


سخن مؤلف

با سالم؛

به موفقیت  برای رسیدن  انسان ها در طول عمر همیشه درگیر حل مسائل و کسب تجربه 

هستند و خوشا به حال آنان که برای رسیدن به پیروزی از تجربیات خوب و مثمر ثمر دیگران 

استفاده کنند.

از پروردگار بزرگ سپاسگزارم که توفیق تألیف این کتاب نوین و اثرگذار را به اینجانب عطا نمود. 

رشته های  اکثر  با  مرتبط  و  مهم  درس های  از  یکی  زیست شناسی  می دانید  که  همان طور 

دانشگاهی گروه تجربی می باشد و باید توجه بیشتری در یادگیری آن داشته باشید. به همین 

دلیل در این کتاب سعی شده که خط به خط کتاب درسی، شکل ها، فعالیت ها، نکات پرتکرار 

کنکورهای گذشته و سؤاالت ترکیبی با پایه های دهم و یازدهم به صورت کامل و با دقت بسیار 

ارائه شود. پرسش ها و پاسخ ها با پایبندی به متن کتاب درسی و پرهیز از ارائه مطالب و نکات 

اضافی کتاب نظام قدیم آموزشی، با نگرشی نو که خود حاصل تجربه تدریس کتاب های جدید 

می باشد برای دانش آموزان عزیز طرح شده است. امیدوارم شما خوبان بتوانید بسیار راحت  

و سریع  به مرور نکات بپردازید و مطالب را بهتر از قبل درک کنید و یاد بگیرید. یکی دیگر 

از اهداف این کتاب، افزایش دقت در مطالعه است که این مهم تأثیر بسزایی در تشخیص 

درست جواب  در تمامی امتحانات و آزمون ها دارد.

تألیف  دفتر  اصالحیه  براساس  کتاب  این  مطالب  و  شکل ها  تمامی  که  است  ذکر  به  الزم 

ویرایش شده است .

به رسم ادب از تمام عزیزانی که در تألیف این کتاب اینجانب را یاری نموده اند، کمال تشکر 

و قدردانی را دارم.
پیروز و سالمت باشید

محمدرضا طلوعی

تقدیم به پدر و مادر ارجمندم که موفقیت هایم را مدیون این دو عزیز هستم.

وندا مرا آن ده هک آن هب خدا وصال او ز عمر جاودان هب 





گفتار اول
تأمین انرژی

ورزش و فعالیت های بدنی شدید، سبب می شوند تا احساس ............ کنیم و مقداری آب به شکل  1

............ از دست بدهیم.

¨sÃv· به علت انجام فرایندی به نام تنفس یاخته ای است؛ زیرا در این  2 H
kÃv¨ HïÁj ¸Mo¨ ÍÎj نیاز ما به جذب

¬ATPI¶o تولید می شود. فرایند

واکنش تنفس یاخته ای (سلولی) هوازی را کامل کنید: 3

 C H O P6 12 6 + + +........... ............ → (فسفات) + +............ ............. ATP

ATP بدون نیاز به اکسیژن نیز انجام می شود.  4 تجزیۀ مادۀ مغذی و تولید

داشتن  5 اختیار  در  به  تولیدمثل  و  نمو  فعالیت،  رشد،  مانند  جانداران  ویژگی های  از  هریک  حفظ 

آدنوزین تری فسفات وابسته است. 

نوکلئوتیدی  6 و  یاخته هاست  در   ............ استفادۀ  قابل  و  رایج  تری فسفات، شکل  آدنوزین  یا   ATP

تشکیل شده از ............، ............ و سه گروه ............. است.

آدنوزین متشکل از ............ و ............. است. 7

w¾ مرحله روی می دهد. 8
»j افزوده شدن فسفات به آدنوزین در

ADP تشکیل می شود و این دو مولکول به هم تبدیل می شوند.  9 ATP از همیشه

¶~ýo شدن انرژی همراه است. 10
jHpA

ADP با ATP به تبدیل

، پیوندهای پر انرژی در کجا قرار می گیرند؟ 11 ADP ATP از هنگام تشکیل مولکول

در ساختATP تعداد ............ حلقه مشاهده می شود. 12

13 . k¹TvÀ
k¹TvÃº در ساختار باز آلی آدنین ............ حلقه وجود دارند که حلقه ها با یکدیگر برابر

قند پنج کربنی ریبوز دارای یک حلقۀ پنج ضلعی می باشد که رئوس آن با کربن ایجاد شده است.  14
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گرما ـ عرق

 C H O O ADP P6 12 6 26+ + + → (فسفات) + +6 62 2CO H O ATP

درست است. 

