نام آزمون :شارش انرژی
سواالت :فصل پنج و شش دوازدهم
تهیه و تألیف :دکتر فرضی

دکتر ساالر فرضي

 - 1کدام گزینه دربارۀ واکنشهای مرحلۀ بیهوازی تنفس در یک سلول میان برگ اطلسی ،درست است؟
با تولید هر ترکیب کربندار دو فسفاته ،دو مولکول  AT Pمصرف میگردد.

با تولید هر ترکیب کربندار بدون فسفات ،دو مولکول  AT Pایجاد میشود.

با تولید هر ترکیب کربندار دو فسفاته ،یک مولکول  N ADHتولید میشود.

با تولید هر ترکیب کربندار یک فسفاته ،یک مولکول  N ADمصرف میگردد.
+

 - 2چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟

«در یک یاختۀ زندۀ کبدی ،به دنبال مصرف اسید دوفسفاته در فرآیند قندکافت ،تمامی محصوالت تولید شده » ..................
• دارای سه اتم کربن هستند.

• نوعی مادۀ آلی محسوب میشوند.

• فاقد گروههای فسفات هستند.
صفر

• وارد راکیزه میشوند.

۲

۱

۳

 - 3چند جملۀ زیر در مورد مولکول آدنوزین تریفسفات به درستی بیان شده است؟

الف) میتواند با مصرف انرژی و اضافه شدن دو گروه فسفات به نوکلئوتید تکفسفاته بهوجود آید.
ب) در ساختار آن برخالف ساختار  ،AM Pسه حلقۀ آلی به کار رفته است.

ج) مولکول آلی آدنین توسط حلقۀ بزرگ خود به قند ریبوز متصل است.

د) برای تبدیل آن به مولکول  ،AM Pیک مولکول آب مصرف میشود.
۱

۳

۲

۴

 - 4با توجه به مراحل انجام قندکافت ،در کدام مرحله ،واکنش اکسایشی و کاهشی انجام میشود؟
تبدیل ترکیب شش کربنۀ بدون فسفات به ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته

تبدیل ترکیب سه کربنۀ یک فسفاته به ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته

تبدیل ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته به پیرووات

تبدیل ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته به ترکیب سه کربنۀ یک فسفاته
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دکتر ساالر فرضي
 - 5کدام گزینه ،برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟

«در یک یاخته پوششی زنده و فعال مری ،الزم است تا محصول نهایی قندکافت (گلیکولیز) ابتدا » ..................
در درون راکیزه (میتوکندری) N AD ،بسازد.

در راکیزه (میتوکندری) C O۲ ،از دست بدهد.

در غشای درونی راکیزه (میتوکندری) ،به کوآنزیم  Aمتصل شود.

در مادۀ زمینۀ میانیاخته (سیتوپالسم) ،اکسایش بیشتری بیابد.

+

 - 6با توجه بهاینکه کاهش  N ADدر مرحلۀ  ۳قندکافت رخ میدهد؛ کدام گزینه به این مرحله اشاره دارد؟
+

تبدیل سوخت رایج یاخته به فروکتوزفسفاته

تبدیل قند شش کربنۀ دوفسفاته ،به دو قند سه کربنۀ تک فسفاته

تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات

تبدیل قند سه کربنۀ تک فسفاته به اسید دوفسفاته

 - 7چند مورد از موارد زیر در ارتباط با آنزیمهای یاختههای کبدی نادرست است؟
الف) توانایی تولید و مصرف  C O۲را دارند.

ب) نقش در تولید و ذخیرۀ انرژی را دارند.

ج) در انواعی از واکنشهای سوخت و سازی دخالت دارند.

د) توانایی ذخیرۀ آهن را دارند.
 ۴مورد

 ۲مورد

 ۳مورد

 ۱مورد

 - 8در هر یاختۀ ماهیچهای انسان ،به هنگام مصرف یک مولکول گلوکز و بهمنظور تولید هر ترکیب سهکربنی غیرقندی دوفسفاته طی اولین مرحلۀ تنفس

یاختهای ،بهترتیب از راست به چپ کدام تولید و مصرف میشود؟
۲N AD

+

شارش انرژی

۱N ADH , ۲ADP

۲ADP

,

۲AT P , ۱N ADH
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۲AT P

,

۲N AD

+

دکتر ساالر فرضي

 - 9چند مورد ،در ارتباط با همۀ یاختههای بدن یک فرد بالغ که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارنددرست است؟

الف) تجزیۀ گلوکز را همواره در سیتوپالسم شروع مینمایند.

ب) میتوانند ترکیبی بدون آنزیم تولید کنند که به گوارش چربیها کمک میکند.

ج) فقط با کمک آنزیمهای درون سلولی خود فعالیت میکنند.

د) گلوکز را بهطور مستقیم از انشعابات سرخرگها دریافت میکنند.
۱

۳

۲

۴

 - 10چند مورد از موارد زیر جایخالی را بهطور نادرستی تکمیل میکنند؟

در مراحل تنفس یاختهای در میانیاخته ،هر مولکول ..................

الف) قند ک فسفاته از فسفاته شدن قند بدون فسفات به وجود آمده است.

ب) قند دارای دو فسفات بعد از طی مراحلی به مولکول قند سهکربنی تبدیل میشوند.
ج) قند بدون فسفات از طریق از دست دادن قندی فسفاتدار بهوجود آمده است.

د) دارای دو فسفات از طریق گرفتن فسفات ،توسط مولکول دارای فسفات کمتر تولید میشود.
 ۲مورد

شارش انرژی

 ۱مورد

 ۳مورد
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 ۴مورد

دکتر ساالر فرضي
 - 11کدام گزینه ،عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟

«در اشرشیا کالی در واکنشهای قندکافت (گلیکولیز) ضمن تبدیل هر قند  ..................به پیرووات »..................
یک فسفاته  -یک مولکول  N ADHتولید میشود.

دوفسفاته ـ  ADPمصرف میشود.

ششکربنی  -دو مولکول  AT Pمصرف میشود.

سهکربنی ـ دو مولکول  AT Pتولید میشود.

 - 12چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟

«در هر ياختۀ هوازی ،انرژی فعالسازی الزم برای انجام واکنشهای مربوط به تجزیه گلوکز .................. ،ساخته میشود».
• طی نوعی واکنش آنزیمی

• با آزاد شدن مولکول آب و انرژی

• از طریق دو روش مجزا در سطح پیش ماده

• از یون فسفات و انرژی حاصل از انتقال الکترونها در راکیزه
صفر

۲

۱

 - 13در مرحلهای از گلیکولیز که  ..................برخالف مرحلهای که  ..................میشود ..................
مولکول  ۶کربنه تجزیه میشود – اسیدهای  ۳کربنه دوفسفاته تولید – مولکول  ADPبه مصرف نمیرسد.
فروکتوز فسفاته تولید میشود – مولکولهای  ۳کربنه فاقد فسفات تولید – مولکولهای فسفات آزاد به مصرف میرسند.
قندهای  ۳کربنه یک فسفاته تولید میشوند – مولکولهای فسفات آزاد مصرف –  AT Pدر سطح پیش ماده تولید نمیشود.

شارش انرژی

قند دوفسفاته تجزیه میشود – قندهای  ۳کربنه تک فسفاته مصرف – مولکولهای فسفات آزاد به مصرف نمیرسند.

4

۳

دکتر ساالر فرضي
 - 14چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل میکند؟
«وقتی  AT Pدر سطح پیش ماده تولید میشود ،قطعًا » ..................

آ) مولکولی در میتوکندری تجزیه شده است .ب) آنزیمی در سیتوپالسم ،یک مولکول فسفات آزاد را مصرف کرده است.
پ) نوعی تنفس یاختهای رخ داده است.
۱

ت) اندامکی دو غشایی در تولید آن دخالت داشته است.
۳

۲

۴

 - 15در مرحلهای از قندکافت (گلیکولیز) که قند تک فسفاته مورد استفاده قرار میگیرد .................. ،مرحلهای که بنیان پیروویک اسید به عنوان فرآوردۀ

آن محسوب میشود؛ ..................

همانند – ترکیب آلی فاقد گروههای فسفات ساخته میشود.

برخالف – محصول نهایی ،نوعی مادۀ آلی سه کربنه میباشد.

همانند – کاهش ترکیبی حاوی پیوند فسفودی استر قابل مشاهده است.

برخالف – تغييرى در ميزان فسفاتهای آزاد موجود در میانیاخته ایجاد میشود.

 - 16چند مورد ،عبارت زیر را بهطور مناسب تکمیل میکند؟ «هر فرايندی که منجر به تولید  AT Pدرون سلولهای بدن انسان میشود» .................. ،
ب) با مصرف نوعی کربوهیدرات همراه است.

آ) در حضور اکسیژن راهاندازی میشود.

پ) ممکن است منجر به تولید مواد زائد نیتروژندار شود .ت) با انتقال گروههای فسفات به یک مولکول  ADPهمراه است.
۱

۳

۲

 - 17کدام گزینه برای تکمیل جملۀ روبهرو بهدرستی مناسب است؟

«با تبدیل  ..................انرژی الزم برای  ..................فراهم میشود».

گلوکز به قند فسفاتدار در نخستین مرحلۀ گلیکولیز ـ تولید  AT Pدر سطح پیشماده
 N ADHبه  N ADطی مرحلۀ سوم گلیکولیز ـ دو فسفاته شدن مولکول شروعکنندۀ واکنش
+

استیل به استیل کوآنزیم  Aدر فضای داخلی میتوکندری ـ تولید مولکول پرانرژی از

+

N ADH

شارش انرژی

پیرووات به ترکیب دو کربنی در درون میتوکندری ـ تولید

۴

5

N AD

دکتر ساالر فرضي
 - 18چند مورد ،جملۀ زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟

«در گاِم  ..................گلیکولیز».................. ،

الف) سوم  -اضافهشدن فسفات به نوعی قند با کاهش مقدار  N ADسیتوپالسم همراه است.
+

ب) دوم  -تبدیل فروکتوز فسفاته به دو قند فسفاته ،بدون دخالت مولکولهاي پروتئینی انجام میگیرد.

پ) اول و سوم  -با اضافهشدن فسفات از دو منبع متفاوت ،نوعی قند فسفاته تولید میشود.
ت) چهارم  -فسفات به مولکولهایی دارای دو گروه فسفات ،افزوده میشود.
چهار مورد

دو مورد

سه مورد

یک مورد

 - 19كدام عبارت درباره واكنشهاي مرحلۀ بيهوازي تنفس در يك سلول ميانبرگ اطلسي درست است؟
با توليد هر تركيب كربندار دو فسفاته ،دو مولكول  AT Pمصرف ميگردد.
با توليد هر تركيب كربندار بدون فسفات ،نوعي مولكول دو فسفاته مصرف ميشود.
با توليد هر تركيب كربندار دو فسفاته ،يك مولكول  N ADHتوليد ميشود.
با توليد هر تركيب كربندار يك فسفاته ،يك مولكول  N ADHمصرف ميگردد.

