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11 با1توجه1به1واکنش1های1نخستین1مرحلۀ1تنفس1یاخته1ای،1کدام1گزینه1برای1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»در1هر1مرحله1ای1که1..................1،1به1طور1حتم1...................«

1(نوعیمولکولقندیبهمولکول)های(قندیدیگرتبدیلمیشود– دوگروهفسفاتبهدوکربنانتهاییمولکولاتصالمییابد.
2(تعدادپیوندهایبینفسفاتیساختارآدنوزینافزایشمییابد– تغییریدرتعداداتمهایکربنمولکولاسیدیرخنمیدهد.
3(تعدادفسفاتهایمتصلبهمولکولقندیتغییرمیکند– ازمولکولATPبرایتأمینانرژیفعالسازیاستفادهمیشود.
4(مولکولهاینوکلئوتیددارپرانرژیتولیدمیشوند– تعدادگروههایفسفاتمتصلبهمولکولآلیسهکربنیتغییرمیکند.

21 چند1عبارت،1دربارۀ1ساختار1یک1یاختۀ1گیاهی1سبزینه1دار1همواره1صحیح1است؟-
الف(1پوشش1فسفولیپیدی1شبکۀ1آندوپالسمی1در1اتصال1با1سطح1خارجی1غشای1هسته1قرار1دارد.

ب(1بزرگ1ترین1اندامک1مشاهده1شده1در1سیتوپالسم1یاخته،1حاوی1مولکول1های1دو1رشته1ای1دنا1است.
ج(1همۀ1ریبوزوم1های1سازندۀ1پروتئین1های1موردنیاز1تنفس1یاخته1ای،1در1فضای1آزاد1سیتوپالسم1دیده1می1شوند.

د(1تمام1اندامک1های1دارای1زنجیرۀ1انتقال1الکترون،1دارای1غشای1درونی1چین1خورده1هستند.
4)4   3)3   2)2  1)1

31 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1طور1مناسب1تکمیل1می1کند؟-
»1فرایند1تولید1پیرووات1از1گلوکز1و1فرایند1اکسایش1محصول1فاقد1فسفات1نخستین1مرحلۀ1تنفس1یاخته1ای،1از1نظر1..............1با1یکدیگر1

..............1دارند.«
1(اتصالگروهفسفاتبهمولکولADPبهروشاکسایشی– تفاوت

2(آزادسازیمولکولکربندیاکسیددرفضایدارایریبوزوم– شباهت
3(تولیدNADHبااستفادهازالکترونهایمولکولکربندار– شباهت

4(پیونددادنکوآنزیمAبهمولکولدارایدوپیوندکربن-کربن– تفاوت

41 اکسایش1استیل1کوآنزیم1A1در1چرخه1ای1از1واکنش1های1آنزیمی1انجام1می1شود.1با1توجه1به1آن،1چند1مورد،1عبارت1زیر1را1به1درستی1-
تکمیل1نمی1کند؟

»در1هر1مرحله1از1این1چرخه1که1..................،1قطعا1ً.......................«
الف(1مولکول1CO21از1نوعی1مادۀ1آلی1آزاد1می1شود1– نوعی1ترکیب1هم1کربن1با1گلوکز1مصرف1می1گردد.
ب(1ترکیبی1دارای1چهار1اتم1کربن1تولید1می1گردد1– یک1اتم1کربن1از1مولکول1پنج1کربنی1جدا1می1شود.

ج(1مولکول1های1نوکلئوتیددار1تولید1می1شوند1– تعداد1برابری1الکترون1و1یون1هیدروژن1به1مصرف1می1رسد.
د(1ترکیب1دارای1پنج1پیوند1بین1کربنی1تولید1می1شود1– یک1کوآنزیم1A1به1فضای1سیتوپالسم1آزاد1می1گردد.

1)4   2)3   3)2  4)1

51 در1واکنش1های1زنجیرۀ1انتقال1الکترون1غشای1چین1خوردۀ1میتوکندری،1الکترون1های1آزادشده1از1مولکول1..............-
NADH)1،ازهمۀپروتئینهایجابهجاکنندۀپروتوندرغشایایناندامکعبورمیکنند.
NADH)2،باعثفعالیتسهنوعپمپمنتقلکنندۀیونهیدروژنبهمجاورتدنامیشوند.

FADH2)3،باعبورازنخستینپمپپروتئینی،سببکاهشpHفضایبینغشاییمیشوند.
FADH2)4،درابتدابهمولکولقرارگرفتهدرفضایبینفسفولیپیدهایغشاانتقالدادهمیشوند.

61 بیان1- به1درستی1 گزینه1 کدام1 در1 کربس،1 در1چرخۀ1 تولیدشده1 الکترونی1 کلی1تشکیل1حامل1های1 واکنش1های1 ویژگی1مشترک1
شده1است؟

1(یکالکترونبرایخنثیکردنترکیبنوکلئوتیددارمورداستفادهقرارمیگیرد.
2(تعدادالکترونهاویونهایهیدروژنسمتچپواکنشبایکدیگربرابراست.
3(یکیونیکبارمثبتبهفضایدرونینوعیاندامکدوغشاییآزادمیگردد.

4(بهصورتهمزمانتنهادریکمرحلهازفرایندچرخۀکربسقابلانجامهستند.

آزمون جمع1بندی نیم1سال دوم دوازدهم
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آزمون آنالین زیستاز

71 در1ارتباط1با1آنزیم1سازندۀ1شکل1رایج1انرژی1یاخته1در1غشای1چین1خوردۀ1مهم1ترین1اندامک1مؤثر1در1تنفس1یاخته1ای1هوازی،1کدام1-
گزینه1صحیح1نیست؟

1(همانندنخستینمولکولزنجیرۀانتقالالکترونغشایداخلیایناندامک،باهردوالیۀفسفولیپیدیغشادرتماساست.
2(همانندپروتئینواردکنندۀگلوکزبهدرونیاختۀپرزرودۀباریک،نوعییونبابارمثبترادرعرضغشاجابهجامیکند.

3(برخالفپروتئینواردکنندۀگلوکزبهدرونیاختۀپرزرودۀباریک،قادربهتشکیلپیوندبینفسفاتیبهروشاکسایشیاست.
4(برخالفنخستینمولکولزنجیرۀانتقالالکترونغشایایناندامک،الکترونهایحاصلازاکسایشFADH2رادریافتنمیکند.

81 کدام1گزینه1در1ارتباط1با1کاربردهای1زیست1فناوری1در1حوزۀ1کشاورزی1صحیح1است؟-
1(درصورتتولیدگیاهانمقاومبهآفتها،دیگرنیازیبهاستفادهازآفتکشهانیست.

2(بامقاومسازیگیاهانمزارعپنبه،امکانخوردهشدنگیاهتوسطحشرۀآفتوجودندارد.
3(شکستهشدنمولکولغیرفعالپیشسمدربدنملخ،پیشازورودآنبهمعدهآغازمیشود.

4(گروهیازباکتریهایخاکزی،درتماممراحلرشدخود،قادربهتولیدنوعیپروتئینسمیاند.

91 در1ارتباط1با1ساختار1هورمون1مؤثر1در1بروز1بیماری1دیابت1نوعI1،1چند1عبارت1به1درستی1بیان1شده1است؟-
الف(1در1ساختار1پیش1هورمون1انتهای1آمینی1زنجیرۀ1C1به1انتهای1کربوکسیلی1زنجیرۀ1B1اتصال1دارد.

ب(1تعداد1پیوندهای1بین1گروه1های1CO1و1NH1در1ساختار1فعال1هورمون،1کمتر1از1ساختار1غیرفعال1است.

ج(1تعداد1پیوندهای1بین1زنجیره1های1A1و1B1در1حالت1فعال1و1غیرفعال1این1هورمون1با1یکدیگر1برابر1است.
د(1هر1یک1از1زنجیره1های1پلی1پپتیدی1تشکیل1دهندۀ1پیش1هورمون1در1باکتری1میزبان1قابل1تولید1هستند.

4)4   3)3   2)2  1)1

101 به1منظور1تولید1هورمون1کاهش1دهندۀ1قند1خون1به1روش1مهندسی1ژنتیک،1الزم1است1تا1...............-
1(زنجیرۀCپیشهورموندرسیتوپالسمباکتریهاازسایرزنجیرههاجداشود.

2(شکلفعالهورمونتوسطریبوزومهایموجوددرسیتوپالسمباکتریساختهشود.
3(ژنسازندۀزیرواحدBهورموندرمجاورتراهاندازنوعیمولکولدنایحلقویقراربگیرد.

4(گروههایRآمینواسیدهایدوزنجیرۀAوBدرمحیطآزمایشگاهبهیکدیگرمتصلشوند.

111 کدام1گزینه1برای1تکمیل1عبارت1زیر1مناسب1است؟-
»1در1زمان1بروز1رفتار1انتخاب1جفت1در1جمعیت1نوعی1جیرجیرک1،1...............1«

1(جنسیتوگونۀجانورنر،توسطگیرندههایمکانیکیپاهایجلوییجفتآندریافتمیشود.
2(رشدونموجنینهایجیرجیرک،مستقلازموادمغذیتولیدشدهدربدنوالدنرانجاممیشود.
3(جانوریکههزینۀبیشتریدرتولیدمثلمیپردازد،نمیتوانندعملانتخابجفتراانجامدهند.

4(کیسۀبیرنگحاویگامتوموادمغذی،بخشقابلتوجهیازوزنبدنجانورمادهراتشکیلمیدهد.

121 چند1مورد،1برای1تکمیل1عبارت1زیر1نامناسب1است؟-
»هر1نوع1رفتار1در1جانوران1که1.......................1،1همواره1......................«

الف(1از1موقعیت1خورشید1در1طول1روز1برای1انجام1دقیق1تر1آن1استفاده1می1شود1– می1تواند1تحت1تأثیر1کسب1تجربه1قرار1گیرد.
ب(1در1آن،1میزان1فعالیت1های1سوخت1وسازی1جانور1در1یک1دورۀ1زمانی،1کاهش1پیدا1می1کند1– در1فصل1زمستان1انجام1می1شود.

ج(1طی1آن،1محتوای1انرژی1مادۀ1غذایی1به1همراه1هزینۀ1به1دست1آوردن1غذا1مورد1موازنه1می1گیرد1– احتمال1بقای1جانور1را1افزایش1می1دهد.
– سبب1کاهش1احتمال1شکارشدن1توسط1جانوران1 د(1نوعی1واکنش1دفاعی1در1برابر1افراد1گونه1های1دیگر1محسوب1می1گردد1

دیگر1می1شود.
4)4   3)3   2)2  1)1

131 کدام1گزینه1دربارۀ1رفتار1بیرون1انداختن1پوستۀ1تخم1های1کاکایی1توسط1والد،1صحیح1نیست؟-
1(بررسیعلتبروزاینرفتارسازگارکننده،بادیدگاهانتخابطبیعیقابلتوجیهاست.

2(علفهایاطرافآشیانۀکاکایی،موجباستتارمناسبجوجههایتازهبهدنیاآمدۀکاکاییمیشوند.
3(تخمهاییکهدرکنارپوستۀسفیدرنگتخمهایشکستهقرارندارند،توسطکالغهاقابلشناسایینیستند.

4(صرفزمانکوتاهبرایخارجکردنپوستۀتخمهایشکسته،نقشیحیاتیدربقایجوجههادارد.
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141 در1یک1یاختۀ1گیاهی1از1رایج1ترین1بافت1در1سامانۀ1بافت1زمینه1ای1در1ساقۀ1گیاه1لوبیا،1هر1گاه1.......................1-
1(ترکیبیآلیبدونتغییردرتعداداتمهایکربنخودبهترکیبجدیدیتبدیلشود،خاصیتاسیدیآنافزایشمییابد.

2(نوعیمولکولآلیبهمولکولهاییباتعداداتمهایکربنبرابرتجزیهشود،تعدادمولکولهایسهکربنهدرمیانیاختهافزایشمییابد.
3(تعدادالکترونهایموجوددرساختارنوعیترکیبسهکربنهتغییریابد،پیوندپرانرژیمیاندوگروهفسفاتمولکولATPشکستهمیشود.
4(مجموعهایپروتئینیدرعرضغشا،مولکولهاینوکلئوتیدیوسهفسفاتهبسازد،ازتعدادگروههایفسفاتآزادنوعیاندامکدوغشایی

کاستهمیشود.

151 مشخصۀ1مشترک1واکنش1های1چرخه1ای1تنفس1یاخته1ای1و1فتوسنتز1در1یاختۀ1غالف1آوندی1گیاه1ذرت،1در1کدام1گزینه1به1درستی1-
بیان1شده1است؟

1(فسفاتبرخیترکیباتکربندارجداشدهوبهمولکولهاینوکلئوتیدیافزودهمیشود.
2(انواعیازمولکولهاینوکلئوتیدیتولیدشده،انرژیرابهطورموقتدرخودذخیرهمیکنند.

3(آنزیمیمتعلقبهمتنوعترینگروهمولکولهایزیستی،مولکولCO2رابانوعیترکیبآلیادغاممیکند.
4(برخیکاتالیزورهایزیستیدخیلدراینفرایندها،ازتعدادمولکولهایآبموجوددرفضایاندامکمیکاهند.

161 کدام1گزینه1در1ارتباط1با1هر1پروتئینی1در1زنجیره1های1انتقال1الکترون1یاختۀ1نگهبان1روزنه1صحیح1است1که1الکترون1ها1را1به1گیرندۀ1-
نهایی1زنجیره1انتقال1می1دهد؟1

1(درتماسمستقیمبافسفولیپیدهایهردوالیۀغشاقرارگرفتهاست.
2(باانتقالذراتیواجدبارمثبت،میزانpHفضایبینغشاییراکاهشمیدهد.

3(فاقدجایگاهاختصاصیبهمنظورقرارگیریمولکولهایATPاست.
4(نسبتبهترکیبیکهازآنالکتروندریافتمیکند،آمینواسیدهایکمتریدارد.

171 به1طور1معمول1می1توان1یکی1از1شرایط1......................1در1یک1یاختۀ1غالف1آوندی1واقع1در1رگبرگ1گل1رز1را،1در1..................1دانست.1-
FADH2افزایشآزادسازیالکترونهاازمولکولهای –NADHتوسطترکیباکسایشدهندۀمولکولATP1(افزایشمصرفمولکولهای
2(افزایشتعدادمولکولهایکربندیاکسیددرفضایدرونیراکیزه– تجزیۀمولکولدوکربنۀخارجشدهازبسترۀسبزدیسهدرتنفسنوری
3(کاهشعملکردبرخیکاتالیزورهایزیستیموجوددربسترۀراکیزه– فعالیتبسیارشدیدآنزیمینوعیمجموعۀپروتئینیدرغشایدرونیآن

4(کاهشغلظتیونهایهیدروژندربسترۀسبزدیسه– فعالیتانرژیخواهنوعیپروتئینسراسریواقعمیاندوفتوسیستم

181 چند1مورد1تنها1در1بعضی1از1انواع1تنفس1در1یاخته1های1فتوسنتزکنندۀ1برگ1گیاه1شبدر،1روی1می1دهد؟1-
الف(1محل1آغاز1واکنش1های1شیمیایی1آن1ها،1درون1نوعی1اندامک1دو1غشایی1یاخته1است.

ب(1همزمان1با1مصرف1مولکول1آب،1پیوند1اشتراکی1میان1دو1اتم1کربن1نوعی1مولکول1پنج1کربنی1شکسته1می1شود.1
ج(1ترکیب1حاصل1از1تجزیۀ1نوعی1مولکول1پنج1کربنی،1در1فضای1درونی1راکیزه1به1آزادسازی1مولکول1CO21می1پردازد.

د(1با1انتقال1گروه1فسفات1معدنی1به1مولکول1هایADP1،1از1غلظت1فسفات1های1آزاد1فضای1درونی1نوعی1اندامک1کاسته1می1شود.1
4)4   3)3   2)2  1)1

191 کدام1مورد،1در1ارتباط1با1گیاهی1صحیح1است1که1یاخته1های1نگهبان1روزنۀ1آن1ها1در1شب،1تجمعی1از1یون1های1پتاسیم1و1کلر1را1در1-
میان1یاخته1خود1دارد؟

1(بهکمکآنزیمیفاقدجایگاهاختصاصیبهمنظورقرارگیریمولکولهایاکسیژن،مولکولCO2رابهصورتنوعیاسیدچهارکربنیتثبیتمیکند.
2(یاختههایفتوسنتزکنندۀموجوددررگبرگ،اسیدچهارکربنیتولیدیدریاختههایمیانبرگرابهواسطۀپالسمودسمهادریافتمیکنند.

3(درفرایندتشکیلقندهایسهکربنیدربسترۀکلروپالستیاختههایغالفآوندی،مولکولهاینوکلئوتیدیاکسایشمییابند.
4(همزمانبابازبودنمنفذمیانیاختههاینگهبانروزنه،مولکولهایATPبهشکلنوریدرمیانبرگتولیدمیشوند.

201 1در1زمانی1از1شبانه1روز1که1شدت1انتقال1گروه1فسفات1به1مولکول1ADP1در1بسترۀ1سبزدیسه1گیاه1آناناس1رخ1می1دهد،1وقوع1کدام1-
گزینه1محتمل1است؟1

1(درگیاهگلرز،امکانتولیدمولکولهایچهارکربنیدرفضایدرونیاندامکهایدوغشاییوجودندارد.
2(درگیاهذرت،فعالیتکربوکسیالزیروبیسکوازتعدادمولکولهایCO2سبزدیسۀدریاختههایمیانبرگمیکاهد

3(درگیاهگلرز،نوعیآنزیمواجدپیوندهایپپتیدی،مولکولهایریبولوزبیسفسفاتراباCO2درتیالکوئیدادغاممیکند.
4(درگیاهذرت،ترکیبایجادشدهازتجزیۀاسیدهایچهارکربنیدریاختههایغالفآوندیگیاه،واردواکنشهایچرخهایمیشود.
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211 با1توجه1به1مطالب1کتاب1درسی1دوازدهم1در1فصل1،61کدام1گزینه1از1نظر1درستی1یا1نادرستی1نسبت1به1سایر1گزینه1ها،1متفاوت1-
بیان1شده1است؟1

1(هرنوعگیاهواجدتواناییتثبیتکربندرشب،دارایدیسههایویژهبهمنظورذخیرۀترکیباتپلیساکاریدیمیباشد.
2(هراندامکتولیدکنندۀمولکولهایATPدریاختۀنگهبانروزنه،محلانجامبرخیواکنشهایتنفسنوریمحسوبمیشود.

3(هرنوعرنگیزۀفتوسنتزیقابلمشاهدهدرآنتنهایگیرندۀنور،ضمنازدستدادنالکترون،برخیترکیباتزنجیرهراکاهشمیدهد.
4(هرزنجیرۀانتقالالکتروندریاختۀغالفآوندیذرت،باصرفانرژیزیستی،یونهایهیدروژنرادرخالفجهتشیبغلظتانتقالمیدهد.

221 چند1مورد1تنها1در1ارتباط1با1برخی1از1دیسک1های1پروکاریوت1ها،1به1طرز1صحیحی1بیان1شده1است؟1-
الف(1واجد1ژن1یا1ژن1هایی1با1توانایی1ایجاد1مقاومت1در1برابر1پادزیست1ها1می1باشند.1

ب(1تعداد1پیوندهای1فسفودی1استر1در1ساختار1آن1ها1با1تعداد1مولکول1های1قند1پنج1کربنی1برابر1است.1
ج(1ویژگی1هایی1را1به1باکتری1ها1اضافه1می1کنند1که1از1قبل1در1آن1ها1وجود1نداشته1است.

د(1پیش1از1آغاز1همانندسازی1به1کمک1برخی1آنزیم1های1پروتئینی،1از1تعداد1پروتئین1های1هیستون1آن1کاسته1می1شود.
4)4   3)3   2)2  1)1

231 در1فرایند1همسانه1سازی1مولکول1های1دنا1با1استفاده1از1فام1تن1های1کمکی،1همواره1پیش1از1..................1الزم1است1ابتدا1.....................1-
1(واردکردندناینوترکیببهیاختۀمیزبان– نوعیآنزیمپروتئینی،تعدادیپیوندسستبیندوانتهایچسبندهدرمولکولدناتشکیلدهد.

2(اتصالقطعۀدناموردنظربهفامتنکمکی– برخیآنزیمهایمؤثردرسامانۀدفاعیباکتری،بهتجزیۀپیوندهایاشتراکیبپردازند.
3(جداسازییاختههایتراژنی– بااستفادهازبرخیموادشیمیایی،منافذیدردیوارۀیاختۀگیرندۀدناینوترکیبایجادشود.

4(تولیدمحصولنهاییژنموردنظردریاختههایمیزبان– رنابسپاراز2بهتوالینوکلئوتیدیپیشازژنمتصلشود.

241 چند1مورد،1به1منظور1تکمیل1عبارت1زیر1نامناسب1است؟1-
»هر1آنزیمی1که1توانایی1تشکیل1نوعی1پیوند1میان1دو1مولکول1نوکلئوتیدی1را1دارد،1.........................«1
الف(1به1منظور1انجام1عملکرد1خود،1با1نوکلئوتیدهای1توالی1راه1انداز1اتصال1فیزیکی1برقرار1می1کند.1

ب(1ضمن1مصرف1مولکول1های11آب،1گروهی1از1پیوندهای1اشتراکی1مولکول1دنا1)DNA(1را1هیدرولیز1می1کند.
ج(1در1فضای1درونی1نوعی1اندامک1دو1غشایی،1رشته1های1پلی1نوکلئوتیدی1دنا1را1در1جایگاه1فعال1خود1قرار1می1دهد.1

د(1خاصیت1پلیمرازی1داشته1و1با1اتصال1مونومرهای1نوکلئوتیدی1به1یکدیگر،1نوعی1رشتۀ1پلی1نوکلئوتیدی1خطی1می1سازد.11
4)4   3)3   2)2  1)1

251 تصویر1زیر1نوعی1فرایند1یادگیری1در1جانوران1را1نشان1می1دهد؛1کدام1گزینه1در1ارتباط1با1این1نوع1یادگیری1صحیح1است؟1-
1(صدایزنگمیتواندازابتدابهمنظوربروزپاسخرفتاریدرجانور،مورداستفادهقراربگیرد.

2(محرکطبیعیتنهادرصورتهمراهشدنبامحرکشرطی،درایجادپاسخرفتاریدرجانورمؤثراست.
3(نوعییادگیریمحسوبشدهکهبهدنبالتغییرناپایداروکسبتجربهازمحیطحاصلشدهاست.

4(بهدنبالشنیدنمکررصدایزنگ،فعالیتیاختههایتولیدوترشحکنندۀبزاقدردهانجانور،تغییرمیکند.

261 1چند1مورد،1عبارت1زیر1را1به1نادرستی1کامل1می1کند؟1-
»1هر1نوع1فرایند1یادگیری1که1به1منظور1انجام1آن1تکرار1محرک1ضروری1است،1ممکن1نیست1................1«

الف(1باعث1افزایش1تعداد1محرک1های1مؤثر1در1بروز1نوعی1رفتار1شود.1
ب(1همراه1با1دریافت1پاداش1یا1تنبیه1مطابق1با1رفتار1جانور1باشد.1

ج(1با1کسب1تجربه1از1محیط1توسط1جانور،1با1کیفیت1بهتری1انجام1شود.
د(1به1صورت1برنامه1ریزی1آگاهانه1و1قرارگیری1در1موقعیت1جدید1رخ1دهد.11

4)4   3)3   2)2  1)1

271 با1در1نظر1گرفتن1انواع1روش1های1یادگیری1در1جانوران،1کدام1گزینه1به1نحو1متفاوتی1نسبت1به1سایر1گزینه1ها1بیان1شده1است؟1-
1(درحلمسئلهبرخالفشرطیشدنکالسیک،جانورازتجاربگذشتۀخوداستفادهکردهوآگاهانهبرنامهریزیمیکند.

2(درنقشپذیریهمانندخوگیری،الزاماًمصرفانرژیزیستیدربرخییاختههایعصبیموجوددرمغزجانور،تغییرمیکند.
3(درشرطیشدنفعالهمانندحلمسئله،جانوربااستفادهازآزمونوخطا،ازانجامیککارممانعتویابرانجامآنتأکیدمیکند.

4(درخوگیریبرخالفشرطیشدنکالسیک،توالیهایعملکردیموجوددرمولکولهایدنا،دربروزشکلتکاملیافتۀرفتارنقشدارند.



آزمون آنالین زیستاز آزمون مرحله 15 )29 اردیبهشت 1400( زیست شناسی دوازدهم | صفحه 6 

www.zistase.ir

کدام1گزینه1در1ارتباط1با1رفتار1درخواست1غذا1توسط1جوجه1های1کاکایی1صحیح1است؟281-1
1(اساسژنیداشتهوهمزمانباتولدجانور،بهطوردقیقوکاملانجاممیشود.

2(چراییوچگونگیانجامآندرجانورتوسطفرایندانتخابطبیعی،قابلبررسیمیباشد.
3(جانوربابرقراریارتباطمیانرفتارخودوغذایدریافتی،سرعتنوکزدنراافزایشمیدهد.

4(تغییرنسبتاًپایداردررفتارجوجهها،کاهشمدتزمانپاسخوالدبهدرخواستغذایجانوررادرپیدارد.

291 چند1مورد1در1ارتباط1با1ساختارهای1غشایی1و1کیسه1مانند1متصل1به1یکدیگر1در1مهم1ترین1اندامک1مربوط1به1فتوسنتز1صحیح1-
است؟

الف(1همانند1میتوکندری1از1دو1غشای1چین1خورده1واجد1مولکول1های1فسفولیپید1و1بسپارهای1آمینواسیدی1تشکیل1شده1است.
ب(1فضای1درونی1آن1نسبت1به1فضای1بسترۀ1اندامک1دارای1یون1های1هیدروژن1بیشتری1بوده1و1PH1پایین1تری1دارد.

ج(1کاروتنوئید1آنتن1های1گیرندۀ1نوری1آن1برخالف1رنگیزۀ1موجود1در1مراکز1واکنش،1در1طول1موج16801نانومتر1فاقد1جذب1نور1است.
د(1در1فضای1درونی1آن1همانند1فضای1درونی1میتوکندری،1گروهی1از1مولکول1های1نوکلئوتیدی1دو1الکترون1دریافت1می1کنند.

4)4   3)3   2)2  1)1

301 کدام1گزینه1در1مورد1رنگیزه1های1فتوسیستم1های1موجود1در1کلروپالست1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»هر1رنگیزۀ1موجود1در1آنتن1های1گیرندۀ1نور1که1.......................1برخالف1رنگیزۀ1موجود1در1مرکز1واکنش1فتوسیستم1.....................«

1(حداکثرجذبنوریآننسبتبهسایررنگیزههایآنتنهابیشتراست– 1،درمجاورترشتههایپلیپپتیدیقرارگرفتهاست.
2(حداکثرجذبنوریآننسبتبهسایررنگیزههایآنتنهاکمتراست– 2،فاقدتواناییجذبنوردرطولموج440nmاست.

3(نسبتبهسایررنگیزههاحداکثرجذبآندرطولموجباالتریمشاهدهمیشود– 1،مولکولهاینوکلئوتیدیرااحیانمیکند.
4(نسبتبهسایررنگیزههاحداکثرجذبآندرطولموجپایینتریمشاهدهمیشود– 2،تواناییازدستدادنالکترونهارادارد.

311 کدام1گزینه1در1مورد1نقش1طول1موج1ها1در1آزمایش1انجام1شده1بر1روی1نوعی1جلبک1در1فعالیت1کتاب1درسی،1از1نظر1درستی1یا1-
نادرستی1به1نحو1متفاوتی1نسبت1به1سایر1گزینه1ها1بیان1شده1است؟

1(کلروپالستجانورمورداستفادهدرازبودهوحالتنوارماننددارد.
2(بیشترینتجمعباکتریهادرناحیۀآبیطیفمرئیدیدهمیشود.
3(باکتریهایاینآزمایشفاقدتواناییانجامچرخۀکربسهستند.
4(کمترینتجمعباکتریهادرمحدودۀزردرنگنوردیدهمیشود.

321 بخشی1از1فتوسیستم1های1موجود1بر1روی1غشای1تیالکوئید،1که1انتقال1انرژی1خود1را1با1جابه1جایی1الکترون1انجام1...............-
1(میدهد،دردریافتمستقیمانرژینورانیخورشیدتوسطسبزینه،نقشدارد.

2(نمیدهد،واجدمتنوعترینگروهمولکولهایزیستیدرمجاورتسبزینۀbمیباشد
3(نمیدهد،هموارهدرمسیرانتقالانرژی،ازهمۀرنگیزههایموجوددرساختارخوداستفادهمیکند.
4(میدهد،درهمۀسامانههایتبدیلکنندۀانرژیدرطولموجیکسانیحداکثرجذبنوررادارند.

کدام1گزینه1برای1تکمیل1عبارت1مناسب1است؟1»1در1واکنش1های1نوری1فتوسنتز،1به1دنبال1...............«-331
1(اکسایشرنگیزههایموجوددرمرکزواکنشفتوسیستم2،کمبودالکترونیآنتوسطمولکولهایآبموجوددرتیالکوئیدتامینمیشود.

2(انتقالانرژینورانیخورشیدبهسبزینۀaموجوددرمرکزواکنشفتوسیستم2،اولینعضوزنجیره،یونهایهیدروژنراجابهجامیکند.
3(انتقالالکترونازسومینعضوزنجیرۀبهآنتنهایموجوددرفتوسیستم1،نوعیمادۀباردار،بادریافتیونهیدروژن،بدونبارمیشود.

4(شکستهشدنپیوندفسفات– فسفاتATPبهمنظورعبوریونهایهیدروژنازنوعیآنزیم،مصرفمادۀمعدنیدورازانتظاراست.

در341-1 موجود1 کیسه1مانند1 ساختارهای1 غشای1 در1 موجود1 الکترون1 انتقال1 زنجیرۀ1 عضو1 آبگریزترین1 با1 ارتباط1 در1 گزینه1 کدام1
کلروپالست،1درست1است؟

1(نسبتبهپمپپروتئینیمؤثردرجابهجایی+H،درفاصلۀبیشتریتاکاروتنوئیدفتوسیستم2قراردارد.
2(برخالفآنزیممؤثردرساختآدنوزینتریفسفات،الکترونهایخروجیازخودرابهسمتخارجغشاهدایتمیکند.

3(درکاهشانرژیالکترونهایخروجی،ازسبزینۀaدارایبیشترینجذبنوردرطولموج700نانومتر،نقشمستقیمیدارد.
4(هماننداولینعضوزنجیرۀانتقالالکترونبینفتوسیستم1و+NADP،اندازۀکوچکترینسبتبهدومینعضوزنجیرۀخوددارد.
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کدام1گزینه،1عبارت1زیر1را1به1درستی1کامل1می1کند؟1»در1واکنش1های1وابسته1به1نور1فتوسنتز1............1واکنش1های1مستقل1از1نور1آن،1..............«-351
1(استفادهازآنزیمساختهشدهازمتنوعترینگروهمولکولهایزیستیبرخالف– قابلانتظاراست.

2(دریافتبیشازیکالکترونتوسطنوعیترکیبکربنداردارایبارمثبت،همانند– قابلانتظاراست.
3(تولیدانواعیازترکیباتکربندارودارایبیشازیکاتمفسفاتدرساختارخود،همانند– دورازانتظاراست.

4(فعالیتجذبانرژیوتولیدالکترونپرانرژیتوسطترکیباتایجادکنندۀرنگسبزیاختههایفتوسنتزکننده،برخالف– دورازانتظاراست.

چند1مورد1در1ارتباط1با1واکنش1های1مستقل1از1نور1فتوسنتز1نادرست1است؟-361
الف(1بالفاصله1پس1از1مصرف1هر1ترکیب1فسفات1دار1سه1کربنه،1تشکیل1پیوند1میان1دو1اتم1کربن1قابل1انتظار1است.
ب(1بالفاصله1پیش1از1تولید1هر1ترکیب1کربن1دار1تک1فسفاته،1پیوند1اشتراکی1میان1دو1اتم1فسفات1شکسته1می1شود.
ج(1بالفاصله1پس1از1تولید1هر1ترکیب1کربن1دار1دو1فسفاته،1تنها1نوعی1از1ترکیب1های1واجد1فسفات1مصرف1می1شود.

د(1بالفاصله1پیش1از1مصرف1هر1ترکیب1فسفات1دار1پنج1کربنه،1افزایش1موقتی1فشار1اسمزی1یاخته1قابل1انتظار1است.1
4)43)32)21)1

1در1انواعی1از1واکنش1های1موجود1در1یاختۀ1تمایزیافتۀ1روپوستی1واجد1سبزدیسه،1مصرف1ریبولوزبیس1فسفات1مشاهده1می1شود.371-1
در1هر1واکنشی1که1در1آن1امکان1..................1به1طور1حتم1....................

1(قرارگیریاکسیژندرجایگاهفعالروبیسکووجودندارد– ترکیبششکربنهتولیدنمیشود.
2(تولیدمولکولسهکربنهوجوددارد– فعالیتبیشازیکنوعاندامکدوغشاییدیدهمیشود.

3(بازسازیمجددریبولوزبیسفسفاتوجوددارد– پیوندهایاشتراکیمیانگروهیازموادآلیشکستهمیشود.
4(اتصالآدنوزیندیفسفاتبهفسفاتوجودندارد– باعثکاهشفراوردههایتولیدشدهدرواکنشنوریفتوسنتزمیشود.

گیاهان1C41برخالف1گیاهانCAM1،1واجد1کدام1یک1از1مشخصه1های1زیر1هستند؟-381
1(دردومینمسیرآنزیمیآنهاهمزمانباطولروز،واکنشهایچرخۀکالوینراهاندازیمیشود.

