


  هاي زیستیمولکول

  عنکبوتيشناسنامه
  بندپایان–مهرگانبی–جانوران: رده بندي

منحصراً شکارچی :ویژگی ي داشـته و در بعضـی   تـرکوچـکي هماده انـدازجنسجنس نر این جانور نسبت به. باشندمیاین جانوران 
  .شودمیجنس نر بعد از تولیدمثل توسط ماده خورده،سیاهي همثل عنکبوت بیوهاگونه

از والـدین خـود بـه    DNAهاينایی را به شکل مولکولاست و جانور این توا) ارثی(رفتار غریزيیکهاتوانایی تنیدن تار در عنکبوت
تارساز در زیـر سـطح شـکمی    هايغده. هم استبهشبیههااز عنکبوتیک گونهافرادي هبنابراین شکل تنیدن تار در هم. ارث برده است
مخلوط کرده وضد قارچضد باکتري وموادوکمقدار زیادي نمرا با) فیبروئینبه نام( ویژهايپروتئین رشتههااین غده .جانور قرار دارند

  .سازندمیتار را
  

  
  )چپ(تارسازهايو شکل میکروسکوپی غده) راست(اجزاي مختلف بدن عنکبوت:1- 1شکل

ياگر به شکل میکروسکوپی تـار عنکبـوت نگـاه کنـیم سـاختار      .چسبندگی و کشش دارند،تار عنکبوت خاصیت استحکامهايپروتئین
که این اجسام این امکـان  طوري به ،کشسانی تار نقش دارنددر چسبندگی ودر این مدل اجسام مهره مانند .بند مروارید داردنردگبهشبیه
  .دهند که طول تار تا چهار برابر افزایش یابدمیرا

  
  
  



،
شـان بـا هـم    
یک جانـدار مربـوط بـه پـروتئین     

…
تواند با گرفتن

ژن پیونـد برقـرار کنـد    

هـاي  

مر مولکولی است که از واحدهایی کـم و بـیش   
ي

  هـــــاي ســـــبز

،هـاو پـروتئینهـا  
هـم    هایو پـروتئین شـان بـا

یک جانـدار مربـوط بـه پـروتئین     

…آب اکسـیژنه و  
تواند با گرفتنالکترون دارد و می

ژن پیونـد برقـرار کنـد    
  .گویندمیاسکلت کربنی

هـاي  زیسـتی نسـبت بـه مولکـول    

مر مولکولی است که از واحدهایی کـم و بـیش   
يهر یـک از واحـدهاي سـازنده   

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب

هـا  DNAگونـاگونی  
DNAو پـروتئین

مربـوط بـه پـروتئین     هاي یک جانـدار

آب اکسـیژنه و  ،آب،آمونیـاك،
الکترون دارد و می4

پیونـد برقـرار کنـد    واگـر کـربن فقـط بـا هیـدر      ژن
کربنیر مواد آلی اسکلت

زیسـتی نسـبت بـه مولکـول    هـاي  

واحدهایی کـم و بـیش    مر مولکولی است که از
واحـدهاي سـازنده   . ساخته شده است هر یـک از

مجموعـــــه کتـــــاب
  

؟شان

   .همتاستمقاومت هر یک از تارهاي عنکبوت، نسبت به قطري که دارد، بسیار زیاد و بی

گونـاگونی  .در طبیعـت اسـت  
عبارت دیگر دو جاندار به این دلیل باهم تفاوت دارنـد کـه   
هايگوناگونی در بین سلول

،شوند کربن دارند ولی بعضی مواد مثل اسـید کلریـدریک  
4هاي عنصر کربن است که

فقـط بـا هیـدر      اگـر کـربن
ر مواد آلیکربنی دي

هـاي  از مولکولبسیاري

مر مولکولی است که از واحدهایی کـم و بـیش   پلی. شوند
است)  ساخته شده

  .تواند از نوع کوواالنسی باشد

  ساختار تار عنکبوت
شانیا قطردشومیجیده

مقاومت هر یک از تارهاي عنکبوت، نسبت به قطري که دارد، بسیار زیاد و بی

طبیعـت اسـت  DNAتار عنکبوت مثالی براي نقش دو مولکول مهم زیستی یعنی پروتئین و در
تفاوت دارنـد کـه    عبارت دیگر دو جاندار به این دلیل باهم

گوناگونی در بین سلولخوانید،

اسـید کلریـدریک   شوند کربن دارند ولی بعضی مواد مثل
هاي عنصر کربن است کهخارجی الکترون

.الکترون تکمیل کنـد
يبه زنجیره. یک نوع هیدروکربن است

  

▲  

بسیاري .سازندمیدرشت مولکول
  
شوندساخته می) بسپاره

) گلوکز(واحدهایی مشابه

تواند از نوع کوواالنسی باشدمی

هاي زیستی

ساختار تار عنکبوت: 1- 2شکل
جیدهسنشاننسبت به طول

مقاومت هر یک از تارهاي عنکبوت، نسبت به قطري که دارد، بسیار زیاد و بی

تار عنکبوت مثالی براي نقش دو مولکول مهم زیستی یعنی پروتئین و
عبارت دیگر دو جاندار به این دلیل باهم تفاوت دارنـد کـه   

خوانید،میدانشگاهیزیست پیش
  .پیکر یک جاندار یکسان است

بعضی مواد مثل اسـید کلریـدریک   شوند کربن دارند ولی
الکترونيهاي آلی در ارتباط با الیه خارجی

الکترون تکمیل کنـد 8عنصر مختلف ظرفیت خود را با
یک نوع هیدروکربن است

  :یک از جمالت زیر را مشخص کنید
  .زنده، هیدروکربن تولید شود

  .قابل تولید استها
  .آلی استي

▲نادرست -صحیح    ج

درشت مولکولانواع بسیاري
  .شوندمیاند و بنابراین درشت مولکول نامیده
بسپاره(مرصورت پلی
واحدهایی مشابهازمر است که

  .شود

    :صحیح یا غلط بودن هریک از جمالت زیر را مشخص کنید

مییک مونومر همانند پیوند بین مونومرها

  

هاي زیستیمولکول

نسبتبه طولي عنکبوت

نسبت به قطري که دارد، بسیار زیاد و بی مقاومت هر یک از تارهاي عنکبوت،

تار عنکبوت مثالی براي نقش دو مولکول مهم زیستی یعنی پروتئین و
دیگر دو جاندار به این دلیل باهم تفاوت دارنـد کـه   به. گوناگونی براي جانداران هستند عبارت
زیست پیش 1طور که در فصل
جاندار یکسان استهاي پیکر یک

