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1. کدام یک از مراحل زیر، از واکنش هاي انرژي خواه گلیکولیز می باشد؟ 

 
1) تبدیل گلوکز به قند دو فسفاته

2) تبدیل قند سه کربنۀ تک فسفاته به ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته
3) تبدیل ترکیب دو فسفاته به پیرووات

 
4) تبدیل قند دو فسفاته به دو ترکیب سه کربنۀ تک فسفاته 

2. کدام گزینه از نظر تعداد به درستی بیان شده است؟
1) تعداد پیوند پر انرژي در  تعداد گروه هاي فسفات در 

2) تعداد پیوند بین اجزاي  تعداد اجزاي سازندة 
3) تعداد مولکول آب الزم براي تجزیۀ کامل  تعداد پیوند بین اجزاي مولکول 

4) تعداد پیوند پر انرژي در مولکول  تعداد گروه هاي فسفات در 

3. در گلیکولیز، جهت تولید ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته .................. شش کربنۀ دو فسفاته، فسفات هاي مورد نیاز از  ..................
تأمین می شود.

2) برخالف – سیتوپالسم 1) همانند – سیتوپالسم 
4) برخالف – مولکول 3) همانند – مولکول 

4. ضمن انجام فرآیندهاي تنفس یاخته اي در یوکاریوت ها، از تجزیۀ گلوکز درون مادة زمینه اي سیتوپالسم، کدام یک از ترکیبات زیر
می تواند تولید شود؟

2) ترکیب دو کربنۀ متصل به کوآنزیم  1) ترکیب سه کربنه
4) ترکیب چهار کربنه3) ترکیب پنج کربنه

5. کدام گزینه در مورد تنفس یاخته اي در یوکاریوت به درستی بیان شده است؟
1) تولید قند دو فسفاته در گلیکولیز، همانند تولید ترکیب سه کربنه، انرژي زا است.

2) اکسایش پیرووات در راکیزه همانند گلیکولیز در مادة زمینه اي سیتوپالسم، با تولید  همراه است.
3) تعداد کربن در استیل کو آنزیم  و پیرووات، یکسان است. 

، در میتوکندري انجام می شود. 4) تجزیۀ قند دو فسفاته همانند تولید استیل کو آنزیم 

6. در تنفس یاخته اي، اولین مولکول  در مرحلۀ .................. ایجاد می شود.
1) ایجاد ترکیب چهار کربنه در کربس از یک ترکیب پنج کربنه

2) تبدیل ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته به پیرووات سه کربنه
3) بین قند کافت و کربس و طی تولید ترکیب دو کربنی

4) تبدیل قند دو فسفاته به قند فسفاته

 
7. در تنفس یاخته اي در هو هسته اي ها، اتم هیدروژن حاصل از تجزیه گلوکز به کدام دو ماده منتقل می شود؟ 

 ،  (1  ،  (2
 ،  (3  ،  (4

< ADPAMP

> AT PADP

< ADPAMP

= AMPAMP

AT PAT P

A

NADH

A

A

CO2

F ADH2ADPADPAT P

NAD
+

F ADAMPNAD
+



صادق طاهري زیست دوازدهم فصل پنج - 09174457144 2

 
8. کدام یک از واکنش هاي زیر، نشان دهندة اولین واکنش چرخۀ کربس است؟ 

 (1

  (2

 (3

 (4

9. اکسایش گلوکز طی تنفس یاخته اي در یوکاریوت ها، در .................. شروع و در .................. پایان می پذیرد.

 
1) بخش داخلی راکیزه – مایع بین دو غشاي راکیزه

2) مادة زمینه اي سیتوپالسم – غشایی از راکیزه که داراي چین خوردگی است
3) مایع بین دو غشاي راکیزه – بخش داخلی راکیزه

4) سیتوپالسم – غشایی از راکیزه که صاف و فاقد چین خوردگی است

 
10. تنفس هوازي با تولید کدام یک از مواد زیر به پایان می رسد؟ 

4) 3) استیل 2) پیرووات1) 

 
11. در زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه، آخرین پذیرندة یون هاي هیدروژن و الکترون کدام است؟ 

4) آب3) اکسیژن2) 1) 

12. ورود یون هیدروژن از بخش داخلی راکیزه به فضاي بین دو غشاي آن .................. و ورود آن از فضاي بین دو غشا به بخش

 
داخلی راکیزه از روش .................. انجام می شود. 

2) با صرف انرژي زیستی – انتشار تسهیل شده1) بدون صرف انرژي زیستی – انتقال فعال
4) بدون صرف انرژي زیستی – انتشار تسهیل شده 3) با مصرف انرژي زیستی – انتقال فعال 

 
13. کدام یک از جمله هاي زیر در مورد، تنفس یاخته  اي در گیاه شبنم خورشیدي به نادرستی بیان شده است؟ 

1) استیل کو آنزیم  ضمن ترکیب با مولکول چهار کربنی، یک مولکول شش کربنی ایجاد می کند.
2) تولید ترکیب پنج کربنی، همراه با آزادشدن دي اکسید کربن می باشد. 

3) تولید مولکول هاي حامل الکترون در کربن، قطعًا با همراه کاهش مولکول هاي  و  می باشد.
4) در هر مرحله اي که  آزاد می شود، قطعًا دي اکسید کربن نیز تولید می شود.

 
14. چند مورد، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟ 

 
به دنبال انجام مرحلۀ قندکافت در تنفس یاخته اي و در حضور اکسیژن، به ازاي یک مولکول پیرووات، .................. 

 
الف) یک مولکول استیل کو آنزیم  ایجاد و مصرف می شود. 

 
ب) سه عدد مولکول  درون راکیزه ایجاد می شود . 

 
ج) دو بار چرخۀ کربس انجام می شود. 

 
، بازسازي می شود.  د) دو مولکول چهار کربنی براي گرفتن استیل کو آنزیم 

 (1 (2 (3 (4

15. در انعکاس پلک زدن، در یاختۀ ماهیچه اي پلک چشم، به ازاي هر گلوکز حداکثر چند مولکول  در سطح پیش ماده، تولید
می شود؟

 (1 (2 (3 (4
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16. در تشکیل استیل کو آنزیم  .................. 

 
1) همانند قندکافت،  تولید می شود.

2) برخالف تشکیل قند سه کربنه تک فسفاته،  مصرف می شود. 
3) همانند کربس،  تولید می شود.

4) برخالف کربس،  مصرف می شود.

