول آدنوزین 

تری فسفات وجود دارد. )تأیید مورد ج(

بررسی سایر موارد :
ــه کربنی دوفسفاته و قند  ــید س ب( در طی واکنش های گلیکولیز اس
ــود که همگی هم کربن دار  ــکیل می ش ــفاته و ADP تش فروکتوز فس

هستند و هم در ساختار خود دارای دو گروه فسفات می باشند.
ــاختار  د( در طی واکنش های گلیکولیز، پیوند بین اتم های کربن در س
ــفاته می شکند که نوعی ترکیب شش کربنی و دو فسفاته  فروکتوز فس

است.

ــون -    ٧٦  ــرون و دو ی ــایش FADH2، دو الکت ــی اکس »٤«    درپ
هیدروژن آزاد می شود که همزمان با این فعالیت الکترون های پرانرژی 
ــد و منجر به انتقال فعال یون های  ــپ پروتئینی عبور می کنن از دو پم

هیدروژن می شوند.
بررسی سایر گزینه ها :

ــایش بنیان  1( واکنش هایی از تنفس یاخته ای هوازی که منجر به اکس
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٦٥

»1«   فقط مورد )ب( صحیح بیان شده است. -    11٩ 
بررسی همة موارد

ــرووات در مادۀ زمینه ای  ــی، مولکول CO2 از پی ــف( در تخمیر الکل ال
ــایش  ــوازی، در مرحلۀ اکس ــود. در تنفس ه ــم آزاد می ش سیتوپالس
پیرووات در میتوکندری، یک مولکول CO2 از پیرووات جدا می شود و 

بنیان استیل تشکیل می شود.
ــیژن  ــرون، الکترون ها در نهایت به اکس ــال الکت ــرۀ انتق ب( در زنجی
ــیژن با گرفتن الکترون به یون اکسید تبدیل  ــند. اکس مولکولی می رس
ــکو، دارای پیش ماده های CO2 و O2 است که  ــود. آنزیم روبیس می ش

دارای نقش کربوکسیالزی و اکسیژنازی است.
ــد ولی  ــش می یاب ــز، +NAD کاه ــای گلیکولی ــی واکنش ه ج( در ط

کربن  دی اکسید آزاد نمی شود. 
ــای  ــه فضای بین دوغش ــی ب ــش داخل ــا از بخ ــا ورود پروتون ه د( ب
ــه بخش داخلی افزایش  ــبت ب میتوکندری، تراکم آنها در این فضا نس
ــمت  ــیب غلظت تمایل دارند که به س ــاس ش می یابد. پروتون ها براس
ــتن  بخش داخلی برگردند. اما تنها راه پیش روی پروتون ها برای برگش
به این بخش، مجموعۀ پروتئینی به نام آنزیم ATPساز است. پروتون ها 
ــرار دارد، می گذرند و انرژی موردنیاز  ــی که در این مجموعه ق از کانال
برای تشکیل ATP از ADP و گروه فسفات فراهم می شود. دقت کنید 

که آنزیم ATPساز جز زنجیرۀ انتقال الکترون به حساب نمی آید.

ــرون، امکان -    1٢0  ــر و زنجیرۀ انتقال الکت ــد تخمی »1«    فراین
ــد. وجود  ــم می کنن ــازی +NAD را فراه ــایش NADH و بازس اکس
ــتین مرحلۀ تنفس  ــداوم واکنش های گلیکولیز )نخس +NAD برای ت

یاخته ای( ضروری است.

A کنته:فرایندهایگلیکولیز،اکس���ایشپی���روواتوچرخۀکربسمنجربه
تشکیلNADHمیشوند؛ولیفرایندهایزنجیرةانتقالالکترونوتخمیر

باعثمیگردندتاNADHاکسایشیابدو+NADبازسازیشود.

NADH حامل الکترون و +NAD پذیرندۀ الکترون محسوب می شود.
4( در هر دوی این فرایندها، ترکیب شش کربنی تولید نمی شود.

»٣«     در حین واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون )تنفس -    11٧ 
ــیژن است ولی در حین واکنش های تخمیر  هوازی( گیرندۀ نهایی اکس
گیرندۀ نهایی الکترون این مولکول نیست. موارد »ب« و »ج« عبارت را 

به درستی تکمیل می کنند.
بررسی همة موارد :

ــوازی، امکان تولید  ــای تنفس یاخته ای ه ــف( همزمان با واکنش ه ال
ATP در سطح پیش ماده وجود دارد.

ــه درون میتوکندری وارد  ــزی ب ــر، اصال هیچ چی ــن تخمی ب( در حی
نمی شود و همۀ واکنش ها در فضای آزاد میان یاخته انجام می گیرند.

ــی در فضای درونی  ــای یوکاریوت ــایش FADH2 در یاخته ه ج( اکس
میتوکندری انجام می شود؛ نه فضای بین غشایی!

د( در حین واکنش های تخمیر الکلی چنین چیزی ممکن است.

ــر الکلی، به -    11٨  ــای مربوط به تخمی ــی واکنش ه »٢«    در ط
ــده یک +NAD بازسازی می شود؛ اما  ازای هر کربن دی اکسید آزادش
 NADH در واکنش های مربوط به اکسایش استیل درون میتوکندری

)نه +NAD(تولید می گردد.
بررسی سایر گزینه ها :

ــود؛ ولی دقت  ــید آزاد می ش ــن تخمیر الکلی کربن دی اکس 1( در حی
ــید که در این فرایند الکترون ها از ترکیبی نیکوتین دار به  ــته باش داش

اتانال منتقل می شوند.
ــایش پیرووات و هم در واکنش های تخمیر  3( هم در واکنش های اکس
ــتیل، اتانال و اتانول( وجود  ــکیل ترکیب دوکربنی)اس الکلی امکان تش
ــید که واکنش های تخمیر الکلی در فضای آزاد  ــته باش دارد. دقت داش

میان یاخته انجام می شوند.
4( در تخمیر الکلی، الکترون های FADH2 مصرف نمی شوند!