کربن دارند ولی بعضی مواد مثل اسـید کلریـدریک  میموادي که در بدن ساخته شوند
با الیه هاي آلی در ارتباط

عنصر مختلف ظرفیت خود را با
یک نوع هیدروکربن استمتان،دننام دار

مشخص کنید یک از جمالت زیر را
زنده، هیدروکربن تولید شود

خود سلول هاتوسط 
ي همادداري که در بدن تولید شود،

صحیح    ج -نادرست  ب

انواع بسیاري،از چند نوع مولکول کوچک
اند و بنابراین درشت مولکول نامیده

صورت پلیها در سلول، به
است کهمثًال سلولز یک پلی مر

شودامیده مین) پاره

مشخص کنید صحیح یا غلط بودن هریک از جمالت زیر را
  .مولکول است

یک مونومر همانند پیوند بین مونومرها

▲صحیح -صحیح  ب

مولکول:  فصل اول                              

ي عنکبوتمقاومت تارهابودن

مقاومت هر یک از تارهاي عنکبوت، نسبت به قطري که دارد، بسیار زیاد و بی

دو مولکول مهم زیستی یعنی پروتئین و تار عنکبوت مثالی براي نقش
هستند گوناگونی براي جانداران

طور که در فصلاما همان
هايژنتیکی سلولي

موادي که در بدن ساخته
هاي آلی در ارتباط با الیهگوناگونی مولکول

عنصر مختلف ظرفیت خود را با 4الکترون دیگر از
نام دارهیدروکربنحاصل

یک از جمالت زیر را مشخص کنیدصحیح یا غلط بودن هر
زنده، هیدروکربن تولید شودهايسلولدر
خود سلولان،بدن جاندارترکیب توسط 
تولید شود،کربن داري که در بدن

نادرست  ب -الف :پاسخ

از چند نوع مولکول کوچک
اند و بنابراین درشت مولکول نامیدهغیرزیستی بسیار بزرگ
ها در سلول، بهمولکولبسیاري از این درشت
مثًالسلولز یک پلی. یکسان تشکیل شده باشد
پارهتک(مر، مونومر

صحیح یا غلط بودن هریکاز جمالت زیر را مشخص کنید
استدرشت مولکول

یکمونومر همانند پیوند بین مونومرهاي هعناصر سازند

صحیح  ب–الف :پاسخ

                              
  

8  
  

فصل اول

بودنهمتابی  :|1مثال

مقاومت هر یک از تارهاي عنکبوت، نسبت به قطري که دارد، بسیار زیاد و بی :پاسخ
  

مثالی براي نقش دو مولکول مهم زیستی یعنی پروتئین و تار عنکبوت
گوناگونی براي جانداران هستنديمینهز

اما همان. متفاوت است
ي هاست چون ماد

  مواد آلی

موادي که در بدن ساختهي ههمتقریباً
گوناگونی مولکول. اندفاقد کربن
الکترون دیگر از 4حداکثر
حاصلهايمولکول

صحیح یا غلط بودن هر :2مثال▼
ممکن نیست )الف
ترکیبترینبیش )ب
کربني ههر ماد )ج

پاسخ
  
از چند نوع مولکول کوچکهاسلول

غیرزیستی بسیار بزرگ
بسیاري از این درشت
شده باشد یکسان تشکیل

مر، مونومریک مولکول پلی
  
صحیح یا غلط بودن هریک از جمالت زیر را مشخص کنید :3مثال▼
درشتمريپلیهر- الف
عناصر سازندبینپیوند- ب

پاسخ
  

                            

مثال

متفاوت است

فاقد کربن
حداکثر
مولکول

غیرزیستی بسیار بزرگ

یکسان تشکیل شده باشد
یک مولکول پلی



ل
ي

  

کنند، اما کاربردهاي سـاختاري و نقـش در انتقـال    

ساکاریدها و بعضی لیپیدها مثـل کـوتین   

ران یکسان هسـتند بـه   
عنـوان مثـال مـا بـا تغذیـه از      
هاي بـدن مـا از ایـن آمینواسـیدها بـراي      

  

9  
  

لاز مونومرها جدا و سـپس بـا اتصـا   
يعمـل تجزیـه   !یابـد

کنند، اما کاربردهاي سـاختاري و نقـش در انتقـال    

ساکاریدها و بعضی لیپیدها مثـل کـوتین   

بـه    ران یکسان هسـتند
از       عنـوان مثـال مـا بـا تغذیـه
بـراي       هاي بـدن مـا از ایـن آمینواسـیدها

هاي زیستیمولکول

از مونومرها جدا و سـپس بـا اتصـا   
یابـدمـیافزایش

و نقـش در انتقـال     کنند، اما کاربردهاي سـاختاري

ساکاریدها و بعضی لیپیدها مثـل کـوتین   

یکسان هسـتند بـه   اي جاند ران
مـا بـا تغذیـه از      بـه عنـوان مثـال

هاي بـدن مـا از ایـن آمینواسـیدها بـراي      

مولکول: فصل اول

  خودي هبا واحدهاي سازند

از مونومرها جدا و سـپس بـا اتصـا   هاابتدا این بنیان
افزایش) سلول(آب در محیط

  .آب هیدرولیز نام دارد

  یدرولیز

کاربردهاي سـاختاري و نقـش در انتقـال    انرژي عمل می کنند، اما

ساکاریدها و بعضی لیپیدها مثـل کـوتین   ي پلی

ي جاندهاي کوچک که در همه
بـه. انـدران متفاوت

مـا از ایـن آمینواسـیدها بـراي      کنیم سپس سلول هاي بـدن

فصل اول

با واحدهاي سازندهاع درشت مولکول
  
  
  
  

  :اند
ابتدا این بنیان. دیگر دارنددر مونومرها تمایل به پیوند با یک

محیطبا این عمل پتانسیل آب در
آب هیدرولیز نام دارديحاصل از تجزیه

یدرولیزدهی و هسنتز آب

میيکننده انرژي عمل

ي پلیي اسیدهاي نوکلئیک، همه

هاي کوچک که در همهیکی از اصول حیات این است که مولکول
متفاوتاجاندآیند که در افراد مختلف ران