2(دراولینمسیرآنزیمیآنهاودریاختۀرگبرگ،نوعیترکیباسیدیواجدچهاراتمکربنتولیدمیشود.
3(دراولینمسیرآنزیمیآنها،نوعیآنزیمفاقدمیلترکیبیبااکسیژن،باعثتشکیلاسیدیچهارکربنیدرطولروزمیشود.

4(دردومینمسیرآنزیمیآنهاودریاختۀرگبرگ،آنزیمروبیسکوپیوندمیاندواتمکربنمادۀحاصلازتثبیتاولیهکربنرامیشکند.

391 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1درست1تکمیل1می1کند؟-
»گیاهی1واجد1روزنه1های1باز1در1روز1که1حداکثر1میزان1فتوسنتز1آن1با1افزایش1غلظت1کربن1دی1اکسید1نسبت1به1حداکثر1میزان1فتوسنتز1

گیاه1دیگر،1....................1است1......................1«
1(بیشتر– برخالفگیاهانpH،CAMعصارۀنوعیاندامهواییآنهادرآغازروشنایینسبتبهآغازتاریکیبیشتراست.
2(بیشتر– برخالفگیاهانCAM،واجدمقدارفراوانیرنگیزهدرغشایتیالکوئیدهاییاختههایغالفآوندیخوداست.

3(کمتر– همانندگیاهانCAM،دراولینمسیرآنزیمیخودبهمنظورتثبیتکربن،نوعیترکیبقندیچهارکربنهتولیدمیکند
4(کمتر– همانندگیاهانCAM،همزمانباجابهجاییالکترونتوسطنوعیپمپدرغشایتیالکوئیدها،چرخۀکالوینراراهاندازیمیکند.

401 چند1مورد1در1ارتباط1با1تولید1نوعی1پروتئین1انسانی1توسط1دام1های1تراژنی1نادرست1است؟-
الف(1استفاده1از1شوک1الکتریکی1یا1حرارتی1به1منظور1ایجاد1منفذ1در1الیۀ1ژله1ای1یاختۀ1جنسی1لقاح1یافته،1قابل1انتظار1است.11
ب(1ورود1دنای1واجد1نوکلئوتیدهای1ناقل1و1ژن1مربوط1به1ساخت1پروتئین،1به1یاخته1ای1با1توانایی1تولید1شیر1قابل1انتظار1است.1

ج(1وجود1اطالعات1مربوط1به1ساخت1پروتئین1انسانی1در1همۀ1یاخته1های1پیکری1هسته1دار1جانور1ایجادشده،1دور1از1انتظار1است.
د(1برقراری1پیوند1فسفودی1استر1بین1نوکلئوتیدهای1مربوط1به1ژن1موردنظر1و1جایگاه1شروع1همانندسازی1ناقل1دور1از1انتظار1است.

4)4   3)3   2)2  1)1

411 1در1ارتباط1با1نوعی1پروتئین1در1خط1دوم1دفاعی1بدن،1که1ضمن1تأثیر1بر1یاخته1های1آلوده1به1ویروس،1یاخته1های1سالم1مجاور1خود1-
را1نیز1مقاوم1می1سازد،1کدام1گزینه1به1درستی1بیان1شده1است؟1

1(باتجمعدرکناریکدیگروایجادحلقه،کنترلورودوخروجموادازغشایپالسماییرامختلمیسازد.
2(درحینورودعواملبیماریزا،باافزایشفعالیتدرشتخوارهانقشمهمیدرجلوگیریازبروزسرطاندارد.

3(درصورتساختهشدنتوسطمهندسیژنتیکفعالیتکمترینسبتبهنوعساختهشدۀآندرمهندسیپروتئیندارد.
4(پیوندهاینادرستایجادشدهدرحینساختبهروشمهندسیپروتئین،منجربهتغییرشکلسهبعدیاینپروتئینمیشود.
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421 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1صورت1صحیح1تکمیل1می1نماید؟-
»1هر1زنبوری1در1جمعیت1زنبورهای1عسل1که1....................1«

1(فاقدتواناییایجادزادۀجدیدمیباشد،بهکمکگیرندههایحساسبهپرتوفرابنفش،شهدگلرابررسیمیکند.
2(باانجامحرکاتویژهای،اطالعاتخودرابهزنبورهایدیگرنشانمیدهد،همۀاطالعاتوراثتیمادررادریافتکردهاست.

3(بهکمکبکرزاییبهتولیدزادۀجدیدمیپردازد،باایجادپتانسیلعملدرگیرندههایبویاییخود،مکاندقیقغذاراپیدامیکند
4(بدونانجامتقسیمکاهشیگامتتولیدمیکند،باایجادصدایمتفاوتینسبتبهسایرزنبورها،درهدایتآنهابهمنبعغذاییمؤثراست.

کدام1گزینه1در1ارتباط1با1هر1ترکیب1دو1کربنه1در1واکنش1های1مربوط1به1نوعی1از1تخمیر1که1در1آن1پیرووات1تجزیه1می1شود،1به431-1
درستی1بیان1شده1است؟

1(تولیدبدونتغییردرتعدادفسفاتهایپیشمادۀواکنشدرفضایدروناندامکدوغشایی
2(تولیددرمحلدارایرناتنهایمترجمرنایپیکمربوطبهبعضیازآنزیمهایتنفسهوازی

3(تغییرعدداکسایشاینترکیباتدرپیگرفتنالکترونازنوعیمولکولنوکلئوتیدی
4(عدمتغییرتعدادکربنوالکترونموجوددرساختارآنهادرفضایآزادسیتوپالسم

441 چند1مورد1از1فرایندهای1زیر1با1انجام1نوعی1تنفس1یاخته1ای1در1تار1ماهیچه1ای1که1موجب1تحریک1گیرندۀ1سازش1ناپذیر1و1فاقد1-
پوشش1پیوندی1می1شود،1قابل1انتظار1است؟

الف(1تولید1انواع1ترکیبات1دوفسفاته1در1ابتدای1واکنش
ب(1بازتولید1انواع1ترکیبات1آلی1دارای1باز1آلی1آدنین
ج(1تولید1انواع1ترکیبات1سه1کربنۀ1فاقد1گروه1فسفات
د(1تغییر1تعداد1الکترون1های1انواع1قندهای1سه1کربنه

4)4   3)3   2)2  1)1

451 با1در1نظر1گرفتن1دو1نوع1تخمیر1بیان1شده1در1فصل151کتاب1زیست1شناسی1)3(،1کدام1گزینه1صحیح1است؟-
1(دربعضیازاینتخمیرها،تعدادانواعاسیدهایسهکربنۀبدونفسفاتبیشترازانواعاسیدهایسهکربنۀفسفاتهاست.

2(درهمۀاینتخمیرها،گیرندۀنهاییالکتروننوعیترکیبآلیسهکربنۀتولیدشدهدرفرایندقندکافتاست.
3(دربعضیازاینتخمیرها،باهربارشکستهشدنپیوندکربن-کربن،مولکولکربندیاکسیدآزادمیشود.

4(درهمۀاینتخمیرها،نوعیقندفسفاتهباازدستدادنیکالکترون،خاصیتاسیدیپیدامیکند.

461 کدام1گزینه1در1ارتباط1با1گیاهان1مختلف1صادق1است؟-
1(گیاهانیکهدرشرایطغرقابیرشدمیکنند،تواناییتولیدATPتوسطزنجیرۀانتقالالکترونراندارند.

2(تنهادرصورتیکهاکسیژنبههرعلتیدرمحیطنباشد،محصولنهاییقندکافتبهراکیزهواردنمیشود.
3(تجمعالکلیاالکتیکاسیددریاختۀگیاهیبهازبینرفتنپروتوپالستودیوارۀاطرافآنمنجرمیشود.

4(نرمآکنۀهواداروششریشهازسازوکارهایبعضیگیاهانبرایمقابلهباتغییرپیروواتدرسیتوپالسماست.

471 در1تارهای1تند1ماهیچه1ای1که1در1تنفس1آرام1و1طبیعی1نقش1اصلی1را1دارد،1در1نوعی1تنفس1یاخته1ای1که1............1انجام1می1شود،1............-
1(اغلب-همۀفرایندهایمربوطبهتنفسدراندامکدوغشایی،برایانجامبهاکسیژننیازدارند.

2(اغلب-تنهایکنوعگیرندۀالکترونیبااستفادهازالکترونهایقندتکفسفاتهاکسایشمییابد.
3(بهندرت-مولکولرایجذخیرۀانرژیدرونیاخته،دردرونیترینفضایمیتوکندریتولیدمیشود.
4(بهندرت-درصورتتوقفچرخۀکربسامکانکاهشفعالیتپمپهایپروتونغشاییوجودندارد.

در1هنگام1انجام1تنفس1یاخته1ای1بی1هوازی1که1موجب1ورآمدن1خمیر1نان1می1شود،1در1فاصلۀ1میان1تجزیۀ1نوعی1پیوند1کربن-کربن481-1
تا1تولید1اولین1ترکیب1دو1کربنه،1....................1مورد1انتظار1.................
1(تولیدنوعیترکیبدوفسفاتهدرپیمصرففسفاتترکیبآلی-است.

2(تولیددومولکولپرانرژیدارایبازآلیدوحلقهایبهروشاکسایشی-است.
3(اکسایشنوعیترکیبقندیسهکربنهدرپیدریافتگروهفسفاتآزاد-نیست.

4(تولیدانواعترکیباتنوکلئوتیدیپرانرژیهمزمانباتولیدترکیباتاسیدی-نیست.
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491 کدام1گزینه1عبارت1زیر1را1به1درستی1تکمیل1می1کند؟-
»1در1نوعی1تنفس1بی1هوازی1که1محصول1نهایی1قندکافت،1...................1به1طور1حتم1.................«

1(الکتروندریافتمیکند-پیونداشتراکیبیندواتمکربنبهمنظورآزادسازیکربندیاکسید،شکستهمیشود.
2(اکسیژنازدستمیدهد-بازسازیتنهاگیرندۀالکتروناینفرایند،همزمانباتولیدآخرینترکیباسیدیاست.

3(کاهشمییابد-تولیدمولکولATPبااستفادهازگروهفسفاتموجوددرفضایآزادسیتوپالسمیاختهادامهمییابد.
4(بهطورمستقیمبهاتانولمیشود-بهازایهرگلوکزمصرفیدرابتدا،دومولکولATPانرژیفعالسازیواکنشراتأمینمیکند.

501 به1- انسان،1 بافت1عصبی1 یاختۀ1فراوان1تر1 ابتدای1فرایندها1در1 ازای1مصرف1یک1مولکول1گلوکز1در1 به1 1............... طی1واکنش1های1
ترتیب1...............1تولید1و1مصرف1می1شوند.

ATP42(تخمیرالکتیکی-2الکتاتو  1(اکسایشپیرووات-+2NADو2استیل
4(چرخۀکربس-2CO2و1ترکیب5کربنه 3(قندکافت-2NADHو2گروهفسفاتآزاد
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با توجه به واکنش های نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای، کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-11
»در هر مرحله ای که ....................، به طور حتم ...................«

1(نوعیمولکولقندیبهمولکول)های(قندیدیگرتبدیلمیشود-دوگروهفسفاتبهدوکربنانتهاییمولکولاتصالمییابد.

2(تعدادپیوندهایبینفسفاتیساختارآدنوزینافزایشمییابد-تغییریدرتعداداتمهایکربنمولکولاسیدیرخنمیدهد.
3(تعدادفسفاتهایمتصلبهمولکولقندیتغییرمیکند-ازمولکولATPبرایتأمینانرژیفعالسازیاستفادهمیشود.
4(مولکولهاینوکلئوتیددارپرانرژیتولیدمیشوند-تعدادگروههایفسفاتمتصلبهمولکولآلیسهکربنیتغییرمیکند.

    4
گلیکولیز)قندکافت(،نخستینمرحلۀتنفسیاختهایاست.

مولکولهایATPوNADH،ترکیباتنوکلئوتیددارپرانرژیهستندکهدر
جریانقندکافتتولیدمیشوند.NADHدرمرحلۀسوموATPدرمرحلۀ
چهارمقندکافتتولیدمیشود.دقتکنیددرمرحلۀسومقندکافت،قندفسفاته
بادریافت NAD+،بهاسیددوفسفاتهتبدیلمیشود؛درجریاناینتبدیل
الکترونویونهیدروژن،NADHرامیسازد.درمرحلۀچهارمقندکافتنیز
اسیددوفسفاتهباازدستدادنگروههایفسفاتخودبهپیروواتتبدیلمیشود؛
گروههایفسفاتایناسیدبهدومولکولADPانتقالیافتهومنجربهتولید
ATPمیشود.قندفسفاتهواسیددوفسفاته،مولکولهایآلیسهکربنیهستند.

بررسی سایر گزینه ها:
درمرحلۀاولودومقندکافت،یکمولکولقندیبهیکمولکولقندی 1
دیگرتبدیلمیشود.درمرحلۀنخست،گلوکزبادریافتدوگروهفسفاتازدو
مولکولATPبهفروکتوزفسفاتهتبدیلمیشود.درساختارفروکتوزفسفاته،
گروههایفسفاتبهدوکربنانتهاییمولکولمتصلمیشوند.درمرحلۀدوم
قندکافتنیزفروکتوزفسفاتهبهقندفسفاتهتبدیلمیگردد.دقتداشتهباشید
دراینمرحله،پیوندبینکربنیمیانیدرساختارفروکتوزفسفاتهشکستهشدهو

دومولکولقندفسفاتهایجادمیشود.درقندفسفاته،تنهایکگروهفسفاتوجودداردکهبهیکیازکربنهایانتهاییمولکولمتصلاست.
دقتداشتهباشیددرساختارآدنوزین،پیوندبینفسفاتیوجودندارد! 2

درمرحلۀنخستقندکافت،گلوکزبهدوگروهفسفاتمتصلمیشودوفروکتوزفسفاتهراایجادمیکند.درمرحلۀسومنیزقند 3
فسفاتهبهیکگروهفسفاتدیگرمتصلمیشود.استفادهازانرژیATPبرایتأمینانرژیفعالسازیواکنشتنهادرمرحلۀنخست

صورتمیگیرد!

 خب االن نوبت شکل باالست که اینجا یه مقدار از نکاتشو براتون بگیم؛ تأکید میکنم در صورت ترکیب نکات این شکل 
با سایر فرایندهایی که تو کتابتون هستن، نکات خیلی بیشتری میشه استنباط کرد؛ اما ما اینجا فقط روی همین یک شکل تمرکز می کنیم:

1 اولین مرحلۀ تنفس هوازی، شامل واکنش های بی هوازی است.
2 در تبدیل گلوکز به فروکتوزفسفاته، سطح انرژی گلوکز افزایش پیدا می کند.

 +NAD گیرندۀ الکترون در گلیکولیز است.
 در مرحلۀ اول گلیکولیز، به ازای یک گلوکز، 2 نوع ترکیب دوفسفاته تولید می شود؛ دو مولکول ADP و یک مولکول فروکتوز فسفاته

 شروع گلیکولیز، انرژی خواه است.

گلوکز

فروکتوز فسفاته

قند فسفاته

اسید دو فسفاته

پیرووات

ATP ATP

ATP

ATP ATP

ATP

ADP ADP

ADP

ADP

ADP

ADP

PP

P P

P P P P

NAD+NAD+

NADH H+ + NADH H+ +

P P
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 به ازای هر گلوکز در قندکافت، دو مولکول NADH تشکیل می شود.
 در تبدیل اسید دوفسفاته به پیرووات، مولکول های ATP به صورت یک باره تولید نمی شوند، بلکه در مراحل جداگانه تولید می گردند.

 در مرحلۀ تبدیل قندفسفاته به اسید دوفسفاته، از فسفات های آزاد درون سیتوپالسم استفاده می شود.
 با تولید هر ترکیب کربن دار بدون فسفات )پیرووات(، دو مولکول ATP ایجاد می شود.به عبارت دیگر، هر ترکیب سه کربنی فاقد فسفات 

در پی واکنشی انرژی زا تولید می گردد.
 هر قند شش کربنی مشاهده شده در قندکافت، )گلوکز و فروکتوز فسفاته( قندی تولید می کند که سه برابر تعداد فسفات های خود، کربن دارد.

 کربن میانی در ساختار اسید دوفسفاته به هیچ گروه فسفاتی اتصال ندارد. همچنین می توان گفت بیشتر اتم های کربن ساختار اسید 
دوفسفاته )دو تا از سه تا( به گروه های فسفات متصل هستند.

 با شکسته شدن فروکتوز فسفاته، تعداد ترکیبات فسفات دار یاخته زیاد می شود.
 فروکتوز و گلوکز، نوعی مونوساکارید هستند.

 در ارتباط با واکنش کلی تنفس یاخته ای هوازی، کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی، با سایر گزینه ها 
متفاوت است؟

1(هرمادۀکربندارموجوددرسمتراستواکنش،نوعیمادۀمعدنیمحسوبمیگردد.
2(مولکولهایدارایپیوندهایپرانرژیبینسهگروهفسفاتدرهردوسمتاینواکنشقابلمشاهدهاند.

3(باانجاماینواکنشدرتمامیاختههایپیکریبدنانسان،انرژیموردنیازیاختهتأمینمیگردد.
4(تجزیۀنوعیقندششکربنیوتولیدشکلرایجانرژیدریاختهباحضوراکسیژنانجاممیشود.

     4
  واکنشکلیتنفسیاختهایهوازیبهصورتمقابلاست:

گزینه4درستوسایرگزینههانادرستهستند.
بررسی همۀ گزینه ها:

کربندیاکسیدوATP،موادکربندارموجوددرسمتراستاینواکنشهستند.دقتکنیدکربندیاکسیدنوعیمادۀمعدنی 1
است؛درحالیکهATPمولکولیآلیمحسوبمیشود.

دقتداشتهباشیدمولکولATPدوپیوندبینسهگروهفسفاتداردومولکولADPتنهایکپیوندبینفسفاتیبیندوگروهفسفاتخوددارد. 2
دقتکنیدیاختههاییدربدنانسانکهمیتوکندریندارند،قادربهانجامتنفسیاختهایهوازینیستند.گویچههایقرمزمثالی 3

مناسبازیاختههاییهستندکهتنفسهوازیانجامنمیدهندوانرژیموردنیازخودراازطریقتخمیرالکتیکیتأمینمیکنند.

 قندکافت در تمام یاخته های زندۀ بدن انسان انجام می شود و منجر به تولید ATP در سطح پیش ماده می شود. قندکافت هم در 
حضور اکسیژن و هم در غیاب اکسیژن قابل انجام است.

گلوکزنوعیقندششکربنیاستکهدرتنفسهوازی،درحضوراکسیژنتجزیهمیشودوانرژیتولیدمیکند.ATPشکل 4
رایجانرژیدریاختهاست.

 تنفس یاخته ای هوازی، علت نیاز به اکسیژن را توجیه می نماید.

 بریم شکل روبرو رو حسابی شکاف بدیم:
1 گروه های فسفات، جزئی از ساختار مولکول آدنوزین محسوب نمی شوند. در واقع آدنوزین دو بخش 

دارد: باز آلی آدنین + قند پنج کربنی ریبوز.
2 در مولکول AMP، پیوند بین فسفاتی وجود ندارد؛ در مولکول ADP یک پیوند )نه پیوندها!( و در مولکول 

ATP دو پیوند بین فسفاتی وجود دارد.
 آدنوزین، نوکلئوتید نیست؛ زیرا فاقد فسفات است. 

 در ساختار ATP، حلقۀ پنج ضلعی باز آدنین به قند ریبوز متصل می شود. 

P

P

P

O

A
D

P

A
M

P

ریبوز

آدنین
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 گروه های فسفات اتصالی با باز آلی آدنین ساختار ATP ندارند. 
 گروه فسفات مولکول AMP به حلقۀ پنج ضلعی قند ریبوز متصل نیست؛ بلکه به یک اتم کربن در خارج از ساختار حلقه متصل می شود.
 ATP با داشتن قند ریبوز می تواند در ساختار RNA طی رونویسی استفاده شود؛ اما باید ابتدا دو گروه فسفات از دست بدهد و به شکل 

تک فسفاته )AMP( درآید.

مواد شرکت کننده در واکنش 
کلی فتوسنتز

اتم هیدروژناتم اکسیژناتم کربنآلی یا معدنیفرمول شیمیایی

واکنش دهنده ها
üüûمعدنیCO2کربندیاکسید

ûüüمعدنیH2Oآب

فراورده ها
üüüآلیC6H12O6گلوکز

ûüûمعدنیO2اکسیژن

چند عبارت، دربارۀ ساختار یک یاختۀ گیاهی سبزینه دار همواره صحیح است؟-21
الف( پوشش فسفولیپیدی شبکۀ آندوپالسمی در اتصال با سطح خارجی غشای هسته قرار دارد.

ب( بزرگ ترین اندامک مشاهده شده در سیتوپالسم یاخته، حاوی مولکول های دو رشته ای دنا است.
ج( همۀ ریبوزوم های سازندۀ پروتئین های موردنیاز تنفس یاخته ای، در فضای آزاد سیتوپالسم دیده می شوند.

د( تمام اندامک های دارای زنجیرۀ انتقال الکترون، دارای غشای درونی چین خورده هستند.
4)4   3)3   2)2   1)1

    1
تنهامورد»الف«هموارهدرستاست.

قطعًا  باشد،  داشته  سبزینه  که  گیاهی  یاختۀ  هر  باشید  داشته  دقت   
میتوکندری و کلروپالست نیز دارد.

همانطورکهدرشکلمقابلقابلمشاهدهاست،پوشششبکۀآندوپالسمیدر
اتصالباالیۀخارجیغشایهستهقراردارد.

بررسی سایر موارد: 
کریچه است. یاختهای اندامک بزرگترین کریچه مقابل، شکل یاختۀ در  ب
فاقددناست!دقتداشتهباشیددراینسؤالبهدنبالمثالنقضبرایردکردن
گزینههاهستیم!بهعنوانمثال،اینکهدراینیاختهکریچهبزرگتریناندامکدرون
سیتوپالسماست،بهاینمعنانیستکههریاختۀگیاهینیزچنینویژگیایدارد!

هسته  ریشه،  نوک  نزدیک  مریستمی  یاخته های  اندامک  بزرگ ترین   
است. )فصل 6 دهم( 

دردنایمیتوکندری،ژنهایموردنیازبرایساختهشدنانواعیازپروتئینهایموردنیازدرتنفسیاختهایوجوددارند.بنابراین ج
میتواننکاتزیررااستنباطکردوبهرداینگزینهرسید:

 میتوکندری نمی تواند مستقل از هستۀ یاخته، واکنش های تنفس یاخته ای را به طور کامل انجام دهد. زیرا ژن های گروهی از 
پروتئین های الزم برای انجام تنفس یاخته ای در دنای هسته قرار دارند.

 پروتئین های موردنیاز در تنفس یاخته ای که ژن های آنها درون هسته قرار دارند، توسط ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم سنتز 
می شوند؛ آن پروتئین هایی که ژن هایشان در دنای میتوکندری قرار دارد، توسط ریبوزوم های منحصر به فرد این اندامک ساخته می شوند.

هسته

سبزدیسه راکیزه
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غشایدرونیمیتوکندریچینخوردهاستولیغشایدرونیکلروپالستاینطورنیست! د

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟-31
»فرایند تولید پیرووات از گلوکز و فرایند اکسایش محصول فاقد فسفات نخستین مرحلۀ تنفس یاخته ای، از نظر .............. با 

یکدیگر .............. دارند.«
1(اتصالگروهفسفاتبهمولکولADPبهروشاکسایشی– تفاوت

2(آزادسازیمولکولکربندیاکسیددرفضایدارایریبوزوم– شباهت
3(تولیدNADHبااستفادهازالکترونهایمولکولکربندار– شباهت

4(پیونددادنکوآنزیمAبهمولکولدارایدوپیوندکربن-کربن– تفاوت
     3

تولیدپیروواتازگلوکزدرقندکافترخمیدهد.پیرووات،محصولفاقدفسفاتفرایندقندکافت)نخستینمرحلۀتنفسیاختهای(
استکهدرونمیتوکندریاکسایشمییابد.

درقندکافت،درمرحلۀتبدیلقندفسفاتهبهاسیددوفسفاته،الکترونهایقندسهکربنی
فسفاتهبه+NADانتقالیافتهوNADHتشکیلمیشود.درفراینداکسایشپیروواتنیزبا

انتقالالکترونهایترکیبیکربنداربه+NAD)اکسایشپیرووات(،NADHتولیدمیشود.

 NADH همواره از اکسایش ترکیبات کربن دار حاصل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
اکسایشی بهروش ATP فرایند،مولکول ایندو از باشیددرهیچکدام دقتداشته 1

تولیدنمیشود.

 تولید ATP در گلیکولیز، چرخۀ کربس و استفاده از مولکول کرآتین فسفات، در سطح 
پیش ماده انجام می شود.

درقندکافت،کربندیاکسیدآزادنمیشود.قندکافتدرونسیتوپالسمواکسایشپیروواتدرفضایدرونیمیتوکندریانجام 2
میشود؛درهردوفضا،ریبوزومهایفعالقابلمشاهدهاند.

قابل  هوازی  یاخته ای  تنفس  در  مؤثر  پروتئین های  سازندۀ  ریبوزوم های  میتوکندری،  درونی  فضای  و  سیتوپالسم  درون   
مشاهده اند.

کوآنزیمAدرفراینداکسایشپیروواتدیدهمیشود.اینمولکولبهترکیبدوکربنیاستیلپیوندزدهشدهواستیلکوآنزیم 4
Aتولیدمیشود.استیلدواتمکربنویکپیوندکربن-کربندارد.

 خب همراه شماییم با یه قسمت دیگه از سریال زیستازی موشکافی! این دفعه شکل اکسایش پیرووات و تشکیل استیل 
:A کوآنزیم

1 هر مولکول پیرووات، باعث کاهش یک مولکول +NAD می شود.
2 در فرایند اکسایش پیرووات، مولکول ATP تولید یا مصرف نمی شود.

 اکسایش پیرووات وابسته به وجود اکسیژن است. 
 پذیرندۀ الکترونی فرایند اکسایش پیرووات، +NAD است.

مولکولی  که  می شود  تولید   NADH زیرا  می کند؛  پیدا  کاهش  پیرووات  انرژی  سطح   ،A کوآنزیم  استیل  به  پیرووات  تبدیل  در   
پرانرژی است.

 در این فرایند، انتقال گروه فسفات قابل مشاهده نیست!
 آزادشدن CO2 از پیرووات در این فرایند، زودتر از کاهش مولکول +NAD اتفاق می افتد.
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به آن، چند مورد، عبارت -41 با توجه  انجام می شود.  از واکنش های آنزیمی  A در چرخه ای  اکسایش استیل کوآنزیم 
مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ »در هر مرحله از این چرخه که .............، قطعاً ..............«

الف( مولکول CO2 از نوعی مادۀ آلی آزاد می شود – نوعی ترکیب هم کربن با گلوکز مصرف می گردد.

ب( ترکیبی دارای چهار اتم کربن تولید می گردد – یک اتم کربن از مولکول پنج کربنی جدا می شود.
ج( مولکول های نوکلئوتیددار تولید می شوند – تعداد برابری الکترون و یون هیدروژن به مصرف می رسد.

د( ترکیب دارای پنج پیوند بین کربنی تولید می شود – یک کوآنزیم A به فضای سیتوپالسم آزاد می گردد.
1)4   2)3   3)2   4)1

    1
اکسایشاستیلکوآنزیمAدرچرخۀکربسانجاممیشود.

همۀمواردبرایتکمیلعبارتسؤالنامناسبهستند.
بررسی همۀ موارد:

دردومرحلهازچرخۀکربس،مولکولکربندیاکسیدآزادمیشود.یکی الف
درمرحلۀتبدیلمولکولششکربنی)همکربنباگلوکز(بهمولکولپنجکربنی

ودیگریدرمرحلۀتبدیلمولکولپنجکربنیبهمولکولچهارکربنی!
درچرخۀکربس،حداقلدوترکیبچهارکربنیمتفاوتدیدهمیشوند.یکیاز ب
آنهادراثرآزادشدنیکCO2ازمولکولپنجکربنیایجادمیشودودیگریمولکول

چهارکربنیابتدایچرخهاستکهبااستیلکوآنزیمAواردواکنشمیشود.
ATPوNADH،FADH2مولکولهاینوکلئوتیددارچرخۀکربس،شامل ج
هستند.مطابقمتنکتابدرسی،اینترکیباتدرمحلهایمتفاوتیازچرخه

تشکیلمیشوند.برایتولیدATPبهالکترونویونهیدروژننیازینیست!
اتمهایکربنخوددارد،6کربنیاست.دقت ترکیبیکهپنجپیوندبین د
داشتهباشیدچرخۀکربسدریاختههاییوکاریوتی،درفضایدرونیمیتوکندری

انجاممیشودوکوآنزیمAبهدرونمیتوکندریآزادمیشود،نهسیتوپالسم!

 االن نوبت چرخۀ کربسه! برو که رفتیم ...
1 در چرخۀ کربس، تولید و مصرف ترکیب پنج کربنی با تشکیل CO2 همراه است.

2 تولید ATP در چرخۀ کربس در سطح پیش ماده انجام می شود.
 به ازای تجزیۀ هر مولکول گلوکز، دو بار چرخۀ کربس انجام می شود.

 در این چرخه در نتیجۀ مصرف ساختار بنیان استیل، دو کربن دی اکسید آزاد می شود.

در واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون غشای چین خوردۀ میتوکندری، الکترون های آزادشده از مولکول ..............-51
NADH)1،ازهمۀپروتئینهایجابهجاکنندۀپروتوندرغشایایناندامکعبورمیکنند.
NADH)2،باعثفعالیتسهنوعپمپمنتقلکنندۀیونهیدروژنبهمجاورتدنامیشوند.

FADH2)3،باعبورازنخستینپمپپروتئینی،سببکاهشpHفضایبینغشاییمیشوند.
FADH2)4،درابتدابهمولکولقرارگرفتهدرفضایبینفسفولیپیدهایغشاانتقالدادهمیشوند.

     4
FADH2بهنخستینپمپپروتونیزنجیرۀانتقالالکترونوالکترونهایحاصلازاکسایشNADHالکترونهایحاصلازاکسایش

بهدومینجزءزنجیرهواردمیشوند.دومینجزءزنجیرهکاماًلدرفضایبینفسفولیپیدهایغشاقرارگرفتهاست.
بررسی سایر گزینه ها:

انتقال ATPساز آنزیم به اما میکنند؛ عبور الکترون انتقال زنجیرۀ اجزای همۀ از NADH الکترونهای باشید داشته دقت  1
نمییابند!پمپهایپروتونیوآنزیمATPساز،یونهیدروژنرادردوسویغشایداخلیمیتوکندریجابهجامیکنند.

A

2CO

2CO

CoA CoA

مولکول چهار کربنی

مولکول
پنج کربنی

مولکول
شش کربنی

استیل کو آنزیم

چرخۀ کربس

مولکول
چهار کربنی



سؤاالت و پاسخنامه دوازدهم

7

به آن، چند مورد، عبارت -41 با توجه  انجام می شود.  از واکنش های آنزیمی  A در چرخه ای  اکسایش استیل کوآنزیم 
مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟ »در هر مرحله از این چرخه که .............، قطعاً ..............«

الف( مولکول CO2 از نوعی مادۀ آلی آزاد می شود – نوعی ترکیب هم کربن با گلوکز مصرف می گردد.

ب( ترکیبی دارای چهار اتم کربن تولید می گردد – یک اتم کربن از مولکول پنج کربنی جدا می شود.
ج( مولکول های نوکلئوتیددار تولید می شوند – تعداد برابری الکترون و یون هیدروژن به مصرف می رسد.

د( ترکیب دارای پنج پیوند بین کربنی تولید می شود – یک کوآنزیم A به فضای سیتوپالسم آزاد می گردد.
1)4   2)3   3)2   4)1

    1
اکسایشاستیلکوآنزیمAدرچرخۀکربسانجاممیشود.

همۀمواردبرایتکمیلعبارتسؤالنامناسبهستند.
بررسی همۀ موارد:

دردومرحلهازچرخۀکربس،مولکولکربندیاکسیدآزادمیشود.یکی الف
درمرحلۀتبدیلمولکولششکربنی)همکربنباگلوکز(بهمولکولپنجکربنی

ودیگریدرمرحلۀتبدیلمولکولپنجکربنیبهمولکولچهارکربنی!
درچرخۀکربس،حداقلدوترکیبچهارکربنیمتفاوتدیدهمیشوند.یکیاز ب
آنهادراثرآزادشدنیکCO2ازمولکولپنجکربنیایجادمیشودودیگریمولکول

چهارکربنیابتدایچرخهاستکهبااستیلکوآنزیمAواردواکنشمیشود.
ATPوNADH،FADH2مولکولهاینوکلئوتیددارچرخۀکربس،شامل ج
هستند.مطابقمتنکتابدرسی،اینترکیباتدرمحلهایمتفاوتیازچرخه

تشکیلمیشوند.برایتولیدATPبهالکترونویونهیدروژننیازینیست!
اتمهایکربنخوددارد،6کربنیاست.دقت ترکیبیکهپنجپیوندبین د
داشتهباشیدچرخۀکربسدریاختههاییوکاریوتی،درفضایدرونیمیتوکندری

انجاممیشودوکوآنزیمAبهدرونمیتوکندریآزادمیشود،نهسیتوپالسم!

 االن نوبت چرخۀ کربسه! برو که رفتیم ...
1 در چرخۀ کربس، تولید و مصرف ترکیب پنج کربنی با تشکیل CO2 همراه است.

2 تولید ATP در چرخۀ کربس در سطح پیش ماده انجام می شود.
 به ازای تجزیۀ هر مولکول گلوکز، دو بار چرخۀ کربس انجام می شود.

 در این چرخه در نتیجۀ مصرف ساختار بنیان استیل، دو کربن دی اکسید آزاد می شود.

در واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون غشای چین خوردۀ میتوکندری، الکترون های آزادشده از مولکول ..............-51
NADH)1،ازهمۀپروتئینهایجابهجاکنندۀپروتوندرغشایایناندامکعبورمیکنند.
NADH)2،باعثفعالیتسهنوعپمپمنتقلکنندۀیونهیدروژنبهمجاورتدنامیشوند.

FADH2)3،باعبورازنخستینپمپپروتئینی،سببکاهشpHفضایبینغشاییمیشوند.
FADH2)4،درابتدابهمولکولقرارگرفتهدرفضایبینفسفولیپیدهایغشاانتقالدادهمیشوند.

     4
FADH2بهنخستینپمپپروتونیزنجیرۀانتقالالکترونوالکترونهایحاصلازاکسایشNADHالکترونهایحاصلازاکسایش

بهدومینجزءزنجیرهواردمیشوند.دومینجزءزنجیرهکاماًلدرفضایبینفسفولیپیدهایغشاقرارگرفتهاست.
بررسی سایر گزینه ها:

انتقال ATPساز آنزیم به اما میکنند؛ عبور الکترون انتقال زنجیرۀ اجزای همۀ از NADH الکترونهای باشید داشته دقت  1
نمییابند!پمپهایپروتونیوآنزیمATPساز،یونهیدروژنرادردوسویغشایداخلیمیتوکندریجابهجامیکنند.

A

2CO

2CO

CoA CoA

مولکول چهار کربنی

مولکول
پنج کربنی

مولکول
شش کربنی

استیل کو آنزیم

چرخۀ کربس

مولکول
چهار کربنی

درست  ATPساز  آنزیم  باشید  داشته  دقت   

است که جزو زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمی شود؛ اما جزو 

پروتئین های جابجاکنندۀ پروتون در غشای داخلی میتوکندری به 
حساب می آید. یه بار دیگه این گزینه رو بخون و با پاسخ مقایسه 

کن تا متوجه بشی چرا غلطه!!

الکترونهایهرNADHباعبورازسهنوعپمپپروتونی 2
زنجیرۀانتقالالکترون،باعثجابجاییسهیونهیدروژنبه
بینغشایی فضای میشوند. میتوکندری بینغشایی فضای

میتوکندری،دناندارد.

 الکترون های NADH نسبت به FADH2 از پمپ های پروتونی بیشتری عبور می کنند و باعث ورود پروتون های بیشتری به فضای 
بین دو غشای میتوکندری می شوند؛ در نتیجه سهم بیشتری در تولید اکسایشی ATP دارند. به عبارتی منجر به تولید ATPهای بیشتری می شوند.

الکترونهایFADH2ازنخستینپمپهیدروژنیزنجیرهعبورنمیکنند. 3

 و در انتها، جراحی شکل زنجیرۀ انتقال الکترون و آنزیم ATPساز:
1 در زنجیره، هر پروتئینی که +H را انتقال می دهد، توانایی انتقال الکترون را نیز دارد.

2 مولکول های زنجیرۀ انتقال الکترون هم اکسایش و هم کاهش می یابند.
 پمپ های پروتونی، یون های هیدروژن را از طریق انتقال فعال و بدون مصرف ATP در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می کنند.

 آخرین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون در مجاورت سطح داخلی غشای داخلی میتوکندری، یک برآمدگی دارد که به کمک آن بخش، موجب 
تشکیل یون اکسید می شود.

 در آنزیم ATPساز، بخش سازندۀ ATP در بخش داخلی میتوکندری قرار دارد و کانال جابه جاکنندۀ یون های هیدروژن در عرض غشا 
دیده می شود.

 در هر دو سمت آنزیم ATPساز، یون های هیدروژن قابل مشاهده اند؛ اما در فضای بین غشایی تراکم بیشتری از این یون ها وجود دارد. این 
آنزیم با داشتن کانالی، یون های هیدروژن را در جهت شیب غلظت به روش انتشار تسهیل شده جابه جا می کند و انرژی الزم برای اتصال گروه 

فسفات به ADP را از این انتقال به دست می آورد.
 چهارمین جزء زنجیرۀ انتقال الکترون تنها با فسفولیپیدهای الیۀ خارجی غشای داخلی میتوکندری در تماس است.

 نخستین مولکول پذیرندۀ الکترون های FADH2 پمپ غشایی نیست!
 عملکرد آنزیم ATPساز، منجر به افزایش pH فضای بین دو غشای میتوکندری می شود.

 آنزیم ATPساز و آخرین پمپ پروتئینی زنجیرۀ انتقال الکترون منجر به تولید مولکول آب می شوند.
 هر یون اکسید در تشکیل یک مولکول آب شرکت می کند؛ بنابراین هر مولکول اکسیژن باعث تولید 2 مولکول آب می شود.

به -61 گزینه  کدام  در  کربس،  چرخۀ  در  تولیدشده  الکترونی  حامل های  تشکیل  کلی  واکنش های  مشترک  ویژگی 
درستی بیان شده است؟

1(یکالکترونبرایخنثیکردنترکیبنوکلئوتیددارمورداستفادهقرارمیگیرد.
2(تعدادالکترونهاویونهایهیدروژنسمتچپواکنشبایکدیگربرابراست.
3(یکیونیکبارمثبتبهفضایدرونینوعیاندامکدوغشاییآزادمیگردد.

4(بهصورتهمزمانتنهادریکمرحلهازفرایندچرخۀکربسقابلانجامهستند.
    2

NADHوFADH2،حاملهایالکترونیتولیدشدهدرچرخۀکربسهستند.

واکنشکلیتشکیلاینحاملهابهصورتزیراست:
   

همانطورکهمالحظهمیکنید،درسمتچپهردوواکنش،دویونهیدروژنودوالکتروندیدهمیشود.
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 FADH2 و NADH هر دو ترکیباتی دو نوکلئوتیدی می باشند؛ بنابراین دارای پیوند فسفو دی استر هستند.

بررسی سایر گزینه ها:
FADبرخالف+NADترکیبیخنثیاست.درواکنشتولیدNADH،یکالکترونبرایخنثیکردن+NADبهکارمیرود. 1

درواکنشتشکیلFADH2یون+Hبهفضایدرونیمیتوکندریآزادنمیشود. 3

 در جریان تنفس یاخته ای، FADH2  تنها در فضای درونی میتوکندری و طی چرخۀ کربس تولید می شود. حال اگر یاخته، یوکاریوت باشد، 
امکان مشاهدۀ آن درون سیتوپالسم وجود ندارد! اما اگر یاخته از نوع پروکاریوت باشد، FADH2 در مادۀ زمینۀ سیتوپالسم نیز قابل مشاهده است.

دقتکنیدامکانانجامهمزماناینواکنشهاتنهادریکمرحلهازچرخۀکربسوجودندارد.زیراکتابدرسیصراحتاًاعالم 4
کردهاینترکیباتدرمحلهایمتفاوتیازچرخۀکربستشکیلمیشوند.

 +NAD و FAD پذیرندۀ الکترونی و NADH و FADH2 حامل الکترون هستند.

در ارتباط با آنزیم سازندۀ شکل رایج انرژی یاخته در غشای چین خوردۀ مهم ترین اندامک مؤثر در تنفس یاخته ای -71
هوازی، کدام گزینه صحیح نیست؟

1(همانندنخستینمولکولزنجیرۀانتقالالکترونغشایداخلیایناندامک،باهردوالیۀفسفولیپیدیغشادرتماساست.

2(همانندپروتئینواردکنندۀگلوکزبهدرونیاختۀپرزرودۀباریک،نوعییونبابارمثبترادرعرضغشاجابهجامیکند.

3(برخالفپروتئینواردکنندۀگلوکزبهدرونیاختۀپرزرودۀباریک،قادربهتشکیلپیوندبینفسفاتیبهروشاکسایشیاست.

4(برخالفنخستینمولکولزنجیرۀانتقالالکترونغشایایناندامک،الکترونهایحاصلازاکسایشFADH2رادریافتنمیکند.
     4

مجموعۀپروتئینیآنزیمATPسازدرغشایدرونیاندامکمیتوکندری
قراردارد.میتوکندری،مهمتریناندامکمؤثردرتنفسیاختهایهوازی
است.همچنیندقتداشتهباشیدATP،شکلرایجانرژیدریاختهاست.
دقتداشتهباشیدهمآنزیمATPسازوهمنخستینپمپزنجیرۀانتقال
الکترون،الکترونهایحاصلازاکسایشFADH2رادریافتنمیکنند.

 از آنجایی که آنزیم ATPساز جزو زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب 
نمی شود، الکترون های هیچ کدام از حاملین الکترونی را دریافت نمی کند.

بررسی سایر گزینه ها:
کانالیکهدراینمجموعهقراردارد،درتماسباهردوالیۀغشایداخلیمیتوکندریقرار 1
گرفتهاست.نخستینپمپپروتئینیزنجیرۀانتقالالکتروننیزنوعیمولکولسراسریاست

کهبافسفولیپیدهایهردوالیۀغشایداخلیایناندامکدرتماساست.
بهصورت میکند، وارد پرز یاختۀ درون به را گلوکز که پروتئینی باشید داشته دقت  2
همزمان،یونسدیمرانیزدرعرضغشاانتقالمیدهد.درواقعاینپمپ،مسئولهمانتقالی
سدیموگلوکزاست.یونسدیم)+Na(بارمثبتدارد.آنزیمATPسازنیزموجبجابجایی

یونهای+Hدرعرضغشایدرونیمیتوکندریمیشود.
اینآنزیم،باانتقالگروهفسفاتبهمولکولADP،باعثتولیدATPبهروشاکسایشی 3

میشود.اماپمپمسئولهمانتقالیدرغشاییاختۀپرزروده،چنیننقشیندارد.

 گلوکز باکمک مولکول ویژه ای، همراه با سدیم وارد یاختۀ پرز روده می شود. این روش هم انتقالی نام دارد. سپس گلوکز با انتشار 
تسهیل شده، وارد فضای بین یاخته ای می شود. انرژی الزم برای ورودگلوکز به یاختۀ پرز، از شیب غلظت سدیم فراهم می شود. شیب غلظت 

سدیم با فعالیت پروتئین انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم حفظ می شود. )فصل 2 دهم(
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 چند مورد از عبارت های زیر، به ترتیب منجر به کاهش و افزایش pH فضای حاوی مولکول رنا در اندامک 
میتوکندری می شود؟

الف( انتقال یون های +H توسط چهارمین جزء زنجیرۀ انتقال الکترون در عرض غشا
ب( تأمین انرژی الزم جهت اتصال یک گروه فسفات به مولکول ADP به روش اکسایشی

ج( واکنش مستقیم کاهش تعداد الکترون های نوعی نوکلئوتید در فضای بین غشایی میتوکندری
د( تولید پیش مادۀ فاقد کربن آنزیم کربونیک انیدراز توسط یکی از پروتئین های ناقل +H غشای درونی

2 –2)4  2 –1)3  1 –1)2  1 –2)1
    2

pHفضایدرونیومورد»د«باعثافزایشpHفضایدرونیمیتوکندری،حاویرشتههایدناورناست.مورد»ب«موجبکاهش
اینفضامیشود.

عامل  هر  و  فضا  این   pH کاهش  باعث  دهد،  افزایش  را  میتوکندری  درونی  فضای  هیدروژن  یون های  غلظت  که  عاملی  هر   
کاهش دهندۀ غلظت یون های هیدروژن در این فضا، باعث افزایش pH فضای درونی میتوکندری می شود.

بررسی همۀ موارد:
دقتداشتهباشیدچهارمینجزءزنجیرۀانتقالالکترون،یکمولکولغیرسراسریاستوتواناییجابجایییونهایهیدروژن الف

درعرضغشاراندارد.بنابرایناینگزینهکاًلغلطه!
باجابجایییونهایهیدروژنازطریقکانالمجموعۀپروتئینیآنزیمATPساز،انرژیموردنیازبرایتشکیلATPازADPو ب
گروهفسفاتفراهممیشود.اینکانال،یونهایهیدروژنراازفضایبینغشاییبهفضایدرونیانتقالمیدهد.بنابراینبرتراکم

یونهایهیدروژندرفضایدرونیمیتوکندریافزودهمیشودوpHاینفضاکاهشمییابد.
منظورازنوکلئوتید،NADHاست.کاهشتعدادالکترونهایNADHبهمعنایاکسایشآناست.اکسایشNADHتوسط ج
نخستینمولکولزنجیرۀانتقالالکترونانجاممیشود.همانطورکهدرواکنشکلیاکسایشوکاهشNADHدیدهمیشود،با
اکسایشاینترکیب،دویونهیدروژنبهمحیطاطرافواردمیشودکهسببکاهشpHمیگردد.اکسایشNADHدرفضایدرونی
میتوکندریانجاممیشود.امابایددقتداشتهباشیدکهاینواکنشدرفضایدرونیمیتوکندریانجاممیشود،نهفضایبینغشایی!

د ابتدا به ترکیب زیر دقت کنین:

و  با آب ترکیب می کند  را  نام کربنیک انیدراز وجود دارد که کربن دی اکسید  به  آنزیمی  انسان،   در گویچه های قرمز بدن 
کربنیک اسید پدید می آورد. کربنیک اسید مولکولی ناپایدار است و به سرعت به یون بیکربنات و هیدروژن تجزیه می شود. یون هیدروژن به 
هموگلوبین می پیوندد و یون بیکربنات از گویچۀ قرمز به خوناب وارد می شود. در مجاورت شش ها، کربن دی اکسید از ترکیب بیکربنات خارج 

شده و از آنجا به هوا انتشار می یابد. )فصل 3 دهم(

مولکولآب،پیشمادۀفاقدکربنآنزیمکربنیکانیدرازاست.آخرینجزءزنجیره،باعثتولیدمولکولآبمیشود.برایاینکار،
یوناکسیدرابادویونهیدروژنترکیبمیکند؛بدینترتیب،غلظتیونهیدروژندرفضایدرونیمیتوکندریکاهشپیداکرده

وpHاینفضا،افزایشمییابد.

کدام گزینه در ارتباط با کاربردهای زیست فناوری در حوزۀ کشاورزی صحیح است؟-81
1(درصورتتولیدگیاهانمقاومبهآفتها،دیگرنیازیبهاستفادهازآفتکشهانیست.

2(بامقاومسازیگیاهانمزارعپنبه،امکانخوردهشدنگیاهتوسطحشرۀآفتوجودندارد.
3(شکستهشدنمولکولغیرفعالپیشسمدربدنملخ،پیشازورودآنبهمعدهآغازمیشود.

4(گروهیازباکتریهایخاکزی،درتماممراحلرشدخود،قادربهتولیدنوعیپروتئینسمیاند.
    3

وقتشه ببینیم چقدر روی متن کتاب درسی تسلط دارین!
پیشسمساختهشدهتوسطبرخیازباکتریهایخاکزی،نوعیمولکولپروتئینیغیرفعالاستوتحتتأثیرآنزیمهایگوارشیموجوددر
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لولۀگوارشحشره،شکستهشدهوبهپروتئینفعالتبدیلمیشود.سمفعالشدهباعثتخریبیاختههایلولۀگوارشوسرانجاممرگ
حشرهمیشود.نخستینمحلدرلولۀگوارشملخکهگوارشآنزیمیپروتئینهاآغازمیشود،پیشمعدهاست.چرا؟ترکیب زیر رو ببین:

 دیوارۀ پیش معدۀ ملخ، دندانه هایی دارد که به خردشدن بیشتر مواد غذایی کمک می کند. معده و کیسه های معده، آنزیم هایی 
ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند. حرکات مکانیکی پیش معده و عملکرد آنزیم ها، ذرات ریزی ایجاد می کنند که به کیسه های 

معده وارد و گوارش برون یاخته ای کامل می شود. جذب در معده صورت می گیرد. )فصل 2 دهم(
بررسی سایر گزینه ها:

دقتکنیدتولیدگیاهانمقاومدربرابربعضیآفات،توانستهاستفادهازآفتکشهاراکاهشدهد؛نهاینکهبهطورکلینیازی 1
بهاستفادهازآفتکشهانباشد!

 اجتماع های پیچیدۀ میکروبی در خاک، در تهیۀ مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفات و بیماری ها نقش دارد. )فصل 1 دهم(

حتماًحواستونهستکهکتاباشارهکردهحشرۀآفتدراثرخوردنگیاهپنبۀمقاومشده،ازبینمیرودوفرصتورودبهدرون 2
غوزهراازدستمیدهد.بنابراین هنوز هم میتونه بخوره!

 حتی پس از تولید گیاه پنبۀ مقاوم به آفت، الرو آفت توانایی حمله به گیاه را دارد.

برخیازباکتریهایخاکزی،درمرحلهایازرشدخود)نهتماممراحل(،نوعیپروتئینسمیمیسازندکهدرابتدابهصورت 4
مولکولیغیرفعالاست.اینمولکولدربدنحشرهفعالمیشودوحشرهراازبینمیبرد.

 ژن پیش سم در ژنوم باکتری )نوعی جاندار پروکاریوت( وجود دارد. بنابراین توالی های اینترون و اگزون در آن وجود ندارند.

 هنگامی که ژن پیش سم درون باکتری وجود داشته باشد، تنظیم بیان ژن آن توسط عوامل رونویسی انجام نمی شود. همچنین رونویسی 
از آن توسط رنابسپاراز پروکاریوتی انجام می شود. اما در صورتی که همسانه سازی شود و به ژنوم گیاه انتقال پیدا کند، تنظیم بیان ژن آن توسط عوامل 
رونویسی انجام خواهد شد؛ همچنین آنزیم رونویسی کننده از آن، رنابسپاراز 2 خواهد بود. اما همچنان توالی های اینترون و اگزون در آن وجود ندارند.

در ارتباط با ساختار هورمون مؤثر در بروز بیماری دیابت نوع I، چند عبارت به درستی بیان شده است؟-91
الف( در ساختار پیش هورمون انتهای آمینی زنجیرۀ C به انتهای کربوکسیلی زنجیرۀ B اتصال دارد.

ب( تعداد پیوندهای بین گروه های CO و NH در ساختار فعال هورمون، کمتر از ساختار غیرفعال است.

ج( تعداد پیوندهای بین زنجیره های A و B در حالت فعال و غیرفعال این هورمون با یکدیگر برابر است.
د( هر یک از زنجیره های پلی پپتیدی تشکیل دهندۀ پیش هورمون در باکتری میزبان قابل تولید هستند.

4)4   3)3   2)2   1)1
     4

ازآنجاییکهدربیماریدیابتنوع1،کمبودترشحانسولیندربدنوجوددارد،اینبیماریرامیتوانبهوسیلۀدریافتانسولینکنترلکرد.
همۀموارددربارۀساختارانسولینصحیحهستند.اول یه ترکیب از دیابت بریم تا براتون مرور کنیم:

 اگر یاخته ها نتوانند گلوکز را از خون بگیرند، غلظت گلوکز خون افزایش می یابد. به همین علت گلوکز و به دنبال آن آب وارد 
ادرار می شود. چنین وضعیتی به دیابت شیرین معروف است. در این بیماری، یاخته ها مجبورند انرژی موردنیاز خود را از چربی ها و حتی 

پروتئین ها به دست آورند که به کاهش وزن منجر می شود. )فصل 4 یازدهم(

بررسی همۀ موارد:
به ،B زنجیرۀ کربوکسیل انتهای میبینید، روبرو شکل در که همانطور  الف
زنجیرۀCاتصالدارد؛ازبخشپروتئینهابهیادداریدکهدرساختارپروتئینها،
انتهایآمینی به آمینواسید انتهایکربوکسیلیک پپتیدی، پیوند برایتشکیل
آمینواسیددیگرمتصلمیشود.دراینجانیزانتهایکربوکسیلزنجیرۀBبهانتهای

آمینیزنجیرۀCمتصلاست.
زنجیرۀ

زنجیرۀ
زنجیرۀ

زنجیرۀ

زنجیرۀ
پیش انسولین انسولین
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 وقتی تعدادی آمینواسید با پیوند پپتیدی به هم وصل شوند، زنجیره ای از آمینواسیدها به نام پلی پپتید تشکیل می شود. 
پروتئین ها، از یک یا چند زنجیرۀ بلند و بدون شاخه از پلی پپتیدها ساخته شده اند. در تشکیل پیوند پپتیدی، یک آمینواسید با گروه کربوکسیل 

خود )آزادکردن OH( و آمینواسید دیگر با گروه آمینی خود )آزادکردن H( شرکت دارند.)فصل 1 دوازدهم(

پیوندهاییکهممکناستبینگروههایCOوNHتشکیلشوند،پیوندپپتیدیوپیوندهیدروژنیهستند.دقتداشتهباشید ب
درساختارفعالهورمونانسولین،زنجیرۀCوجودندارد؛بنابراینپیوندهایهیدروژنیوپپتیدیآننیزدرساختارفعالوجودندارند.
درنتیجهمیتوانگفتدرساختارفعالانسولین،پیوندهایهیدروژنیوپپتیدیکمترینسبتبهانسولینغیرفعال)پیشانسولین(
وجوددارد.این مورد هم از حذفیات بود ولی خب ما توی تست آوردیم که باهاش بربخورید تا یه وقت سر جلسۀ کنکور غافلگیر نشید! البته همچنان 

معتقدیم که احتمال طرح سوال از حذفیات کم است ولی خب ما آوردیم تا یک بار هم که شده این مورد رو قبل از کنکور تجربه کنید! 
همانگونهکهدرشکلنیزقابلمشاهدهاست،بینزنجیرۀAوB،دوپیوندشیمیاییوجوددارد؛همدرساختارانسولینوهم ج

درساختارپیشانسولین!

 در انسولین، پیوندهایی که دو زنجیرۀ A و B را به هم متصل می گردانند، پپتیدی نیستند!

باکتریدرصورتداشتنژنانسولینانسانی،میتواندآنرابسازد)بههمانشکلیکهسهزنجیرۀA،BوCوجوددارد.(. د
بنابراینهمۀزنجیرههایساختارپیشانسولیندرباکترینیزقابلسنتزهستند.تفاوتی که وجود داره چیه؟ تو نکتۀ زیر برات گفتیم:

 مهم ترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک، تبدیل انسولین غیرفعال به انسولین فعال است. امکان تبدیل 
انسولین غیرفعال به انسولین فعال )پیش هورمون به هورمون( در باکتری وجود ندارد.

 بریم سراغ شکل انسولین و نکاتشو براتون بیان کنیم:
1 انسولین در حالت غیرفعال، شامل یک زنجیرۀ پیوستۀ پلی پپتیدی و در حالت فعال شامل دو زنجیرۀ پلی پپتیدی است.

2 زنجیرۀ C پیش انسولین، از انتهای آمینی زنجیرۀ A تا انتهای کربوکسیلی زنجیرۀ B ادامه دارد.
 انتهای آمین زنجیرۀ C به انتهای کربوکسیل زنجیرۀ B و انتهای کربوکسیل زنجیرۀ C به انتهای آمین زنجیرۀ A اتصال دارد.

 در انسولین غیرفعال، زنجیرۀ C از دو زنجیرۀ دیگر بلندتر است.
 در انسولین غیرفعال، زنجیرۀ A در انتهای کربوکسیلی زنجیرۀ پلی پپتیدی و زنجیرۀ B در انتهای آمینی آن قرار دارد.

 تعداد پیوندهای پپتیدی، تعداد پیوندهای هیدروژنی و تعداد آمینواسیدهای موجود در ساختار انسولین غیرفعال )پیش انسولین(، بیشتر 
از انسولین فعال است.

 هم در انسولین و هم در پیش انسولین، بین دو زنجیرۀ A و B، پیوندهای شیمیایی وجود دارد.

یه جدول مقایسه ای خفن از دو نوع دیابت شیرین:

ویژگی
دیابت شیرین

نوع 2نوع 1

خودایمنی)حملۀدستگاهایمنیبهیاختههایعلت
ترشحکنندۀانسولیندرجزایرالنگرهانس(

چاقیوعدمتحرکدرافراددارایزمینۀبیماری

کمبودانسولینوضعیت انسولین وجودانسولینبهمقدارکافیعدمترشحانسولینیاترشحناکافیآن عدمپاسخگیرندههایانسولینبهآن

بلهبلهحضور گلوکز در ادرار

کاهشوزنوافزایشفعالیتبدنیومصرفداروتزریقانسولینراه کنترل

تجزیۀ چربی ها و تولید 
بلهبلهمحصوالت اسیدی

تجزی��ۀ پروتئین ها و 
بلهبلهکاهش مقاومت بدن
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به منظور تولید هورمون کاهش دهندۀ قند خون به روش مهندسی ژنتیک، الزم است تا ...............-101
1(زنجیرۀCپیشهورموندرسیتوپالسمباکتریهاازسایرزنجیرههاجداشود.

2(شکلفعالهورمونتوسطریبوزومهایموجوددرسیتوپالسمباکتریساختهشود.
3(ژنسازندۀزیرواحدBهورموندرمجاورتراهاندازنوعیمولکولدنایحلقویقراربگیرد.
4(گروههایRآمینواسیدهایدوزنجیرۀAوBدرمحیطآزمایشگاهبهیکدیگرمتصلشوند.

     4
انسولین،هورمونکاهندۀقندخوناست.درتولیدانسولینبهروشمهندسیژنتیک،زنجیرههایپلیپپتیدیAوBبهصورت
Rجداگانهساختهشدهوپسازجمعآوری،درآزمایشگاهبهوسیلۀپیوندهاییبهیکدیگرمتصلمیشوند.اینپیوندها،بینگروههای

آمینواسیدهایدوزنجیرهتشکیلمیشوند.

 توجه داشته باشید این پیوندهای از نوع هیدروژنی یا پپتیدی نیستند که بخواهند بین گروه های CO و NH تشکیل شوند! 

بررسی سایر گزینه ها:
درسال1983برایاولینباردوتوالیدنابهصورتجداگانهبرایرمزکردنزنجیرههایAوBانسولینتولیدوتوسطدیسکبه 1
نوعیباکتریمنتقلشدند.درروشمهندسیژنتیکتولیدانسولین،اصاًلزنجیرۀCتولیدنمیشود؛زیراامکانتبدیلپیشانسولین

بهانسولیندرباکتریوجودندارد.

 از اونجایی که در فرایند تبدیل پیش انسولین به انسولین، زنجیرۀ C از دو زنجیرۀ دیگر جدا میشه، و همچنین با توجه به اینکه 
امکان تبدیل پیش هورمون به هورمون در باکتری وجود نداره، می تونیم نتیجه بگیریم برای تولید انسولین به روش مهندسی ژنتیک، اصاًل نیازی به 

تولید زنجیرۀ C نیست! حواستون باشه این بدین معنا نیست که امکان تولید زنجیرۀ C در باکتری وجود نداره! قباًل توضیح دادیم که امکان تولید 

زنجیرۀ C در باکتری هم وجود داره! اما در مهندسی ژنتیک این کار انجام نمیشه.

توجهداشتهباشیددرتولیدانسولینبهروشمهندسیژنتیک،زنجیرههایAوBبهصورتجداگانهساختهمیشوندوپساز 2
استخراجاینزنجیرههاازباکتریها،درمحیطآزمایشگاهی،ایندوزنجیرهبههموصلشدهوانسولینفعالایجادمیگردد.بنابراین

امکانتولیدانسولینبهشکلفعالدرسیتوپالسمباکتریوجودندارد.

 باکتری نمی تواند انسولین فعال بسازد.

به مربوط ژن درمییابید کنید، دقت روبرو بهشکل اگر  3
زیرواحدهایAوBدرمجاورتراهاندازدیسکمربوطبهخود
قرارندارندوبینآنها،یکتوالیدئوکسیریبونوکلئوتیدیحاوی

ژنهایدیگروجوددارد.

 هدف از همسانه سازی دنا در فرایند تولید انسولین، تولید محصول ژن است.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-111
» در زمان بروز رفتار انتخاب جفت در جمعیت نوعی جیرجیرک ، .........................«

1(جنسیتوگونۀجانورنر،توسطگیرندههایمکانیکیپاهایجلوییجفتآندریافتمیشود.
2(رشدونموجنینهایجیرجیرک،مستقلازموادمغذیتولیدشدهدربدنوالدنرانجاممیشود.
3(جانوریکههزینۀبیشتریدرتولیدمثلمیپردازد،نمیتوانندعملانتخابجفتراانجامدهند.

4(کیسۀبیرنگحاویگامتوموادمغذی،بخشقابلتوجهیازوزنبدنجانورمادهراتشکیلمیدهد.
   1

صدایجیرجیرکنراطالعاتیمانندگونهوجنسیترابهاطالعجیرجیرکمادهمیرساند.گیرندههایمکانیکیصدادرپاهایجلویی
جیرجیرکوجوددارند.
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 روی پاهای جلویی جیرجیرک، یک محفظۀ هوا وجود دارد که پردۀ صماخ روی آن کشیده شده است. لرزش پرده در اثر امواج 
صوتی، گیرنده های مکانیکی متصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند. )فصل 2 یازدهم(

بررسی سایر گزینه ها:
جیرجیرکنر،اسپرمهایخودرادرونکیسهایبههمراهمقداریموادمغذیبهجانورمادهانتقالمیدهد.جانورمادههنگام 2

تشکیلتخموبرایرشدونموجنینبهموادمغذیدرونکیسهنیازدارد.
درنوعیجیرجیرک،جانورنرهزینۀبیشتریدرتولیدمثلمیپردازدوبنابراینرفتارانتخابجفتراانجاممیدهد.جیرجیرک 3
نر،جانورمادهایراانتخابمیکندکهبزرگترباشد،زیرابزرگتربودنجیرجیرکمادهنشانۀآناستکهتخمکهایبیشتریدارد

ومیتواندتعدادزادههایبیشتریتولیدکند.
4 این گزینه به دو دلیل غلطه!یکیاینکهکیسۀموردنظربخشقابلتوجهیازوزنبدنجانورنرراتشکیلمیدهد؛همچنیندقت

داشتهباشیداینکیسهسفیدرنگاست،نهبیرنگ!

چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟-121
»هر نوع رفتار در جانوران که ................ ، همواره ...............«

الف( از موقعیت خورشید در طول روز برای انجام دقیق تر آن استفاده می شود - می تواند تحت تأثیر کسب تجربه قرار گیرد.

ب( در آن، میزان فعالیت های سوخت وسازی جانور در یک دورۀ زمانی، کاهش پیدا می کند - در فصل زمستان انجام می شود.
ج( طی آن، محتوای انرژی مادۀ غذایی به همراه هزینۀ به دست آوردن غذا مورد موازنه می گیرد - احتمال بقای جانور را 

افزایش می دهد.
د( نوعی واکنش دفاعی در برابر افراد گونه های دیگر محسوب می گردد - سبب کاهش احتمال شکارشدن توسط جانوران 

دیگر می شود.
4)4   3)3   2)2   1)1

     3
همۀمواردبهجز»الف«عبارترابهنادرستیتکمیلمیکنند.

بررسی همۀ موارد: 
دررفتارمهاجرت،جانورانازنشانههایمحیطی)ماننداستفادهازموقعیتخورشیددرهنگامروز(برایجهتیابیاستفاده الف
میکنند.رفتارمهاجرتتحتتأثیرتجربیاتجانورقراردارد.جانورانیکهتجربۀمهاجرتدارند،بهترازآنهاییکهبراینخستینبار

مهاجرتمیکنند،مسیرمهاجرتراتشخیصمیدهند.

 پروانۀ مونارک هرساله هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید. در بدن این پروانه، نورون هایی وجود 
دارد که جانور با استفاده از آنها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهد و به سوی آن پرواز می کند. )فصل 1 دهم(

دررفتارخوابزمستانیورکودتابستانی،جانوربرایدورۀمشخصی،فعالیتهایخودراکاهشمیدهد.همانطورکهازنام ب
رکودتابستانیبرمیآید،درتابستانانجاممیشود.

 رکود تابستانی رفتاری است که اساس ژنی دارد.

دررفتارغذایابی،بهمنظورانجامبهینۀاینرفتار،موازنۀبینمحتوایانرژیغذاوهزینۀبهدستآوردنآناهمیتدارد.رفتارغذایابیای ج
برگزیدهمیشودکهازنظرمیزانانرژیدریافتیکارآمدترباشد،یعنیاینکهجانوردرهربارغذایابی،بیشترینانرژیخالصرادریافتکند.

هنگامغذایابی،ممکناستجانوردرخطرشکارشدنیاآسیبدیدنقرارگیرد؛بنابرایناحتمالبقایجانورکاهشپیدامیکند.

 رفتار غذایابی برگزیده باید موازنه ای بین کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر را داشته باشد.

دررفتارقلمروخواهی،جانوراندربرابرافرادهمگونهیاافرادگونههایدیگر،ازقلمروخوددفاعمیکنند.جانوربارفتارهاییمانند د
اجراینمایش،آوازخواندنویاتهاجم،بهجانوراندیگراعالممیکندکهقلمرومتعلقبهآناست.آوازخواندنممکناستموقعیت

پرندهرابرایشکارچیآشکارکند؛بدینترتیباحتمالشکارجانورتوسطجانورانشکارچیافزایشمییابد.
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 در رفتار قلمروخواهی، همچنان که احتمال کاهش بقای جانور وجود دارد، احتمال افزایش بقا نیز هست! بدین ترتیب که استفادۀ 
اختصاصی از منابع قلمرو می تواند غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش دهد، همچنین امکان جفت یابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در 

امان  ماندن از شکارچی نیز افزایش می یابد.

کدام گزینه دربارۀ رفتار بیرون انداختن پوستۀ تخم های کاکایی توسط والد، صحیح نیست؟-131
1(بررسیعلتبروزاینرفتارسازگارکننده،بادیدگاهانتخابطبیعیقابلتوجیهاست.