 
17. در تنفس یاخته اي، به ازاي تجزیۀ هر گلوکز در یاخته هاي اصلی معدة انسان، حداکثر چند مولکول  تولید می شود؟

 (1 (2 (3 (4

 
18. به طور کلی از تجزیۀ یک عدد گلوکز، در هنگام اکسایش پیرووات در میتوکندري چند عدد  تولید می شود؟  

 (1 (2 (3 (4

 
19. در چند مورد زیر به تولید آدنوزین تري فسفات، تولید در سطح پیش ماده می گویند؟

 
، طی زنجیرة انتقال الکترون در راکیزه  الف) تولید 

 
ب) تولید  طی تولید پیرووات هاي سه کربنه در مرحلۀ آخر قند کافت 

 
ج) تولید  طی انقباض ماهیچۀ سه بازو، با کمک کراتین فسفات 

 
د) تولید  در غشاي تیالکوئید طی فتوسنتز در سبزدیسه 

 (1 (2 (3 (4

20. محل تولید کدام یک از دو مادة زیر، طی تنفس یاخته اي، در مادة زمینه اي سیتوپالسم یاخته می باشد؟
2) پیرووات – استیل کو آنزیم  1) الکتات – پیرووات

4) هر  – کاهش هر 3) گلوکز فسفاته - 

 
21. در هنگام تبدیل پیرووات به استیل، چند مورد از وقایع زیر رخ می دهد؟ 

 
الف) تولید ماده اي با دو عدد  که در زنجیرة انتقال الکترون نیز تولید می شود. 

 
ب) گرفتن الکترون توسط  و تولید ماده اي که در زنجیرة انتقال الکترون سبب تولید  می شود. 

 
ج) تولید گازي که از سوختن گازهاي زیستی و غیرزیستی تولید می شود.

 
د) واردشدن پیرووات به درون راکیزه با روش مشابه جابجایی سدیم توسط پمپ سدیم – پتاسیم.

 (1 (2 (3 (4

22. در مرحلۀ بین قندکافت تا چرخۀ کربس، در .................. ،  .................. تولید می شود.
2) میان یاخته، 1) راکیزه، ترکیب سه کربنی 

4) راکیزه، ترکیب دو کربنی3) میان یاخته، 

 
23. در قند کافت .................. داراي بیشترین پایداري و .................. داراي بیشترین انرژي می باشد. 

1) قند دو فسفاته – پیرووات
2) پیرووات – قند دو فسفاته

3) قند سه کربنۀ یک فسفاته – ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته
4) گلوکز – قند سه کربنۀ تک فسفاته

24. محصول نهایی قندکافت داراي .................. عدد کربن بوده و این ماده در .................. میتوکندري طی اکسایش به استیل کو آنزیم
 تبدیل می شود.

2) سه – بخش داخلی1) دو – غشاي داخلی
4) دو – بخش داخلی3) سه – غشاي خارجی
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25. محل انجام واکنش هاي قندکافت و اکسایش پیرووات به ترتیب در کدام قسمت از یاختۀ نرم آکنه اي گیاه دو لپه اي لوبیا می باشد؟

1) مادة زمینه اي سیتوپالسم – میتوکندري
 
2) میتوکندري – مادة زمینه اي سیتوپالسم 

 
4) میتوکندري – میتوکندري3) مادة زمینه اي سیتوپالسم  - مادة زمینه اي سیتوپالسم 

26. در صورتی که میزان کربوهیدرات ها براي تنفس یاخته اي کافی نباشد، یاخته ابتدا از کدام ترکیب زیر استفاده خواهد کرد؟
2) اسیدهاي نوکلئیک و چربی1) پروتئین و اسیدهاي نوکلئیک

4) چربی و پروتئین3) فقط پروتئین

27. کدام یک، نمی تواند در مرحلۀ اول تنفس یاخته اي تولید شود؟
2) دي اکسید کربن1) پیرووات

3) قند سه کربنۀ تک فسفاته
 
  (4

 
28. کدام مرحله از واکنش هاي قندکافت می تواند نسبت به سایر مراحل، سریع تر انرژي تولید کند؟

1) تبدیل ترکیب شش کربنه به شش کربنه است.
2) ترکیب شش کربنی به دو ترکیب سه کربنی

3) تولید پیرووات از ترکیب سه کربنه
4) تبدیل ترکیب سه کربنۀ تک فسفاته به سه کربنه اي جدید

29. کدام یک از ترکیبات زیر در قندکافت، داراي انرژي بیشتري است؟
2) ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته1) قند دو فسفاته

4) قند سه کربنۀ یک فسفاته3) پیرووات

30. با توجه به مراحل انجام قندکافت، در کدام مرحله، واکنش اکسایشی و کاهشی انجام می شود؟ (در مرحلۀ اول قندکافت، 
مصرف می شود و در مرحلۀ چهارم  تولید و در مرحۀ سوم  تولید می شود)

1) تبدیل ترکیب شش کربنۀ بدون فسفات به ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته
2) تبدیل ترکیب سه کربنۀ یک فسفاته به ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته

3) تبدیل ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته به پیرووات
4) تبدیل ترکیب شش کربنۀ دو فسفاته به ترکیب سه کربنۀ یک فسفاته

 
،  تولید می شود؟  31. در کدام یک از مراحل تنفس یاخته اي، در اثر هیدرولیز 

1) تبدیل قند شش کربنه به قند دو فسفاته
2) تبدیل قند شش کربنه دو فسفاته به دو قند سه کربنۀ تک فسفاته

3) تبدیل قند سه کربنۀ دو فسفاته به پیرووات
4) تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم 

32. کدام جملۀ زیر در مورد تخمیر الکلی به درستی بیان شده است؟
1) آخرین پذیرندة الکترون، داراي تعداد کربنی مشابه با استیل کوآنزیم  است.

2) این نوع تخمیر همانند تخمیر الکتیکی، داراي  مرحله می باشد.
3) در اولین مرحلۀ تخمیر الکلی، پیرووات سه کربنی تولید می شود.

4) آخرین پذیرندة الکترون، تعداد کربنی برابر با محصول قندکافت دارد.

NADH

AT P

AT PNADH

AT PADP

A

A

3



5زیست دوازدهم فصل پنج - 09174457144صادق طاهري
33. در زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندري، آخرین جذب کنندة یون هاي هیدروژن و الکترون، ماده اي است که ..................

1) حداکثر  اتم آن به هر هموگلوبین متصل می شود.
2)  آن به صورت بی کربنات در خون جابه جا می شود.

