
پرورش   و  آموزش 

پرورش    و  آموزش    اداره 

  معاونت آموزش متوسطه 

  نكات مهم

  درس: زيست شناسي پايه دوازدهم 

) 5، 7،6بخش دوم (فصل 

  

  

  

  

  

  

  



 

سؤاالت به همراه پاسخنامه

جاهاي خالي زير را با كلمات مناسب پر كنيد. الف
انجام مي شود. .............با حضور.........  در تنفس ياخته اي هوازي، تجزيه ماده مغذي و توليد   1

ATP  - اكسيژن
ATP است. ............ شكل رايج و قابل استفاده انرژي در ياخته ها   2

ADPو اضافه كردن آن به  ..........از يك تركيب  ،..........در سطح پيش ماده به معناي برداشتن  ATPساخته شدن   3

فسفات دار  - گروه فسفات    مي باشد. 
در راكيزه بدست مي آيد. ....................و انرژي حاصل از .............. از  ATP يدر ساخته شدن اكسايش  4

الكترون هاانتقال   - يون فسفات
بكار مي برند. .....................اغلب واژه تنفس ياخته اي را براي   5

تنفس ياخته اي هوازي
انجام مي شود. ...................كه در  ..............بوده و به معناي  ..............اولين مرحله تنفس ياخته   6

زمينه سيتوپالسم  -  تجزيه گلوكز  -قند كافت
انجام مي شود. .................بلكه بصورت  ...............تجزيه گلوكز در قند كافت نه بصورت   7

مرحله اي  -  يكباره
تأمين مي شود. ATPنياز هست كه از  .......................براي انجام واكنش هاي مربوط به گلوكز   8

انرژي فعال سازي
بوجود مي آيد. ....................ايجاد مي شود كه از تجزيه آن  .................قند از انجام مرحله اول گليكوليز   9

دو قند سه كربني تك فسفاته  -  دو فسفاتهقند فروكتوز 
است. ...................محصول نهايي فرايند گليكوليز   10

پيرووات
11  +NAD  و  ...............با گرفتن الكترونNADH  مي يابد. ..................با از دست دادن الكترون

اكسايش  - كاهش
تقسيم مي شود. ............................و  ...................به اكيزه ر فضاي درون  12

بخش بيروني يا فضاي بين دو غشاء  - بخش داخلي
وجود دارند. ................................در دناي راكيزه ژن مورد نياز براي ساخته شدن انواعي از   13

پروتئين هاي مورد نياز تنفس
قرار دارند. ............ هاي آنها دره پروتئين هايي وابسته است كه ژنانجام نقش خود در تنفس ياخته اي براكيزه براي   14

هسته



 

 
 

  مي يابد. ................. وارد راكيزه شده و در آنجا  ...................پيرووات از طريق   15
  اكسايش -انتقال فعال

  تبديل مي شود.  ...................از دست مي دهد و به  ....................پيرووات در راكيزه يك   16
  بنيان استيل  -  كربن دي اكسيد

  انجام مي شود.  ................در مجموعه اي از واكنش هاي آنزيمي بنام  Aاكسايش استيل كوآنزيم   17
   چرخه كربس 

  تجزيه شود. .................. مولكول گلوكز در تنفس هوازي بايد تا حد تشكيل   18
   2Coمولكول  

  ايجاد مي شود. ................. جدا و مولكولي  Aكوآنزيم ................با  Aضمن تركيب استيل كوآنزيم   19
  شش كربنه  -  مولكولي چهار كربنه

محل در   ..........و ........... و ...........مولكول هاي  شش كربنه در واكنش هاي چرخه كربس از اكسايش هر مولكول  20
  هاي متفاوت توليد مي شوند. 

 NADH  ‐ 2FADH  ‐ ATP    
  منتقل مي كند.  ................قرار داشته و در نهايت الكترون ها را به   ..............زنجيره انتقال الكترون در   21

  اكسيژن مولكولي -  غشاي دروني راكيزه
  پمپ مي شوند.  ......................به  ..............از زنجيره انتقال الكترون از بخش  ............در H)+(پروتون ها   22

  فضاي بين دو غشاء  -داخلي – سه محل
  فراهم مي شود. .................. و  ...............الكترون هاي انرژي الزم براي انتقال پروتوها از   23

  2FADHو  NADHالكترون هاي 
  افزايش مي يابد.  ..............تراكم آنها در اين قسمت نسبت به  .................با ورود پروتون ها از بخش داخلي به   24

  بخش داخلي  - فضاي بين دو غشاء
برگردند اما تنها مي توانند از  .............تمايل دارند كه به سمت  .............در زنجيره انتقال پروتون ها براساس   25

  گذر كنند.  .................مجموعه اي پروتئيني بنام 
  ساز ATPكانال  -بخش داخلي  - شيب غلظت

  مي آيد.  بدست ................هي در ياخته يوكاريوت حداكثر به ازاي تجزيه كامل گلوكز در بهترين شرايط آزمايشگا  26
 30 ATP   

  مي شوند.  .....................و  .............درون ياخته زياد باشد، آنزيم هاي درگير در  ATPاگر   27
  مهار قند كافت و چرخه كربس

  مي شوند. ....................و  ...............درون ياخته كم باشد، آنزيم هاي درگير در  ATPاگر   28
  فعال قند كافت و چرخه كربس



 

 
 

در افرادي كه  .............و  ............و  ...........تحليل و ضعيف شدن ماهيچه هاي اسكلتي و سيستم ايمني از عوارض   29
  رژيم غذايي نامناسب دارند مي باشد. 