 - 20کدام عبارت جملۀ مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «همۀ  ..................بهطور حتم »..................
گیاهانی که به کمک یاختههای همراه شیرۀ پرورده را حمل میکنند  -میتوانند  AT Pرا به سه روش مختلف تولید کنند.
جاندارانی که  AT Pرا به سه روش مختلف تولید میکنند  -دارای دیسه هستند.
یاختههایی که  AT Pرا به روش اکسایشی تولید میکنند  -دارای راکیزه هستند.
جاندارانی که  AT Pرا به روش اکسایشی یا نوری تولید میکنند  AT P -را در سطح پیشماده تولید میکنند.

 - 21كدام گزينه عبارت زير را به نادرستى كامل مىکند؟

شارش انرژی

« در جاندارانى كه عامل اصلى انتقال صفات وراثتى به غشاى ياختۀ اتصال ..................؛ قابل مشاهده است» .
دارد ،وقوع فرآيندهاى تنفس ياختهاى نيازمند اكسيژن در فضاى ميانیاخته

ندارد ،لزوم وجود مولكولهاى پروتئينى متصل به دنا جهت شروع فعاليت رنابسپاراز
ندارد ،اتصال بعضی رناهای کوچک مکمل به رنای پیک سيتوپالسمى

دارد ،توليد حداكثر AT P ۳۰انرژی زیستی در بهترین شرایط ممکن
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دکتر ساالر فرضي

 - 22چند مورد ،دربارۀ هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم صحیح است؟

آ) باز آلِی تکحلقهای یا دوحلقهاِی متصل به ریبوز دارد.

ب) گروه یا گروههای فسفات آن ،با پیوند کوواالنسی به قند اتصال دارد.
ج) از طریق نوعی پیوند اشتراکی به نوکلئوتید دیگری متصل شده است.

د) طِی فرایند اکسایش در غشای درونی راکیزه (میتوکندری) تولید گردیده است.
۱

۲

۴

۳

 - 23با فرض این که در یک سلول سالم مشیمیۀ انسان ،نوعی مادۀ شیمیایی بتواند مانع ورود

 ................متوقف خواهد شد.
تشکیل مولکول آب

تجزیۀ مولکول

بازسازی

AT P

+

 Hبه فضای درونی میتوکندری شود ،در این صورت ابتدا

+

N AD

 - 24هر ترکیب انتقالدهندۀ الکترون که در غشای داخلی میتوکندری یافت میشود ،چه مشخصهای دارد؟ (با تغییر)
با افزودن گروه فسفات به  AT P ،ADPمیسازد.
با تمام بخشهای فسفولیپیدهای غشا در تماس است.

شارش انرژی

در تأمین انرژی الزم جهت انتقال نوعی یون (در خالف جهت شیب غلظت آن) مؤثر است.
بدون مصرف  ،AT Pیونهای هیدروژن را به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد میکند.
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تشکیل مولکول

AT P

دکتر ساالر فرضي

 - 25به طور معمول کدام عبارت ،دربارۀ سلولهای دیوارۀ هر لولۀ پر پیچ و خم موجود در دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان ،صحیح است؟
با تقسیم خود ،سلولهای هاپلوئیدی را میسازند که مسئول تولیدمثل هستند.
در مجاورت سلولهایی قرار دارند که ترشح هورمون جنسی مردانه را برعهده دارند.
در یکی از گامهای مرحله بیهوازی تنفس یاختهای ،از دو نوع گیرندۀ الکترونی استفاده مینمایند.
یک اندامک دوغشایی ،با افزودن فسفات به نوعی مولکول ،انرژی را ذخیره میکنند.

 - 26کدام گزینه در ارتباط با زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزۀ یک یاختۀ زندۀ پوششی بدن انسان نادرست است؟
انرژی الزم برای پمپکردن پروتونها از الکترونهای پر انرژی تأمین میشود.
یونهای اکسید در ترکیب با پروتونهای موجود در بستره ،مولکولهای آب را بهوجود میآورند.
تنها راه ورود پروتونها به بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) ،عبور از نوعی کانال پروتئینی است.
هر ترکیب دریافتکنندۀ الکترون ،یونهای  Hرا به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) پمپ میکند.
+

 - 27در زنجیرهی انتقال الکترون ،هنگام  .................یونهای هیدروژن از طریق کانال پروتئینی به بخش  .................میتوکندری AT P ،ساخته میشود.

شارش انرژی

پمپ کردن ـ داخلی

انتشار ـ خارجی (بین دو غشا)

انتشار ـ داخلی

پمپ کردن ـ خارجی (بین دو غشا)

 - 28هر سلول موجود در خون که از تقسیم سلولهای بنیادی مغز استخوان ایجاد میشود ،توانایی تولید و مصرف کدام دو ماده را دارد؟
پیرووات و

N ADH

 N ADHو

استیل کوانزیم  Aو الکتات

F ADH۲
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 F ADH۲و گلوکز

دکتر ساالر فرضي
 - 29چند مورد در ارتباط با طریقۀ عمل سیانید بر یاختۀ جانوری صحیح است؟
الف -ابتدا بر تجزیۀ  N ADHتأثیر میگذارد.

ب  -مانع تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) میشود.
ج -آنزیم AT Pساز موجود در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال میکند.

د -از پمپشدن پروتونها به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت بهعمل میآورد.
۲

۱

۴

۳

 - 30در هنگام تبدیل پیرووات به استیل ،چند مورد از وقایع زیر رخ میدهد؟

الف) تولید مادهای که در زنجیرۀ انتقال الکترون نیز تولید میشود.

ب) گرفتن الکترون توسط  N ADو تولید مادهای که در زنجیرۀ انتقال الکترون سبب تولید  AT Pمیشود.
+

ج) تولید گازی که از سوختن سوختهای زیستی و غیرزیستی تولید میشود.

د) پيش از آن ،وارد شدن پيرووات به درون راكيزه با روش مشابه جابجايى سديم توسط پمپ سديم-پتاسيم رخ مىدهد.
۲

۱

۴

۳

 - 31چند مورد دربارۀ فرآیند مربوط به توليد مولكولهای آب در اندامک راکیزه ،همواره به درستی بیان شده است؟

• در بخش داخلی از فضای درونی رخ میدهد.

• ابتدا مولکول اکسیژن را به یون اکسید تبدیل میکند.

• از تعداد یونهای پروتون موجود در بخش داخلی میکاهد.

• محصول نهایی زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی راکیزه است.
صفر

۱

۳

۲

 - 32کدام عبارت جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟

شارش انرژی

«در زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای درونی راکیزۀ یک یاختۀ سازنده هورمون پاراتیروئید ،افزایش  ..................همراه است».
مصرف اکسیژن ،با افزایش تولید

تولید  F ADبا افزایش  pHفضای بین دو غشاء راکیزه

F AD

تولید  AT Pبا کاهش غلظت  Hفضای بین دو غشاء راکیزه

مصرف  N ADHبا کاهش مقدار اکسیژن راکیزه

+
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 - 33چند مورد از عبارات زیر جمله را بهدرستی تکمیل میکند؟
آنزیم AT Pساز در  ..................یونهای  Hرا به  ..................منتشر و مولکولهای  AT Pرا در  ..................آزاد میکند.
+

الف)میتوکندری  -بخش داخلی  -بخش داخلی

ب)میتوکندری  -فضای بین دو غشاء  -بخش داخلی

ج)کلروپالست  -بیرون تیالکوئید  -بستره

د)کلروپالست  -بیرون تیالکوئید  -بیرون تیالکوئید
صفر

 ۲مورد

 ۱مورد

 - 34کدام گزینه ،دربارۀ زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی راکیزه به نادرستی بیان شده است؟
پروتونها از سه محل به فضای بین دو غشا پمپ میشوند.
جایگاه تولید یونهای اکسید مشابه جایگاه اکسایش مولکولهای  F ADH۲است.
گروهی از پروتئینهای تشكيل دهندۀ زنجیرۀ انتقال الکترون ،فاقد توانایی جابجایی پروتون بین دو سوی غشا هستند.

شارش انرژی

استفاده از پروتونهای موجود در بخش داخلی راکیزه زودتر از تشکیل یونهای اکسید صورت میگیرد.
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 ۳مورد

دکتر ساالر فرضي
 - 35چند مورد در رابطه با زنجیرۀ انتقال الکترون و اجزای مرتبط با آن در میتوکندری صحیح است؟
الف) هر پروتئینی که  Hرا از بستره به فضای بین دو غشاء منتقل میکند ،باعث انتقال الکترون هم میشود.
+

ب) پروتئین  AT Pساز در افزایش تراکم  Hبستره مؤثر است.
+

ج) نوعی محصول تولید شده در گلیکولیز ،در فعالیت زنجیرۀ انتقال الکترون مؤثر است.

د) همواره پذیرندۀ نهایی الکترون یک مولکول غیر آلی میباشد.
۱

۳

۲

۴

 - 36در طی زنجیره انتقال الکترون در غشاء داخلی میتوکندری ..................
پمپها برای انتقال یون هیدروژن به داخل میتوکندری از انرژی الکترونهای پرانرژی  N ADHو  F ADH۲استفاده میکنند.
تمامی حاملین الکترونهای پرانرژی میتوانند انرژی خود را برای انتقال یون هیدروژن ،مستقیمًا در اختیار پمپها قرار بدهند.
ورود یونهای هیدروژن به داخل میتوکندری همانند خروج این یونها به فضای بین دو غشاء وابسته به عمل ترجمه نمیباشد.
ورود یونهای هیدروژن به داخل میتوکندری منجر به تولید مادهای میشود که میتواند در مرحله بیهوازی تنفس سلولی نیز تولید شود.

 - 37در ارتباط با زنجیره انتقال الکترون در غشا داخلی میتوکندری کدام مورد درست میباشد؟
ورود یونهای هیدروژن به داخل میتوکندری منجر به تولید مادهای میشود که میتواند در مرحله اول تنفس سلولی نیز تولید شود.
دو نوع حامل الکترون پرانرژی تعداد الکترون متفاوتی برای انتقال یونهای هیدروژن در اختیار زنجیره انتقال الکترون قرار میدهند.
پمپها برای انتقال یون هیدروژن به داخل میتوکندری از انرژی الکترونهای پرانرژی  N ADHو  F ADH۲استفاده میکنند.

