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 ی جانداران برای ادامه زندگی به انرژی نیاز دارند.همه 

 اتوتروف
 فتواتوتروفتبدیل کنند این جانداران بر اساس منابع کسب انرژی به دو گروه مواد آلیرا به  مواد معدنیتوانند جاندارانی هستند که می

ها توضیح خواهیم داد و شوند. در این فصل در ارتباط با فتواتروفمی)شیمیوسنتزکننده( تقسیم  شیمیواتوتروففتوسنتزکننده( و )

 خواهیم خواند. 9ها را در فصل شیمیواتوتروف

 

 مثال ویژگی هاانواع فتواتوتروف

 دارای کلروپالست
را  OH2این جاندران برای کسب الکترون 

 کنند.تجزیه واکسیژن آزاد می

کالمیدوموناس، ولوکس،اسپیروژیر، گیاهان، جلبک

 هاکاهودریایی، کِلپ، بعضی اوگلناها و دیاتوم

 بدون کلروپالست

)غشای پالسمایی محل انجام 

های نوری فتوسنتز واکنش

 است.(

 آنابناهامثل سیانوباکتری کنند. گیرند و اکسیژن آزاد میاز آب الکترون می

 گوگردی سبزو  گوگردی ارغوانی هایباکتری کنند.بوده و گوگرد آزاد می S2Hمنبع الکترون 

 غیر گوگردی ارغوانیهای باکتری اند.منبع الکترون اسیدها و ترکیبات آلی

 مقایسه انواع فتوسنتز کنندگان-8-1جدول

 ها .......................ی فتواتوتروفرا به درستی تکمیل کنند ؟همه مقابلی توانند جملهمیچند مورد  -1  تست:تست:؟؟

 کنند.       میب( اکسیژن آزاد     حلقوی اند. DNAالف( دارای 

 کنند.          د( پس از درون همزیستی پدید آمده اند.میانرژی خورشید برای تولید قند استفاده  %1ج( از 

  1   2   3   4 

برای « د»انرژی خورشید رسیده به زمین و مورد  %1از « ج»ها گوگردی، موردبرای باکتری« ب»موارد الف است اما مورد اسخ:اسخ:پپ!!

 ها صادق نیست.سیانوباکتری

 فتوسنتز

آن را در فرآیند اندازند و رسد، به دام میها حدود یک درصد از انرژی نور خورشید را که به زمین میها و بعضی باکتریگیاهان، جلبک

 ی زیر است:ی فرآیند فتوسنتز به شکل موازنهکنند.خالصهفتوسنتز به انرژی شیمیایی تبدیل می

ADPNADPOOHOHCATPNADPHOHCO 1812661812126 22612622  
 

 باشد:میمستقل از نور  3ی ، مراحل اول و دوم وابسته نوراند اما مرحلهی اصلی دارددر نگاهی کلی، فتوسنتز سه مرحله

 افتد.ها به دام میها در غشای تیالکوئیدها و یا درغشای باکتریخورشید توسط فتوسیستم انرژی نور:1یمرحله

( و آدنوزین تری NADPH) نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلئوتیدفسفاتتبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی موقت در  :2ی مرحله

 (ATPفسفات )

 NADPH ،ATPبه کمک انرژی  2COساخت ترکیبات آلی از :3ی مرحله



2 

 

 شارش: 8فصل .دارد یقانون گردیپ و ممنوع یمجاز یفضا در آن انتشار نیهمچن و مجموعه نیا از یبرداریکپ هرگونه(   95کنکور ژهیو) کرامت یعل  

مستقل از نور بوده و در استرومای کلروپالست صورت  3ی شود ولی مرحلهمیدر غشای تیالکوئید و در حضور نور انجام  2و1مراحل 

 گیرد.می

 

 

 

 

 ی فتوسنتزخالصه -8-1شكل 
 

کنند. مثالً بعضی از این قندها برای ساخت فرآیندهای حیاتی خود استفاده میهای حاصل از فتوسنتز برای انجام گیاهان از ترکیب

را ریشه، یاساقهی ذخیره شده درنشاسته شوند. گیاه در صورت نیاز،مصرف مینشاستهو بعضی برای ساختی سلولیدیوارههایترکیب

هایی ها، اسیدهای نوکلئیک و دیگر مولکولپروتئینیهمه.کندمورد نیاز متابولیسم سلولی، استفاده می  ATPتجزیه و از آن برای ساخت 

 هایی از قندهای ساخته شده در گیاه هستند.که در سلول هستند، حاصل تجمع و تغییر بخش

 

 خارج( 88)سراسری  شوند،................ است. دو ترکیبی که در یک مرحله از مراحل فتوسنتز تولید نمی-2تست:تست:؟؟

ADP  و
NADP                                                قند سه کربنه و


NADP              

  ATP  وNADPH                                               قند سه کربنه وATP  

 !پاسخ:!پاسخ:

 مواد تولیدی مواد مصرفی مراحل فتوسنتز

 الکترون-پروتون-اکسیژن آب اول

، ADP دوم


NADPهیدرون، فسفات، الکترون ، ATP وNADPH 

، ADP ، دی اکسید کربنNADPHو  ATP سوم


NADPو قند 

 صحیح است. 4گزینه 

 چند مورد صحیح است؟-3تست:تست:؟؟

 شوند که مستقیماً در رونویسی دخالت دارند.میموادی تولید در فتوسنتز الف(

 هایی از قندهای ساخته شده در فتوسنتز است.هر پروتئین گیاهی حاصل تجمع و تغییر بخشب(

 شود.میها شروع های فتوسنتزی درون کلروپالست، با رسیدن نور به گرانومهمیشه واکنشج(

 وت اساسی با براسیکا اولراسه دارد.محل انجام واکنش در اسپیروژیر تفاد(

  1   2   3   4 



 (95کنکور ژهیو) کرامت یعل  .دارد یقانون گردیپ و ممنوع یمجاز یفضا در آن انتشار و مجموعه نیا از یبرداریکپ هرگونه شارش: 8فصل
3 

 با توجه به متن کتاب درسی صحیح است.-ب   که مستقیماً در رونویسی دخالت دارند. ATPصحیح است مثل  -الف !پاسخ:!پاسخ: 

 اولراسه کلروپالست است.نادرست است محل انجام واکنش در اسپیروژیر و براسیکا -د               صحیح است  8-1با توجه به شکل  -ج

 فتوسنتزامواج نوری خورشید

ی نور نور را دارند که  محدوده امواج الکترومغناطیسیی چشم انسان قدرت جذب طیف کوچکی ازهای مخروطی و استوانهگیرنده

 بنفش تا قرمز است. اما وسعت مرئی بودن امواج الکترومغناطیسی برای بعضی جانوران متفاوت است.

 

های مرئی ی طول موجطیف نور مرئی ، نور خوشید همه 8-2شكل 

های مختلف شید را از منشور عبور دهیم، به رنگررا دارد. اگر نور خو

 شود.تجزیه می

های مختلف دیده ها به رنگو انعکاس بعضی از طول موجنور مرئیهایی از: موادی هستند که با جذب طول موجرنگدانهیا  رنگیزه

کند در کند ولی هیچکدام را منعکس نمیهای نور مرئی را جذب میی طول موج، سیاه است چون همهرنگدانه مالنینشوند مثالً می

به  کنندمیمنعکس را  زردو زنور سبرا جذب و  قرمزو  آبی, نورهای بنفشهایی هستند که بخش اعظم ها رنگیزهحالی که کلروفیل

های ها موجب پیدایش رنگکنند این نوع رنگیزهرا جذب می سبزو آبیتر نورهایبیش کاروتنوئیدشوند.ها دیده میهمین دلیل برگ

 شوند.ها میها و گلهای پائیزی، میوهزرد و نارنجی در برگ

)ولوکس، اسپیروژیر، کاهوی دریایی و  های سبزجلبکاند. در گیاهان و در فتوسنتز های موثراولین رنگیزههای کلروفیل رنگیزه

ها هایی که کلروفیلکنند با طول موجهایی که کاروتنوئیدها جذب میطول موجوجود دارند.  bوaکلروفیل کالمیدوموناس( دو نوع 

شود تا میزان جذب انرژی نوری هنگام فتوسنتز، زه موجب میکنند متفاوت است؛ به همین علت  استفاده از این دو گروه رنگیجذب می

 تر شود.توسط گیاه بیش

 

 

 

 ها و کاروتنوئیدهامقایسه درصد جذب نوری کلروفیل -8-3شكل 



4 

 

 شارش: 8فصل .دارد یقانون گردیپ و ممنوع یمجاز یفضا در آن انتشار نیهمچن و مجموعه نیا از یبرداریکپ هرگونه(   95کنکور ژهیو) کرامت یعل  

 هر سلول گیاهی دارای رنگیزه ................. . -4تست:تست:؟؟

 است.می دارای ساختار گرانو 
NADP را بهNADPH   کند.میتبدیل 

 دستگاه غشا درونی دارد.  را دارد. ATPتوانایی سنتز نوری  

ها جذب حشرات به هنگام ها نیز رنگیزه دارند. نقش این رنگیزه، واکوئل مرکزی در گلبرگدر گیاهان به غیر از کلروپالست!پاسخ:!پاسخ:

ها الزاماً کلروپالست ندارند. سایر موارد فقط در ارتباط با گلبرگصحیح است چون 4( پس گزینه 2افشانی است )زیست دوم فصل گرده

 های دارای کلروپالست است.سلول

 است نادرستکدام عبارت در مورد شکل مقابل -5تست:تست:؟؟

 های موثر در فتوسنتز اند.اولین رنگیزه 3و 1رنگیزه 

 در اسپیروژیر و ولوکس وجود دارند. 3و 1های رنگیزه

 شود.میها جب پیدایش رنگ آبی در گلمو 2ی رنگیزه

 شود.میها موجب بروز رنگ پاییزی برگ 2ی رنگیزه 

 
 

تر نورهای آبی و سبز های سبز اند. کارتنوئیدها بیشهای موثر در فتوسنتز اند در گیاهان و جلبک( اولین رنگیزه3و1ها )کلروفیل  !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 3شوند. )گزینه ها میها و گلهای پائیزی, میوههای زرد و نارنجی در  برگپیدایش رنگها موجب کنند این نوع رنگیزهرا جذب می

نانومتر مربوط به ......................... و  در  544تا  444های ترین درصد جذب نور در بین طول موجبیش-6تست:تست:؟؟

 ......... است.نانومتر مربوط به ............ 044تا  644های بین طول موج

 aکلروفیل  -کاروتنوئید aکلروفیل –bکلروفیل  bکلروفیل  -کاروتنوئید bکلروفیل –aکلروفیل 

 044تا  044های و  در بین طول موج bنانومتر مربوط به کلروفیل  044تا  444های ترین درصد جذب نور در بین طول موجبیش  !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 3است. )گزینه  aنانومتر مربوط به کلروفیل 

 کلروپالست

، اندامکی دو غشایی با ، کلروپالست بوجود آمد. کلروپالستیوکاریوت پیش باپروکاریوت کوچک فتوسنتزیپس از درون همزیستی 

ی زمینه ای ، فضای دوم توسط غشای درونی احاطه شده و این فضا ماده، یکی فضای بین دو غشا درونی و بیرونیسه فضای درونی است

و  حلقویDNAقرار دارند. همچنین  روبیسکومثل ی کالوینچرخههای پر کرده است ،دراین فضا آنزیماستروما )بستره(کلروپالست 

 تیالکوئیدهای غشادار به نام ی کوچک و ساختار ساده نیز در بستره حضور دارند. فضای سوم مربوط به درون قرصهای با اندازهریبوزوم

 گرانوماند ار گرفتهو اکسیژن است. به مجموع تیالکوئیدهایی که روی هم قر H+شود که حاصل آن تولید میاست. در این فضا آب تجزیه 

 های دیگر ارتباط دارند.هایی با تیالکوئیدهای گرانومگویند. بعضی تیالکوئیدهای یک گرانوم از طریق لوله

 

 

 

 ساختار کلروپالست -8-4شكل 
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 دیگری نیز برای ذخیره لیپید، پروتئین، نشاسته و ذرات رنگی وجود دارند. هایپالستهای گیاهی عالوه بر کلروپالست، در سلول

 شود:میآغازیان دیده  بعضیهای دارای کلروپالست فقط در گیاهان و سلول 

 کلروپالست دارند. هاکالنشیمو گاهی  غالف آوندی، نگهبان روزنه، کلرانشیمهای در گیاهان سلول-1

و  کالمیدوموناس، کاهویدریایی، اسپیروژیر، ولوکسهایی مثل ، و جلبکاوگلنای ک سوم هزارگونه، یهادیاتومدر آغازیان -2
 تواند جلبک و یا نوعی سیانوباکتری باشد.بخش فتوسنتز کننده می هاگلسنگدارند. در  کِلپکلروپالست

ها جای غشای تیالکوئیدها و در ساختار فتوسیستمهای رنگیزه درون اند. دستهتیالکوئیدها درواقع ساختارهایی از جنس غشای سلولی
 اند.گرفته

 ( در غشای تیالکوئید:psها)فوتوسیستم
ها فقط یک نوع کلروفیل به عنوان مرکز واکنش ها در غشای تیالکوئیداند. در این فتوسیستمها و پروتئینای از رنگیزهفتوسیستم مجموعه

 ، الکترون خارج شود.کمکی دارند تا از این مرکزها نقش شود و بقیه رنگیزهمیشناخته 

نانومتر به  077با حداکثر جذب  aاست. کلروفیل 700pبه نام کلروفیل aمرکز واکنش در این فتوسیستم نوعی کلروفیل :Iفتوسیستم

700p .معروف است 

با حداکثر جذب  aاست. به دلیل وجود کلروفیل 680Pبه نام کلروفیل aمرکز واکنش در این فتوسیستم نوعی کلروفیل :IIفتوسیستم
 ی آب در ارتباط با این نوع فتوسیستم است.کنندهمعروف است. آنزیم تجزیه 680Pنانومتر به 087

ی انتقال الکترون در واقع کنند. زنجیرهدیگر متصل میکه دو نوع فتوسیستم را به یک هستند هاییمولکول :ی انتقال الکترونزنجیره

 است.  Iبه فتوسیستم  IIمسیری برای رسیدن الکترون از فتوسیستم 

 

 ساختار برگ و کلروپالست -8-5شكل 

 فتوسنتز 1ی مرحله

های های دیگر، جذب، متمرکز و به کلروفیلها و رنگیزهکلروفیل زمانفعالیت همانرژی نوری که به تیالکوئیدها برخورد کرده است با 

700p680وP اند، هایی را که دارای انرژی اضافی شدهبرد. چنین الکترونها را به تراز باالتر میشود. این انرژی الکترونمنتقل می

کنند. کمبودالکترون ها را ترک میفتوسیستم 680Pو700pهای برانگیخته کلروفیلنامند. الکترونمی های برانگیختهالکترون
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های شود. اتمی آب در فضای درون تیالکوئید جبران میاز تجزیه IIو کمبود الکترون فتوسیستم  IIاز فتوسیستم  Iفتوسیستم 

-را می مولکول اکسیژنپیوندند و های اکسیژن به هم میدهند. و اتممی680Pی آب الکترون خود را به کلروفیلهیدروژن از تجزیه

 سازند. 