   طوالني مدتسوء تغذيه و فقر غذايي شديد و 
  است.  .................يا  .............تخمير از روش هاي تأمين انرژي در شرايط   30

  نبود اكسيژن  -كمبود 
  ايجاد مي كنند.  ..............آغاز مي شوند و  .............تخمير الكلي و الكتيكي مانند تنفس هوازي با   31

  پيرووات  -قند كافت 
  مي شود. ................  است و اگر نباشد قند كافت ضروري ..............براي تداوم قند كافت   32

+NAD  -  متوقف   
  وجود مي آيد. به   ...............در تخمير مولكول هايي ايجاد مي شوند كه در فرايند تشكيل آنها   33

+NAD    
  تبديل مي شود.  ...........به .............   در فرايند تخمير الكلي پيرووات حاصل از قند كافت با از دست دادن   34

2CO  -  اتانال  
به  ............حاصل از قند كافت وارد راكيزه نمي شود بلكه با گرفتن ............. اگر اكسيژن در ماهيچه ها كافي نباشد   35

  تبديل مي شود.  ................
  الكتات  -  NADHالكترون هاي   -  پيرووات

  تشكيل بافت .............. در گياهان آبزي نشان مي دهد كه با قرار گرفتن آنها در شرايط ............ تخمير انجام ميشود.   36
  غرقابي   -نرم آكنه هوادار  

  تجمع الكل يا الكتيك اسيد در گياهان منجر به .................. مي شود.    37
  مرگ ياخته هاي گياهي 

به زنجيره انتقال الكترون گاهي يون هاي اكسيد با يون هاي هيدروژن تركيب نمي شوند و در  در واكنش ها مربوط  38
  نتيجه مولكول .................... بوجود نمي آيد و در اين حالت ................. تشكيل مي گردند. 

  راديكال هاي آزاد   –مولكول آب 
  ................. در واكنش با راديكال هاي آزاد مانع از اثر تخريبي آنها بر مولكول هاي زيستي مي شوند.   39

  پاد اكسنده ها 
راديكال هاي آزاد براي جبران كمبود الكتروني خود به .......... و .......... حمله مي كنند و باعث تخريب آنها مي شوند.   40

  اجزاي آن   -مولكول هاي سازنده ياخته  
  ............... و ............... در عملكرد راكيزه و خنثي سازي راديكال هاي آزاد مشكل ايجاد مي كنند.   41

  انواعي از نقص هاي ژني   -الكل  
  را مهار و در نتيجه باعث توقف زنجيره انتقال الكترون مي شود.  2O........... به .... واكنش نهايي مربوط به ............  42

  زنجيره انتقال الكترون  - سيانيد 



  پهنك شامل روپوست، .................. و ................ مي باشد.   43
  دسته هاي آوندي   - ميانبرگ 

  ......... و ............... ديده مي شود. نوع بافت سلولي ميانبرگ ............... است كه به دو صورت .....  44
  نرده اي و اسفنجي    –نرم آكنه 

  .............. به دو بخش ........... و ............ تقسيم شده است. با سامانه اي غشايي به نام سبزديسه فضاي درون   45
  فضاي درون تيالكوئيد و بستره   - تيالكوئيد 

  كاروتنوئيدها به رنگ هاي زرد، نارنجي و قرمز ديده مي شوند و بيشترين جذب آنها در بخش ......... و .......... است.   46
  آبي و قرمز  

  رنگيزه هاي فتوسنتزي همراه با انواعي ............ در سامانه هايي بنام ............. قرار دارند.   47
  فتوسيستم   –پروتئين 

  فتوسيستم ها در .............. قرار دارند و با مولكول هايي بنام ............. به هم مرتبط هستند.   48
  ناقل الكترون   -غشاي تيالكوئيد 

  براي تشكيل تركيبات آلي .................. مي گويند.  2COبه فرايند استفاده از   49
  تثبيت كربن 

 در تنفس نوري برخالف تنفس ياخته اي ............. توليد نمي شود بنابراين تنفس نوري باعث كاهش........... مي شود.   50
ATP -   فرآورده هاي فتوسنتزي  

مانند گياهان ............. است با اين تفاوت كه تثبيت كربن در آنها در ياخته هاي  CAMتثبيت كربن در گياهان   51
  ...... نيست. ........

 C4 -   متفاوت  
  باكتري هاي گوگردي ارغواني و سبز در گروه باكتري هاي ............. بوده كه رنگيزه فتوسنتزي آنها ............ نام دارد.   52

  باكتريوكلروفيل   -غير اكسيژن زا  
  هدف از همسانه سازي توليد .................... كه مي تواند براي دست ورزي، يا جهت مطالعه مورد استفاده قرار گيرد.   53

  مقادير زيادي از دناي خالص   
  جهت اتصال دناي خارجي به ديسك از .............. استفاده مي شود.   54

  آنزيم ليگاز  
  منافذ ايجاد شده در ديواره باكتري جهت ورود دناي نوتركيب را به كمك ........... و ........... ايجاد مي كنند.   55

  شوك حرارتي همراه با مواد شيميايي   - شوك الكتريكي 
  شود .  استفاده از آميالز پايدار باعث ............ و .............. و در نتيجه افزايش بهره وري صنعتي مي  56

  صرفه جويي اقتصادي   -كاهش زمان واكنش 
  ياخته هاي بنيادي كبد مي توانند تكثير شوند و به ............ يا ............. تمايز پيدا كنند.   57

  ياخته مجراي صفراوي   -ياخته كبدي 



 

 
 

آنزيم هاي برش دهنده قسمتي از ............... ياخته محسوب مي شوند كه مي توانند ........... و .............. را در دنا   58
  تشخيص داده و برش دهند. 