2(علفهایاطرافآشیانۀکاکایی،موجباستتارمناسبجوجههایتازهبهدنیاآمدۀکاکاییمیشوند.
3(تخمهاییکهدرکنارپوستۀسفیدرنگتخمهایشکستهقرارندارند،توسطکالغهاقابلشناسایینیستند.

4(صرفزمانکوتاهبرایخارجکردنپوستۀتخمهایشکسته،نقشیحیاتیدربقایجوجههادارد.
    3

برایرداینگزینهبایدرویقیدهایکتابتونتسلطداشتهباشین!یکپژوهشگردرکنارتعدادیازتخمها،پوستۀتخمهایشکسته
کاکاییرانیزقرارداد.اومشاهدهکردکالغهابیشترتخمهاییراکهدرکنارپوستههایتخمکاکاییقرارداشتند،پیداکردهوآنهارا

خوردند.بنابراینتخمهاییکهپوستۀتخمشکستهدرکنارشانقرارنداشتنیزخوردهشدند؛امابهمیزانکمتر!

 رنگ سفید داخل پوستۀ تخم های شکسته، موجب راهنمایی کالغ ها به محل وجود تخم های کاکایی در آشیانه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
افزایش را آنها بقای یافتهواحتمال بهزادههاکاهش اینرفتارکاکایی،سازگارکنندهاست،زیرااحتمالدسترسیشکارچی  1

میدهدوبهسودپرندهوزادههایآناست.رفتارهایسازگارکنندهباسازوکارانتخابطبیعیبرگزیدهمیشوند.

 در رفتارشناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چرایی رفتارها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن به 
آنها، پژوهش می کنند. آنها نقش سازگارکنندگی رفتارهای گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیشتر جانوران مورد بررسی قرار 

می دهند. این کار با بررسی سود و هزینۀ رفتار برای جانور انجام می شود.

جوجههاوتخمهایکاکاییدرمیانعلفهایاطرافآشیانهبهخوبیاستتارمیشوند. 2
کاکاییهازمانبسیارکوتاهیرابرایبیرونبردنپوستۀتخمهاصرفمیکنند.امااینرفتاردربقایزادههایآنها،نقشیحیاتیدارد. 4

در یک یاختۀ گیاهی از رایج ترین بافت در سامانۀ بافت زمینه ای در ساقۀ گیاه لوبیا، هر گاه ....................... -141
1(ترکیبیآلیبدونتغییردرتعداداتمهایکربنخودبهترکیبجدیدیتبدیلشود،خاصیتاسیدیآنافزایشمییابد.
2(نوعیمولکولآلیبهمولکولهاییباتعداداتمهایکربنبرابرتجزیهشود،تعدادمولکولهایسهکربنهدرمیانیاخته

افزایشمییابد.
3(تعدادالکترونهایموجوددرساختارنوعیترکیبسهکربنهتغییریابد،پیوندپرانرژیمیاندوگروهفسفاتمولکول

ATPشکستهمیشود.
4(مجموعهایپروتئینیدرعرضغشا،مولکولهاینوکلئوتیدیوسهفسفاتهبسازد،ازتعدادگروههایفسفاتآزادنوعی

اندامکدوغشاییکاستهمیشود.
    4

یاختههاینرمآکنهایموجوددرساقۀگیاهلوبیا،تواناییفتوسنتزدارند.بنابرایناینیاختههادارایسبزدیسههستند.درغشایدرونی
راکیزهوغشایتیالکوئید،مجموعۀپروتئینیآنزیمATPسازمشاهدهمیشود.درراکیزه،مولکولهایATPبهروشاکسایشیودر
بسترۀسبزدیسه،اینمولکولهابهروشنوریتولیدمیشوند.درهردوروشازفسفاتهایآزادیاختهاستفادهشدهواینفسفاتها

بااتصالبهمولکولهایATP،ADPراایجادمیکنند.
بررسی سایر گزینه ها: 

دقتداشتهدرفرایندقندکافتودرچرخههایکربسوکالویندراندامکهایدوغشایییاخته،امکانتبدیلمولکولیبه 1
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مولکولدیگربدونتغییردرتعداداتمهایکربنوجوددارد.درقندکافتهمزمانباتبدیلقندفسفاتهبهاسیددوفسفاته،خاصیت
اسیدیافزایشمییابد.امادربسترۀسبزدیسه،اینمولکولهایاسیدسهکربنیتکفسفاتههستندکهبهقندتبدیلمیشوند.لذا

ازخاصیتاسیدیآنهاکاستهمیشود.

 مقایسۀ واکنش هایی که در آن ها، بدون تغییر در تعداد اتم های کربن، خواص شیمیایی دستخوش تغییر می شود: 
1 تبدیل قندهای سه کربنی تک فسفاته به اسیدهای سه کربنی دو فسفاته: قندکافت )کاهش تعداد الکترون های اسید نسبت به قند(

2 تبدیل اسیدهای سه کربنی دو فسفاته به مولکول های پیرووات: قندکافت )کاهش تعداد گروه های فسفات از 2 به 0(
 تبدیل مولکول های پیرووات به الکتات: تنفس یاخته ای بی هوازی )افزایش الکترون های الکتات نسبت به پیرووات(

 تبدیل مولکول های اتانال به اتانول: تنفس یاخته ای بی هوازی )افزایش تعداد الکترون های اتانول نسبت به اتانال(
 تبدیل اسیدهای سه کربنی تک فسفاته به قندهای سه کربنی تک فسفاته: چرخۀ کالوین )افزایش تعداد الکترون های قند نسبت به اسید(

 تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات: چرخۀ کالوین – )افزایش تعداد گروه های فسفات از 1 به 2(

درقندکافتهمزمانباتبدیلفروکتوزفسفاتهبهقندهایسهکربنیوتکفسفاته،مولکولهاییباتعداداتمکربنبرابرایجاد 2
ایجاد ناپایداری کربنۀ مولکولشش ،CO2 با ریبولوزبیسفسفات مولکول ترکیب از پس بسترۀسبزدیسه در همچنین میشوند.
میشودکهبهصورتخودبهخودیبهاسیدهایسهکربنیتجزیهمیشود.درقندکافتبرخالفچرخۀکالوین،تعدادمولکولهای

سهکربنیدرمیانیاختهافزایشمییابد.

 مقایسۀ واکنش هایی که در آن ها، نوعی مولکول آلی به مولکول هایی با تعداد اتم کربن برابر تجزیه می شود: 
1 تجزیۀ فروکتوز فسفاته )واجد شش اتم کربن( به قندهای سه کربنی تک فسفاته: قندکافت 

2 تجزیۀ مولکول شش کربنی و ناپایدار ابتدای کالوین به اسیدهای سه کربنی تک فسفاته: چرخۀ کالوین

عبارتی به مییابند. اکسایش مولکولها این سهکربنی، اسید به سهکربنی قندهای تبدیل با همزمان قندکافت، فرایند در  3
از باکاستهشدن فرایند این ایجادمیشود.دقتکنیددر NADH انتقالمیدهندو NAD+بهمولکولهای را الکترونهایخود

فسفاتهایآزادمیانیاخته،تعدادفسفاتهایمولکولافزایشمییابد.

 مقایسه واکنش هایی که در آن ها، تعداد الکترون های موجود در مولکول های سه کربنی تغییر می کند: 
1 تبدیل قندهای سه کربنی تک فسفاته به اسید سه کربنی دو فسفاته: قندکافت )الکترون های خود را به +NAD انتقال می دهد.( 

را   NADPH مولکول  )الکترون های  کالوین  تک فسفاته: چرخۀ  قندهای سه کربنی  به  تک فسفاته  اسیدهای سه کربنی  تبدیل   2
دریافت می کند.(

 تبدیل مولکول های پیرووات به الکتات: تنفس یاخته ای بی هوازی )الکترون های مولکول NADH را دریافت می کند.(

مشخصۀ مشترک واکنش های چرخه ای تنفس یاخته ای و فتوسنتز در یاختۀ غالف آوندی گیاه ذرت، در کدام -151
گزینه به درستی بیان شده است؟

1(فسفاتبرخیترکیباتکربندارجداشدهوبهمولکولهاینوکلئوتیدیافزودهمیشود.
2(انواعیازمولکولهاینوکلئوتیدیتولیدشده،انرژیرابهطورموقتدرخودذخیرهمیکنند.

3(آنزیمیمتعلقبهمتنوعترینگروهمولکولهایزیستی،مولکولCO2رابانوعیترکیبآلیادغاممیکند.
4(برخیکاتالیزورهایزیستیدخیلدراینفرایندها،ازتعدادمولکولهایآبموجوددرفضایاندامکمیکاهند.

    4
صورت سؤال چی میگه؟ منظور از صورت سؤال همان واکنش های چرخۀ کربس و کالوین می باشد. این واکنش ها به صورت چرخه ای انجام می شوند.

توجهداشتهباشیددرهردوفرایند،شکستپیوندهایاشتراکیدربرخیمولکولهایچرخهدیدهمیشود.بهعنوانمثال،درکربس
باآزادسازیمولکولکربندیاکسیدازمولکولهایششوپنجکربنهودرچرخۀکالوینباتبدیل10مولکولسهکربنهبه6مولکول
باصرف آنزیمهاوهمراه بهکمکبرخی پیوندهایاشتراکی اشتراکیشکستهمیشوند.شکست پیوندهای ریبولوزفسفات،برخی

مولکولهایآبصورتمیگیرد.بنابراینازتعدادمولکولهایآبدرفضایدرونیایناندامکهاکاستهمیشود.
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بررسی سایر گزینه ها: 
ADPمیتواننددرسطحپیشمادهتولیدشوند.دراینفرایند،مولکولATPتوجهداشتهباشیددرچرخۀکربس،مولکولهای 1
بادریافتیکگروهفسفاتازنوعیترکیبفسفاته،مولکولATPراایجادمیکند.بنابراینیکگروهفسفاتبهمولکولنوکلئوتیدی
افزودهمیشود.امادرچرخۀکالوین،توجهکنیدمولکولهایATPتولیدنمیشوندولذانمیتوانگفتمولکولهاینوکلئوتیدیگروه

فسفاتدریافتمیکنند.
درچرخۀکربس،انواعیازمولکولهاینوکلئوتیدیمانندNADH،ATPوFADH2تولیدمیشود.اینمولکولهامیتوانند 2
انرژیرابهطورموقتدرخودذخیرهکنندودرزماننیازیاختهبهانرژی،آنراآزادنمایند.اماتوجهکنیددرچرخۀکالوین،مولکول

نوکلئوتیدیحاملانرژیتشکیلنمیشود.

 توجه کنید در چرخۀ کالوین، مولکول های NADPH و ATP به ترتیب به مولکول های +NADP و ADP تبدیل می شوند. در این 
فرایند انرژی مولکول های نوکلئوتیدی اولیه کاسته شده و به مولکول های کم انرژی تبدیل می شوند. 

توجهکنیدآنزیمهایدخیلدرهردوچرخه،ازجنسپروتئینهستند.پروتئینها،متنوعترینگروهمولکولهایزیستیهستند. 3
اما اشتباه این گزینه کجاست؟ نکتۀ زیر رو با هم بخونیم ... 

 در چرخۀ کربس، مولکول های شش و پنج کربنی ابتدای چرخه، هر کدام یک مولکول کربن دی اکسید آزاد می کنند. اما در چرخۀ 
کالوین، مولکول های پنج کربنی ریبولوزبیس فسفات با دریافت کربن دی اکسید، به مولکول هایی شش کربنی تبدیل می شوند. در نتیجه توجه 

کنید در کربس، مولکول های CO2، آزاد و در کالوین، مصرف می شوند. 

که -161 است  صحیح  روزنه  نگهبان  یاختۀ  الکترون  انتقال  زنجیره های  در  پروتئینی  هر  با  ارتباط  در  گزینه  کدام 
الکترون ها را به گیرندۀ نهایی زنجیره انتقال می دهد؟ 

1(درتماسمستقیمبافسفولیپیدهایهردوالیۀغشاقرارگرفتهاست.
2(باانتقالذراتیواجدبارمثبت،میزانpHفضایبینغشاییراکاهشمیدهد.

3(فاقدجایگاهاختصاصیبهمنظورقرارگیریمولکولهایATPاست.
4(نسبتبهترکیبیکهازآنالکتروندریافتمیکند،آمینواسیدهایکمتریدارد.

      3
صورت سؤال چی میگه؟ منظور از صورت سؤال، پروتئین هایی هستند 
راکیزه،  الکترون غشای تیالکوئید و غشای درونی  انتقال  که در زنجیرۀ 

الکترون های دریافتی خود را به ترتیب به مولکول های +NADP و O2 انتقال 

می دهند. 

همانطورکهمیدانیدهیچیکازایندوپروتئین،برایمولکولهای
ATPجایگاهاختصاصیندارند.

 اگر یکبار بخواهیم سریع یک مقایسه ای بین انرژی مصرفی در زنجیره های انتقال الکترون انجام دهیم، داریم: 
1 پمپ های زنجیرۀ انتقال الکترون غشای درونی راکیزه و پروتئین موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون میان دو فتوسیستم غشای تیالکوئید، 

به منظور انتقال یون های هیدروژن از انرژی الکترون های برانگیخته استفاده می کنند. 
2 مجموعۀ پروتئینی آنزیم ATP ساز در غشای درونی راکیزه و غشای تیالکوئید، از انرژی حاصل از شیب غلظت یون های هیدروژن 

استفاده می کند. 

تا اینجا اومدی حیفه این تلۀ تستی رو نخونی! ... 
 ATP یک دام تستی که ممکن است برای شما دردسرساز شود، این مورد است که اشاره کنند بخشی از مجموعۀ پروتئینی آنزیم 

ساز، برای مولکول های نوکلئوتیدی و سه فسفاته )همون ATPها!(، دارای جایگاه اختصاصی )جایگاه فعال( است. دقت کنید این آنزیم برای مولکول 

 !ATP است نه ADP پیش مادۀ این آنزیم، مولکول !ATP جایگاه فعال دارد نه ،ADP
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بررسی سایر گزینه ها: 
الکترونهارابهمولکول نهایت همانطورکهدرشکلروبهرومشاهدهمیکنید،پروتئینیکهدر 1
+NADPانتقالمیدهد،تنهابافسفولیپیدهایالیۀخارجیغشایتیالکوئیددرتماساست.همچنین

راکیزه، الکترون انتقال نهاییخوددرزنجیرۀ بهگیرندۀ الکترونها انتقالدهندۀ پروتئین توجهکنید،
سومینپمپپروتئینیموجوددرغشااست.اینپروتئین،باهردوالیۀفسفولیپیدیغشادرتماساست.

 از دیگر تفاوت های میان این دو پروتئین، این است که پروتئین موجود در راکیزه، توانایی انتقال یون های هیدروژن در خالف جهت 
 pH را دارد اما این مورد در ارتباط با پروتئین موجود در غشای تیالکوئید صادق نیست. همچنین توجه کنید هر دو پروتئین در افزایش میزان
فضای درونی اندامک مؤثر هستند، یکی از آن ها با انتقال الکترون به +NADP و کاستن از غلظت هیدروژن های بستره! و دیگری با انتقال 

یون های هیدروژن به فضای میان دو غشای راکیزه!

به مربوط غشایی پروتئینهای  2
تیالکوئید،کاریبافضایبینغشایی

یاختهندارند!
برایپاسخگوییبهاینموردنیز 4

بایدبهشکلکتابدرسیتوجهویژهایداشتهباشید،همانطور
کهمشاهدهمیکنیدهردوپروتئین،ازپروتئینهایقبلیخوددر
زنجیرهاندازۀبزرگتریدارند.لذاتعدادآمینواسیدهایموجوددر

اینپروتئینهابیشترازتعدادآمینواسیدهایپروتئینهاییاستکهازآنهاالکتروندریافتمیکنند.

به طور معمول می توان یکی از شرایط ........................... در یک یاختۀ غالف آوندی واقع در رگبرگ گل رز را، در -171
........................... دانست. 

از الکترونها آزادسازی افزایش - NADH مولکول اکسایشدهندۀ ترکیب توسط ATP مولکولهای افزایشمصرف )1
FADH2مولکولهای

2(افزایشتعدادمولکولهایکربندیاکسیددرفضایدرونیراکیزه-تجزیۀمولکولدوکربنۀخارجشدهازبسترۀسبزدیسه
درتنفسنوری

3(کاهشعملکردبرخیکاتالیزورهایزیستیموجوددربسترۀراکیزه-فعالیتبسیارشدیدآنزیمینوعیمجموعۀپروتئینیدر
غشایدرونیآن

4(کاهشغلظتیونهایهیدروژندربسترۀسبزدیسه-فعالیتانرژیخواهنوعیپروتئینسراسریواقعمیاندوفتوسیستم
      3

یکیاززمینههایتغییرفعالیتآنزیمها)کاتالیزورهایزیستی(،تغییرمیزاناسیدیتۀمحیطعملکردآنهامیباشد.همانطورکه
یونهای پروتئین، این است. ATPساز آنزیم پروتئینی ازمجموعۀ آنها عبور راکیزه، بسترۀ به پروتونها ورود راه تنها میدانید
هیدروژنرادرجهتشیبغلظتبهبسترهانتقالمیدهدودرنتیجهمیزانpHفضایدرونیراکیزهرااسیدیترمیکند.بااینکار

زمینۀغیرفعالشدنبرخیآنزیمهاوکاهشعملکردآنهاوجوددارد.
بررسی سایر گزینه ها: 

بهطورکلیفعالیتپروتئینهایپمپکنندۀیونهایهیدروژندردوسویغشایدرونیراکیزه،بامیزاناکسایشترکیبات 1
نوکلئوتیدیNADHوFADH2رابطۀمستقیمدارد.امانبایداینگزینهراانتخابمیکردید،تلۀ تستی زیرو بخون تا بفهمی هفت خط کیه؟! 

 عزیزان توجه کنید که منظور از ترکیب اکسایش دهندۀ مولکول NADH، همان نخستین پمپ پروتئینی موجود در زنجیره است، 

این پروتئین نمی تواند الکترون های حاصل از اکسایش مولکول های FADH2 را دریافت کند. چون این مولکول های نوکلئوتیدی توسط دومین جزء 

زنجیره، اکسایش می یابند. بنابراین افزایش آزادسازی الکترون از مولکول های FADH2، تأثیری بر میزان مصرف انرژی این پروتئین ندارد. 

 ATP خب حاال من یه چیزی بت بگم! ببین این نکته رو به صورت آموزشی اوردم واست تا یاد بگیری! اگه حواستو جمع می کردی این پروتئین اصال
مصرف نمی کند! هزاربار گفتیم اون انرژی حاصل از الکترون های برانگیخته است. یعنی این گزینه دو غلط داشت.
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ایندوگزینههممطمئناًقربانیهایزیادیگرفتهاست.توجهکنید،درتنفسنورینوعیمولکولپنجکربنیدربسترۀ 4 و 2
سبزدیسه،تجزیهشدهومولکولهایدووسهکربنیراایجادمیکند.مولکولدوکربنیازسبزدیسهخارجشدهودرواکنشهایی
کهبخشیازآنهادرراکیزهانجاممیشود،CO2ازدستمیدهد.بنابراینمیتوانانتظارداشتیکیازشرایطافزایشمولکولهای
CO2درراکیزه،فرایندتنفسنوریباشد.همچنینتوجهداریمدرزنجیرۀانتقالالکترونمیاندوفتوسیستمتیالکوئید،نوعیپمپ
پروتئینیوجوددارد.اینپمپ،یونهایهیدروژنراباانتقالفعالازبسترهبهدرونتیالکوئیدانتقالمیدهدوغلظتآنهارادر

بسترهکاهشمیدهد. این همه صحبت کردیم اما برای چی نباید این گزینه ها را انتخاب می کردید؟ تلۀ تستی زیر منتظرته!!! 

 همان طور که می دانید گیاه گل رز، نوعی گیاه C3 است. در این گیاهان، یاخته های غالف آوندی در رگبرگ مشاهده می شوند اما 

سبزدیسه ندارند!!! به عبارتی اصال توانایی فتوسنتز ندارد. بنابراین با خواندن دقیق نوع گیاه می توانستید روی گزینه های 2 و 4 خط بکشید! باز هم 

شیطنت طراح شما را اذیت کرد! 

 خب دوستان در آزمون های قبلی هم این مورد را بیان کردیم که یکی از ترفندهایی که از طرف طراحان سؤال به کار گرفته می شود 

تا شما را به دام بیندازند، این مورد است که در صورت سؤال، واژه یا واژه های کلیدی را جایگذاری می کنند که با در نظر گرفتن آن ها، برخی گزینه ها 

مثل آب خوردن حذف می شوند. طوالنی بودن و مفهومی بودن گزینه ها، ابدًا نباید شما را از توجه به صورت اصلی سؤال باز دارد. 

چند مورد تنها در بعضی از انواع تنفس در یاخته های فتوسنتزکنندۀ برگ گیاه شبدر، روی می دهد؟ -181
الف( محل آغاز واکنش های شیمیایی آن ها، درون نوعی اندامک دو غشایی یاخته است.

ب( همزمان با مصرف مولکول آب، پیوند اشتراکی میان دو اتم کربن نوعی مولکول پنج کربنی شکسته می شود. 
ج( ترکیب حاصل از تجزیۀ نوعی مولکول پنج کربنی، در فضای درونی راکیزه به آزادسازی مولکول CO2 می پردازد.

د( با انتقال گروه فسفات معدنی به مولکول های ADP، از غلظت فسفات های آزاد فضای درونی نوعی اندامک کاسته می شود. 
4)4   3)3   2)2   1)1

      4
همۀمواردتنهادرارتباطبابعضیازانواعتنفسصحیحهستند.همانطورکهمیدانیددراینسؤالبایدتنفسیاختهایهوازی،

تنفسیاختهایبیهوازی)الکتیکیوالکلی(وهمچنینتنفسنوریرادرنظربگیرید.
بررسی همۀ موارد: 

اینمورددررابطهباتنفسیاختهایهوازیوتخمیرنادرستاستودرموردتنفسنوریصحیحاست! الف
اینگزینهدرارتباطباتنفسیاختهایهوازیوتنفسنوریصحیحاست.درتنفسنوری،مولکولپنجکربنیبهدومولکول ب
سهکربنیودوکربنیشکستهمیشود.مولکولدوکربنیدرواکنشهاییکهبخشیازآنهادرراکیزهانجاممیشود،یکمولکول
کربندیاکسیدازدستمیدهد.درتنفسیاختهاینیزدرچرخۀکربس،مولکولپنجکربنیبهآزادسازیمولکولکربندیاکسید

میپردازد.امادرتخمیرهایالکتیکیوالکلیمولکولپنجکربنینداریم!
اینموردنیزتنهادرارتباطباتنفسنوریصحیحاست!دقتکنیدمولکولپنجکربنهایکهدرکربسایجادمیشود،باتجزیۀ ج

خودنوعیمولکولچهارکربنیایجادمیکند.اینمولکولچهارکربنی،نمیتواندکربندیاکسیدآزادکند.
اینموردنیزتنهادرارتباطباتنفسیاختهایهوازیصحیحاست.درغشایدرونیراکیزه،آنزیمATPساز،فسفاتهایآزاددر د

فضایدرونیراکیزهرابامولکولADPادغاممیکندومولکولهایATPرابهصورتاکسایشیبازسازیمیکند.

کدام مورد، در ارتباط با گیاهی صحیح است که یاخته های نگهبان روزنۀ آن ها در شب، تجمعی از یون های پتاسیم -191
و کلر را در میان یاخته خود دارد؟

1(بهکمکآنزیمیفاقدجایگاهاختصاصیبهمنظورقرارگیریمولکولهایاکسیژن،مولکولCO2رابهصورتنوعیاسید
چهارکربنیتثبیتمیکند.

2(یاختههایفتوسنتزکنندۀموجوددررگبرگ،اسیدچهارکربنیتولیدیدریاختههایمیانبرگرابهواسطۀپالسمودسمها
دریافتمیکنند.

3(درفرایندتشکیلقندهایسهکربنیدربسترۀکلروپالستیاختههایغالفآوندی،مولکولهاینوکلئوتیدیاکسایشمییابند.
4(همزمانبابازبودنمنفذمیانیاختههاینگهبانروزنه،مولکولهایATPبهشکلنوریدرمیانبرگتولیدمیشوند.
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     1
صورت سؤال چی میگه؟ منظور از گیاهی که در صورت سؤال بیان شده است، گیاه CAM می باشد. این گیاه، در شب روزنه های هوایی خود را باز 

می کند. بنابراین یاخته های نگهبان روزنه در این گیاهان، در این زمان دارای تجمعی از یون های پتاسیم و کلر در میان یاختۀ خود هستند.  

تثبیتکربندرآنهادر تفاوتکه این با تثبیتکربنوجوددارد، برای C4مانندگیاهان CAMدومسیرگوناگون درگیاهان
اولیۀکربندر تثبیت انجاممیشود. زمانهایمتفاوت بلکهدر تقسیمبندیمکانینشده، بهعبارتی و نیست یاختههایمتفاوت
شبکهروزنههابازندوچرخۀکالویندرروزانجاممیشودکهروزنههابستهاند.آناناسازاینگیاهاناست.دقتکنیدیاختههای
میانبرگدراینگیاهاندارایآنزیمیهستندکهبهاکسیژنتمایلیندارد)فاقدجایگاهفعالبرایاکسیژناست.(اینآنزیممولکول

کربندیاکسیدرادرقالبنوعیاسیدچهارکربنیتثبیتمیکند.
بررسی سایر گزینه ها: 

توجهداشتهباشید،دراینگیاهانباآنکهدومسیرگوناگونبرایتثبیتمولکولهایکربندیاکسیدوجوددارد،اماتقسیمبندی 2
CO2،مکانیوجودندارد.بهعبارتیایناسیدچهارکربنۀتولیدیدراولینمسیرآنزیمیتثبیتکربن،درهمینیاختههایمیانبرگ

ازدستمیدهد.
دقتداشتهباشیددرچرخۀکالوین،همزمانباتولیدقندهایسهکربنۀتکفسفاتهازاسیدهایسهکربنۀتکفسفاته،مولکولهای 3
اینگیاهان، امادقتکنید،یاختۀغالفآوندیدر انجاممیشود. اینفرایندهادربسترۀسبزدیسه NADPHاکسایشمییابند.

کلروپالستندارد!درگیاهانC4برایتثبیتکربندیاکسیدتقسیمبندیمکانیوجودداردویاختههایغالفآوندیدراینگیاهان،
کلروپالستدارد.

 یاخته های غالف آوندی در گیاهان C4 برخالف گیاهان CAM و C3 واجد کلروپالست، آنزیم روبیسکو، سامانه های تبدیل کنندۀ 
انرژی نورانی به شیمیایی، مرکز واکنش، آنتن های گیرندۀ نور و ... هستند. 

تولیدنوریمولکولهایATPدرواکنشهایوابستهبهنوراتفاقمیافتد.دقتکنیدروزنههادرشبدراینگیاهانبازهستند. 4
لذانمیتوانبازبودنروزنهوتولیدنوریمولکولATPرابهصورتهمزماندراینگیاهانانتظارداشت.

 روزنه های هوایی در گیاهان C3 و C4 در شب بسته و در روز باز هستند. در مقابل در گیاهان CAM، این روزنه ها در شب باز و 
در روز بسته هستند. 

رخ -201 آناناس  گیاه  سبزدیسه  بسترۀ  در   ADP مولکول  به  فسفات  گروه  انتقال  که شدت  شبانه روز  از  زمانی  در   
می دهد، وقوع کدام گزینه محتمل است؟ 

1(درگیاهگلرز،امکانتولیدمولکولهایچهارکربنیدرفضایدرونیاندامکهایدوغشاییوجودندارد.
2(درگیاهذرت،فعالیتکربوکسیالزیروبیسکوازتعدادمولکولهایCO2سبزدیسۀدریاختههایمیانبرگمیکاهد

3(درگیاهگلرز،نوعیآنزیمواجدپیوندهایپپتیدی،مولکولهایریبولوزبیسفسفاتراباCO2درتیالکوئیدادغاممیکند.
4(درگیاهذرت،ترکیبایجادشدهازتجزیۀاسیدهایچهارکربنیدریاختههایغالفآوندیگیاه،واردواکنشهایچرخهایمیشود.

      4
صورت سؤال چی میگه؟ دقت کنید آناناس نوعی گیاه CAM است. در این گیاهان در روز واکنش های وابسته به نور شدت می یابند و لذا انتقال 

گروه های فسفات آزاد به مولکول  های ADP در بسترۀ سبزدیسه بیشتر می شود. بنابراین منظور از بازه ای از شبانه روز، روز می باشد. 

گیاهذرتنوعیگیاهC4است.دراینگیاهانهردومرحلۀتثبیتکربندرروزانجاممیشوند.همچنیناینگیاهاندومسیرآنزیمی
گوناگونبرایتثبیتکربندارندکهتقسیمبندیمکانیشدهاست.دراینگیاهان،ابتداتحتتأثیرآنزیمیکهتمایلیبهاکسیژن
ندارد،دریاختههایمیانبرگ،اسیدچهارکربنیایجادمیشودسپسایناسیدازطریقپالسمودسمهابهیاختۀغالفآوندیوارد

میشود.درمرحلۀبعدکربندیاکسیدحاصلازتجزیۀاسیدچهارکربنیواردچرخۀکالوینمیشود.
بررسی سایر گزینه ها: 

دقتداشتهباشیدگیاهگلرز،نوعیگیاهC3است.لذاتنهامیتوانددرچرخۀکالوین،بهتثبیتکربنبپردازد.بنابرایننمیتواند 1
درنخستینمسیرآنزیمی،کربندیاکسیدرادرقالبنوعیاسیدچهارکربنیتثبیتنماید. اما برای چی این گزینه غلط شد؟
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 دقت کنید در برخی مواقع سؤاالتی مانند سؤال باال مطرح می شود. در این سؤاالت شما یک معیار مهم )اینجا مسیر اول تثبیت 

کربن( را در نظر می گیرید و لذا از توجه به موارد جزئی تر چشم پوشی می کنید. دقت کنید اگرچه در گیاهان C3، کربن دی اکسید در قالب اسید 

چهارکربنی تثبیت نمی شود. اما نمی توان گفت مولکول چهار کربنه در آن ایجاد نمی شود. به عنوان مثال می تواند در چرخۀ کربس به تولید انواعی 
از مولکول های چهار کربنی بپردازد.  

2 خب این مورد هم یک تلۀ تستی کوچیک داره ... 

 توجه داشته باشید در گیاهان C4، نخستین مرحلۀ تثبیت کربن بدون کمک آنزیم روبیسکو و در یاخته های میانبرگ انجام می شود 

و دومین مسیر آنزیمی تثبیت کربن به کمک آنزیم روبیسکو و در یاخته های غالف آوندی گیاه انجام می شود. دقت کنید که یاخته های میانبرگ، 
توانایی رونویسی از ژن  یا ژن های مربوط به ساخت آنزیم روبیسکو را ندارند. 

 به این مورد دقت داشته باشید که اگرچه مسیرهای آنزیمی متفاوتی برای تثبیت کربن در یاخته های میانبرگ و غالف آوندی 
گیاهان C4 وجود دارد، اما در هر دو نوع یاخته واکنش های وابسته به نور به صورت مشابه انجام می شود. به عبارتی هر دو نوع یاخته دارای 

فتوسیستم دارای آنزیم ATP ساز در غشای تیالکوئید و ... هستند.

درگیاهگلرزتثبیتکربنفقطدرچرخۀکالوینانجاممیشود.دربسترۀسبزدیسۀیاختههایمیانبرگاینگیاهان،آنزیم 3
روبیسکووجوددارد.اینآنزیم،نوعیآنزیمپروتئینیبودهولذادارایمونومرهایآمینواسیدیاست.توجهکنیداینآنزیممولکولهای

ریبولوزبیسفسفاتراباکربندیاکسیددربسترۀسبزدیسهنهدرتیالکوئیدادغاممیکند!

 دوستان توجه کنید، گاهی طراحان با جابه جایی واژه های مشابه یکدیگر نیز می توانند شما را به دام بیندازند، به عنوان مثال دقت 

کنید این مولکول های ریبولوزبیس فسفات هستند که بر روی آنزیم روبیسکو دارای جایگاه اختصاصی هستند نه مولکول های ریبولوز فسفات! این 

سبک سؤاالت در کنکور های سال 98 و 99، زیاد مورد استفاده قرار گرفت. 

سایر -211 به  نسبت  نادرستی  یا  درستی  نظر  از  گزینه  کدام   ،6 فصل  در  دوازدهم  درسی  کتاب  مطالب  به  توجه  با 
گزینه ها، متفاوت بیان شده است؟ 

1(هرنوعگیاهواجدتواناییتثبیتکربندرشب،دارایدیسههایویژهبهمنظورذخیرۀترکیباتپلیساکاریدیمیباشد.
2(هراندامکتولیدکنندۀمولکولهایATPدریاختۀنگهبانروزنه،محلانجامبرخیواکنشهایتنفسنوریمحسوبمیشود.
3(هرنوعرنگیزۀفتوسنتزیقابلمشاهدهدرآنتنهایگیرندۀنور،ضمنازدستدادنالکترون،برخیترکیباتزنجیره

راکاهشمیدهد.
4(هرزنجیرۀانتقالالکتروندریاختۀغالفآوندیذرت،باصرفانرژیزیستی،یونهایهیدروژنرادرخالفجهت

شیبغلظتانتقالمیدهد.
     2

 یکی دیگر از س��بک تس��ت هایی که به تازگی در دو کنکور اخیر مورد توجه طراحان قرار گرفته اس��ت، اش��اره به س��ؤاالتی است که 

در ابتدای آن ها واژه های »هر« یا »همه« اس��تفاده می ش��ود. در این سؤاالت ش��ما نباید به دنبال گزینۀ درست باشید!!!! بهترین راه برای این گونه 

سؤاالت، رد گزینه است نه تأئید گزینه!! 