سلولرا به آمینواسید تجزیه می کنیم سپس

ع درشت مولکولانوابرخی از

انددهی و هیدرولیز دو واکنش مهم زیستی
در مونومرها تمایل به پیوند با یک

پتانسیل .شـود با این عمل
حاصل از تجزیه−

سنتز آب: 1- 4شکل

کنندههاي ذخیرهتر به عنوان مولکول

نوکلئیک، همهها، همه ي اسیدهاي

یکی از اصول حیات این است که مولکول
مختلف آیند که در افراد

می را به آمینواسید تجزیه
  .کنندمورد نیاز خود استفاده می

  هـــــاي ســـــبز

برخی از: 1- 3شکل

دهی و هیدرولیز دو واکنشمهم زیستی
OH−تمایل به پیوند با یک در مونومرها

شـودمیآب تشکیل
−OHو−Hهاي

  :یا هیدرات کربن
تر به عنوان مولکول

ها، همهي پروتئین

یکی از اصول حیات این است که مولکول
که در افراد مختلفهایی در می آیند

را به آمینواسید تجزیه میآن
مورد نیاز خود استفاده می

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              

دهی و هیدرولیز دو واکنش مهم زیستی
OHو−Hهاي

آب تشکیل) دهیسنتز آب
هاي همر به مونومر به کمک گرو

یا هیدرات کربنهاکربوهیدرات
تر به عنوان مولکولدر بدن بیشها
  .نیز دارند

پروتئینهمه : 1- 1 ي

اصول حیات این است که مولکول :1- 2نکته یکی از
هایی در میصورت درشت مولکول

آنهايپروتئینگوشت گاو،
مورد نیاز خود استفاده میيهاساخت پروتئین

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            

  

دهی و هیدرولیز دو واکنش مهم زیستیسنتز آب
هاي هازگروبعضی

سنتز آب(مونومرها به هم
به کمک گروپلی مر به مونومر

کربوهیدرات
هاکربوهیدرات

دارند…پیام و نیز

1نکته
  .اندمرپلی

نکته
صورت درشت مولکول

گوشت گاو،
ساخت پروتئین

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

مونومرها به هم



مونوسـاکاریدها حـداقل   

با ایـن  

خونِ انسان وجـود   بوده و در 
در مسیر هوازي از

هـاي  
درد

شیرین فروکتوز وجود دارد و زنبـور  

  فروکتوز
  گلوکز
گاالکتوز

براي آزاد کردن انرژي
نوعی آمیالز ضعیف

  هـــــاي ســـــبز

مونوسـاکاریدها حـداقل   

با ایـن  . شرکت دارند

بوده و در خونِ انسان وجـود  
از در مسیر هوازي

هـاي  در سلولکه به طور مثال
دردشود اگر اسیدالکتیک دفع نگردد سبب

شیرین فروکتوز وجود دارد و زنبـور  

  :ترین دي ساکاریدها

فروکتوز+ گلوکز
= گلوکز+ گلوکز+

گاالکتوز+ گلوکز

براي آزاد کردن انرژي
نوعی آمیالز ضعیف

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب

مونوسـاکاریدها حـداقل    .شوندمیگذاري
  :پنتوزها و هگزوزها هستند
DNAوRNA (شرکت دارند

خونِ انسان وجـود  هاگلوکز سوخت اصلی سلول بوده و در
در مسیر هوازي از. گرددمیذخیره
مثالهوازي که به طور

شود اگر اسیدالکتیک دفع نگردد سبب

وجود دارد و زنبـور   شیرین فروکتوز

ترین دي ساکاریدها

  

H) قند و شکر O= گلوکز2+
H) ي جو O= +2

H) قند شیر O= گلوکز2+

:  

براي آزاد کردن انرژيهمیشهگیاهی
نوعی آمیالز ضعیفپتیالین. نشاسته آمیالز نام دارد

مجموعـــــه کتـــــاب
  

گذاريس تعداد کربن خود نام
هستند پنتوزها و هگزوزها

DNA(لئیکاند که در ساختار اسیدهاي نوک

  :عبارتند از
سلول گلوکز سوخت اصلی

ATPسوزد و انرژي آن به شکل
هوازيبید اما در مسیر

شود اگر اسیدالکتیک دفع نگردد سببمیتولید

شیرین فروکتوز وجود دارد و زنبـور  هايمیوهيالبته در همه

                

ترین دي ساکاریدهااز معروف.

  ساکاریدها
شکر( ساکارز =قند و +

جوجوانه( مالتوز ي
=قند شیر( الکتوز +

  .را بنویسید) جوي دو سر

  .شوددهی دو مولکول گلوکز حاصل می

:آیندمیوجوده

گیاهیهايسلول. ساکارید نامحلول در آب است
نشاسته آمیالز نام دارد

  .کنداین آنزیم نشاسته را در حد دي ساکارید مالتوز هیدرولیز می

کربن خود ناممونوساکاریدها براسا س تعداد
پنتوزها و هگزوزها هستند،ین مونوساکاریدها

اند که در ساختار اسیدهاي نوک
                    .  

ازهاین آن عبارتند
گلوکز سوخت اصلی سلول. شودمین ما وارد
آن به شکلمی سوزد و انرژي

اما در مسیرگردمیمولکول دي اکسیدکربن آزاد د
تولیدو دو مولکول اسیدالکتیک

  .اندتنظیم قند خون
البته در همه .خوراکی وجود دارد

  . کندمیبراي تولید عسل استفاده

  
              .اندکربنه5د که داراي مونوساکاریدهاي

  ▲نادرست

.آیندمیوجوده

ساکاریدهادهی و هیدرولیز دي
ساکارز

مالتوز
الکتوز

سر(یوالفي جوي دو

دهی دو مولکول گلوکز حاصل می

ب هدهی چند صد تا چند هزار مونوساکارید
  .گلیکوژن و سلولز است

است ساکارید نامحلول در آب
نشاسته آمیالز نام داردي هکنندآنزیم تجزیه

این آنزیم نشاسته را در حد دي ساکارید مالتوز هیدرولیز می

هاي زیستی

مونوساکاریدها براسا. مونوساکاریدها هستند
ین مونوساکاریدهاترمهم .دارند

در ساختار اسیدهاي نوکریبوز و دئوکسی ریبوز دو پنتوز معروف اند که
.                    زیست شناسی سال سوم آشنا خواهید شد