تشکیل استیل گلیکولیز
A تخمیر الکلیتخمیر الکتیکیزنجیرۀ انتقال الکترونچرخۀ کربسکوآنزیم

محل وقوع 
در یاخته های 

یوکاریوتی 

فضای آزاد میان 
یاخته

فضای درونی میتوکندری
میتوکندری

فضای آزاد میان غشای درونی میتوکندری
فضای آزاد میان یاختهیاخته

هدف 
تشکیل پیرووات 

ATP و
تولید استیل 

A کوآنزیم

 ATP ساخت
و NADH و 

FADH2

حفظ شیب غلظت یون 
هیدروژن بین دو سمت غشای 
)ATP درونی )در جهت تولید

NAD+ بازسازیNAD+ بازسازی

CO2
نه تولید و نه 

تولید می شود )در دو تولید می شودمصرف
نه تولید و نه نه تولید و نه مصرفمرحله(

تولید می شودمصرف

اجزای زنجیره انتقال الکترون +NAD و NAD+NAD+FADکاهش می یابد
اتانالپیروواتو اکسیژن 

اکسایش 
می یابد

ترکیبات کربن دار و پیروواتقند فسفاته
NADHNADHNADH و FADH2بدون فسفات

ATP ساز(داردنداردداردتولیدATP ندارد نداردغیرمستقیم )آنزیم



یزست شناسی دوازدهم

٩٥

شکر	میان	تست: اگه تونستی سؤال بعدی رو حل کنی، بگو جلوی پات گوسفندی، مرغی یا خروسی قربونی کنند! ,
با -٩٥١ که  تنفس  نوعی   ................. میتوکندری مصرف می شود؛  درون  اکسیژن  که  گیاهی  یاخته های  در  تنفس  نوعی  با  همزمان 

مصرف اکسیژن درون کلروپالست همراه است، ......................
1( برخالف - همزمان با آزادشدن کربن دی اکسید در محل مصرف اکسیژن، مولکولی آلی مصرف می شود.

2( همانند - مولکول های پرانرژی مورد نیاز برای فعالیت زنجیرۀ انتقال الکترون تولید می شوند.
3( برخالف - بخشی از واکنش های شیمیایی در فضای آزاد میان یاخته انجام می شوند.

4( همانند - نوعی ترکیب پایدار و واجد دو گروه فسفات تشکیل می شود.
کدام گزینه در مورد گیاهانی صادق است که ساختار برگ آن ها در شکل مقابل دیده می شود؟-٩٦١

1( یاخته های اطراف دستجات آوندی توانایی تثبیت کربن برخالف توانایی آزاد کردن CO2 را دارند.
2( نخستین ترکیب پایدار ایجادشده در چرخۀ کالوین در این گیاهان دارای 4 اتم کربن است.

3( آنزیم های مصرف کنندۀ کربن دی اکسید، همگی در ایجاد ترکیبات اسیدی موثر هستند.
4( مصرف اکسیژن توسط آنزیم ریبولوز بیس فسفات کربوکیسالز-اکسیژناز دور از انتظار است.

کدام گزینه عبارت مقابل را به طور مناسب تکمیل می کند؟ » در گیاهان C4، درپی تثبیت کربن دی اکسید در مسیر آنزیمی ............ «-٩٧١
1( اول، با فعالیت آنزیم روبیسکو نخستین ترکیب پایدار کربن دار تشکیل می شود.

2( دوم، پیش از تولید نخستین ترکیب پایدار، مصرف ATP و NADPH دور از انتظار است.
3( دوم، نوعی ترکیب شش  کربنی ناپایدار در نتیجۀ مصرف نوعی اسید سه کربنی تشکیل می شود.

4( اول، همزمان با مصرف مولکول نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات، نوعی مولکول قند سه کربنی تولید می شود.
چند مورد زیر در ارتباط با مولکولی واجد جایگاه فعال،  در گیاه ذرت صحیح است که نخستین ترکیب پایدار در فتوسنتز را تولید می کند؟-٩8١

الف( واجد میل ترکیبی زیادی برای اثرگذاری بر اکسیژن و مولکول های کربن دار است.
ب( موجب آزادشدن مولکول کربن دی اکسید از نوعی ترکیب شیمیایی با خاصیت اسیدی می شود.

ج( برخی پیش ماده های آن، می توانند در جایگاه فعال نخستین آنزیم واکنش های چرخۀ کالوین قرار  گیرند.
د( با فعالیت خود موجب تغییر تعداد اتم های کربن نوعی ترکیب اسیدی در یاخته های اطراف دستجات آوندی می شود.

4 )4      3 )3        2 )2      1 )1
یاخته های غالف آوندی در گیاهان C4 برخالف گیاهان C3 چه مشخصه ای دارند؟-٩٩١

1( درون سبزدیسه های خود، آنزیمی با توانایی شرکت در واکنش های تنفس نوری دارند.
2( با کمک نوعی آنزیم، کربن دی اکسید را به نوعی اسید سه کربنی اضافه می کنند.

3( توانایی آزاد کردن کربن دی اکسید از نوعی ترکیب سه کربنی را دارند.
4( دارای فضای بین یاخته ای زیادی در بین خود هستند.

شکر	میان	تست: باز هم بریم سراغ یک تست طوالنی که قراره اعصابت رو خط خطی کنه! ,
 چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟-١٠٠١

» در گیاهانی که یاخته های اطراف دستجات آوندی سبزدیسه دارند؛ همزمان با واکنش های مربوط به تثبیت کربن ................... «
الف( به دنبال تجزیۀ نوعی اسید چهارکربنی در یاخته های میانبرگ، مولکول کربن دی اکسید از این یاخته ها خارج می شود.

ب( ترکیب حاصل از افزوده شدن CO2 به اسید سه کربنی، از یاخته های غالف آوندی به یاخته های میانبرگ منتقل می شود.
ج( اسید سه کربنی حاصل از تجزیۀ اسید چهار کربنی در یاخته های غالف آوندی، در واکنش های چرخۀ کالوین شرکت می کند.