 

 

 

 فتوسنتز 2و1ساختار تیالکوئید و مراحل  -8-6شكل 

 ATPو  NADPHی دوم فتوسنتز: ساخت مرحله

 ی انتقال الکترون اولزنجیرهاند. ی انتقال الکترون در غشای تیالکوئید در حال فعالیتاید، دو زنجیرهمشاهده کرده 8-0همانطورکه در شکل 

 ATPساخته شدن نوری انرژی الزم برای  ی انتقال الکترون دومزنجیرهکند و را تأمین می  NADPHانرژی مورد نیاز برای ساخت

، ی انتقال الکتروندر زنجیره پمپ غشاییی آب و عمل ی آب توسط آنزیم تجزیه کنندهکند. در تیالکوئیدها  به دلیل تجزیهمیرا فراهم 

تراکم 
H تر از فضای درون استروما است.در درون تیالکوئید بیش 

PSIPSIIپمپ غشایی با استفاده از انرژی آزاد شده از الکترون برانگیخته شده در مسیر   انتقال فعالموجب+H  از استروما به

ها تمایل دارند به بیرون از تیالکوئید در درون تیالکوئید این یون H+های شود. به دلیل افزایش تراکم یوندرون تیالکوئید می

جب شده است موانتشار تسهیل،که یک نوع سازی ATPدارای فعالیت  کانال پروتئینیضمن عبور از  H+های یابند. یونانتشار

  شود.مینیز گفته  ATPسنتز نوری در غشای تیالکوئید  ATPشوند. به ساخته شدن می  ATPآن برای ساختفعالیت آنزیمی

 (11)سراسری کنند. می…های کانالی موجود در غشای تیالکوئید حُسن یوسف، با صرف انرژی پروتئین -0  تست:تست:؟؟

 

 ATP  را بهADP تبدیل ADP  را بهATP تبدیل 

 های هیدروژن را از تیالکوئید خارجیون  های هیدروژن را به تیالکوئید واردیون 
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های هیدروژن را از یل شده، یونهای کانالی موجود در غشای تیالکوئید حُسن یوسف بدون مصرف انرژی و با انتشار تسهپروتئین !پاسخ:!پاسخ: 

کند. میتبدیل  ATPرا به  ADPهای هیدروژن استفاده کرده و کنند اما بخش آنزیمی این پروتئین از انرژی حرکت یونمیتیالکوئید خارج 

 صحیح است( 2)گزینه 

 چند مورد صحیح است ؟-8  تست:تست:؟؟

 .گیردمی صورت کلروپالست فضای درسومین آب ی،تجزیه فتوسنتز در(الف

 .دارند جابجایی کلروپالست سوم و دوم فضای در هیدروژن هاییون( ب

 .شودمی تیالکوئید درون به هیدروژن هاییون شده تسهیل انتشار سبب غشایی پمپ( ج

 .شودنمی مصرف آب شود،می تثبیت آن در اکسیدکربن دی که کلروپالست از فضایی در هیچگاه( د

  1   2   3   4 

 !پاسخ:!پاسخ:

 (2صحیح است چون فضای سوم کلروپالست همان فضای درون تیالکوئید است)زیست دوم فصل  -الف

شود و سپس با میهای هیدروژن با انتقال فعال و به کمک پمپ از فضای دوم )بستره( وارد فضای سوم کلروپالست صحیح است یون-ب

 گردد.میمجدداً به این فضا برمیتسهیل شده از کانال آنزیانتشار 

 کنند.میها مواد را در خالف شیب غلظت و با استفاده از انرژی منتقل نادرست است چون پمپ-ج

شود میهای آنزیمی مثل هیدرولیز آب مصرف شود در این فضا به دلیل انجام واکنشمینادرست است در بستره دی اکسیدکربن تثبیت -د

 گردد. میهمچنین  آب در درون تیالکوئید نیز مصرف 

 (82)سراسری کنند؟میابتدا کدام را احیا   IIهای خارج شده از فتوسیستم الکترون-9تست:تست:؟؟

 دی اکسید کربن  aکلروفیل  آب 


NADP 

 صحیح است( 2ی است : )گزینهمسیر حرکت الکترون در مراحل نوری فتوسنتز به صورت زیر !پاسخ:!پاسخ:

     4و 3ناقلین         a(700p) کلروفیل       2پمپ غشایی        ناقل        1ناقل     a (680P    )آب        کلروفیل    


NADP 

 (88)سراسری در فتوسنتز،..............-14تست:تست:؟؟

       گردد.می ATP، منجر به هیدرولیزیدهائخروج پروتون از تیالکو 

غشای تیالکوییدها،محل مناسبی برای ایجاد 
NADPباشد.می 

 ی آب است. استروما محل مناسبی برای استقرار آنزیم تجزیه کننده 

ورود و خروج  
H بدون مصرفدر تیالکوییدها ،ATP  گیرد.میصورت 

 !پاسخ:!پاسخ:

 گردد.     می ATPسنتزخروج پروتون از تیالکوییدها، منجر به : نادرست است ،1گزینه 

 باشد.می  NADPHغشای تیالکوییدها،محل مناسبی برای ایجاد: نادرست است ،2گزینه 

 ی آب است.  محل مناسبی برای استقرار آنزیم تجزیه کننده : نادرست است ،تیالکوئید3گزینه 

ورود و خروج: درست است ،4گزینه 


H در تیالکوییدها، بدون مصرفATP  های غشایی برای ورودپمپ گیرد.میصورت


H  از انرژی

 شود. میساخته  ATPد کنند و با خروج آن از تیالکوئیمیالکترون استفاده 
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خارج  88)سراسری ، ابتدا ........ی انتقال الکترون در غشای تیالکوییدهاها در طول زنجیرهبا حرکت الکترون -11تست:تست:؟؟

 از کشور(

 
NADP بهNADPH  شود.میانرژی الزم برای فعالیت پمپ فراهم                         شود.میتبدیل 

 شود.میفراهم  ATPانرژی الزم برای ساخته شدن               شوند.میهای هیدروژن از بستره به تیالکویید وارد یون 

شود می، ابتدا انرژی الزم برای فعالیت پمپ فراهم ی انتقال الکترون در غشای تیالکوییدهاها در طول زنجیرهبا حرکت الکترون !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 2شوند. )گزینه میدروژن از بستره به تیالکویید وارد های هیو سپس یون

 های هیدروژن درون تیالکوئید شود .......................... هر پروتئینی که سبب ...................تراکم یون -12تست:تست:؟؟

 ی انتقال الکترون است.های زنجیرهجزو مولکول -افزایش  ی نوکلئوتید است.مصرف کننده -کاهش  

 ی انرژی الکترون است.مصرف کننده -افزایش  است. ATPی مصرف کننده -کاهش 

ی آب شوند شامل پمپ غشایی و آنزیم تجزیه کنندهمیهای هیدروژن درون تیالکوئید های که سبب افزایش یونپروتئین !پاسخ:!پاسخ:

ی ی آب جزو زنجیرهی انرژی الکترون است ولی آنزیم تجزیه کنندهی انتقال الکترون بوده و مصرف کنندههای زنجیرههستند. پمپ جزء مولکول

را  ADPکند  نوکلئوتید میهای هیدروژن را از تیالکوئید خارج ( اما پروتئینی که یون4و  2های لیل نادرستی گزینهانتقال الکترون نیست )د

 صحیح است.( 1کند )گزینه میتبدیل  ATPمصرف و به نوکلئوتید 

 

 ATP, NADPHساخت ترکیبات آلی به کمک انرژی 

های واکنشی مستقل از نور )شود که در مرحلهنامیده می اکسیدکربنتثبیت دیهای آلی برای ساخت ترکیب 2COاستفاده از

است. این  جانداران دارای کلروفیلاکسیدکربن در تثبیت دی رایج ترین روشی کالوین گیرد. چرخه( فتوسنتز صورت میتاریکی

 دهد:میگام دارد و در استرومای کلروپالست رخ  4چرخه 

 ناپایداری دو فسفاته 6Cدو فسفاته اضافه شده و یک ترکیب  C5به کمک آنزیم روبیسکو به یک ترکیب  2COهر مولکول  )تثبیت(:1گام 

 سازند.را می

 شود. تک فسفاته تجزیه می 3Cی ناپایدار به دو اسیددو فسفاته C6ترکیب  -الف )ساخت قند(:2گام 

 گیرد.ی دوم فتوسنتز، انرژی میساخته شده در مرحله ATPتک فسفاته ابتدا با استفاده از 3Cهر اسید –ب 

 NADP+و ADPشوند. در این مرحله می احیاها به قندهای سه کربنیNADPHهای سپس هریک از این اسیدها با الکترون  -ج 

 تبدیل شوند. NADPHو  ATPگردند تا مجدداً به میها به مرحله دوم فتوسنتز برچنین این مولکولشوند. هممیتولید 

 شوند.، چربی و ... از چرخه خارج می، نشاستهتعدادی از قندهای سه کربنی حاصل برای ساخت ترکیبات آلی مثل گلوکز )خروج قند(:3گام

 شود. بازسازی می ATPدو فسفاته  به کمک  C5با استفاده از قندهای سه کربنی باقیمانده، ترکیب  )بازسازی(:4گام 
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 و سه NADPH ی کالوین  دوضریب هر بار چرخه co2برای تثبیت یک مولكول  ی کالوین برای ساخت یک قند سه کربنهرخهسه بار چ -8-8شكل 

ATP    ( است. اما به دلیل اینكه مونوساکارید حداقل سه کربنه است، برای ساخت یک مونوساکارید حداقل سه 4و یكی برای گام  2)دوتا برای گام

 دهد.میی کالوین رخ بار چرخه

 

 مقایسه ضریب کالوین برای چند قند با تعداد کربن متفاوت -8-2جدول 

 

 (82)سراسری  در فتوسنتز چیست؟ NADPHنقش اصلی -13  تست:تست:؟؟

                                تامین الکترون پرانرژی وپروتون برای مرحله دوم 

 های نوری فتوسنتزانژری شیمیایی در واکنشمبدل انژری نوری به   

      ه سومدرمرحل (هیدروژن–های پرانرژی برای پیوند)کربن تامین الکترون 

 هیدروژن(در مرحله دوم-های پر انرژی برای پیوند)کربنتامین الکترون 

است. اما این ماده  ه سومدرمرحل(هیدروژن–های پرانرژی برای پیوند)کربن در فتوسنتز تامین الکترون NADPHنقش اصلی  !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 3شود. )گزینه میی کالوین استفاده چرخه 2در گام 

 (09)سراسری …+NADP -14تست:تست:؟؟

 تأثیر است.بی ATPی انتقال الکترون بر تولید به عنوان عضوی از زنجیره  

 نقش دارد. Iی آب توسط فتوسیستم کند و در تجزیهبه کلروفیل در به دام انداختن نور کمک می  

 شود.اکسیدکربن، به هنگام تشکیل قند سه کربنی از مولکول سه کربنی تولید میترین روش تثبیت دیدر رایج  

 کند و در تشکیل ترکیب چهار کربنی از ترکیب پنج کربنی نقش دارد.ی کالوین منتقل میها را به چرخهالکترون 

 مصرفی ATPتعداد  مصرفی NADPHتعداد  تعداد چرخه کالوین قند

 05 01 5 ریبوز )پنتوز(

 01 01 6 گلوکز )هگزوز(

 66 12 01 ساکارید(ساکارز )دی
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!پاسخ:!پاسخ:


NADP به هنگام تشکیل قند سه کربنی از مولکول  2ی کالوین، در گام اکسید کربن یعنی چرخهترین روش تثبیت دیدر رایج

 صحیح است( 3شود. )گزینه سه کربنی تولید می

 (11 )سراسری گردد.می…شود، می…ی کالوین که از چرخهمی در برگ درخت بید، درگا-15  تست:تست:؟؟

 ATPکربنی تجزیه 5ترکیب  -ساخته ATPترکیب شش کربنی ناپایدار تولید -مصرف 

 -قند سه کربنی ساخته  
NADP تولید NADPH مصرف- ATP تولید 

، فتوسنتز قند سه کربنی 3ی شوند، در مرحلهمیفتوسنتز مصرف  3ی فتوسنتز تولید و در مرحله 2ی در مرحله NADPHو  ATP!پاسخ:!پاسخ:

ADP  و


NADP  صحیح است( 3شوند. )گزینه میتولید 

 خارج از کشور( 19)سراسری . …ی کالویندر جانداران حاوی کلروپالست، با سه بار گردش متوالیِ چرخه -16تست:تست:؟؟

 شود.اکسید کربن مصرف میمولکول دی 0                          شود.       کربنی حاصل می 6مولکول قند  3 

 شود.متصل می ADPمولکول  0گروه فسفات به  0                    شود.کربنی ناپایدار تجزیه می 6مولکول ترکیب  3 

شود. در این کربنی ناپایدار تجزیه می 0مولکول ترکیب  3ی کالوین ،در جانداران حاوی کلروپالست، با سه بار گردش متوالیِ چرخه!پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 3شوند. )گزینه میمصرف  ATP 9و 2CO3 ،NADPH 0ی کالوین سه بار گردش چرخه

 عوامل موثر بر فتوسنتز

طورکلی سرعت فتوسنتز با افزایش شدت نور، است. بهنورترین عامل محسوسگذارند. یر میعوامل محیطی مختلفی بر فتوسنتز تأث

ها در زیرا رنگیزه رسد،خود میی اشباعنقطهشود. در این حالت فتوسنتز بهها مورد استفاده قرار گیرند، زیاد میی رنگیزهتاحدی که همه

 شود.اکسیدکربن تا حد معین نیز موجب افزایش سرعت فتوسنتز میتراکم گاز دیتوانند نور بیشتری جذب کنند. افزایش این حالت نمی

ی دمایی خاصی دیگر است. به یاد دارید که دامنههای آنزیمیواکنش بسیاری ازفتوسنتز مانند سایر فرآیندهای متابولیسمی، مرتبط با 

شود. دماهای خارج از ی خاص از دماهای محیطی، بیشتر انجام میاها مناسب است. به همین دلیل فتوسنتز در دامنهبرای فعالیت آنزیم

فتوسنتز برای هر گیاه خاص، به شدت نور، تراکم یسطح بهینهها شوند. موجب غیرفعال شدن بعضی از این آنزیم ممکن استاین دامنه 

 اکسیدکربن و دما بستگی دارد. دی

 تنفس نوری

در  2COی دوفسفاته است. اگرکربنه 5ی وجود دارد یک آنزیم دوکاره برای پیش ماده آنزیم روبیسکو که در استرومای کلروپالست

 2Oشود ولی اگری کالوین قند ساخته میدهد و طی چرخهرخ می 5Cترکیب کربوکسیله شدنجایگاه فعال آنزیم قرار گیرد فرآیند 

ریبولوز بیس شود. به همین خاطر آنزیم روبیسکو مخفف تجزیه می 5Cرخ داده و ترکیب  اکسیژناسیونیگاه فعال شود فرآیند وارد جا

ی کالوین متوقف شده و آنزیم وارد تنفس نوری است. اگر آنزیم وارد فاز اکسیژناسیون رخ دهد چرخهفسفات کربوکسیالز اکسیژناز

های هوایی خود را ببندد، دی اکسیدکربن هوا وارد دهد. وقتی گیاه روزنهمیهای نوری باال و گرمای زیاد رخ این مسئله در شدتشود. می

تواند از برگ خارج شود در نتیجه تراکم اکسیژن درون برگ باال رفته و شود و از طرفی اکسیژن تولید شده در برگ هم نمیبرگ نمی

 گردد.ی کالوین میبه چرخه 2COشود. این امر مانع از وارد شدنمیوبیسکو آغاز فعالیت اکسیژناسیون ر

کربنی از کلروپالست خارج و  2شود که مولکول تولید میکربنی 2و کربنی 3هایدر استروما مولکول 5Cدر تنفس نوری از تجزیه ترکیب 

شود. در تنفس نوری آزاد می 2COکه در نهایت یک مولکولطوریدهد بهرخ می ماتریکس میتوکندریها درواکنشدر ادامه بخشی از 

 شود.تولید نمی  ATPبرخالف تنفس سلولی هیچ 
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 های تنفس نوریواکنش -8-1شكل

 ............................، هر جاندار دارای.........................-10تست:تست:؟؟

 ، هتروتروف است.    تنفس سلولی         ، اتوتروف است.   تنفس نوری

 ، دارای کریستا است.چرخه کربس، دارای گرانوم است.     چرخه کالوین

ها ها و هم در اتوتروفهتروتروفهر جاندار دارای تنفس نوری، اتوتروف است چون کلروپالست دارد. تنفس سلولی هم در !پاسخ:!پاسخ:

های هوازی که فاقد ی کربس در باکتریشود. چرخهمیهای کلروفیل دار که فاقد کلروپالست اند دیده ی کالوین در باکتریشود. چرخهمیدیده 

 صحیح است( 1دهد. )گزینه میاند رخ میتوکندری

ری کند؟وقتی سلول شروع به تنفس نومیتکمیل  نادرستیرا به طور  مقابل یعبارت جملهکدام -18تست:تست:؟؟

 کند .........می

  شوند.میهای تاریکی فتوسنتز متوقف واکنش 

تولید   
NADP  یابد.میدر کلروپالست کاهش 

  های نگهبان روزنه در حالت تورژسانس قرار دارند.سلول  

 شود.میفعالیت کربوکسیالزی روبیسکو در ماتریکس متوقف   

های تاریکی شود. در نتیجه واکنشمیکند فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو در استروما متوقف میوقتی سلول شروع به تنفس نوری   !پاسخ:!پاسخ:

فتوسنتز متوقف شده و تولید


NADP  روزنه درحالت تورژسانس قرار دارند و درنتیجه های نگهبانلیابد. سلومیدر کلروپالست کاهش

 صحیح است(    4اند. )گزینه های هوایی بستهروزنه

 دهد.ای تنفس نوری را کاهش میهای ویژهسازگاری

های هوایی خود و گرما هستند اگر گیاهان در دمای باال قرار گیرند برای کاهش تعرق روزنه 2CO، مقدارعوامل موثر برشدت فتوسنتز نور

در برگ مقدار آن کاهش یافته و از طرفی به دلیل  2CO( در این حالت به دلیل مصرفآبسزیک اسیدبندند)بخصوص با ترشح را می

شود. گیاهان برای مقابله شود که این مسئله موجب افزایش تنفس نوری میکسیژن زیاد میهای نوری در کلروپالست میزان اانجام واکنش

 ( یافته اند. گل نازو  کاکتوس)مثالً در  CAM( وذرتو نیشکر)مثالً در 4C، سازش فتوسنتزی از نوع با این پدیده

 4Cگیاهان ها باکتری

گویند زیرا اولین می C3کنند. به این گیاهان، گیاهان ی کالوین استفاده میاز چرخهفقطاکسیدکربنبرای تثبیت دی بیشتر گیاهان

کربنی است. در بعضی گیاهان، مانند نیشکر، ذرت و بعضی دیگر از گیاهان که 3شود یک اسید ها تشکیل میمولکول پایداری که در آن

 گیرد. های دیگری انجام میی کالوین واکنشچرخه قبل ازاند، گرما مقاومنسبت به 
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های میانبرگ نامند. سلولمی4Cاست. به همین دلیل این گیاهان را گیاهان  کربنی4اسید ها یک اکسیدکربن در این واکنشحاصل تثبیت دی

 شوند:این گیاهان به دو شکل یافت می

 کند. که دورتادور هر رگبرگ را احاطه می غالف آوندیهای دار به نام سلولهای فشرده و کلروپالستای از سلولالیه -1

 های غالف آوندی قرار دارند. های هوادار برگ هستند و در اطراف سلولکه در تماس با فضا ()اسفنجیهای میانبرگسلول -2

 

 4Cآناتومی برگ یک گیاه -8-19شكل 

 

درگیر  مجزاو دو سیستم آنزیمی متفاوت کنند. در این مسیر ای استفاده میاز مسیری دو مرحله 2COبرای تثبیت  4Cگیاهان 

 هستند.