گروه باز آلی آدنین ـ قند پنج کربنی ریبوز

نادرست است. به طور معمول (نه همیشه)

پیوندهای پرانرژی بین گروه های فسفات ایجاد می شوند و با شکسته شدن این پیوندها انرژی آزاد می شود. 

دو ـ نیستند (یکی ۶ ضلعی و دیگری ۵ضلعی می باشد)

نادرست است. یکی از رئوس ریبوز اکسیژن قرار می گیرد.

سه (شکل کتاب درسی) دو حلقه در باز آدنین و یک حلقه در قند پنج کربنی.

آزاد

سه

انرژی ـ باز آلی آدنین ـ قند پنج کربنی ریبوز ـ فسفات

درست است. (در قند کافت (گلیکولیز) بدون نیاز به اکسیژن، ATP تولید می شود.)

 ATP اکسیژن ـ
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گفتار اول
تأمین انرژی

انرژی حاصل از مواد مغذی باعث ساخته شدن ATP از ADP می شود.  1

چند روش از روش های ساخته شدن ATP را نام ببرید. 2

روش ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده چگونه است؟ 3

ماهیچه ها همۀ ATP موردنیاز برای انقباض را،  از راه ساخته شدن ATP در سطح پیش ماده تأمین  4

می کنند. 

در ماهیچه ها برای تأمین انرژی، برداشت فسفات از مولکول ............ (پیش ماده) می باشد و انتقال  5

آن به ........... است.

¶¼Ï¼§² فسفات و انرژی حاصل از  6
·¼Ä در روش ساخته شدن اکسایشی ATP، آدنوزین تری فسفات از

¨qÃ½ ساخته می شود. Hn
¾vÄjqLw IÀï·»oT§²H   در

IÀï·¼U»oQ انتقال

ساخته شدن نوری ATP در ............ انجام می شود. 7

ÁpH¼ÀïÂM  به کار می برند. 8
ÁpH¼À اغلب، واژه تنفس یاخته ای را برای تنفس یاخته ای

اولین مرحلۀ تنفس یاخته ای، ........... و به معنی ........... است که در مادۀ زمینه سیتوپالسم انجام می شود. 9

تجزیه گلوکز در قند کافت (گلیکولیز) در مادۀ زمینه سیتوپالسم، نه به صورت یکباره، بلکه به صورت  10

مرحله ای انجام می شود. 

برای انجام واکنش های مربوط به تجزیه گلوکز انرژی فعال سازی نیاز هست که این انرژی از ............  11

تأمین می شود.

گلوکز در قند کافت با گرفتن فسفات های ADP، فسفات دار یا اصطالحًا فسفاته می شود.  12

13  ،ATP j« مولکول 
¦Ä از (گلیکولیز)  قندکافت  اول  و در مرحلۀ   کربن می باشد 

[¹Q
y{ دارای گلوکز 

فسفات می گیرد.

گلوکز فسفاته، در گروه های کربنی اول و آخر خود به فسفات متصل می شود.  14

در گلوکز فسفاته، هر دو فسفات از یک مولکول ATP هستند.  15

از تجزیۀ گلوکز فسفاته شده، ........... ایجاد می شود. 16
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درست است. 

با برداشته شدن فسفات از یک ترکیب فسفات دار (پیش ماده) و افزودن آن به ATP، ADP ساخته 

می شود.

 ADP کرآتین فسفات ـ

سبزدیسه (کلروپالست) [یادآوری ← سبزینه: کلروفیل]

قندکافت (گلیکولیز) ـ تجزیۀ گلوکز

ATP 

شش ـ دو 

نادرست است. هریک از فسفات ها از یک مولکول ATP آمده اند به عبارتی دو مولکول ATP مصرف 

شده است.

دو قند سه کربنی فسفاته

درست است.

(!ADP نه) ATP نادرست است. با گرفتن فسفات های

درست است.

هوازی

یون ـ الکترون ها ـ راکیزه (راکیزه همان میتوکندری و سبزدیسه معادل کلروپالست می باشد.)

نادرست است. یکی از راه های تأمین ATP در ماهیچه از راه ساخته شدن ATP در سطح پیش 

ماده است.