ین آنترشش کربنی اند که معروف
وارددر فرآیند فتوسنتز تولید و به صورت غذا به بد ن ما

میهوازيبیبدن به دو صورت هوازي و
مولکول دي اکسیدکربن آزاد

ATPو دو مولکول اسیدالکتیک
تنظیم قند خونهاي
خوراکی وجود داردهاياز میوه

براي تولید عسل استفاده
  . وجود دارد

  :ز جمالت زیر را مشخص کنید
   .بدن هستند
  .اختالف دارنداتم کربن با هم

د که داراي مونوساکاریدهاي
  

نادرست -صحیح  د–صحیح  ج

ب هدهی دو مونوساکارید

دهی و هیدرولیز ديسنتز آب: 1- 5شکل

ي هقند موجود در جوان

دهی دو مولکول گلوکز حاصل میي سنتز آبباشد که در نتیجه
C H O C H O H O C H O6 12 6 6 12 6 2 12 22 11  

مونوساکارید ب دهی چند صد تا چند هزار
گلیکوژن و سلولز است،ساکارید نشاسته
نامحلول در آب استپلیاي در سلول گیاهی و یک ساکارید
آنزیم تجزیه.کنندمیبه گلوکز نیاز دارند لذا نشاسته را به گلوکز هیدرولیز

ساکارید مالتوز هیدرولیز می این آنزیم نشاسته را در حد دي

هاي زیستیمولکول

مونوساکاریدها هستند
دارند) هپتالوز(و حداکثر هفت کربن

ریبوز و دئوکسی ریبوز دو پنتوز معروف
خواهید شد زیست شناسی سال سوم آشنا

شش کربنی اند که معروفيمونوساکاریدها
در فرآیند فتوسنتز تولید و به صورت غذا به بد

بدن به دو صورت هوازي و
مولکول دي اکسیدکربن آزاد 6وATPمولکول

ATPمولکول 2از سوختن گلوکز
هايانسولین و گلوکاگون هورمون

از میوهبسیاريکز در
تولید عسل استفادههااز فروکتوز آن براي

دارد) الکتوز(در ساختار قند شیر وجود
مشخص کنیدیک ا ز جمالت زیر را
هستندهاينکربهیدرو بدن

اتم کربن با همدر یک
داراي مونوساکاریدهاينشومیذخیره د که

  .فتوسنتزکننده است

صحیح  ج -نادرست  ب

مونوساکارید باز طریق سنتز آب دهی دو

شکل

C H Oقند موجود در جوانفرمول،باشد

نتیجهي یوالف می باشد که در
C H O C H O H O C H O+ → +6 12 6 6 12 6 2 12 22 11

دهی چند صد تا چند هزار مونوساکارید بساکاریدها از سنتز آب
ساکارید نشاستهپلی

یک اي در سلول گیاهی و
به گلوکز نیاز دارند لذا نشاسته را به گلوکز هیدرولیز

این آنزیم نشاسته را در حد دي ساکارید مالتوز هیدرولیز می. 

مولکول:  فصل اول                              

   :مونوساکاریدها
مونوساکاریدها هستندهااترین کربوهید

کربن)  و حداکثر هفت
(C ریبوز و دئوکسی ریبوز دو پنتوز معروف :(

سال سوم آشنا خواهید شد5 زیست شناسی
(C مونوساکاریدها :(

تولید و به صورت غذا به بد در فرآیند فتوسنتز
به دو صورت هوازي وهايگلوکز درون سلول بدن
مولکول38حداکثر

گلوکزدهدرخ می از سوختن
انسولین و گلوکاگون هورمون .عضالت خواهد شد

دربه همراه گلو کز
از فروکتوز آنهاگلعسل با فرآوري شهد

شیر در ساختار قند
یک اغلط بودن هریا
هیدروینترسادهمونوساکاریدها

در یکحداقلمونوساکاریدها
ذخیرهییهااطالعات وراثتی در مولکول

فتوسنتزکننده است،گلوکزي هول تولیدکنند

نادرست  ب–الف :پاسخ

سنتز آبها از طریق

C،گلوکز H O6 12 6

ي یوالف میمالتوز قند جوانه
C H O C H O H O C H O+ → +6 12 6 6 12 6 2 12 22 11

آب ساکاریدها از سنتز
پلیسه نوعي هگلوکز واحد سازند

اي در سلول گیاهی و یکقند ذخیره
به گلوکز نیاز دارند لذا نشاسته را به گلوکز هیدرولیز

. است که در بزاق انسان وجود دارد
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فصل اول

مونوساکاریدها
کربوهیدترکوچک ین
) تریوز(سه کربن

C)پنتوزها )5
5دو قند در فصل
C)هگزوزها )6

در فرآیند فتوسنتز تولید و به صورت غذا به بد :گلوکز- 1
درون سلول. دارد گلوکز

حداکثرسوختن گلوکز
میايماهیچه رخ

شد عضالت خواهد
به همراه گلو: فروکتوز- 2

شهد عسل با فرآوري
در ساختار قند شیر :گاالکتوز- 3
یاصحیح :4مثال▼
مونوساکاریدها )الف
مونوساکاریدهاینترمهم )ب
اطالعات وراثتی در مولکول )ج
ول تولیدکنندر سله )د

پاسخ
  

هادي ساکارید

گلوکزفرمولاگر :5مثال

مالتوز قند جوانه :پاسخ
C H O C H O H O C H O+ → +6 12 6 6 12 6 2 12 22 11

  

ساکاریدها از سنتز آبپلی
سازند گلوکز واحد

:نشاسته- 1
دارند لذا نشاسته را به گلوکز هیدرولیز به گلوکز نیاز

است که در بزاق انسان وجود دارد

                            

سه کربن

سوختن گلوکز
ماهیچه

عضالت خواهد شد

عسل با فرآوري شهد

مثال

C H O C H O H O C H O6 12 6 6 12 6 2 12 22 11

به گلوکز نیاز دارند لذا نشاسته را به گلوکز هیدرولیز



وقتی رویان گیاهی آب جذب کند با تولید هورمونی بـه نـام ژیبـرلین، سـبب فعـال شـدن       

هاي جانوري است، گلوکز اضافی در خون انسان و سایر پستانداران به کمک هورمون انسولین در
ایـن  
گلیکوژن از چند محل شروع به هیدرولیز کنند و در موقع نیاز سریع بـه افـزایش قنـد    