 کند. این سیستم آنزیمی روبیسکو نیست و در های میانبرگ اسفنجی عمل میاولین سیستم در کلروپالست سلول تثبیت اول:

کند. محصول این آنزیم یک اسید چهارکربنی است که پس شرکت می کربنی3اسید اکسیدکربن با یک های مربوط به ترکیب دیواکنش

 .شودمیبه سلول غالف آوندی منتقل  پالسمودسماز تولید، از کلروپالست و سلول میانبرگ اسفنجی خارج و از طریق 

اکسیدکربن از اسید دی هادر این سلولکند. های غالف آوندی عمل میدومین سیستم آنزیمی )آنزیم روبیسکو( در سلول تثبیت دوم:

 سازد.قند سه کربنی را می 3Cی کالوین در گیاهان شود و همانند چرخهی کالوین میکربنی آزاد و وارد چرخه 4

های اکسیدکربن به درون سلولهای میانبرگ وجود دارد به طور مؤثری منجر به انتقال دیسیستم آنزیمی که در سلول4Cدرگیاهان 

است. این حالت وضع را برای انجام  بیشترهای غالف آوندی در مقایسه با جوّدرون سلول2COشود، بنابراین تراکم غالف آوندی می

اکسیدکربن در اطراف آنزیم روبیسکو در گیاهان شود. وجود تراکم باالی دیمی مانع از انجام تنفس نوریکند و فتوسنتز مناسب می

4C وری( این گیاهان بر تنفس نوری های زیاد نور )عوامل مناسب برای تنفس نسبب شده است که حتی با وجود دماهای باال و شدت

ترین های زیاد نور با بیشاست در دماهای باال و شدتبستهتقریباًها های آنکه روزنهتوانند در حالیمی4Cغلبه کنند. بنابراین گیاهان 

 3Cتر از گیاهان در آب و هوای گرم سریع 4Cچنین مانع از افزایش دفع آب شوند. به همین دلیل گیاهان کارایی عمل کنند و هم

 است.  3Cگیاهان  تقریباً دوبرابردر دمای باال، شدت زیاد نور، یا کمبود آب  4Cکنند. کارایی گیاهان رشد می

 CAMگیاهان 

 متابولیسمو گل ناز وجود دارد. این نوع فتوسنتز را نوعی دیگر از اختصاصی شدن فتوسنتز در گیاهان بیابانی، مانند کاکتوس 

های ، یا در وضعیتهای خشکاکوسیستمساکن نامند. این نوع فتوسنتز، سازشی مهم برای گیاهان می CAMیا ایاسیدکراسوالسه

اکسیدکربن در این شوند. شب هنگام دیباز میدر شب  4Cو  3Cگیاهان  برخالف CAMگیاهان  هایاست. روزنهبسیار خشک

اند، تا از انجام ها بستهروزنهشود. طی روز که دما باال و رطوبت کم است، ذخیره میسپس در واکوئلآلی تثبیت و  گیاهان به صورت اسیدهای

-کنند. دیآزاد میاکسیدکربن اند، در روز دی. اسیدهای آلی که در شب تشکیل شدهآور باشد ممانعت کندند برای گیاه مرگتواتعرق که می

-های پرانرژی مورد نیاز خود را از واکنششود که مولکولمیی کالوین چرخه یابد و واردمی انتشارهادرون کلروپالستاکسیدکربن به 
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13 

دهند، گرچه قادر گیاهانی که این نوع فتوسنتز را انجام می. چندان باال نیستCAMاست. کارایی فتوسنتز نوع  های نوری فتوسنتز گرفته 

 .کنندگرمای شدیدند، اما معموالً به کندی رشد می به حفظ بقای خود در

 

 C4و  CAMمقایسه تثبیت دی اکسیدکربن در گیاهان  -8-11شكل 
 

 2COتثبیت دوم  2COتثبیت اول  مثال فتوسنتزنوع 

3C بیشتر گیاهان 
های میانبرگ به در روز و در کلروپالست سلول

 کمک  آنزیم روبیسکو
 ندارد.

4C نیشکر و ذرت 
میانبرگ های در روز و در کلروپالست سلول

 معمولی  بدون دخالت  روبیسکو

های غالف در روز و در کلروپالست سلول

 آوندی به کمک روبیسکو

CAM کاکتوس و گل ناز 
های در شب و ذخیره در واکوئل سلول

 میانبرگ معمولی بدون دخالت روبیسکو

های در روز و در کلروپالست سلول

 بیسکومیانبرگ معمولی  به کمک رو

 مقایسه انواع فتوسنتز در گیاهان-8-3جدول 

 

 

 

 مقایسه بازده فتوسنتز با توجه به شدت نور در گیاهان مختلف -8-12شكل
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 خارج از کشور( 19)سراسری  . …تواند طیِکند. نمیهای خود را باز میگیاهی که در شب روزنه -19تست:تست:؟؟

 های خود اسیدهای آلی ذخیره کند.شب، در واکوئل  را جذب و تثبیت کند. 2COشب،  

 ی کالوین را انجام دهد.های چرخهروز، واکنش  جو را در اسیدهای آلی تثبیت کند. 2COروز،  

جو را در اسیدهای آلی تثبیت  2COی تواند دارد لذا طیِ روز، نم CAMکند فتوسنتز های خود را باز میگیاهی که در شب روزنه!پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 3کند.)گزینه 

 (88)سراسری  کدام عبارت درست است؟-24تست:تست:؟؟

 شود.میی اسید چهار کربنی در طی روز انجام ،تجزیهCAMدر گیاهان  

هنگام عبور 
H کانالی،از بستره به درون تیالکوئید،پروتئینATP سازد.می 

 .شودمیی کالوین تثبیت ،دی اکسید کربن فقط از طریق چرخه4Cهاندر گیا 

 گردد.میدر تنفس نوری،آنزیم روبیسکو سبب شکسته شدن ترکیب شش کربنی ناپایدار  

گزینه .صحیح است( 1)گزینه شود. میی اسید چهار کربنی در طی روز انجام تجزیهاسید کراسوالسه در شب سنتز و  ،CAMدر گیاهان !پاسخ:!پاسخ:

هنگام عبور:  2


H پروتئین کانالی ، بسترهبه درون  تیالکوئیداز،ATP 4در گیاهان: 3گزینه  سازد.میC تثبیت  در دو مرحله،دی اکسیدکربن

 گردد.میکربنی  پنجدر تنفس نوری،آنزیم روبیسکو سبب شکسته شدن ترکیب : 4گزینه شود .می

 

 (86)سراسری وتشکیل قند سه کربنی در نیشکر ،کدام عبارت نادرست است؟ 2COدر روند تثبیت -21تست:تست:؟؟

 از اسید در سلول غالف آوندی2COآزاد شدن                       تشکیل ترکیب چهار کربنی در سلول میان برگ 

 تشکیل ترکیب چهارکربنی به کمک آنزیم روبیسکو              ی کالوین در سلول غالف آوندیبه چرخه2COورود   
  

 صحیح است( 4دهد. )گزینه مییی رخ روبیسکوغیر آنزیم یک تشکیل ترکیب چهارکربنی به کمک و  استC4یک گیاه  نیشکر  !پاسخ:!پاسخ:

 (83)سراسری پس از فعال شدن آنزیم روبیسکو در جهت کربوکسیالزی.................-22تست:تست:؟؟

 ATPشود.میهای تنفس نوری در گیاه آغاز واکنش                           شود.میی قبلی مصرف تولید شده  

  شود.میساخته ADP،ATPبا پیوستن گروه فسفات به             شوند.میتبدیل NADPHبه +NADPهای مولکول 

تولید ATP فتوسنتز( رخ داده در نتیجه 3ی ی کالوین )مرحله، چرخهپس از فعال شدن آنزیم روبیسکو در جهت کربوکسیالزی  !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 1)گزینه شود. میی قبلی مصرف شده

 (86)سراسری خارج از کشور  .گیرد میدر گیاه ..................هم در شب وهم در روز انجام -23  تست:تست:؟؟

              جو 2COکاکتوس،جذب                                          2COکاکتوس،تثبیت   

 جو2COذرت،جذب    2COذرت،تثبیت      

 شود. میکند ولی عمل تثبیت هم در شب و هم در روز انجام را فقط در شب جذب می 2COاست  CAMکاکتوس یک گیاه   !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 1)گزینه 
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 ، ممکن نیست .................................CAMدر گیاهان -24تست:تست:؟؟ 

                   های هوایی بسته باشند.اکسیدکربن، روزنه هم زمان با تثبیت دی 

 دی اکسیدکربن جو مستقیماً درون اندامک تک غشایی تثبیت شود. 

       ، روبیسکو عمل کربوکسیالزی انجام دهد.بدون جذب دی اکسیدکربن جو 

NADPهم زمان با تولید  
 شود.، دی اکسیدکربن جو جذب 

، ممکن نیست هم زمان با تولید CAMدر گیاهان !پاسخ:!پاسخ:


NADP دی اکسیدکربن جو جذب شود چون جذب دی اکسیدکربن جو در ،

 صحیح است( 4گیرد. )گزینه میی کالوین در روز انجام گیرد ولی چرخهمیشب صورت 

 می شوند که ................. سلولی ..............، اسیدهای آلی چهار کربنه در 4Cدر گیاهان -25تست:تست:؟؟

    آنزیم روبیسکو بیشترین نقش را در فعالیت کربوکسیالزی دارد. -ساخته 

 آنزیم روبیسکو بیشترین نقش را در فعالیت کربوکسیالزی دارد. -تجزیه 

          شود.می، وارد تنفس نوری هادر صورت بسته شدن روزنه -ساخته 

 شود.می، وارد تنفس نوری هادر صورت بسته شدن روزنه -تجزیه  

شوند که آنزیم می، اسیدهای آلی چهار کربنه در میانبرگ اسفنجی ساخته شده و در سلول غالف آوندی تجزیه 4Cدر گیاهان   !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 2روبیسکو بیشترین نقش را در کربوکسیالزی دارد. )گزینه 

 

 تنفس سلولی

های ای از واکنششود و شامل مجموعهموجودات زنده موجب آزاد شدن انرژی از غذا می بیشترهای بدن انسان و تنفس سلولی در سلول

اکسیژن هوای تنفسی کارآیی شود.می ATPهای آلی مخصوصاً قند به شکل آنزیمی است که موجب تبدیل انرژی موجود در ترکیب

شود.فرآیندهای متابولیسمی را که نیازمند ساخته میATPدهد، البته بدون حضور اکسیژن نیز مقداریرا افزایش میATPتولید

 نام دارند. هوازیفرآیندهای بینامند.فرآیندهای متابولیسمی که نیازبه اکسیژن ندارند، می فرآیندهای هوازیاکسیژن هستند،

ی قندهای گلوکز سوخت اولیه برای تنفس سلولی است و از تجزیه

ها شود. اگر میزان کربوهیدراتای مانند نشاسته، حاصل میپیچیده

-گاه مولکولقدری کم باشند که پاسخگوی موجود زنده نباشد، آنبه

به  ATPشوند و برای ساخت شکسته می هاچربیهای دیگر، مانند 

نیز برای ساخت  نوکلئیک اسیدهاو  هاپروتئینرسند. مصرف می

ATP ها برای طور معمول از آنها بهروند، اگرچه سلولبه کار می

 کنند.های مهم خود استفاده میساخت بخش

 

 

 
 تنفس سلولی- 8-13شكل 
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 در سلول: ATPهای تولید مولکول راه

-ساخته می  ATPمولکول  ADPدار به در این روش با اضافه شدن یک گروه فسفات از مولکولی فسفات در سطح پیش ماده: -1

کربنه در  4کربنه فسفات دار به ترکیب  5و تبدیل ترکیب  گلیکولیزدرپیروواتشود. مثل تبدیل ترکیب سه کربنه فسفات دار به 

 .چرخه کربس

سازی با  ATP( پروتئین داری فعالیت کریستاو غشای درونی میتوکندری ) در غشای تیالکوئید ی انتقال الکترون:زنجیره-2

 کند.اضافه می  ADPهای هیدروژن، فسفات معدنی را به استفاده از انرژی ناشی از انتشار اتم

 

 در سطح زنجیره انتقال الكترون میتوکندری و کلروپالست ATPتولید -8-14شكل 

 

-ی زیر خالصهشود. رابطههای آلی، به ویژه گلوکز، هنگام تنفس سلولی آزاد میبخشی از انرژی ترکیب نگاهی کلی به تنفس سلولی:

 دهد:های شکستن گلوکز را در تنفس سلولی نشان میای از مجموع واکنش

ATPOHCOOOHC   2226126 666 

 دهد:ی کلی رخ میتنفس سلولی در دو مرحله

-مرحلهشود و نامیده می گلیکولیزشود. این مرحلهتولید می NADHو * ATPگلوکز به پیرووات تبدیل و مقدار کمی  :1یمرحله

 دهند.را تشکیل می هوازی تنفسی بی

*NADH (یک ناقل الکترونی در سیتوپالسنیکوتین آمید آدنین نوکلئوتید ).م و در میتوکندری است 

 ATPبرای ساختن مقادیر فراوانی  *2FADHو NADHهای الکترونی، ماننددر حضور اکسیژن، از پیرووات و گیرنده:2ی مرحله

های پروکاریوتی، ها و در سلولیوکاریوتی، میتوکندریهای (. محل این مرحله از تنفس در سلولی هوازی تنفسمرحلهشود )استفاده می

 شود.اکسیدکربن تبدیل میغشای سلولی است. پیرووات در نبود اکسیژن به الکتات یا اتانول و دی

*2FADH شود.د میی کربس و در ماتریکس میتوکندری تولی)فالوین آدنین دی نوکلئوتید( یک ناقل الکترونی است که در چرخه 

 مراحل گلیکولیز

 کربنی دوفسفاته را می سازند.0یک ترکیب شوند و به یک مولکول گلوکز منتقل می ATPدو گروه فسفات از دو مولکول  :1گام 
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 شود.کربنی تک فسفاته شکسته می 3ترکیب حاصل به دو مولکول  :2گام  

دهد که نتیجه آن تولید یک مولکولکربنی تک فسفاته یک الکترون از دست می3هر ترکیب  :3گام 
H,NADHاز هر

NAD

کربنی، دومولکول 3است. باتوجه به دو ترکیب
H,NADH کربنی تک فسفاته، یک فسفات معدنی 3شود و به هرمولکول حاصل می

 شود.منتقل میدیگر 

شود. در این مرحله )نمک اسیدپیروویک( تبدیلمیپیروواتهای خود به هر مولکول سه کربنی دو فسفاته با آزاد کردن فسفات :4گام 

 شوند.کربنی تولید می3از دو مولکول ترکیب ATPمولکول4

 

 

ی درون سیتوسل همههوازی است که گلیكولیز فرآیندی بی.گلیكولیز– 8-15شكل 

ای( انجام های ماهیچههای دارای تنفس هوازی و بی هوازی )مثل سارکوپالسم سلولسلول

شود ولی می
CO2 دومولكولکند. محصوالت گلیكولیز شامل دو پیروواتآزاد نمی ، 

+HوNADH  و دو مولكولATP .خالص است 

  

  

  

  

  

  

  

  

 (81)سراسری  گردد.می، ابتدا موجب ساخته شدن ...... مولکول .... ، هر مولکول شروع کنندهگلیکولیزدر گام سوم -26تست:تست:؟؟

NADH,H-یک  ATP-دو  ATP-یک  


NADH,H-دو   


 

آن تولید یک مولکولدهد که نتیجه کربنی تک فسفاته یک الکترون از دست می3هر ترکیب  3در گام !پاسخ:!پاسخ:


H,NADHاز هر


NAD صحیح است( 3است. )گزینه 

 خارج از کشور(19.)سراسری  شودهای سوم و چهارم گلیکولیز، به ترتیب ........... تولید نمیدر گام-20تست:تست:؟؟

 


NAD وATP 


NADوADP NADH وADP NADH  وATP 

 !پاسخ:!پاسخ:

 مواد تولیدی مواد مصرفی مراحل گلیکولیز

 ADP2کربنه دوفسفاته و  0ترکیب  ATP2گلوکز و 1گام

 دو ترکیب سه کربنه تک فسفاته کربنه دوفسفاته 0ترکیب  2گام

، ، دو فسفات معدنیدو ترکیب سه کربنه تک فسفاته 3گام


NAD2 دو ترکیب سه کربنه دو فسفاته ،NADH2 

 ATP4، دو پیرووات ADP4، دو ترکیب سه کربنه دو فسفاته 4گام

 صحیح است( 2)گزینه 
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 تنفس هوازی

شوند. هر می ماتریکس میتوکندریای میتوکندری عبور کرده، وارد ها از غشای دو الیهدر صورت وجود اکسیژن در سلول، پیرووات

شود. با اضافه شدن مولکولی به نام میتبدیل دوکربنی استیلکند و به بنیان میآزاد  2COجا یک مولکول مولکول پیرووات در آن

نیاز )تیامین(1Bویتامینکننده در این واکنش به آید.آنزیم شرکتمیبوجود Aکوآنزیماستیلبه بنیان استیل ترکیبی به نام آ کوآنزیم

شود. تبدیل می NADH,H+به  NAD+چنین یک مولکول دارد. هم

 شود.می ی کربسچرخهی تجزیه وارد برای ادامه COAاستیل

 

 

 Aتشكیل استیل کوآنزیم  8-16شكل                                      

 

 ی کربسمراحل چرخه

ترکیب  ُ گزالواستاتاکربنی به نام 4با یک مولکول  COAکربنی( مولکول استیل 2بنیان استیل ) )تشکیل اسید سیتریک(:1درگام 