د( در نتیجۀ افزوده شدن CO2 به اسید سه کربنی توسط آنزیم روبیسکو، ترکیب شیمیایی دیگری با خاصیت اسیدی تولید می شود.
1 )4      2 )3      3 )2      4 )1

در گیاه ذرت، حین تثبیت کربن در مسیر آنزیمی ............. برخالف مسیر آنزیمی دیگر ....................-١٠١١
1( دوم – نوعی ترکیب چهار کربنی تک فسفاته و دارای خاصیت اسیدی ایجاد می شود.

2( اول - مولکولی واجد جایگاه فعال با تمایل شدید به واکنش با مولکول اکسیژن فعالیت می کند.
3( اول - با انتقال کربن دی اکسید به نوعی مولکول قند سه کربنی، ترکیبی با خاصیت اسیدی تشکیل می شود.

4( دوم - نخستین ترکیب کربن دار تشکیل شده، ناپایدار بوده و تعداد اتم های کربن بیشتری از ریبولوز بیس فسفات دارد.

TNT

TNT

TNT

TNT

TNT



سؤاالت فصل ششم

١٠٠

ترکبیی	با	فصل	5  !
شکر	میان	تست: به جان کربس قسم که فصل 5و 6 آفریده شده اند برای ترکیب! پس تا وقتی این تست ها رو حل نکنی، مجوز ورود به مرحله بعد  ,

رو بهت نمی دیم!
در یاخته های یوکاریوتی، آنزیم ATP ساز میتوکندری همانند آنزیم ATP ساز سبزدیسه چه ویژگی دارد؟-١٣2١

1( در غشای این اندامک ها قرار گرفته  و دارای قسمتی برجسته به سمت فضای بسترۀ آن ها است.
2( با جابه جایی یون هیدروژن در جهت شیب غلظت، موجب تشکیل پیوند پرانرژی و آزادشدن مولکول آب می شود.

3( پس از افزودن گروه فسفات به مولکول ADP، ترکیب حاصل را به درونی ترین فضای اندامک دوغشایی منتقل می کند. 
4( با دریافت انرژی الکترون های برانگیختۀ موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون، نیاز خود برای تولید مولکول ATP را تأمین می کند.

کدام گزینۀ زیر در ارتباط با اندامک هایی درست است که در واکنش های مربوط به تنفس نوری نقش ایفا می کنند؟-١٣٣١
1( با کمک نوعی ساختار متشکل از مولکول های نیتروژن دار، رشته های پلی پپتیدی را تولید می کنند.

2( با کمک نوعی آنزیم، قادر به افزودن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار به ADP است.
3( غشای داخلی با چین خوردگی های زیاد و توانایی تشکیل زنجیرۀ انتقال الکترون دارند.

4( در فضای درونی خود، فاقد رشته های پلی نوکلئوتیدی خطی می باشند.
در یاخته های میانبرگ نرده ای گیاهان C3 در فضای بین غشایی ..................-١٣٤١

1( سبزدیسه همانند فضای تیالکوئید، آنزیم تجزیه کنندۀ مولکول آب فعالیت می کند. 
2( میتوکندری همانند فضای درونی این اندامک، یون های هیدروژن قابل مشاهده هستند.

3( سبزدیسه برخالف فضای درونی آن، امکان تولید مولکول های پلی نوکلئوتیدی وجود دارد.
4( میتوکندری برخالف فضای درونی این اندامک، امکان تولید ATP به روش اکسایشی وجود دارد.

چند مورد عبارت زیر را نادرست کامل می کند؟-١٣٥١
» در یاخته های غالف آوندی گیاهان C4 در غشای داخلی میتوکندری ................... «

الف( همانند غشای تیالکوئید، برای فعالیت اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون تجزیۀ مولکول های آب ضروری است. 
ب( برخالف غشای خارجی سبزدیسه، عبور الکترون های پرانرژی از اجزای زنجیرۀ انتقال الکترون قابل مشاهده است.

ج( همانند غشای تیالکوئید، پمپ های یونی بدون مصرف مولکول آدنوزین تری فسفات، قادر به جابه جاکردن +H هستند.
د( برخالف غشای داخلی سبزدیسه، همزمان با انتقال +H در خالف جهت شیب غلظت توسط آنزیم ATPساز، به ADP فسفات اضافه می شود.

1 )4      2 )3      3 )2      4 )1
در هر زمانی از واکنش های مربوط به ................. می شود؛ قطعًا مولکول ATP .................. می گردد.-١٣٦١

1( نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای که ترکیب سه کربنی و فاقد گروه فسفات، تشکیل - مصرف
2( واکنش های مستقل از نور در گیاه گل رز که ریبولوز بیس فسفات، بازسازی – مصرف
3( نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای که فروکتوز فسفاته به قندفسفاته، شکسته – تولید

4( واکنش های مستقل از نور در گیاه گل رز که قند سه کربنی، تشکیل - تولید
در واکنش های مربوط به اکسایش بنیان استیل در فضای بسترۀ میتوکندری برخالف واکنش های مربوط به تثبیت کربن در -١٣٧١

گیاهان C3 کدام یک از موارد زیر روی می دهد؟
1( مصرف مولکول های پرانرژی نظیر ATP – تشکیل نوعی ترکیب شش کربنی ناپایدار

2( تشکیل نوعی ترکیب سه کربنی – مصرف شدن مولکول کربن دی اکسید
3( تشکیل نوعی ترکیب پنج کربنی - آزادشدن مولکول کربن دی اکسید

4( انتقال الکترون به FAD – تشکیل نوعی ترکیب چهارکربنی 
در واکنش های مربوط به مسیر آنزیمی دوم تثبیت کربن در یاخته های غالف آوندی گیاه ذرت ...................... می شود.-١٣8١

1( همانند چرخۀ کربس، در نتیجۀ جداشدن فسفات از مولکول ATP نوعی ترکیب قندی، تشکیل
2( همانند گلیکولیز پیوند بین اتم های کربن موجود در ساختار نوعی ترکیب شش کربنی و دو فسفاته، شکسته

3( برخالف چرخۀ کربس، نخستین واکنش توسط نوعی آنزیم با توانایی افزودن دو گاز مختلف به ریبولوز فسفات، انجام
4( برخالف گلیکولیز ترکیبی کربن دار با ثابت ماندن تعداد اتم های کربن ساختارش به ترکیب دیگری، تبدیل

TNT

TNT

TNT

TNT
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بررسی سایر گزینه ها :
ــتم 1 منشأ  1( در زنجیرۀ انتقال الکترونی که از الکترون های فتوسیس

می گیرد، هیچ الکترونی از پمپ هیدروژن، عبور نمی کند.
3( هیچ الکترونی از آنزیم ATP ساز عبور نمی کند.