سـلولزي در  
سـاکاریدها  
و

تواننـد سـلولز را   

در
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شـدن        وقتی رویان گیاهی آب جذب کند با تولید هورمونی بـه نـام ژیبـرلین، سـبب فعـال

در هاي جانوري است، گلوکز اضافی در خون انسان و سایر پستانداران به کمک هورمون انسولین
ایـن   .استيترین مولکول بسیار شبیه نشاسته است اما داراي انشعابات فراوان

گلیکوژن از چند محل شروع به هیدرولیز کنند و در موقع نیاز سریع بـه افـزایش قنـد    

در  يرشـته سـلولزي
سـاکاریدها  سلولزي توسط سیمانی از مواد پروتئینی و دیگر پلی

وهاسلولز که غذاي اصلی گاو و موریانه است توسط باکتري
را   می تواننـد سـلولز

در. دنشـوهاي گوارشی در انسـان مـی  

هاي زیستیمولکول

سـبب فعـال شـدن        وقتی رویان گیاهی آب جذب کند با تولید هورمونی بـه نـام ژیبـرلین،

هورمون انسولین در هاي جانوري است، گلوکز اضافی در خون انسان و سایر پستانداران به کمک
فراوان ین مولکول بسیار شبیه نشاسته است اما داراي انشعابات

گلیکوژن از چند محل شروع به هیدرولیز کنند و در موقع نیاز سریع بـه افـزایش قنـد    

رشـتهچنـد هـزار  
سلولزي توسط سیمانی از مواد پروتئینی و دیگر پلی

توسط باکتري سلولز که غذاي اصلی گاو و موریانه است
مینیزهاچنین قارچ

  .گیردمی

هاي گوارشی در انسـان مـی  

مولکول: فصل اول

وقتی رویان گیاهی آب جذب کند با تولید هورمونی بـه نـام ژیبـرلین، سـبب فعـال شـدن       

هاي جانوري است، گلوکز اضافی در خون انسان و سایر پستانداران به کمک هورمون انسولین در
داراي انشعابات فراوان ین مولکول بسیار شبیه نشاسته است اما

در موقع نیاز سریع بـه افـزایش قنـد     گلیکوژن از چند محل شروع به هیدرولیز کنند و

چنـد هـزار  اي و بدون انشـعاب اسـت،   
مواد پروتئینی و دیگر پلی سلولزي توسط سیمانی از

گاو و موریانه است توسط باکتري سلولز که غذاي اصلی
چنین قارچهم. شودوجود دارند هیدرولیز می

میقرارهاقارچيه

هاي گوارشی در انسـان مـی  بیماريبعضی

فصل اول

تولید هورمونی بـه نـام ژیبـرلین، سـبب فعـال شـدن        وقتی رویان گیاهی آب جذب کند با
  .دهددر اختیار رویان قرار

  نشاسته و گلیکوژن
هاي جانوري است، گلوکز اضافی در خون انسان و سایر پستانداران به کمک هورمون انسولین در

نشاسته است اما داراي انشعابات فراوان ین مولکول بسیار شبیه
هیدرولیز کنند و در موقع نیاز سریع بـه افـزایش قنـد     گلیکوژن از چند محل شروع به

اي و بدون انشـعاب اسـت،   ، ساختار آن رشته
سلولزي توسط سیمانی از مواد پروتئینی و دیگر پلیيدیواره

که غذاي اصلی گاو و موریانه است توسط باکتري. شودمیتولید ن سلولز
وجود دارند هیدرولیز می

حمل هطبیعت مورد
  

  فیبریل سلولزي: 

بعضینام دارند که با تنظیم حرکات روده مانع از

آب جذب کند با تولید هورمونی بـه نـام ژیبـرلین، سـبب فعـال شـدن        وقتی رویان گیاهی
رویان قرارراآن در اختیار

نشاسته و گلیکوژن: 1- 6شکل
اضافی در خون انسان و سایر پستانداران به کمک هورمون انسولین در هاي جانوري است، گلوکز

ین مولکول بسیار شبیه نشاسته است اما داراي انشعابات فراوانا .شودمی
گلیکوژن از چند محل شروع به هیدرولیز کنند و در موقع نیاز سریع بـه افـزایش قنـد    

، ساختار آن رشتهدر طبیعت است
دیوارههايسازند، فیبریل
نآنزیم سلوالز توسط دستگاه گوارش جانوران میتولید

وجود دارند هیدرولیز میهاگوارش آني
عمدتاً از جنس سلولز است در طبیعت مورد حملتجزیه کنند به همین خاطر کاغذ که 

: 1- 7شکل

نام دارند که با تنظیم حرکات روده مانع از

  هـــــاي ســـــبز
وقتی رویان گیاهی آب جذب کند با تولید هورمونی بـه نـام ژیبـرلین، سـبب فعـال شـدن        .گیاهان نشاسته ذخیره شده است
وکردها به گلوکز هیدرولیز

هاي جانوري است، گلوکز اضافی در خون انسان و سایر پستانداران به کمک هورمون انسولین دراي در سلول
میگلیکوژن ذخیره

يکنندهتجزیههاي
  .سریعاً در کبد تجزیه شود
استین ترکیب آلی در طبیعت

سازند، فیبریلمیرافیبریل سلولزي
آنزیم سلوالز توسط دستگاه گوارش جانوران

ي هکه در لولداران جانور مانند
عمدتاً از جنس سلولز است در تجزیه کنند به همین خاطر کاغذ که 

نام دارند که با تنظیم حرکات روده مانع ازالیافهاي سلولزي موجود در غذا

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              
گیاهان نشاسته ذخیره شده است

هیدرولیزآمیالز شده تا نشاسته ر ا به گلوکز

در سلولقند ذخیره :گلیکوژن اي
گلیکوژن ذخیرههايکبد و ماهیچه به صورت دانه

هايشود که آنزیم
یعاً در کبد تجزیه شود سر

آلیتربیش ین ترکیب
سلولزيسلول گیاهی فیبریل

آنزیم سلوالز توسط دستگاه گوارش جانوران
مانندتاژك داران جانور

عمدتاً از جنس سلولز است در که  تجزیه کنند به همین خاطر کاغذ

هاي سلولزي موجود در غذا

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
گیاهان نشاسته ذخیره شده استيدر دانه