 سازد.را می اسید سیتریککربنی  0شده و ترکیب 

 شود.     کربنه تبدیل می 5آزاد و  به ترکیب  2COاز سیترات یک مولکول )تجزیه اسید سیتریک(:2در گام 

یک مولکولشود. در این مرحله کربنه تبدیل می 4به یک ترکیب  آزاد و 2COیک مولکول  کربنه 5از ترکیب  (:5C)تجزیه ترکیب 3درگام 

ATPچنین یک مولکول و همدرسطح پیش مادهNADH شود. تولید می 

فالوین آدنین دی )2FADHاست که مولکول FADپذیرنده الکترونی در این مرحله مولکول (: دیگر 4Cبه  4C)تبدیل  4 در گام

 کند.میرا تولید ( نوکلئوتید

چهارکربنه بعد از احیای  در این گام ترکیب(: به اگزالواستات 4C)تبدیل  5 در گام
NAD  به

H,NADH در نهایت به اگزالواستات

 شود.ی کربس دوبار انجام میشوند. دقت داشته باشید برای سوختن یک مولکول گلوکز، چرخهتبدیل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی کربسچرخه -8-18شكل
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 زنجیره انتقال الکترون 

های های مولکولالکترون
H,NADH 2وFADH چنین ی کربس و همحاصل از چرخهNADH های گلیکولیز پس از ورود به

شود، انرژی آزاد شده در ی انتقال الکترون در غشای داخلی میتوکندری)کریستا(  قرار داده میهای زنجیرهمیتوکندری ، دراختیار پذیرنده

هاییونپمپ شدننقل و انتقال میتوکندری صرف 
H  شود، وقتی این فضای بین دو غشای میتوکندری می به درون ماتریکساز

 ATPکنند، پروتئین دارای فعالیت ( از این فضا به ماتریکس بازگشت مجدد میانتشار تسهیل شدهها در جهت شیب غلظت خود )یون

و یک مولکول ATP3معادللکترون ی انتقال ادر زنجیره NADHهای هیدروژن هر مولکول کنند. انرژی یونسازی را فعال می

2FADHمعادلATP2  (8-18است. )شکل 

هایتواند با یونرا دارد و با دریافت الکترون می ی الکترونیپذیرنده آخریننقش مولکول اکسیژنی انتقال الکترون در زنجیره
H 

هایترکیب و آب تولید کند. در نبود اکسیژن مولکول
H,NADH 2وFADH های توانند به مولکولنمی

NADوFAD  برای

در تنفس هوازی از  شوند.می مسیر تخمیرد ها واری انجام فرآیند کربس تبدیل شوند بنابراین این چرخه از کار افتاده و پیروواتادامه

 (8-19و شکل  4-8شود: )جدول تولید می ATP38سوختن کامل یک مولکول گلوکز 

 

 ATPی انتقال الكترون و تولید زنجیره 8-18شكل 

 ی کربسچرخهCOA 2استیل  2 گلیکولیز واکنش

 ماتریکس ماتریکس سیتوپالسم محل

 2CO 0 2 4تعداد 

 NADH,H 2 2 6تعداد

 FADH2 0 0 2تعداد 

 2 0 خالص2 در سطح پیش ماده ATPتعداد 

 22 6 6 در سطح زنجیره ATPتعداد 

 ATP 8 6 24مجموع 
 

 های تولید شده از سوختن یک مولكول گلوکز در مسیر هوازی محاسبه انواع مولكول-8-4جدول 
 



21 

 

 شارش: 8فصل .دارد یقانون گردیپ و ممنوع یمجاز یفضا در آن انتشار نیهمچن و مجموعه نیا از یبرداریکپ هرگونه(   95کنکور ژهیو) کرامت یعل  

 

 ی تنفس سلولیخالصه 8-11شكل 

 (12)سراسری کند؟ ی زیر را به طور صحیحی تکمیل میچند مورد جمله-28تست:تست:؟؟

 توانند ... هاي مشخص شده در تصوير ميسلول
 اسيد چهار كربني بسازند.اكسيد كربن، الف( با تثبيت دي

 ب( سيتريك اسيد را توليد و سپس تجزيه نمايند.
 ج( سبب فعاليت كربوكسيالزي روبيسكو شوند. 

 د( تنفس نوري را به ميزان زياد انجام دهند. 
  1   2   3   4 

 های غالف آوندی است:شکل در ارتباط با سلول !پاسخ:!پاسخ:

 های میانبرگ است.تثبیت اولیه دی اکسیدکربن و تولید ترکیب چهارکربنه در کلروپالست سلول 4Cن نادرست است چون در گیاها-الف

 ها سیتریک اسید را تولید و سپس تجزیه نمایند.صحیح است چراکه در تنفس هوازی، این سلول -ب

 دهد.میها رخ ی کالوین در این سلولصحیح است چون چرخه -ج

اکسیدکربن به درون های میانبرگ وجود دارد، به طور مؤثری منجر به انتقال دیتم آنزیمی که در سلولسیس4Cنادرست است درگیاهان  -د

های غالف آوندی در مقایسه با جوّ بیشتر است. این حالت وضع را برای انجام درون سلول2COشود، بنابراین تراکم های غالف آوندی میسلول

 صحیح است( 2شود. )گزینه تنفس نوری میکند و مانع از انجام فتوسنتز مناسب می

...  3، در گام Aی مکانیکی گوش انسان، با مصرف یک مولکول استیل کوانزیم در یک سلول گیرنده-20؟تست:؟تست:

 (12)سراسری  ، ... خواهد شد. 5گام 

 -همانند                                                 تولید ATP -همانند
NAD مصرف   

 مصرف FAD -برخالف                            تولید NADH -برخالف  

،0همانند گام  3در تنفس هوازی در در گام  !پاسخ:!پاسخ:


NAD  صحیح است( 2مصرف خواهد شد. )گزینه 

 (19)سراسری  شود.درون سیتوسُل تولید میی گلوکز در ازتجزیه…ضمن انجام فرآیندهای هوازی، -34تست:تست:؟؟

 ترکیب سه کربنی دو فسفاته         اکسیدکربندیترکیب دو کربنی               سیتریک اسید              

، در این مسیر که در سیتوسل گلیکولیز فرآیندی است که هم در تنفس هوازی و هم در تنفس بی هواز ی مشترک است !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 4گردد. )گزینه می، ترکیب سه کربنی دو فسفاته تولید شودمیها انجام سلول
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 (19)سراسری شود.فراهم می ADP، انرژی الزم بری افزودن گروه فسفات به …با تبدیل -31تست:تست:؟؟ 

 NADH  به
NAD اکسید کربندر هنگام تثبیت دی            

 ی کربسترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار کربنی در چرخه 

              دار در گام اول گلیکولیزگلوکز به ترکیب شش کربنی فسفات

 ی تاریکی فتوسنتزمولکول سه کربنی به قند سه کربنی در مرحله 

 صحیح است( 2شود. )گزینه میتولید  ATP، بسی کربا تبدیل ترکیب پنج کربنی به ترکیب چهار کربنی در چرخه!پاسخ:!پاسخ:

 (88)سراسری شود.میهای ....................... در پیکر افرا و اکوئوس یافت مولکول-32تست:تست:؟؟

 


NADوFAD       


NADPو


NAD              


NADP وکوآنزیمA    آنزیم روبیسکو و FAD 

هایمولکولافرا گیاه و اکوئوس جانور است این دوجاندار از نظر تنفس سلولی شبیه هم هستند پس   !پاسخ:!پاسخ:


NAD وFAD در پیکر

 صحیح است( 1)گزینه  شود.میهر دوجاندار یافت 

 خارج از کشور( 88)سراسرینقش ندارد.ATP غشای ..............به طور مستقیم در تولید -33تست:تست:؟؟

 داخلی میتوکندری پارامسی تیالکوئید در اسفناج  پالسمایی سیانوباکتر  پالسمایی اسپیروژیر 

وجود  ATPی پروتئین تولیدکننده پارامسیداخلی میتوکندری و غشای تیالکوئید در اسفناج  ، غشایپالسمایی سیانوباکتردر غشای !پاسخ:!پاسخ:

شود. میپمپ یافت  ATPی های مصرف کنندهدارد ولی در غشای پالسمایی یوکاریوتی مثل اسپیروژیر این پروتئین وجود ندارد اما پروتئین

 صحیح است( 1)گزینه 

 

 خارج از کشور( 88سراسری).شوندمیی کربس،..............در یک گام حاصل در چرخه-34تست:تست:؟؟

     FADHو ATP  2CO   ترکیب پنج کربنی و 

  NADHو  FADH2  2COترکیب پنج کربنی و 

 صحیح است( 4شوند: )گزینه میی کربس تولید دو مولکولی هستند که در یک گام از چرخه NADHو 2CO!پاسخ:!پاسخ:

 

 خارج از کشور( 88)سراسری .شودمیواکنش مقابل ،در مسیر تبدیل ............انجام  -35تست:تست:؟؟

 ی گلیولیزترکیب سه کربنی به پیرووات در مرحله

 های انتقال الکترون در فتوسنتزانرژی،در زنجیره

 ی کالوینمولکول سه کربنی به قند سه کربنی در چرخه

 ی کربسدر چرخه ترکیب پنج کربنی به چهار کربنی
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 ی کالوینمولکول سه کربنی به قند سه کربنی در چرخهو مصرف آن در یک واکنش انرژی خواه مثل  ATPواکنش یعنی هیدرولیز !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 3)گزینه 

در میتوکندری ،به طور مستقیم از انرژی  ADPانرژی الزم برای پیوستن یک گروه فسفات به مولکول -36تست:تست:؟؟

 (84)سراسری خارج از کشور  شود.میحرکت.............تامین  ناشی

 ها درجهت شیب غلظت خودپروتون                                       های موجود در غشاها در پمپالکترون 

 غلظت خودهادر خالف جهت شیب پروتون                                   به سوی اکسیژنNADHها از الکترون 

ها در میتوکندری ،به طور مستقیم از انرژی ناشی حرکت پروتون ADPانرژی الزم برای پیوستن یک گروه فسفات به مولکول  !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 2شود. )گزینه میاز فضای بین دوغشا به فضای ماتریکس تامین  درجهت شیب غلظت خود

 های هیدروژن از طریق کانال پروتئینی به..............یونی انتقال الکترون،هنگام زنجیرهدر  –30تست:تست:؟؟

 خارج از کشور( 84)سراسریشود .میساخته  ATPیتوکندری،م بخش............

 خارجی –تلمبه کردن   خارجی–انتشار   داخلی-انتشار  یداخل-تلمبه کردن 

ساخته  ATPمیتوکندری،داخلی  بخش هیدروژن از طریق کانال پروتئینی بههای یونانتشار ی انتقال الکترون،هنگام زنجیرهدر !پاسخ:!پاسخ:

 .شودمی

 صحیح است( 2)گزینه 

 خارج از کشور( 85)سراسری ؟سلولی کدام عبارت صحیح است در مقایسه تنفس نوری و تنفس -38تست:تست:؟؟

 مشترک هردو فرآیند است. محصول ATP      هردوفرآیند وابسته به نوراند. 

 شود.میبخشی ازهردو فرآیند در میتوکندری انجام                       فرآیند با فتوسنتز رابطه مستقیم دارند.هردو  

 صحیح است( 4)گزینه  شود.میتنفس نوری و تنفس سلولی بخشی ازهردو فرآیند در میتوکندری انجام  در مقایسه   !پاسخ:!پاسخ:

 تنفس نوری تنفس سلولی مقایسه

 وابسته مستقل نور

3Cهای کلروپالست دار گیاهان سلول های سلولهمه سلول
 

ATP  شود.مینتولید  شود.میتولید 

 مصرف در کلروپالست                 شود.میدر نوع هوازی مصرف  اکسیژن

 تولیدمیتوکندری در  شود.میدر نوع هوازی و تخمیر الکلی تولید  دی اکسیدکربن

 پراکسی زوم-کلروپالست–میتوکندری  میتوکندری اندامک

 (88)سراسری  شود.میطی تبدیل ...................حاصل 2COدرتنفس سلولی،اولین مولکول -39تست:تست:؟؟

       پیرووات به بنیان استیل                                               گلوکزبه پیرووات 

 ترکیب شش کربنی به پنج کربن                            کربنی به چهار کربنیترکیب پنج 

ی چرخه 3نیز در گام   2COتولید و آخرین مولکول طی تبدیلپیرووات به بنیان استیل 2COدرتنفس سلولی،اولین مولکول   !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 2شود. )گزینه میتولید  ترکیب پنج کربنی به چهار کربنیکربس طی تبدیل 
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های زنجیره ای سهم مولکول ATP، چند مولکول از سوختن یک مولکول گلوکز در مسیر هوازی -44تست:تست:؟؟ 

 حاصل از گلیکولیز است؟

  2   4   6   8 

تولید شده در گلیکولیز بعداً NADH2سهم گلیکولیز  است چون ATP6تولید شده در زنجیره انتقال الکترون ATP34از  !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 3تبدیل شوند. )گزینه  ATPی اتقال الکترون به شوند تا در زنجیرهمیوارد میتوکندری 

 شود.میدر چرخه کالوین .................. چرخه کربس  ............................ تولید  -41تست:تست:؟؟

 آدنوزین تری فسفات -همانند   کربنه 6ماده آلی  -برخالف 

 کربنه  4ماده آلی  -همانند   کربنه 3ماده آلی  -برخالف 

صحیح  3شوند. )گزینه میکربنی تولید  0و  0، 4ی کربس ترکیبات کربنی تولید ولی در چرخه 0و  0، 3ی کالوین ترکیبات  در چرخه!پاسخ:!پاسخ:

 است(

، الزاماً با تولید های یوکاریوتی با ساختارهای کریستایی و در حضور اکسیژنهرنوع تنفسی در سلول -42تست:تست:؟؟
 ............ همراه است.

 ATP 


NAD 2FADH 2CO 
کریستایی و در حضور اکسیژن، الزاماً با تولید دی اکسیدکربن همراه است. های یوکاریوتی با ساختارهای هرنوع تنفسی در سلول!پاسخ:!پاسخ:

 تواند هم سلولی و نوری باشد که ویژگی مشترک این دو تنفس در مصرف اکسیژن و تولید دی اکسیدکربن است.میچون این تنفس 

 تخمیر

و NAD+در میتوکندری به  2FADHو  NADH,H+ی الکترونی( در سلول وجود داشته باشد، وقتی اکسیژن )آخرین پذیرنده

FAD شود تا به شود و پیرووات وارد میتوکندری نمیشوند. در نبود اکسیژن، وقایع درون میتوکندری متوقف میمیتبدیل

ی گلوکز در شود. تجزیهمی تخمیرماند و میی کربس شود، بلکه پیرووات درون سیتوپالسم آ تبدیل و سپس وارد چرخهکوآنزیماستیل

شود. در فرآیند تخمیر ،عدم حضور اکسیژن تخمیر نامیده می
NAD  پذیرنده مصرفی برای انجام فرآیندهای گلیکولیز به کمک یک

 برای سلول فراهم شود.  ATP2کرده و حداقل شود تا گلیکولیز ادامه پیدامیبازسازی  آلی

ها باشد. باکتریی الکترون یک ترکیب آلی میی الکترون مولکول اکسیژن است اما در فرآیند تخمیر پذیرندهدر تنفس هوازی پذیرنده

 .دارند ولی تخمیر الکلی و الکتیک اسید دو نوع مهم تخمیر هستند نوع تخمیر 12بیش از 

 

 

 

 

 

 

 ATPاثر اکسیژن بر تولید  -8-29شكل 
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کربنی  3کربنی را به الکتات که آن نیز  3بعضی از موجودات زنده با استفاده از تخمیر الکتیک اسید، پیرووات  تخمیر الکتیک اسید:

های ما وجود دارد، در صورت است. مثالً هنگام ورزش شدید، پیروواتی که در ماهیچه یون الکتیک اسیدکنند. الکتات است، تبدیل می

شود در صورت کمبود اکسیژن نیز تا موقعی که شود. تخمیر موجب میای، به الکتات تبدیل میهای ماهیچهکمبود اکسیژن در سلول

ای دور های ماهیچهتولید شود. الکتات اضافی با جریان خون از سلول ATPگلوکز در سلول وجود دارد، فرآیند گلیکولیز انجام و 

شود. با ورود ای مییابد و موجب درد ماهیچهای خارج نشود، مقدار آن افزایش میهای ماهیچهشود. در صورتی که الکتات از سلولمی

 یابد. میها افزایش توسط کلیههم از خون دفع هیدروژنخون فرد اسیدی شده و  PH، میزان اسید الکتیک به خون

موجب بازسازی NADHاست و با گرفتن الکترون ازکربنی(3پیرووات )ترکیب ی الکترونیدر تخمیر الکتیک اسید، پذیرنده


NAD برای تولیدATP2شود پس میزان اکسیدکربنی تولید نمیدیشود. در تخمیر الکتیکی هیچ در فرآیند گلیکولیز میCO

خون کاهش  اسیدکربنیکشود و تولید در غشای گلبول قرمز نیز کم میآنزیم انیدرازکربنیکشود، از طرفی فعالیت خون کم می

این نوع تخمیر موجب تولید ماست و ها با ها و قارچگردد. بعضی باکترییابد این حالت در کوتاه مدت باعث قلیایی شدن خون میمی

 شوند.پنیر می

 

 

 

 

 

 .شودآزاد نمی 2COکه در تخمیر الکتیكی شود در حالیآزاد می2COدر تخمیر اتانولی  تخمیر الكلی و الکتیكی.-8-21شكل 

 