ــکل صفحۀ 83 کتاب درسی دوازدهم، الکترونی که از  4( با توجه به ش
کلروفیل P700 خارج می شود، به سمت  +NADP دیگر می رود و در 
همین مسیر باعث از پروتئین های مختلفی عبور می کند که هیچ یک 

به طور کامل در سطح داخلی غشای تیالکوئید قرار ندارند.
ــال الکترون به صورت زیر  ــیر عبور الکترون ها بین دو زنجیرۀ انتق مس

است:

ــرون اول )اون زنجیره ای که -١٤2١١١١ ــال الکت ــرۀ انتق »٤«   در زنجی
ــتم است( پمپ هیدروژن که نوعی پروتئین سراسری  بین دو فتوسیس
غشای تیالکوئید است الکترون دریافت می کند؛ ولی در زنجیرۀ انتقال 
ــتم 1 را می گیرد( هیچ  ــرون دوم )اونی که الکترون های فتوسیس الکت

پروتئین سراسری غشای تیالکوئید الکترون نمی گیرد. 
بررسی سایر گزینه ها :

ــرون اول زمینۀ تولید  ــرۀ انتقال الکت ــۀ واکنش های زنجی 1( در نتیج
 NADPH و در نتیجۀ زنجیرۀ انتقال الکترون دوم، زمینۀ تولید ATP
ــود. پس هر دوی این زنجیره ها در تولید برخی ترکیبات  فراهم می ش

مورد نیاز چرخۀ کالوین موثرند.

A  کنته: عبور الکترون از پمپ هیدروژنی ← انتقال فعال یون هیدروژن
بدون مصرف ATP ← افزایش غلظت یون هیدروژن در فضای درونی 

تیالکوئید

←

عبور الکترون از آبگریزترین عضو 
زنجیرۀ انتقال الکترون

 عبور الکترون از پمپ هیدروژن 
و تأمین انرژی الزم برای انتقال 

فعال این یون

←

 P680 خروج الکترون از کلروفیل

 انتقال انرژی به مرکز واکنش

 عبور الکترون از پروتئین موجود 
بر سطح داخلی غشای تیالکوئید

انتقال به کلروفیل P700 در 
فتوسیستم 1

←
←

←

برخورد نور به آنتن های گیرندۀ نور

←
←

زنجیرۀ اول

←

 انتقال الکترون به دو عضو 
زنجیرۀ انتقال الکترون )در سطح 

خارجی غشای تیالکوئید(

 انتقال به +NADP و 
NADPH تشکیل

←

 P700 خروج الکترون از کلروفیل

 انتقال انرژی به مرکز واکنش 
P700 خروج الکترون از کلروفیل

←

برخورد نور به آنتن های گیرندۀ نور 

←
←

زنجیرۀ دوم

امکان ایجاد الکترون های برانگیخته وجود دارد.
ــت که یکی از اجزای زنجیرۀ  ــمت اول فتوسیستم 1 اس 4( منظور قس
ــطح خارجی غشای تیالکوئید را کاهش می دهد.  انتقال الکترون در س
ــا +NADP را  ــت ت ــای خود قادر اس ــا الکترون ه ــتم ب این فتوسیس
ــل در کاهش غلظت یون  ــد و به همین دلی ــه NADPH تبدیل کن ب

هیدروژن در فضای بسترۀ سبزدیسه می تواند موثر باشد.

»٤«   همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.-١٤٠١١١١
بررسی همۀ موارد :

الف( امکان انتقال الکترون به NADPH وجود ندارد.

A  ،توانای���ی دریافت الکترون ن���دارد. از طرف دیگر NADPH :کنت�ه
+NADP نیز در واکنش های فتوسنتز اکسایش نمی یابد!

ــته باشید که انتقال یون هیدروژن توسط اجزای زنجیرۀ  ب( دقت داش
انتقال الکترون بدون مصرف ATP انجام می گیرد.

ــای  ــرون از پمپ هیدروژن، این پروتئین غش ــه دنبال عبور الکت ج( ب
ــرژی الکترون های برانگیخته این قابلیت را پیدا  تیالکوئید با مصرف ان
ــتره به درون تیالکوئید  ــد که یون های هیدروژن را از درون بس می کن

منتقل کند. در این گزینه برعکسش گفته شده!
د( دقت داشته باشید که +NADP اکسایش نمی یابد!

ــتم 2 -١٤١١١١١ ــه فتوسیس ــی ک ــال الکترون ــرۀ انتق »2«   در زنجی
ــدۀ نهایی الکترون  ــد؛ دریافت کنن ــن می کن ــای آن را تامی الکترون ه

کلروفیل های a موجود در فتوسیستم 1 است. 