شارش انرژی

حاملهای الکترون پرانرژی انرژی خود را مستقیمًا برای انتقال یون هیدروژن در اختیار پمپها قرار میدهند.
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 - 38در مورد زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری کدام گزینه ایراد علمی ندارد؟
مولکولی که الکترون را بین پمپهای اول و دوم هیدروژنی انتقال میدهد تمامًا آبگریز است.
شرایط الزم برای تبدیل اکسیژن مولکولی به  O۲در همۀ پمپهای هیدروژنی آن فراهم است.
−

 F ADH۲و  N ADHالکترونهای پرانرژی خود را به ترتیب به اولین و دومین جزء زنجیره میدهند.
پمپهای هیدروژنی آن  Hرا از فضای داخلی میتوکندری به فضای بین دو غشا منتشر میکنند.
+

 - 39در زنجيرۀ انتقاِل الکتروِن ميتوکندري . ..................
با مصرف انرژی الکترونها ،یونهای هیدروژن به بخش داخلي راكيزه پمپ میشوند.
از پیوستِن یونهای هیدروژن و الکترونها به اکسیژن ،مولکولهای آب تولید میشوند.
هنگام عبور یونهای هیدروژن از درون کانالهای یونی ،فسفات آلی به  ADPافزوده میشود.
تجمع  Hدر فضای بین غشایی با صرف انرژی رخ میدهد و هنگام خروج  Hاز این فضا  AT Pتولید میشود.
+

+

 - 40کدام عبارت در مورد سلولی از انسان که طی تنفس سلولی توانایی تولید همزمان  F ADH۲و الکتیک اسید را دارد نادرست است؟
پیرووات میتواند با گرفتن الکترونهای  N ADHباعث بازسازی  N ADشود.
+

پیرووات میتواند با از دست دادن  C O۲باعث تولید اتانال و مصرف  N ADHشود.
 ADPهم در سیتوپالسم و هم فضای داخلی میتوکندری مصرف میشود.

شارش انرژی

 N ADHحاصل از گلیکولیز الکترونهای خود را به یک ترکیب آلی داده و یا وارد زنجیرۀ انتقال الکترون میکند.
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 - 41چند مورد جمله زیر را بهنادرستی تکمیل میکند؟

«هر جانداری که » ..................

آ)  N ADرا در زنجیره انتقال الکترون بازسازی کند از تجزیه کامل گلوکز حداکثر  ۳۰AT Pبهدست میآورد.
+

ب) طی اکسایش گلوکز ،اسیدی سه کربنه تولید کند برخی پلیپپتیدهای الزم را در اندامکی دوغشایی میسازد.

پ)  F ADرا در بستره میتوکندری احیاء کند طی واکنش اول گلیکولیز فقط یک ترکیب دوفسفاته تولید میکند.
ت) با استفاده از شیب غلظت پروتون AT P ،بسازد میزان تولید  AT Pدر سلولهای مختلف پیکر آنها متفاوت است.
۲

۱

۴

۳

 - 42در واکنشی از کربس که  ..................تولید میشود  ..................آزاد نمیشود.
ترکیب  ۵کربنی – ماده معدنی

اولین مولکول  ۴کربنی – دیاکسید کربن

دیاکسید کربن – قطعا ترکیب  ۴کربنی

مولکول  ۶کربنی – استیل کوآنزیم

A

 - 43چند عبارت جملۀ مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «در واکنشهای چرخه کربس »..................
الف) ضمن ترکیب استیل کو آنزیم  Aبا مولکولی چهارکربنی ،ابتدا کوآنزیم  Aجدا و سپس مولکولی ششکربنی ایجاد میشود.
ب) ضمن اکسایش هر مولکول ششکربنی ،مولکولهای  AT P ،F ADH۲ ،N ADHو  C O۲در محلهای متفاوتی از چرخه تشکیل میشوند.
ج) از دو نوع پذیرنده آلی الکترون استفاده میشود که هرکدام ترکیبات نوکلئوتیددار میباشند.

د) مولکولهای چهار ،پنج و ششکربنی بدون فسفات در محلهای متفاوتی از چرخه تولید و مصرف میشوند.
۱

۳

۲

۴

 - 44کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل میکند؟ (با تغییر)
«در انسان ،یاختههای بخش قشری کلیه .................. ،یاختههای بخش قشری غدۀ فوق کلیه ،در مرحلۀ  ..................تنفس یاختهای، .................. ،

را به مصرف میرسانند».
شارش انرژی

برخالف  -دوم  -بهمنظور تشکیل بنیان استیل
برخالف  -دوم  -با تشکیل یک مولکول

همانند  -اول  -با تشکیل یک مولکول کربن دیاکسید
همانند  -اول  -بهمنظور تولید بنیان یک اسید سهکربنی آلی بدون فسفات

AT P
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 - 45چند مورد در خصوِص زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در یاختۀ عضلۀ توأم انسان صحیح است؟

الف ـ فقط از مولکولهای حامل الکترون موجود در راکیزه (میتوکندری) استفاده میشود.

ب ـ بخشی از مسیر رسیدن الکترونها ،از حاملین مختلف الکترون به پذیرندههای نهایی آن ،مشترک است.

ج ـ فقط یونهای اکسید در ترکیب با پروتونهای بخش خارجی راکیزه (میتوکندری) ،آب را تشکیل میدهند.

د ـ انرژی الزم برای پمپ کردن پروتونها به فضای بین دو غشای راکیزه (میتوکندری) ،از مولکولهای حامل الکترون تأمین میشود.
۱

۳

۲

۴

 - 46چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل میکند؟

«با فرض بر اینکه وقوع جهشی در ژن مربوط به اولین پمپ پروتئینی زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزههای یاختۀ ماهیچۀ دلتایی انسان ،منجر به غیرفعال

شدن پروتئین مذکور شود .پس از مدتی در این یاختهها  ..................ممکن خواهد بود».
الف) اکسایش  F ADH۲و

N ADH

ب) کاهش تولید مولکولهای آب در سمت داخلی غشای بیرونی راکیزه
پ) کاهش سرعت ورود پروتون به بخش داخلی راکیزه

ت) توقف تبدیل اسید دو فسفاته به پیروات در سیتوپالسم
یک مورد

سه مورد

دو مورد

چهار مورد

 - 47چند مورد ،در ارتباط با همۀ سلولهای پیکر یک فرد سالم درست است که توانایی هیدرولیز گلیکوژن را دارند؟

الف) گلوکز را فقط از طریق رگهای پر اکسیژن میگیرند.

ب) تحت تأثیر گلوکاگون ،گلوکز را به داخل خون وارد میکنند.
ج) در نخستین مرحله از تنفس سلولی AT P ،را در سطح پیش ماده میسازند.

د) در طی تنفس سلولی ،الکترونهای  N ADHرا در نهایت به نوعی پذیرندۀ آلی منتقل مینمایند.
۲

شارش انرژی

۱

۳
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 - 48چند مورد جمله زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟

«در انسان ،مولکولهای گلوکز میتوانند در سلولهای » ................

الف ـ دیافراگم ،به یکدیگر بپیوندند و پلیمر بسازند.

ب ـ غضروف بین مهرهای ،تولید الکتات را افزایش دهند.

ج ـ پوششی روده ،دیاکسیدکربن و آب تولید نمایند.

د ـ استخوانی ،به ترکیبی شش کربنی و فسفاتدار تبدیل شوند.
۱

۳

۲

۴

 - 49در یک فرد سالم ،هنگام فعالیت ماهیچۀ دو سر ران ،بهدنبال کاهش  ................در درون یاخته ،میزان  ................افزایش خواهد یافت.
مصرف اکسیژن  -تولید

تولید الکتیکاسید  -بیکربنات خون

AT P

تولید استیل کوآنزیم  - Aتولید کربنیکاسید خون

تولید کربن دیاکسید  -تولید ترکیب  ۶کربنی چرخۀ کربس

 - 50سیانید به کدام طریق بر یاختۀ جانوری تأثیر میگذارد؟
آنزیم AT Pساز موجود در غشای خارجی راکیزه (میتوکندری) را غیرفعال میسازد.
مانع از پمپشدن یونهای هیدروژن به فضای داخلی راکیزه (میتوکندری) میشود.
از تشکیل آب در بخش داخلی راکیزه (میتوکندری) ممانعت به عمل میآورد.
ابتدا بر تجزیۀ

N ADH

تأثیر میگذارد.

 - 51تک سلولهایی که فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی در مولکول  DN Aدارند ،میتوانند ( ..................باتغییر)
درون بستره ،مولکول  N ADP Hبسازند.

درون راکیزه ،استیلکوآنزیم  Aبسازند.

از پذیرندههای آلی برای بازسازی  N ADاستفاده کنند.

کمبود الکترونهای فتوسیستم  ۲را از فتوسیستم  ۱تامین کنند.

+

 - 52چند مورد از عبارتهای زیر بهترتیب در تخمیر الکلی و الکتیکی قابل مشاهده هستند؟
ن دیاکسید تولید میشود.
• همزمان با اکسایش  ،N ADHیک مولکول كرب 

• همزمان با مصرف پیرووات ،نوعی ناقل الکترونی مورد استفاده قرار میگیرد.
شارش انرژی

•  N ADHمورد نیاز در چرخۀ کربس بازسازی میگردد.

ن دیاکسید پس از تولید ،از دو غشای راکیزه عبور میکند.
• مولکول کرب 
• در اولین مرحله ،ترکیب حاوی قند پنج کربنی مصرف میشود.
یک  -دو

دو  -دو

یک  -یک
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 - 53در تخمیر الکتیکی  ..................تخمیر الکلی ..................
همانند  -پذیرندۀ نهایی الکترون برخالف دهندۀ الکترون نوعی ترکیب آلی است.

برخالف  -ضمن اکسایش پیرووات ،کربن دیاکسید تولید نمیشود.

همانند  -ترکیبی سهکربنی بدون فسفات آغازگر فرایند است.

برخالف  -پذیرندۀ نهایی الکترون ،محصول نهایی گلیکولیز است.