3)  آن توسط هموگلوبین در خون جابه جا می شود.
4) محل اتصال آن در هموگلوبین با مونواکسید کربن متفاوت است.

 
34. در تخمیر الکلی به ازاي هر گلوکز، .................. مولکول  و .................. اتانول تولید می شود. 

 -  (1  -  (2  -  (3  -  (4

35. به ترتیب محل مصرف  و تولید  در مرحلۀ اول تنفس یاخته اي، کدام قسمت هاي زیر می تواند باشد؟

 
2) مادة زمینه اي سیتوپالسم  – راکیزه1) مادة زمینه اي سیتوپالسم  - مادة زمینه اي سیتوپالسم 

3) راکیزه – راکیزه
 
4) راکیزه – مادة زمینه اي سیتوپالسم 

 
36. کدام یک از موارد زیر در اندامکی دو غشایی که غشاي داخلی آن چین خورده است انجام می شود؟ 

2) تولید اتانول و 1) تولید الکتات
4) قندکافت3) اکسایش پیرووات

37. به ترتیب محل مصرف  و  در مرحلۀ اول و دوم تنفسی یاخته اي، کدام قسمت هاي زیر می تواند باشد؟
2) میان یاخته – راکیزه1) میان یاخته  – میان یاخته

4) راکیزه – میان یاخته3) راکیزه – راکیزه 

 
38. تعداد کربن اولین مادة آلی ایجاد شده در چرخۀ کربس با تعداد کربن چند مورد زیر یکسان است؟ 

 
الف) مونرمرمالتوز                          ب) مونرمر گلیکوژن 

 
ج) قند درون مونرمر دنا         د) مادة حاصل از اکسایش پیرووات

 (1 (2 (3 (4

39. در مرحلۀ اول چرخۀ کربس، کدام تشکیل می شود؟ 
1) ترکیبی داراي تعداد کربنی دو برابر کربن هاي مادة حاصل از اکسایش پیرووات

2) ترکیبی داراي تعداد کربنی برابر با مادة تولیدي در انتهاي قند کافت 
3) ماده اي که انرژي فعال سازي گلیکولیز را تأمین می کند
4) ترکیبی داراي تعداد کربنی مشابۀ مونومرهاي نشاسته

40. تخمیر الکلی داراي  مرحله می باشد که در مرحلۀ اول .................. دوم، .................. تولید می شود.

 
2) همانند - ترکیب دو کربنی1) برخالف - 

 
4) برخالف - اتانول3) همانند - 

41. براي تولید اتانول دو کربنی در نوعی تخمیر، الکترون هاي .................. به .................. منتقل می شود.
2)  - اتانال1) نوعی ترکیب سه کربنی - 

4)  - اتانول3)  - اتانال

42. براي انجام کدام یک از فرایندهاي زیر نیازي به آخرین پذیرندة الکترون در زنجیرة انتقال الکترون تنفس یاخته اي نمی باشد؟
2) تولید ترکیب چهار کربنه در کربن1) قندکافت

4) تولید ترکیب  کربنه3) اکسایش پیرووات
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43. کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد فرآیند نوعی تخمیر به درستی بیان شده است؟

1) با تولید نوعی ترکیب سه کربنی،  تولید می شود.
2) با تولید نوعی ترکیب دو کربنی می تواند  تولید شود.

3) با تولید الکتات،  نیز تولید می شود.
4) محصول تخمیر الکلی همانند الکتیکی، یک ترکیب  کربنی است.

44. کدام یک از موارد زیر، حاصل فرآیند تخمیر اسید الکتیک در یاخته هاي هوهسته اي است؟
 (1 (2

4)  و ترکیب دو کربنی3)  و ترکیب سه کربنه

45.  .................. محصول حاصل از اکسایش پیرووات در راکیزه می باشد که در چرخۀ کربس در بخش .................. راکیزه انجام
می شود.

2) قند دو کربنه - خارجی1) قند سه کربنه - داخلی
4) گلوکز - خارجی3) استیل کوآنزیم  - داخلی

46. در کدام یک از فرآیندهاي زیر دي اکسید کربن تولید نمی شود؟
2) چرخۀ کربس - قندکافت1) تخمیر الکلی - تخمیر الکتیکی

4) تولید استیل کوآنزیم  - تخمیر الکلی3) قندکافت - تخمیر الکتیکی

47. اولین مادة آلی تشکیل شده در چرخۀ کربس .................. ، اولین مادة تولیدي .................. .
1) همانند در قندکافت، داراي شش عدد کربن است.

2) همانند از اکسایش پیرووات، داراي سه عدد کربن است.
3) برخالف در قندکافت، داراي پنج عدد کربن است.

4) برخالف حاصل اکسایش پیرووات، داراي چهار عدد کربن است.

48. اگر در انعکاس بستن پلک ها، مقدار  براي اکسیداسیون گلوکز در ماهیچۀ ارادي پلک ها کافی نباشد، از تجزیۀ گلوکز، چه
ماده اي حاصل می شود؟

2) پیرووات و استیل کوآنزیم  1) الکتیک
4) آب و 3) اتانول

49. علت ور آمدن خمیر نان، نوعی تخمیر است. مادة تولیدي در این تخمیر که سبب ور آمدن خمیر می شود، کدام است؟
2) تولید  در نتیجۀ تخمیر الکلی1) تولید  در مسیر گلیکولیز

 
4) گازهاي مختلف در نتیجۀ تخمیر الکتیکی3)  آزاد شده از مولکول 

 
50. چند مورد می تواند جملۀ زیر را به درستی کامل کند؟ 

 
، طی .................. حاصل می شود. در تنفس یاخته اي، مولکول 

 
الف) تبدیل پیرووات به استیل 

 
ب) تولید پیرووات از ترکیب شش کربنه

 
ج) تبدیل مولکول شش کربنه به مولکول پنج کربنه

 
د) تبدیل مولکول پنج کربنه به چهار کربنه در کربس

 (1 (2 (3 (4

51. طی انجام فرآیندهاي هوازي در تنفس یاخته اي هوهسته اي ها، .................. از تجزیه .................. در راکیزه تولید می شود.
2) الکتات - ترکیب سه کربنی1) پیرووات - ترکیب شش کربنی
4) اتانول - ترکیب دو کربنه3) استیل کوآنزیم  – پیرووات
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52. چند مورد جملۀ زیر را می تواند به درستی کامل کند؟ 

 
بازسازي .................. باعث می شود که .................. و  .................. ادامه پیدا کنند.