زنجیرۀ انتقال 
الکترون 1

زنجیرۀ انتقال 
الکترون 2

تعداد پروتئین های 
موجود در آن

2 عدد پروتئین3 عدد پروتئین

محل
بین فتوسیستم 

1 و 2
بین فتوسیستم 1 و 

NADP+

نداردداردپروتئین ناقل پروتون ها

NADPH داردنداردتولید

ATP نداردنداردمصرف

ATP نداردنداردتولید

پروتئین در سطح 
داخلی تیالکوئید

ندارددارد

داردداردپروتئین سطحی

دریافت الکترون از 
کدام فتوسیستم است؟

 
فتوسیستم 1فتوسیستم 2

دریافت کنندۀ 
الکترون های آن 

کیست؟
+NADPفتوسیستم 1 
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انتقال الکترون نیست!
بررسی سایر گزینه ها :

ــط پروتئین واجد توانایی انتقال فعال انجام می شود،  1( مورد اول توس
ولی مورد دوم نه!

3 و 4( مورد اول بدون تولید و مصرف ATP انجام می شود؛ ولی مورد 
دوم با تولید ATP همراه است. )رد گزینۀ 3 و 4(

ــا توجه به -١٤٩١١١١ ــت. ب ــوال، +NADP اس ــور صورت س »٣«   منظ
پاورقی صفحۀ 82 کتاب درسی، این ترکیب شیمیایی در ساختار خود 

دارای باز آلی آدنین و گروه فسفات است.

A  1 کنته: آخرین ترکیب ش���یمیایی که الکترون های برانگیختۀ فتوسیس���تم
را دریافت می کند؛ +NADP و آخرین ترکیب ش���یمیایی که الکترون های 

برانگیختۀ فتوسیستم 2 را دریافت می کند، کلروفیل P700 است.

بررسی سایر گزینه ها :
1( این NADPH است که در طی واکنش های مستقل از نور فتوسنتز 

!NADP+ مصرف می شود؛ نه
 2( تولید و مصرف این ترکیب، درون فضای سبزدیسه انجام می شود.
ــه NADPH، به وجود دو الکترون  ــان با تبدیل +NADP ب 4( همزم

نیاز است.

پروتئین ناقل 
آنزیم ATPسازتیالکوئید

عملکرد
انتقال پروتون ها از 

بستره به درون فضای 
تیالکوئید

انتقال یون های هیدروژن از 
درون تیالکوئید به بستره

نوع انتقال یون 
هیدروژن

انتشار تسهیل شدهانتقال فعال

از آن الکترون 
عبور می کند

خیربله 

جزئی از 
زنجیرۀ انتقال 

الکترون
نیستهست 

انتقال 
پروتون ها

در جهت شیب غلظتخالف شیب غلظت

ATP خیرخیرمصرف

ATP بلهخیرتولید

 PH تاثیر بر
بستره

کاهشافزایش

 PH تاثیر بر
فضای درون 

تیالکوئید
افزایشکاهش 

شیب غلظت یون های انرژی الکترون هامنبع انرژی 
هیدروژن

1( راه انتق���ال یون ه���ای هیدروژن به درون تیالکوئید اس���ت ← پمپ 
هیدروژن 

2( راه انتق���ال یون های هیدروژن به خارج از تیالکوئید اس���ت ← آنزیم 
ATP ساز

»٣«   با توجه به شکل زیر، عضوی از زنجیرۀ انتقال الکترون که -١٤٧١١١١
مستقیماً الکترون های برانگیختۀ خود را به فتوسیستم 1 می دهد؛ در سطح 

داخلی غشای تیالکوئید قرار گرفته است.
بررسی سایر گزینه ها :

ــرۀ انتقال الکترون که در  ــکل زیر، عضوهایی از زنجی 1( با توجه به ش
ــطح خارجی غشای این ساختار قرار دارند، الکترون را از آبگریزترین  س
عضو زنجیرۀ انتقال الکترون نگرفته اند. به نکته زیر دقت کن تا بفهمی  

چی میگم. 

A : کنته: در ارتباط با زنجیرۀ انتقال الکترون غشای تیالکوئید می توان گفت
1( آبگریزتری���ن عضو این زنجی���ره در مجاورت فتوسیس���تم 2 قرار دارد و 

الکترون های برانگیختۀ این فتوسیستم را مستقیماً دریافت می کند.
2( در نخس���تین زنجی���رۀ انتقال الکترون، آخرین پروتئین در س���طح داخلی 
غش���ای تیالکوئید قرار داش���ته و به طور مس���تقیم الکترون های خود را به 

فتوسیستم 1 می دهد.
3( پروتئی���ن سراس���ری فع���ال در زنجیره های انتق���ال الکترون، پمپ 

هیدروژن است که در زنجیرۀ انتقال الکترون اول فعالیت دارد.
4( دو عض���و زنجیره ه���ای انتقال الکترون در مجاورت س���طح خارجی قرار 
دارند و در تماس با مایع بستره قرار می گیرند که این دو در دومین زنجیرۀ 
انتقال الکترون)بین فتوسیس���تم 1 و+NADP( دیده می شوند. یکی ازین 

اعضا الکترون های خود را مستقیماً به +NADP می دهد.

2( یون هیدروژن را کانال ATP ساز به درون بستره منتقل می کند که 
عضوی از زنجیرۀ انتقال الکترون نیست.

4( در زنجیرۀ انتقال الکترون، پمپ الکترونی نداریم!

A  کنته: توی خیلی از آزمون های آزمایش���ی ممکن اس���ت، به جای واژه
پمپ هیدروژنی یا پمپ پروتونی از واژۀ »پمپ الکترونی« استفاده کنند که 

وجود خارجی ندارد و غلط است!

ــد، با فعالیت -١٤8١١١١ ــدروژن به درون تیالکوئی ــون هی »2«   ورود ی
ــود؛ ولی  پمپ هیدروژنی موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون انجام می ش
ــاز روی  ــدروژن از تیالکوئید به کمک آنزیم ATP س ــون هی خروج ی
ــاز عضوی از زنجیرۀ  ــید که آنزیم ATP س ــته باش می دهد. دقت داش



سالم مجدد!
داریم کم  کم به خط پایان نزدیک میشیم... 