 - 54در تخمیر الکلی ،برای تولید اتانول ،الکترونهای یک مولکول  ................منتقل میشود.
پيرووات به

 N ADHبه ترکيب سهکربني

+

N AD

 N ADHبه ترکيب دوکربني

پيرووات به استيلکوآنزيم

A

 - 55کدام گزینه ،برای تکمیل فرایند زیر مناسب است؟

«یاختههای گیاهی ممکن است به سبب تجمع محصوالت نهایی حاصل از روشهایی برای تأمین انرژی ،حیات خود را از دست بدهند ،در همۀ این روشها،

همزمان با به وجود آمدن  ..................میشود».
 ،N ADکربن دیاکسید تولید

ترکیب نهایی N ADH ،مصرف

+

ترکیب سه کربنی N AD ،تولید
+

نوعی قند سه کربنی ADP ،مصرف

 - 56چند مورد ،عبارت زیر را بهطور صحیح تکمیل میکند؟

«هنگام فعالیت ماهیچهای ،به دنبال افزایش  ..................در ماده زمینهای سیتوپالسم یاخته ماهیچهای دوسر بازو .................. ،افزایش مییابد».
الف) تولید استیل کو آنزیم  - Aغلظت یون هیدروژن خون ب) تولید الکتیک اسید  -میزان بیکربنات خون
ج) تولید کربن دی اکسید  -میزان

AT P

۳

۲

شارش انرژی

۱

د) مصرف پیرووات  -تولید
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 - 57گزینه نادرست کدام است؟

«در فرآیند  ..................همانند » ..................
گلیکولیز – اکسایش پیرووات ،ماده معدنی  N ADدچار اکسایش میشود.
+

تخمیر – چرخه کربس ،ممکن است کربن دیاکسید آزاد شود.
گلیکولیز – چرخه کربس ،تولید  AT Pدر سطح پیشماده صورت میگیرد.
اکسایش پیرووات  -گلیکولیز N AD ،با گرفتن الکترون و پروتون به  N ADHتبدیل میشود.
+

 - 58چند مورد جمله زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟

«درنوعی تنفس که طی آن ترکیب دوکربنی تولید نمیشود » ..................
آ) مولکولهای  F ADو  N ADمجددًا بازسازی میشوند.
+

پ) از غلظت فسفات آزاد درون سیتوپالسم کاسته میشود.
۱

ب) غلظت کربن دیاکسید درون سلول افزایش مییابد.

ت) گیرنده نهایی الکترون ،ترکیبی کربندار خواهد بود.
۳

۲

 .................. - 59تنفس ..................
 N ADHتولیدی در مرحله اول – قطعا برای تولید  AT Pوارد زنجیره انتقال الکترون میشود.
مرحلهای از – که با تولید  C O۲همراه است قطعا در میتوکندری انجام میشود.

شارش انرژی

مرحلهای از – که  F ADH۲تولید میشود الزامًا در جانداران هوازی رخ میدهد.
در هر نوع – که بدون تولید  C O۲انجام میشود  F ADH۲الکترونهای خود را به یک ترکیب آلی میدهد.
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 - 60چند عبارت جملۀ زیر را بهطور صحیح تکمیل میکند؟

«ترکیبی دینوکلئوتید که در فرایند گلیکولیز ضمن تبدیل قند سهکربنی به اسید دوفسفاته تولید میشود میتواند »..................

الف) در واکنشهای چرخه کربس ،ضمن اکسایش مولکول ششکربنی در محلهای متفاوتی تولید شود.
ب) در ماده زمینه سیتوپالسم برخی یاختهها ،ضمن اکسایش پیرووات و تولید بنیان استیل ،تولید شود.

ج) در ماده زمینه سیتوپالسم برخی یاختههای گیاهی ،الکترونهای خود را به یک پذیرنده آلی دوکربنی منتقل کند.
د) میتواند انرژی الزم را برای انتقال پروتونها از بستره به فضای بین دو غشای میتوکندری تأمین کند.
۱

۳

۲

۴

 - 61کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟

«زمانی که در یاختۀ ماهیچۀ دیافراگم یک انسان بالغ ،پیرووات  ..................مییابد ،به طور قطع .» ..................
اکسایش ــ گیرندههایی که در هنگام سرمای شدید تحریک میشوند ،فعالیت بیشتری پیدا میکنند.
کاهش ــ بازسازی  N ADدر زنجیرة انتقال الکترون میتوکندری انجام میشود.
+

اکسایش ــ ابتدا  N ADHو سپس  C O۲تولید میگردد.
کاهش ــ پیکی دوربرد ،با اثر بر روی مغز استخوان تولید گلبولهای قرمز را افزایش میدهد.

 - 62کدام عبارت ،دربارۀ هر سلولی که توانایی همۀ فعالیتهای متابولیسمی خود را دارد و غشای پالسمایی آن فاقد رنگیزههای جاذب نور است درست

است؟

با مصرف گلوکز در غیاب اکسیژن ،ترکیبات مختلف سه کربنی ایجاد میکند.
هر مولکول  AT Pرا میتواند با کمک انرژی حاصل از انتقال الکترونها بسازد.
با اضافه کردن یک مولکول کربن دیاکسید به مولکول پنج کربنی ،ترکیبی شش کربنی میسازد.

شارش انرژی

الکترونهای  N ADHرا به پیرووات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرندۀ آلی دیگر منتقل مینماید.
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 - 63دو گروه مهم باکتریهای همزیست با گیاهان برخالف قارچهای همزیست با ریشۀ گیاهان دانهدار چه مشخصهای دارند؟
با کمک انرژی نور خورشید ،مادۀ آلی میسازند.

برای گیاهان ،مواد معدنی و فسفات فراهم میکنند.

مواد آلی را از اندامهای غیرهوایی گیاهان دریافت میکنند.

نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفادۀ گیاهان تبدیل میکنند.

 - 64کدام عبارت در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کرۀ زمین بهطور حتم درست است؟
تشکیل ساختار اختصاصیافته برای تولیدمثل جنسی آنها ،به طول شب و روز بستگی دارد.
کربن دیاکسید از طریق یاختههای تمایزیافتۀ اندامهای هوایی و زمینی آنها ،جذب میشود.
بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آنها ،در بخش زرد و نارنجی نور مرئی صورت میگیرد.
با تجزیه شدن سبزینه (کلروفیل) برگهای آنها ،مقدار کاروتنوئیدها افزایش مییابد.

 - 65چند مورد از عبارات زیر در مورد تکلپهایها صحیح میباشد؟

الف) رگبرگ آنها شامل غالف آوندِی فتوسنتزکننده و دستههای آوندی است.

ب) فاقد نرمآکنۀ نردهای در فضای میانبرگ خود است.

ج) غالف آوندی آن همانند روپوستها فقط از یک الیه سلول تشکیل شده است.

د) روپوست رویی و زیرین آن دارای سلولهای فتوسنتزکننده است.
۲

شارش انرژی

۱

۳
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 - 66کدام عبارت ،برای کامل کردن عبارت زیر مناسب است؟

«به طور معمول در برگ خرزهره .................. ،یاختههای سامانۀ بافت  ..................بهطور حتم » ..................
رایجترین ـ زمینهای ــ میتوانند در صورت لزوم تقسیم و تکثیر شوند.
اصلیترین ـ آوندی ــ میتوانند شیرۀ گیاهی را در همۀ جهات جابهجا نماید.
مستحکمترین ـ زمینهای ــ دیوارهای از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند.
فراوانترین ـ پوششی ــ در سبزدیسه (کلروپالست) های خود ،ساختارهای غشایی و کیسه مانند و متصل به هم دارند.

 - 67برگ گیاه ذرت  ..................لوبیا. .................. ،
همانند  -دارای پارانشیم نردهای است.

برخالف  -فضای بین سلولی بیشتری در سطح زیرین خود دارد.

برخالف  -دارای پارانشیم نردهای و اسفنجی است.

همانند – با سلولهای پارانشیمی ،رگبرگ را احاطه میکند.

 - 68کدام گزینه ،دربارۀ هر سامانۀ تبدیل انرژی در غشای تیالکوئید گیاه نرگس درست است؟
مرکز واکنش آن ،انرژی نور را میگیرد و به هر آنتن منتقل میکند.
در هر آنتن آن ،فقط یک نوع رنگیزه و یک نوع پروتئین یافت میشود.
در مرکز واکنش آن ،مولکولهای سبزینه (کلروفیل)  ،aدر بستری پروتئینی قرار دارند.

شارش انرژی

با دریافت حداکثر جذب طول موجهای  ۷۰۰و  ۶۸۰نانومتر فعالیت خود را آغاز میکند.
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 - 69در مورد ساختار فتوسیستمها کدام عبارات زیر صحیح میباشند؟

الف) هر کدام شامل آنتنهای گیرندۀ نور و چندین مرکز واکنش هستند.
ب) از رنگیزههای فتوسنتزی به همراه انواعی پروتئين تشکیل شدهاند.
ج) هر آنتن فقط از سبزینۀ  bو کاروتنوئیدها تشکیل میشود.

د) آنتنها انرژی نور را دریافت کرده و به مرکز واکنش منتقل میکنند.
هـ) مرکز واکنش از مولکولهای سبزینۀ  aدر بستری از پروتئين تشکیل شده است.
الف ـ ب ـ ج ـ د

الف ـ ج ـ هـ

ب ـ ج ـ د ـ هـ

ب ـ د ـ هـ

 - 70کدام عبارت ،در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کرۀ زمین نادرست است؟
بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آنها ،فقط در محدودۀ آبی و سبز نور مرئی است.
مجموعۀ یاختههای حاصل از هر نوع تخم آنها ،نسبت به هم عملکرد متفاوتی دارند.
حضور نوعی ترکیب شیمیایی میتواند سبب توقف رشد در بخشهایی از پیکر آنها شود.
جذب کربن دی اکسید ،فقط از طریق یاختههای تمایز یافتۀ اندام هوایی صورت میگیرد.

 - 71کدام عبارت ،دربارهی واکنشهای وابسته به نور در سلولهای برگ یک گیاه علفی ،نادرست است؟
انتقال الکترونهای تحریک شده از  P ۶۸۰به  ، P ۷۰۰تولید  AT Pرا به دنبال دارد.
انرژی الکترونهای برانگیخته از  ، P ۷۰۰پمپ غشایی تیالکوئید را فعال میکند.
پروتئین  AT Pساز ،در کاهش تراکم  Hدرون تیالکوئید مؤثر میباشد.
+

کمبود الکترونهای  ، P ۶۸۰با تجزیهی مولکول آب جبران میگردد.

 - 72پروتئینهای کانالی موجود در غشای تیالکوئید ُح سن یوسف ،با صرف انرژی  ..................میکنند.
يونهاي هيدروژن را به تيالکوئيد وارد

 AT Pرا به  ADPتبديل

 ADPرا به  AT Pتبديل

يونهاي هيدروژن را از تيالکوئيد خارج

 - 73در هر زنجیرۀ انتقال الکترون غشای تیالکوئیدهای گیاه بنت قنسول ،کدام اتفاق روی میدهد؟
الکترونهای پر انرژی به یونهای هیدروژن میپیوندند.

انرژی بهطور موقت در نوعی ترکیب ذخیره میشود.

شارش انرژی

یونهای هیدروژن برخالف شیب غلظت خود ،از هر پروتئین غشایی عبور میکنند.