آمیالز شده تا نشاسته ر

گلیکوژن- 2
کبد و ماهیچه به صورت دانه

شود که آنزیممیموضوع سبب
سریعاً در کبد تجزیه شودگلیکوژنخون،
بیشسلولز- 3
گیاهیي هدیوار سلول
آنزیم سلوالز توسط دستگاه گوارش جانوران.چسبندمیهمبه

تاژكآغازیانی مثل
عمدتاً از جنس سلولز است در همین خاطر کاغذ که  تجزیه کنند به

هاي سلولزي موجود در غذارشته

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

آمیالز شده تا نشاسته ر

کبد و ماهیچه به صورت دانه
موضوع سبب

خون،

به
آغازیانی مثل

عمدتاً از جنس سلولز است در تجزیه کنند به همین خاطر کاغذ که 



عی
بـزرگ  

ران چرخـان پوشـش   

هـاي کوچـک قنـدي    
فـاکتور داخلـی معـده کـه از جـنس      

  هـــــاي ســـــبز

عیانـدازي امـواج دودي و موضـ   
بـزرگ  ي هنیافتـه از دهـان تـا رود   
  .دخالت دارند

  
  درون و برون سلولی

  

ران چرخـان پوشـش   

 .دن

 .زایی باکتري دخالت دارد

هـاي کوچـک قنـدي    شـوند ولـی زنجیـره   
جـنس       فـاکتور داخلـی معـده کـه از

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب

انـدازي امـواج دودي و موضـ   روده شده و بـا راه
نیافتـه از دهـان تـا رود   وجود دارند که سلولز گوارش

دخالت دارندخونزي و انعقاد

  د در بعضی یا بسیاري از اعضاي چهار فرمانرو
  هاباکتري

  برون سلولی
درون و برون سلولی  

  برون سلولی

ران چرخـان پوشـش   ادهمچنین در آغازیانی مثل تـاژك

. وجود دارد
نپلی ساکاریدهاي ساختاري با نقش چسبندگی وجود دار

 .شودمی

زایی باکتري دخالت دارددر بیماري

شـوند ولـی زنجیـره   
فـاکتور داخلـی معـده کـه از جـنس      

مجموعـــــه کتـــــاب
  

روده شده و بـا راهي
وجود دارند که سلولز گوارش

زي و انعقادد که در خون سا

  

  .دهندانجام می

د در بعضی یا بسیاري از اعضاي چهار فرمانرو
  آغازیان

  برون سلولی
درون و برون سلولی

  برون سلولی

  

همچنین در آغازیانی مثل تـاژك

داردکیتیناي به نام وجود
چسبندگی وجود دار پلی ساکاریدهاي ساختاري با نقش

میهابیساکاریدي است که مانع جذب چر
بیماريساکارید است که در

شـوند ولـی زنجیـره   رید ساخته می
فـاکتور داخلـی معـده کـه از جـنس      وگلیکـو لیپیـد و گلیکـو پـروتئین درغشـاي سـلولی       

ي هردیوا) کشیدگی
وجود دارند که سلولز گوارشییهابزرگ انسان باکتري
د که در خون ساسازنمیK و

  الیاف سلولزي در غذا

  
  .ردگلیکوژن هم گوارش درون سلولی و هم گوارش برون سلولی دا

انجام میانسان هم گوارش برون سلولی نشاسته و هم گوارش برون سلولی گلیکوژن را
  .شود

  ▲درست

د در بعضی یا بسیاري از اعضاي چهار فرمانروساکاری
  هاقارچ

  درون و برون سلولی
  برون سلولی
  برون سلولی

ب   :دست آورید هیک از موارد زیر را

  :در سلول دارند
همچنین در آغازیانی مثل تـاژك. وجود دارند

نامساکارید رشته اي به
پلی ساکاریدهاي ساختاري با نقش چسبندگی وجود دار

جذب چر ساکاریدي است که مانع
ساکارید است کهاز جنس پلی) 

ساخته میساکاریدها از چند صد تا چند هزار مونوساکا رید
گلیکـو لیپیـد و گلیکـو پـروتئین درغشـاي سـلولی       

هاي زیستی

کشیدگی(با جذب آب و افزایش حجم باعث اتساع
بزرگ انسان باکتري

وBهايکنند ولی براي ما ویتامین

الیاف سلولزي در غذا:1- 8شکل
  :یک از جمالت زیر را مشخص کنید

  .همانند نشاسته فاقد گوارش درون سلولی در جانوران است
گلیکوژن هم گوارش درون سلولی و هم گوارش برون سلولی دا

سلولی گلیکوژن را انسان هم گوارش برون سلولی نشاسته و هم گوارش برون
شودمیگوارش برون سلولی نشاسته زودتر از گلیکوژن شروع

-نادرست  د–نادرست  ج

ساکاریپلیگوارش چند
  جانوران

درون و برون سلولی  درون و برون سلولی
  برون سلولی
  ندارد

را بآب تولیدي براي ساخت هر یک از موارد زیر
  مولکول گلوکز                              

دارندساختاري و استحکامی در سلول
عمدتاً سلولز و دیگر پلی هاساکاریدي سلول گیاهی 

  .شده استکه اغلب با سیلیس پوشیده
ساکارید رشتهو اسکلت خارجی حشرات پلی
ساکاریدهاي ساختاري با نقش چسبندگی وجود دار،در غشاي پایه که در زیر بافت پوششی انسان قرار دارد پلی

پ ساکاریدي است که مانع جذب چرلیهاي خونی انسان از جنس
) استرپتوکوکوس نومونیا

ساکاریدها از چند صد تا چند هزار مونوساکا
پـروتئین درغشـاي سـلولی        گلیکـو لیپیـد و گلیکـو

هاي زیستیمولکول

حجم باعث اتساع با جذب آب و افزایش
بزرگ انسان باکتريي هدر رود. شوند

کنند ولی براي ما ویتامین

مشخص کنید یک از جمالت زیر را
همانند نشاسته فاقد گوارش درون سلولی در جانوران است

گلیکوژن هم گوارش درون سلولی و هم گوارش برون سلولی دا
انسان هم گوارش برون سلولی نشاسته و هم گوارش برون سلولی گلیکوژن را