  خاص  –توالي كوتاه   - سامانه دفاعي  
  باكتري هاي شيميو سنتزكننده انرژي الزم براي ساختن مواد آلي از موادمعدني را از ................ بدست مي آورند.   59

  واكنش هاي اكسايش  
  ياخته هاي بنيادي جنين همان ياخته هاي .............. هستند و ياخته هاي بنيادي بالغ در ............ ديده مي شوند.   60

  بافت ها   –وال توده پالست
  مشخص نمائيد. غ)  - با دو حرف (صصحيح و يا غلط بودن عبارت هاي زير را   ب
در جهش بي معنا كه نوعي جهش جانشيني است رمز يك آمينواسيد به رمز پايان تبديل خواهد شد و پلي پپتيد   1

  حاصل از ترجمه آن كوتاه خواهد شد.  ص 
در جهش واژگوني كه غالباً مرگ آفرين است جهت قرارگيري قسمتي از يك فام تن در جاي خود معكوس مي   2

  شود.  غ 
چنانچه جهش بر توالي پروتئين اثري نداشته باشد بلكه مقدار پروتئين را دستخوش تغيير كند در توالي هاي   3

  تنظيمي رخ داده است.  ص 
جاي صفت بهتر استفاده مي كنند، زيرا محيط تعيين كننده فراواني ر با محيط بن از واژه صفت سازگازيست شناسا  4

  صفات است.  ص 
  راهكاري براي تداوم گوناگوني ژني در كنار انتخاب طبيعي است.   ص وجود افراد ناخالص با ژنوتيپ   5
  غ  هاي يكساني جريان داشته است. به شكله در زمانهاي مختلف زندگي ها بيان كننده اين واقعيت اند كسنگواره  6
  مار پيتون با اينكه پا ندارد اما بقاياي پا در لگن آن به صورت وستجيال موجود است.    ص   7
پيدايش گونه هاي جديد در جمعيت ساكن مربوط به يك زيستگاه بيانگر جدايي توليد مثلي بوده كه منجر به   8

  غ   ايجاد زاده هاي هاپلوئيدي مي شود.
باشد و در اثر خطاي ميوزي گامت هاي ديپلوئيد بوجود آورد  2n =6چنانچه گياه والدي از نظر شماره كروموزومي   9

  از خودلقاحي تخم چهار الدي بوجود خواهد آورد.     ص 
بخش مشخص شده كه در دو جايگاه آن  5آنزيم شركت كننده جايگاه فعالي با  ATPدر واكنش ساخته شدن   10

  كتاب شكل آنزيم) 60كيب واحدي قرار مي گيرد.    غ  (مربوط به صتر
  مي باشد.    ص NADHدر مرحله گليكوليز تشكيل تركيب سه كربنه تك فسفاته همراه با توليد دو تركيب   11
  درون ياخته داللت بر وجود ماده وراثتي درون آن دارد.    ص راكيزه ي مستقل بودن تقسيم   12
(دناي) حلقوي DNAعملكرد راكيزه در تنفس ياخته اي مبتني (براساس) پروتئين هاي درون آن است كه توسط   13

  راكيزه توليد مي گردند.        غ 
ساز در دو جايگاه مقابل هم قرار ATPدر روي غشاي داخلي ميتوكندري پمپ هاي خارج كننده پروتون و كانال   14

  مي گيرند.     غ



 

 
 

  لي و الكتيكي مانند تنفس هوازي با قند كافت آغاز شده و پيرووات ايجاد مي كنند.   ص الك تخمير  15
  مونواكسيدكربن سبب توقف واكنش مربوط به انتقال الكترون از مولكول هاي پر انرژي به اكسيژن مي شود.  ص  16
  نانومتر مي باشد.    غ 670و  480در طول موج هاي  aماكزيمم جذب رنگيزه فتوسنتزي كلروفيل   17
  تعداد روزنه ها در سطح روپوست زيرين و رويي گياهان تك لپه بيش از گياهان دو لپه است.     ص  18
هر آنتن فتوسيستم از رنگيره هاي متفاوت و انواعي پروتئين ساخته شده كه با دريافت انرژي نور آن را به مركز   19

  منتقل مي كنند.        صواكنش 
فتوسيستم ها با قرارگيري در غشاء تيالكوئيد توسط ناقلين الكترون به هم متصل بوده كه در راستاي آنها كانال   20

ATP ساز نيز ديده مي شود.    غ  
نوري پرتوهاي  در اطراف جلبك داللت بر كارايي بيشتر برخي 2Oدر آزمايش مربوط به جلبك اسپيروژير تراكم   21

  قابل جذب توسط ياخته هاي جلبك مي باشد.      ص
الكترون خارج شده از رنگيزه هاي آنتن الكترون برانگيخته اي مي باشند كه پس از بازگشت به مدار خود با آزاد   22

  سازي انرژي، موجب فعال شدن رنگيزه مركز واكنش مي شوند.      ص
 1توسط الكترون خارج شده از فتوسيستم  2الكتروني مربوط به فتوسيستم در واكنش هاي نوري فتوسنتز كمبود   23

  جبران مي شود.     غ
آزاد شده است به دو ناقل الكترون موجود در  700كه تحت تاثير طول موج  1الكترون خارج شده از فتوسيستم   24

  شا هستند)ناقل ها روي غ 83غشاي تيالكوئيد منتقل مي شود.     غ  (با توجه به شكل ص 
را از بستره به فضاي درون  H+ يون هاياز اجزاي زنجيره انتقال الكترون اند كه  H+پمپ هاي انتقال دهنده   25