پیوندهای کربن – هیدروژن به کمک الکترونهای پر انرژی ساخته میشوند.
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 - 74چند مورد ،در ارتباط با واکنشهای نوری فتوسنتز یک گیاه علفی ،درست است؟
الف) پمپ غشائی تنها عامل مؤثر در افزایش تراکم  Hدرون تیالکوتیدهاست.
+

ب) الکترونهای پر انرژی  ،P ۶۸۰با از دست دادن انرژی به  P ۷۰۰منتقل میشوند.
ج) الکترونهای برانگیختۀ کلروفیل  ،P ۷۰۰پمپ غشایی تیالکوئیدها را فعال میکند.
د) یک زنجیرۀ انتقال الکترون ،انرژی الزم برای تولید  AT Pو  N ADP Hرا فراهم میکند.
۱

۳

۲

 - 75کدام عبارت ،در ارتباط با هر فتوسیستم موجود در غشای تیالکوئید گیاه آفتابگردان ،صحیح است؟
با دارا بودن کلروفیلهای  P ۷۰۰و  ، P ۶۸۰حداکثر جذب نوری را دارد.
کمبود الکترونی آن ،از طریق الکترونهای حاصل از تجزیۀ آب جبران میگردد.
انرژی جذب شده در آن ،باعث میشود تا الکترونها از کلروفیلهای  aآزاد شوند.

شارش انرژی

الکترونهای خارج شده از آن ،با عبور از پمپ غشایی ،مقداری انرژی از دست میدهند.
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 - 76کدام عبارت ،در مورد هر سامانۀ تبدیل انرژی (فتوسیستم) موجود در غشای یک تیالکوئید گیاه آفتابگردان صحیح است؟
در هر آنتن گیرندۀ نور آن ،رنگیزههای متفاوتی بههمراه انواعی پروتئین وجود دارد.
توسط دو مرکز واکنش آن ،حداکثر طول موجهای  ۶۸۰و  ۷۰۰نانومتر جذب میشود.
همواره به ترکیبی الکترون میدهد که با دو الیۀ فسفولیپیدی غشای تیالکوئید در تماس است.
تنها با دارا بودن یک آنتن گیرندۀ نور ،انرژی خورشید را جذب و به مرکز واکنش منتقل مینماید.

 - 77با حرکت الکترونها در طول زنجیرهی انتقال الکترون در غشای تیالکوئیدها ،ابتدا ..................
+

انرژي الزم براي فعاليت پمپ فراهم ميشود.

 N ADPبه  N ADP Hتبديل ميشود.

انرژي الزم براي ساخته شدن  AT Pفراهم ميشود.

يونهاي هيدروژن از بستر ه به تيالكوئيد وارد ميشوند.

 - 78در فتوسنتز.................. ،
خروج پروتون از تيالکوئيدها ،منجر به هيدروليز  AT Pمي گردد.

غشاء تيالکوييد ها ،محل مناسبي براي ايجاد

بستره ،محل مناسبي براي استقرار آنزيم تجزيه کننده ي آب مي باشد.

ورود و خروج  Hدر تيالکوئيدها ،بدون مصرف  AT Pصورت مي گيرد.

شارش انرژی

+
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 N ADPمي باشد.

دکتر ساالر فرضي
 - 79با توجه به سازوکار اجزای زنجیره انتقال الکترون در برگ لوبیا میتوان بیان داشت که با عبور الکترونها از  ..................غشای تیالکوئید است،

 ..................میشود.

دو جزء (ساختار) از زنجیره که متعلق به هر دو  -تعدادی  Hاز بستره به فضای درون تیالکوئید منتشر
+

دو جزء (ساختار) از زنجیره که متصل به سطح داخلی  -الکترونها به فتوسیستم  ۲منتقل
دو جزء (ساختار) از زنجیره که مجاور با هر دو الیۀ فسفولیپیدی  -تجزیۀ نوری آب انجام
دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیره که متصل به سطح خارجی  N ADP H -تولید

 - 80کدام عبارت ،نادرست است؟

«در برگ لوبیا ،با عبور الکترونها از  ..................غشای تیالکوئید است .................. ،میشود».
دو جز (ساختار) متوالی از زنجیرۀ انتقال الکترون که متصل به سطح خارجی ــ  N ADP I Iتولید
یکی جز (ساختار) از زنجیرۀ انتقال الکترون که متصل به سطح داخلی ــ الکترونها به فتوسیستم  Iمنتقل
یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیرۀ انتقال الکترون که متعلق به هر دو ــ بر میزان پروتونهای درون تیالکوئید افزوده
یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیرۀ انتقال الکترون که در تماس با فسفولیپیدهای دو الیه ــ تجریۀ نوری آب انجام

 - 81چند مورد ،عبارت زیر را به درستی کامل میکند؟

«آخرین گیرندۀ الکترون در واکنشهای مربوط به  ............... ، ..................است».
الف) زنجیرۀ انتقال الکترون غشای تیالکوئیدی  -نوعی مولکول حامل الکترون

شارش انرژی

ب) زنجیرۀ انتقال الکترون غشای داخلی میتوکندری  -مولکول آب
ج) چرخۀ کالوین  -قند سه کربنی تک فسفاته
د) تخمیر الکلی  -اتانول
صفر مورد

دو مورد

یک مورد
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 - 82کدام گزینه بهدرستی عبارت زیر را تکمیل میکند؟
«طی فعالیت هر زنجیره انتقال الکترون در یاختههای گیاهان  C ۳که » ..................
انتقال فعال خالف شیب غلظت با مصرف انرژی برای جایجایی یون هیدروژن صورت میپذیرد.
آنزیمی غشایی با مجموعهای پروتئینها در جهت شیب غظلت  AT Pتولید میکند.
اگر منجربه کاهش فشار اسمزی شود نقش پاداکسندهای رنگیزههای فتوسنتزی کم میشود.
اگر یون  Hدر حال دور شدن از دنای حلقوی باشد نوعی ناقل الکترون پر انرژی در حال تولید است.
+

 - 83چند عبارت صحیح است؟ «در گیاهان فتوسنتز کننده .................. ،میتواند در ماده زمینهای سیتوپالسم انجام گیرد»
الف) انتقال الکترونهای  N ADP Hبه یک پذیرنده آلی
ب) تشکیل ترکیب دوکربنی ،با آزاد شدن  C O۲از پیرووات
ج) تشکیل

+

 ،N ADPهنگام تبدیل یک ترکیب سهکربنی به ترکیب سهکربنی دیگر

د) تبدیل مولکول ششکربنی دوفسفاته به دو مولکول سهکربنی یک فسفاته
۱

۳

۲

۴

 - 84در چند مورد زیر به تولید آدنوزینتری فسفات ،تولید در سطح پیش ماده میگویند؟
الف) تولید  ،AT Pطی زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزه
ب) تولید  AT Pطی تولید پیروواتهای سه کربنه در مرحلۀ آخر قند کافت
ج) تولید  AT Pطی انقباض ماهیچۀ سه بازو ،با کمک کراتین فسفات
د) تولید  AT Pدر غشای تیالکوئید طی فتوسنتز در سبزدیسه
۱

۳

۲

۴

شارش انرژی

 - 85کدام گزینه در رابطه با گياه توبره واش صحيح است؟
تركيبات حاصل از تجزيه گلوكز در هر شرايطی از طريق روزنهها خارج میشوند.
در محل فعاليت آنزيم تجزيهكننده آب ،مولكولهای

+

در سلولهای ميانبرگ تركيبات  ۶كربنی توليد و مصرف میشوند.

 N ADPكاهش میيابند.
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هر یک از زنجيرههای انتقال الكترون مستقيمًا در توليد  AT Pنقش دارند.

دکتر ساالر فرضي

 - 86کدام گزینۀ در رابطه با زنجیرههای انتقال الکترون در یک یاختۀ فعال غالف آوندی گیاه ذرت درست است؟
خروج پروتون از محل تولید اکسیژن به روش انتقال فعال انجام میشود.
ورود پروتون به محل مصرف کربندیاکسید ،با تولید  AT Pهمراه است.
خروج پروتون از محل کاهش (احیای)  ،F ADبا مصرف انرژی مولکول زیستی صورت میگیرد.
ورود پروتون به محل مصرف استیل کوآنزیم  ،Aبرخالف شیب غلظت انجام میشود.

 - 87کدام گزینه عبارت زیر را بهدرستی تکمیل میکند؟

«میتوان گفت که ورود یون هیدروژن » ..................

به درون تیالکوئید ،همانند ورود یون پتاسیم به داخل سلول عصبی انرژی  AT Pنیاز دارد.
به درون بستره ،همانند خروج یون سدیم از درون سلول عصبی به انرژی نیاز ندارد.
به درون بستره ،برخالف خروج یون پتاسیم از داخل سلول عصبی به انرژی نیاز ندارد.
به درون تیالکوئید ،برخالف خروج یون سدیم از داخل سلول عصبی به انرژی  AT Pنیاز ندارند.

 .................. - 88میتوانند  ..................یونهای  Hرا به  ..................وارد نمایند.
+

سلولهای پوست ریشۀ لوبیا ـ بدون مصرف انرژی ـ فضای داخلي اندامك دو غشايي
سلولهای روپوست ساقه گندم ـ با مصرف انرژی ـ خارج از فضای بین دو غشاء میتوکندری
سلولهای دارای تار کشنده ـ بدون مصرف انرژی ـ فضای خارج از تیالکوئید

شارش انرژی

سلولهای نگهبان روزنه ـ با مصرف انرژی ـ فضای بین دو غشاء در مجاورت تیالکوئیدها
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 - 89در ساقۀ گیاه نرگس ،بعضی از سلولهای بافت آوند آبکش ،میتوانند ( ..................باتغییر)
با مصرف  ،AT Pترکیب چهار کربنی کربس را به ترکیب شش کربنی کربس تبدیل نمایند.
با كمك  ،N ADP Hمرحلهای از واكنشهای چرخۀ كالوین را انجام دهند.
در مسیر تبدیل تركیب ششكربنی فسفاتدار به دو پیرووات N ADH ،بسازند.
+

 Hرا بدون صرف انرژی به فضای بین دو غشای میتوكندری وارد نمایند.

 - 90در گیاه شببو ،هر سلول فعال تمایزیافتهی روپوستی میتواند ................
باعث فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو شود.

همواره توسط پلیمری از اسیدهای چرب پوشانده شود.

در تداوم جریان شیرهی خام در آوند چوبی نقش داشته باشد.

در مرحلهی بیهوازی تنفس ۴ ،یون هیدروژن تولید نماید.

 - 91کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی کامی میکند؟(با تغییر)

«هر سلول فعال تمایزیافتۀ روپوستی میتواند »..................
باعث فعالیت کربوکسیالزی آنزیم روبیسکو شود.