  ATP ساخته شدن نوری ،ATP در سطح پیش ماده، ساخته شدن اکسایشی ATP ساخته شدن
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گفتار اول
تأمین انرژی

در تبدیل گلوکز فسفاته به قند فسفاته، ATP مصرف می شود.  1

ATP می گیرند و به قند دو فسفاته  2 هریک از قندهای یک فسفاته، یک گروه فسفات از مولکول 

تبدیل می شوند. 

k¹ºIµÀ گلوکز فسفاته، به کربن اول و آخر خود یک گروه فسفات دارند. 3
ý°ioM قند دوفسفاته

هریک از قندهای دو فسفاته بعد از طی مراحلی، به مولکولی سه کربنی به نام ........... تبدیل می شوند. 4

NADH حامل ........... است، ............. نوکلئوتید دارد و از .............. به اضافه الکترون و پروتون تشکیل می شود. 5

به  6 پیروات  نام  به  بدون فسفات  قندهای دو فسفاته، مولکولی سه کربنی  از  از طی مرحله ای  بعد 

 دست می آید. 

NADH با گرفتن و از دست دادن ........... و ............ به همدیگر تبدیل می شوند. 7 +NAD و

NADH با از دست دادن الکترون ........... می یابد. 8 +NAD با گرفتن الکترون ............ و

9  NAD H NADH+ ++ + +2 .......... ............ واکنش زیر را کامل کنید:

10  NADH H
NADH H

+
+

+

+2
+NAD به کار می رود بنابراین محصول به صورت Ä¦ الکترون برای خنثی کردن

»j
نوشته می شود.

در قند کافت (گلیکولیز) از روش ............ برای ساختن ATP استفاده می شود. 11

پیرووات حاصل از قند کافت، در مرحلۀ دیگر تنفس یاخته ای به ........... نیاز دارد و در هو هسته ای ها  12

در ............ انجام می شود.

راکیزه (میتوکندری) دو غشا دارد.  13

 چین خورده است. 14
ZnIi
®iHj Âº»nj آن به

Âº»oÃM Âº»nj راکیزه صاف و غشای
Âº»oÃM غشای

فضای درون راکیزه به دو بخش داخلی و بخش بیرونی که فضای بین دو غشا می باشد، تقسیم  15

می شود. 

راکیزه ها دارای .......... مستقل از هسته و ............ مخصوص به خود هستند و پروتئین سازی در آنها  16

انجام می شود.
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نادرست است. ATP  مصرف نمی شود و در این مرحله نیازی به ATP نیست.

همانند

= نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید) NADH ) NAD+ الکترون ـ دو ـ

الکترون ـ پروتون

 NAD H e NADH H+ + − ++ + +2 2 

ATP در سطح پیش ماده ساخته شدن

درست است. 

درست است. 

دنای ـ  ِرناَتن

بیرونی ـ درونی ـ داخل

اکسیژن ـ راکیزه (میتوکندری)

 NADH H+ + یک ـ

کاهش ـ اکسایش

نادرست است ـ بعد از طی مراحلی (نه مرحله ای!)

پیرووات (بنیان پیرویک اسید)

نادرست است. از مولکول ATP  فسفات نمی گیرند. (از فسفات های معدنی موجود استفاده می شود.)
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گفتار اول
تأمین انرژی

در دنای راکیزه، ژن های مورد نیاز برای ساخته شدن همۀ پروتئین های موردنیاز در تنفس یاخته ای  1

وجود دارد. 

تقسیم راکیزه وابسته به تقسیم یاخته می باشد.  2

oTzÃM باشد. 3
oTµ¨ k¹ºIµÀ تعداد سبزدیسه می تواند از هسته

ý°ioM در یک یاخته گیاهی تعداد راکیزه

راکیزه برای انجام نقش خود در تنفس یاخته ای به ............ وابسته است که ژن های آنها در هسته  4

قرار دارند و به وسیله ............ ساخته می شوند.

Â±iHj می باشد. 5
Âº»oÃM معموالً جایگاه دنای راکیزه در فضای بخش

پیرووات که در انتهای قند کافت به وجود می آید از طریق ............ وارد راکیزه می شود و آنجا ............ می یابد. 6

ورود پیرووات به راکیزه برخالف شیب غلظت و با صرف انرژی همراه است.  7

پیرووات در راکیزه یک کربن دی اکسید از دست می دهد و به ............ تبدیل می شود. 8

A را تشکیل می دهد.  9 ، استیل کوآنزیم ( )COA A پیرووات با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم

، با از دست دادن ............ الکترون  10 CO2
¦Ä
»j در تبدیل پیرووات به بنیان استیل ضمن از دست دادن،

NADH نیز به وجود می آید. ، NAD+ و ............ پروتون،

NADH ایجاد می شود.  11 CO2 برخالف در تبدیل پیرووات به استیل، یک

Â±iHj yhM راکیزه قرار دارد. 12
Âº»nj ÁIzü مجموعۀ آنزیمی که اکسایش پیرووات را انجام می دهد در