همانطورکهمیدانیدیاختۀنگهبانروزنه،تنهایاختۀتمایزیافتۀروپوستیباتواناییفتوسنتزاست.دراینیاخته،سبزدیسهوراکیزه
میتوانندبهتولیدمولکولهایATPبپردازند.درسبزدیسه،اینمولکولهابهصورتنوریتولیدمیشوندودرراکیزه،بهصورت
اکسایشی!!هردونوعاندامکمحلانجامبرخیازواکنشهایتنفسنوریمیباشند.تجزیۀمولکولپنجکربنیبهمولکولهایسهو
دوکربنیدربسترۀسبزدیسهانجاممیشود.اینمولکولدوکربنهازسبزدیسهخارجشدهودرواکنشهاییکهبخشیازآنهادر

راکیزهانجاممیشود،CO2ازدستمیدهد.
بررسی سایر گزینه ها: 

گیاهانCAMبرخالفدونوعگیاهدیگر،میتوانندتثبیتکربنرادرشبانجامدهند.نخستینمرحلۀتثبیتکربنبااستفاده 1
ازآنزیمیغیرروبیسکودریاختههایمیانبرگودرشبانجاممیشود.امادقتکنید،ترکیباتپلیساکاریدیدرکریچۀاینگیاهان

ذخیرهمیشودنهدیسه!!!
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 یکی از ویژگی های یاخته های گیاهی، داشتن اندامکی به نام واکوئول است. در این اندامک، مایعی به نام شیرۀ واکوئولی قرار دارد 
که ترکیبی از آب و مواد دیگر است. ترکیبات شیره از گیاهی به گیاه دیگر و حتی در بافت های مختلف یک گیاه نیز با یکدیگر متفاوت است. 

 واکوئول محل ذخیرۀ ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی است که در گیاه ساخته می شود. آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی 
است که در واکوئول ذخیره می شود. آنتوسیانین در ریشۀ چغندر قرمز، کلم بنفش و پرتقال توسرخ وجود دارد. رنگ آنتوسیانین در pHهای 

متفاوت تغییر می کند.

ارتباط با روش های سازش گیاهان در مناطق گرم و خشک خواندیم، گیاهان CAM دارای ترکیبات پلی ساکاریدی در   در 
واکوئل  های خود هستند. این ترکیبات پلی ساکاریدی، آب را در کریچه ذخیره می کنند تا در شرایط کم آبی مورد استفادۀ گیاه قرار گیرد. 

رنگیزههایفتوسنتزیدرغشایتیالکوئیدقراردارند.افزونبرسبزینهکهبیشترینرنگیزهدرسبزدیسههااست،کاروتنوئیدها 3
نیزدرغشایتیالکوئیدقراردارند.وجودرنگیزههایمتفاوت،کاراییگیاهرادراستفادهازطولموجهایمتفاوتافزایشمیدهد.
دقتکنیدازمیانرنگیزههایفتوسنتزی،فقطسبزینۀaمیتوانددرمرکزواکنشفتوسیستمهامشاهدهشود.بهعبارتیسبزینۀ
bوکاروتنوئیدها،درمرکزواکنشفتوسیستموجودندارندونمیتوانندالکترونهایخودرابهزنجیرۀانتقالالکترونانتقالدادهو

سببکاهشاعضایزنجیرهشوند.

 رنگیزه های فتوسنتزی: 
1 از میان رنگیزه های فتوسنتزی، فقط سبزینۀ a می تواند در مرکز واکنش فتوسیستم موجود باشد. هر سه نوع رنگیزه می توانند در آنتن های 

گیرندۀ نور دیده شوند. 
 ،b به درون زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد. به عبارتی رنگیزه های کاروتنوئیدی و سبزینۀ a 2 تنها امکان آزادسازی الکترون از سبزینۀ

الکترون خود را انتقال نمی دهند، بلکه انرژی الکترون های برانگیخته خود را به رنگیزۀ مجاور انتقال می دهند. 
 با توجه به نمودار طیف جذبی این رنگیزه ها می توانیم موارد زیر را برداشت کنیم: 

الف( محدودۀ پرتوهایی با طول موج 400 تا 450 نانومتر، مربوط به نور بنفش است. در این محدوده هر سه نوع رنگیزه a و b و کاروتنوئید 
جذب نوری دارند. کلروفیل a از همه بیشتر و کلروفیل b از همه کمتر! 

ب( محدوده پرتوهایی با طول موج 450 تا 500 نانومتر مربوط به نور آبی است. در این محدوده هر سه نوع رنگیزه جذب نوری دارند اما 
جذب نوری کلروفیل b از همه بیشتر و کلروفیل a از همه کمتر است. 

ج( محدودۀ 500 تا 550 نانومتر، مربوط به نور سبز است. در آن کاروتنوئیدها بیشترین میزان جذب نور را دارند و جذب نوری سبزینه های 
a و b بسیار کم است. 

د( در محدودۀ 550 تا 600 نانومتر، کلروفیل a و b کمترین میزان جذب نوری را دارند. )کمترین جذب در طول موج 630 است و دیگر 
کاروتنوئیدها جذب ندارند.(

ه( در محدودۀ نور مرئی هر دو سبزینه، دارای دو قلۀ جذبی هستند. قلۀ اول محدودۀ 400 تا 500 نانومتر است و قلۀ دوم در محدودۀ 600 
تا 700 است. بزرگترین قلۀ جذبی هر دو سبزینه در بازۀ 400 تا 500 نانومتر می باشد. 

و( در محدودۀ 400 تا 500 نانومتر، ابتدا قلۀ جذبی سبزینۀ a و سپس سبزینۀ b و در محدودۀ 600 تا 700 ابتدا، قلۀ جذبی سبزینۀ b و 
سپس سبزینۀ a را داریم.

 دقت کنید این محدوده طیف جذبی در کتاب درسی به صورت کلی بیان شده است. اما مثاًل حداکثر طیف جذبی سبزینۀ a در 
فتوسیستم ها، 680 و 700 است. 

دریاختۀغالفآوندیذرت،سهنوعزنجیرۀانتقالالکترونوجوددارد،دوتادرتیالکوئیدویکیدرغشایدرونیراکیزه!توجه 4
کنیدازمیاناینزنجیرهها،تنهازنجیرۀموجوددرغشایدرونیراکیزهوزنجیرۀواقعدرمیاندوفتوسیستممیتوانندبااستفادهاز
،NADP+پمپپروتئینی،یونهایهیدروژنرادرخالفجهتشیبغلظتعبوردهند.زنجیرۀانتقالالکترونمیانفتوسیستم1و

فاقدپروتئینسراسریانتقالدهندۀیونهایهیدروژناست.
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چند مورد تنها در ارتباط با برخی از دیسک های پروکاریوت ها، به طرز صحیحی بیان شده است؟ -221
الف( واجد ژن یا ژن هایی با توانایی ایجاد مقاومت در برابر پادزیست ها می باشند. 

ب( تعداد پیوندهای فسفودی استر در ساختار آن ها با تعداد مولکول های قند پنج کربنی برابر است. 
ج( ویژگی هایی را به باکتری ها اضافه می کنند که از قبل در آن ها وجود نداشته است.

د( پیش از آغاز همانندسازی به کمک برخی آنزیم های پروتئینی، از تعداد پروتئین های هیستون آن کاسته می شود.
4)4   3)3   2)2   1)1

    1
دراینسؤالبایدبهدنبالعبارتهاییبگردیمکهمشخصۀهمۀفامتنهایکمکینمیباشدوتنهادرارتباطبابرخیازآنهاصحیح

است.تنهاموردالفدرارتباطبابرخیازانواعفامتنهایکمکیصحیحاست.
بررسی موارد: 

دیسکهامولکولهایدورشتهایوخارجفامتنیهستندکهدارایژنهایمتفاوتینسبتبهفامتناصلییاختهدارند.برخی الف
ازانواعدیسکها،دارایژنمقاومتبهپادزیستمیباشندوبرخیازدیسکهافاقدچنینویژگیهستند.

پالزمیدها،مولکولهایدنایحلقویهستند.دراینمولکولها،دوانتهایرشتههایپلینوکلئوتیدیبهیکدیگرمتصلشدهو ب
انتهایبستهایراتشکیلدادهاست.لذاتعدادپیوندهایفسفودیاسترباتعدادنوکلئوتیدهابرابراست.درهرنوکلئوتیدموجوددر
دنا،یکقنددئوکسیریبوزوجودداردا،لذامیتوانگفتتعداداینپیوندهایفسفودیاسترباتعدادقندهایپنجکربنینیزبرابراست.

اینمورددررابطهباهمۀدیسکهاصحیحاست! ج
توجهداشتهباشید،ایندیسکهاهمانطورکهگفتهشد،نوعیمولکولدنایحلقویبادوانتهایبستههستند.اینمولکولها، د

هیستونندارند.

 دیسک ها: 
1 دیسک ها را فام تن های کمکی نیز می نامند. چون حاوی ژن هایی هستند که در فام تن اصلی باکتری وجود ندارند. مثاًل ژن مقاومت به 
پادزیست در برخی از انواع دیسک ها یافت می شود. این ژن ها، به باکتری ها این امکان را می دهد که پادزیست ها را به موادی غیر کشنده و 

قابل استفاده برای خود تبدیل کند. 
2 برخی دیسک ها برای آنزیم EcoR1، جایگاه تشخیص دارند و برخی از دیسک ها، جایگاه تشخیص ندارند. برخی از دیسک هایی که 
برای این آنزیم جایگاه تشخیص دارند، بیش از یک عدد جایگاه تشخیص دارند. نمی توان گفت هر دیسکی برای آنزیم EcoR1، جایگاه 

تشخیص دارد. 
 پالزمیدها در سلول های هسته دار و بدون هسته یافت می شوند. به عبارتی این مولکول ها، فقط در باکتری وجود ندارند بلکه می توانند در 

برخی سلول های یوکاریوتی مانند قارچ ها و مخمرها نیز یافت شوند. دقت کنید همۀ انواع قارچ ها الزامًا دیسک ندارند. 
 همۀ پالزمیدها به صورت مولکول های دنای حلقوی هستند. بنابراین نمی توان در ساختار آن ها، هیستون و نوکلئوزوم مشاهده کرد. 

 در ساختار همۀ انواع پالزمیدها حداکثر )نه همواره!( چهار نوع نوکلئوتید با باز های آلی مختلف )نه قند متفاوت( یافت می شود. قند موجود 
در ساختار آن ها، دئوکسی ریبوز )نه ریبوز!( است. در ساختار این مولکول می توان گفت هیچ گاه، باز آلی یوراسیل مشاهده نمی شود. 

 هر پالزمید فقط یک جایگاه آغاز همانندسازی دارد ولی می تواند چندین عدد جایگاه آغاز رونویسی داشته باشد! به عبارتی همۀ ژن ها در 
این مولکول از یک جایگاه آغاز رونویسی مشترک استفاده نمی کنند. 

در فرایند همسانه سازی مولکول های دنا با استفاده از فام تن های کمکی، همواره پیش از ........................ الزم است -231
ابتدا ............................ 

1(واردکردندناینوترکیببهیاختۀمیزبان-نوعیآنزیمپروتئینی،تعدادیپیوندسستبیندوانتهایچسبندهدر
مولکولدناتشکیلدهد.

2(اتصالقطعۀدناموردنظربهفامتنکمکی-برخیآنزیمهایمؤثردرسامانۀدفاعیباکتری،بهتجزیۀپیوندهایاشتراکیبپردازند.
3(جداسازییاختههایتراژنی-بااستفادهازبرخیموادشیمیایی،منافذیدردیوارۀیاختۀگیرندۀدناینوترکیبایجادشود.
4(تولیدمحصولنهاییژنموردنظردریاختههایمیزبان-رنابسپاراز2بهتوالینوکلئوتیدیپیشازژنمتصلشود.
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    2
این سؤال، توانایی شما در به یادآوری مراحل مختلف همسانه سازی مولکول های دنا را به چالش می کشد، بزن بریم ببینیم چیا داریم ...  

دومینمرحلهازفرایندهمسانهسازیمولکولدنا،اتصالقطعهدنایموردنظربهفامتنکمکیاست.پیشازاینمرحله،جداسازی
قطعهایازدناضروریاست.اینکاربهکمکآنزیمهایبرشدهندۀدرباکتریانجاممیشود.اینآنزیمهاجزءسامانۀدفاعیباکتری
محسوبمیشوند.همانطورکهمیدانیداینآنزیمهاانواعگوناگونیدارند،وپیوندهایفسفودیاسترموجوددردناراهیدرولیزمیکنند.

بررسی سایر گزینه ها: 
درسومینمرحلهازفرایندهمسانهسازی،واردکردندناینوترکیببهیاختۀمیزبانصورتمیگیرد.پیشازاینمرحلهباید 1
قطعهایازدنایموردنظربهفامتنکمکیمتصلشود.اینکاربهکمکآنزیملیگازانجاممیشود.اما شما دوست عزیز نباید این گزینه 

رو انتخاب می کردی! می پرسی چرا! تلۀ تستی زیرو بخون ... 
 زیستازی های نازنین دقت کنید در دومین مرحله از فرایند همسانه سازی مولکول های دنا یا همان »اتصال قطعه دنای مورد نظر به 

فام تن کمکی«، آنزیم لیگاز با تشکیل پیوندهای فسودی استر، ژن مورد نظر را به فام تن کمکی متصل می کند. در این مرحله پیوندهای هیدروژنی به 

صورت خود به خودی میان نوکلئوتیدهای مکمل و انتهاهای چسبنده برقرار می شود. هیچ آنزیمی در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش ندارد. 

 همچنین دقت کنید در رونویسی و همانندسازی، آنزیم های رنابسپاراز و هلیکاز تنها توانایی شکستن پیوندهای هیدروژنی میان 
دو رشتۀ نوکلئوتیدی را دارند. هیچ کدام از این دو آنزیم پیوند هیدروژنی تشکیل نمی دهند. 

 حاال که تا اینجا اومدید بذارید باز هم تاکید کنم، در اولین مرحلۀ همسانه سازی نیز، آنزیم های برش دهنده پیوند اشتراکی 
)فسفودی استر( میان نوکلئوتیدها را برش می زنند. این آنزیم ها نمی توانند پیوندهای هیدروژنی میان نوکلئوتیدهای مکمل را بشکنند. پس 

حسابی حواستونو جمع کنین که مطمئنًا در آزمون های پیش رو، این موارد را خواهید دید. 

از مرحله آخرین در تراژنی یاختههای جداسازی  3
همسانهسازیصورتمیگیرد.پیشازاینمرحله،دنای
میشود. وارد باکتری مثاًل میزبان یاختۀ به نوترکیب
ایجادمیکنند. باکتری منافذیدردیوارۀ بدینمنظور
اینمنافذ،رامیتوانبهکمکشوکالکتریکییاشوک

حرارتی،همراهباموادشیمیاییایجادکرد.
بهمنظورتولیدمحصولنهاییژنموردنظر،بایدآنزیمرنابسپارازبهتوالیراهاندازپیشازژنمتصلشدهواولیننوکلئوتید 4
مناسببرایانجامرونویسیراپیداکند.پسازآنبارونویسیازژنوتولیدمولکولرنا،میتواندمحصولنهاییرابسازد.امانکتهای

کهبایددراینگزینههمبهآندقتکنید،توجهبهواژۀ»همواره«درصورتسؤالاست.

 اگر یاختۀ میزبان، باکتری باشد، آنگاه تمامی ژن های موجود در یاخته )چه روی دنای اصلی و چه روی دیسکی که ممکن است 

داشته باشد و چه بر روی دنای نوترکیب( همگی توسط یک نوع آنزیم رنابسپاراز به نام رنابسپاراز پروکاریوتی رونویسی می شوند. بنابراین دقت کنید 

ممکن است یاختۀ میزبان اصاًل آنزیم رنابسپاراز 2 نداشته باشد.

چند مورد، به منظور تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟ -241
»هر آنزیمی که توانایی تشکیل نوعی پیوند میان دو مولکول نوکلئوتیدی را دارد، .........................« 
الف( به منظور انجام عملکرد خود، با نوکلئوتیدهای توالی راه انداز اتصال فیزیکی برقرار می کند. 

ب( ضمن مصرف مولکول های  آب، گروهی از پیوندهای اشتراکی مولکول دنا )DNA( را هیدرولیز می کند.
ج( در فضای درونی نوعی اندامک دو غشایی، رشته های پلی نوکلئوتیدی دنا را در جایگاه فعال خود قرار می دهد. 

د( خاصیت پلیمرازی داشته و با اتصال مونومرهای نوکلئوتیدی به یکدیگر، نوعی رشتۀ پلی نوکلئوتیدی خطی می سازد.  
4)4   3)3   2)2   1)1

      4
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عبارتی همان طور که گفته شد، پیوندهای هیدروژنی به صورت خودبه خودی تشکیل می شوند. آنزیم های دنابسپاراز، انواع رنابسپاراز و لیگاز 
مدنظر سؤال هستند. 

همۀ موارد به نادرستی بیان شده اند. 
بررسی موارد: 

الف این مورد در ارتباط با آنزیم رنابسپاراز صادق است، این آنزیم با اتصال به توالی راه انداز، اولین نوکلئوتید مناسب برای رونویسی 
را پیدا می کند. 

 دقت داشته باشید، آنزیم دنابسپاراز نیز می تواند با توالی 
راه انداز اتصال برقرار کند. همان طور که می دانید همانندسازی از کل دو 
رشتۀ مولکول دنا انجام می شود، بنابراین با انجام هر بار همانندسازی، الزامًا 
آنزیم های دنابسپاراز با توالی راه انداز تماس برقرار می کنند. اما دقت کنید آیا 
می توان گفت همۀ آنزیم های دنابسپاراز با راه انداز تماس پیدا می کنند؟ خیر! 
چون ممکن است یک دو راهی همانندسازی در انتهای مولکول دنا ایجاد شود 

که در مسیر آن، توالی راه اندازی قرار نگرفته باشد. اینم یه نکتۀ زیستازی!!

همچنین به این مورد نیز توجه کنید، آنزیم لیگاز برای انجام عملکرد خود نیازی به اتصال به توالی راه انداز ندارد. این آنزیم میان 
نوکلئوتیدها، پیوند فسفودی استر تشکیل می دهد.  

ب از میان آنزیم های مطرح شده فقط آنزیم دنابسپاراز است که می تواند به تجزیۀ پیوندهای اشتراکی در مولکول دنا بپردازد. 

 آنزیم دنابسپاراز دو فعالیت نوکلئازی و بسپارازی دارد. همانندسازی با دقت زیادی انجام می شود اما گاها پیش می آید که 
این آنزیم نوکلئوتید نامناسبی را روبه روی رشتۀ دنای اولیه قرار دهد، در این شرایط آنزیم دنابسپاراز با هر نوکلئوتیدی که می گذارد، به عقب 
برمی گردد و از صحت جایگذاری اطمینان حاصل می کند، اگر اشتباه بود، پیوند اشتراکی را را بریده و نوکلئوتید درست را جایگذاری می کند. 

به این فرایند ویرایش می گویند. 

 در رونویسی امکان تشکیل پیوندهای فسفودی استر و تشکیل و شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی وجود دارد. اما در این فرایند 
پیوندهای فسفودی استر شکسته نمی شوند. به عبارتی آنزیم رنابسپاراز فاقد توانایی شکستن پیوندهای فسفودی استر است. 

 به این مورد دقت کنید، جهت حرکت آنزیم رنابسپاراز در مولکول دنا، یک طرفه بوده اما آنزیم دنابسپاراز با برگشت به عقب، 
می تواند در دو جهت حرکت کند. همچنین آنزیم لیگاز اصاًل توانایی حرکت بر روی مولکول دنا را ندارد. 

این آنزیم ها در فضای آزاد  اندامک نخواهد داشت و  باکتری باشد،  این مورد توجه داشته باشید، اگر یاختۀ ما،  ج خب برای رد 
میان یاخته فعالیت خواهند داشت. 

د این مورد نیز که اظهرمن الشمس است. دقت کنید آنزیم لیگاز، خاصیت بسپارازی ندارد، به عبارتی این آنزیم یک  پیوند تشکیل 
می دهد. اما آنزیم های رنابسپاراز همانند دنابسپاراز، همان طور که از نامشان مشخص است، خاصیت بسپارازی دارند. 

تصویر زیر نوعی فرایند یادگیری در جانوران را نشان می دهد؛ کدام گزینه در ارتباط با این نوع یادگیری صحیح است؟ 2525
1( صدای زنگ می تواند از ابتدا به منظور بروز پاسخ رفتاری در جانور، مورد 

استفاده قرار بگیرد. 
ایجاد  در  با محرک شرطی،  تنها در صورت همراه شدن  2( محرک طبیعی 

پاسخ رفتاری در جانور مؤثر است. 
3(  نوعی یادگیری محسوب شده که به دنبال تغییر ناپایدار و کسب تجربه از 

محیط حاصل شده است. 
4( به دنبال شنیدن مکرر صدای زنگ، فعالیت یاخته های تولید و ترشح کنندۀ بزاق در دهان جانور، تغییر می کند. 

      4
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صورت سؤال چی میگه؟ شرطی شدن کالسیک مد نظر سؤال است. 

در این فرایند یادگیری دو محرک دخالت دارند. یکی محرک شرطی و دیگری محرک طبیعی یا غیر شرطی! در این سؤال، غذا محرک 
طبیعی است و صدای زنگ محرک شرطی. در ابتدا با دیدن غذا توسط سگ، بزاق ترشح می شود. در ادامه نیز نوعی رفتار شرطی شدن 

توسط جانور شکل می گیرد که زمانی که تنها صدای زنگ پخش می شود، بزاق سگ ترشح می شود.
بررسی سایر گزینه ها: 

1 همان طور که گفتیم، صدای زنگ در ابتدا نمی تواند بروز پاسخ توسط جانور را به همراه داشته باشد، به منظور بروز پاسخ رفتاری 
توسط جانور، همزمانی ارائۀ هر دو محرک ضروری است. این محرک طبیعی است که می تواند از همان ابتدا بروز پاسخ را در رفتار 

جانور به همراه داشته باشد. 
2 این مورد جابه جا بیان شده است. دقت کنید محرک طبیعی می تواند به تنهایی پاسخ جانور را به همراه داشته باشد. در این مثال، 
غذا همان محرک طبیعی است. این محرک شرطی است که در ابتدا باید همراه با غذا به جانور ارائه شود، تا پاسخ آن را به همراه 

داشته باشد. بعد از مدتی، خود محرک شرطی )صدای زنگ( می تواند بروز پاسخ را به همراه داشته باشد. 
3 تغییر نسبتاً پایدار در رفتار جانور، یادگیری نامیده می شود. 

 چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟ 2625
» هر نوع فرایند یادگیری که به منظور انجام آن تکرار محرک ضروری است، ممکن نیست ................ «

الف( باعث افزایش تعداد محرک های مؤثر در بروز نوعی رفتار شود. 
ب( همراه با دریافت پاداش یا تنبیه مطابق با رفتار جانور باشد. 

ج( با کسب تجربه از محیط توسط جانور، با کیفیت بهتری انجام شود.
د( به صورت برنامه ریزی آگاهانه و قرارگیری در موقعیت جدید رخ دهد.  

 4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
     3

صورت سؤال چی میگه؟ منظور از فرایندهایی یادگیری که در آن تکرار محرک ضروری است، خوگیری، فرایندهای شرطی شدن فعال و شرطی شدن 

کالسیک می باشد. 

همۀ موارد به جز »د« عبارت را به نادرستی کامل می کنند. 
بررسی موارد:  

الف این گزینه در رابطه با شرطی شدن کالسیک صدق می کند و در طی این فرایند است که به تعداد محرک های مؤثر در بروز نوعی 
رفتار افزوده می شود. بنابراین این مورد هم عبارت را نادرست کامل می کند.

ب این مورد در ارتباط با شرطی شدن فعال صادق است. همان طور که می دانید در شرطی شدن فعال، جانور با آزمون و خطا کاری 
را انجام می دهد و پاداش یا تنبیه دریافت می کند، این پاداش یا تنبیه سبب می شود در ادامه جانور از انجام کار خودداری کرده و یا 

بر انجام آن تشویق شود. اما این مورد در ارتباط با شرطی شدن کالسیک صحیح نیست! 
ج توجه داریم که همۀ این فرایندها تحت عنوان یادگیری در کتاب درسی مطرح شده اند. یادگیری تغییر نسبتاً پایدار در رفتار جانور 
است که می تواند تحت تاثیر تجربه و محیط قرار گیرد. به عنوان مثال در شرطی شدن فعال، جانور با انجام آزمون و خطا یاد می گیرد 
که این کار برای او مفید یا مضر است، لذا بعداً با آسودگی بیشتری در قبال آن تصمیم می گیرد. بنابراین هر دو فرایند شرطی شدن 

می توانند تحت تاثیر تجربه با کیفیت بیشتری انجام شوند. 
د این مورد نیز در ارتباط با رفتار حل مسئله صادق است. در هیچ یک از دو فرایند شرطی شدن، جانور آگاهانه برنامه ریزی نمی کند. 

با در نظر گرفتن انواع روش های یادگیری در جانوران، کدام گزینه به نحو متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها بیان شده است؟ 2725
1( در حل مسئله برخالف شرطی شدن کالسیک، جانور از تجارب گذشتۀ خود استفاده کرده و آگاهانه برنامه ریزی می کند.
2( در نقش پذیری همانند خوگیری، الزاماً مصرف انرژی زیستی در برخی یاخته های عصبی موجود در مغز جانور، تغییر می کند.
3( در شرطی شدن فعال همانند حل مسئله، جانور با استفاده از آزمون و خطا، از انجام یک کار ممانعت و یا بر انجام آن تأکید می کند.

4( در خوگیری برخالف شرطی شدن کالسیک، توالی های عملکردی موجود در مولکول های دنا، در بروز شکل تکامل یافتۀ 
رفتار نقش دارند.
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      1
در این سؤال انواع روش های یادگیری جانوران با یکدیگر مقایسه شده است. همان طور که گفتیم در رفتار حل مسئله برخالف سایر 
رفتارها مانند شرطی شدن کالسیک، جانور می تواند از تجارب گذشتۀ خود در موقعیتی که به تازگی در آن قرار گرفته است، استفاده 

نماید. در این نوع یادگیری جانور، اگاهانه برنامه ریزی می کند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

2 دقت داشته باشید در همۀ فرایندهای یادگیری امکان تغییر مصرف انرژی زیستی در برخی یاخته های عصبی وجود دارد. زیرا 
جانور نوعی فرایند را یاد می گیرد به عنوان مثال در خوگیری، دیگر نسبت به محرکی که برای او سود و زیانی ندارد، واکنش نشان 

نمی دهد. اما برای چی این گزینه غلط شد؟ 

 این رفتار همان طور که گفتیم می تواند مصرف انرژی زیستی و فعالیت سوخت و سازی را در یاخته های پیکر جانور، کاهش دهد. 
به عبارتی به دنبال این فرایندها، فعالیت آنزیم های درگیر در قندکافت، چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون، کاهش می یابد. 

 رفتارهای رکود تابستانی و خواب زمستانی نیز از این حیث مشابه یادگیری از نوع خوگیری هستند که کاهش مصرف انرژی زیستی 
در جانور به همراه دارند.

 دقت کنید، الزامًا همۀ جانوران مغز ندارند. در برخی جانوران مانند شقایق دریایی مغز وجود ندارد، این جانور با تحریک مکانیکی 

بازوهای خود را منقبض می کند. اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد، زیرا متوجه می شود که این محرک برای او سود و زیانی ندارد، لذا صرف 

انرژی را در یاخته های خود کاهش می دهد. پس نکته ای که وجود دارد این مورد است که الزامًا به منظور انجام یادگیری نیازی به مغز نیست.  

3 در شرطی شدن فعال برخالف حل مسئله، آزمون و خطا صورت می گیرد. 
4 در همۀ فرایندهای یادگیری ژن ها مؤثر هستند.  

توضیحاتنوع یادگیری
اثرپذیری از 

ژن ها ....
تحت تاثیر 
تجربه قرار ....

کلیدواژهمثال ها

خوگیری
کاهش مصرف انرژی در پاسخ به 

محرک های تکراری که برای جانور سود 
و زیان ندارد

می گیرددارد
در  دریایی  شقایق  بازوهای  حرکت  عدم 
عدم پاسخ  پاسخ به حرکت مداوم آب – 
جوجه پرندگان به برگ های در حال افتادن

عدم پاسخ 
به محرک 

تکراری

شرطی شدن 
کالسیک

محرک شرطی از همان ابتدا به تنهایی 
نمی تواند بروز پاسخ در جانور را به 
همراه داشته باشد. همزمانی ارائۀ 

محرک طبیعی و شرطی برای بازه ای از 
زمان ضروری است.

می گیرددارد
ترشح بزاق سگ هنگام پخش شدن 

صدای زنگ

محرک های 
شرطی و 
غیرشرطی

شرطی شدن 
فعال

با آزمون و خطا انجام می شود. جانور 
می آموزد که بین رفتار خود و پاداش 
یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط 
برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار 

یا از انجام آن خودداری کند.

می گیرددارد

رفتار دریافت غذا توسط موش – 
خودداری از خوردن پروانۀ مونارک 

توسط پرنده – آموزش انجام حرکات 
نمایشی به جانوران سیرک توسط 

رام کنندگان

آزمون و خطا 
– پاداش و 

تنبیه

حل مسئله

خود  قبلی  تجربه های  از  جانوران  برخی 
برای پاسخ به مسئله ای که با آن روبه رو 
رفتار حل  در  استفاده می کنند.  شده اند، 
و  گذشته  تجارب  بین  جانور  مسئله 
موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و با 
استفاده از آن، آگاهانه برنامه ریزی می کند.

می  گیرددارد

شامپانزه ها  توسط  موریانه ها  خوردن 
آن ها  النۀ  در  چوب  فروکردن  به واسطۀ 
توسط  چکش  یا  سندان  از  استفاده   –
به  شامپانزه  دست یابی   – شامپانزه 
موزهای آویزان شده از سقف و چینش 
جعبه ها – دست یابی کالغ به تکۀ گوشت 

آویزان شده با نخ

برنامه ریزی 
آگاهانه
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نقش پذیری

در  غریزی  رفتار  نوعی  پذیری  نقش 
از  مشخصی  دورۀ  در  که  است  جانوران 
رفتار  این  می دهد.  روی  جانور  زندگی 
در حفاظت از گونه های در خطر انقراض 

نقش دارد.

می گیرددارد

دنبال کردن مادر توسط جوجه غازها پس 
پخش صدای   – تخم  از  آمدن  بیرون  از 
که  پرندگانی  برای  گونه  همان  پرندگان 
تحت مراقبت انسان متولد می شوند – راه 
افتادن به دنبال انسان توسط بره هایی که 

مادر خود را از دست داده اند.

وقوع در دورۀ 
مشخصی از 
زندگی جانور

 بیشتر رفتارهای جانوران حاصل برهم کنش غریزه و محیط هستند. به عنوان مثال در رفتار جوجه کاکایی برای درخواست غذا 
مشاهده کردیم که این رفتار به طور کامل در جوجه ای که به تازگی از تخم بیرون آمده است، بروز نمی کند. بنابراین کسب تجربه به منظور 
انجام کامل آن ضروری است. در مقابل رفتار مراقبت مادری در موش های ماده، رفتاری کاماًل غریزی است و تحت تاثیر محیط قرار ندارد. 

همۀ رفتارهای جانوری به کمک ژن ها )واحدهای عملکردی دنا( انجام می شود. 

کدام گزینه در ارتباط با رفتار درخواست غذا توسط جوجه های کاکایی صحیح است؟ 2825
1( اساس ژنی داشته و همزمان با تولد جانور، به طور دقیق و کامل انجام می شود.

2( چرایی و چگونگی انجام آن در جانور توسط فرایند انتخاب طبیعی، قابل بررسی می باشد.
3( جانور با برقراری ارتباط میان رفتار خود و غذای دریافتی، سرعت نوک زدن را افزایش می دهد. 

4( تغییر نسبتاً پایدار در رفتار جوجه ها، کاهش مدت زمان پاسخ والد به درخواست غذای جانور را در پی دارد.
     4

در رفتار درخواست غذا، نوک زدن های جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج و با تمرین، این رفتار دقیق تر 
می شود. هرچه جوجه دقیق تر نوک بزند، والد سریع تر به درخواست آن برای غذا پاسخ می دهد. به این ترتیب جوجه می آموزد تا 
دقیق تر نوک بزند. بنابراین، جوجه کاکایی تجربه به دست می آورد و  رفتارغریزی آن تغییر می کند و اصالح می شود. همان طور که در 
قبل اشاره شد، وقتی جوجه کاکایی ها به منقار والد خود نوک بزنند، والد سریع تر به درخواست آن ها پاسخ می دهد بنابراین مدت زمان 

پاسخ والد به درخواست جوجه ها کاهش می یابد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

1 این رفتار نوعی رفتار غریزی است که تحت تاثیر تجربه قرار می گیرد. اما باید به این مورد توجه داشته باشیم، این رفتار تحت تاثیر 
تجربه و محیط دقیق تر می شود. بنابراین نمی توان گفت بالفاصله پس از تولد به طور کامل و دقیق انجام می شود.

2 پژوهشگران در بررسی یک رفتار تالش می کنند به دو نوع پرسش پاسخ دهند. پرسش نوع اول اینکه جانور چگونه رفتاری را 
انجام می دهد؟ برای پاسخ به این پرسش پژوهشگران فرایندهای ژنی، رشد ونمو و عملکرد بدن جانور را بررسی می کنند. پرسش نوع 
دوم این است که چرا جانور رفتاری را انجام می دهد؟ پرسش دوم به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است. بنابراین چرایی انجام این 
رفتار را می توان با توجه به دیدگاه انتخاب طبیعی بررسی کرد! اما برای پی بردن به چگونگی انجام آن، نیازمند بررسی فرایندهای 

ژنی، رشد و نمو هستیم. 
3 دقت کنید این والد است که با نوک زدن دقیق تر جوجه، به درخواست آن سریع تر پاسخ می دهد. نه اینکه جانور پس از دریافت 

غذا سریع تر نوک بزند.