همواره توسط پلیمری از اسیدهای چرب پوشانده شود.

در تداوم جریان شیرۀ خام در آوند چوبی نقش داشته باشد.

با تورژسانس توانای خروج مولکولهای آب از گیاه را دارد.

 - 92در گیاه ادریسی ................ ،میشود .
در مرحله تبدیل مولکول سه کربنی به قند سه کربنی N ADP H ،تولید
در گام سوم از مرحلهی بیهوازی تنفس  N AD ،مصرف

شارش انرژی

+

در مسیر تولید پیرووات از ترکیب شش کربنی فسفاتدار  ADP ،تولید
در زنجیرهی انتقال الکترون ،همزمان با خروج الکترون از فتوسیستم  N ADP H ، Iمصرف
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 - 93مولکولهای  ..................در سلولهای پیکری قورباغه و ذرت یافت میشوند( .باتغییر)
 F ADو

+

+

N AD

 N ADPو

+

+

N AD

 N ADPو کوآنزيم

آنزيم روبيسکو و

A

F AD

 - 94در یک سلول گیاهی ،افزایش تولید  ، ..................سبب کاهش مقدار  ..................خواهد شد( .باتغییر)
ترکیب پنجکربنی در بستره  AT P -در بستره
 O۲درون تیالکوئید -

+

+

 N ADPدر بستره

 Hدرون تیالکوئید  AT P -در بستره

 AT Pدر مادۀ زمینهای سلول  -پیرووات در مادۀ زمینهای سلول

 - 95هر سلول گیاهی که( ................،با تغییر)
دارای دیوارهی دومین است ،در انتقال شیرهی خام نقش دارد.

در استحکام ساقه نقش دارد ،فاقد هسته و غشای پالسمایی است.

دیاکسیدکربن را تثبیت میکند ،در تولید  F ADنقش دارد.

در انتهای خود فاقد دیوارۀ عرضی است ،حاوی اندامکهای تغییر شکل یافته است.

 - 96واکنش مقابل ،در مسیر تبدیل  ..................انجام می شود.
ترکیب سه کربنی به پیرووات در مرحله ی گلیکولیز
انرژی ،در زنجیره های انتقال الکترون در فتوسنتز

H2O
اﻧﺮژی P + P +
i

P

مولکول سه کربنی به قند سه کربنی در چرخه ی کالوین
ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی در چرخه ی کربس

 - 97با توجه به یک سلول فتوسنتز کننده در برگ عشقه ،کدام گزینه ،عبارت زیر به طور مناسب کامل میکند؟

در  ..................تیالکوئید .................. ،کلروپالست.................. ،

در فضای  -همانند فضای میان دو غشای  -آنزیم تجزیه کنندهی مولکول آب فعالیت مینمایند.

شارش انرژی

غشای  -برخالف غشای درونی  -مولکولهای جاذب نور به همراه تعدادی پروتئین وجود دارند.
فضای  -همانند فضای محصور شده توسط غشای درونی  -ترکیب شش کربنی ناپایدار تولید میشود.
غشای  -برخالف غشای بیرونی  -انرژی الکترونهای برانگیخته در پیوندهای کربن  -هیدروژن ذخیره میگردد.
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- 98

+

N ADP

..................

به عنوان عضوي از زنجيره ي انتقال الکترون ،بر توليد  AT Pبي تأثير است.
در چرخۀ کالوین ،به هنگام تشکيل قند سه کربني از مولکول سه کربني توليد مي شود.
به کلروفيل در به دام انداختن نور کمک مي کند و در تجزيه ي آب توسط فتوسيستم  ۱نقش دارد.
الکترون ها را به چرخه ي کالوين منتقل مي کند و در تشکيل ترکيب چهارکربني از ترکيب پنج کربني نقش دارد.

 - 99کدام عبارت ،در خصوص برگ گیاه ادریسی نادرست است؟
در طِی واکنشهای تولید و مصرف مولکولی پنج کربنی C O۲ ،آزاد میشود.
نوعی پروتئین غشایی ،ترکیبی کربندار را به راکیزه (میتوکندری) وارد مینماید.
در واکنشهای وابسته به نور ،همراه با ساخته شدن  ،AT Pمولکول آب نیز تولید میگردد.
قند پنج کربنِی دو فسفاته و گروه فسفات ،از محصوالت نهایی یک مرحله محسوب میشوند.

 - 100با توجه به مطالب کتاب درسی ،چند مورد ،در خصوِص برگ گیاه ادرسی درست است؟

الف ـ قند پنج کربنی دو فسفاته و گروه فسفات ،از محصوالت نهایی یک مرحله محسوب میشوند.
ل آب نیز تولید میشود.
ب ـ در واکنشهای وابسته به نور ،همراه با ساخته شدن  ،ATPمولکو 

ج ـ نوعی پروتئین غشایی ،ترکیبی کربن دار را به راکیزه (میتوکندری) وارد مینماید.
د ـ در طِی واکنشهای تولید و مصرف مولکولی چهار کربنی C O۲ ،آزاد میشود.
۱

۲

۴

۳

 - 101چند مورد صحیح است؟ «در آکاسیا محصول تولیدشده در  ..................میتواند  ..................مصرف شود».

الف) مرحله اول گلیکولیز  -برای تأمین انرژی الزم برای انتقال پروتونها به فضای بین دو غشاء میتوکندری
ب) چرخه کربس  -برای تولید قند سهکربنی در بستره کلروپالست

ج) واکنشهای تیالکوئیدی  -به عنوان پذیرنده نهایی الکترون برای تولید اکسایشی

AT P

د) چرخه کالوین  -در واکنشهای وابسته به نور به عنوان پذیرنده نهایی الکترون

شارش انرژی

۱

۳

۲

۴

 - 102چند مورد صحیح است؟ «در یاختههای پارانشیمی گیاه ذرت ،در چرخه کالوین  ..................چرخه کربس » ..................

الف) همانند  -ابتدا نوعی مولکول ششکربنی ایجاد میشود.

ب) همانند  -نوعی ترکیب آغازگر چرخه ،در پایان چرخه تولید میشود.

ج) برخالف  -قند سهکربنی یک فسفاته هم تولید و هم مصرف میشود .د) برخالف  -دهندههای الکترونی نوعی دینوکلئوتید آدنیندار هستند.
۱

۳

۲
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 - 103کدام عبارت جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل میکنند؟

«در چرخۀ کالوین » ..................

الف) هر مولکول شش کربنی ناپایدار به  ۲مولکول اسید پایدار تبدیل میشود.
ب) اسیدهای  ۳کربنی جهت تبدیل به قند  ۳کربنی نیاز به الکترونهای  N ADHو انرژی

AT P

دارند.

ج) بخش عمدهای از قند  ۳کربنی جهت تولید گلوکز از چرخه خارج میشوند.
د) جهت تبدیل ریبولوز فسفات به ریبولوز بیس فسفات نیاز به مصرف  AT Pاست.
الف ـ ب

بـج

بـجـد

 - 104کدام نادرست است؟ (با تغییر)

در گیاهان نهاندانۀ دولپهای................. ،
بخشی از اکسیژن مورد نیاز به واسطهی فتوسنتز تأمین میشود.

شارش انرژی

یاختههای غالف آوندی موجود در برگ ،بیان ژن آنزیم روبیسکو را صورت نمیدهند.
تولید اکسیژن میتواند بخشی از محصوالت حاصل از سوختن گلوکز باشد.
روزنهها میتوانند بخشی از مواد حاصل از متابولیسم گیاه را به محیط خارج وارد کنند.
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الف ـ ج ـ د
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 - 105چند مورد ،دربارۀ همۀ جاندارانی صادق است که در محیطهای متفاوت خشکی و آبی زندگی میکنند و انجام بخش عمدۀ فتوسنتز را بر عهده دارند؟

الف  -رناتن (ریبوزوم)ها ،عمل ترجمه را قبل از پایان رونویسی آغاز میکنند.

ب  -محصوالت اولیۀ رونویسی همۀ ژنها ،پیشسازهای رنا ()RN Aی پیک هستند.
ج  -با قرار گرفتن عوامل رونویسی در کنار هم ،سرعت رونویسی افزایش مییابد.

د  -پروتئینها میتوانند بهطور همزمان و پشتسر هم توسط مجموعهای از رناتن (ریبوزوم)ها ساخته شوند.
 ۱مورد

 ۳مورد

 ۲مورد

 ۴مورد

 - 106کدام مورد ،ویژگی مشترک همۀ جاندارانی است که بخش عمدۀ فتوسنتز را انجام میدهند و در محیطهای متفاوت خشکی و آبی زندگی میکنند؟
آنزیم رنابسپاراز ( RN Aپلیمراز) در طی بیش از سه مرحله ،عمل رونویسی را به انجام میرساند.
عواملی میتوانند با عبور از طریق غشاهای درون یاختهای ،رونویسی ژنها را تحت تأثیر قرار دهند.
رنابسپاراز ( RN Aپلیمراز) میتواند به تنهایی نوعی توالی نوکلئوتیدی ویژۀ شروع رونویسی را شناسایی کند.

شارش انرژی

پروتئینها میتوانند بهطور همزمان و پشت سر هم توسط مجموعهای از رناتن (ریبوزوم)ها ساخته شوند.
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 - 107در مقایسه تنفس نوری و تنفس سلولی کدام عبارت صحیح است؟
هر دو فرايند وابسته به نوراند.

 AT Pمحصول مشترک هر دو فرآيند است.

هر دو فرايند با فتوسنتز رابطه ي مستقيم دارند.

بخشي از هر دو فرايند در ميتوکندري انجام مي شود.

 - 108همه ی سلولهای ..................
رنگیزه دار ،فتوسنتزکنندهاند.

اندامک دار ،فتوسنتزکننده اند.

فتوسنتزکننده ،اندامک دارند.

 - 109کدام عبارت ،درست است؟
ژن مربوط به هر پروتئین مورد نیاز تنفس یاختهای ،درون راکیزه (میتوکندری) یافت میشود.
هر جاندار آغازی برای انجام اولین مرحلۀ تنفس یاختهای ،به انرژی فعالسازی نیاز دارد.
هر جاندار دارای رنگیزههای جذبکنندۀ نور ،توانایی تولید اکسیژن را دارد.