) مصرف می شود.  13 A COA (کوآنزیم +NAD همانند A از استیل، در تشکیل استیل کوآنزیم

............. راکیزه  14 ............، در  نام  A در چرخه ای از واکنش های آنزیمی، به  اکسایش استیل کوآنزیم

انجام می گیرد.

j« مرحله می باشد. 15
¾w A از پیرووات شامل nI¿a مرحله و تشکیل استیل کوآنزیم

¾w قند کافت شامل

، در غشای درونی راکیزه صورت می گیرد.  16 A اکسایش پیرووات برخالف اکسایش استیل کوآنزیم
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نادرست است. انواعی از پروتئین های موردنیاز (نه همۀ پروتئین ها!)

همانند ـ بیشتر

داخلی

درست است. 

A (نه پیرووات!) نادرست است ـ استیل با اتصال به مولکولی به نام کوآنزیم

NADH ایجاد می شود) CO2 همانند NADH نیز به وجود می آید. ( نادرست است.

COA مصرف می شود. +NAD نیست و فقط نادرست است. در این مرحله نیازی به

چهار ـ دو

A در بخش داخلی  درست است. (اکسایش پیرووات در غشای درونی و اکسایش استیل کوآنزیم

راکیزه می باشد.)

چرخۀ کربس ـ بخش داخلی

غشای درونی

یک ـ دو ـ دو

بنیان استیل

انتقال فعال ـ اکسایش

پروتئین هایی ـ رناتن سیتوپالسمی

نادرست است. راکیزه همراه با یاخته و نیز مستقل از آن تقسیم می شود.
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گفتار دوم
اکسایش بیشتر

مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکول های .......... تجزیه شود. بخشی از این  1

تجزیه در قند کافت و بخش دیگر آن در ........... انجام می شود.

و  2 جدا   ( )COA A کوآنزیم  ،........... مولکولی  با   A کوآنزیم استیل  ترکیب  ضمن  کربس،  چرخۀ  در 

مولکولی ...........، ایجاد می شود.

طی واکنش های متفاوتی در چرخۀ کربس، دو اتم کربن به صورت ............ آزاد و مولکول چهارکربنی  3

برای گرفتن ............ دیگر، بازسازی می شود.

CO2 آزاد شده در چرخۀ کربس در یکی از واکنش های چرخه کربس آزاد می شوند.  4 هر دو مولکول

5  FAD
FADH2

، NADNADH
+

از اکسایش هر مولکول شش کربنی در واکنش های چرخه کربس، مولکول های

ATPADP در محل های متفاوتی از چرخه تشکیل می شوند. و

FADH2 از ............. ساخته می شود. 6 NADH حامل ............ است. FADH2 ترکیبی ............ و همانند

7  ............ H ............+ ++2 2 FADH واکنش مقابل را کامل کنید:

CO2 آزاد می شود. 8  چرخه کربس یک مولکول
³»j » Ï»H

³¼w » ³»j در واکنش های

A و مولکول چهارکربنی، هر شش کربن  9 در مولکول شش کربنی حاصل از ترکیب استیل کوآنزیم

به صورت خطی و در کنار یکدیگر قرار دارند. 

CO2 تجزیه و انرژی آن  10 با انجام قند کافت و چرخۀ کربس، مولکول گلوکز تا تشکیل مولکول های

صرف ساخته شدن ........... و مولکول های حامل الکترون، مثل ........... و ............ می شود.

FADH2 برای تولید ............. مصرف می شوند. 11 NADH و مولکول های

، ............ و ........... تشکیل می شود. 12 ATP براساس رابطۀ کلی تنفس یاخته ای

زنجیرۀ انتقال الکترون از مولکول هایی تشکیل شده است که در ........... راکیزه قرار دارند و می توانند  13

........... بگیرند یا از دست بدهند.
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CO2 ـ چرخۀ کربس

CO2 ـ استیل کوآنزیم

 ATP FADH NADH− −2

 FAD H e FADH+ ++ −2 2 2

نادرست است. هر شش کربن به صورت خطی و در کنار یکدیگر قرار نمی گیرند.