 
الف)  - چرخۀ کربس - تخمیر الکتیکی 

 
ب)  - قندکافت - چرخۀ کربس 

 
ج)  - تخمیر الکتیکی - قندکافت 

 
د)  - تخمیر الکلی - تخمیر الکتیکی 

 (1 (2
 (3 (4

 
53. در هنگام تنفس یاخته اي، کدام یک از تبدیل هاي زیر، با تولید  همراه است؟ 

2) پیرووات به استیل کوآنزیم  1) گلوکز به گلوکز فسفاته
4) قند دو فسفاته به پیرووات3) پیرووات به اتانال

54. ترکیباتی که در تنفس یاخته اي، همزمان با تولید استیل کوآنزیم  تولید می شود، در کدام یک از گزینه هاي زیر نیز تولید
می شوند؟

4) تخمیر الکلی3) قندکافت2) چرخۀ کربس1) در تخمیر الکتیکی

 
55. کدام یک از گزینه هاي زیر نشان دهندة دو مادة پذیرندة اتم هاي هیدروژن حاصل از شکستن گلوکز در تنفس یاخته اي می باشد؟  

2)  و 1)  و 
4)  و 3)  و 

56. در تنفس یاخته اي یوکاریوت ها، کدام یک از فرآیندهاي زیر می تواند در مادة زمینه اي سیتوپالسم و راکیزه انجام می شود؟
1) تشکیل پیرووات

 
2) سنتز 

4) تشکیل استیل کوآنزیم 3) انجام گلیکولیز

57. در یاخته هاي پیکري جانور مورد تغذیۀ توبره واش همانند خود توبره واش، می توان .................. و .................. را یافت.
1)  - پیرووات

 
2) ریبولوزبیس فسفات - 

4) استیل کوآنزیم  -  3)  - 

58. کدام گزینه مراحلی از گلیکولیز را نشان می دهد که به ترتیب منجر به تولید و مصرف  می شود؟
1) تولید قند دو فسفاته و ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته
2) تولید ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته و تولید پیرووات

3) تولید قند سه کربنۀ تک فسفاته و تولید ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته
4) تولید پیرووات سه کربنه و تولید قند دو فسفاته

 
59. کدام یک از غشاهاي زیر به طور مستقیم در تولید  نقش دارد؟ 

1) غشاي پالسمایی یاختۀ عناصر آوندي در گیاه آلبالو
2) غشایی درونی راکیزة در باکتري استرپتوکوکوس نومونیا

3) غشاي یاختۀ پارامسی
4) غشاي داخلی راکیزة در یاخته هاي پرز روده

60. کدام یک از موارد زیر به ترتیب در هنگام گلیکولیز، ضمن تولید قند دو فسفاته مصرف و در هنگام تولید پیرووات تولید می شود؟
 -  (1 -  (2
 -  (3 -  (4

NADH

NAD
+

NADH

NAD+

12
34

ADP

A

A

F ADNAD+NADHADP

AT PNAD+ADPF AD+

AT P

A

NADP
+

NAD
+

F ADNAD
+

ANADP
+

AT P

AT P

NAD
+

AT PAT PAT P

NADHF ADH2F ADH2CO2



صادق طاهري زیست دوازدهم فصل پنج - 09174457144 8

 
61. کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

 
در قند کافت تشکیل ترکیب قند دو فسفاته ..................، تشکیل پیرووات، .................. می باشد. 

2) همانند - انرژي زا1) همانند - انرژي خواه
4) برخالف - انرژي زا3) برخالف - انرژي خواه

62. در مسیر ..................،  به طور مستقیم تولید می شود.
1) گلیکولیز همانند کربس

2) گلیکولیز همانند تولید استیل کوآنزیم 
3) تولید استیل کوآنزیم  برخالف تولید پیرووات

4) تولید استیل کوآنزیم  برخالف کربس

63. کدام یک از واکنش هاي زیر در یوکاریوت ها که قطعًا در میتوکندري رخ نمی دهد؟
 (1 (2

4) پیرووات  استیل کوآنزیم 3) ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته  پیرووات

64. در مسیر ..................،  به طور مستقیم تولید می شود.
1) در گلیکولیز همانند کربس،  در سطح پیش ماده تولید می شود.

،  تولید می شود. 2) در گلیکولیز همانند تولید استیل کوآنزیم 
3) در تولید استیل کوآنزیم  برخالف تولید پیرووات، عدد اکسایش  کاهش می یابد.

4) در تولید استیل کوآنزیم  برخالف کربس،  کاهش می یابد.

65. کدام یک از فرآیندهاي زیر در تنفس یاخته اي هوهسته اي ها قطعا بدون حضور اکسیژن می تواند انجام شود؟
2) زنجیرة انتقال الکترون1) اکسایش پیرووات

4) گلیکولیز3) چرخۀ کربس

 
66. کدام گزینۀ، موجب افزایش سرعت کربس و گلیکولیز می شود؟ 

 
1) افزایش نسبت  و کاهش نسبت 

 
2) افزایش نسبت  برخالف کاهش نسبت 

 
3) افزایش نسبت  و افزایش نسبت 

 
4) افزایش  بر خالف افزایش نسبت 

 
67. با توجه به  اینکه کاهش  در مرحلۀ  قندکافت رخ می دهد؛ کدام گزینه به این مرحله اشاره دارد؟

1) تبدیل سوخت رایج یاخته به قند دو فسفاته
2) تبدیل قند شش کربنۀ دو فسفاته، به دو قند سه کربنۀ تک فسفاته

3) تبدیل ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته به پیرووات
4) تبدیل قند سه کربنۀ تک فسفاته به ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته
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68. چند جملۀ زیر در مورد مولکول آدنوزین تري فسفات به درستی بیان شده است؟

 
الف) می توان آن را یک نوکلئوتید تک فسفاته محسوب کرد که دو گروه فسفات به آن اضافه شده است.

 
، سه حلقۀ آلی به کار رفته است. ب) در ساختار آن برخالف ساختار 

 
ج) مولکول آلی آدنین توسط حلقۀ بزرگ خود به قند ریبوز موجود در آن، متصل است.

 
، یک مولکول آب مصرف می شود. د) براي تبدیل مستقیم و غیر مستقیم آن به مولکول 

 (1 (2 (3 (4

69. یاخته براي انجام کدام یک از فعالیت هاي زیر، انرژي زیستی مصرف نمی کند؟
2) برون رانی1) بیگانه خواري

4) انتشار تسهیل شده3) انتقال فعال

70. انجام کدام فرآیند زیر در یاختۀ جانداري هوهسته اي، قطعا با مصرف  همراه است؟
1) ورود یون هاي سدیم به یاختۀ عصبی و ایجاد پتانسیل عمل در یاخته

2) انجام مرحله اي از تنفس یاخته اي که در مایع میان یاخته انجام می شود.