  تيالكوئيد پمپ مي كنند.     ص
ساز ATPدر حين انتقال از زنجيره انتقال الكترون در فعال سازي كانال  2انرژي الكترون خارج شده از فتوسيستم  26

  ص     نقش دارد. 
وارد شده به چرخه كالوين ريبولوز بيس فسفات است كه اين واكنش در حضور  2COاولين ماده قابل تركيب با   27

  آنزيم روبيسكو كربوكسيالز انجام مي شود.    ص
به قندهاي سه كربنه تبديل مي  ATPمولكول18دو مولكول اسيد سه كربنه توليد شده در چرخه كالوين با مصرف   28

  شوند.     غ 
هر مولكول شش كربنه ناپايدار چرخه كالوين بعد از گذشت زماني خاص تجزيه و دو مولكول اسيد سه كربنه ايجاد   29

  خط دوم)  85مي كند كه در نهايت به قندهاي سه كربنه تبديل مي شوند.         غ  (كتاب ص
  ت توليد قندها تثبيت كربن مي گويند.   صجه 2COبه فرايند كاربرد   30
  فتوسنتز فرايندي آنزيمي است كه بيشترين فعاليت آنزيمي اين فرايند در دماهاي باال انجام مي گيرد.     غ  31
  از روزنه متوقف مي شود.      ص 2COو  2Oچنانچه روزنه ها به منظور كاهش تعرق بسته شوند تبادل گازي   32
پس از عبور از پالسمودسم ها به ياخته هاي غالف  C4تركيب اسيدي چهاركربنه در ياخته هاي ميانبرگ گياهان   33

  آوندي منتقل مي شود.     ص 



 

 
 

  را در محل آنزيم روبيسكو اكسيژناژ افزايش مي دهند.  غ 2COدر دماهاي باال و تنش كم آبي ميزان  4Cگياهان   34
ز روزنه ها بسته اند و شب هنگام باز مي شوند در اندامك كوريچه ياخته هاي اين در طول رو CAMدر گياهان   35

  گياهان تركيباتي وجود دارد كه آب را نگه مي دارد.      ص
در باكتري هاي گوگردي منبع تأمين الكترون در شرايط دشوار آب است و از انرژي الكترون هاي آب در فرايند   36

  غ     غذاسازي استفاده مي شود.  
  اوگلنا تك ياخته اي آغازي است كه در نبود نور تركيبات مورد نياز خود را از مواد آلي بدست مي آورد.   ص   37
هر نوع فعاليت خالقانه آدمي در توليد و بهينه سازي محصوالت گوناگون با استفاده از موجود زنده زيست فناوري   38

ص   گفته مي شود
  ريز اندامگان در زيست فناوري نوين قابل بحث است.   غ هاي تخمير و كشتاستفاده از روش پادزيست باتوليد   39
  غجانداراني كه داراي تركيب جديد ژني و صفات نويني مي شوند تراژنند.       40
در همسانه سازي دنا، ماده وراثتي با ابزار مختلفي در خارج از ياخته تهيه و توسط يك ناقل همسانه ساز به درون   41

  ژنوم ميزبان منتقل مي شود.     ص 
  توالي هاي كوتاه و خاص را برش مي دهد.       ص ECORIآنزيم   42
  پيوند هيدروژني و دو بيوفسفودي استر شكسته ميشود.   غ 14در مجموع  ECORIتوسط  در يك توالي   43

ناقل همسانه ساز پالزميدي است كه درون باكتري و برخي قارچ ها ديده مي شود و هميشه مستقل از ژنوم ميزبان   44
  همانندسازي مي كند.      غ 

  ) 94ديده مي شود.   ص (شكل باالي ص پورينباز  ECORI 4در دو انتهاي چسبنده ايجاد شده توسط آنزيم   45
  به مجموع دناي پالزميدي و ژن خارجي، دناي نوتركيب مي گويند.     ص  46
  )2پاراگراف  96در شرايط دشوار باكتري هاي تراژني با سرعت بااليي تكثير مي شوند.   غ  (كتاب ص  47
گوش و بيني استفاده مي له پيوندي براي بازسازي المتخصصان مهندسي بافت به كمك روش مهندسي از بافت   48

  كنند.    غ      
اسيدآمينه خاصي به جاي اسيدآمينه اين پالسمين طبيعي پالسما مدت اثر بسيار كوتاهي دارد ولي با جايگزيني   49

  پروتئين مدت اثرش در پالسما را طوالني تر كرده اند.     ص 
تشكيل پيوندهاي نادرست در اينترفرون ساخته شده توسط باكتري موجب تغيير شكل مولكول و كاهش فعاليت   50

  آن مي شود.    ص 
  پاسخ كوتاه دهيد؛  زير به سؤاالت  ج 
  درون ياخته ها  ATPحفظ ويژگي هاي جانداران مانند رشدونمو وابسته به چيست؟ وجود   1
  حلقوي AMPاز نوكلئوتيدهاي آدنين دارد ابتدايي ترين مرحله كدام است؟ توليد  ATPجهت تشكيل   2
  در سطح پيش ماده  ATPشركت مي كند؟ ساخته شدن  ATPكراتين فسفات در كداميك از حاالت توليد   3



 

 
 

مي كند؟  از سطح پيش ماده در كدام جايگاه فعال خود كراتين فسفات را دريافت ATPآنزيم بكار رفته در توليد   4
  65دو بخش بااليي جايگاه فعال. مطابق شكل ص 

تجزيه گلوكز در قند كافت به چه صورت است، اولين تركيب و آخرين تركيب حاصل از تجزيه گلوكز چه نام دارد؟   5
  پيرووات -بصورت مرحله اي است، فروكتوز فسفاته

واكنش زير را كامل كرده مشخص كنيد محصول بدست آمده دچار اكسايش شده يا كاهش؟ محصول بدست آمده   6
  دچار كاهش شده است. 
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  فضاي درون راكيزه به چند بخش تقسيم مي شود؟ دو بخش؛ بخش داخلي و فضاي بين دو غشاء  7
مرحله از تنفس ياخته را نشان مي دهد و در كدام بخش انجام مي شود و محصول بدست آمده واكنش زير كدام   8

  نام دارد.  Aواكنش درون راكيزه انجام مي شود و محصول استيل كوآنزيم - چه نام دارد؟ مرحله اكسايش پيرووات
↗ 2

→

↙
? 