مطالب این فصل با مطالب چهار فصل اول کتاب دوازدهم ارتباط زیادی دارند و در عین حال بسیار هم آسون هستند. 
گفتار اول این فصل نسبت به دو گفتار بعدی آن، مهم  تره ولی خب حواستون باشه که توی گفتارهای 2 و 3 هم مطالب جدید و جذابی 
مثل »مهندسی پروتئین«، »ژن درمانی«، »تولید انسولین« و »تولید واکسن« و ...دیده می   شوند که می   تونند نظر طراحارو به خودشون جلب کنند.

مباحث مهمترکیبیمستقلتعداد کل سؤاالت

ساختار انسولین-11کنکور داخل کشور 98

ساختار انسولین-11کنکور خارج کشور 98
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کدام گزینۀ زیر در ارتباط با اندامی درست است که یاخته های بنیادی بالغی با توانایی تولید یاخته های مجرای صفرا را ایجاد می کند؟-٨6١
۱( تنها محل مرگ گویچه های قرمز محسوب می شود.

۲( با مصرف اوره و مولکول های آب، قادر به تولید آمونیاک می باشد.
۳( فقط توسط خون تیره تغذیه شده و توانایی تولید هورمون افزاینده خون بهر را دارد.

4( توانایی ذخیرۀ چربی و آهن را داشته و در سطحی باالتر از غدۀ ترشح کنندۀ انسولین قرار گرفته است.
با توجه به شکل مقابل که بالستوال را نشان می دهد، تودۀ یاخته ای .................. -٨٧١

۱( ۲ همانند ۱، در تشکیل الیه های زایندۀ جنین نقش مهمی دارند.
۲( ۲ برخالف ۱، دارای یاخته هایی با خاصیت بنیادی وتمایزیافتگی زیاد است.

۳( ۱ همانند ۲، در ایجاد یاخته هایی با توانایی ترشح آنزیم های مؤثر در فرایند جایگزینی نقش مهمی دارد.
4( ۱ برخالف ۲، قادر به ایجاد یاخته هایی است که توانایی ترشح هورمونی را دارند که اساس تست بارداری محسوب می شود.

کدام گزینه عبارت مقابل را درست کامل می کند؟» گروهی از یاخته های بالستوال که .............. به طورقطع ................ «-٨٨١
۱( در تماس مستقیم با مایع درون آن قرار می گیرند – دارای توانایی تقسیم و تمایز اندکی هستند.

۲( در پی تقسیم و تمایز پرده آمنیون را می سازند – توانایی ایجاد همۀ بافت های جنین را دارند.
۳( در تشکیل الیه های خارج جنینی مؤثر هستند – توانایی ترشح آنزیم های تجزیه کننده را دارند.
4( الیه های زاینده جنین را تشکیل می دهند – در تشکیل بخش  ترشح کننده HCG نقش دارند.

تودۀ یاخته ای حاصل از تقسیم یاخته تخم که در انتهای لوله های رحمی دیده می شود، دارای کدام مشخصه زیر است؟-٨٩١
۱( الیه درونی آن یاخته هایی تخصص یافته با قابلیت تکثیر زیاد دارد.

۲( به شکل توده ای توخالی از یاخته ها بوده که درون آن از مایعی پرشده است.
۳( الیه بیرونی این توده یاخته ای در تشکیل پرده های محافظت کننده از جنین نقش دارد.

4( محتوای ژنومی میان یاخته همۀ یاخته های آن مشابه محتوای ژنومی میان یاخته تخمک است.

 کابررد یزست فنایرو در کشاورزی : 
تحول در کشاورزی نوین موجب کدام یک از موارد زیر شده است؟-٩٠١

۱( استفاده از هر نوع روش ممکن برای افزایش تنوع محصوالت کشاورزی 
 ۲( کاهش میزان آلودگی های زیست محیطی و افزایش استفاده از ماشین های کشاورزی

۳( کاهش میزان تنوع ژنی همراه با افزایش سطح زیر کشت و افزایش تخریب جنگل ها و مراتع گیاهی
4( افزایش چشمگیر محصوالت کشاورزی همزمان با کاهش میزان استفاده از سموم شیمیایی آلوده کنندۀ محیط زیست

ترکیبات ضد حشره تولید شده توسط باکتری های خاکزی .................-٩1١
۱( در پی تغییر و فعال شدن، از باکتری ها ترشح می شوند.

۲( موجب مرگ یاخته) های( بدن جاندار فعال کنندۀ خود می شوند.
۳( پس از فعال شدن موجب اختالل در عملکرد آنزیم های گوارشی می شوند.

4( در حالت غیرفعال، تعداد پیوندهای کوواالن کمتری نسبت به حالت فعال دارند.
کدام یک از گزینه های زیر درست بیان شده است؟-٩٢١

۱( سم پاشی مزارع پنبه موجب ورود الرو به درون غوزه های پنبه می شود.
۲( الرو یا همان نوزاد کرمی شکل، فاقد توانایی آلوده کردن غوزه های نارس پنبه است.

۳( برای از بین بردن الرو موجود در غوزه های گیاه پنبه، نیازی به سم پاشی زیاد مزارع پنبه نیست.
4( با ایجاد گیاهان پنبه واجد توانایی تولید برخی از ترکیبات باکتری های خاکزی، میزان آلودگی محیط زیست کاهش یافته است.

» در حین ایجاد گیاهان پنبۀ مقاوم به آفات گیاهی، .................. «-٩٣١ چند مورد، عبارت مقابل را نادرست تکمیل می کند؟ 
الف( ژن مربوط به آنزیم فعال کنندۀ این ترکیبات سمی به کمک ناقل همسانه سازی به درون یاخته های گیاهی منتقل می گردد.

ب( درون یاخته های گیاه با شکسته شدن تعدادی پیوند کوواالن موجود در پروتئین سمی تشکیل شده، این پروتئین فعال می گردد.
ج( استفاده از آنزیم های برش دهنده همزمان با فرایندهای همسانه سازی ژن پروتئین سمی درون یاخته های گیاهی انجام می گیرد.