 
3) ورود گلوکز از یاختۀ پرز روده به فضاي بین یاخته اي 

4) باز جذب آب در قسمت پایین روي لولۀ هنله

 
71. چند مورد زیر دربارة فرآیند گلیکولیز در یاخته قطعًا به درستی بیان شده است؟

 
الف) در میان یاخته انجام می شود.

 
ب) با مصرف و تولید  همراه می باشد.

 
ج) با تولید استیل کوآنزیم  و  همراه است.

 
د) با تولید  و تولید اسید سه کربنه همراه می باشد.

 (1 (2 (3 (4

72. در تبدیل گلوکز به پیرووات طی گلیکولیز، چند عدد مولکول  به طور مستقیم و خالص تولید می شود؟
 (1 (2 (3 (4

 
73. چند مورد زیر در تنفس یاخته اي، گیرندة الکترون می باشد؟
الف)           ب)           ج)           د) 

 (1 (2 (3 (4

74. در تنفس هوازي، در زنجیرة انتقال الکترون، آب ..................،  .................. می شود.
2) برخالف - مصرف1) برخالف - تولید
4) همانند - تولید3) همانند - مصرف

 
75. در چند مورد زیر، قطعًا  تولید و یا مصرف می شود؟

 
الف) بیگانه خواري          ب) کربس          ج) گلیکولیز          د) انتقال فعال

 (1 (2 (3 (4

 
76. چند مورد زیر دربارة اولین مرحلۀ تنفس یاخته اي درست می باشد؟

 
(تولید  - مصرف  - تولید  - تولید  - تولید دي اکسید کربن - مصرف اکسیژن - تولید پیرووات)

 (1 (2 (3 (4

77. کدام یک از وقایع زیر در گلیکولیز، دیرتر از سایرین انجام می شود؟
2) تولید قند شش کربنۀ دو فسفاته1) تولید ترکیب سه کربنه دو فسفاته

4) تولید مولکول آدنوزین  تري فسفات3) تولید قند سه کربنه تک فسفاته
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، فسفات دار می شود و در این مرحله  مولکول  به دو مولکول  تجزیه گلوکز با گرفتن فسفات هاي  1.گزینه 1

 
می شود و انرژي آزاد می شود. 

 
بررسی گزینه ها: 2.گزینه 3

 
. ): یک پیوند پر انرژي در مولکول  وجود دارد که برابر است با تعداد فسفات هاي موجود در  گزینۀ (

): مولکول  از  جزء تشکیل شده است که بین این  اجزا  پیوند تشکیل شده است و تعداد اجزاي سازندة  گزینۀ (

 
،  پیوند قرار دارد. نیز  عدد می باشد و بین اجزاي مولکول 

،  پیوند باید شکسته شود که به ازاي هر پیوند یک مولکول آب نیاز است و بین اجزاي  ): براي تجزیۀ کامل مولکول  گزینۀ (

 
،  پیوند وجود دارد. 

): مولکول  داراي  گروه فسفات است ولی فاقد پیوند پر انرژي است، زیرا پیوند پر انرژي بین گروه هاي فسفات گزینۀ (

 
ایجاد می شود. 

، فسفات دار می شود و یک ترکیب شش کربنۀ دو با توجه به مراحل گلیکولیز، در ابتدا  گلوکز با گرفتن فسفات  3.گزینه 2
فسفاته ایجاد می شود، سپس این قند دو فسفاته، به دو ترکیب سه کربنۀ فسفاته تبدیل می شود و در سیتوپالسم، هر یک از این

ترکیب هاي سه کربنۀ تک فسفاته با گرفتن یک فسفات دیگر از سیتوپالسم، دو ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته ایجاد می کند.
در فرآیند تنفس یاخته اي، گلیکولیز در مایع میان یاخته انجام می شود، که در طی گلیکولیز ترکیب سه کربنه ایجاد 4.گزینه 1

 
می شود.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
،  کربنه است که در راکیزه تولید می شود. ): استیل کوآنزیم  گزینۀ (

 
): ترکیبات  و  کربنه در راکیزه و طی کربس تولید می شوند. ) و ( گزینۀ (

 
، با تولید  همراه است.  تولید ترکیب سه کربنۀ دو فسفاته و استیل کو آنزیم  5.گزینه 2

 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 

 
): تولید پیرووات برخالف تولید قند دو فسفاته، انرژي زا است.  گزینۀ (

 
): پیرووات داراي سه کربن و استیل کو آنزیم  داراي  کربن است.  گزینۀ (

 
): تجزیه قند دو فسفاته در سیتوپالسم و تولید استیل کو آنزیم  در میتوکندري انجام می شود.  گزینۀ (

اولین مرحله اي که در تنفس یاخته اي،  تولید می شود، مرحلۀ تبدیل پیرووات به استیل کو آنزیم  است که این 6.گزینه 3

 
مرحلۀ بین مرحلۀ گلیکولیز و کربس می باشد. 

این دو ماده، پذیرندة الکترون هستند. 7.گزینه 3
در مرحلۀ اول چرخۀ کربس، استیل کو آنزیم  با مولکولی چهار کربنی ترکیب و کو آنزیم  جدا و مولکولی شش 8.گزینه 3

 
کربنی ایجاد می شود. 

شروع اکسایش گلوکز، طی گلیکولیز می باشد که در مایع میان یاخته انجام می شود و پایان اکسایش گلوکز طی زنجیرة 9.گزینه 2
انتقال الکترون در غشاي داخلی راکیزه با چین خوردگی فراوان می باشد.

در تنفس یاخته اي، اکسیژن گیرندة نهایی الکترون است. 10.گزینه 1
در زنجیرة انتقال الکترون، در نهایت، الکترون ها به اکسیژن مولکولی می رسند و اکسیژن با گرفتن الکترون به یون 11.گزینه 3

اکسید، تبدیل می شود.
) در سه محل از زنجیرة انتقال الکترون از بخش داخلی به فضاي بین دو غشا پمپ می شوند و پروتون ها (یون هاي  12.گزینه 4

می دانیم پمپ برخالف شیب غلظت (از کم تراکم به پر تراکم) می باشد که انتقال فعال محسوب می شود که در زنجیرة انتقال الکترون از
انرژي الکترون ها (نه انرزي زیستی) استفاده می شود و با ورود پروتون ها به فضاي بین دو غشا، تراکم آنها در این فضا، نسبت به بخش

داخلی افزایش می یابد و براساس شیب غلظت، تمایل دارند که به سمت بخش داخلی برگردند و فقط از طریق کانال ها انجام می  شود
(انتشار تسهیل شده).