شارش انرژی

هر یاختۀ زنده و فعالی میتواند  AT Pرا به سه روش مختلف بسازد.
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فتوسنتزکننده ،رنگیزه دارند.
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 - 110در گیاهانی که روزنهها بهطور معمول در هنگام شب باز میشوند ،کدام مورد صحیح است؟
برخالف گیاهان که  ،C ۳در شرایطی وضعیت برای نقش اکسیژنازی آنزیم روبیسکو مساعد میگردد.
همانند گیاهان  ،C ۳دو مرحله از تثبیت کربن را در یک زمان مشابه به انجام میرسانند.
همانند گیاهان  ،C ۴فقط در صورت بستهبودن روزنهها ،کربن را تثبیت میکنند.
برخالف گیاهان  ،C ۴فرآیند تثبیت کربن آنها ،در یک نوع یاخت ه انجام میگیرد.

 - 111کدام گزینه ،دربارۀ سازگاری گیاهان ساکن اکوسیستمهای بیابانی در پاسخ به گرما و خشکی زیاد ،نادرست است؟
در هنگام شب ،دیاکسیدکربن از طریق روزنهها وارد گیاه میشود.
در هنگام روز ،فرایندی مانع انجام واکنشهای چرخۀ کالوین میشود.
در هنگام روز ،دیاکسید کربن آزاد شده به درون کلروپالستها انتشار مییابد.
در هنگام شب ،مولکولهای آلی ناشی از تثبیت دیاکسید کربن ،در یاختهها ذخیره میشود.

 - 112در روند تثبیت  C O۲و تشکیل قند سه کربنی در گیاهان  ،C ۴کدام عبارت نادرست است؟
تشکيل ترکيب چهارکربني در سلول ميان برگ

آزاد شدن  C O۲از اسيد در سلول غالف آوندي

ورود  C O۲به چرخه ي کالوين در سلول غالف آوندي

تشکيل ترکيب چهار کربني به کمک آنزيم روبيسکو

شارش انرژی

 - 113کدام عبارت ،نادرست است؟
در گیاهان  C ۴هنگامی که روزنه ها تقریبًا بسته است.................. ،
واکنش های چرخه ی کالوین انجام می گیرد.

تراکم  C O۲در سلول های غالف آوندی زیاد است.

واکنش های وابسته به نور فتوسنتز صورت می گیرد.

تثبیت دی اکسید کربن در یک نوع سلول صورت می گیرد.
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 - 114در گیاهانی که روزنهها بهطور معمول ،به هنگام شب باز میشوند .................. ،گیاهان  .................. ،C ۴به انجام میرسد.
همانند  -واکنشهای چرخۀ کالوین به هنگام روز

برخالف  -دو مرحلۀ تثبیت کربن (  )C O۲در هنگام شب

برخالف  -تثبیت کربن (  )C O۲جو در ترکیبی سه کربنی

همانند  -دو مرحلۀ تثبیت کربن (  )C O۲در یک نوع یاخته

 - 115کدام عبارت صحیح است؟
د کربن ،نوعی رنگیزۀ فتوسنتزی دارند.
همۀ تکیاختههای تثبیتکنندۀ دیاکسی 
همۀ تک یاختهایهای ایجادکنندۀ گوگرد ،بدون نیاز به نور ،هیدروژن سولفید را تجزیه مینمایند.
همۀ تکیاختهایهای تثبیتکنندۀ نیتروژن جو ،انرژی خود را از ترکیبات غیرآلی بهدست میآورند.
همۀ تکیاختهایهای آزادکنندۀ اکسیژن ،در مرحلهای از تنفس یاختهای خود ،ترکیبی سهکربنی و فسفاتدار میسازند.

 - 116کدام گزینه ،در مورد پاسخ گیاهان  C ۴به آب و هوای گرم و خشک صادق است؟ (با تغییر)
همانند گیاهان  ،C AMآنزیم تثبیتکنندۀ دیاکسیدکربن آنها ،به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی هم انجام میدهد.
برخالف گیاهان  ،C ۳تثبیت دیاکسیدکربن جو را در دو مکان مختلف و در زمانهای متفاوت شب و روز انجام میدهند.
بر خالف گیاهان  ،C ۳با تجزیۀ یک ترکیب دو کربنی در خارج از کلروپالست C O۲ ،تولید میکنند.

شارش انرژی

همانند گیاهان  ،C AMتوانایی انجام واکنشهای مستقل از نور فتوسنتز را دارند.
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 - 117کدام گزینه ،نادرست است؟
همۀ تکیاختههای مؤثر در ساخت نیترات از آمونیوم ،با استفاده از فسفات معدنی و واکنش انتقال الکترونها AT P ،میسازند.
همۀ تکیاختهایهای ایجادکنندۀ الکتات ،در مرحلهای از تنفس یاختهای خود  N ADتولید میکنند.
+

همۀ تکیاختهایها تولیدکنندۀ اکسیژن ،با کمک مواد معدنی ،مواد آلی مورد نیاز خود را میسازند.
همۀ تکیاختهایهای تثبیتکنندۀ کربن ،رنگیزههای فتوسنتزی دارند.

 - 118کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در همۀ گیاهانی که تولید قند سه کربنی حاصل از فتوسنتز در آنها ،فقط به هنگام روز صورت میگیرد ،بهطور حتم آنزیمی باعث  ..................میشود».
ترکیبشدن  O۲با مولکولی پنجکربنی

افزودهشدن  C O۲به مولکول پنجکربنی دوفسفاته

ترکیبشدن  C O۲با اسید کربنی و تشکیل اسید چهار کربنی

تجزیهشدن مولکول پنجکربنی به دو مولکول سهکربنی و دوکربنی

 - 119کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در همۀ گیاهانی که تثبیت کربن در آنها ،فقط به هنگام روز صورت میگیرد ،آنزیمی باعث  ..................میشود».
ترکیبشدن  O۲با مولکولی پنجکربنی و فسفاتدار

افزودهشدن  C O۲به مولکول پنجکربنی دو فسفاته

تجزیۀ مولکول پنجکربنی به دو مولکول سهکربنی و دو کربنی

ترکیبشدن  C O۲با اسید سهکربنی و تشکیل اسید چهار کربنی

 - 120کدام عبارت ،در مورد پاسخ گیاهان  ،C ۴به آب و هوای گرم و خشک درست است؟
همانند گیاهان  ،C ۳در پی خروج مولکول دوکربنی از کلروپالست C O۲ ،آزاد میکنند.

شارش انرژی

برخالف گیاهان  ،C AMدیاکسید کربن جو را به صورت اسیدهای آلی تثبیت مینمایند.
همانند گیاهان  ،C AMبا اضافه کردن  ،C O۲به ترکیب پنجکربنی ،ترکیبی ناپایدار میسازند.
برخالف گیاهان  ،C ۳آنزیم تثبیتکنندۀ دیاکسید کربن آنها ،به میزان زیاد فعالیت اکسیژنازی انجام میدهد.

35

دکتر ساالر فرضي

 - 121کدام عبارت درست است؟
در گیاه آناناس برخالف گیاه ذرت ،میزان  C O۲در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه داشته میشود.
در گیاه رز همانند گیاه آناناس ،تنفس نوری فقط در درون سبزدیسه (کلروپالست) به انجام میرسد.
در گیاه رز همانند گیاه ذرت ،همواره با زیاد شدن  C O۲محیط ،میزان فتوسنتز افزایش مییابد.
در گیاه ذرت برخالف گیاه رز ،در شدت نور زیاد ،میزان فتوسنتز افزایش چشمگیری مییابد.

 - 122کدام عبارت ،نادرست است؟
در گیاه ذرت برخالف گیاه رز ،در شدت نور زیاد میزان فتوسنتز افزایش چشمگیری مییابد.

شارش انرژی

در گیاه رز همانند گیاه آناناس ،تنفس نوری فقط در درون سبزدیسه (کلروپالست) به انجام میرسد.
در گیاه آناناس همانند گیاه ذرت ،میزان  C O۲در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه داشته میشود.
در گیاه آناناس برخالف گیاه رز مراحل مربوط به تثبیت کربن ،در بخشهای مختلف یک یاخت ه صورت میگیرد.
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 - 123در رابطه با شکل مقابل که برش برگ ذرت است ،چند عبارت صحیح است؟ «بخشی که با شماره

 ..................نشان داده شده است» .................. ،

الف)  −۳کربن دیاکسید را فقط بهصورت اسید سهکربنی تثبیت میکند.
ب)  C O۲ −۴را به کمک آنزیمی تثبیت میکند ،که فعالیت اکسیژنازی ندارد.
ج)  −۵با فعالیت ژنهای خود ،آنزیمهای پوستکساز را میسازد.
د)  −۶در پی جذب فعال برخی یونها و ساکارز از یاختههای شماره  ۵آب دریافت کند.
هـ)  −۴با تجزیه اسید چهارکربنی ،کربن دیاکسید را از طریق پالسمودسم به غالف آوندی منتقل کند.
۳

۴

شارش انرژی

۱

۲
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 - 124چند مورد جملۀ روبهرو را بهطور صحیح تکمیل میکنند؟«در طول شبانهروز ،در آناناس هنگامی که  ..................در گیاهان

الف) سلولهای نگهبان روزنۀ هوایی انبساط طولی دارند  -کربن دیاکسید به صورت اسید چهارکربنی تثبیت میشوند.

۴

C

»..................

ب) کانال یونی غلظت  Hرا در داخل تیالکوئید کاهش میدهد  -در غالف آوندی با تجزیۀ اسید چهارکربنی ،کربن دیاکسید تولید میشود.
+

ج) از مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده کاسته میشود  -فتوسیستم  ۲با تجزیۀ آب کمبود الکترون خود را جبران میکند.
د) به مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده افزوده میشود  -با عبور  Hاز کانال یونی در غشاء نوعی اندامک AT P ،تولید شود.
+

۲

۱

۴

۳

 - 125چند مورد جملۀ زیر را بهطور صحیح تکمیل میکنند؟ «در گیاهانی که به صورت شکل مقابل تثبیت کربن را انجام

میدهند ،هنگامی که  ..................میتواند »..................

الف) سلولهای نگهبان روزنۀ هوایی گسترش طولی دارند  -کربن دیاکسید در دو مرحله تثبیت کند.
ب) اسید چهارکربنی تثبیت شده ،تجزیه میشود  -انتقال الکترونهای تحریک شده از  P ۶۸۰به  P ۷۰۰تولید  AT Pرا

به دنبال داشته باشد.

ج) با تثبیت کربن دیاکسید ،اسید چهارکربنی تولید میشود  -کمبود الکترونهای  ،P ۶۸۰با تجزیه مولکول آب جبران

گردد.

د) سلولهای نگهبان روزنه با از دست دادن آب به یکدیگر نزدیک میشوند  -با خروج

شود.