 ATP

غشای درونی ـ الکترون

CO2 ـ آب

 FADH NADH ATP2 − −

دوم و سوم

 FAD نوکلئوتیددار ـ الکترون ـ

از چرخه  متفاوتی  مراحل  و  واکنش  در  نمی شوند  آزاد   CO2 دو واکنش  یک  در  است.  نادرست 

CO2 آزاد می شوند. کربس دو

چهار کربنی ـ شش کربنی

1

3

5

7

9

11

13

12

10

8

6

4

2
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گفتار دوم
اکسایش بیشتر

با گرفتن  1 ¶¼Â²¼§² می رسند. اکسیژن 
ÂµUH انتقال الکترون الکترون ها در نهایت به اکسیژن در زنجیره 

kÃv¨H تبدیل می شود.
kÃv¨HoQ الکترون به یون

یون های اکسید در ترکیب با پروتون هایی که در .......... قرار دارند، مولکول های ............ را تشکیل می دهند. 2

واکنش های تشکیل آب را کامل کنید: 3
O H O−− + → 2     12 2O O+ → −−



) در سه محل از زنجیره انتقال الکترون از بخش  4 H+ در زنجیره انتقال الکترون، پروتون ها (یون های

داخلی به فضای بین دو غشا منتشر می شوند. 

انرژی الزم برای انتقال پروتون ها از الکترون های پرانرژی ............ و ........... فراهم می شود. 5

فضای بین دو غشا راکیزه نسبت به بخش داخلی اسیدی تر می باشد.  6

Izü »j ¸ÃM ÁIñÎ تراکم آنها افزایش می یابد. 7
Â±iHj yhM Izü »j ¸ÃM ÁIñÎ به

Â±iHj yhM با ورود پروتون ها از

در راکیزه (میتوکندری) پروتون ها براساس شیب غلظت، تمایل دارند که به سمت فضای بین دو  8

غشا برگردند. 

تنها راه پیش روی پروتون ها برای برگشتن به بخش داخلی راکیزه، مجموعه ای ........... به نام ............ است. 9

پروتون ها برای پیش روی از فضای بین دو غشا به بخش داخلی راکیزه از پمپ های موجود استفاده  10

می کنند. 

11  ............. و  می گذرند  دارد،  قرار  ساز  ATP آنزیم پروتئینی  مجموعه  در  که  کانالی  از   H+ یون های

ATP از .............. و ............. فراهم می شود. موردنیاز برای تشکیل

ATP است. 12 ÂzÄIv¨H
Án¼º ATP در زنجیرۀ انتقال الکترون، از نوع ساخته شدن ساخته شدن

چین خورده بودن غشای درونی راکیزه باعث افزایش سطح مساحت و به دنبال آن افزایش کارایی 13

ATP سازی می شود. 

به طور خالصه در تنفس یاخته ای، در فرایند قندکافت از گلوکز ............ ایجاد می شود و به راکیزه  14

می رود و در آنجا به ............ اکسایش می یابد و وارد چرخه ............. می شود.
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مولکولی ـ اکسید (اتم اکسیژن با دو بار منفی)

 O H H O−− ++ →2 2 12  و  22O e O+ → −−

 FADH NADH2 −

بخش داخلی ـ فضای بین دو غشا

ساز ATP پروتئینی ـ آنزیم

ـ گروه فسفات ADP انرژی ـ

درست است. 

A ـ کربس پیرووات ـ استیل کوآنزیم

اکسایشی

نادرست است. کانال (نه پمپ)

نادرست است. تمایل دارند که به سمت بخش داخلی برگردند.

+H در آن فضا نسبت  +H در فضای بین دو غشا و افزایش غلظت درست است. (به علت تجمع

به بخش داخلی)

نادرست است. از بخش داخلی به فضای بین دو غشا پمپ می شوند. (نه منتشر!)

بستره ـ آب

1
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5
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گفتار دوم
اکسایش بیشتر

در تنفس یاخته ای چه مولکول هایی تولید می شوند؟ 1

ADPATP مصرف می شوند. 2 FAD همانند
FADH2

در تنفس یاخته ای مولکول های

ATP تولید شده در ازای تجزیۀ کامل گلوکز در بهترین شرایط در یاخته یوکاریوت، حداکثر 3 مقدار

ATP ............ است.

4 .  k¹¨ïÂµº oÃÃûU
k¹¨ïÂ¶ ¡oÎ ATP در یاخته های متفاوت و متناسب با نیاز بدن تولید

ATP تولید شده در یاخته قابل محاسبه است.    5 در ازای تجزیه هر مقدار گلوکز به سادگی مقدار

تنظیم ............. تولیدی اقتصادی دارد. 6

ATP تحت کنترل میزان ........... و ............. است. 7 تولید

ATP ............. شود. 8 ATP زیاد باشد، آنزیم های درگیر در ............ و ............. مهار می شوند تا تولید اگر

زیاد باشد، آنزیم های درگیر در قند کافت و چرخۀ کربس  9 ADP jIÄp و 
´¨  ATP در صورتی که مقدار

yÄHqÎH می یابد.
yÀI¨ ATP فعال و تولید

تنظیم موجود در تنفس یاخته ای مانع از هدر رفتن ............ می شود. 10

یاخته های بدن ما به طور معمول از ............. و ............. برای تأمین انرژی استفاده می کنند. 11

و  12  ............. به سراغ تجزیه   ATP تولید برای  بدن  یاخته های  نباشد،  و گلوکز کافی  اگر منابع قندی 

.......... می روند.