در گلیکولیز  آزاد می شود ولی دي اکسید کربن تولید نمی شود. 13.گزینه 4

 
الف و ب به درستی تکمیل می کنند.  14.گزینه 2

علت رد ( ج ) و ( د ): به دنبال تجزیۀ گلوکز در قندکافت،  عدد پیرووات حاصل می شود که به ازاي هر پیرووات، یک مولکول استیل
کوآنزیم  و به ازاي هر استیل کوآنزیم  یک بار کربس انجام می شود و به ازاي تولید هر استیل کو آنزیم  و کربس در مجموع 

 
عدد،  تولید می شود.
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در روش ساخته شدن  در سطح پیش  ماده، گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار برداشته شده و به  15.گزینه 2
افزوده می شود. این نوع تولید  در گلیکولیز تولید می شود.

در گلیکولیز و تشکیل استیل کو آنزیم  و کربس،  تولید می شود ولی در تخمیر،  تولید می شود. 16.گزینه 1
طی اکسایش پیرووات،  عدد  و در کربس نیز  عدد  تولید می شود و دقت کنید که کربس  بار تکرار 17.گزینه 3

می شود.
از تجزیۀ یک گلوکز دو عدد پیرووات حاصل می شود و در تبدیل هر پیرووات به بنیان استیل، یک عدد  تولید 18.گزینه 2

 
می شود که در مجموع چون  پیرووات تولید شده بود، پس دو عدد  نیز در این مرحله تولید می شود.

 
موارد ب و ج تولید  در سطح پیش ماده هستند. 19.گزینه 2

. تولید  در سطح پیش ماده، عبارت است از برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب فسفات دار و افزودن آن به 
، دو روش دیگر براي تولید این مولکول پر انرژي است. در ساخته شدن اکسایشی،  ساخته شدن اکسایشی و ساخته  شدن نوري 

 از یون فسفات و انرژي حاصل از انتقال الکترون ها در راکیزه ساخته می شود و به تولید  در سبزدیسۀ یاخته هاي گیاهی،

 
ساخته شدن نوري  می گویند.

محل تولید الکتات و پیرووات در مایع میان یاخته اي است. استیل کو آنزیم  در راکیزه تولید می شود. تولید  20.گزینه 1

 
در راکیزه و مایع میان یاخته اي انجام می شود. گلوکز فسفاته در سیتوپالسم یاخته تولید می شود.

 
مورد ب و ج و د، رخ می دهند.  21.گزینه 3

در هنگام تبدیل پیرووات به بنیان استیل، پیرووات به روش انتقال فعال به درون راکیزه وارد می شود و  و  نیز تولید

 
می شود.

در مرحلۀ میان گلیکولیز و چرخۀ کربس، پیرووات در راکیزه یک کربن خود را از دست می دهد و بنیان استیل تولید 22.گزینه 4

 
می شود. در این مسیر دي اکسیدکربن و   در راکیزه تولید می شود.

 

ترکیب گلوکز فسفاته، داراي بیشترین انرژي و کمترین پایداري و پیرووات داراي کمترین انرژي ولی بیشترین 23.گزینه 2
پایداري است، هرچه انرژي بیشتر باشد، پایداري کمتر و هرچه پایداري بیشتر باشد، انرژي کمتر است.

محصول نهایی قندکافت، پیرووات است که داراي  عدد کربن می باشد و پیرووات در بخش داخلی راکیزه به استیل  24.گزینه 2

 
 تبدیل می شود. 

گلیکولیز در مادة زمینه اي سیتوپالسم  و اکسایش پیرووات در راکیزه انجام می شود. 25.گزینه 1
یاخته هاي بدن ما به طور معمول از گلوکز و ذخیرة قندي کبد، براي تأمین انرژي استفاده می کنند، در صورتی که این 26.گزینه 4

 
منابع کافی نباشد آنها براي تولید  به سراغ تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها می روند. 

مرحلۀ اول تنفس یاخته اي، گلیکولیز می باشد که در این مسیر (قندکافت)  تولید نمی شود. 27.گزینه 2
مرحلۀ اول تنفس یاخته اي، قندکافت «گلیکولیز» می باشد که در کل واکنش انرژي زا است ولی در مرحلۀ اول انرژي 28.گزینه 3
، انرژي تولید می شود  در زنجیرة انتقال الکترون مصرف شده ولی در مرحلۀ سوم و چهارم با تولید  و 

 
می تواند  تولید کند. 

گلوکز نسبت به قند سه کربنۀ یک فسفاته و پیرووات، انرژي بیشتري دارد ولی ترکیب  کربنۀ دو فسفاته «قند دو 29.گزینه 1
، گلوکز به این ترکیب تبدیل می شود. فسفاته» انرژي بیشتري از گلوکز دارد. زیرا در مرحلۀ اول گلیکولیز، با مصرف  عدد 

 
30.گزینه 2 با گرفتن الکترون، کاهش و  با از دست دادن الکترون اکسایش می یابد.

 
در مرحلۀ اول قندکافت، گلوکز شش کربنه با هیدرولیز دو عدد  به یک قند شش کربنۀ دو فسفاته تبدیل 31.گزینه 1

می شود.
آخرین پذیرندة الکترون در تخمیر الکلی، اتانال می باشد که داراي  کربن است که برابر با تعداد کربن استیل کوانزیم  32.گزینه 1

 
 است.  

 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 

): تخمیر الکلی داراي  مرحله است که در مرحلۀ دوم آن  آزاد می شود و اتانال تولید می شود و در مرحلۀ ) و ( گزینه هاي (

 
سوم  بازسازي شده در نهایت اتانول تولید می شود. 
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کربسی) است. ): محصول نهایی قندکافت پیرووات (  گزینۀ (

در زنجیرة انتقال الکترون، در نهایت الکترون ها به اکسیژن مولکولی می رسند و اکسیژن با گرفتن الکترون به یون 33.گزینه 3

 
اکسید، تبدیل می شود و  اکسیژن در خون، توسط هموگلوبین جابه جا می  شود. 