۲

۱

+

 Hاز تیالکوئید AT P ،تولید

۳

۴

 - 126چند مورد جملۀ روبهرو را بهطور صحیح تکمیل میکنند؟ «در گیاهان  C AMزمانی که  ..................در گیاهان » .................. C O۴

الف) یاختههای نگهبان هوایی انبساط طولی دارند  -کربن دیاکسید به کمک روبیسکو در چرخه کالوین تثبیت میشود.
ب) الکترون از  P ۷۰۰به

+

 N ADPمنتقل میشود  -در یاختههای میانبرگ  C O۲با اسیدی سهکربنی ترکیب میشود.

ج)  C O۲به صورت اسید چهارکربنی تثبیت میشود  -به علت پالسمولیز یاختههای نگهبان ،روزنه هوایی بسته هستند.
د) از مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده کاسته میشود  -در یاختههای میانبرگ تثبیت  C O۲به صورت دو مرحلهای انجام میشود.
۲

شارش انرژی

۱

۳
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 - 127چند عبارت جملۀ مقابل را بهطور صحیح تکمیل میکند؟ «باکتریهای دارای باکتریوکلروفیل »..................

الف) کربن دیاکسید را جذب و تثبیت میکنند ،اما اکسیژن تولید نمیکنند.

ب) برخالف باکتریهای تبدیل کننده آمونیوم به نیترات ،میتوانند  AT Pرا به روش نوری تولید کنند.
ج) همانند شیمیوسنتزکنندهها ،منبع تأمین الکترون برای ساخت مواد آلی ،ترکیبی به غیر از آب است.

د) غیر اکسیژنزا هستند و در تصفیۀ فاضالبها برای حذف هیدروژن سولفید استفاده میشوند.
۱

۲

۴

۳

 - 128هر گیاهی که  ..................میتواند . ..................
در طول شب  C O۲تثبیت میکند  -در بخشهای مختلف یک سلول دو نوع تثبیت  C O۲انجام دهد.
دو نوع تثبیت همزمان  C O۲دارد  -در طول شب  C O۲تثبیت کند.
میتواند بدون کمک روبیسکو  C O۲را تثبیت کند  -فاقد چرخۀ کالوین باشد.
دو نوع تثبیت ناهمزمان  C O۲دارد  -در یک بخِش چرخۀ کالوین  ADPو

+

 N ADPرا مصرف کند.

- 129

کدام گزینه جملۀ مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «در یاختههای میانبرگ گیاهان «الف»  ..................میانبرگ گیاه «ب» میتواند »..................
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همانند  -انرژی الکترون برانگیخته از فتوسیستم  ۲با عبور از زنجیرۀ انتقال الکترون بر تراکم یونهای  Hدرون تیالکوئید بیافزاید.
+

برخالف  -نوعی آنزیم بهطور اختصاصی با  C O۲عمل کند و با ترکیب  C O۲با اسیدی سهکربنی ،نوعی ترکیب پایدار تولید کند.
برخالف  -مولکول  ،C O۲از اولین ماده پایدار حاصل از تثبیت کربن آزاد و از طریق پالسمودسم به یاختههای غالف آوندی منتقل شود.

شارش انرژی

همانند  -ضمن تبدیل نوعی قند سهکربنی به اسید سهکربنی AT P ،در سطح پیشماده تولید شود.
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 - 130چند مورد درباره گیاهان مقاوم به هوای گرم و خشک که در تمام روز ،روزنههای هوایی خود را بسته نگه میدارند صحیح است؟

الف) کربن دیاکسید جو را در شب تثبیت میکنند.

ب) استیل کو آنزیم  Aرا فقط در روز تولید میکنند.

ج) کربن دیاکسید در روز در چرخه کالوین به مصرف میرسد.

د) اسیدهای آلی تثبیت شده در روز ،در واکوئول ذخیره میگردد.
۱

۳

۲

۴

 - 131در یوکاریوتها چند مورد بهدرستی بیان شده است؟

«در تنفس نوری  ..................تنفس سلولی » ..................

آ) همانند – تولید ترکیب ( C ۲دوکربنی) در اندامک دوغشایی انجام میگیرد.
ب) برخالف  -تولید  C O۲در فضایی که آنزیم  DN Aپلیمراز فعالیت میکند دیده میشود.
پ) همانند – تولید ترکیب سه فسفاته و قنددار و پرانرژی دیده نمیشود.

ت) برخالف  -مصرف  O۲در فضایی که ترجمه صورت میگیرد دیده میشود.
۱

۳

۲

۴

 - 132در تنفس نوری  ..................تنفس سلولی . ..................
همانند  -آنزیم روبیسکو موجب ترکیب اکسیژن با یک ترکیب آلی میشود.

برخالف – درون میتوکندری مولکول  AT Pو  C O۲تولید میشود.

همانند – ریبولوز بیس فسفات به یک ترکیب دو و سه کربنه تجزیه میشود.

برخالف  -شروع واکنشها درون کلروپالست میباشد.

 - 133در سلولهای میانبرگ گیاه ..................
 C ۳برخالف سلولهای غالف آوندی  ،C ۴با فعالیت آنزیم روبیسکو ،ریبولوزبیس فسفات با کربن دیاکسید ترکیب میشود.
 C ۳همانند سلولهای میانبرگ  C ۴از ترکیب  C O۲با اسید  ۳کربنی ،اسیدی  ۴کربنی تولید میشود.
 C ۳برخالف سلولهای غالف آوندی  ،C ۴فرایند تبدیل قند دوفسفاته به پیرووات روی میدهد.

شارش انرژی

 C AMهمانند سلولهای غالف آوندی  ،C ۴برای انجام چرخۀ کالوین C O۲ ،مورد نیاز خود را از اسید  ۴کربنی دریافت میکند.
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 - 134کدام گزینهها عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟

«هر گیاهی که  ..................قطعا »..................

آ) کربن دیاکسید را فقط در شب تثبیت میکند – چرخه کالوین را در روز انجام میدهد.

ب) کربن دیاکسید را فقط توسط چرخه کالوین تثبیت میکند – دارای میانبرگ نردهای است.

پ) در طول روز تولید نوری  AT Pرا دارد – فتوسنتزی با تولید اسید چهارکربنه خواهد داشت.
ت) تثبیت  C O۲را در دو سلول متفاوت انجام میدهد – دارای غالف آوندی کلروپالستدار است.
آ ،ت

ب ،ت

آ ،پ

ب ،پ

 - 135در باکتریهای گوگردی  ..................هنگام فتوسنتز . ..................
همانند باکتری نیتراتساز – اکسیژن تولید نمیشود.
برخالف جلبکهای قهوهای – الکترونهای نوعی کلروفیل برانگیخته میشود.
همانند گیاهان  - C ۳انرژی الزم برای ساخت مواد آلی ،از واکنشهای وابسته به نور تامین میشود.
برخالف گیاهان  - C AMدر شرایط گرم و خشک تنفس نوری انجام میشود.

 - 136چند مورد عبارت مقابل را بهطور مناسبی کامل میکند؟ «در  ..................به روش  ..................عبور  ..................انجام میشود».

الف) ریشه گیاه سس ـ انتشار تسهیلشده توسط پروتئین تسهیلکننده ـ آب از سیتوپالسم به واکوئل

ب) ماهیچه توأم ـ انتقال فعال ـ پیرووات از سیتوپالسم به میتوکندری (راکیزه)

ج) میانبرگ گیاه آناناس ـ انتقال فعال ـ پروتونها از فضای درون تیالکوئید به بستره
د) بدن صدپایان ـ انتشار ساده ـ گازهای تنفسی از نایدیس به سلولهای بدن
یک مورد

سه مورد

دو مورد

 - 137کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

چهار مورد

«در ارتباط با گیاهانی که تثبیت کربندیاکسید را در دو  ..................متفاوت انجام میدهند ،میتوان گفت » ..................
زمان ــ برای مقابله با تنفس نوری غلظت اکسیژن را در یاختههای میانبرگ کاهش میدهند.
زمان ــ همزمان با تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیسفسفات ،از مقدار اسید چهار کربنی کاسته میشود.

شارش انرژی

مکان ــ در دماهای باال که روزنهها بسته هستند ،ریبولوزبیسفات با اکسیژن ترکیب شده و مولکولی پایدار ایجاد میشود.
مکان ــ اولین مرحلۀ تثبیت کربن توسط یاختههایی انجام میشود توسط الیهای لیپیدی و نفوذناپذیر نسبت به آب پوشیده شدهاند.
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 - 138چند مورد ویژگی مشترک یاختههایی را نشان میدهد که در برگ و حفرات کوچک شاخه و دمبرگ گیاه گونرا در تثبیت کربن شرکت میکنند؟

الف -تعداد زیادی رنابسپاراز میتوانند از روی یک ژن به طور همزمان رونویسی را انجام دهند.

ب -سامانههای حاوی کلروفیل  aدر تماس با فسفولیپیدهای غشا قرار دارند و در تجزیۀ آب و تولید اکسیژن نقش دارند.
ج -با تبدیل نیتروژن مولکولی به آمونیوم ،در تثبیت نیتروژن نقش دارند.

د -با اتصال پروتئین مهارکننده به توالی اپراتور ،جلوی حرکت رنابسپاراز را میگیرند.
چهار مورد

دو مورد

سه مورد

یک مورد

 - 139کدام عبارت جملۀ مقابل را به طور مناسب تکمیل میکند؟ «در اوگلنا  ..................میکوریزا » ..................
برخالف -در غشا داخلی برخی اندامکها آنتنهای نوری وجود دارد.
همانند – برخی آنزیمهای درونسلولی در مجاورت کروموزوم اصلی ساخته میشوند.
برخالف -عوامل رونویسی دیگری به بخشهای خاصی از دنا به نام توالی افزاینده متصل میشوند.
همانند -با پیوستن عوامل رونویسی به بخشی از ژن و ایجاد خمیدگی در دنا سرعت رونویسی میتواند افزایش یابد.

 - 140چند مورد جمله مقابل را به طور مناسب تکمیل میکند؟ «در طول شبانه روز ،در کاکتوس هنگامیکه  ..................در گیاهان

الف -سلولهای نگهبان روزنۀ هوایی انبساط طولی دارند  -کربندیاکسید بهصورت اسید چهارکربنی تثبیت میشوند.

C۴

» ..................

ب -کانال یونی غلظت  Hرا در داخل تیالکوئید کاهش میدهد  -در غالف آوندی با تجزیۀ اسید چهار کربنی ،کربندیاکسید تولید میشود.
+

ج -از مقدار اسید چهارکربنی تثبیت شده کاسته میشود  -فتوسیستم  ۲با تجزیه آب کمبود الکترون خود را جبران میکند.
د -به مقدار اسید چهار کربنی تثبیت شده افزوده میشود  -با عبور  Hاز آنزیم  AT Pساز (کانال یونی) در غشا نوعی اندامک AT P ،تولید شود.
+

دو مورد

شارش انرژی

یک

سه مورد
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چهار مورد