چند مورد در ارتباط با ساختارهای غشایی و کیسه مانند متصل به یکدیگر در مهم ترین اندامک مربوط به فتوسنتز 2925
صحیح است؟

الف( همانند میتوکندری از دو غشای چین خورده واجد مولکول های فسفولیپید و بسپارهای آمینواسیدی تشکیل شده است.
ب( فضای درونی آن نسبت به فضای بسترۀ اندامک دارای یون های هیدروژن بیشتری بوده و PH پایین تری دارد.

ج( کاروتنوئید آنتن های گیرندۀ نوری آن برخالف رنگیزۀ موجود در مراکز واکنش، در طول موج 680 نانومتر فاقد جذب نور است.
د( در فضای درونی آن همانند فضای درونی میتوکندری، گروهی از مولکول های نوکلئوتیدی دو الکترون دریافت می کنند.

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
    4
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صورت سؤال چی میگه؟ فضای درون سبزدیسه با سامانه ای غشایی به نام تیالکوئید به دو بخش فضای درون تیالکوئید و بستره تقسیم شده 
است. تیالکوئیدها ساختارهای غشایی و کیسه مانند و به هم متصل هستند.

موارد ب و ج درست و موارد الف و د نادرست هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف میتوکندری از دو غشا تشکیل شده است. غشای داخلی میتوکندری چین خورده است. چین خورده بودن غشای داخلی، باعث قرارگیری 
آن در فضای درونی میتوکندری می شود. کلروپالست نیز از دو غشا تشکیل شده است. به این نکته توجه داشته باشید، غشای داخلی کلروپالست 

برخالف میتوکندری چین خورده نیست. تیالکوئید برخالف میتوکندری و کلروپالست تنها از یک غشا ساخته شده است. نکتۀ زیر رو بخون .....

 هر غشا از دو الیۀ فسفولیپیدی تشکیل شده است. بنابراین میتوکندری و کلروپالست )بدون در نظرگرفتن غشای تیالکوئید( 
دارای 4 الیۀ فسفولیپیدی و تیالکوئید دارای 2 الیۀ فسفولیپیدی می باشد. به این مورد نیز توجه داشته باشید، کتاب درسی برای معرفی 

تیالکوئیدها، از عبارت ساختارهای غشایی استفاده کرده است. بنابراین تیالکوئیدها، اندامک نیستند.

ب تراکم یون هیدروژن در فضای درونی تیالکوئید نسبت به فضای بسترۀ کلروپالست بیشتر است. به همین علت، پمپ قرارگرفته در زنجیرۀ 
انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و 2، یون های هیدروژن را با صرف انرژی و در خالف جهت شیب غلظت وارد فضای درونی تیالکوئید می کند.

پروتئین های  به همین منظور  آن کمتر است.  بین دو غشای  از فضای  میتوکندری  بسترۀ  یون هیدروژن در فضای  تراکم   
پمپ کنندۀ بون هیدروژن، از انرژی حاصل از الکترون ها استفاده کرده و یون های هیدروژن را برخالف شیب غلظت خود به فضای بین دو 

غشا وارد می کنند. )ترکیب با فصل 5 دوازدهم(

ج در آنتن های گیرندۀ نور انواعی از رنگیزه ها )کاروتنوئیدها، سبزینۀ a و سبزینۀ b( در مجاورت پروتئین ها قرار گرفته اند. در مراکز 
واکنش موجود در فتوسیستم ها، تنها سبزینۀ a مشاهده می شود. بیشترین جذب نوری سبزینۀ a در مرکز واکنش فتوسیستم 1 و 2 به 
ترتیب در طول موج 700 و  680 نانومتر صورت می گیرد. به این نکته دقت داشته باشید جذب نوری کاروتنوئیدها در طول موج حدود 
460nm به حداکثر رسیده و جذب نوری آن از طول موج حدود 510nm به پایان می رسد. بنابراین کاروتنوئیدها برخالف رنگیزه های 

موجود در مراکز واکنش فتوسیستم ها، فاقد توانایی جذب نور در طول موج 600nm هستند.
 FADH2 و NADH در فرایند چرخۀ کربس دو الکترون دریافت کرده و به FAD و NAD+ د در فضای درونی میتوکندری موادی مانند
تبدیل می شوند. توجه کنید در فضای درونی تیالکوئیدها، مولکول های آب تجزیه شده و دو الکترون حاصل از تجزیۀ هر مولکول آب به 
مرکز واکنش فتوسیستم 2 منتقل می شوند. فتوسیستم 2 در فضای درونی تیالکوئیدها قرار ندارد. همچنین این ساختار نوکلئوتیدی نیست.

 کمبود الکترونی مرکز واکنش فتوسیستم 2، از تجزیۀ مولکول های آب و کمبود الکترونی مرکز واکنش فتوسیستم 1، از الکترون های 
مرکز واکنش فتوسیستم 2 تامین می شوند.

کدام گزینه در مورد رنگیزه های فتوسیستم های موجود در کلروپالست عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟3025
»هر رنگیزۀ موجود در آنتن های گیرندۀ نور که ....................... برخالف رنگیزۀ موجود در مرکز واکنش فتوسیستم .....................«
1( حداکثر جذب نوری آن نسبت به سایر رنگیزه های آنتن ها بیشتر است – 1، در مجاورت رشته های پلی پپتیدی قرار گرفته است.
2( حداکثر جذب نوری آن نسبت به سایر رنگیزه های آنتن ها کمتر است – 2، فاقد توانایی جذب نور در طول موج 440nm است.

3( نسبت به سایر رنگیزه ها حداکثر جذب آن در طول موج باالتری مشاهده می شود – 1، مولکول های نوکلئوتیدی را احیا نمی کند. 
4( نسبت به سایر رنگیزه ها حداکثر جذب آن در طول موج پایین تری مشاهده می شود – 2، توانایی از دست دادن الکترون ها را دارد.

    3
در آنتن های گیرندۀ نور، رنگیزه های کاروتنوئید، سبزینۀ a و سبزینۀ b وجود 
دارند. در مراکز واکنش فتوسیستم ها، فقط سبزینۀ a وجود دارد. به شکل  روبه رو 
توجه کنید، حداکثر جذب نوری سبزینۀ b در طول موج باالتری نسبت به سایر 
رنگیزه ها صورت می گیرد. مرکز واکنش فتوسیستم 1 واجد نوعی سبزینه است 
که در طول موج 700nm به حداکثر جذب نوری خود می رسد. همان طور که 
 NADP+ به   ،1 فتوسیستم  واکنش  مرکز  از  خارج شده  الکترون های  می دانید 
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منتقل شده و آن را به NADPH تبدیل می کند. توجه کنید الکترون های موجود در رنگیزه های آنتن ها، الکترون های خود را به مادۀ دیگر 
منتقل نمی کنند.

a سبزینۀb کاروتنوئیدسبزینۀ

وجود داردوجود داردوجود دارددر آنتن های گیرندۀ نور

وجود نداردوجود نداردوجود دارددر مرکز واکنش فتوسیستم ها

سبز و آبیبنفش، آبی، نارنجی و قرمزبنفش، آبی، نارنجی و قرمزرنگی که بیشتر جذب می کند

بررسی سایر گزینه ها:
1 حداکثر جذب نوری سبزینۀ b از حداکثر جذب نوری سایر رنگیزه های آنتن ها بیشتر است. توجه کنید هم رنگیزه های موجود در 
آنتن ها و هم رنگیزۀ موجود در مرکز واکنش فتوسیستم ها، در مجاورت پروتئین ها قرارگرفته اند. پروتئین ها از رشته) های( پلی پپتیدی 

ساخته می شوند.
2 حداکثر جذب نوری کاروتنوئیدها از حداکثر جذب نوری سایر رنگیزه های آنتن ها کمتر است. رنگیزۀ موجود در مرکز واکنش 
فتوسیستم 2، نوعی سبزینۀ a است که در طول موج 680nm بیشترین جذب نور را دارد. هر دو رنگیزه در طول موج 440nm توانایی 

جذب نور را دارند.
4 حداکثر جذب نوری سبزینۀ a در طول موج پایین تری نسبت به حداکثر جذب نوری سایر رنگیزه های آنتن ها صورت می گیرد. به 
این نکته دقت داشته باشید، الکترون های خارج شده از مرکز واکنش فتوسیستم ها به زنجیرۀ انتقال الکترون منتقل می شوند. الکترون 
رنگیزه های آنتن ها به ماده ای منتقل نمی شوند. در واقع در آنتن های گیرندۀ نور، انرژی بین الکترون ها مبادله می شود و خود الکترون 

جابه جا نمی گردد. اما سبزینۀ a مرکز واکنش قادر است که الکترون از دست بدهد. 

 
رنگیزۀ  هر سه  نانومتر،  تا 450  موج 400  محدودۀ طول  در   1
)سبزینۀ a، سبزینۀ b و کاروتنوئید( توانایی جذب نور را دارند. در 
این محدوده جذب نوری سبزینۀ a از کاروتنوئیدها و جذب نوری 

کاروتنوئیدها از جذب نوری سبزینۀ b بیشتر است. 
2 در محدودۀ 450 تا 500 نانومتر )ناحیۀ آبی طیف مرئی(، هر 
سه رنگیزۀ توانایی جذب نور را دارند. در این محدوده، جذب نوری 
از  کاروتنوئیدها  نوری  جذب  و  بیشتر  کاروتنوئیدها  از   b سبزینۀ 

سبزینۀ a بیشتر است.
 در محدودۀ 500 تا 550 نانومتر )ناحیۀ سبز طیف مرئی(، جذب نوری سبزینه های a و b بسیار کم و جذب نوری کاروتنوئید به 

صفر می رسد.
 در محدودۀ 550 تا 600 نانومتر )ناحیۀ سبز و زرد طیف مرئی(، جذب نوری سبزینه های a و b بسیار کم و کاروتنوئیدها جذب نور 

را ندارند.
 در محدودۀ 600 تا 700 نانومتر )ناحیۀ نارنجی و قرمز طیف مرئی( جذب نوری سبزینه های a و b افزایش یافته و کاروتنوئید فاقد جذب 

نور است.
 هر یک از سبزینه های a و b دارای دو قله و کاروتنوئید دارای یک قله برای جذب نور است. در طول موج 400 تا 500 نانومتر ، حداکثر 
جذب نوری سبزینۀ b از سبزینۀ a بیشتر است. اما در طول موج 600 تا 700 نانومتر ، حداکثر جذب نوری سبزینۀ a از سبزینۀ b بیشتر 

است. حداکثر جذب نوری کاروتنوئید نیز در طول موج 400 تا 500 نانومتر صورت می گیرد.
 حداکثر جذب نوری سبزینۀ b از حداکثر جذب نوری سبزینۀ a و حداکثر جذب نوری سبزینۀ a از حداکثر جذب نوری کاروتنوئید 

بیشتر است.
 سبزینۀ a جذب نوری خود را در طول موج باالتری نسبت به سایر رنگیزه ها پایان می دهد.

 کاروتنوئید جذب نوری خود را در طول موج پایین تری نسبت به سایر رنگیزه ها شروع می کند.
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 شکل زیر مربوط به نوعی گیاه نهان دانه با تثبیت کربن در دو مرحله با و واجد یاخته هایی با دیوارۀ نخستین 
نازک به عنوان مغز در ریشه است. کدام گزینه در ارتباط با بخش های نشان داده شده در شکل درست است؟

فرایند های  یاخته های میانبرگ اسفنجی  از  با دریافت اسید چهارکربنی  1( بخش 1، 
چرخۀ کالوین را راه اندازی می کند.

به جابه جایی مواد  قادر  فاقد هسته و پروتوپالست،  یاخته های  به کمک  2( بخش 2، 
موجود در خود است.

به  نسبت  درونی تری  در سطح  همواره  گیاه،  این  ساقه  عرضی  برش  در   ،3 بخش   )3
یاخته های اسکلرئید قرار دارد.

مؤثر در  نیروی  و  از گیاه می گردد  توقف خروج آب  باعث  بسته شدن  با  4( بخش 4، 
کشیده شدن شیره خام را کاهش می دهد. 

    1
بخش 1 و 2 و 3 و 4 به ترتیب یاختۀ غالف آوندی، آوند آبکش، آوند چوبی و روزنه را نشان می دهند. ابتدا بیا نکتۀ پایین رو بخونیم با هم .......

 گیاهان C3 تثبیت کربن را تنها در یک مرحله و در یاخته های واجد کلروپالست انجام می دهد. تثبیت کربن در این گیاهان همواره 
با راه اندازی چرخۀ کالوین صورت می گیرد. گیاهان C4 و گیاهان CAM، تثبیت کربن را در دو مرحله انجام می دهند. تثبیت اولیه آن ها با 

تولید نوعی اسید چهارکربنۀ پایدار صورت می گیرد. تثبیت ثانویه در این گیاهان در چرخۀ کالوین مشاهده می شود.

پس با توجه به نکتۀ باال، گیاه C3 مدنظر صورت سؤال نیست، زیرا تثبیت کربن را تنها در یک مرحله انجام می دهد. از طرفی در 
شکل مشاهده می کنید در این گیاه، یاخته های غالف آوندی دارای کلروپالست بوده و توانایی انجام تثبیت کربن را دارند. بنابراین این 
گیاه نمی تواند نوعی گیاه CAM باشد. پس گیاه مورد نظر گیاه C4 است. توضیح دادیم در این گیاهان ابتدا در یاخته های میانبرگ، 
کربن دی اکسید با اسید سه کربنه ترکیب شده و اسید چهارکربنه را می سازد. این ماده توسط پالسمودسم ها به یاخته های غالف آوندی 
منتقل شده و در آن جا در اثر فعالیت نوعی آنزیم )نه روبیسکو( به کربن دی اکسید و اسید سه کربنه تبدیل می شود. اسید سه کربنه به 

یاختۀ میانبرگ بازگشته و کربن دی اکسید چرخۀ کالوین را در یاخته های غالف آوندی راه اندازی می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

2 توجه کنید بخش 2، یاخته های آوند آبکش را نشان می دهد. یاخته های آبکشی دارای پروتوپالست هستند، ولی هسته ندارند! )دهم - فصل 6(
3 ابتدا به صورت سؤال توجه کنید، در صورت سؤال گفته شده است گروهی از یاخته های 
پارانشیمی )دارای دیوارۀ نخستین نازک(، در ریشۀ این گیاه در تشکیل مغز شرکت می کند. پس تا 
اینجا به این نکته پی بردیم که این گیاه نوعی گیاه تک لپه C4 است. حاال به شکل روبه رو دقت کن. 
شکل، برش عرضی ساقۀ گیاهان نهاندانۀ تک لپه را نشان می دهد. همان طور که در شکل مشاهده 
می کنید، دستجات آوندی در این گیاهان در یک دایرۀ متحدالمرکز قرار نداشته و گروهی از آن ها 
در تماس با یاخته های روپوستی قرار گرفته اند. بخش های سفیدرنگ در شکل روبه رو، سامانۀ بافت 

زمینه ای را نشان می دهد. در این بافت یاخته های پارانشیمی، کالنشیمی و اسکلرانشیمی )فیبر و اسکلرئید( قابل مشاهده هستند. بنابراین 
نمی توان گفت همۀ یاخته های آوندی در سطح درونی تری نسبت به یاخته های بافت زمینه ای قرار دارند. )دهم – فصل 6(

 در کنکورهای سال های اخیر به دایرۀ متحدالمرکز اشاره شده است. توجه کنید دستجات آوندی در برش عرضی ریشۀ گیاهان 
تک لپه و برش عرضی ساقۀ گیاهان دولپه، بر روی یک دایرۀ متحدالمرکز )نه دوایر متحدالمرکز( قرار دارند.

4 در صورت بسته شدن روزنه های هوایی، میزان کشش تعرقی کاهش پیدا می کند، ولی باید دقت داشته باشید که بسته شدن این روزنه ها 
نمی تواند خروج آب از گیاه را متوقف کند زیرا که از محل های دیگری )نظیر پوستک( نیز امکان انجام تعرق وجود دارد. )دهم – فصل 6(

 در گیاهان، تعرق می تواند از طریق روزنه های هوایی، پوستک و عدسک ها انجام شود. بیشتر تبادل گازها و در نتیجه تعرق 
برگ ها از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنۀ هوایی انجام می شود. روزنه های هوایی می توانند با باز و بسته شدن، مقدار تعرق را تنظیم کنند.

)ترکیب با فصل 7 دهم(
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 در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب که شدت تعرق کاهش می یابد، یاخته های درون پوست هم چنان به پمپ کردن 
یون های معدنی به درون استوانۀ آوندی ادامه می دهند. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه ای به برگ ها می رسد از مقدار تعرق آن از سطح 
برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا لبۀ برگ های بعضی گیاهان علفی خارج می شود که به آن تعریق می گویند. گرچه شرایط 
محیطی ایجادکنندۀ تعریق مشابه شرایط ایجاد شبنم است، این دو پدیده را نباید با هم اشتباه گرفت. تعریق از ساختارهای ویژه ای به نام 
روزنه های آبی انجام می شود و نشانۀ فشار ریشه ای است. این روزنه ها همیشه باز هستند و محل آن ها در انتها یا لبۀ برگ هاست. )ترکیب با 

فصل 7 دهم(

کدام گزینه در مورد نقش طول موج ها در آزمایش انجام شده بر روی نوعی جلبک در فعالیت کتاب درسی، از نظر 3125
درستی یا نادرستی به نحو متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها بیان شده است؟

1( کلروپالست جانور مورداستفاده دراز بوده و حالت نوارمانند دارد.
2( بیشترین تجمع باکتری ها در ناحیۀ آبی طیف مرئی دیده می شود.
3( باکتری های این آزمایش فاقد توانایی انجام چرخۀ کربس هستند.
4( کمترین تجمع باکتری ها در محدودۀ زرد رنگ نور دیده می شود.

    3
گزینۀ 3 برخالف سایر گزینه ها به نادرستی بیان شده است. باکتری هایی که در این آرمایش مورد استفاده قرار گرفتند، باکتری های 
هوازی بودند، بدین معنا که این باکتری ها توانایی انجام فرایندهای مربوط به تنفس هوازی )مانند گلیکولیز، چرخۀ کربس و ....( را 

در سیتوپالسم خود دارند.

 توجه داشته باشید که در این آزمایش، باکتری ها همگی از یک نوع بودند. بنابراین به کاربردن پوشینه برای بعضی و وجود نداشتن 
پوشینه در برخی از آن ها، کامال غلط است. در متن کتاب درسی و در فعالیت اشاره شده است که در این آزمایش، نوعی از باکتری های هوازی 

مورداستفاده قرار گرفت. واقعا اینو تا االن کسی بهت گفته بود؟؟

بررسی سایر گزینه ها:
از اسپیروژیر )جلبک سبز رشته ای( استفاده شد. همان طور که در شکل روبه رو  این آزمایش  1 در 
مشاهده می کنید، این جانور دارای کلروپالست های نواری و دراز است. نکتۀ پایین رو حتما بخون چون خیلی 

مهمه خیلی ..............

 همان طور که می دانید و گفته شد، اسپیروژیر نوعی جلبک سبز رشته ای است. در پایان این فصل با جاندار دیگری از خانوادۀ 
جلبک ها به نام اوگلنا آشنا می شوید. طراحان گرامی معمواًل جای این دو جاندار را در سؤاالت عوض کرده و ویژگی های یکی را به دیگری نسبت 
می دهند. مثال تک یاخته ای بودن مخصوص اوگلنا می باشد، زیرا اسپیروژیر تک یاخته ای نیست. همچنین داشتن کلروپالست های نواری و دراز 
مخصوص اسپیروژیر است نه اوگلنا. از دست دادن سبزدیسه ها در صورت عدم وجود نور نیز مخصوص اوگلناست. توضیحات مربوط به 
اوگلنا از کنکور سراسری امسال حذف شده است. اما حواستون به این باشه که یه وقت فریب نخورین و اونو با اسپیروژیر اشتباهی بگیرین ! 

2 بیشترین تجمع باکتری های هوازی در ناحیۀ آبی نور مرئی مشاهده 
می شود. زیرا تولید اکسیژن توسط اسپیروژیر در این ناحیه از سایر نواحی 
به  اکسیژن  این  دریافت  با  باکتری ها  بنابراین  است.  بیشتر  مرئی  طیف 

فعالیت های هوازی خود ادامه می دهند.
مشاهده  مرئی  نور  سبز  و  زرد  ناحیۀ  در  باکتری ها  تجمع  کمترین   4
می شود. بنابراین جذب نوری در این ناحیه نسبت به سایر نواحی طیف 
مرئی کمتر بوده، گاز اکسیژن کمتری توسط اسپیروژیر تولید می شود و 

اکسیژن به مقدار کمتری در دسترس باکتری های هوازی قرار می گیرد. 

 بیشترین و کمترین تجمع باکتری های هوازی به ترتیب در ناحیۀ آبی و زرد نور مرئی مشاهده می شود. بنابراین راه اندازی مراحلی 
از تنفس هوازی که نیازمند اکسیژن است، در باکتری های تجمع یافته در ناحیۀ آبی نور مرئی بیشتر از سایر نواحی است.

طیف مرئی ۷۰۰۴۰۰
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بخشی از فتوسیستم های موجود بر روی غشای تیالکوئید، که انتقال انرژی خود را با جابه جایی الکترون انجام ...............3225
1( می دهد، در دریافت مستقیم انرژی نورانی خورشید توسط سبزینه، نقش دارد.

2( نمی دهد، واجد متنوع ترین گروه مولکول های زیستی در مجاورت سبزینۀ b می باشد
3( نمی دهد، همواره در مسیر انتقال انرژی، از همۀ رنگیزه های موجود در ساختارخود استفاده می کند.

4( می دهد، در همۀ سامانه های تبدیل کنندۀ انرژی در طول موج یکسانی حداکثر جذب نور را دارند.
    2

برای درک درست صورت سؤال به شکل روبه رو توجه کنید. همان طور که در شکل 
 a مشاهده می کنید، رنگیزۀ موجود در مرکز واکنش هر فتوسیستم که از جنس سبزینۀ
می باشد، انتقال انرژی خود را با جابه جایی الکترون انجام می دهد. از طرفی رنگیزه های 
موجود در آنتن ها، انرژی خود را بدون جابه جایی الکترون ها منتقل می کنند. بنابراین 
قسمت اول گزینه های 1 و 4 در ارتباط با مرکز واکنش و قسمت اول گزینه های 2 
نور،  گیرندۀ  آنتن های  ساختار  در  می باشند.  نور  گیرندۀ  آنتن های  با  ارتباط  در   3 و 
زیستی  مولکول های  گروه  متنوع ترین  مجاورت  در  کاروتنوئیدها  و   b ،a سبزینه های 

)پروتئین ها( قرار دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 همان طور که گفتیم قسمت اول این گزینه در ارتباط با مراکز واکنش فتوسیستم ها است. به شکل توجه کنید، انرژی نورانی خورشید ابتدا و به 
صورت مستقیم در اختیار آنتن های گیرندۀ نور قرار گرفته و در رنگیزه های آن ذخیره می شود. سپس این انرژی به سبزینۀ a مرکز واکنش می رسد.

3 برخی از رنگیزه های موجود در آنتن های گیرندۀ نور ممکن است در انتقال انرژی نقش نداشته باشند و در انتقال انرژی شرکت نکنند!  
4 توجه کنید مرکز واکنش فتوسیستم 2 و 1 به ترتیب دارای نوعی از سبزینه های a هستند که حداکثر جذب نوری آن ها در طول 
موج 680 و 700nm صورت می گیرد. بنابراین حداکثر جذب نوری سبزینه های موجود در مراکز واکنش یکسان نبوده و متفاوت است. 

توجه داشته باشید منظور از سامانه های تبدیل کنندۀ انرژی در این گزینه همان فتوسیستم ها می باشند.

کدام گزینه برای تکمیل عبارت مناسب است؟ » در واکنش های نوری فتوسنتز، به دنبال ...............«3325
در  موجود  آب  مولکول های  توسط  آن  الکترونی  کمبود   ،2 فتوسیستم  واکنش  مرکز  در  موجود  رنگیزه های  اکسایش   )1

تیالکوئید تامین می شود.
2( انتقال انرژی نورانی خورشید به سبزینۀ a موجود در مرکز واکنش فتوسیستم 2، اولین عضو زنجیره، یون های هیدروژن 

را جابه جا می کند.
3( انتقال الکترون از سومین عضو زنجیرۀ به آنتن های موجود در فتوسیستم 1، نوعی مادۀ باردار، با دریافت یون هیدروژن، 

بدون بار می شود.
4( شکسته شدن پیوند فسفات - فسفات ATP به منظور عبور یون های هیدروژن از نوعی آنزیم، مصرف مادۀ معدنی دور از انتظار است.

    1
انتقال،  این  با  بنابراین  می شوند.  منتقل   2 و   1 فتوسیستم  بین  الکترون  انتقال  زنجیرۀ  به   680P اکسایش  از  الکترون های حاصل 
مرکز واکنش فتوسیستم 2 دچار کمبود الکترون می شود. در این هنگام مولکول های آب در فضای درونی تیالکوئیدها تجزیه شده و 

الکترون های آن ها به مرکز واکنش فتوسیستم 2 منتقل می شود.

 کمبود الکترونی سبزینۀ a موجود در مرکز واکنش فتوسیستم 1، توسط الکترون های برانگیختۀ سبزینۀ a مرکز واکنش فتوسیسم 
2 جبران می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
2 در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1، دومین عضو زنجیره )نه اولین عضو زنجیره(، ضمن جابه جایی الکترون ها، می تواند 

با مصرف بخشی از انرژی الکترون ها، یون های هیدروژن را در خالف جهت شیب غلظت به فضای درونی تیالکوئید وارد کند.
3 می دانیم پس از انتقال الکترون ها از زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1، سبزینۀ a موجود در مرکز واکنش فتوسیستم 

آنتن های گیرندۀ نور دهندۀ الکترون

انتقال انرژی انتقال الکترون

مولکول های رنگیزهپذیرندۀ الکترون
نور

مرکز واکنش
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1، اکسایش یافته و الکترون خود را از دست می دهد. این الکترون پس از عبور از دو عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و 
+NADP، به این ترکیب رسیده و آن را ضمن احیا به NADPH تبدیل می کند. در این فرایند نوعی مادۀ باردار )+NADP( به نوعی 

مادۀ بدون بار )NADPH( تبدیل می شود. خب این گزینه درست شد که !! مطمئنی؟ نکتۀ زیرو بخون ..........

 الکترون های حاصل از تجزیۀ مولکول های آب در فضای درونی تیالکوئیدها و الکترون های حاصل از اکسایش سبزینۀ a موجود 
در مرکز واکنش فتوسیستم 2، به ترتیب به مرکز واکنش )نه آنتن های گیرندۀ نور( فتوسیستم 2 و 1 منتقل می شوند.

4 بر روی غشای تیالکوئیدها، آنزیم های ATP ساز نیز مشاهده می شوند. این آنزیم ها، یون های هیدروژن موجود در فضای درونی تیالکوئیدها را 
در جهت شیب غلظت و بدون مصرف انرژی زیستی، به فضای بسترۀ کلروپالست وارد می کنند. دقت کنید که این آنزیم، ATP مصرف نمی کند! 

 آنزیم ATP ساز به منظور جابه جایی یون های هیدروژن، انرژی زیستی مصرف نمی کند. اما این آنزیم برای تشکیل یک پیوند فسفات 
– فسفات و تبدیل ADP به ATP، از انرژی حاصل از شیب غلظت یون های هیدروژن )نه انرژی حاصل از انتقال الکترون( استفاده می کند.

زنجیرۀ انتقال الکترون دومزنجیرۀ انتقال الکترون اول

2 عدد3 عددتعداد پروتئین های موجود در آن

بین فتوسیستم 1 و +NADPبین فتوسیستم 2 و 1محل

نداردداردپروتئین ناقل پروتون ها وجود .........

NADPH داردنداردتولید

ATP نداردنداردتولید

ATP نداردنداردمصرف

ندارددارد )یکی(پروتئین در سطح داخلی تیالکوئید

دارد )2تا(نداردپروتئین در سطح خارجی تیالکوئید

فتوسیستم 1فتوسیستم 2دریافت الکترون از کدام فتوسیستم؟

+NADPفتوسیستم 1دریافت کنندۀ الکترون های آن؟

کیسه مانند 3425 ساختارهای  غشای  در  موجود  الکترون  انتقال  زنجیرۀ  عضو  آبگریزترین  با  ارتباط  در  گزینه  کدام 
موجود در کلروپالست، درست است؟

1( نسبت به پمپ پروتئینی مؤثر در جابه جایی +H، در فاصلۀ بیشتری تا کاروتنوئید فتوسیستم 2 قرار دارد.
2( برخالف آنزیم مؤثر در ساخت آدنوزین تری فسفات، الکترون های خروجی از خود را به سمت خارج غشا هدایت می کند.
3( در کاهش انرژی الکترون های خروجی، از سبزینۀ a دارای بیشترین جذب نور در طول موج 700 نانومتر، نقش مستقیمی دارد.
4( همانند اولین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و +NADP، اندازۀ کوچک تری نسبت به دومین عضو زنجیرۀ خود دارد.

     4
صورت سؤال چی میگه؟ آبگریزترین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون، عضوی است که 

در تماس با مولکول های آب قرار ندارد. به عبارت دیگر کامال توسط دم های آبگریز 

فسفولیپیدها در غشا احاطه شده است. به شکل روبه رو که غشای تیالکوئید 

را نشان می دهد، توجه کنید. آبگریزترین عضو در زنجیرۀ انتقال الکترون بین 

فتوسیستم 2 و 1 قرار داشته و اولین عضو آن محسوب می شود.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید، هم در زنجیرۀ انتقال الکترون 
بین فتوسیستم 2 و 1 و هم در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و 
+NADP، دومین عضو زنجیرۀ نسبت به اولین عضو زنجیرۀ بزرگ تر است.
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بررسی سایر گزینه ها:
1 در غشای تیالکوئید، پمپ پروتئینی مؤثر در جابه جایی یون های هیدروژن در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1 قرار 
داشته و دومین عضو زنجیرۀ محسوب می شود. همان طور که می بینید دومین عضو زنجیره نسبت به اولین عضو زنجیره، در فاصلۀ 
بیشتری تا آنتن های گیرندۀ نور و مرکز واکنش فتوسیستم 2 قرار دارد. بنابراین می توان گفت فاصلۀ پمپ مؤثر در جابه جایی یون های 

هیدروژن از کاروتنوئیدها )موجود در آنتن های گیرندۀ نور( نسبت به اولین عضو زنجیره )آبگریزترین عضو زنجیره( بیشتر است.
2 دوباره به شکل توجه کنید. همان طور که در شکل پیداست، اولین عضو زنجیره در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1، 
الکترون های خود را به الیۀ فسفولیپیدی داخلی تر غشای تیالکوئیدها می فرستد. همچنین به این نکته دقت داشته باشید که آنزیم 

ATP ساز جزء زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نشده و توانایی عبور الکترون از خود را ندارد.

 آنزیم های ATP ساز در غشای تیالکوئید توانایی عبور الکترون ها را از خود ندارند.

3 الکترون های فتوسیستم 1 )کلروفیل 700P( اصالً از این اعضای زنجیرۀ انتقال الکترون عبور نمی کنند که بخواهند انرژی خود را به این اجزا بدهند. 

 هر عضوی از زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای تیالکوئید که ..............

1 آبگریزترین عضو زنجیره محسوب شده و در تماس با سر آبدوست فسفولیپیدها قرار ندارد  اولین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1
2 در تماس با سر آبدوست فسفولیپیدهای قرارگرفته در هر دو الیۀ هستند  دومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1

NADP+ تنها در تماس با فسفولیپیدهای خارجی قرار دارد  عضو اول و دوم زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و 

 تنها در تماس با فسفولیپیدهای داخلی قرار دارد  عضو سوم زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1

 توانایی جابه جایی یون های هیدروژن را از سمت بستره کلروپالست به فضای درونی تیالکوئید را دارا می باشد  دومین عضو زنجیرۀ انتقال 

الکترون بین فتوسیستم 2 و 1
 الکترون های خروجی از آن به سمت پایین غشا هدایت می شود  اولین و دومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1

 الکترون های خروجی از آن به سمت باالی غشا هدایت می شود  سومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1

 نسبت به سایر اعضای زنجیره بزرگ تر می باشد  دومین عضو زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 2 و 1

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟3525
»در واکنش های وابسته به نور فتوسنتز ................ واکنش های مستقل از نور آن، ...................«

1( استفاده از آنزیم  ساخته شده از متنوع ترین گروه مولکول های زیستی برخالف - قابل انتظار است.
2( دریافت بیش از یک الکترون توسط نوعی ترکیب کربن دار دارای بار مثبت، همانند - قابل انتظار است.

3( تولید انواعی از ترکیبات کربن دار و دارای بیش از یک اتم فسفات در ساختار خود، همانند - دور از انتظار است.
4( فعالیت جذب انرژی و تولید الکترون پرانرژی توسط ترکیبات ایجادکنندۀ رنگ سبز یاخته های فتوسنتزکننده، برخالف - دور 

از انتظار است.
     4

صورت سؤال چی میگه؟ در ابتدا به این نکته توجه داشته باشید که منظور از واکنش های وابسته به نور و مستقل از آن به ترتیب، فرایندهای 

انجام شده در غشای تیالکوئید و چرخۀ کالوین می باشد.