  ها توليد مي شوند؟ كدام مولكول هاي چرخه كربس در واكنشكربنه  2اكسايش هر مولكولاز   9
2, ,

) واكنش نشان مي دهد؟ يك COAبه چرخه كربن كدام تركيب با آن (استيل  A در ابتداي ورود استيل كوآنزيم  10
  مولكول چهار كربني 

  برگشت پذير است؟ واكنش مربوط را بنويسيد؟ بله برگشت پذير است.  2واكنش توليد   11
2 2 ⇄	 2 

زنجيره انتقال الكترون شامل چه نوع مولكول هايي است و در كدام جايگاه قرار دارد؟ شامل مولكول هايي است كه   12
  مي توانند دچار اكسايش يا كاهش شوند و در غشاي داخلي ميتوكندري ديده مي شوند. 

ي پيدا مي كند؟ به اكسيژن مي در زنجيره انتقال الكترون، الكترون در نهايت به كدام ماده مي رسد و چه سرنوشت  13
  رسند و باعث تشكيل يون اكسيد مي شود، كه در تركيب با پروتون آب را مي سازند. 

از كجا تأمين مي شود؟  H+پروتون ها چگونه به فضاي بين دو غشا پمپ مي شوند و انرژي الزم براي خارج شدن   14
اي بين دو غشاء پمپ مي شوند و انرژي الزم از الكترون در سه محل از زنجيره انتقال الكترون به فض H+يون هاي 

  NADHهاي پر انرژي تهيه مي شود مثل 
پروتون بر چه اساسي به سمت داخل ميتوكندري برمي گردند و از كدام جايگاه وارد مي شوند؟ براساس شيب   15

  ساز ATPغلظت و از طريق جايگاه يا كانال 
  توليد مي كنند؟ در شرايط بهينه آزمايشگاه  ATPمولكول  30در چه شرايطي ياخته هاي يوكاريوتي حداكثر   16
  ADP , ATPدرون ياخته چگونه كنترل مي شود؟ تحت كنترل ميزان  ATPتوليد   17
صورتي كه كاهش يابد؟ در  ATPمهار مي شوند تا توليد  زيم هاي درگير در قند كافت و كربسدر چه صورت آن  18

  زياد باشد. ADPكم و  ATPمقدار 



 

پيامد سوء تغذيه و فقر غذايي شديد و طوالني مدت در افرادي كه رژيم غذايي نامناسب دارند چيست؟ تحليل و   19
  تضعيف ماهيچه هاي اسكلتي و سيستم ايمني

رووات حاصل از قند كافت با از فرايند توليد اتانول مربوط به چيست؟ مختصر بنويسيد؛ تخمير الكلي كه در آن پي  20
  اتانول ايجاد مي كند.  NADHبه اتانال و اين ماده نيز با گرفتن الكترون هاي 2COدست دادن 

  چه ساز و كارهايي جهت تأمين اكسيژن نشان مي دهند؟ ايجاد شش ريشه در شرايط غرقابي حرّا  گياهان  21
اكژن درون راكيزه چنانچه در تشكيل آب شركت نكند منشاء چه خواهد بود؟ و پيامد آن چيست؟ راديكال هاي   22

  آزاد از عوامل ايجاد سرطان خواهد شد. 
راكيزه براي مقابله با اثر سمي راديكال هاي آزاد از كدام عوامل كمك مي گيرد و اين عوامل در كدام گروه از مواد   23

  شوند؟ پاداكسنده، ميوه و سبزي ها  غذايي ديده مي
راديكال هاي آزاد چگونه موجب تخريب ياخته مي شوند؟ با اثر تخريبي خود بر ميتوكندري(راكيزه) موجب تخريب   24

  ياخته مي شوند و براي جبران كمبود الكتروني خود به مولكول هاي سازنده ياخته و اجزاي آن حمله مي كنند. 
  ه را در مبارزه عليه راديكال هاي آزاد ناتوان مي سازند؟ الكل و نقص ژني كدام عوامل راكيز  25
انهدام دناي راكيزه و  -شايع ترين عوارض ناشي از نوشيدن مشروبات الكلي چيست؟ افزايش راديكال هاي آزاد  26

  نكروز كبد يا بافت مردگي كبد  -تخريب راكيزه
دارد؟ موجب توليد پروتئين هاي معيوب در راكيزه شده كه در مهار نقص ژني چه تأثيري در كاركرد راكيزه   27

  راديكال هاي آزاد نقشي ندارند.
را مهار كرده و موجب توقف زنجيره انتقال الكترون مي  2Oتركيباتي نام ببريد كه واكنش نهايي انتقال الكترون به   28

توسط هموگلوبين نقش  2O كاهش ظرفيت حملگاز مونوكسيد بطور غيرمستقيم و با  COشود؟ سيانيد و البته 
  دارند. 