د( پروتئین سمی تولیدی باکتری های خاکزی با سازوکارهای زیست فناوری به درون یاخته های واجد شبکۀ آندوپالسمی منتقل می شود.
4 )4    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱
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کدام گزینۀ زیر در مورد ترکیبات ضد حشره تولید شده توسط باکتری های خاکزی، صادق است؟-٩4١
۱( پیش از ورود به بدن جانوران، قابلیت تخریب یاخته های موجود در دیوارۀ لولۀ گوارش آن ها را پیدا می کنند.

۲( همسانه سازی ژن این ترکیبات پروتئینی در یاخته های گیاهان، موجب ایجاد مقاومت نسبت به حشرات می شوند.
۳( با شکسته شدن پیوندهایی توسط آنزیم های موجود در محل آغاز گوارش شیمیایی در بدن حشرات، به حالت فعال تبدیل می شوند.

4( متعلق به متنوع ترین گروه مولکول های زیستی از نظر ساختار شیمیایی و عملکرد بوده و دارای تنظیم بیان ژن در سطح پس از ترجمه هستند..
کدام گزینۀ زیر در ارتباط با کاربرد زیست فناوری در کشاورزی و اثرات آن درست است؟-٩٥١

۱( به علت مقاوم شدن الروهای حمله کننده به غوزۀ پنبه، باید میزان استفاده از سموم و آفت کش ها افزایش یابد.
۲( در پی مقاوم شدن گیاهان پنبه به آفات، کرم پس از ورود کامل به درون غوزه توسط این گیاهان از بین می رود.

۳( اصاًلح بذر برای ایجاد گیاهان مطلوب و تولید گیاهان حساس به شرایط خشکی و شوری از دستاوردهای آن است.
4( یکی از نتایج آن، تنظیم ترشح هورمون محرک ریزش برگ ها در گیاهان، برای تنظیم سرعت رسیدن میوه ها می باشد.

کدام گزینه عبارت مقابل را درست تکمیل می کند؟» به دنبال حملۀ ................ قطعًاً ............... «-٩6١
۱( ویروس به گیاهان – ترشح سالیسیلیک اسید موجب مرگ یاخته های آلوده به ویروس می شود.

۲( نوعی الرو به غوزۀ پنبۀ مقاوم به حشرات – با ترشح سم فعال توسط یاخته های گیاهی، الرو از بین می رود.
۳( نوعی حشرۀ گیاهخوار به درخت آکاسیا – ترکیبات شیمیایی جذب کنندۀ مورچه ها از این درخت ترشح می شود.

4( نوزاد کرمی شکل به گیاه تنباکو – یاخته های آسیب دیده ترکیبات شیمایی فرار و مؤثر در دورکردن زنبورها ترشح می کنند.

 کابررد یزست فنایرو در پزشکی : 
شکر میان تست: اول از همه برویم سراغ ساختار انسولین که توی کنکور 98 هم بهش توجه زیادی شده بود ...  ,
در ساختار هورمون فعال مؤثر در کنترل دیابت نوع 1 ................. ساختار پیش هورمون آن، ................. قابل مشاهده است.-٩٧١

۲( در مقایسه با – تعداد پیوندهای پپتیدی بیشتری  ۱( همانند - انتهای آمینی زنجیرۀ B به صورت آزاد   
4( نسبت به – تعداد گروه های کربوکسیل آزاد، کمتری ۳( برخالف – بین زنجیرۀ A و B پیوندهای شیمیایی  

چند مورد زیر در ارتباط با هورمون انسولین استخراج شده از لوزالمعدۀ گاو صادق است؟-٩٨١
الف( در درمان دیابت شیرین نوع یک نقش مهمی ایفا می کند.  ب( برخالف انسولین انسانی، به صورت غیرفعال تولید می شود.

ج( می تواند موجب تکثیر برخی از یاخته های ایمنی شود.  د( در حالت غیرفعال دارای دو زنجیره با طول های متفاوت است.
4 )4  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱

کدام یک از گزاره های زیر در مورد ساختار پیش هورمون انسولین صادق است؟-٩٩١
۱( ترجمۀ زنجیرۀ B ساختار آن زودتر از سایر بخش ها انجام می گیرد.

۲( همۀ سطوح ساختاری مولکول های پروتئینی در آن قابل مشاهده هستند.
۳( مشاهدۀ پیوند شیمیایی بین زنجیره های A و B ساختار آن دور از انتظار است.

4( زنجیرۀ B آن به کمک بخش آمینی خود به بلندترین زنجیرۀ ساختار آن اتصال دارد.
 همزمان با تولید انسولین به کمک روش های جدید در مهندسی ژنتیک که برای نخستین بار در سال 1983 انجام گرفت، -1٠٠١

بروز کدام یک از موارد دور از انتظار است؟
الف( رونویسی از روی همۀ زیرواحدهای ژن انسولین

ب( تشکیل پیوند شیمیایی بین زنجیرۀ A و B درون باکتری
ج( انتقال ژن زنجیره های A و B انسولین به دیسک های مختلف

د( استفاده از پادزیست ها برای انتخاب باکتری های دریافت کنندۀ دیسک
4 )4    ۳ )۳    ۲ )۲    ۱ )۱

کدام گزاره در ارتباط با فرایندهای مربوط به تولید انسولین و استفاده از آن، صحیح است؟-1٠1١
۱( همزمان با فعال شدن پیش هورمون انسولین، با مصرف مولکول های آب کوتاه ترین زنجیره از ساختار آن خارج می شود.

۲( با تزریق انسولین تولیدشده به کمک روش های مهندسی ژنتیک، ایجاد پاسخ ایمنی در بدن فرد دور از انتظار است.
۳( مهمترین مرحلۀ ساخت انسولین، شکسته شدن پیوندهای پپتیدی ساختار پیش هورمون درون باکتری ها است.