شود. در این فرآیند تبدیل میدهد، پیرووات سه کربنی به اتانول دو کربنی در جاندارانی که تخمیر الکلی رخ می تخمیر الکلی:

2CO 2است: نخست پیرووات با آزاد شدن  ایدو مرحلهشود. تخمیر الکلی یک فرآیند آزاد میCO تبدیل  ترکیبی دوکربنیبه

شود. در این نوع تخمیر نیز تولید می اتانولل و به این ترکیب دوکربنی منتق NADHهای یک مولکول شود، سپس الکترونمی

مولکول 
NAD شود و بنابراین با انجام گلیکولیز تولید بازسازی میATP از جاندارانی هستند که تخمیر مخمرهایابد.ادامه می

شود. الکل برای حاصل از عمل مخمرها موجب ورآمدن خمیر می اکسیدکربندهند و در نانوایی کاربرد دارند. دیالکلی انجام می

 توانند تحمل کنند.الکل را میدرصد 12غلظتحدود وکشنده است. مخمرها تا مخمرها سمی 

 

 (81)سراسری  شود.، دی اکسیدکربن تولید نمی…در فرآیندهای -43تست:تست:؟؟

  فتوسنتز و تخمیر الکتیکی   فتوسنتز و تنفس بی هوازی 

 تنفس بی هوازی و تنفس نوری  تخمیر الکتیکی و تخمیر الکلی 

، تنفس نوری و تخمیرالکلی تولید شود ولی در تنفس هوازیدر فرآیندهای فتوسنتز و تخمیر الکتیکی دی اکسیدکربن تولید نمی!پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 2شود.)گزینه می
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 ... بسازد، توانایی تولید ........... را ندارددر شرایطی که یک سلول با مصرف گلوکز، .........-44تست:تست:؟؟ 

 خارج از کشور(19)سراسری  

 الکتات –Aاستیل کوآنزیم      اکسید کربندی –پیرووات       NADH–اتانول         ATP–الکتات  

بسازد توانایی تولید الکتات را ندارد چون سلول در مسیر تنفس  Aدر شرایطی که یک سلول با مصرف گلوکز، استیل کوآنزیم !پاسخ:!پاسخ:

شوند. )گزینه میها در گلیکولیز تولید هم بسازد چون این مولکول NADHو  ATPتواند میهوازی قرار دارد. اگر سلول الکتات یا اتانول بسازد 

 صحیح است( 4

 خارج از کشور(19)سراسری   .شود، ............... نمیدر تخمیر الکتیکی -45تست:تست:؟؟

  NADH   بهNAD
کربنه، احیا 3ترکیب   تبدیل 

 کربنه، تولید 3کربنه از ترکیب  3ترکیب   کربنه، تولید 3دی اکسید کربن از ترکیب  

 صحیح است( 3شود. )گزینه میولید شود اما در تخمیرالکلی تکربنه تولید نمی 3در تخمیر الکتیکی دی اکسید کربن از ترکیب !پاسخ:!پاسخ:

ی چهار سرران، بهه دنبهال افهزایش ... در سهلول، از ... کاسهته در یک فرد سالم، هنگام فعالیت عضله-46؟تست:؟تست:

 (12)سراسری شود. می

 میزان بیکربنات خون -تولید الکتیک اسید   غلظت یون هیدروژن خون -Aتولید استیل کوآنزیم   

 تولید اسید کربنیک خون -مصرف اکسیژن   ATPمیزان تولید  -اکسید کربنتولید دی  

آن با آب و در  %04شود. با ورود دی اکسیدکربن به خون میهر گاه سلول در مسیر هوازی باشد، میزان دی اکسید کربن خون زیاد !پاسخ:!پاسخ:

شود. اما میکربنات تجزیه های هیدروژن و بیشود. بیشتر اسیدکربنیک هم به یونمیحضور آنزیم انیدرازکربینک گلبول قرمز به اسیدکربنیک تبدیل 

 صحیح است( 2شود. )گزینه میاگر سلول در مسیر تخمیر الکتیکی قرار گیرد به دلیل عدم تولید دی اکسیدکربن از میزان بیکربنات خون فرد کاسته 

ی ی الکترون در زنجیرهت فقدان آخرین پذیرندهدر مسیر آزادسازی انرژی از گلوکز،در صور-40تست:تست:؟؟

 (84)سراسری  شود؟انتقال،کدام فرآیند متوقف نمی

بازسازی 


NAD تولید                                   به طریق هوازیFADH 

 تبدیل گلوکز به پیرووات  Aتشکیل استیل کوآنزیم  

های هوازی درون میتوکندری ی انتقال الکترون اکسیژن است. با فقدان اکسیژن واکنشالکترون در زنجیرهی آخرین پذیرنده !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 4یابد. )گزینه شود در این مسیر تبدیل گلوکز به پیرووات یعنی )گلیکولیز( ادامه میمیهوازی متوقف و سلول وارد مسیر بی

. تولید ر ......... است و دی نهایی الکترون ...پذیرنده شود،میاستفاده درتخمیری که برای تولید ماست -48تست:تست:؟؟

 شود.می

  سیتوسل -ترکیب دو کربنی  گلیکولیز 4گام -ترکیب سه کربنی 

 NAD+-  گلیکولیز 3در گام  NADH-  گلیکولیز 3در گام 

کربنی است این  هسو پذیرنده نهایی الکترون ترکیب الکتیکی شود یعنی تخمیر میدرتخمیری که برای تولید ماست استفاده   !پاسخ:!پاسخ:

 صحیح است( 1شود. )گزینه میتولید زیلوکیلگ 4 ماگیتوسل رکیب در ست

 (13)سراسریشود. ی انسان، .............. نمیای موجود در شبکیهدر یک سلول استوانه-40تست:تست:؟؟

                          ، احیاءNADHپیرووات به کمک 
NAD در غشای داخلی میتوکندری، بازسازی 

 ی سیتوپالسم تولیدی زمینهدرون ماده ATP NADHصرف تولید  NADHانرژی ذخیره شده در 
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 4و  2،3هلای متوجه می شویم که هر سللولی در بلدن انسلان تخمیلر ندارنلدت البتله گزینلهصحیح است.از این تست  1گزینه   ::!پاسخ!پاسخ
گزینله  : به کمک اکسیژن در کریستا رخ می دهلد.2گزینه  مستقیماً در کتاب اشاره شدند و شما با رد گزینه می توانستید این گزینه را انتخاب کنید.

 رخ می دهد.گلیکولیز  3: در گام 4است.گزینه  ATP3: معادل 3

 تواننهد ههای گلهوکز میدر انسهان، مولکول»نمایهد؟ی زیر را به نادرسهتی تکمیهل میچند مورد جمله-59تست:تست:؟؟

 (13)سراسری ..........« های در سلول

 دهد.ای، تولید الکتات را افزایش میغضروف بین مهره )ب    د.   مر بسازندیگر بپیوندند و پلیدیافراگم، به یك )الف

 دار تبدیل شوند.استخوانی، به ترکیبی شش کربنی و فسفات )د ربن و آب تولید نمایند.       ک اکسیدپوششی روده، دی )ج

  1   2   3   4 
های بدن ما تخمیر ندارند و اگر هم داشته ی سلولطراحی شده یعنی همه 00صحیح است. این تست هم در راستای تست  1گزینه !پاسخ:!پاسخ:

تخمیر نمی تواند دراز مدت ادامه یابد پس مورد ب نادرست است. مورد الف به دلیل ذخیره گلوکز به صورت گلیکوژن و مورد های ج  باشند روند

 و د هم به دلیل تنفس سلولی صحیح است.

ی شیمیایی بتواند مانع ورود ی انسان، نوعی مادهبا فرض این که در یک سلول سالم مشیمیه -51تست:تست:؟؟
H  بهه

 خارج( 13)سراسری  .فضای درونی میتوکندری شود، در این صورت، ابتدا ... متوقف خواهد شد

بازسازی   ATPی مولکول تجزیه تشکیل مولکول آب 
NAD  تشکیل مولکولATP  

صحیح است  4گزینه  !پاسخ:!پاسخ:


H ی برای ورود به  فضای درونی میتوکندری از پروتئین سنتزکنندهATP کنلد للذا بلا مهلار عبور ملی
  متوقف خواهد شد. ATPاین پروتئین تشکیل مولکول 

رقیهب از های های پارامسهی ر  نهداد. ایهن گونههدر یکی از آزمایش گوس، حذف رقابتی بین گونهه-52تست:تست:؟؟

 (13)سراسری کردند که همگی .........موجوداتی تغذیه می

 کردند. ، انرژی کسب میNADHی انتقال الکترون خود با کمک در زنجیره 

 کردند.مراز استفاده میپلی RNAهای خود، از یک نوع برای رونویسی ژن 

  های آغاز همانندسازی داشتند.   در ژنوم خود، تعداد زیادی محل 

 ی وارسی داشتند.شان، سه نقطهی سلولیدر چرخه

های از باکتری  1ی بوده اند،گونه 3و 1های اند گونههای که با هم سازش نداشتهصحیح است.در آزمایش گوس پارامسی 2گزینه  !پاسخ:!پاسخ:

برای  پلیمرازRNAی هر باکتری داشتن یک نوع ها و به عبارتهوازی تغذیه می کرد، وجه مشترک این باکتریهای بیاز باکتری 3ی هوازی و گونه

 ها می باشد.های یوکاریوتهم ویژگی 4و 3های هوازی صادق نیست.گزینههای بی: برای باکتری 1ی گزینهرونویسی از ژن ها می باشد.

ی تغییر یک مولکول پیروویک اسید تا تشهکیل یهک ی آفتابگردان، از مرحلهپارانشیمی ساقه در سلول-53تست:تست:؟؟

 خارج( 13)سراسری  شود.مصرف می…تولیدو…ی کربس، ترکیب پنج کربنی در چرخه

 21CO
- 

NAD1                                                    NADH2- ATP1     

  
22CO

- 
NAD2                                                     NADH3- ADP1 

تولیكد و  22COي بكرد، پیروویك اسید تا تشككی  یكك تربیكن پكنب بردنكچ خه  ر كهي تغییر یك مولكول از مرحلهصحیح است.  3گزینه  !پاسخ:!پاسخ:
+2NAD .مصرف مچ شوخ 

 (13)سراسری توانند .............های بافت آوند آبکش، میی گیاه نرگس، بعضی از سلولدر ساقه-54تست:تست:؟؟

 نمایند.، اگزالواستات را به اسیدسیتریک تبدیل میATP با تولید 

 ی کالوین را انجام دهند.های چرخهای از واکنشمرحله ،NADHبا کمک 

 بسازند. NADHدار به دو پیرووات،در مسیر تبدیل ترکیب شش کربنی فسفات 

 


H .را بدون صرف انرژی به فضای بین دو غشای میتوکندری وارد نمایند 
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های های آبکشی است در سلولهای غربالی، همراه و پارانشیمصحیح است. سلول های بافت آبکشی شامل سلول 3گزینه  !پاسخ:!پاسخ: 

 نیز تولید می گردد. NADHهمراه و آبکشی به دلیل فرآیند گلیکولیز ترکیب شش کربنی فسفات دار وقتی به دو پیرووات تبدیل می شود ، 

 شود.تولید نمی ATPی کربس ، چرخه 1چرخه ی کربس می شود و در گام  1: این واکنش مربوط به گام 1گزینه 

تولید شود، دقت کنید هر پارانشیمی فتوسنتز کننده نیستند و به پارانشیم های  NADPHها فتوسنتز ندارند که : در بافت آبکشی سلول2گرینه 

 فتوسنتزکننده ، کلرانشیم گیوند.

ها امکان پذیر ای میتوکندری (با انرژی الکترون: دقت کنید، خروج یون های هیدروژن از ماتریکس به بخش خارجی )فضای بین دو غش4گزینه 

 داشت. را به همراه خواهد ATPخواهد بود ولی برگشت آن ها از راه کانال یونی ، تولید 

 (13)سراسریکند؟ی زیر را به نادرستی تکمیل میچند مورد جمله-55تست:تست:؟؟

 ...........«ی دو سر بازو در حین هر نوع انقباض ماهیچه»

 شود.تولید می ATP، دو مولکولFADH2شود.                         ب( به ازای هر مولکولطول عضله کاسته میالف( از 

 شوند.زمان با هم منقبض میی تارهای عضالنی همگیرد.             د( همههوازی تنفس انجام میی بیج( مرحله
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 «هر نوع انقباض» -2«  در حین» -1سخ به این تست به دو نکته باید توجه داشت: صحیح است. در پا 3گزینه   خ:خ:!پاس!پاس

هوازی یعنی ی بیتوجه شودت می دانیم که در هر دو نوع تنفس مرحله« بی هوازی»و « هوازی»حاال در حین هر نوع انقباضی همزمان باید تنفس 

 هوازی صادق نیستتبرای تنفس بی« ب»صحیح است اما مورد « ج»ی گلیکولیز انجام می شود پس گزینه

 نیز « د»و « الف»ای هم توجه داشت بنابراین موارد اما در هر نوع انقباض یعنی باید عالوه بر انقباضات ایزومتریک و ایزوتونیک به تونوس ماهیچه

 اند. نادرست

ی چهار سر در حین هر نوع انقباض عضله»کند؟طور درستی تکمیل میی زیر را بهچند مورد جمله -56تست:تست:؟؟

 خارج( 13)سراسری   «……ران، 

 شود.تولید می 2FADHها، ب( درون تارچه شوند. زمان با هم منقبض میای همی تارهای ماهیچهالف( همه

 شود.ها یافت مید( یون کلسیم در اطراف تارچه گردد.، احیا میNADHج( پیرووات توسط 
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ای. مورد ب درون تار و در تنفس شد تارهای ماهیچهصحیح است. موزد الف باید اشاره می« د»صحیح است. تنها مورد  1گزینه  !پاسخ:!پاسخ:

 شود. مورد ج در شرایط تخمیر رخ می دهد.هوازی تولید می

 (14)سراسریهر گیاهی که در دمای باال و شدت زیاد نور . . . . . قطعاً. . . . . -50تست:تست:؟؟

 نماید.های خود را کامال باز میدر هنگام شب روزنه -کنداز افزایش دفع آب جلوگیری می 

 در غیاب اکسیژن بپردازد. ATPتواند به تولید می -سازدفرایند فتوسنتز را متوقف می 

 کند.اکسیدکربن را در دو نوع سلول خود تثبیت میدی -کندبه کندی رشد می 

 دهد.فتوسنتز را با کارایی بسیار پایینی انجام می -نمایدغلبه میبر تنفس نوری  

 شوند.های خود را می بندند و وارد مسیر تخمیر میکه روزنه 3Cصحیح است.مثل گیاهان  2گزینه  !پاسخ:!پاسخ:

،  CAMجلوگیری کنند ولی برخالف گیاهانهای هوایی، از دفع آب می توانند در دمای باال و نور زیاد، با بستن روزنه CAMو  4Cگیاهان  1گزینه 

که در دمای باال به کندی رشد می کنند ولی دی اکسید کربن  CAMو  3Cمثل گیاهان  3در شب بسته است.گزینه  4Cهای هوایی گیاهان روزنه

 صادق نیست. 4Cبرای گیاه  4را در یک نوع سلول خود تثبیت می کنند.گزینه 
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های برگ یک گیاه علفی، نادرست های وابسته به نور در سلولی واکنشدربارهکدام عبارت،  -58تست:تست:؟؟

 (14)سراسریاست؟

 را به دنبال دارد. ATP، تولید P700به  P680های تحریک شده از انتقال الکترون 

 کند.، پمپ غشایی تیالکوئید را فعال میP700های برانگیخته از انرژی الکترون 

Hتراکم  ساز، در کاهش ATPپروتئین  
 باشد.درون تیالکوئیدب مؤثر می 

 گردد.ی مولکول آب جبران می، با تجزیهP680های کمبود الکترون 

ا حرکت الکترون  1گیرد.گزینه ی پمپ غشایی قرار نمیمورد استفاده Iصحیح است. انرژی الکترون خارج شده از فتوسیستم 2: گزینه  !پاسخ!پاسخ

ها صرف کنند که انرژی این هیدروژنهای هیدروژن را از بستره به درون تیالکوئید پمپ میغشایی یون ، پمپIبه فتوسیستم IIفتوسیستماز 

-های هیدروژن را از درون تیالکوئید خارج می، پروتئین کانالی یونATPبرای سنتز نوری  3شود.گزینه توسط پروتئین کانالی می ATPساخت 

 کند.استفاده می P680های آن برای احیای کلروفیل ی آب در فضای درون تیالکوئید آب را تجزیه و از الکترونآنزیم تجزیه کننده 4سازد.گزینه

ی روپوست برگ، قادر به انجام کدام عمل زیر ی گیاهان آوندی، هر سلول تمایز یافتهدر همه -59تست:تست:؟؟

 (14)سراسری؟است

 سازد.                   یک اسید سه کربنی می اکسیدکربن جو،در پی تثبیت دی 

 نماید.با تولید نوعی ترکیب ثانوی، همواره حشرات مزاحم را دور می 

 شود.                                     باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می 

 نماید.تولید می H2+هوازی تنفس،ی بیدر مرحله 

ها، دو NADHگلیکولیز به دنبال تولید  3صحیح است.  در گام  4گزینه  !پاسخ:!پاسخ:
H هر سلول روپوستی برگ 1گزینه شود.تولید می

ر اوالً هر سلول روپوستی برگ توانایی تولید ترکیبات ثانوی ندارد، دوماً ه 2گزینه های نگهبان روزنه فتوسنتز دارند.فتوسنتز ندارد ولی سلول
هر سلول 3گزینه کنند.ی کلم که از روغن خردل تغذیه میتواند همواره حشرات مزاحم را دور کند مثل نوزاد پروانهترکیب ثانوی نمی

 روپوستی کلروپالست ندارد تا تنفس نوری انجام دهد.