سلول هاي نرده اي و اسفنجي مربوط به كدام بخش پهنك مي باشند؟ و در كدام گروه از گياهان ديده مي شوند؟   29
  دو لپه ايها –ميانبرگ 

  فضاي دروني سبزديسه با سامانه غشايي چه نام دارد؟ تيالكوئيد   30
در هر دو بعضي  - ويژگي مشترك سبزديسه و راكيزه را بنويسيد؟ هر دو مي توانند بطور مستقل تقسيم شوند  31

  پروتئين هاي مورد نيازشان ساخته مي شود. 
وجود رنگيزه هاي متفاوت در غشاي تيالكوئيدي چه نتيجه اي براي گياهان در بر خواهد داشت؟ كارايي گياه را در   32

  وج هاي متفاوت نور افزايش مي دهد. استفاده از طول م
  نانومتر 680نانومتر و  450در چه طول موج هايي صورت مي گيرد؟  aماكزيمم جذب كلروفيل   33
،كاروتنوئيد و پروتئين زمينه  bهر فتوسيستم شامل كدام اجزاء مي باشد؟ آنتن گيرنده نور كه خود شامل كلروفيل   34

  و پروتئين زمينه است.  aمركز واكنش كه شامل كلروفيل  -است
نانومتر و  700در طول موج  1چقدر است؟ فتوسيستم 2و1در فتوسيستم  aحداكثر جذب سبزينه يا كلروفيل  35

  نانومتر مي باشد.  680، 2فتوسيستم



 

  جذب نمي شود؟ رنگ سبز كدام رنگ طيف مرئي توسط رنگيزه هاي گياهي  36
  منشاء انرژي موجود در يك الكترون برانگيخته خارج شده از آنتن چيست؟ نور خورشيد   37
الكترون برانگيخته خارج شده از آنتن چه سرنوشتي دارد؟ ممكن است با انتقال انرژي به مولكول رنگيزه بعدي، به   38

  گيزه يا مولكولي ديگر گرفته شود. يا از رنگيزه خارج و بوسيله رن - مدار خود برگردد
در واكنش فتوسنتز انرژي الكترون هاي برانگيخته آنتن ها در نهايت به كدام بخش منتقل مي شود؟ به مركز   39

 NADP+شده در نهايت به مولكول  1و2در فتوسيستم aواكنش منتقل شده و توليد الكترون برانگيخته در كلروفيل
  مي رسد. 

دچار كاهش شده  NADPHمولكول واكنش زير را كامل كرده مشخص كنيد كدام مولكول دچار كاهش شده است؟   40
است.  
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چگونه  2در مجموع واكنش هاي فتوسنتزي كه در غشاي تيالكوئيد رخ مي دهند كمبود الكتروني فتوسيستم  41
، الكترون آزاد شده جايگزين 2جبران مي شود؟ با تجزيه آب در حضور نور و توليد الكترون، در زير فتوسيستم

  مي شوند.  2الكترون از دست رفته فتوسيستم
نانومتر چگونه تأمين مي شود؟ از طريق الكترون خارج شده از  700با تابش موج  1جبران الكتروني فتوسيستم  42

   2فتوسيستم
الكترون خارج شده پس  نانومتر چه سرنوشتي خواهد داشت؟ 700با تابش موج  1ده از فتوسيستمالكترون خارج ش  43

 در تشكيل  رسيده و در نهايت به از دريافت توسط ناقليني كه روي غشاي تيالكوئيد قرار دارند
  شركت مي كند. 

كدام موادند و كداميك در تغيير غلظت تركيبات درون تيالكوئيد موثر است؟  2حاصل تجزيه آب در فتوسيستم  44
) بر غلظت مواد درون تيالكوئيد موثر بوده و براساس شيب غلظت مي خواهد H+الكترون، پروتون، اكسيژن، پروتون(

  كه از فضاي تيالكوئيد به بستره برود. 
از طريق انتشار به سمت بستره امكانپذير است؟ خير،  آيا افزايش غلظت پروتون درون تيالكوئيد با حركت آنها   45

ساز گذر مي كنند كه در ATPد عبور كند بلكه از طريق آنزيمنمي تواند از طريق انتشار از غشاي تيالكوئي 
  نيز ساخته مي شود.  ATPحين عبور 

واكنش هاي مربوط به توليد قند گلوكز در كدام جايگاه و طي كدام واكنش در ياخته گياهي رخ مي دهد؟ درون   46
  بستره كلروپالست (سبزديسه) و طي واكنش هاي چرخه كالوين

كربنه موجود در چرخه كالوين نتيجه و در حضور كدام آنزيم رخ مي دهد، چيست؟ تركيب 3تشكيل مولكول هاي   47
2CO با ريبولوزبيس فسفات در حضور آنزيم روبيسكو كربوكسيالز  

مولكول پر 24جهت تبديل مولكول هاي سه كربنه به قند سه كربنه چه تعداد مولكول پر انرژي مصرف مي شود؟   48
  مي باشد.  12NADPHو  ATP 12ي مصرف مي شود كه شامل انرژ



 

 
 

آيا مي توان گفت چرخه كالوين كامالً مستقل از نور صورت مي گيرد؟ اين چرخه مستقل از نور صورت مي گيرد   49
  اما انجام واكنش هاي آن وابسته به وجود مولكول هاي پر انرژي مرحله نوراني است. 