گوارش برون سلولی نشاسته زودتر از گلیکوژن شروع

نادرست  ج -صحیح  ب

گوارش چنديمقایسه- 1- 1جدول
هاينوع گوارش به کمک آنزیم
  مختص به هر فرمانرو

درون و برون سلولی  
برون سلولی  

آب تولیدي براي ساختهر
مولکول گلوکز                              

  مولکول گلوکز

  ▲   199 -ب   

ساختاري و استحکامی
تاً سلولز و دیگر پلی ي سلول گیاهی عمد

که اغلب با سیلیس پوشیده
خارجی حشرات پلیها و اسکلت

در غشاي پایه که در زیر بافت پوششی انسان قرار دارد
جنس پ هاي خونی انسان از

استرپتوکوکوس نومونیا(الریهکپسول باکتري عامل بیماري ذات

صد تا چند هزار مونوساکا ساکاریدها از چند
لیپیـد و گلیکـو پـروتئین درغشـاي سـلولی        :دهند مثـل   گلیکـو

مولکول:  فصل اول                              

با جذب آب و افزایش حجم باعث اتساعهااصل بعضی از این الیاف
شوندمیسبب تسهیل در دفع مدفوع
کنند ولی براي ما ویتامینمیانسان را براي خودشان تجزیه

یک از جمالت زیر را مشخص کنیدیا غلط بودن هر
همانند نشاسته فاقد گوارش درون سلولی در جانوران است

گوارش درون سلولی و هم گوارش برون سلولی دا ،جانوران گلیکوژن هم
انسان هم گوارش برون سلولی نشاسته و هم گوارش برون سلولی گلیکوژن را

نشاسته زودتر از گلیکوژن شروع گوارش برون سلولی

صحیح  ب -الف :پاسخ

جدول
نوع گوارش به کمک آنزیم
فرمانرو مختص به هر

  گلیکوژن
  نشاسته
  سلولز

آب تولیدي براي ساخت هرهايمولکول
گلوکز                              200مالتوز از مولکول
مولکول گلوکز200نشاسته از

   100–الف :پاسخ

ساختاري و استحکامینقشترپلی ساکاریدها بیش
عمدتاً سلولز و دیگر پلیدر دیواره ي سلول گیاهی

که اغلب با سیلیس پوشیدهتوان دید
هاي سلولی قارچدر دیواره

در غشاي پایه که در زیر بافت پوششی انسان قرار دارد
هاي خونی انسان از جنس پخارجی مویرگ

بیماري ذات کپسول باکتري عامل

ساکاریدها از چند صد تا چند هزار مونوساکاپلی: 1- 3
دهند مثـل  تشکیل گلیکو را می

  .ستاگلیکوپروتئین
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فصل اول

اصل بعضی از این الیاف
دفع مدفوع سبب تسهیل در
انسان را براي خودشان تجزیه

یا غلط بودن هرصحیح:6مثال▼
همانند نشاسته فاقد گوارش درون سلولی در جانوران استسلولز- الف
جانوراني هدر هم–ب
انسان هم گوارش برون سلولی نشاسته و هم گوارش برون سلولی گلیکوژن راآمیالزهاي–ج
گوارش برون سلولی نشاسته زودتر از گلیکوژن شروعانساندر- د

پاسخ
  

نوع گوارش به کمک آنزیم

  
مولکولتعداد :7مثال▼
مالتوز ازمولکول100)الف
نشاسته ازمولکولیک)ب

پاسخ
  

پلی ساکاریدها بیش
در دیواره: 1مثال

توان دیدرا میسلولزي
در دیواره: 2المث

در غشاي پایه که در زیر بافت پوششی انسان قرار دارد :3مثال
خارجی مویرگيالیه: 4مثال
کپسول باکتري عامل بیماري ذات: 5مثال

3نکته
گلیکو را می تشکیل

گلیکوپروتئین
  

                            

سبب تسهیل در دفع مدفوع

مثال
سلولزي

مث
مثال
مثال
مثال



خاصـیت  

بـا  

ها ممکن اسـت مشـابه یـا متفـاوت باشـند در      

هاي روي
ی

سـه گانـه در   
(

تـري آزاد  

خمیدگی

دوست
فسـفولیپیدها اجـزاي اصـلی
(
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خاصـیت   )و اسـتروئیدها

بـا  (اسکلت کربنی در اثر هیدرولیز

در       ها ممکن اسـت مشـابه یـا متفـاوت باشـند

هاي رويبیچر.
ـ  مـیو قلـب   یشـوند ول

در   یـا سـه گانـه
)دو مولکـول(هیدروژن و حـداکثر بـه چهـار اتـم     

آزاد  کنند که انرژي بیش تـري

خمیدگیمحلچند،

   .استگانه

دوستفسفولیپید داراي یک سرآب
اصـلی فسـفولیپیدها اجـزاي
)سـاختار غشـا ماننـد   

هاي زیستیمولکول

و اسـتروئیدهاهـا  مـوم،فسـفولیپیدها

در اثر هیدرولیزاین چهار اسکلت کربنی

متفـاوت باشـند در       ها ممکن اسـت مشـابه یـا

.کنـدیک گرم چربی بیش از دو برابر یک گرم نشاسته انرژي آزاد می
قلـب  هـا  هاي جانوري جامداند و موجـب بیمـاري رگ   و

اسیدهاي چرب سیرنشده حداقل داراي یک پیوند دوگانـه
اتـم      هیدروژن و حـداکثر بـه چهـار

کنند که انرژي بیشمیسوختی استفاده

،در ساختار این اسیدچرب حداقل و حداکثر

گانهها دوگانه و چهارپیوند باقی مانده سه

فسفولیپید داراي یک سرآب. 
فسـفولیپیدها اجـزاي اصـلی. انـدچـرب

سـاختار غشـا ماننـد   (و کواسـروات  

مولکول: فصل اول

فسـفولیپیدها،هابی

این چهار .در ساختار این ترکیبات چهار اسکلت کربنی وجود دارد
  .شوند

  یک مولکول تري گلیسرید
اسـت مشـابه یـا متفـاوت باشـند در      بیسه اسید چرب در چر ها ممکن

انرژي آزاد می یک گرم چربی بیش از دو برابر یک گرم نشاسته
هاي جانوري جامداند و موجـب بیمـاري رگ  

یک پیوند دوگانـه اسیدهاي چرب سیرنشده حداقل داراي
حـداکثر بـه چهـار اتـم      )یک مولکول هیدروژن و

سوختی استفادهجاي استفاده از گلوکز از

در ساختار این اسیدچرب حداقل و حداکثر

ها دوگانه و چهارپیوند باقی مانده سه

. چرب دارددو اسید
چـربهاياسید،گریز
و کواسـروات  ) عصـبیهـاي  غالف روي سـلول

فصل اول

بیچر(الیپیدهي

در ساختار این ترکیبات چهار اسکلت کربنی وجود دارد
شوندمیدر قالب سه اسید چرب و یک مولکول گلیسرول ظاهر