اکسیدکربن بر های تثبیت دی، الزم است در گام . . . . از واکنش3Cی گیاه های نگهبان روزنهدر سلول -64تست:تست:

 (14)سراسری  . . . . شود. ADPی اول تنفس سلولی، های مرحلهخالف گام . . . . از واکنش

 تولید -اول -دوم  مصرف -چهارم -سوم        مصرف      -اول-سوم تولید -چهارم -چهارم

 شود.تولید می ADPمصرف و  ATPگلیکولیز،  4ی کالوین برخالف گام چرخه 4ام صجیح است. در گ 1گزینه !پاسخ:!پاسخ:

شود، توانایی تولید و هر سلول موجود در خون که از تقسیم سلول های بنیادی مغز استخوان ایجاد می -61تست:تست:؟؟
 (04)سراسری مصرف کدام دو ماده را دارد؟

  2FADHو  NADH                                          NADHپیرووات و 

 و گلوکز2FADH       و الکتات      Aاستیل کوانزیم  

مصرف می کنند. البته  NADHصحیح است. همه ی سلول های بدن انسان تنفس سلولی دارند که قطعاً پیرووات و  1گزینه  !پاسخ:!پاسخ:

 شود.ها به دلیل گلبول قرمز رد میگلبول های قرمز به دلیل فقدان میتوکندری تنفس هوازی ندارند. سایر گزینه
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 (خارج 14)سراسری های نوری فتوسنتز یک گیاه علفی، درست است؟چند مورد، در ارتباط با واکنش -62تست:تست:؟؟ 

 درون تيالكوئيدهاست.H+يش تراكم الف( پمپ غشائي تنها عامل مؤثر در افزا

 شوند.منتقل مي 066P، با از دست دادن انرژي به 086Pهاي پر انرژي ب( الكترون

 كند.، پمپ غشايي تيالكوئيدها را فعال مي 066Pي كلروفيل هاي برانگيختهج( الكترون

 كند.فراهم ميرا ATP , NADPHي انتقال الكترون، انرژي الزم براي توليد د( يك زنجيره
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ي هاي درانگیختهي آب ناخهست است. ج ناخهست است  ون الكترونصحیح است . موهخ الف ده خلی  فعالیت آنزیم تجزیه بننده 1گزینه  !پاسخ:!پاسخ:
 بند. موهخ خ نیز ناخهست  ون خو زنجیره فعالیت خاهند.  پمپ غشایچ تیالبوئیدها ها فعال مچ 086Pبلروفی 

اکسیدکربن برخالف گام . . های تثبیت دی، در گام . . . . از واکنشهای میان برگ گیاه در سلول -63تست:تست:؟؟

 (خارج 14)سراسری .. . . . می شود  هوازی تنفس، های مرحله. . از واکنش

 مصرف -اول -چهارم   مصرف -سوم -دوم  تولید          -سوم -چهارم   تولید -چهارم -اول  

 شود.تولید می ADPی کالوین صحیح است. در گام چهارم چرخه 2گزینه   !پاسخ:!پاسخ:

-را از تیالکوئید خارج می +𝐇..... پروتئینی که کند ...را از بستره به درون تیالکوئید وارد می +𝐇پروتئینی که  -1

 کند ..........

 خاصیت آنزیمی دارد. -همانند است. ATPی کنندهمصرف -برخالف 

 ی انتقال الکترون است.جزء زنجیره -همانند است. ATPی تولیدکننده -برخالف 

 چند عبارت در مورد فتوسنتزکنندگان صحیح است؟ -2

 اکسید کربنی با تولید اکسیژن همراه است.الف(هر تثبیت دی

 اکسید کربن دارد.ب(هر سلول دارای رنگیزه، قدرت تثبیت دی

 ی دی اکسید کربن، خاصیت اکسیژنازی دارد.ج( هر آنزیم تثبیت کننده

 دهد.ی تاریکی فتوسنتز ر  مید( هر تثبیت دی اکسید کربنی در مرحله

 1  2 3 4 

به پمپ غشایی منتقل  IIی انتقال الکترون در کلروپالست، ناقل الکترونی که الکترون را از فتوسیستم در زنجیره -3

 ..... قرار دارد.کند در .......منتقل می Iکند در ............. و ناقل الکترونی که الکترون را از پمپ غشایی به فتوسیستم می

   سطح داخلي غشاي تيالكوئيد -ي فسفوليپيدي غشاي تيالكوئيدبين دو اليه 

 سطح خارجي غشاي تيالكوئيد -ي فسفوليپيدي غشاي تيالكوئيدبين دو اليه
             ي فسفوليپيدي غشاي تيالكوئيدبين دو اليه -سطح داخلي غشاي تيالكوئيد 

 ي فسفوليپيدي غشاي تيالكوئيدبين دو اليه -سطح خارجي غشاي تيالكوئيد

 ی کالوین که ................چرخهدر هر گام از  -4

 ATP شود،مصرف ميNADP+شود.نيز توليد مي                               ATPشود.فسفاته نيز مصرف ميشود، تركيب سه كربني تكمصرف مي 

 ADPشود، توليد ميNADP+شود.نيز توليد مي                               NADPH شود.سه كربني نيز مصرف مي قندهايشود، مصرف مي 

 های برگ گیاه حساس، هر کانال یونی کلروپالست .................در کلرانشیم -5

 تواند محل عبور آب باشد.مي دخالت دارد. ATPدر سنتز نوري  
 كند.ها را در جهت شيب غلظت خود از تيالكوئيد خارج مييون كند.با مصرف انرژي الكترون كار مي 

3C

ADP

 های تستی تمرین
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 ی گیاهی ....................های فتوسنتزکنندهی انواع سلولی مقابل را کامل کنند؟ در همهتوانند جملهکدام موارد می -6

 شود.مصرف می CO2 ،NADPHب(به دنبال تثبیت  ، دو غشایی است.CO2ی الف(اندامک تثبیت کننده

 گیرد.با فعالیت پروتئین کانالی صورت می ATPد(سنتز نوری شود.                      ج(ترکیبات چهارکربنی تولید می

 ب-الف د-ج ج -ب د-الف 

 .................. II................ فتوسیستم  Iدر فتوسیستم  -0

 است. aحداكثر جذب نوري مربوط به كلروفيل  -برخالف 
 كند.هاي برانگيخته آزاد ميرا داشته باشد، الكترون هر كلروفيلي كه حداكثر جذب نوري -همانند 

 رسد.مي +NADPهاي برانگيخته شده بدون عبور از پمپ غشايي به الكترون -برخالف 

 شود.ي آب جبران ميبا تجزيه aكمبود الكترون كلروفيل  -همانند 

 ...............نانومتر، درصد  044تا  444با افزایش طول موج نور مرئی از  -8

 شود.ها به تدريج افزايش سپس كم ميانعكاس نوري كلروفيل شود.                         انعكاس نوري كارتنوئيدها ابتدا كم سپس زياد مي 
 شود.زياد و سپس كم ميها ابتدا كم، بعد جذب نوري كلروفيل  شود.       جذب نوري كارتنوئيدها ابتدا زياد، بعد خيلي كم و سپس زياد مي 

 شود؟ای از فتوسنتز دخالت دارند که انرژی نوری به انرژی شیمیایی تبدیل میچند مورد در مرحله -9

 ی آب                          د(روبیسکوج(آنزیم تجزیه کننده ب(فتوسیستم الف(پمپ غشایی

 1 2 3 4 

 ....................با هر بار گردش کالوین، سه مولکول  -14

 CO2 شود.توسط روبيسكو تثبيت مي ADP شود.توليد مي 

 NADPH شود.تركيب شش كربني ناپايدار شكسته مي                                                  شود.مصرف مي 

 نکرده .....عبورشود،قطعاً از .....هر الکترونی که برای احیاء نیکوتین آمیدآدنین دی نوکلئوئید فسفات، استفاده می -11

 است.

 پروتئين كانالي IIفتوسيستم  Iفتوسيستم  پمپ غشايي 

  

 کند؟تکمیل می نادرستی چند مورد عبارت زیر را به طور -12

 ی ............. فتوسنتز در کلروپالست، ...............هر واکنش مربوط به مرحله

 همراه است. ATPبا تولید  -ب(نوری همراه است. ATPبا مصرف  -الف(تاریکی

 پذیر است.با انرژی الکترون امکان -د(نوری شود.های بستره تسریع میبا دخالت آنزیم -ج(تاریکی

 1  2 3 4 

 کدام عبارت صحیح است؟ -13

 بيشتري جذب كنند.توانند نور ها نميهاي موجود در فتوسيستمي اشباع فتوسنتز، هيچ يك از رنگيزهدر نقطه 
 تواند روي سرعت فتوسنتز تاثيرگذار باشد.اكسيدكربن برخالف ميزان اكسيژن ميميزان دي 
 شوند.ي گياهان در هواي گرم و خشك بسته ميهاي هوايي همههاي هوايي موجود در بخشروزنه 

 معروف است. C3اكسيدكربن استفاده كند، به گياه ي كالوين براي تثبيت ديهر گياهي كه از چرخه 

 ،.................𝐂4در گیاهان  -14

 اكسيد كربن جزء كلرانشيم است.هر سلول داراي قدرت تثبيت دي                        هر سلول دور آوندها داراي آنزيمي با قدرت كربوكسيله كردن است. 

 يابد.ي فتوسنتزي كاهش ميبا كمبود آب، بازده C3همانند گياهان              هاي غالف آوندي است.تر از تراكم آن درون سلولي جو، كمCO2تراكم  

 های گیاهی، هر واکنشی که منجر به ...................در سلول -15

 شود، واكنش تنفس سلولي است.اكسيدكربن توليد دي                                                        توليد اكسيژن شود، واكنش نوري فتوسنتز است. 
 اكسيدكربن شود، واكنش فتوسنتزي است.مصرف دي                                                      مصرف اكسيژن شود، واكنش تنفس سلولي است. 
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 خارج کشور( 12)سراسری    ی گیاهان، ...................در همه -16 

 گردد.ممكن ميATPها بر خالف شيب غلظت از غشاي هر اندامك، تنها با مصرف عبور يون 
 شود.ي كالوين، براي ساخت مولكول سه كربني پرانرژي استفاده مياز محصول گام يك چرخه 
 شوند.هاي در حال رشد وارد ميتركيبات آلي، همواره به روش انتشار از بافت هادي به بخش 
 باشد.هاي گياهي ميعامل استوار نگه داشتن ساقهها، تنها تورژسانس سلول 

 خارج کشور( 12)سراسری     شود.ی افریقایی، با تشکیل .............. میدر بنفشه -10

 مصرف +NADPتركيب پنج كربني از سيتريك اسيد،                                       توليدATPقند سه كربني از مولكول سه كربني،  

 توليد +NADPي كالوين از قندهاي سه كربني، تركيب آغازگر چرخه                              توليدADPدار، پيرووات از تركيب شش كربني فسفات 

 خارج کشور( 12)سراسری    هر سلول گیاهی که، .............. -18

 ي خام نقش دارد.ي دومين است، در انتقال شيرهداراي ديواره 
 باشد.استحكام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشاي پالسمايي ميدر  
 نوكلئوتيد نقش دارد.كند، در توليد فالوين آدنين دياكسيدكربن را تثبيت ميدي 
 اند.هاي تغييرشكل يافتهي خود منافذ بزرگي دارد، حاوي اندامدر پايانه 

 خارج کشور( 12)سراسری    .................ی پارانشیمی افرا، قطعاً در هر سلول زنده -19

 شود.تركيب اگزالواستات يافت مي گردد.ي كوتيني، تشكيل و ضخيم مياليه 

 شود.ي آب جبران ميبا تجزيهIIهاي فتوسيستم كمبود الكترون كند.ي دومين ضخامت غيريكنواخت پيدا ميديواره 

 خارج کشور( 12)سراسری     ها، .................ی سلولدر همه -24

 شود.ي متنوعي انجام ميهاي رونويسي كنندهعمل رونويسي توسط پروتئين      شوند.ديگر جدا مياز يكDNAي ي اول رونويسي، دو رشتهدر مرحله 

 غيرممكن است.RNAي مكملي بين نوكلئوتيدهاي هر مولكول ايجاد رابطه              شوند.در دو گام متفاوت گليكوليز توليد ميNADHپيرووات و  

 چند مورد صحیح است؟ -21

 شود.الف(در برخی از گیاهان تنفس نوری همراه با فتوسنتز انجام می

 زمان تنفس سلولی و تنفس نوری وجود دارد.ب( در یک سلول گیاهی امکان هم

 فتوسنتز وجود دارد.زمان تنفس سلولی و ج( در یک سلول گیاهی امکان هم

 های میتوکندریایی است.های گیاهی قطعاً مربوط به واکنشاکسید کربن خارج شده از سلولد( هر دی

 1 2  3 4 

 در گیاه کاکتوس .............. گیاه ذرت ................ -22

 گيرد.صورت ميي آزاد شده از يك اسيد چهار كربني CO2كربوكسيالسيون آنزيم روبيسكو با  -برخالف 

 گيرد.ي آزاد شده از يك اسيد چهار كربني در كلروپالست صورت ميCO2كربوكسيالسيون آنزيم روبيسكو با  -همانند 
 هاي هوايي رخ ميدهد.اكسيدكربن جو حتي با بسته بودن روزنهتثبيت دي -برخالف 
 گيرد.فتوسنتز صورت ميي تاريكي كربن توسط آنزيم روبيسكو در مرحلهاكسيدتثبيت دي -همانند 

 های کاکتوس ...................کند؟ در کلرانشیمتکمیل می نادرستیی مقابل را به طور کدام مورد جمله -23

 شود.اكسيدكربن هم در شب و هم در روز انجام ميتثبيت دي متفاوتي دارد.pHواكوئل مركزي در شب و روز،  

 شود.در روز توليد و در روز هم مصرف ميNADPH           شود.كلروپالست تجزيه مياسيد كراسوالسه در واكوئل سنتز و در  

 پذیر است، ...............های هوایی امکاناکسیدکربن فقط در صورت باز بودن روزنهدر گیاهانی که تثبیت دی -24

 گيرد.شب صورت مياكسيدكربن در قطعاً جذب دي كربني است. 0اولين تركيب حاصل از اين تثبيت،  
 يابد.بازده فتوسنتز در گرماي زياد و شدت نوري باال، افزايش مي دو نوع سلول ميانبرگ در تثبيت دخالت دارند. 

 2ی مخروطی چشم انسان، الزم است تا در گام توسط گیرندهAبه منظور مصرف یک مولکول استیل کوآنزیم  -25

 خارج کشور( 92)سراسری ، ............ شود. 5............. گام 

 مصرف NAD+2–همانند  ساختهATP -برخالف توليدNADH -همانند آزاد 2CO2 -برخالف 
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 کند؟ تکمیل می نادرستیی مقابل را به طور چند مورد جمله -26

 ............ تواند نمیسوخت مورد استفاده در تنفس سلولی 

 مراز تولید شده باشد.پلیDNAب(توسط  مراز تولید شده باشد.پلیRNAالف( توسط 

 ی سلوالز باشد.د(واحد سازنده ی سلولز باشد.ج(واحد سازنده

 1  2 3 4 

 است؟ نادرستکدام عبارت  -20

 پيرووات با پيروويك اسيد از نظر تعداد الكترون تفاوت دارد. 