  شدت و زمان تابش نور  -طول موج -2COسه عامل محيطي موثر بر واكنش فتوسنتز كدامند؟ ميزان   50
چگونه دما فرايند فتوسنتز را تحت تاثير قرار مي دهد؟ از طريق تاثير روي واكنش هاي آنزيمي، زير هر آنزيم   51

  شركت كننده در فرايند فتوسنتز در محدوده خاص دمايي فعاليت مي كند.
محيط زياد باشد سرعت  2Oاگر ميزان محيط واكنش فتوسنتز چگونه خواهد بود؟  2Oدر غلظت هاي متفاوت   52

  محيط كم باشد شدت فتوسنتز افزايش خواهد يافت.  2Oفتوسنتز ابتدا كم و سپس ثابت مي شود و چنانچه 
ش تعرق در شرايط افزايش دماي هدف گياه از بستن روزنه ها چيست و بدنبال آن كدام واكنش رخ مي دهد؟ كاه  53

  محيط و در اين حالت واكنش تنفس نوري افزايش مي يابد. 
زياد شود در اين  2 و برگ كم 2آنزيم روبيسكو افزايش مي يابد؟ چنانچه  ياژاكسيژن در كدام شرايط فعاليت  54

واكنش نشان داده و مولكول ناپايداري بوجود مي  اكسيژناژ فسفات تحت تأثير روبيسكوبيس  ريبولوز با 2شرايط 
  آيد كه به دو مولكول كربنه و دو كربنه شكسته مي شود. 

سرنوشت تركيبات حاصل از شكست مولكول ناپايدار بوجود آمده در فرايند تنفس نوري چيست؟ توليد يك ماده   55
2C  3كه از كلروپالست خارج و وارد واكنش هايي مي شود كه بخشي از آنها در راكيزه انجام مي شود و مادهC  نيز

  در بستره باقي مانده و به مصرف بازسازي ريبولوز بيس فسفات مي رسد. 
آلي وجه شباهت و تفاوت دو واكنش تنفس نوري و تنفس ياخته اي چيست؟ در هر دو اكسيژن با يك تركيب   56

و وجه تفاوت اين است كه واكنش تنفس نوري منجر به توليد  واكنش نشان مي دهد وماده آلي تجزيه مي گردد
ATP  نمي شود درحالي كه در تنفس ياختهATP  .توليد مي گردد  

در اين  4Cسلول هاي غالف آوندي در كدام گروه از گياهان ايفاي نقش مي كنند، عملكرد آنها چيست؟ گياهان   57
از اسيد چهار كربنه توليد شده در ياخته هاي ميانبرگ آزاد و وارد چرخه كالوين در اين  2ياخته ها مولكول 

  ياخته ها (غالف آوندي) مي شود.
بندرت رخ مي دهد؟ زيرا در اين گياهان با وجود عملكرد آنزيم هاي مختلف  4Cبه چه علت تنفس نوري در گياهان   58

در محل آنزيم در حد باال  2در تثبيت كربن و تقسيم مكاني آن در دو نوع ياخته(ميانبرگ و غالف آوندي) ميزان
  نگه داشته مي شود.  

با اسيد  2كردي دارد؟ اين آنزيم كه در تركيبچگونه عمل 4Cآنزيم بكار رفته در توليد اسيد چهار كربنه گياهان   59
سه كربنه و تشكيل اسيد چهار كربنه درون ياخته هاي ميانبرگ شركت مي كند برخالف روبيسكو بطور اختصاصي 

  وارد واكنش شده و تمايلي به تركيب با اكسيژن ندارد.  2با 
  ويژگي هاي زير داللت بر كدام نوع از گياهان دارند؟   60

 CAMو ساقه گوشتي و آبدار بوده و روزنه ها در طول شب بازند: گياهان  برگالف) 

 4Cتثبيت كربن در دو مرحله و در دو نوع ياخته انجام مي شود: گياهان ب) 

 CAMتثبيت اوليه كربن در شب و چرخه كالوين در روز انجام مي شود: گياهان ج) 



 

 
 

رنگيزه فتوسنتزي باكتري هاي گوگردي چه نام دارند، كاربرد اين گروه از باكتريها چيست؟ باكتريو كلروفيل،   61
  كاربردشان در تصفيه فاضالب ها براي حذف هيدروژن سولفيد است. 

؟ در جلبك هاي قهوه اي در چه گروهي از موجودات هستند و چگونه مواد غذايي مورد نيازشان را تأمين مي كنند  62
  گروه آغازيان و از طريق فتوسنتز

  اوگلنا در غياب نور چگونه تركيبات مورد نياز خود را بدست مي آورد؟ از طريق تغذيه از مواد آلي  63
مواد آلي مي سازند، در اين گروه انرژي الزم براي توليد  2گروهي از موجودات را نام ببريد كه در غياب نور از   64

ماده آلي از چه طريقي فراهم مي شود؟ شيميوسنتزكننده، مانند باكتري هاي موجود در معادن و اعماق اقيانوسها و 
  انرژي مورد نياز خود را از طريق اكسايش بدست مي آورند. 

  نوين  -كالسيك -سه دوره مهم براي زيست فناوري كدامند؟ زيست فناوري سنتي  65
دو واژه همسانه سازي و تراژن را تعريف كنيد؟ جداسازي يك يا چند ژن و تكثير آنها همسانه سازي گفته مي   66

  مي گويند.  شود. به جانداري كه از طريق مهندسي ژنتيك داراي تركيب جديدي از مواد ژنتيكي شده است تراژن
يكي از اهداف مهندسي ژنتيك چيست و چگونه انجام مي شود؟ توليد انبوه ژن كه با همسانه سازي دنا صورت مي   67

  گيرد.
در همسانه سازي دنا ماده وراثتي چگونه به ژنوم ميزبان منتقل مي شود؟ دنا با ابزار خاصي در خارج از ياخته تهيه   68

  ز به درون ژنوم ميزبان منتقل مي شود. و بوسيله يك ناقل همسانه سا
جداسازي دنا توسط كدام عوامل انجام مي شود و اين عوامل داراي چه ويژگي هايي مي باشند؟ توسط آنزيم هاي   69

برش دهنده كه در باكتري بوده و جزء سامانه دفاعي باكتريها هستند. ويژگي اين آنزيم اين است كه توالي هاي 
  اسائي مي كنند. خاص و كوتاه را شن

والي نوكلئوتيدهاي هر دو رشته دنا از دو سمت تچيست؟ اين است كه  ECORIويژگي جايگاه تشخيص آنزيم   70
  مخالف يكسان خوانده مي شوند.