در واکنش های وابسته به نور، سبزینه ها نقش دارند ولی در واکنش های مستقل از نور سبزینه ها فاقد نقش هستند. دقت داشته باشید 
که سبزینه ها با جذب انرژی نور خورشید قادر هستند تا الکترون های پرانرژی تولید کنند. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 توجه کنید هم در واکنش های مستقل از نور و هم در واکنش های وابسته به نور از آنزیم های پروتئینی )ساخته شده از متنوع ترین 
 - کربوکسیالز  فسفات  )ریبولوزبیس  روبیسکو  آنزیم  نور،  از  مستقل  واکنش های  در  می شود.  استفاده  زیستی(  مولکول های  گروه 

اکسیژناز( و در واکنش های وابسته به نور از آنزیم ATP ساز استفاده می شود.

و  فرایندها  در  پروتئین ها  هستند.  عملکردی  و  شیمیایی  ساختار  نظر  از  زیستی  مولکول های  گروه  متنوع ترین  پروتئین ها   
فعالیت های متفاوتی شرکت دارند از جمله فعالیت آنزیمی که در آن به صورت کاتالیزورهای زیستی عمل می کنند و سرعت واکنش شیمیایی 

خاصی را زیاد می کنند. )ترکیب با فصل اول دوازدهم(
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 بیشتر آنزیم ها پروتئینی هستند. آنزیم ها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند. جایگاه فعال بخشی اختصاصی در 
آنزیم است که پیش ماده در آن قرار می گیرد. ترکیباتی که آنزیم روی آنها عمل می کند، پیش ماده و ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند، 

فراورده یا محصول خوانده می شوند. گروهی از آنزیم ها مانند رنای ریبوزومی، نوکلئوتیدی هستند. )ترکیب با فصل اول دوازدهم(

 NADP+ الکترون در نهایت به ترکیب ،NADP+ 2 در واکنش های وابسته به نور و در زنجیرۀ انتقال الکترون بین فتوسیستم 1 و
رسیده و این ترکیب به NADPH تبدیل می شود توجه کنید +NADP برای تبدیل به NADPH، دو الکترون و یک یون هیدروژن را 
مصرف می کند. در واکنش های مستقل از نور فقط در حین تبدیل اسیدهای تک فسفاته به قندهای تک فسفاته، انتقال الکترون مشاهده 
می شود. در این زمان، NADPH اکسایش یافته و دو الکترون از دست می دهد. دو الکترون حاصل از آن به اسیدهای تک فسفاته منتقل 

می شود. یعنی این گزینه درست شد؟ توجه کنید اسیدهای تک فسفاته باردار نیستند.
3 توجه کنید هم در واکنش های وابسته به نور و هم در واکنش های مستقل از نور، تولید انواعی از ترکیبات و واجد بیش از یک 
فسفات قابل انتظار است. در واکنش های مستقل از نور، NADP+ ،ADP و ریبولوزبیس فسفات دارای کربن و بیش از یک فسفات 

هستند. همچنین در واکنش های مستقل از نور، NADPH و ATP کربن دار بوده و بیش از یک اتم فسفات دارند.

واکنش های مستقل از نورواکنش های وابسته به نور

تثبیت کربنتولید ATP و NADPHهدف

بسترۀ سبزدیسهغشای تیالکوئیدمحل انجام در یوکاریوت ها

مادۀ زمینه ای سیتوپالسمغشای پالسماییمحل انجام در پروکاریوت ها

نداردداردفعالیت زنجیرۀ انتقال الکترون

ATPمصرف می شودتولید می شود

NADPHمصرف می شودتولید می شود

نداردداردمصرف آب و تولید اکسیژن

داردنداردمصرف کربن دی اکسید

فعالیت داردفعالیت نداردآنزیم روبیسکو

چند مورد در ارتباط با واکنش های مستقل از نور فتوسنتز نادرست است؟3625
الف( بالفاصله پس از مصرف هر ترکیب فسفات دار سه کربنه، تشکیل پیوند میان دو اتم کربن قابل انتظار است.

ب( بالفاصله پیش از تولید هر ترکیب کربن دار تک فسفاته، پیوند اشتراکی میان دو اتم فسفات شکسته می شود.
ج( بالفاصله پس از تولید هر ترکیب کربن دار دو فسفاته، تنها نوعی از ترکیب های واجد فسفات مصرف می شود.

د( بالفاصله پیش از مصرف هر ترکیب فسفات دار پنج کربنه، افزایش موقتی فشار اسمزی یاخته قابل انتظار است. 
4 )4    3 )3    2 )2    1 )1

    4
صورت سؤال چی میگه؟ منظور از واکنش های مستقل از نور، همان واکنش های 

چرخۀ کالوین می باشد. شکل روبه رو مراحل مختلف این چرخه را نشان می دهد.

با توجه به شکل همۀ موارد نادرست هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف ترکیبات فسفات دار سه کربنه، اسیدهای تک فسفاته و قندهای تک فسفاته 
می باشند. همان طور که در شکل مشاهده می کنید، در حین تبدیل قندهای 
اولیه  کربن دار  ترکیب  کربن  اتم های  تعداد  بر  ریبولوزفسفات،  به  تک فسفاته 
کربن در این زمان قابل  افزوده می شود. بنابراین تشکیل پیوندهای کربن – 
مشاهده است. اما در حین تبدیل اسیدهای تک فسفاته به قندهای تک فسفاته، 
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تعداد اتم های کربن دار مادۀ اولیه تغییر نمی کند. بنابراین در این زمان، هیچ پیوند کربن – کربنی تشکیل نمی شود.
ب ترکیبات کربن دار تک فسفاته همان اسیدهای تک فسفاته و قندهای تک فسفاته و همچنین ریبولوزفسفات می باشد. توجه کنید 
در حین تبدیل اسیدهای تک فسفاته به قندهای تک فسفاته، ATP به ADP تبدیل می شود. در این زمان پیوند فسفات – فسفات در 
ساختار ATP شکسته می شود. اما در هنگام تبدیل قندهای تک فسفاته به ریبولوزفسفات، پیوند فسفات – فسفات شکسته نمی شود. 

زیرا در هر دو ترکیب تنها یک عدد فسفات به کربن متصل است.
ج ترکیبات کربن دار دوفسفاتۀ موجود در این چرخه، ADP و ریبولوزبیس فسفات هستند. در دو زمان امکان تبدیل ATP به ADP وجود دارد. 
در حین تبدیل اسیدهای تک فسفاته به قندهای تک فسفاته و در حین تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات، پیوند فسفات – فسفات در 
ساختار ATP شکسته شده و ADP تولید می شود. همچنین ریبولوزبیس فسفات نیز از ریبولوزفسفات تولید می شود. توجه کنید در حین تولید 
هریک از این ترکیبات، دو ترکیب واجد فسفات مصرف می شود. بنابراین استفاده از نوعی )یک نوع( ترکیب فسفات دار در این مورد اشتباه است.

د ترکیب فسفات دار پنج کربنه، ریبولوزفسفات و ریبولوزبیس فسفات می باشند. توجه کنید افزایش فشار اسمزی یاخته به صورت موقت 
در حین شکسته شدن نوعی پیوند اشتراکی و مصرف مولکول آب صورت می گیرد. در حین تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات، 
ATP به ADP تبدیل می شود. پیوند میان دو اتم فسفات نوعی پیوند اشتراکی است. اما توجه کنید در واکنش تبدیل قندهای تک فسفاته به 

ریبولوزفسفات، پیوندهای کربن  کربن ایجادشده و مولکول آب تولید می شود. بنابراین در این زمان با کاهش فشار اسمزی یاخته مواجه هستیم.

 
تبدیل  حین  در  یکی  می گیرد.  صورت  چرخه  از  محل  دو  در   ATP مصرف   1
اسیدهای تک فسفاته به قندهای تک فسفاته و دیگری در حین تبدیل ریبولوزفسفات 

به ریبولوزبیس فسفات.
2 دریافت و انتقال الکترون، تنها در حین تبدیل اسیدهای تک فسفاته به قندهای 
تک فسفاته مشاهده می شود. در این واکنش NADPH اکسایش یافته و الکترون از 
دست می دهد. همچنین اسیدهای تک فسفاته احیا شده و الکترون دریافت می کنند.

از   ADP تولید  قندهای تک فسفاته،  به  اسیدهای تک فسفاته  تبدیل   در حین 
ATP نسبت به تولید +NADP از NADPH سریع تر صورت می گیرد. همچنین 
 NADPH به این نکته دقت داشته باشید، خروج فسفات از چرخه بعد از اکسایش

مشاهده می شود.
 در حین تبدیل اسیدهای تک فسفاته به قندهای تک فسفاته و همچنین در حین تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات، تعداد 

اتم های کربن ترکیبات کربن دار اولیه تغییر نمی کند.
 توجه کنید در حین تبدیل اسیدهای تک فسفاته به قندهای تک فسفاته، بر تعداد فسفات های آزاد بسترۀ کلروپالست افزوده می شود. اما 

در حین تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات، تعداد فسفات های آزاد بسترۀ کلروپالست تغییر نمی کند.
 تشکیل پیوندهای کربن – کربن در حین واکنش کربن دی اکسید با ریبولوزبیس فسفات و همچنین در حین تبدیل قندهای تک فسفاته به 

ریبولوزفسفات مشاهده می شود. تشکیل پیوندهای فسفات – کربن در حین تبدیل ریبولوزفسفات به ریبولوزبیس فسفات صورت می گیرد.
 ترکیبات فسفات دار سه کربنه در چرخه: اسیدهای تک فسفاته و قندهای تک فسفاته

 ترکیبات کربن دار تک فسفاته در چرخه: اسیدهای تک فسفاته و قندهای تک فسفاته و ریبولوزفسفات
ADP ترکیبات کربن دار دوفسفاته در چرخه: ریبولوزبیس فسفات و 

 ترکیبات فسفات دار پنج کربنه در چرخه: ریبولوزفسفات و ریبولوزبیس فسفات

از واکنش های موجود در یاختۀ تمایزیافتۀ روپوستی واجد سبزدیسه، مصرف ریبولوزبیس فسفات 3725 انواعی   در 
مشاهده می شود. در هر واکنشی که در آن امکان .................. به طور حتم ....................

1( قرارگیری اکسیژن در جایگاه فعال روبیسکو وجود ندارد – ترکیب شش کربنه تولید نمی شود.
2( تولید مولکول سه کربنه وجود دارد – فعالیت بیش از یک نوع اندامک دوغشایی دیده می شود. 

3( بازسازی مجدد ریبولوزبیس فسفات وجود دارد – پیوند های اشتراکی میان گروهی از مواد آلی شکسته می شود.
4( اتصال آدنوزین دی فسفات به فسفات وجود ندارد – باعث کاهش فراورده های تولیدشده در واکنش نوری فتوسنتز می شود.



سؤاالت و پاسخنامه دوازدهم

37

    3
صورت سؤال چی میگه؟ همان طور که می دانید در واکنش های مستقل از نور فتوسنتز، کربن دی اکسید و ریبولوزبیس فسفات در جایگاه فعال آنزیم 

روبیسکو قرار می گیرند. همچنین در تنفس نوری، اکسیژن و ریبولوزبیس فسفات در جایگاه فعال آنزیم روبیسکو قابل مشاهده هستند.

در هر دو فرایند امکان بازسازی ریبولوزبیس فسفات وجود دارد. در واکنش های مستقل از نور فتوسنتز، با مصرف ریبولوزفسفات، 
ریبولوزبیس فسفات مجددا بازسازی می شود. در متن کتاب درسی نیز می خوانیم که در تنفس نوری ترکیب سه کربنه برای ساخت 
مجدد ریبولوزبیس فسفات مصرف می شود. همچنین به این نکته دقت داشته باشید، شکسته شدن پیوندهای اشتراکی در ترکیبات 
آلی در هر دو فرایند مشاهده می شود. در جریان تنفس نوری، با شکسته شدن پیوند میان دو اتم کربن، یک ترکیب سه کربنه و یک 
ترکیب دوکربنه ایجاد می شود. در واکنش های مستقل از نور فتوسنتز، اسید شش کربنه به سرعت تجزیه شده و اسیدهای تک فسفاته 

سه کربنی را تولید می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

1 در باال بیان شد، در واکنش های مستقل از نور فتوسنتز، به جای اکسیژن، کربن دی اکسید در جایگاه فعال آنزیم روبیسکو قرار 
می گیرد. می دانیم در اثر واکنش کربن دی اکسید و ریبولوزبیس فسفات، نوعی اسید ناپایدار شش کربنه ایجاد می شود که به سرعت 

تجزیه شده و اسیدهای تک فسفاته را ایجاد می کند. بنابراین در این فرایند تشکیل ترکیب شش کربنه قابل مشاهده می باشد.
2 هم در واکنش های مستقل از نور فتوسنتز و هم در واکنش های مربوط به تنفس نوری، تولید ترکیب سه کربنه صورت می گیرد. 
در واکنش های مستقل از نور فتوسنتز، اسیدهای تک فسفاته و قندهای تک فسفاته ایجاد می شود. این دو ترکیب دارای سه کربن در 
ساختار خود هستند. همچنین در واکنش های مربوط به تنفس نوری، ریبولوزبیس فسفات به اکسیژن متصل شده و پس از تجزیه دو 
ترکیب سه کربنی و دوکربنی تولید می کند. بنابراین امکان تولید ترکیب سه کربنه در هر دو فرایند مشاهده می شود. در تنفس نوری 

فعالیت میتوکندری و کلروپالست دیده می شود ولی در چرخۀ کالوین فقط کلروپالست فعالیت دارد! 
4 در تنفس نوری همانند واکنش های مستقل از نور فتوسنتز، ATP تولید نمی شود. توضیح این گزینه تنها در ارتباط با تنفس نوری 

صادق است.

تنفس نوریچرخۀ کالوین

مشاهده می شودمشاهده می شودتولید ترکیب سه کربنه

مشاهده می شودمشاهده نمی شودتولید ترکیب دوکربنه

اکسیژنازیکربوکسیالزیفعالیت آنزیم روبیسکو

تنها بخشی از آنبه طور کاملانجام واکنش در کلروپالست

تنها بخشی از آنصورت نمی گیردانجام واکنش در میتوکندری

ATP نداردداردتولید

ATP داردمصرف-

NADPH داردمصرف-

داردداردشکسته شدن پیوند اشتراکی

داردداردتشکیل پیوند اشتراکی

گیاهان C4 برخالف گیاهان CAM، واجد کدام یک از مشخصه های زیر هستند؟3825
1( در دومین مسیر آنزیمی آن ها همزمان با طول روز، واکنش های چرخۀ کالوین راه اندازی می شود.

2( در اولین مسیر آنزیمی آن ها و در یاختۀ رگبرگ، نوعی ترکیب اسیدی واجد چهار اتم کربن تولید می شود.
3( در اولین مسیر آنزیمی  آن ها، نوعی آنزیم فاقد میل ترکیبی با اکسیژن، باعث تشکیل اسیدی چهار کربنی در طول روز می شود. 
4( در دومین مسیر آنزیمی آن ها و در یاختۀ رگبرگ، آنزیم روبیسکو پیوند میان دو اتم کربن مادۀ حاصل از تثبیت اولیه 

کربن را می شکند.
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توجه کنید اولین مسیر آنزیمی در گیاهان C4، اتصال کربن دی اکسید به اسید سه کربنه و تولید نوعی اسید چهارکربنه در یاخته های 
میانبرگ است. همچنین اولین مسیر آنزیمی در گیاهان CAM به همین صورت انجام می شود. به این نکته دقت داشته باشید که اولین 
مسیر آنزیمی در گیاهان C4 برخالف گیاهان CAM، همزمان با روز و بازبودن فضای روزن میان یاخته های نگهبان روزنه صورت می گیرد. 

بررسی سایر گزینه ها:
1 در گیاهان C4 همانند گیاهان CAM، چرخۀ کالوین در روز راه اندازی می شود. با این تفاوت که چرخۀ کالوین در گیاهان C4 در 

یاخته های غالف آوندی و در گیاهان CAM، این چرخه در یاخته های میانبرگ صورت می گیرد.
2 توجه کنید تشکیل اسید چهارکربنه هم در گیاهان C4 و هم در گیاهان CAM، در یاخته های میانبرگ صورت می گیرد. با این 
تفاوت که این پدیده در گیاهان C4 به هنگام روز و در گیاهان CAM در شب مشاهده می شود. توجه داشته باشید یاخته های میانبرگ 
برخالف یاخته های غالف آوندی جزئی از یاخته های رگبرگ محسوب نمی شوند. در یاخته های غالف آوندی گیاهان C4، تثبیت ثانویۀ 

کربن مشاهده می شود.
4 می دانیم یاخته های غالف آوندی جزئی از یاخته های رگبرگ محسوب می شود. دومین مسیر آنزیمی در گیاهان C4 برخالف 
گیاهان CAM، در این یاخته ها صورت می گیرد. در یاخته های غالف آوندی برخالف یاخته های میانبرگ گیاهان C4، فعالیت آنزیم 

روبیسکو قابل مشاهده است. خب پس چرا این گزینه غلطه؟؟ نکتۀ زیرو دریاب رفیق! 

 در یاخته های غالف آوندی گیاهان C4 و در یاخته های میانبرگ گیاهان C3 و CAM، آنزیم روبیسکو به فعالیت می پردازد. توجه 
کنید اسید چهارکربنۀ حاصل از تثبیت اولیۀ کربن در گیاهان C4 از طریق پالسمودسم ها از یاخته های میانبرگ به یاخته های غالف آوندی 
منتقل می شود. در این یاخته ها در اثر فعالیت نوعی آنزیم )غیر روبیسکو(، اسید چهارکربنه تجزیه شده و به اسید سه کربنه و کربن دی اکسید 

تبدیل می شود. 

مسیر 
آنزیمی 

C4 گیاهان

پیش مادۀ 
نخستین 

آنزیم

ترکیب 
آغازگر

نخستین 
ترکیب 

تشکیل شده

تشکیل 
ترکیب 
اسیدی

مصرف 
NADPH و 

ATP

تش��کیل 
ترکیب قندی

هدفمحل انجام
زمان 
انجام

CO2 و اسید اول
سه کربنه

اسید 
سه کربنه

اسید پایدار 
چهارکربنه

نداریمنداریمداریم
یاخته های 
میانبرگ

تثبیت کربن 
 دی اکسید و انتقال 
اسید چهارکربنه 

به یاخته های 
غالف آوندی

روز

دوم
CO2 و 

ریبولوزبیس 
فسفات

ریبولوزبیس 
فسفات

اسید ناپایدار 
شش کربنه 
و واجد دو 

فسفات

داریمداریمداریم

یاخته های 
غالف آوندی 

و نگهبان 
روزنه

تثبیت 
کربن دی اکسید 
و تشکیل قند 

سه کربنی

روز

مسیر آنزیمی 
گیاهان 
CAM

پیش مادۀ 
نخستین 

آنزیم
ترکیب آغازگر

نخستین 
ترکیب 

تشکیل شده

تشکیل 
ترکیب 
اسیدی

مصرف 
NADPH و 

ATP

تشکیل 
ترکیب 
قندی

هدفمحل انجام
زمان 
انجام

CO2 و اسید اول
سه کربنه

اسید 
سه کربنه

اسید پایدار 
چهارکربنه

نداریمنداریمداریم
یاخته های 
میانبرگ

تثبیت 
کربن دی اکسید 

شب

دوم
CO2 و 

ریبولوزبیس 
فسفات

ریبولوزبیس 
فسفات

اسید ناپایدار 
شش کربنه 
و واجد دو 

فسفات

داریمداریمداریم

یاخته های 
میانبرگ 
و نگهبان 

روزنه

تثبیت 
کربن دی اکسید 
و تشکیل قند 

سه کربنی

روز
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کدام گزینه عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟3925
»گیاهی واجد روزنه های باز در روز که حداکثر میزان فتوسنتز آن با افزایش غلظت کربن دی اکسید نسبت به حداکثر میزان 

فتوسنتز گیاه دیگر، .................... است ...................... «
1( بیشتر – برخالف گیاهان pH، CAM عصارۀ نوعی اندام هوایی آن ها در آغاز روشنایی نسبت به آغاز تاریکی بیشتر است.
2( بیشتر – برخالف گیاهان CAM، واجد مقدار فراوانی رنگیزه در غشای تیالکوئیدهای یاخته های غالف آوندی خود است.
3( کمتر – همانند گیاهان CAM، در اولین مسیر آنزیمی خود به منظور تثبیت کربن، نوعی ترکیب قندی چهارکربنه تولید می کند.

4( کمتر – همانند گیاهان CAM، همزمان با جابه جایی الکترون توسط نوعی پمپ در غشای تیالکوئیدها، چرخۀ کالوین 
را راه اندازی می کند.

    4
صورت سؤال چی میگه؟ همان طور که در کتاب درسی خواندید، روزنه ها در گیاهان CAM در هنگام شب باز شده و امکان عبور گازهای تنفسی از 

آن ها وجود دارد. در گیاهان C3 و C4 روزنه ها هم در روز و هم در شب باز هستند. بنابراین در این گیاهان امکان عبور گازهای تنفسی همزمان با 

روشنایی و روز وجود دارد.

در  فتوسنتز  میزان  روبه رو  شکل  در  کنید.  دقت  روبه رو  شکل  به  حاال 
گیاهان C3 و گیاهان C4 همزمان با مقادیر متفاوت کربن دی اکسید نشان 
میزان  حداکثر  از   C4 گیاهان  در  فتوسنتز  میزان  حداکثر  شده اند.  داده 

فتوسنتز در گیاهان C3 کمتر است. 

 همان طور که در شکل روبه رو مشاهده می کنید، میزان فتوسنتر 
در مقادیر کم کربن دی اکسید در گیاهان C4 از گیاهان C3 بیشتر بوده و با 

شیب تندتری افزایش می یابد. 

 C4 کمتر است. مقدار فتوسنتر در گیاهان C3 از گیاهان C4 در مقادیر باالی کربن دی اکسید محیط، توانایی فتوسنتر در گیاهان 
نسبت به فتوسنتز در گیاهان C3 زودتر به یک مقدار ثابت می رسد.

 حداکثر میزان فتوسنتز در مقادیر متفاوتی از کربن دی اکسید در محیط در گیاهان C4 از گیاهان C3 کمتر است.

 C4 است. توجه کنید در گیاهان C4 و منظور از گزینه های 2 و 4 گیاهان C3 بنابراین منظور قسمت اول در گزینه های 1 و 2 گیاهان
تثبیت اولیه و ثانویه، هر دو در روز مشاهده می شود. در گیاهان CAM تثبیت اولیۀ کربن در شب و تثبیت ثانویۀ کربن در روز صورت 
می گیرد. توجه کنید در صورت وجود نور و انتقال انرژی آن به رنگیزه های آنتن های گیرندۀ نور، جابه جایی الکترون در زنجیره های 
با   ،CAM و هم در گیاهان   C4 ثانویۀ کربن هم در گیاهان تثبیت  توجه کنید  تیالکوئید مشاهده می شود.  الکترون غشای  انتقال 
واکنش های  با  فتوسنتز می توانند همزمان  نوری  واکنش های  این گیاهان  بنابراین در  است.  روز همراه  کالوین در  راه اندازی چرخۀ 

مستقل از نور فتوسنتز دیده شوند.

 در گیاهان C3 تثبیت کربن تنها در روز و در چرخۀ کالوین صورت می گیرد. بنابراین در گیاهان همانند گیاهان C4 و گیاهان 
CAM، واکنش های وابسته به نور و مستقل از نور فتوسنتز می تواند همزمان مشاهده شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1 همان طور که گفتیم قسمت اول این گزینه در ارتباط با گیاهان C3 است. توجه کنید در گیاهان CAM، در هنگام شب تولید 
نوعی اسید چهارکربنه در اثر ترکیب کربن دی اکسید با اسید سه کربنه در یاخته های میانبرگ مشاهده می شود. خاصیت اسیدی این 
ترکیب نسبت به اسید سه کربنۀ تولیدشده در چرخۀ کالوین بیشتر است. از آن جایی که در گیاهان CAM، تولید اسید چهارکربنه در 
روز )آغاز تاریکی( مشاهده می شود. بنابراین pH عصارۀ برگ این گیاهان در آغاز تاریکی نسبت به آغاز روشنایی کمتر )اسیدی تر( است. 
2 همان طور که می دانید در گیاهان C3 برخالف گیاهان C4، یاخته های غالف آوندی فاقد کلروپالست بوده و بنابراین تیالکوئید 

ندارند. در نتیجه مشاهدۀ رنگیزه در تیالکوئید و در یاخته های غالف آوندی غیرمحتمل است.
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 تثبیت ثانویۀ کربن در گیاهان C4 در یاخته های غالف آوندی صورت می گیرد. این گیاهان دارای کلروپالست های فراوانی 
هستند. بنابراین دارای رنگیزه های نوری در مرکز واکنش و آنتن های گیرندۀ نور فتوسیستم های موجود در غشای تیالکوئیدهای خود هستند.

3 خب رسیدیم به دام این گزینه، میدونیم در هر دو گیاه مدنظر، تثبیت اولیۀ کربن با تشکیل نوعی مادۀ چهارکربنه در یاخته های میانبرگ صورت می گیرد. 

 مادۀ چهارکربنۀ حاصل از واکنش کربن دی اکسید با اسید سه کربنه، خاصیت اسیدی )نه قندی( دارد. هدف از طرح این گزینه 
این بود که ببینیم واقعا به کلمات سادۀ کتاب توجه می کنید یا به راحتی از کنار آن ها عبور می کنید.

گیاه CAMگیاه C4گیاه C3نوع گیاه

گیاهانی مانند کاکتوس و آناناسذرتاغلب گیاهان مثل گل رزمثال کتاب

فقط شبمعموالً روز و شبمعموالً روز و شبزمان بازبودن روزنه ها

دارنددارندندارندتحمل دما و نور زیاد

اولین ترکیب آلی پایداری 
اسید آلی چهارکربنهاسید آلی چهارکربنهاسید آلی سه کربنهتولیدشده در حین تثبیت کربن

122چند مسیر برای تثبیت کربن

تولید اسید چهارکربنه حین 
داردداردنداردتثبیت کربن

داخل کلروپالست یک یاختهمحل انجام مسیرهای آنزیمی
یاختۀ میانبرگ و چرخۀ کالوین 

در یاخته های غالف آوندی
در یاختۀ میانبرگ

زمانیمکانی-نوع جدایی مسیر آنزیمی

سبزدیسۀ یاخته های میانبرگ و محل فعالیت روبیسکو در برگ
یاخته های نگهبان روزنه

سبزدیسۀ یاخته های غالف آوندی 
و یاخته های نگهبان روزنه

سبزدیسۀ یاخته های میانبرگ و 
یاخته های نگهبان روزنه

روزروزروززمان فعالیت روبیسکو در برگ

-دارند )دارای سبزدیسه(دارند )فاقد سبزدیسه(غالف آوندی

خیربه ندرتبلهانجام تنفس نوری در دمای زیاد

 در گروهی از گیاهان همزمان با روشنایی و روز، عبور گاز تنفسی از بین یاخته های نگهبان  روزنه ممکن 
است. ..................

1( تنها در برخی از این گیاهان، تثبیت ثانویه کربن، با تولید نوعی مادۀ سه کربنه در گروهی از یاخته های رگبرگ صورت می گیرد.  
2( در همۀ این گیاهان، به دنبال افزایش دما و به منظور تثبیت کربن، ابتدا نوعی ترکیب چهارکربنه و فاقد اتم فسفات تولید می شود.
3( در همۀ این گیاهان، در دومین مسیر آنزیمی به منظور تثبیت کربن، از NADPH تولیدشده در واکنش های نوری استفاده می شود.

4( تنها در برخی از این گیاهان، قرارگیری کربن دی اکسید در جایگاه فعال ریبولوزبیس فسفات کربوکسیالز - اکسیژناز 
مشاهده می شود.

    1
صورت سؤال چی میگه؟ همان طور که در کتاب درسی خواندید، روزنه ها در گیاهان CAM در هنگام شب باز شده و امکان عبور گازهای تنفسی از 
میان آن ها وجود دارد. در گیاهان C3 و C4 یاخته های نگهبان روزنه هم در روز و هم در شب باز هستند. بنابراین در این گیاهان امکان عبور گازهای 

تنفسی همزمان با روشنایی و روز وجود دارد.

تثبیت ثانویه کربن در گیاهان C4 و CAM مشاهده می شود. گیاهان C3 تنها دارای یک مسیر برای تثبیت کربن هستند. در گیاهان 
C4 تثبیت اولیه در یاخته های مبانبرگ با اتصال کربن دی اکسید به نوعی اسید سه کربنه، اسید چهارکربنه )اولین مادۀ پایدار حاصل از 
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تثبیت کربن( تشکیل می شود. سپس توسط پالسمودسم ها، این ماده به یاخته های غالف آوندی )جزئی از یاخته های رگبرگ( منتقل 
شده و در آن جا اسید چهارکربنه به اسید سه کربنه و کربن دی اکسید تبدیل می شود. اسید سه کربنه توسط همان پالسمودسم ها به 

یاخته های میانبرگ برگشته و کربن دی اکسید در یاخته های غالف آوندی وارد مسیر ثانویه تثبیت کربن )چرخۀ کالوین( می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

2 همان طور که پیش تر توضیح داده شد، گیاهان C3 تنها دارای یک مسیر برای تثبیت کربن هستند. این گیاهان تثبیت کربن را 
تنها در چرخۀ کالوین انجام می دهند. در این چرخه اولین مادۀ تولیدشده که ناپایدار می باشد، همان اسید شش کربنه و اولین مادۀ 

پایدار حاصل از تثبیت کربن، اسیدهای تک فسفاته )دارای 3 اتم کربن( می باشند.
3 توجه کنید هم در گیاهان C3 و هم در گیاهان C4، واکنش های نوری و مستقل از نور فتوسنتز صورت می گیرد. در واکنش های 
وابسته به نور NADPH ساخته شده و این ماده در واکنش های مستقل از نور و در حین تبدیل اسیدهای تک فسفاته به قندهای 
تک فسفاته، اکسایش یافته و الکترون از دست می دهد. توجه کنید دومین مسیر آنزیمی به منظور تثبیت کربن، تنها در گیاهان C4 و 

در یاخته های غالف آوندی مشاهده می شود.
4 در همۀ این گیاهان، چرخۀ کالوین راه اندازی می شود. در گیاهان C4 در دومین مسیر آنزیمی و در یاخته های غالف آوندی، چرخۀ 

کالوین مشاهده می شود. در گیاهان C3 نیز تثبیت کربن تنها در چرخۀ کالوین صورت می گیرد. 

چند مورد در ارتباط با تولید نوعی پروتئین انسانی توسط دام های تراژنی نادرست است؟4025
الف( استفاده از شوک الکتریکی یا حرارتی به منظور ایجاد منفذ در الیۀ ژله ای یاختۀ جنسی لقاح یافته، قابل انتظار است.  
ب( ورود دنای واجد نوکلئوتیدهای ناقل و ژن مربوط به ساخت پروتئین، به یاخته ای با توانایی تولید شیر قابل انتظار است. 
ج( وجود اطالعات مربوط به ساخت پروتئین انسانی در همۀ یاخته های پیکری هسته دار جانور ایجادشده، دور از انتظار است.
د( برقراری پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای مربوط به ژن موردنظر و جایگاه شروع همانندسازی ناقل دور از انتظار است.

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
    4

همۀ موارد نادرست هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف استفاده از شوک الکتریکی یا حرارتی برای ورود ناقل به باکتری است نه تخمک لقاح یافته.

 در این فرایند، ژنوم را با تزریق به تخمک لقاح یافته وارد می کنند.

ب دیسک نوترکیب را که دارای ژن مربوط به ساخت پروتئین مورد نظر است، به تخمک لقاح 
یافته وارد می کنند. تخمک لقاح یافته توانایی تولید شیر ندارد!

شروع  جایگاه  مجاورت  در  نظر  مورد  ژن  که  است  حلقوی  دنای  فرایند،  این  ناقل   
همانند سازی قرار می گیرد. بنابراین ممکن است راه انداز ژن مورد نظر در مجاورت جایگاه شروع 

همانندسازی باشد.

ج چون ژن مربوط به تولید پروتئین را به تخمک لقاح یافته وارد می کنند، در نتیجه همۀ 
یاخته های پیکری و هسته دار بدن، این ژن را دارا می باشند.

 دقت کنید که ژن مورد نظر در همۀ یاخته های هسته دار بدن گوسفند وجود دارد اما 
درهمۀ آنها رونویسی و فعال نمی شود. 

 درون شیر گوسفند تراژن پروتئین انسانی و الکتوز )قند شیر( وجود دارد.

د همانطور که در شکل مشاهده می کنید، ژن انسانی را در مجاورت جایگاه شروع همانندسازی به ناقل وارد می کنند، در نتیجه بین 
نوکلئوتیدهای مربوط به ژن مورد نظر و جایگاه شروع همانندسازی ناقل، پیوند فسفودی استر ایجاد می شود.
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 در نوعی از روش های درمان بیماری های ژنتیکی، نسخۀ سالم یک ژن در یاخته های فردی که دارای نسخه ای ناقص 
از همان ژن است، قرار داده می شود. در ارتباط با مراحل مختلف این روش می توان گفت، بالفاصله در مرحلۀ ............ به طورحتم ...........

1( قبل از جاگذاری ژن صفت موردنظر درون ویروس ـ بدون ایجاد تغییرات آن را مورد استفاده قرار دادند.
2( بعد از تشکیل پیوند اشتراکی میان ژن سالم و ژنوم ویروس ـ یاخته های بیمار از لحاظ ژنتیکی تغییر یافته اند.

3( بعد از ورود یاخته های تغییریافته به بدن بیمار ـ هورمون های تولیدشده در جریان خون به گردش خواهند پرداخت.
4( قبل از افزایش میزان نوکلئوتیدها در یاخته های حاوی ژن ناقص ـ آنزیمی در تشکیل پیوند فسفودی استر نقش دارد.