 كنند.تنفس سلولي استفاده مي، از فرآيند ATPي موجودات زنده براي تبديل انرژي تركيبات آلي به همه 
 دهد.ي دوم تنفس سلولي مستقل از اكسيژن رخ ميي اول تنفس سلولي برخالف مرحلهمرحله 

 رخ دهد.ATPتواند بدون توليد ي اول تنفس سلولي ميي دوم تنفس سلولي برخالف مرحلهمرحله 

مصرف و با تولید هر مولکول پیرووات ATPدر مسیر گلیکولیز با مصرف هر مولکول گلوکز .............مولکول  -28

 شود.تولید میATP.............. مولکول 

 چهار -يك دو -يك چهار -دو دو -دو 

 های مشخص شده در شکل زیر  نادرست است؟چند مورد در ارتباط با بخش -29

 کنند.عکس هم عمل می +𝐇الف( دارای دو نوع پروتئین کانالی است که در جابجایی 

 نانومتر را جذب کنند. 684های نوری بیش از توانند طول موجآن نمیaهای نوع ب(کلروفیل

 شود.تبدیل می +𝐍𝐀𝐃𝐏به NADPHج(فضایی است که در آن 

 دهد.اکسیژن را به کلروفیل میی اتم های برانگیختهد(آنزیمی است که الکترون

 1  2 3 4 

     هر جاندار ................. توانایی انجام واکنش مقابل را دارد. -34

  CO H O C H O O H O
ور  ن

2 2 6 12 6 2 26 12 6 6    
 اتوتروفي  دارهاي رنگيزهداراي سلول 
 داراي تنفس نوري ي نيكوتين آميدآدنين دي نوكلئوتيدداراي گيرنده 

 با ..................... همراه است.ATPهای فتوسنتزکننده، سنتز نوری سلولدر انواع  -31

 از استروما به درون تيالكوئيد +Hانتشار  ي آب و توليد اكسيژن مولكوليبا تجزيه 

 از استروما به درون تيالكوئيد +Hتلمبه شدن                                                    فعاليت نوعي پروتئين كانالي 

 شود، ............... مصرف گردد.در هر گامی که ................ تولید مینیستی کربس ممکن در چرخه -32

 CO2- NAD+  ATP- NAD+ 

 COA–اسيد سيتريك  FADH2– تركيب چهار كربني 

 

 است؟ نادرستچند مورد در ارتباط با شکل مقابل  -33

 نوکلئوتید را دارد.توانایی تولید فالوین آدنین دیbهمانند سلول aالف(سلول 

 اکسید کربن جو را دارد.توانایی جذب و تثبیت دیdهمانند سلول bب(سلول 

 کند.بیشتری مصرف می𝐂𝐎2 ،NADPHبرای تثبیت bبرخالف سلول cج(سلول 

 نوکلئوتید را دارد.توانایی تولید نیکوتین آمید آدنین دی aبرخالف سلول cد(سلول 

 1 2 3 4 
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 کدام عبارت صحیح است؟ -34 

 آنزيم روبيسكو داراي سه نوع پيش ماده و سه نوع فرآورده است. 
 شكنند.ي كالوين به دو تركيب سه كربني ميچرخه 1تركيبات شش كربني حاصل از فعاليت روبيسكو، در گام  

 شود.نيز مصرف ميATPشوند، كربني هم توليد و هم مصرف ميهايي كه قندهاي سه ي كالوين همراه با گامدر چرخه 
 اكسيدكربن دخالت دارد، هم داراي نقش كربوكسيله كردن و هم نقش اكسيژناسيوني دارد.در گياهان هر آنزيمي كه در تثبيت دي 

 چند مورد صحیح است؟ -35

 درون تیالکوئید با صرف انرژی الکترون از استروما وارد شده است. +𝐇الف(هر 

 شود.ی کانال یونی و بدون مصرف انرژی به استروما وارد میب( درون تیالکوئید به واسطه

 شود.ج(با حضور نور، فشار اسمزی درون تیالکوئید بیش از استروما می

 گردد.استروما میpH کاهش ،سببATPد(سنتز نوری 

 1 2 3 4 

 سازد.میATPسازی در غشای ..................، با ...................، ATPپروتئین دارای فعالیت  -36

 ي سيال استرومااز ماده +Hخارج كردن  -تيالكوئيد كلروپالست 

 ي سيال ماتريكساز ماده +Hخارج كردن  -كريستاي ميتوكندري 

 هاي غشادار گرانومبه درون فضاي قرص +Hوارد كردن  -تيالكوئيد كلروپالست 

 به درون فضاي محصور توسط غشاي دروني +Hوارد كردن  -كريستاي ميتوكندري 

 ..............NADH»است؟  نادرستکدام عبارت  -30

 شود.ي كربس به دنبال تبديل تركيب پنج كربني به تركيب چهاركربني توليد ميدر چرخه 
 شود.تبديل تركيب چهار كربني به تركيب اگزالواستات توليد ميي كربس به دنبال در چرخه 
 شود.هوازي به دنبال تبديل پيرووات به اسيد الكتيك توليد ميدر تنفس بي 
 شود.هوازي به دنبال تبديل تركيب دوكربني به اتانول مصرف ميدر تنفس بي 

 فرآیندهای ............. و .............. مشترک است.، در NADHو  𝐂𝐎2در مراحل مختلف تنفس سلولی، تولید  -38

 تخمير اتانولي -ي كربسچرخه  تخمير الكتيكي -گليكوليز 

 Aتشكيل استيل كوآنزيم  -تخمير اتانولي Aتشكيل استيل كوآنزيم  -ي كربسچرخه 

 شود.طی تبدیل .................حاصل می𝐂𝐎2در تنفس سلولی، آخرین مولکول  -39

 اسيد سيتريك به تركيب پنج كربني    كربني به چهاركربني  تركيب پنج         پيرووات به بنيان استيل      تركيب چهاركربني به اگزالواستات 

 در یک بخش از سلول انجام شوند؟ توانندنمیها محل انجام کدام واکنش -44

 تركيب دو كربني به اتانولتبديل  -تبديل تركيب سه كربني دوفسفاته به پيرووات 
 تبديل پيرووات به استيل كوآنزيم آ -تبديل اگزالواستات به اسيد سيتريك 

 تبديل پيرووات به اسيد الكتيك –NADHبه  +NADتبديل  
 تبديل پيرووات به بنيان استيل -تبديل تركيب پنج كربني به دوكربني و سه كربني در تنفس نوري 

 است؟ نادرستکدام عبارت  -41

 شود.درون استروما مي +Hپمپ غشايي در غشاي تيالكوئيد موجب كاهش 

 شود.درون تيالكوئيد مي +Hسازي موجب كاهش ATPپروتئين داراي فعاليت  

 كند.استفاده مي +Hبراي تلمبه كردن  086pپمپ غشايي از انرژي الكترون برانگيخته شده از كلروفيل  

 كند.استفاده مي066pاز انرژي الكترون ATPسازي براي سنتز نوري ATPپروتئين داراي فعاليت  
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 ی آلی الکترون ........... فرآیند گلیکولیز ..................در فرآیندهای تخمیر پیرووات به عنوان پذیرنده -42

 شود.توليد نمي CO2 -همانند شود.توليد ميNADH -همانند 

 شود.توليد ميATP -برخالف شود.مصرف مي +NAD -برخالف 

 ی آزاد شده ................𝐂𝐎2............ آخرین  𝐂𝐎2در مسیر تنفس هوازی به  دنبال آزاد شدن اولین  -43

 شود.توليد ميNADH -برخالف  شود.توليد نميADP -همانند 

 شود.مصرف نمي +NAD -همانند شود.توليد مي FADH2 -برخالف 

 ی گلوکز در مسیر هوازی صحیح است؟ارتباط با تجزیه چند مورد در -44

 است.NADHو  +𝐇های ی انتقال الکترون میتوکندری مربوط به مولکولی تولید شده در زنجیرهATPمولکول  34الف(

 است. 𝐅𝐀𝐃𝐇2های ی انتقال الکترون میتوکندری مربوط به مولکولی تولید شده در زنجیرهATPمولکول  4ب(

 آید.به وجود میATPمولکول  11ی انتقال الکترون میتوکندری، در مجموع ی کربس، در زنجیرهناقلین الکترون هر بار چرخهج( از 

 شود.درون میتوکندری ساخته میATPمولکول  15ی هر مولکول پیرووات در مسیر هوازی، د(از تجزیه

 1  2 3 4 

 شود.آزاد می𝐂𝐎2در تنفس نوری .............تخمیر الکلی از یک ترکیب .............. کربنی،  -45

 سه –برخالف  دو -برخالف سه -همانند دو –همانند  

 شود.... میاز ... +𝐇جایی موجب جابه انرژی الکترون مولکول ......ی انتقال الکترون در کریستا به کمک زنجیره -46

 NADPH– بخش داخلي به بخش خارجي FADH2– بخش داخلي به بخش خارجي 

 NADPH– بخش خارجي به بخش داخلي FADH2– بخش خارجي به بخش داخلي 

 گیرند؟های گلیکولیز محصوالت تولید شده در مسیر تنفس هوازی میتوکندری، مورد استفاده قرار میدر کدام گام -74

 4و3 2و1 4و1   3و1 

 است؟ آدنوزین تری فسفات ........................... نادرستکدام عبارت  -48

 شود.ي كربس در حين تبديل تركيب پنج كربني به تركيب چهار كربني توليد ميدر چرخه 
 شود.ي كالوين در حين تبديل تركيبات سه كربني به تركيبات پنج كربني مصرف ميدر چرخه 
 شود.تبديل تركيبات سه كربني به قندهاي سه كربني مصرف ميي كالوين در حين در چرخه 
 شود.گليكوليز در حين تبديل دو پيرووات به دو تركيب سه كربني توليد مي 4در گام  

 است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام عبارت  -49

 يك ناقل الكتروني است.« ب»همانند بخش « الف»بخش  
 شود.آب سنتز مي« الف»برخالف بخش « ب»در بخش  

 شود.ساخته مي ATPها از كانال يوني، به دليل انتشار پروتون« ج» 
 رسد.هاي نيكوتين آميد آدنين دي نوكلئوتيد فسفات به مولكول اكسيژن ميالكترون« ب»در بخش  

  

 ی حلقوی دارد.DNAی ................، قطعاً هر سلول تولیدکننده -54

 NADH NADPH ATP آب 

 هوازی تنفس سلولی قطعاً .....................هم در مسیر هوازی و هم در مسیر بی -51

 ي معدني است.ي نهايي الكترون يك مادهپذيرنده شود.فالوين آدنين دي نوكلئوتيد اكسيد مي 
  شوند.تركيبات دوكربني توليد مي شود.آدنوزين دي فسفات توليد مي 

 شود.ی کربس ................ تولید می.............. چرخهی کالوین در چرخه -52

 كربني 4ي آلي ماده -همانند كربني 3ي آلي ماده -برخالف        آدنوزين تري فسفات -همانند كربني 0ي آلي ماده -برخالف 
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ها ی آنفعالیت داشته و پیش مادههایی که به تیامین نیاز دارند در .................. در مسیر تنفس سلولی، آنزیم -53 

 ...........است.

 پيروويك اسيد -سيتوسل  پيروويك اسيد -ماتريكس 

 Aاستيل كوآنزيم  -سيتوسل  Aاستيل كوآنزيم  -ماتريكس

 شود.ی نهایی الکترون ............... است و در .............. تولید میدر تخمیر ساکارومیسز سرویزیه، پذیرنده -54

 سيتوسل -تركيب دوكربني گليكوليز 4گام  -تركيب سه كربني 

 NAD+-  گليكوليز 3در گام  NADH-  گليكوليز 3در گام 

 چند مورد صحیح است؟ -55

 شود.ی کالوین یک مولکول شش کربنی دوفسفاته شکسته میچرخه 2گلیکولیز همانند گام  2الف( در گام 

 ی کربس ترکیب حاصل شش کربنی است.چرخه 1ی کالوین همانند گام چرخه 1ب(در گام 

 شود.ی کالوین، آدنوزین دی فسفات مصرف میچرخه 4گلیکولیز برخالف گام  4ج(در گام 

ی الکترون نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوئید فسفات گلیکولیز، پذیرنده 3ی کربس همانند گام چرخه 3د(در گام 

 است.

 1  2 3 4 
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 هاتمرینپاسخ 

 «4»ي گزینه -1
نقش ATPي تولید خ الت خاهخ ولچ بانال یونچ خه زنجیرهNADPHي تولید هم پمپ غشایچ و هم پروتئین بانالچ جزء زنجیره انتقال الكترون هستند. پمپ خه زنجیره

 سازخ.مچ𝐇+  ATPي هبند و بانال یونچ دا انرژي انتشاه تسهی  شددا انرژي الكترون باه مچATPخاهخ. پمپ ددون مصرف 

 «1»ي گزینه -2

ي تثبیت اولیه 𝐂𝟒و CAMاست خه گیاهان  𝐎𝟐ددون تولید  𝐂𝐎𝟐هاي غیرگوگرخي اهغوانچ تثبیت هاي گوگرخي سبز و اهغوانچ و دابتريالف(ناخهست. خه دابتري

𝐂𝐎𝟐  ددون تولید𝐎𝟐 .هاي خیگري نیز خه تثبیت خ الت خاهند. ج(ناخهست. ده غیر از آنزیم هودیسكو آنزیم      هاي نوهي خه  شم ب(ناخهست. مث  گیرنده   است

هاي هاي تاهیكچ دا وابنششوند  وابنشمچ 𝐂𝐎𝟐هایچ به منجر ده تثبیت خ(خهست. وابنش بنند.ي جو ها تثبیت مچ𝐂𝟒 𝐂𝐎𝟐و CAMهایچ به خه گیاهان مث  آنزیم

 نامند.مستق  از نوه مچ

 «1»ي گزینه -3

 ي فسفولیپیدي و ناق  خوم خه سطح خا لچ غشاي تیالبوئید است.بتاب ناق  اول دین خو الیه 8-7دا توجه ده شك  

 «2»ي گزینه -4

 شوند.( مصرف مچ𝐂𝟑و قند  𝐂𝟑هاي سه بردنچ )اسید تربین 4و  2ي بالوین خه گام دا توجه ده  ر ه

 «2»ي گزینه -5

خه +𝐇فقط دراي بانال یونچ  4ي ها عبوه بنند. خه موهخ گزینهتوانند از آنهاي آب مچبنند ولچ مولكولها اگر ه ا تصاصچ عم  مچبانال 2 دا توجه ده زیست خوم فص 

 ي انواع بانال یونچ خه بلروپالست.غشاي تیالبوئید صاخق است نه همه

 «3»ي گزینه -0

ج( صحیح  صاخق نیست. 𝐂𝟒وCAMي جو خه گیاهان 𝐂𝐎𝟐ي ب(ناخهست: دراي تثبیت اولیه نیست. صاخقCAMالف(ناخهست: دراي وابوئ  مربزي خه گیاهان 

 ATPخ(صحیح است. سنتز نوهي  بنند.تربین  هاهبردنچ تولید مچ 𝐂𝟒و  𝐂𝟑  CAMي برد، و اگزالواستات داشد. یعنچ هم گیاهان تواند خه اهتباط دا  ر هاست. مچ

 است. خه اهتباط دا بانال یونچ

 «3»ي گزینه -7

هسد. خقت خاشته داشید به حدابثر جذب نوه مردوط ده بلروفی  مچ+𝐍𝐀𝐃𝐏ددون عبوه از پمپ غشایچ ده  Iالكترون درانگیخته شده از فتوسیستم  8-7دا توجه ده شك  

b   هاي ( خه فتوسیستم8-3است )شكI  وII  هاي دین بلروفیa  نه هر بلروفیلچ  خه فتوسیستمI  نانومتر و خه فتوسیستم  766حدابثر جذب نوهII  086حدابثر جذب 

 شوخ.نانومتر خیده مچ

 «1»ي گزینه -8

انعكاس  8-3یادد. دا توجه ده این توضیح و شك  تر داشد انعكاس نوه آدچ باهش مچي عك، خاهخ. یعنچ اگر خه نوه آدچ هر ه جذب دیشانعكاس نوه دا جذب آن هادطه

 یادد.ي نوه سبز ده دعد افزایش مچهاي آدچ بم ولچ تقریباً از اواسط محدوخهید خه هنگنوهي باهوتنوئ

 «2»ي گزینه -9

ي خوم مرحلهي اول فتوسنتز: تجزیه آب   مرحله. ي خوم فتوسنتزده عباهت خیگر یعنچ مرحله ATPو  NADPHتبدی  انرژي نوهي ده انرژي شیمیایچ یعنچ تولید 

  و تولید قند 𝐂𝐎𝟐ي سوم فتوسنتز: تثبیت مرحله   NADPHو  ATPفتوسنتز: سا ت 

 اند.دا این توضیح مواهخ الف و ب صحیح

 «2»ي گزینه -16

 مصرف و  ATP3و  NADPH2شوخ. اما خه هر داه بالوین تثبیت  یك تربین شش بردنچ ناپایداه تولید مچ 𝐂𝐎𝟐ي بالوین یك مولكول دا هر داه  ر ه

2𝐍𝐀𝐃𝐏+ وADP3 شوخ.تولید مچ 

 «4»ي گزینه -11

 داشد.نمچ NADPHي ي تولید بنندهي انتقال الكترون اول  یعنچ زنجیرهبتاب پروتئین بانالچ جزء زنجیره 8-7دا توجه ده شك  

 «3»ي گزینه -12
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ج( صحیح است.  همراه نیست. ATPتجزیه آب دا تولید ب( ناخهست است.  شوخ.مصرف مچ ATP  4و  2هاي الف( ناخهست است از  هاه گام بالوین فقط خه گام 

 همراه است. +𝐇دا انرژي ناشچ از انتشاه  ATPخ(ناخهست. سنتز نوهي  اند.هاي آنزیمچاي از وابنشي بالوین شام  مجموعهدا توجه ده متن بتاب خهسچ  ر ه

 

 «1»ي گزینه -13

(دسیاهي از 3   تواند داعث تنف، نوهي شوخ.(ابسیژن زیاخ مچ2 ها جذف نوهي حدابثر خاهند.موجوخ خه فتوسیستمهاي ي هنگیزهي اشباع نوهي فتوسنتز همه(خه نقطه1

,𝐂𝟒ي گیاهان )(همه4         اند.ها دستههوزنه 𝐂𝟑  وCAMي بالوین خاهند.(  ر ه 

 «3»ي گزینه -14

 خه جو است و گیاه در تنف، نوهي غلبه خاهخ. 𝐂𝐎𝟐تر از ترابم هاي غالف آوندي دیشخهون سلول 𝐂𝐎𝟐  مقداه 𝐂𝐎𝟐ده خلی  تجزیه اسیدهاي  هاه بردنچ و تولید 

 تر است.(دازخه فتوسنتز دیش4    هاي نگهبان و گاه بالنشیم هم فتوسنتز خاهند.( سلول2هاي خوه هگبرگ نه آوند! آوند ممكن است خه هیشه داشد. (سلول1

 «4»ي گزینه -15

-تولید مچ 𝐂𝐎𝟐مصرف   𝐎𝟐خه تنف، نوهي «: 3و  2»هاي بنند. گزینهها ده آب و ابسیژن تجزیه مچ 𝐇𝟐𝐎𝟐زوم خاهند و هاي گیاهچ هم پرابسچسلول«: 1» يگزینه

 شوخ.