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
): حداکثر  اتم اکسیژن می تواند به هموگلوبین متصل شود. گزینۀ (

 
):  در بدن به صورت بی کربنات جابه جا می شود.  گزینۀ (

 
): محل اتصال اکسیژن با مونواکسید یکسان است. گزینۀ (

در تنفس یاخته اي به ازاي هر گلوکز،  عدد پیرووات حاصل می شود و به ازاي هر پیرووات،  عدد اتانول،  عدد  34.گزینه 2
و  عدد  تولید می شود.

 
گلیکولیز درون مادة زمینه سیتوپالسم انجام می شود.  35.گزینه 1

 
 در مرحلۀ اول گلیکولیز مصرف و تولید  هم در گلیکولیز رخ می  دهد. 

اندامک دو غشایی با غشاي داخلی چین خورده، همان راکیزه است، تولید استیل کوآنزیم  و «اکسایش پیرووات» 36.گزینه 3
درون راکیزه انجام می شود.

 
گلیکولیز درون مادة زمینه سیتوپالسم انجام می شود. 37.گزینه 2

 
 در مرحلۀ اول گلیکولیز مصرف  هم در راکیزه رخ می  دهد.

الف و ب: مونرمرمالتوز، گلوکز می باشد که داراي  کربن است و اولین مادة آلی ایجاد شده در کربس، یک مولکول 38.گزینه 2

 
شش کربنه می باشد. مونرمر گلیکوژن نیز گلوکز است. 

 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 

 
قند دنا، دئوکسی ریبوز پنج کربنه می باشد و مادة حاصل از اکسایش پیرووات، استیل کوآنزیم  است که داراي  کربن است. 

در مرحلۀ اول کربس، استیل کوآنزیم  با مولکولی چهار کربنی ترکیب می شود و کو آنزیم  جدا و مولکولی شش 39.گزینه 4

 
کربنی، ایجاد می شود. مونرمرهاي نشاسته نیز گلوکز می باشند که داراي  عدد کربن هستند.

 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 

 
): مادة حاصل از اکسایش پیرووات، استیل کو آنزیم  می باشد که داراي  عدد کربن است. گزینۀ (

 
): پیرووات در انتهاي قندکافت تولید می شود که داراي سه عدد کربن می باشد.  گزینۀ (

 
، تأمین کنندة انرژي فعال سازي قندکافت می باشد.   :( گزینۀ (

تخمیر الکلی داراي  مرحله است که در مرحلۀ اول  و اتانال تولید و در مرحلۀ دوم  و اتانول تولید 40.گزینه 2
می شود.

در تخمیر الکلی آخرین پذیرندة الکترون اتانال دو کربنه می باشد و این ترکیب دو کربنی با استفاده از الکترون هاي  41.گزینه 3
 به اتانول تبدیل می شود.

 
آخرین پذیرندة الکترون در زنجیرة انتقال الکترون  است که در گلیکولیز نیازي به  وجود ندارد. 42.گزینه 1

 
تولید استیل کوآنزیم  و انجام کربس، هوازي هستند.

تخمیر الکلی دو مرحله دارد که در مرحلۀ اول با تولید اتانال (ترکیب دو کربنی)  نیز تولید می شود. تخمیر 43.گزینه 2
الکتیکی  مرحله دارد و در هر دو نوع تخمیر  بازسازي می شود و محصول تخمیر الکلی اتانول دو کربنه و محصول تخمیر

الکتیکی، الکتات سه کربنه است.
علت اصلی انجام تخمیر در یاخته ها، بازسازي  است زیرا جهت انجام تداوم قندکافت، به  نیاز است 44.گزینه 3

و حاصل تخمیر  است که این  در قندکافت، در نهایت سبب تولید  می شود.
پیرووات در غشاي داخلی راکیزه اکسایش می یابد و استیل کوآنزیم  حاصل می شود که این ماده نیز در بخش داخلی 45.گزینه 3

غشاء در چرخه اي از واکنش هاي آنزیمی به نام کربس اکسایش می یابد.
در فرآیند قندکافت و تخمیر الکتیکی، کربن دي اکسید تولید نمی شود. ولی در تولید استیل کوآنزیم  و تخمیر الکلی و 46.گزینه 3

چرخۀ کربس،  تولید می شود.
اولین مادة تولیدي در قند کافت، گلوکز فسفاته است که داراي شش عدد کربن است.  47.گزینه 1

در هنگام کمبود  براي تجزیۀ گلوکز، تخمیر انجام می شود. یاخته هاي ماهیچه اي در انسان، تخمیر الکتیکی انجام 48.گزینه 1
می دهند که در نتیجه با افزایش الکتات، گرفتگی ماهیچه رخ می دهد.

محصول نهایی قند کافت، پیرووات است که با آزاد شدن یک مولکول  از پیرووات، اتانول که داراي  عدد کربن 49.گزینه 2
است، حاصل می شود. (تخمیر الکلی)
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مولکول کربن دي اکسید در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  و در مرحلۀ دوم و سوم کربس تولید می شود ولی در 50.گزینه 3

گلیکولیز، طی تولید پیرووات مولکول  تولید نمی شود.

 
این مرحله از تنفس یاخته اي، نیاز به اکسیژن دارد و در هوهسته ایی ها در راکیزه انجام می شود.  51.گزینه 3

بازسازي  باعث می شود که کربس و قند کافت و تخمیرها ادامه پیدا کنند. 52.گزینه 2
مرحلۀ اول تنفس یاخته اي، قند کافت می باشد که در مرحلۀ اول گلوکز به گلوکز فسفاته تبدیل می شود که در این تبدیل 53.گزینه 1

، هیدرولیز می شود.  عدد مولکول 
،  و  تولید می شود که این دو محصول در چرخۀ کربس نیز تولید همزمان با تولید استیل کوآنزیم  54.گزینه 2

 
می شوند. 

در تخمیر الکلی  و  تولید می شود و در تخمیر الکتیکی فقط  تولید می شود، در قندکافت نیز  تولید

 
می شود و  تولید نمی شود.