    4
یاختۀ  درون  به  تغییریافته  ویروس   4 مرحلۀ  در 
نوکلئوتیدها  تعداد  بیمار منتقل می شود و درنتیجه 
می یابد.  افزایش  ناقص،  ژن  حاوی  یاخته های  در 
ویروس  درون  ژن   ،3 مرحلۀ  یعنی  قبل  مرحلۀ  در 
تا  است  الزم  ژن،  جاسازی  برای  می شود،  جاسازی 

پیوند فسفودی استر شکسته و دوباره تشکیل شود.

 از آنجایی که ژن ناقص از یاختۀ بیمار جدا 
نمی شود، وقتی ژن سالم را به ژنوم یاختۀ بیمار اضافه 
می شود، تعداد الل های مربوط به آن آنزیم یا صفت 

افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 در مرحلۀ 3 ژن درون ویروس جاسازی می شود. قبل از این مرحله، ویروس را در آزمایشگاه طوری تغییر می دهند که نتواند تکثیر 

شود، در واقع ژن مربوط به تکثیر را از مادۀ وراثتی آن جدا می کنند. 

 با توجه به شکل قبلی داریم: 
1 یاخته های تغییر یافته پس از ورود به بدن محصول ژن را تولید می کنند.

2 در مراحل 2، 3 و 4 پیوند فسفودی استر شکسته و تشکیل می شود.
 ژن مربوط به تکثیر ویروس در میانۀ مادۀ وراثتی قرار دارد، در نتیجه در مرحلۀ 2 تعداد نوکلئوتیدهای این نوکلئیک اسید به دنبال شکسته 

شدن پیوند فسفودی استر و سپس تشکیل آن، کاهش می یابد. 
 دقت کنید که ویروس تغییر یافته وارد یاختۀ بیمار می شود نه فقط ژنوم ویروس.

2 در مرحلۀ 3 ژن سالم در ژنوم ویروس وارد می شود و بین این ژن و ژنوم ویروس پیوند فسفودی استر)اشتراکی( ایجاد می شود. 
دقت کنید در مرحلۀ 5 یاخته های بیمار از لحاظ ژنتیکی تغییر یافته اند نه در مرحلۀ 4. در مرحلۀ 4 یاخته ها دچار تغییر می شوند.

 در زیست شناسی بعضی اوقات فعل ها مهم هستند. برای مثال در این تست، در مرحلۀ 4 یاخته های از نظر ژنتیکی تغییر می کنند 
و در نتیجه در مرحلۀ 5 یاخته ها از نظر ژنتیکی تغییر یافته هستند نه اینکه تغییر بیابند!

3 در مرحلۀ 6 یاخته های تغییر یافته به بدن بیمار وارد می شوند. در مرحلۀ بعدی، یاخته های مورد نظر پروتئین یا هورمون مورد 
نظر را تولید می کنند. بنابراین، الزاماً هورمون تولید نمی شود.

 در ارتباط با نوعی پروتئین در خط دوم دفاعی بدن، که ضمن تأثیر بر یاخته های آلوده به ویروس، یاخته های سالم 4125
مجاور خود را نیز مقاوم می سازد، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 

1( با تجمع در کنار یکدیگر و ایجاد حلقه، کنترل ورود و خروج مواد از غشای پالسمایی را مختل می سازد.
2( در حین ورود عوامل بیماری زا، با افزایش فعالیت درشت خوارها نقش مهمی در جلوگیری از بروز سرطان دارد.

3( در صورت ساخته شدن توسط مهندسی ژنتیک فعالیت کمتری نسبت به نوع ساخته شدۀ آن در مهندسی پروتئین دارد.

4( پیوندهای نادرست ایجادشده در حین ساخت به روش مهندسی پروتئین، منجر به تغییر شکل سه بعدی این پروتئین می شود.
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     3
صورت سؤال چی میگه؟ اینترفرون نوع یک از یاخته آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاختۀ آلوده، بر یاخته های سالم مجاور هم اثر 

می کند و آن ها را در برابر ویروس مقاوم می کند.

وقتی این پروتئین با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شود، فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد. اما اینترفرون ساخته شده 
به وسیلۀ مهندسی پروتئین، فعالیتی به اندازۀ اینترفرون طبیعی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1 اینترفرون در ایجاد حلقه یا منفذ در غشای پالسمایی نقشی ندارد. 

 پروتئین هایی که در غشا منفذ ایجاد می کنند شامل پروتئین مکمل و پرفورین هستند. پروتئین مکمل در غشای یاختۀ بیگانه و 
پرفورین در غشای یاختۀ خودی آلوده به ویروس یا سرطانی منفذ ایجاد می کند.

2 این گزینه در مورد اینترفرون نوع 2 صحیح است. اینترفرون نوع دو از یاخته های کشندۀ طبیعی و لنفوسیت های T ترشح می شود 
و درشت خوارها را فعال می کند. این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد.

4 وقتی این پروتئین با روش مهندسی ژنتیک ساخته می شود، فعالیتی بسیار کمتر از اینترفرون طبیعی دارد. علت این کاهش 
فعالیت، تشکیل پیوندهای نادرست در هنگام ساخته شدن آن در یاخته باکتری است. پیوندهای نادرست باعث تغییر در شکل مولکول 

و درنتیجه کاهش فعالیت آن می شوند.

 توالی آمینواسیدی اینترفرون تولید شده در مهندسی ژنتیک با اینترفرون طبیعی یکسان است اما توالی آمینواسیدی تولید شده در 
مهندسی پروتئین با اینترفرون طبیعی یکسان نیست.

 دقت کنید که اینترفرون تولید شده در مهندسی پروتئین فعالیتی مشابه فعالیت اینترفرون طبیعی دارد اما پایداری آن نسبت به 
اینترفرون طبیعی بیشتر است.

کدام گزینه عبارت زیر را به صورت صحیح تکمیل می نماید؟4225
» هر زنبوری در جمعیت زنبورهای عسل که ............... «

1( فاقد توانایی ایجاد زادۀ جدید می باشد، به کمک گیرنده های حساس به پرتو فرابنفش، شهد گل را بررسی می کند.
2( با انجام حرکات ویژه ای، اطالعات خود را به زنبورهای دیگر نشان می دهد، همۀ اطالعات وراثتی مادر را دریافت کرده است.
3( به کمک بکرزایی به تولید زادۀ جدید می پردازد، با ایجاد پتانسیل عمل در گیرنده های بویایی خود، مکان دقیق غذا را پیدا می کند.

4( بدون انجام تقسیم کاهشی گامت تولید می کند، با ایجاد صدای متفاوتی نسبت به سایر زنبورها، در هدایت آن ها به منبع 
غذایی مؤثر است.

    1
زنبور مادۀ کارگر توانایی ایجاد زادۀ جدید را ندارد. همۀ زنبورهای عسل در چشم مرکب خود دارای گیرنده هایی هستند که به پرتو فرابنفش 

حساس اند. به کمک این گیرنده ها زنبور عسل گرده افشانی گل های دارای بوهای قوی، رنگ های درخشان و شهد فراوان را انجام می دهد.
بررسی سایر گزینه ها:

2 وقتی زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی پیدا می کند و به کندو باز می گردد، خیلی طول نمی کشد که تعداد زیادی زنبور کارگر 
در محل آن منبع غذایی دیده می شوند زیرا این زنبور با انجام حرکات ویژه ای اطالعات منبع غذایی را به دیگر زنبورها نشان می دهد. 

زنبور کارگر در پی لقاح گامت ماده و نر ایجاد می شوند در نتیجه تنها نیمی از اطالعات مادر خود را دریافت می کنند.
3 زنبور ملکه می تواند با بکرزایی، زنبورهای هاپلوئید نر را ایجاد کند. زنبورهای کارگر با استفاده از اطالعات کلی که از زنبور یابنده 

دربارۀ منبع غذایی دریافت کرده اند، به سمت آن پرواز و به کمک بویایی خود، محل دقیق غذا را پیدا می کنند.

 زنبور برای یافتن محل منبع غذایی از گیرنده های نوری و گیرنده های بویایی خود کمک می گیرند.

4 زنبور نر که هاپلوئید است، گامت های خود را با تقسیم میتوز تولید می کند. زنبورهای کارگر دیگر زنبورها را با صدای وز وز متفاوت 
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به سمت منبع غذایی هدایت می کنند نه زنبور نر. زنبورهای کارگر، ماده هستند.

 هر زنبوری که......

1 شهد گل ها را جمع آوری می کند  زنبور کارگر
2 میوز می کند  زنبور ملکه

 گامت تولید می کند  زنبور نر - زنبور ملکه

 بکرزایی می کند  زنبور ملکه

 دیپلوئید است  زنبور کارگر - زنبور ملکه

 هاپلوئید است  زنبور نر
 همۀ کروموزوم های خود را از یک والد دریافت می کند  زنبور نر

کدام گزینه در ارتباط با هر ترکیب دو کربنه در واکنش های مربوط به نوعی از تخمیر که در آن پیرووات تجزیه 4325
می شود، به درستی بیان شده است؟

1( تولید بدون تغییر در تعداد فسفات های پیش مادۀ واکنش در فضای درون اندامک دو غشایی
2( تولید در محل دارای رناتن های مترجم رنای پیک مربوط به بعضی از آنزیم های تنفس هوازی

3( تغییر عدد اکسایش این ترکیبات در پی گرفتن الکترون از نوعی مولکول نوکلئوتیدی
4( عدم تغییر تعداد کربن و الکترون موجود در ساختار آنها در فضای آزاد سیتوپالسم

    2
صورت سؤال چی میگه؟ در تخمیر الکلی پیرووات با تجزیۀ پیوند و آزادسازی یک مولکول کربن دی اکسید، تبدیل به اتانال می شود. در تخمیر الکلی 

ترکیبات دو کربنه عبارت اند از: اتانال و اتانول

کل فرایند تخمیر )که شامل تولید اتانال و اتانول نیز است( درون فضای آزاد سیتوپالسم انجام می شود. بعضی از آنزیم های مربوط 
به تنفس هوازی از رونویسی ژن های هسته حاصل می شوند. تنفس هوازی نیز در سیتوپالسم)قندکافت( و راکیزه)اکسایش پیرووات، 
چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون( انجام می شود. همۀ آنزیم های پروتئینی که در سیتوپالسم فعالیت دارند و بعضی از آنزیم هایی 

که در راکیزه فعالیت دارند، از ترجمۀ رنای پیک به وسیلۀ رناتن های آزاد سیتوپالسم تولید می شوند.

 همۀ آنزیم های مربوط به تخمیر الکلی و الکتیکی در یاخته های یوکاریوتی در نتیجۀ رونویسی از ژن های دنای خطی تولید می شوند. 
رناهای تولید شده نیز همگی توسط رناتن های آزاد سیتوپالسم ترجمه می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:
1 اتانال از پیرووات و اتانول از اتانال تهیه می شود. هیچ کدام از این ترکیبات گروه فسفات ندارند. اما دقت کنید که تولید اتانال و 

اتانول در فضای آزاد سیتوپالسم انجام می شوند، نه در اندامکی دوغشایی.

 یکی از تله های تستی رایج دیگر در این فصل و فصل 6 دوازدهم، نام بردن واکنشی درست در محلی نادرست است. برای مثال 

قندکافتی را که در سیتوپالسم انجام می شود، به راکیزه نسبت می دهند.

3 اتانول پس از تولید تغییر نمی یابد و الکترون دریافت نمی کند. اما اتانال با دریافت دو الکترون از NADH  کاهش می یابد و عدد 
اکسایش آن تغییر می کند.

4 اتانال در فضای آزاد سیتوپالسم از NADH الکترون دریافت می کند. اما تعداد کربن های اتانال و اتانول تغییری نمی کند.

چند مورد از فرایندهای زیر با انجام نوعی تنفس یاخته ای در تار ماهیچه ای که موجب تحریک گیرندۀ سازش 4425
ناپذیر و فاقد پوشش پیوندی می شود، قابل انتظار است؟

ب( بازتولید انواع ترکیبات آلی دارای باز آلی آدنین الف( تولید انواع ترکیبات دوفسفاته در ابتدای واکنش 
د( تغییر تعداد الکترون های انواع قندهای سه کربنه ج( تولید انواع ترکیبات سه کربنۀ فاقد گروه فسفات 

4 )4    3 )3    2 )2    1 )1
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    3
صورت سؤال چی میگه؟  در فعالیت های شدید که اکسیژن کافی به ماهیچه ها نمی رسد، تجزیۀ گلوکز به صورت بی هوازی)تخمیر الکتیکی( انجام 

می شود. در اثر این واکنش ها الکتیک اسید تولید می شود که در ماهیچه انباشته می شود. انباشته شدن الکتیک اسید پس از تمرینات ورزشی طوالنی، 

باعث گرفتگی و درد ماهیچه ای می شود. گیرندۀ درد سازش ناپذیر است و مادامی که محرک آسیب رسان وجود دارد، پیام عصبی تولید می کند.

تنها رخداد مورد »د« در تخمیر الکتیکی دور از انتظار است.
بررسی همۀ موارد:

دو  ترکیب  سه  می شود(  شروع  قندکافت  با  )تخمیر  قندکافت  در  الف 
فسفاته )ADP و فروکتوز فسفاته و اسید دوفسفاته( تولید می شود.

 هردو گروه فسفات فروکتوز فسفاته به اتم کربن متصل هستند اما 
در ADP یک گروه فسفات به اتم کربن قند ریبوز و یک گروه فسفات به گروه 

فسفات دیگر متصل است.

ب در جریان تخمیر، مولکول های ATP و +NAD بازتولید می شوند. این 
ترکیبات، دارای باز آلی آدنین در ساختار خود هستند.

 ATP یک باز آلی آدنین و +NAD نیز با توجه به اسم آن، دارای باز 
آلی آدنین است. 

ج ترکیبات سه کربنۀ فاقد فسفات تولید شده در این فرایند، عبارت اند از : پیرووات و الکتات.
د در این فرایند تنها یک نوع قند سه کربنه )قندفسفاته( با دادن الکترون به +NAD دچار تغییر تعداد الکترون می شود پس کلمۀ 
»انواع« به درستی استفاده نشده است. دقت داشته باشید که پیرووات ترکیبی سه کربنی است و بنیان اسیدی پیروویک اسید محسوب 

می شود و قندی نیست! 

 ترکیبات قندی موجود در قندکافت: گلوکز - فروکتوز فسفاته - قندفسفاته 
ترکیبات اسیدی موجود در قندکافت: اسیدفسفاته - پیرووات 9

با در نظر گرفتن دو نوع تخمیر بیان شده در فصل 5 کتاب زیست شناسی )3(، کدام گزینه صحیح است؟4525
1( در بعضی از این تخمیرها، تعداد انواع اسیدهای سه کربنۀ بدون فسفات بیشتر از انواع اسیدهای سه کربنۀ فسفاته است.

2( در همۀ این تخمیرها، گیرندۀ نهایی الکترون نوعی ترکیب آلی سه کربنۀ تولید شده در فرایند قندکافت است.
3( در بعضی از این تخمیرها، با هر بار شکسته شدن پیوند کربن-کربن، مولکول کربن دی اکسید آزاد می شود.

4( در همۀ این تخمیرها، نوعی قند فسفاته با از دست دادن یک الکترون، خاصیت اسیدی پیدا می کند.
    1

صورت سؤال چی میگه؟ در فصل 5 کتاب زیست شناسی )3( دو نوع تخمیر، الکلی و الکتیکی بیان شده است.

در تخمیر الکتیکی دو نوع اسید سه کربنۀ بدون فسفات تولید می شود )پیرووات و الکتات( و تنها یک نوع اسید فسفاته )اسید سه کربنۀ 
دو فسفاته( تولید می شود. بنابراین تعداد انواع اسیدهای سه کربنۀ بدون فسفات بیشتر از انواع اسیدهای سه کربنۀ فسفاته است. اما دقت 

داشته باشید که در روند تخمیر الکلی، تنها یک نوع ترکیب اسیدی سه کربنی بدون فسفات تولید می شود که همان پیرووات است! 
بررسی سایر گزینه ها:

2 در تخمیر الکلی گیرندۀ نهایی الکترون اتانال )ترکیب دو کربنه( و در تخمیر الکتیکی آخرین محصول قندکافت، پیرووات)ترکیب 
سه کربنه( می باشد.

3 در دومین مرحلۀ قندکافت هر دو تخمیر، با شکسته شدن پیوند کربن-کربن، فروکتوز فسفاتۀ شش کربنه تبدیل به دو قند سه 
کربنه می شود و کربن دی اکسید آزاد نمی شود.

4 در فرایند این تخمیرها، هر قند تک فسفاته با از دست دادن دو الکترون و دادن آنها به +NAD تبدیل به اسید فسفاته شده و 
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خاصیت اسیدی پیدا می کند. بنابراین »یک الکترون« اشتباه است.

 دقت کنید گیرنده های الکترونی، +NAD  و FAD هردو برای کاهش یافتن، دو الکترون دریافت می کند. حامل های الکترون نیز 
هنگام اکسایش یافتن، دو الکترون از دست می دهند.

تخمیر الکتیکیتخمیر الکلی

پیروواتاتانالگیرندۀ نهایی الکترون

بازسازی +NADبازسازی +NADهدف

سیتوپالسمسیتوپالسممحل انجام

û 9 تولید کربن دی اکسید

پیوندهای کربن-کربن شکسته شده

پیوند کربن-کربن در فروکتوز فسفات شکسته 
شده و دو قندفسفاته تولید می شود.

پیوند کربن-کربن در پیرووات شکسته شده و 
کربن دی اکسید تولید می شود.

پیوند کربن-کربن در فروکتوز فسفات شکسته 
شده و دو قندفسفاته تولید می شود.

û 9 انجام در ماهیچۀ اسکلتی

کدام گزینه در ارتباط با گیاهان مختلف صادق است؟4625
1( گیاهانی که در شرایط غرقابی رشد می کنند، توانایی تولید ATP توسط زنجیرۀ انتقال الکترون را ندارند.

2( تنها در صورتی که اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد، محصول نهایی قندکافت به راکیزه وارد نمی شود.
3( تجمع الکل یا الکتیک اسید در یاختۀ گیاهی به از بین رفتن پروتوپالست و دیوارۀ اطراف آن منجر می شود.

4( نرم آکنۀ هوادار و شش ریشه از سازوکارهای بعضی گیاهان برای مقابله با تغییر پیرووات در سیتوپالسم است.
    4

تشکیل بافت پارانشیمی )نرم آکنه ای( هوادار در گیاهان آبزی و ُشش ریشه در درختان جنگل های َحّرا از سازوکارهایی است که برای 
تأمین اکسیژن مورد نیاز برای تنفس هوازی و جلوگیری از تنفس بی هوازی توسط این گیاهان انجام می شود.

 بعضی گیاهان در آب ها و یا در جاهایی زندگی می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند. این گیاهان با مشکل 
کمبود اکسیژن مواجه اند، به همین علت برای زیستن در چنین محیط هایی سازش هایی دارند. نرم آَکنۀ هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از 

سازش های گیاهان آبزی است )فصل 6 دهم(

 جنگل های حّرا در سواحل استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از بوم سازگان های ارزشمند ایران اند. ریشه های درختان 
حّرا در آب و ِگل قرار دارند. درختان حّرا برای مقابله با کمبود اکسیژن، ریشه هایی دارند که از سطح آب بیرون آمده اند. این ریشه ها با جذب 

اکسیژن، مانع از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند. به همین علت به این ریشه ها، ُشش ریشه می گویند )فصل 6 دهم(

بررسی سایر گزینه ها:
1 گیاهانی که در شرایط غرقابی رشد می کنند، سازوکارهایی برای تأمین اکسیژن دارند و تنفس هوازی )در نتیجه زنجیرۀ انتقال 

الکترون( را انجام می دهند.
2 اگر اکسیژن به هر علتی در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام می شود. در تخمیر، پیرووات بدون ورود به راکیزه دچار 

تغییر می شود.
3 توجه داشته باشید که تجمع الکل یا الکتیک اسید در یاخته گیاهی به مرگ آن می انجامد، بنابراین باید از یاخته ها دور شوند. با 

مرگ یاخته، پروتوپالست از بین می رود اما دیواره باقی می ماند.

 در گیاهان، یاخته های مرده چون دیواره دارند، زیر میکروسکوپ به صورت حفراتی خالی دیده می شوند.
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در تارهای تند ماهیچه ای که در تنفس آرام و طبیعی نقش اصلی را دارد، در نوعی تنفس یاخته ای که ................ 4725
انجام می شود، ............

1( اغلب - همۀ فرایندهای مربوط به تنفس در اندامک دوغشایی، برای انجام به اکسیژن نیاز دارند.
2( اغلب - تنها یک نوع گیرندۀ الکترونی با استفاده از الکترون های قند تک فسفاته اکسایش می یابد.

3( به ندرت - مولکول رایج ذخیرۀ انرژی درون یاخته، در درونی ترین فضای میتوکندری تولید می شود.
4( به ندرت - در صورت توقف چرخۀ کربس امکان کاهش فعالیت پمپ های پروتون غشایی وجود ندارد.

     3
صورت سؤال چی میگه؟ ماهیچۀ دیافراگم در تنفس آرام و طبیعی نقش اصلی را دارد. این ماهیچه دارای دو نوع تار تند و کند است. تارهای تند 

بیشتر انرژی خود را از تنفس بی هوازی)تخمیرالکتیکی( به دست می آورند و به ندرت تنفس هوازی انجام می دهند.

درون راکیزه و در حین تنفس هوازی، مولکول های ATP در دو قسمت تولید می شود. در چرخۀ کربس که در فضای درونی راکیزه 
انجام می شود، تولید ATP به روش پیش ماده می باشد. از طرفی تولید ATP توسط آنزیم ATP ساز )که این آنزیم نیز در درونی ترین 
فضای راکیزه فعالیت دارد( نیز انجام می گیرد که تولید ATP به روش اکسایشی محسوب می شود. البته یادتان باشد که حین گلیکولیز 

در فضای آزاد سیتوپالسم نیز امکان تولید ATP وجود دارد! 

 تار ماهیچه ای نوع کند، برای حرکات استقامتی مانند شناکردن ویژه شده اند. این تارها مقدار زیادی رنگدانه قرمز به نام 
میوگلوبین )شبیه هموگلوبین( دارند که می توانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند. این تارها بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست 

می آورند )فصل 3 یازدهم(

 تارهای ماهیچه ای تند )یا سفید( سریع منقبض می شوند. این تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل دوی سرعت و بلندکردن 
وزنه اند. این تارها تعداد میتوکندری کم تری دارند و انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بی هوازی به دست می آورند. )فصل 3 یازدهم(

بررسی سایر گزینه ها:
1 تخمیر الکتیکی به طور کامل در فضای سیتوپالسم انجام می شود.

 هردو نوع تخمیر همواره درون سیتوپالسم انجام می شوند. اما دقت کنید که در باکتری ها، تمام فرایندهای تنفس هوازی نیز 
می تواند درون سیتوپالسم انجام شود، زیرا باکتری ها فاقد هسته و اندامک های غشادار هستند.

2 در فرایند تخمیر تنها گیرندۀ الکترون +NAD است. این گیرندۀ الکترون با دریافت الکترون از قندفسفاته، کاهش می یابد نه اکسایش.

 یکی از تله های تستی پر تکرار این است که بگوییم گیرندۀ الکترون اکسایش می یابد و حامل الکترون کاهش می یابد. دقت کنید 

گیرندۀ الکترون با دریافت الکترون کاهش و حامل الکترون نیز با از دست دادن الکترون، اکسایش می یابد.

4 در صورت توقف چرخۀ کربس FADH2 تولید نمی شود. اما در فرایند قندکافت و اکسایش پیرووات NADH تولید می شود و امکان 
کاهش فعالیت پمپ های پروتئینی زنجیرۀ انتقال الکترون وجود دارد.

نوعی 4825 نان می شود، در فاصلۀ میان تجزیۀ  بی هوازی که موجب ورآمدن خمیر  یاخته ای  انجام تنفس  در هنگام 
پیوند کربن-کربن تا تولید اولین ترکیب دو کربنه، .................... مورد انتظار .................

1( تولید نوعی ترکیب دو فسفاته در پی مصرف فسفات ترکیب آلی - است.
2( تولید دو مولکول پر انرژی دارای باز آلی دو حلقه ای به روش اکسایشی - است.

3( اکسایش نوعی ترکیب قندی سه کربنه در پی دریافت گروه فسفات آزاد - نیست.
4( تولید انواع ترکیبات نوکلئوتیدی پرانرژی همزمان با تولید ترکیبات اسیدی - نیست.

    2
صورت سؤال چی میگه؟ ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر الکلی است. در دومین مرحلۀ قندکافت با تجزیۀ پیوند کربن-کربن در فروکتوز 

فسفاته، دو قند فسفاته تولید می شود. اولین ترکیب دو کربنه نیز اتانال است که در پی از دست دادن کربن دی اکسید توسط پیرووات تولید می شود.

در مرحلۀ آخر قندکافت، به ازای یک فروکتوز فسفاته که در ابتدا تجزیه شد، دو اسیدفسفاته تبدیل به پیرووات شده و در این جریان 
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4 مولکول ATP تولید می شود. تولید این مولکول های ATP در سطح پیش ماده رخ می دهد، نه به روش اکسایشی! 

 موارد خوراکی و صنعتی تخمیر الکلی و الکتیکی:
تخمیر الکلی: ور آمدن خمیر نان

تخمیر الکتیکی: ترش شدن شیر - تولید خیارشور - تولید فراورده های شیری

بررسی سایر گزینه ها:
1 در اولین مرحلۀ قندکافت با دریافت فسفات از ATP، گلوکز تبدیل به فروکتوز دو فسفاته می شود اما دقت کنید که این مرحله، 

در بازۀ گفته شده در صورت سؤال قرار ندارد.

 در بعضی از تست های فرایندهای مختلف فصل 5 و 6 دوازدهم، در صورت سؤال یک بازه را بیان می کنند و سپس در مورد این 
بازۀ مختلف سؤال می پرسند. در این بین در گزینه ها، یک گزینه که از نظر علمی درست است اما در بازۀ مورد نظر سؤال نیست را قرار می دهند تا 

دانش آموز بدون توجه به صورت سؤال، این گزینه را انتخاب کند.

3 در مرحلۀ تبدیل قندفسفاته به اسیدفسفاته، ابتدا قندفسفاته یک گروه فسفات آزاد دریافت می کند سپس دو الکترون خود را به 
یک +NAD می دهد و اکسایش می یابد.

4 همزمان با تولید پیرووات که نوعی اسید است ATP و همزمان با تولید اسیدفسفاته، NADH نوکلئوتیدی تولید می شود.

 با توجه به مولکول های نوکلئوتیدی تولیدی و مصرفی در فرایندهای تنفس هوازی به نکات زیر توجه کنید.

هر مولکول نوکلئوتیدی که ......

NAD+ - FAD  1 گیرندۀ الکترون است
 NADH - FADH2  2 حامل الکترون است

NADH - FADH2  به زنجیرۀ انتقال الکترون الکترون می دهد 
 ADP - NAD+ - FAD - ATP - NADH - FADH2  دارای گروه فسفات است 

ADP - ATP  پیوند فسفات-فسفات دارد 

ATP - ADP - NADH  در قندکافت تولید می شود 

ATP – NADH - FADH2  در چرخۀ کربس تولید می شود 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟4925
» در نوعی تنفس بی هوازی که محصول نهایی قندکافت، ................... به طور حتم .................«

1( الکترون دریافت می کند - پیوند اشتراکی بین دو اتم کربن به منظور آزادسازی کربن دی اکسید، شکسته می شود.
2( اکسیژن از دست می دهد - بازسازی تنها گیرندۀ الکترون این فرایند، همزمان با تولید آخرین ترکیب اسیدی است.

3( کاهش می یابد - تولید مولکول ATP با استفاده از گروه فسفات موجود در فضای آزاد سیتوپالسم یاخته ادامه می یابد.
4( به طور مستقیم به اتانول می شود - به ازای هر گلوکز مصرفی در ابتدا، دو مولکول ATP انرژی فعال سازی واکنش را تأمین می کند.

    3
در تخمیر الکتیکی، پیرووات الکترون دریافت کرده و کاهش می یابد. با وجود توقف تنفس هوازی، تولید ATP در فرایند قندکافت و 

به روش پیش ماده در یاخته ادامه پیدا می کند.

 نکات تولید ATP به روش پیش ماده:
1 در همۀ یاخته های زنده دیده می شود. )قندکافت(

2 در این روش، مولکول ADP یک گروه فسفات را از یک ترکیب آلی دریافت می کند.
 هم در تنفس هوازی و هم در تنفس بی هوازی دیده می شود.

 مثال های این روش: قندکافت - چرخۀ کربس - تولید ATP با کمک کراتین فسفات
 برای انجام قندکافت نیاز به اکسیژن نیست. پس این روش در نبود اکسیژن نیز انجام می شود.

 برای انجام چرخۀ کربس نیاز به اکسیژن کافی است. پس در بعضی مواقع برای انجام این روش، اکسیژن نیاز است.
 در سیتوپالسم )قندکافت و استفاده از کراتین فسفات( و در راکیزه )چرخۀ کربس( دیده می شود.
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بررسی سایر گزینه ها:
1 در تخمیر الکتیکی، NADH الکترون های خود را به پیرووات منتقل می کند. در تخمیر الکتیکی کربن دی اکسید آزاد نمی شود! 

 در طی تبدیل NADH به +NAD این مولکول حامل الکترون، دو الکترون و یک پروتون را از دست می دهد.

2 در تخمیر الکلی پیرووات کربن و اکسیژن را به صورت کربن دی اکسید از دست می دهد. در تخمیر الکلی، آخرین ترکیب اسیدی 
پیرووات است اما +NAD که تنها گیرندۀ الکترون این فرایند است، هنگام تولید اتانول بازسازی می شود.

 مقدار الکل )اتانول( در نوشیدنی های الکلی متفاوت است؛ حتی مصرف کم ترین مقدار الکل، بدن را تحت تأثیر قرار می دهد. 
الکل در دستگاه گوارش به سرعت جذب می شود. الکل از غشای یاخته های عصبی بخش های مختلف مغز عبور و فعالیت های آن ها را مختل 

می کند. )فصل1 یازدهم(

4 در تخمیر الکلی، پیرووات، ابتدا تبدیل به اتانال می شود نه اتانول. در قندکافت به ازای هر گلوکز دو مولکول ATP مصرف می شوند. 
اما همانطور که دیدیم، قسمت ابتدای سؤال در مورد هیچ تخمیری درست نیست.  

 پیرووات برای تغییر سه راه دارد:
1 در تنفس هوازی: تبدیل به استیل )ترکیب دو کربنه( می شود.

2 در تخمیر الکلی تبدیل به اتانال )ترکیب دو کربنه( می شود.
 در تخمیر الکتیکی تبدیل به الکتات )ترکیب سه کربنه( می شود.

طی واکنش های ............... به ازای مصرف یک مولکول گلوکز در ابتدای فرایندها در یاختۀ فراوان تر بافت عصبی 5025
انسان، به ترتیب ............... تولید و مصرف می شوند.

ATP 4 2( تخمیر الکتیکی - 2 الکتات و 1( اکسایش پیرووات -  +NAD 2 و 2 استیل  
4( چرخۀ کربس - 2CO2 و 1 ترکیب 5 کربنه 3( قندکافت - NADH 2 و 2 گروه فسفات آزاد 

    3
در طی قندکافت، به ازای هر گلوکز مصرفی، دو مولکول NADH همزمان با تولید اسیدفسفاته تولید می شود و در همان مرحله، دو 
گروه فسفات آزاد سیتوپالسم نیز مصرف می شود و دو ترکیب سه کربنۀ تک فسفاته تبدیل به دو ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1 به ازای هر مولکول گلوکز دو پیرووات تولید شده و دو بار اکسایش پیرووات رخ می دهد. دقت کنید که NAD+ 2 طی این فرایندها 

مصرف می شوند نه تولید. همچنین دو مولکول استیل نیز تولید می شود نه مصرف.

 در این نوع سؤاالت عالوه بر توجه به اینکه ترکیبات مورد نظر، تولید می شوند یا مصرف، باید به تعداد تولیدی یا مصرفی این 

ترکیبات هم توجه شود.

2 دقت کنید که در یاخته های پشتیبان بافت عصبی ) یاخته های فراوان تر بافت عصبی( تخمیر الکتیکی انجام نمی شود.

 در بدن انسان تنها یاخته های ماهیچه ای و گویچۀ قرمز توانایی انجام تنفس بی هوازی را دارند.

4 همانطور که گفتیم، به ازای هر مولکول گلوکز دو پیرووات تولید شده و دو بار اکسایش پیرووات رخ می دهد و در نتیجه دوبار نیز 
چرخۀ کربس رخ می دهد. پس 4 کربن دی اکسید تولید و 2 ترکیب 5 کربنه مصرف می شود.

چرخۀ کربساکسایش پیروواتقندکافتتولید یا مصرف
تخمیر الکلی)بدون در نظر 

گرفتن قندکافت(
تخمیر الکتیکی)بدون در نظر 

گرفتن قندکافت(

ATPتولید و مصرف û تولید û û
ADPتولید و مصرف ûمصرف û û

û û تولید و مصرفû تولید و مصرفترکیب 6 کربنه
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û û تولید و مصرفû û ترکیب 5 کربنه
û û تولید و مصرفû û ترکیب 4 کربنه
تولید و مصرفمصرفû مصرفتولید و مصرفترکیب 3 کربنه

û تولید و مصرفû تولید و مصرفû ترکیب 2 کربنه
NADHمصرفمصرفتولیدتولیدتولید

NAD+تولیدتولیدمصرفمصرفمصرف

FADH2 û ûتولید û û
FAD û ûمصرف û û

û تولیدتولیدتولیدû کربن دی اکسید
û û û û مصرفگروه فسفات آزاد

A کوآنزیم ûآزاد می شود.مصرف û û
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