4( همواره با انتقال دیسک حاوی ژن مربوط به زنجیره های A و B به یک باکتری، یاخته های تراژن ایجاد می شوند.
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عبور اسپرم ها از غدد وزیکول سمینال وجود ندارد. )یازدهم - فصل7(
ــت که در پشت مثانه قرار دارند ولی ترشحات  ــت اس 2( این غدد درس
خود را به انتهای مجرای اسپرم بر منتقل می کنند. )یازدهم - فصل7(

ــتات به اندازۀ گردو است و حالت اسفنجی دارد، نه غدد  3( غدۀ پروس
وزیکول سمینال! )یازدهم - فصل7(

»4«    ترشحات غیریاخته ای، در تغذیه یاخته ها نقش دارند؛ -١٦2١١١١
بنابراین منظور صورت سوال غدد وزیکول سمینال است. غدد وزیکول 
سمینال، در پشت مثانه قرار گرفته اند و ترشحات خود را زودتر از سایر 

غدد برون ریز جنسی به اسپرم ها می افزایند. )یازدهم-فصل 7(
بررسی سایر گزینه ها:

ــمینال در خارج از کیسۀ بیضه قرار گرفته است و امکان  1( وزیکول س

وظیفهویژگی ظاهریمحل قرارگیریتعداد در بدن هر مردغدۀ برون ریز

افزودن مایعی غنی از فروکتوز به اسپرم ها بزرگ تر از غدد پیازی میزراهیپشت مثانه2وزیکول سمینال
)تأمین انرژی الزم برای اسپرم ها(

پروانۀ  مونارک

1- نوزاد این پروانه، جانداری کرمی شکل است که از برگ گیاهان تغذیه 
می کند

2- پروانۀ مونارک با کمک جایگاه خورشید در آسمان، در حین مهاجرت 
از مکزیک تا جنوب کانادار )و بالعکس( جهت خود را پیدا می کند.

ــورد دچار تهوع  ــت و پرنده ای که آن را بخ ــمی اس 3- پروانۀ مونارک س
می شود.

4- بال کبوتر و بال پروانه، اندام های آنالوگ )همکار( محسوب می شوند.

ــتگاه گردش خون باز و قلب لوله ای  دس�تگاه گردش مواد: دارای دس
ــتی بدن آن ها قرار گرفته است. در بدن آن ها  ــتند که در سطح پش هس
ــف و مایع بین    ــود دارد که نقش خون، لن ــام همولنف وج ــی به ن مایع

یاخته ای را دارد و از انتهای باز رگ ها خارج می شود.

دستگاه دفعی حشرات: دارای سامانۀ دفعی به نام لوله های مالپیگی 
ــتند که به روده متصل هستند و پتاسیم، کلر، آب و اوریک اسید از  هس

طریق این لوله ها به روده می ریزد. 

ــت. دستگاه  دس�تگاه عصبی : دارای دو بخش محیطی و مرکزی اس
ــکمی )دارای گره های  ــرات از طناب عصبی ش ــی مرکزی در حش عصب
عصبی( و مغز )دارای گره های به هم جوش خورده( تشکیل شده است. 

ــزرگ و ضخیم  ــکلت بیرونی ب ــرات دارای اس دس�تگاه حرکتی : حش
هستند.

دستگاه حسی: حشرات دارای چشم مرکب هستند که از تعداد زیادی 
ــت که هر یک از این واحدها از  ــتقل بینایی تشکیل شده اس واحد مس
ــکیل شده اند و هر یک  ــی، قرنیه و تعدادی گیرندۀ نوری تش یک عدس
از این واحدها تصویری از بخش کوچکی از میدان دید ایجاد می کنند.

ــتند، اما  ــرات دارای ایمنی غیراختصاصی هس دس�تگاه ایمنی : حش
ایمنی اختصاصی ندارند.

دس�تگاه تولید مثلی: همۀ حشرات لقاح داخلی دارند که در آن لقاح 
ــرات دارای اندام  ــود. دقت کنید ک حش در بدن جانور ماده انجام می ش

های تولیدمثلی تخصص یافته هستند.

ملخ
مسیر حرکت غذا در لولۀ گوارش ملخ : دهان ← مری ← چینه دان ← 
ــت روده ←  ــه های معده ← معده ← روده ← راس پیش معده ← کیس

مخرج 

ــرعت و ترکیب شیمایی شیرۀ پرورده استفاده شته از این جانور برای تعیین س
می شود.

جیرجیرک

ــای صوتی در تماس با  ــی خود دارای گیرنده ه ــر روی پاهای جلوی 1- ب
پردۀ صماخ است.

ــل انتخاب جفت را انجام می دهد.  ــی جیرجیرک جانور نر، عم 2- در نوع
این نرها کیسه های سفیدرنگ را به درون جنس ماده وارد می کنند.

ــا، آواز جنس نر اطالعاتی نظیر  ــن جفت گیری در جیرجیرک ه 3- در حی
جنس و نوع گونه را به جنس ماده اطالع می دهد.

زنبور

1- با کمک چشم مرکب خود قادر به دیدن امواج فرابنفش هستند.
ــایر  ــکارچی به س ــدار خطر حضور ش ــا از فرومون ها برای هش 2- زنبوره

زنبورها استفاده می کنند.
3- گرده افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبورها است.

ــل از زنبور  نر، زنبور ماده و زنبور ملکه تشکیل  4- جمعیت زنبورهای عس
ــت که زنبور ملکه در این بین توانایی بکرزایی دارد و زنبورهای  ــده اس ش

ماده قادر به تولید گامت نیستند و نابارور هستند.
ــر روی جانورانی که به گیاه تنباکو  ــی با تخم گذاری ب 5- زنبورهای وحش

حمله می کنند، موجب مرگ آن ها می شوند.

مورچه

مورچۀ 
برگ بر

ــی از مورچه ها با وظایف مختلف دارند که با جمع آوری برگ ها و  اجتماع
استفاده از آن ها برای پرورش قارچ ها، از قارچ ها به عنوان منبع غذا استفاده 

می کنند. 

مورچۀ 
درخت 
آکاسیا

ــد و در صورتی که جانور یا  ــیا می باش قلمرو این مورچه ها درخت آکاس
گیاهی به این درخت حمله کند، این مورچه ها به آن حمله می کنند.