از عوارض سوءتغذیه و فقر غذایی شدید و طوالنی مدت، تحلیل و ضعیف شدن ........... و ............ می باشد. 13

سوءتغذیه و فقر غذایی باعث افزایش برخورد بدن با عوامل بیماری زا می شود.    14

بيشتر بدانيد
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 FADH2 NADH و ، ATP کربن دی اکسید،

۳۰

نادرست است. نمی توان به سادگی پاسخ داد.

 ADP ATP−

کم ـ افزایش

گلوکز ـ ذخیرۀ قندی کبد

ماهیچه های اسکلتی ـ سیستم ایمنی

نادرست است. باعث می شود سیستم ایمنی پاسخ مناسبی به این عوامل ندهد نه اینکه آنها را زیاد کند.

چربی ها ـ پروتئین ها

منابع

قند کافت ـ چرخۀ کربس ـ کم

تنفس یاخته ای

فرق می کند.

  ADP FAD−

1

3

5

7

9

11

13

14

12

10

8

6

4

2

بیشتر بدانید

Sacharomyces cervisiae قارچی تک یاخته ای است که نشاسته 

را تجزیه می کند. در فرایند تولید نان، این قارچ به خمیر اضافه  و خمیر در 

CO2 حاصل از تخمیر الکلی در خمیر  شرایط مناسب نگه داری می شود.

حباب هایی ایجاد می کند که سبب ورآمدن یا رسیدن خمیر و در نتیجه تردی  

نان می شود. اتانول تولید شده در خمیر بر اثر حرارت، تبخیر می شود. قارچ، 

راکیزه دارد، اما می تواند به روش تخمیر انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند.
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سوم گفتار 
زیستن مستقل 

از اکسیژن

در تنفس یاخته ای، ............. گیرندۀ نهایی الکترون است. 1
تجزیۀ گلوکز و تأمین انرژی، همیشه وابسته به حضور اکسیژن است.  2

µÀ¾ از جانداران رخ می دهد. 3
ÂøH¼ºH تخمیر از روش های تأمین انرژی در شرایط ............. است که در

در فرایند تخمیر، راکیزه و در نتیجه ............. نقشی ندارند. 4
در جهان موجودات دو نوع تخمیر داریم.  5
تخمیر الکلی و الکتیکی مانند تنفس هوازی با .......... آغاز می شوند و ........... ایجاد می کنند. 6
+NAD است، بنابراین  7 در قند کافت دیدیم که تشکیل پیرووات از ........... همراه با ایجاد ............ از

برای تداوم قند کافت ............ ضروری است.
در تخمیر، مولکول هایی ایجاد می شوند که در فرایند تشکیل آنها ............. به وجود می آید. 8

Â±§²H است. 9
Â§ÃT¨¯ ورآمدن خمیر نان به علت انجام تخمیر

در فرایند تخمیر الکلی، پیرووات حاصل از قند کافت با از دست دادن ..........، به ........... تبدیل می شود  10
، ............. ایجاد می کند. NADH و آن با گرفتن الکترون های

SÎI¨ k¹¤ صورت می گیرد. 11
Â±§²H oÃµhU NADH در فرایند SÎI¨ k¹¤ و مصرف

Â±§²H oÃµhU NADH در فرایند تولید

پیرووات همانند اتانال دارای سه کربن می باشد.  12

NADHCO2 تولید می شود. 13
NADCO تولید و در مسیر تبدیل پیرووات به اتانال

+

2
در مسیر تبدیل اتانال به اتانول

در  14  ............. نباشد،  کافی  اگر  و  دارند  نیاز   ........... به  گلوکز  کامل  تجزیه  برای  اسکلتی  ماهیچه های 
ماهیچه ها تجمع می یابد.

راکیزه ها  15 وارد  قندکافت  از  پیرووات حاصل  نباشد،  کافی   ............ اگر  ماهیچه ها  فعالیت شدید  در 
نمی شود، بلکه با گرفتن الکترون های .............. به ............ تبدیل می شود.