55.گزینه 1 و  پذیرندة اتم هاي هیدروژن حاصل از شکستن گلوکز هستند.
56.گزینه 2 در آخرین مرحلۀ گلیکولیز در سیتوپالسم تولید می شود و در زنجیرة انتقال الکترون در میتوکندري نیز تولید

می شود.
ریبولوزبیس فسفات و  در گیاهان و طی فتوسنتز مشاهده می شود ولی  و  و پیرووات و 57.گزینه 3

استیل کوآنزیم  طی تنفس یاخته اي هم در گیاهان و هم در جانوران تولید می شود.
در تولید پیرووات،  تولد و در مرحلۀ اول که قند دو فسفاته تولید می شود،  مصرف می شود. 58.گزینه 4

 
یاخته هاي پرز روده از یاخته هاي یوکاریوت می باشند که در غشاي داخلی میتوکندري آنها،  تولید می شود. 59.گزینه 4

 
علت نادرستی سایر گزینه ها:

 
): یاخته هاي آوند چوبی فاقد غشا هستند و مرده می باشند. اگر هم داشته باشند در غشاي پالسمایی  تولید نمی کنند. گزینۀ (

 
): باکتري ها، فاقد غشاهاي درونی (اندامک) هستند. گزینۀ (

 
): تنفس یاخته اي در غشاي داخلی میتوکندري یاخته هاي یوکاریوت و یا در غشاي پالسمایی باکتري ها انجام می شود. گزینۀ (

در تولید قند دو فسفاته،  عدد مولکول  مصرف می شود. هنگام تولید پیرووات نیز مولکول هاي  تولید 60.گزینه 2
می شوند.

با توجه به مراحل قندکافت در مرحلۀ اول انرژي مصرف می شود و قند دو فسفاته تولید می شود و در مرحلۀ آخر قند 61.گزینه 3
کافت چهار عدد مولکول  تولید می شود.

در مرحلۀ اول و آخر تنفس یاخته اي،  به طور مستقیم تولید می شود. 62.گزینه 1
کاهش  و  و تولید استیل کوآنزیم  درون راکیزه انجام می شود. 63.گزینه 3

 
در گلیکولیز و کربس،  در سطح پیش ماده و در زنجیرة انتقال الکترون به روش اکسایشی تولید می شود.  64.گزینه 1

 
انجام قندکافت (گلیکولیز) نیازي به اکسیژن ندارد و بدون حضور آن نیز انجام می شود.  65.گزینه 4

وقتی غلظت  و  زیاد می شود و یا غلظت  و  در یاخته کاهش می یابد، سرعت 66.گزینه 1

گلیکولیز و کربس افزایش می یابد تا کمبود انرژي را جبران کند و در کل افزایش نسبت  و  سبب افزایش سرعت

 
، سبب زیاد شدن سرعت گلیکولیز می شود. کربس و افزایش نسبت  و یا کاهش 

طی مراحل قندکافت، در مرحلۀ سوم و طی تبدیل قند سه کربنۀ تک فسفاته به قند سه کربنۀ دو فسفاته،  با 67.گزینه 4
گرفتن الکترون به  تبدیل می شود.

فقط مورد (الف) به درستی بیان شده است.  مولکولی از جنس نوکلئوتید است و می توان آن را یک نوکلئوتید تک 68.گزینه 1

 
فسفاته محسوب کرد که دو گروه فسفات به آن اضافه شده و یک مولکول  فسفاته را ایجاد کرده است.

 
علت نادرستی سایر موارد:

،  و  سه حلقۀ آلی (یک حلقه مربوط به قند ریبوز و دو حلقه مربوط به باز آلی آدنین) به کار رفته ب) در ساختار 

 
است.

 
ج) باز آلی آدنین داراي دو حلقه است که از طریق حلقۀ کوچک تر خود به قند نپتور موجود در  متصل شده است.

د) براي تبدیل مستقیم آن به مولکول  باید پیوند بین فسفات  و  مولکول  شکسته شود که یک مولکول آب مصرف

 
می شود ولی براي تبدیل غیرمستقیم آن به مولکول  باید  پیوند شکسته شود و  مولکول آب مصرف می شود.

در بیگانه خواري و برون رانی و درون بري و انتقال فعال، انرژي زیستی توسط یاخته مصرف می شود. 69.گزینه 4

 
علت نادرستی سایر گزینه ها: 70.گزینه 2
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): براي ایجاد پتانسیل آرامش، یون هاي پتانسیل از طریق کانال هاي دریچه دار غشایی از راه انتشار تسهیل شده و بدون گزینۀ (

 
مصرف  از یاختۀ عصبی خارج می شوند.

 
): گلوکز با انتشار تسهیل شده وارد فضاي بین یاخته اي می شود. گزینۀ (

 
): باز جذب آب با اُسمز می باشد و این روش غیرفعال می باشد. گزینۀ (

 
مورد الف و ب به درستی بیان شده اند. 71.گزینه 2

، مصرف و در مرحلۀ آخر آن،  تولید می شود.  در گلیکولیز در میان یاخته انجام می شود و در مرحلۀ اول آن 

 
کربس تولید می شود.

طی تولید پیرووات از گلوکز در گلیکولیز،  عدد مولکول  در مرحلۀ اول مصرف و در مرحلۀ آخر،  عدد 72.گزینه 1
مولکول  تولید می شود که به طور خالص  عدد مولکول  به طور مستقیم تولید می شود.

 
مورد الف و ج درست می باشند. 73.گزینه 2

 و  در تنفس یاخته اي، گیرندة الکترون می باشند، براي مثال  در قند کافت با گرفتن الکترون و پروتون 

 
 به  تبدیل می شود.

در زنجیرة انتقال الکترون در تنفس یاخته اي، آب تولید می شود و  مصرف می شود. 74.گزینه 1
الف و ب و ج درست می باشند، در بیگانه خواري انرژي مصرف می شود و در گلیکولیز، انرژي هم تولید و هم مصرف 75.گزینه 3

، مصرف می شود و نه قطعًا از  می شود، در کربس نیز  تولید می شود، در انتقال فعال، انرژي از جمله 
گلیکولیز فرآیندي بی هوازي است و  مصرف نمی شود و مولکول  طی کربس آزاد می شود - در این مرحله از 76.گزینه 3
تنفس یاخته اي «گلیکولیز» در مرحلۀ اول و آخر به ترتیب  مصرف و تولید می شود و حاصل این مرحله از تنفس یاخته اي تولید 

مولکول پیرووات سه کربنه به ازاي هر گلوکز و همچنین تولید  می باشد..
، شکسته و  مولکول  ایجاد می شود و فسفات هاي آزاد شده از تجزیۀ در مرحلۀ اول گلیکولیز،  مولکول  77.گزینه 4

، قند شش کربنۀ دو فسفات ایجاد می شود. این قند به دو ترکیب سه کربنۀ تک فسفاته تجزیه و به این دو قند،  این دو مولکول 
عدد فسفات اضافه می شود و ترکیب دو کربنۀ دو فسفاته ایجاد می شود و در مرحلۀ آخر،  عدد فسفات از فسفات هاي این دو ترکیب،

جدا و  تولید می شود.
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