 «2»ي گزینه -10

و  ATPتجزیه و ده اسید تبدی  و اسیدها دا استفاخه از انرژي  2گام    خه1قندهاي سه بردنچ  تربیبات پرانرژي هستند و تربیبات شش بردنچ ناپایداه پ، از تولید خه گام 

  داهدرخاهي آدكش دا انتقال فعال «3»ي دراي پمپ غشایچ خه تیالبوئید صاخق نیست. گزینه« 1»ي گزینه شوند.ده قندهاي سه بردنچ تبدی  مچ NADPHهاي الكترون

 دچ نیز خه استحكام خ الت خاهند.هاي استحكامچ و آوندهاي  وسلول« 4»ي است گزینه

 «2»ي گزینه -17

 شوخ.تولید مچ NADHمصرف و  +𝐍𝐀𝐃ي برد،  ر ه 5و  2خه گام 

 «3»ي گزینه-18

هاي فتوسنتزبننده تنف، هوازي هم خاهند پ، : سلول3ي گزینه : دراي بالنشیم صاخق نیست.2ي گزینه ي  ام نقش نداهند.ها خه هدایت شیره: اسكلرانشیم1ي گزینه

𝐅𝐀𝐃𝐇𝟐 خهند.ي  ام پروتوپالسم  وخ ها از خست مچ: عناصر آوندي قب  از هدایت شیره4ي گزینه بنند.تولید مچ 

 «2»ي گزینه -19

 هاي اپیدهمچ است.چ سلول: ویژگ1يگزینه هاي پاهانشیمچ ده خلی  خاشتن میتوبندهي توانایچ تولید اگزالواستات ها خاهند.سلول

 : هر سلول پاهانشیمچ  بلرانشیم نیست.4يگزینه ي خومین خاهند.هاي پاهانشیمچ ده ندهت خیواهه: سلول3يگزینه

 «3»ي گزینه -26

 ها صاخق نیست.: دراي دابتري2ي گزینه  شوند.از هم جدا مچ DNAي ي خوم هونویسچ  خو هشته: خه مرحله1ي گزینه

 صاخق نیست. tRNA: دراي 4ي گزینه  شوخ.تولید مچ 3خه گام  NADHولچ  4: پیروات خه گام 3ي گزینه

 «3»ي گزینه -21

هوازي از نوع ي  اهج شده از سلول مردوط ده میتوبندهي است اما خه تنف، دچ2COناخهست است. خه تنف، سلولچ از نوع هوازي و تنف، نوهي  « خ»فقط خه موهخ 

 همراه است  میتوبندهي خ الت نداهخ.2COه دا تولید تخمیر الكلچ ب

 «4»ي گزینه -22

 خهند.انجام مچ2COي بالوین تثبیت ي تاهیكچ فتوسنتز یعنچ  ر هي گیاهان خه مرحلههمه

 افتد.اتفاق مچ 4Cي اسید (خه هر خو از تجزیه1

 یادد.ده خهون بلروپالست انتشاه مچ2COداشد و ي اسید براسوالسه  اهج از بلروپالست مچ(خه بابتوس تجزیه2

 شوخ.ي جو )اتمسفر( متوقف مچ2COي هوایچ  تثبیت ي گیاهان خه صوهت دسته شدن هوزنه(خه همه3

 «3»ي گزینه -23

 شوخ.اسید براسوالسه خه شن خهون وابوئ  تولید و خه هوز خه  اهج از بلروپالست تجزیه مچ

 «1»ي گزینه -24

 ي بالوین است.خه اهتباط دا آنزیم هودیسكو و  ر ه2COاست و تثبیت 3Cگیاهان این توضیح مردوط ده 
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 «2»ي گزینه -25

 شوخ.تولید مچ NADHیك مولكول  5همانند گام  2ي برد، خه گام خه  ر ه Aده ازاي مصرف هر مولكول استی  بوآنزیم 

 «4»ي گزینه -20

ها و نوبلئیك اسیدها ها  پروتئینها   ردچتواند سایر بردوهیدهاتت موهخ استفاخه خه تنف، سلولچ عالوه ده گلوبز  مچبنند. سو همه مواهخ جمله ها ده ناخهستچ تكمی  مچ

(RNA  وDNAنیز داشد. درهسچ مواهخ ) 

 خهد.ها انجام مچ DNDمراز همانند سازي پلچ DNAب( ناخهست.  سازند.ها ها مچRNAمراز پلچ RNAالف( ناخهست. 

 ي سلولز(  آمینواسید است.بننده ي سلوالز )آنزیم تجزیهخ( واحد سازنده ي سلولز  گلوبز است.سازندهج(واحد 

 «2»ي گزینه -27

 بنند.  از فرایند تنف، سلولچ استفاخه مچATPدسیاهي از موجوخات زنده دراي تبدی  انرژي تربیبات آلچ ده 

 «1»ي گزینه -28

 4شوخ. )خو پیرووات  تولید مچ ATPده ازاء هر پیرووات خو مولكول  4مصرف و خه گام  ATP  خو مولكول 1لكول گلوبز خه گام خه مسیر گلیكولیز دا مصرف هر مو

 (ATPمولكول 

 «2»ي گزینه -29

نانومتر  a  086حدابثر جذب بلروفی  IIب(صحیح است. خه فتوسیستم  بند  پمپ غشایچ است نه بانال.ها ده خهون تیالبوئید واهخ مچ+𝐇الف(ناخهست. پروتئینچ به 

 شوخ.هاي هیدهوژن گرفته مچخ(ناخهست. الكترون از اتم خهد.ي بالوین خه آن هخ مچج(صحیح است.  ون فضاي استروما است و  ر ه  است.

 «4»ي گزینه -36

 ي فرآیند فتوسنتز است. الصه خهند. وابنش مردوط دهجانداهان خاهاي تنف، نوهي  گیاهان هستند به فتوسنتز نیز انجام مچ

 ي مالنین صاخق نیست.هاي خاهاي هنگیزهاي  شم و نیز سلولهاي مخروطچ و استوانهدراي سلول«: 1»ي گزینه

 بنند  صاخق نیست.ابسیژن تولید نمچ 2COهاي گوگرخي سبز و اهغوانچ و غیرگوگرخي اهغوانچ به خه تثبیت دراي دابتري«: 2»ي گزینه

 خه فرآیند تنف، سلول شربت خاهخ نه فتوسنتز.+𝐍𝐀𝐃«: 3»ي گزینه

 «3»ي گزینه -31

 پذیرخ.سازي صوهت مچ ATPتوسط نوعچ پروتئین بانالچ دا فعالیت  ATPها  سنتز نوهي ها و دعضچ دابتريهاي فتوسنتز بننده نظیر گیاهان  جلبكي سلولخه همه

 «3»ي گزینه-32

 شوخ.  اسید سیتریك نیز تولید مچAشوخ  دا ایجاخ بوآنزیم دا اگزالواستات تربین مچ Aي بالوین به استی  بوآنزیم خه گام یك  ر ه

 «1»ي گزینه -33

a   سلول هوپوستچb هاي میانبرگ  سلولc هاي غالف آوندي و سلولd  ناخهست است.« خ»سلول نگهبان هوزنه. تنها موهخ 

 ي انتقال الكترون خه میتوبندهي ها خاهند.خه زنجیره FADهاي میانبرگ توانایچ تولید ستچ و هم سلولالف(خهست است. هم سلول هوپو

 ها خاهند. 2COهاي میانبرگ و نگهبان هوزنه ده خلی  خاشتن بلروپالست  توانایچ تثبیت ب( خهست است. سلول

-تري مصرف مچهاي دیشNADPHهاي میانبرگ است به خه حین این عم  سلولتر از هاي غالف آوندي دسیاه دیشج( خهست است. شدت فتوسنتز خه سلول

 شوخ.

 ي انتقال الكترون خه میتوبندهي خاهند.ها خه زنجیره+𝐍𝐀𝐃هاي غالف آوندي توانایچ تولید هاي هوپوستچ و هم سلولخ(ناخهست است. هم سلول

 «1»ي گزینه -34

بردنچ ناپایداه خه وابنش بردوبسیالسیون و تربین سه  0و سه نوع فرآوهخه نیز خاهخ به شام  تربین  2Oو  2COآنزیم هودیسكو سه نوع پیش ماخه شام  قند پنب بردنچ  

 ها:هخ سایر گزینه بردنچ و خو بردنچ حاص  از وابنش ابسیژناسیون.

 شوخ.تولید نمچ ATPشوخ ولچ قند سه بردنچ دراي سا ت تربیبات آلچ مصرف مچ 3خه گام «: 3»ي گزینه خهد.مچ هخ 2بردنچ خه گام  0شكستن تربین «: 2»ي گزینه

 صاخق نیست. CAMو  4Cي گیاهان این نقش مختص هودیسكو است و دراي تثبیت اولیه«: 4»ي گزینه

 «3»ي گزینه -35

هاي هیدهوژن در اساس شین غلظت خهون تیالبوئید  یون +𝐇ب( صحیح است.ده خلی  افزایش غلظت  ي آب داشد.تواند حاص  از تجزیهالف( ناخهست است. مچ

 شوخ.واهخ استروما مچ ATPسازي )انتشاه تسهی  شده( و ددون مصرف ATP وخ ده بمك پروتئین خاهاي فعالیت 
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هاي آب ده باهش مولكول -2افزایش ترابم یون هیدهوژن خهون تیالبوئید  -1د. یادج(خهست است. خه حضوه نوه ده خو  خلی  فشاه اسمزي خهون تیالبوئید افزایش مچ 

سازي  ATPاز خهون تیالبوئید ده بمك پروتئین بانالچ خاهاي فعالیت  +𝐇هاي یون ATPخ( خهست است.خه طچ سنتز نوهي . ي آببنندهخلی  عملكرخ آنزیم تجزیه

 گرخخ.استروما مچ pHش شوند به این امر منجر ده باهواهخ استروما مچ

 «4»ي گزینه -30

ها ها از فضاي دین خو غشاي خا لچ و  اهجچ واهخ ماتریك، )فضاي +𝐇به خه غشاي خا لچ میتوبندهي )بریستا( قراه خاهخ   ATPي خه میتوبندهي پروتئین تولید بننده

هاي ها از فضاي خهون تیالبوئید )قرصH+ازي به خه غشاي تیالبوئیدها قراه خاهخ  سATPبند. خه بلروپالست  پروتئین خاهاي فعالیت محصوه توسط غشاي خهونچ( مچ

 بند.غشاخاه گرانوم( واهخ دستره یا استروماي بلروپالست مچ

 «3»ي گزینه -37

از  Aگلیكولیز  خه هنگام تشكی  استی  بوآنزیم  3خه گام  NADHشوخ. تولید مصرف مچ NADHهوازي ده خنبال تبدی  پیرووات ده اسید البتیك  خه تنف، دچ

ي انتقال الكترون خه غشاي خا لچ میتوبندهي  تولید اتانول خه زنجیره+𝐍𝐀𝐃یا تولید  NADHخهد. مصرف ي برد، هخ مچ ر ه 5و  3  2هاي پیرووات و خه گام

 خهد.خه تخمیر البتیك اسید هخ مچ از تربین خو بردنچ خه تخمیر الكلچ و تولید البتات از پیرووات

 «3»ي گزینه -38

و 2COاز پیرووات نیز Aي تشكی  استی  بوآنزیم شوخ. خه مرحلهتولید مچNADH 5و  3  2هاي و خه گام2CO  3و  2هاي ي برد، و خه گامخه  ر ه

NADHشوند.تولید مچ 

 «3»ي گزینه -39

 شوخ.ي تربین پنب بردنچ ده  هاه بردنچ ایجاخ مچاز تجزیه 2COي برد،  آ رین مولكول خه تنف، سلولچ هوازي  خه گام سوم  ر ه

 «4»ي گزینه -46

خهد. جایگاه وبندهي هخ مچتبدی  تربین پنب بردنچ ده خو بردنچ و سه بردنچ خه تنف، نوهي خه استروماي بلروپالست و تبدی  پیرووات ده دنیان استی  خه ماتریك، میت

 سایر مواهخ

شوخ ولچ تولید خه ماتریك، میتوبندهي تولید مچ NADHي اگر ه عمده«: 3»ي گزینه. هر خه خه ماتریك، میتوبندهي«: 2»ي گزینه. هر خو سیتوپالسم سلول«: 1»ي گزینه

NADHخهد.ها خه مسیر گلیكولیز همانند تبدی  پیرووات ده البتات خه سیتوپالسم هخ مچ 

 «4»ي گزینه -41

بند نه انرژي الكترون هاي هیدهوژن از فضاي خهون تیالبوئید ده استروما استفاخه مچاز انرژي ناشچ از انتشاه یون ATPسازي دراي سنتز ATPاهاي فعالیت پروتئین خ

766P 

 «2»ي گزینه -42

 شوخ.تولید نمچ 2COي آلچ داشد  همانند فرآیند گلیكولیز خه فرآیندهاي تخمیري هرگاه پیرووات  وخ ده عنوان پذیرنده

 «1»ي گزینه -43

شوخ. خه مسیر تبدی  پیرووات ده استی  بردنچ تولید مچ 4بردنچ ده  5خه مسیر تبدی  تربین  2COو آ رین  Aخه مسیر تبدی  پیرووات ده استی  بوآنزیم  2COاولین 

 شوخ.مصرف مچ ADPنچ برد 4بردنچ ده  5شوخ و خه مسیر تبدی  تربین نه تولید و نه مصرف مچ AADPبوآنزیم 

 «4»ي گزینه -44

 اند.ي مواهخ صحیحهمه

ي برد،  ر ه 5و  3  2هاي مولكول خه گام 0و  Aخه مسیر گلیكولیز  خو مولكول خه مسیر تبدی  پیرووات ده استی  بوآنزیم  NADHمولكول  2الف( خهست است. 

 .ATPمولكول  NADH× 3 = 36مولكول  16 ⇐ده ازاء هر گلوبز 

ATP𝟐ي برد، ده ازاء هر گلوبز  ر ه 4خه گام  𝐅𝐀𝐃𝐇𝟐ب(خهست است. خو مولكول  × 𝟐 = 𝟒 

 شوند.تولید مچ 4خه گام  𝐅𝐀𝐃𝐇𝟐و یك مولكول  5و  3  2هاي خه گام NADHمولكول  3ي برد، ده ازاء هر پیروات ج(خه هر داه  ر ه

FADH

NADH

2 2 1 2 2

3 3 3 9

   

   
2 9 11   

(  Aي برد، و یك مولكول خه هوند تبدی  پیرووات ده استی  بوآنزیم مولكول خه  ر ه 3) NADHمولكول  4ي هر مولكول پیروات ده هوش هوازي خ( از تجزیه

 شوخ.ي برد، حاص  مچخه گام سوم  ر ه ATPو یك مولكول  𝐅𝐀𝐃𝐇𝟐یك مولكول 
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NADH

NADH

3 4 3 12

2 1 2 2 12 2 1 15

   

       
 

ATPي برد،خه گام سوم  ر ه 1 1  

 «3»ي گزینه -45

 شوخ.آزاخ مچ2COخه تنف، نوهي از تربین خو بردنچ و خه تخمیر الكلچ از پیرووات )تربین سه بردنچ( 

 «2»ي گزینه -40

هاي غشایچ از جایچ یون هیدهوژن توسط پمپموجن جاده 𝐅𝐀𝐃𝐇𝟐و NADHهاي الكترون مولكول ي انتقال الكترون خه بریستاي میتوبندهي ده بمك انرژيزنجیره

 شوخ.دخش خا لچ میتوبندهي ده دخش  اهجچ آن )فضاي دین خو غشاي میتوبندهي( مچ

 «1»ي گزینه -47

 شوند.گلیكولیز استفاخه مچ 3خه گام  +𝐍𝐀𝐃و  1خه گام ATPاست.  +𝐍𝐀𝐃و ATPمحصوالت تولید شده خه مسیر تنف، هوازي خه میتوبندهي شام  

 «4»ي گزینه -48

 شوخ  نه تبدی  پیرووات ده خو تربین سه بردنچ.تولید مچATPگلیكولیز خه حین تبدی  خو تربین سه بردنچ خو فسفاته ده پیرووات  4خه گام 

 «4»ي گزینه -49

 هسد.ده مولكول ابسیژن مچخه نهایت NADPHنه NADHهاي الكترون« ب»خه دخش 

 «2»ي گزینه -56

ها گلبول قرمز است ي حلقوي وجوخ خاهخ. هخ سایر گزینهDNAیا گیاه و جلبك است به بلروپالست خاهخ یا دابتري است به خه هر خو NADPHي هر سلول تولیدبننده

 .ها استو آب خاهخ ولچ فاقد هسته و اندامكNADH  ATPبه خه طچ گلیكولیز تولید 

 «2»ي گزینه -51

 شوخ.تولید مچADPهوازي خه طچ گلیكولیز هم خه مسیر هوازي و هم خه مسیر دچ

 «2»ي گزینه -52

 شوند.بردنچ تولید مچ 0و  5  4ي برد،  تربیبات شوند ولچ خه  ر هبردنچ تولید مچ 0و  5  3ي بالوین تربیبات خه  ر ه

 «1»ي گزینه -53

 بند.)تیامین( نیاز خاهخ. این آنزیم خه ماتریك، میتوبندهي ایفاي نقش مچ1Bبند ده ویتامین  از پیرووات ها باتالیز مچAوآنزیم آنزیمچ به تشكی  استی  ب

 «2»ي گزینه -54

 شوخ.سیتوپالسم ده اتانول تبدی  مچي نهایچ الكترون تربین خو بردنچ است به خه خهد. خه تخمیر الكلچ پذیرندهساباهومیسز سرویزیه یا مخمر نان تخمیر الكچ انجام مچ

 مردوط ده فتوسنتز است نه تنف، سلولچ.NADPH«: خ»ي اند. هخ گزینهمواهخ الف  ب و ج صحیح «3»ي گزینه -55

 