پیرووات همانند الکتات دارای سه کربن می باشد.  16

NADNADH تولید می شود. 17
+

NADNADH مصرف و
+

در مسیر ایجاد الکتات از پیرووات

در تخمیر الکتیکی همانند تخمیر الکلی ............ با از دست دادن الکترون اکسید می شود. 18
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اکسیژن

کمبود یا نبود اکسیژن ـ انواعی از

نادرست است. تخمیر الکلی و الکتیکی انواعی از تخمیر هستند. 

 NAD NADH+ − قند فسفاته ـ

تخمیر الکلی

قند کافت ـ تخمیر الکلی

 CO NAD2 − +

NADH ـ الکتات اکسیژن ـ

 NAD NADH+ −

 NADH

درست است.

اکسیژن ـ الکتات

CO2 به اتانال دوکربنی  نادرست است. پیرووات دارای سه کربن می باشد که با از دست دادن یک

تبدیل می شود (اتانال هم دوکربنی است)

CO2 ـ اتانال ـ اتانول 

 NAD+

قندکافت ـ پیرووات

زنجیره انتقال الکترون

نادرست است. (مثل فرایند تخمیر که در شرایط کمبود یا نبود اکسیژن هم صورت می گیرد)

1
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بیشتر بدانید

انواعـی از باکتری هـا وجـود دارنـد کـه می تواننـد در محیط هـای 

بـدون اکسـیژن زندگـی کننـد. ایـن جانـداران انـرژی مـورد نیـاز 

خـود را از طریـق تنفـس یاختـه ای بی هـوازی بـه دسـت می آورند. 

گیرنـدۀ نهایـی الکتـرون در ایـن باکتری هـا اکسـیژن نیسـت، بلکـه 

مـاده ای معدنـی مانند سـولفات اسـت.
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سوم گفتار 
زیستن مستقل 

از اکسیژن

NADCO تولید می شود. 1
+

2
در تخمیر الکلی برخالف تخمیر الکتیکی

علت ترش شدن شیر، ............ است که توسط بعضی از ............ رخ می دهد. 2

و  3 غذا می شوند  فساد  آنها سبب  بعضی  و  می دهند  انجام  را  الکتیکی  تخمیر  باکتری ها  از  انواعی 

انواعی از آنها در تولید فراورده های غذایی به کار می روند. 

تخمیر الکتیکی در تولید فراورده های ............ و خوراکی هایی مانند ............ نقش دارد. 4

گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، چه ساز و کارهایی برای تأمین اکسیژن  5

مورد نیاز دارند؟

فقط هنگامی که در محیط اکسیژن نباشد، تخمیر انجام می شود.  6

در گیاهان چه تخمیری وجود دارد و تجمع مواد حاصل از آن به چه اتفاقی می انجامد؟ 7

رادیکال های آزاد به علت داشتن ............ در ساختار خود، واکنش پذیری باالیی دارند و می توانند به  8

بافت های بدن آسیب برسانند.

امکان تشکیل رادیکال آزاد از ............ در فرایند تنفس هوازی، وجود دارد. 9

10  H+ ) تبدیل و با )O−− اکسیژن با پذیرش ............ در پایان زنجیره انتقال الکترون، به یون اکسید

ترکیب می شوند و در نتیجه مولکول ............ به وجود می آید.

گاهی درصدی از اکسیژن ها در پایان زنجیره انتقال الکترون وارد واکنش تشکیل آب نمی شوند،  11

بلکه به صورت رادیکال آزاد درمی آیند. 

رادیکال های آزاد از عوامل ایجاد ............ هستند. 12

راکیزه ها برای مقابله با اثر سمی رادیکال های آزاد، به ترکیبات ............ وابسته اند. 13

میوه ها و سبزیجات دارای پااکسنده هایی مانند ............ هستند. 14

پاد اکسنده ها چه کاری انجام می دهند؟ 15

مبارزه با رادیکال های آزاد در راکیزه ها همیشه با موفقیت انجام می شود.  16



دور ١

آغاز:

دور٢

دور٣

دور٤

یک روز بعد

ده روز بعد

یک ماه بعد

چهار ماه بعد

/         /

/         /

/         /

/         /

/         /

118

 CO2

درست است.

تشکیل بافت نرم آکنه ای هوادار در گیاهان آبزی و شش ریشه در درخت حّرا

هر دو نوع تخمیر الکلی و الکتیکی در گیاهان وجود دارد و تجمع الکل و الکتیک اسید در یاخته 

گیاهی به مرگ آن می انجامد.