  A,Gكدام پيوندها در جايگاه تشخيص را برش مي دهد؟ پيوندهاي فسفودي استر بين نوكلئوتيدهاي  ECORIآنزيم   71
  دنا كه يك رشته آن بلندتر از رشته مقابل باشد چه مي گويند؟ انتهاي چسبنده به انتهاي  72
  جهت تشكيل انتهاي چسبنده چه نوع پيوندهايي شكسته مي شوند؟ پيوندهاي فسفودي استر و هيدروژني  73
  اتصال دناي بريده شده به ناقل همسانه ساز كدام مرحله انجام مي شود؟  ECORIپس از برش دنا توسط آنزيم   74
  ويژگي ناقل همسانه ساز چيست؟ در خارج از فام تن اصلي باكتري وجود دارد و مي تواند مستقل از آن تكثير يابد.  75
ديسك پاپالزميد در مهندسي ژنتيك چه كاربردي دارد و در كدام گروه از ياخته ها ديده مي شود؟ به عنوان ناقل   76

  انه ساز است و در باكتريها و برخي قارچ ها مثل مخمرها ديده مي شود. همس
چرا ديسك را فام تن كمكي مي گويند؟ زيرا حاوي ژن هايي است كه در فام تن اصلي باكتري وجود ندارند، مثل   77

  ژن مقاومت به آنتي بيوتيك.
  هاي حاوي ژن هاي مقاومت به آنتي بيوتيككدام باكتري در مهندسي ژنتيك اهميت زيادي دارد؟ داشتن ديسك   78
  دناي نوتركيب شامل چه ژن هايي است؟ شامل ژن هاي دناي مورد نظر و ژن هاي دناي ناقل  79



 

مي شود و چرا؟ از يك نوع آنزيم برش دهنده استفاده  در برش ديسك و دناي مورد نظر از چه نوع آنزيمي استفاده  80
  مي شود، زيرا توالي تشخيص در هر دو بايد يكسان باشد. 

براي اتصال دناي مورد نظر به ديسك از چه نوع آنزيمي استفاده مي شود، اين آنزيم چه عملكردي دارد؟ آنزيم   81
  ل را ايجاد مي كند. بين دو انتهاي مكم اين آنزيم پيوند فسفودي استرليگاز، 

مي كنيم اين منتقل مي شود؟ در ديواره باكتري منافذي ايجاد  (باكتري)ته ميزباندناي نوتركيب چگونه به ياخ  82
  منافذ را مي توان با كمك شوك الكتريكي و يا شوك حرارتي همراه با مواد شيميايي ايجاد كرد. 

مي كنند. در اين راستا چه عملي انجام مي شود؟ خير جهت مشخص آيا همه باكتري ها دناي نو تركيب را دريافت   83
باكتري آنتي بيوتيك قرار  كشت كردن اين مطلب كه كدام باكتري ها دناي نو تركيب را دريافت كرده اند در محيط

مي دهند مانند آمپي سيلين چنانچه باكتري پالزميد حاوي ژن خارجي را دريافت كرده باشد با توجه به اين كه 
  پالزميد ژن مقاوم به آنتي بيوتيك را دارد پس چنين باكتري در محيط كشت حاوي آنتي بيوتيك زنده مي ماند. 

افزايش پايداري پروتئين در  - 1فرآيند مهندسي پروتئين به دو مورد اشاره كنيد؟ الحات مفيد در از تغييرات و اص  84
  افزايش حداكثري سرعت واكنش و تمايل آنزيم براي اتصال به پيش ماده  - PH ،2برابر گرما و 

زيرا با به چه علت دستيابي به روش هاي مهندسي پروتئين توانسته پايداري آنها را در مقابل گرما افزايش دهد؟   85
  باال رفتن دما سرعت واكنش افزايش يافته و خطر آلودگي ميكروبي در محيط واكنش كمتر مي شود.  

افزايش بهره وري  -صرفه جويي اقتصادي -از آميالز مقاوم به گرما چيست؟ كاهش زمان واكنشفوائد استفاده   86
  صنعتي 

فرون طبيعي فعاليت كمتري دارد؟ به علت تشكيل توليد شده در باكتري ها از اينتر فرونبه چه علت اينتر  87
  پيوندهاي نادرست در هنگام ساخته شدن آن در باكتري است. 

لخته هاي بدني درون سرخرگ ها توسط كدام آنزيم تجزيه مي شوند، مدت اثر آن چقدر است و چگونه مي توان   88
  از طريق جانشيني يك اسيد آمينه پالسمين با اسيد آمينه ديگر  -كوتاه - سمينمدت اثر آن را افزايش داد؟ پال

يم پوست چيست؟ كشت بافت و پيوند پوست كه بيمار ممكن نباشد بهترين راه ترم چنانچه برداشت پوست از بدن  89
  در مهندسي بافت مطرح است 
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