اکسیژن

درست است. 

پاد اکسنده

پاد اکسنده ها در واکنش با رادیکال های آزاد مانع از اثر تخریبی آنها بر مولکول های زیستی و در 

نتیجه تخریب بافت های بدن می شوند.

نادرست است.

کاروتنوئیدها

سرطان

الکترون ـ آب

الکترون های جفت نشده

نادرست است. اگر اکسیژن در محیط نباشد یا کم باشد، تخمیر انجام می شود.

شیری ـ خیارشور

الکتیک اسید ـ باکتری ها
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بیشتر بدانید
سالح شیمیایی

دولت بعث عراق در جنگ هشت ساله علیه ایران بمب های شیمیایی 
دارای هیدروژن سیانید را به کار برد. 

هیدروژن سیانید با توقف زنجیرۀ انتقال الکترون در راکیزه سبب مرگ 
افراد با حالتی شبیه خفگی می شود.

دور کردن افراد از محل حادثه، استفاده از ماسک اکسیژن و تنفس 
مصنوعی از اقدامات مؤثر در نجات جان این افراد است.
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سوم گفتار 
زیستن مستقل 

از اکسیژن

اگر به هر علت سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از سرعت مبارزه با آنها بیشتر باشد، چه اتفاقی می افتد؟ 1

ÂºH»HoÎ می توانند، راکیزه را در مبارزه با رادیکال های آزاد با مشکل روبه رو کنند. 2
Áj»kd¶ عوامل

از عواملی که در عملکرد راکیزه در خنثی سازی رادیکال های آزاد مشکل ایجاد می کنند، مثال بزنید. 3

الکل سرعت تشکیل رادیکال های آزاد از اکسیژن را افزایش می دهد و مانع از عملکرد راکیزه در  4

جهت کاهش آنها می شود. 

رادیکال های آزاد با حمله به ............ راکیزه، سبب تخریب راکیزه و در نتیجه مرگ یاخته های کبدی  5

و ............ کبد می شوند.

از شایع ترین عوارض نوشیدن مشروبات الکلی چیست؟ 6

به ساخته شدن پروتئین های  7 الکترون،  انتقال  به پروتئین های زنجیره  ............ مربوط  گاه نقص در 

معیوب می انجامد.

راکیزه ای که پروتئین های معیوب داشته باشد، به چه مشکلی برمی خورد؟ 8

چگونه سیانید باعث توقف زنجیره انتقال الکترون می شود؟ 9

گاز ............ با اتصال به هموگلوبین، مانع از اتصال اکسیژن به آن می شود. 10

¶j¼{ïÂ  ، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را 11
j¼{ïÂµº کربن مونواکسید چون به  آسانی از هموگلوبین جدا

yÄHqÎH می دهد و با این عملکرد در تنفس یاخته ای اختالل ایجاد می کند.
yÀI¨

مونواکسیدکربن به چه شکل هایی بر تنفس یاخته ای اثر می گذارد؟ 12

............. و ............. از منابع تولید مونواکسید کربن هستند. 13

بیشتر بدانید
الکل و سرطان کبد

اثر منفی دیگر الکل بر کبد، به تجزیۀ چربی ها در کبد مربوط می شود. 
سیروز کبدی از عوارض مصرف درازمدت الکل است. این وضعیت به 
علت اثر منفی الکل بر تجزیۀ چربی ها ایجاد می شود. در این بیماری، 
چربی در یاخته های کبدی افراد الکلی تجمع می یابد. تجمع چربی مانع 
به سرطان  ابتال  احتمال  کبدی  کبد می شود. سیروز  از عملکرد درست 

کبد را افزایش می دهد.



دور ١

آغاز:

دور٢

دور٣

دور٤

یک روز بعد

ده روز بعد

یک ماه بعد

چهار ماه بعد
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در چنین شرایطی، رادیکال های آزاد در راکیزه تجمع می یابند و آن را تخریب می کنند، در نتیجه، 

یاخته هم تخریب می شود.

الکل و انواعی از نقص های ژنی

DNA ـ بافت مردگی (نکروز)

ژن های

نمی شود ـ کاهش

دود خارج شده از خودروها ـ سیگار

با اتصال به هموگلوبین، ظرفیت حمل اکسیژن در خون را کاهش می دهد و سبب توقف واکنش مربوط 

به انتقال الکترون ها به اکسیژن می شود.

در مبارزه با رادیکال های آزاد، عملکرد مناسبی ندارد.

اختالل در کار کبد و از کار افتادن آن 

درست است.

فراوانی
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بیشتر بدانید