یک مولکول تري گلیسرید
چر سه اسید چرب در

یک گرم نشاسته انرژي آزاد می یک گرم چربی بیش از دو برابر
جامداند و موجـب بیمـاري رگ   هاي جانوري

اسیدهاي چرب سیرنشده حداقل داراي یک پیوند دوگانـه
یک مولکول(اتمبراي از بین بردن هر محل خمیدگی حداقل به دو

  .در ساختار خود اسید چرب سیر نشده داشته باشد، روغن است
گلوکز ازبه جاي استفاده از

ساختار این اسیدچرب حداقل و حداکثر.استفاده شد در

دوگانه و چهارپیوند باقی مانده سهمحل خمیدگی که یکی از آن ها

دو اسید،بسیار شبیه تري گلیسرید است ولی به جاي سه اسیدچرب
گریزآبهايدوست شامل گلیسرول و فسفات است و دم

غالف روي سـلول(

يهمهویژگی. ترکیبات بسیاري متفاوتی در گروه لیپیدها قرار دارند

  ) تري گلیسریدها

اسکلت کربنی وجود دارد در ساختار این ترکیبات چهار
در قالب سه اسید چرب و یک مولکول گلیسرول ظاهر

مولکول تري گلیسرید: 1- 9شکل یک
سه اسید چرب در چر. بستگی داردها
  

بیش از دو برابر یک گرم نشاسته انرژي آزاد می یک گرم چربی
هاي جانوري جامداند و موجـب بیمـاري رگ  بیچرتربیش
اسیدهاي چرب سیرنشده حداقل داراي یک پیوند دوگانـه .اندچرب سیرنشده روغن

دو براي از بین بردن هر محل خمیدگی حداقل به

  :یک از جمالت زیر را مشخص کنید
  .گلیسرول وجود دارد

است در ساختار خود اسید چرب سیر نشده داشته باشد، روغن
بهتربیشهابر خالف افراد سالم، سلول

  ▲صحیح -نادرست   ج

استفاده شد،اتم هیدروژن18یک اسید چرب

محل خمیدگی که یکی از آن 5محل خمیدگی با پیوند دوگانه و حداقل

سه اسیدچرب بسیار شبیه تري گلیسرید است ولی به جاي
دوست شامل گلیسرول و فسفات است و دم

(بوده و نیز در ساختار میلین

  هـــــاي ســـــبز

دارند ترکیبات بسیاري متفاوتی در گروه لیپیدها قرار

گلیسریدها(ها بیو چر تري
  فسفولیپیدها

  استروئیدها
در ساختار این ترکیبات چهار اسکلت کربنی وجود دارد :)ها

یک مولکول گلیسرول ظاهر در قالب سه اسید چرب و

هاتنوع تري گلیسریدها به نوع اسیدهاي چرب آن
  .متفاوت اندها سه اسید چرب با هم

سازي انرژي است و
بیش .سطح پوست در دفاع بدن نیز نقش دارند

چرب سیرنشده روغنهاي
براي از بین بردن هر محل خمیدگی حداقل به دو

مشخص کنید یک از جمالت زیر را
گلیسرول وجود دارد،همانند تري گلیسریدها

داشته باشد، روغن است در ساختار خود اسید چرب سیر نشده
بر خالف افراد سالم، سلول

نادرست   ج -صحیح   ب

چربهاي یک اسید

محل خمیدگی با پیوند دوگانه و حداقل

است ولی به جاي سه اسیدچرب بسیار شبیه تري گلیسرید
دوست شامل گلیسرول و فسفات است و دم

در ساختار میلینهامثل سارکولم ماهیچه بوده و نیز

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              

گروه لیپیدها قرار دارند ترکیبات بسیاري متفاوتی در
 .هاست

و چرهاروغن -1
فسفولیپیدها -2
  هاموم -3
استروئیدها -4
هاچربی( گلیسرید
سه اسید چرب و یک مولکول گلیسرول ظاهر) مولکول آب در قالب

تنوع تري گلیسریدها به نوع اسیدهاي چرب آن
ها سه اسید چرب با هم

سازي انرژي است ونقش تري گلیسریدها ذخیره
سطح پوست در دفاع بدن نیز نقش دارند

هايهاي گیاهی به دلیل اسید
بردن هر محل خمیدگی حداقل به دو .اند براي از بین
  .هیدروژن نیاز است

یک از جمالت زیر را مشخص کنیدصحیح یا غلط بودن هر
همانند تري گلیسریدهاهادر ساختار روغن

چرب سیر نشده داشته باشد، روغن است در ساختار خود اسید
بر خالف افراد سالم، سلولشیرینمبتال به دیابت

صحیح   ب–الف :پاسخ

هايبراي از بین بردن خمیدگی
  جود داشته است؟

محل خمیدگی با پیوند دوگانه و حداقل 9حداکثر

تري گلیسرید است ولی به جاي سه اسیدچرب: فسفولیپید بسیار شبیه
دوست شامل گلیسرول و فسفات است و دمسر آب .گریز است

مثل سارکولم ماهیچه

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  :لیپیدها

ترکیبات بسیاري متفاوتی در گروه لیپیدها قرار دارند
هاستآبگریزي آن

  

انواع لیپیدها

گلیسریدتري-1
مولکول آب 3مصرف

تنوع تري گلیسریدها به نوع اسیدهاي چرب آن
سه اسید چرب با همبیرچتربیش ها

نقش تري گلیسریدها ذخیره
در دفاع بدن نیز نقش دارند سطح پوست

هاي گیاهی به دلیل اسیدبیچر
اندمحل خمیدگی

است هیدروژن نیاز
  
صحیح یا غلط بودن هر:8المث▼
روغن- الف در ساختار
در ساختار خود اسید چرب سیر نشده داشته باشد، روغن استلیپیديهر- ب
به دیابتافراددر- ج مبتال
  .کندمی

پاسخ

بین بردن خمیدگی :| 9مثال| براي از
است؟و جود داشته

حداکثر :پاسخ
  
فسفولیپید -2
استدم آبو دو گریز

مثل سارکولم ماهیچههاغشاي سلول
  .شرکت دارند

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

آبگریزي آن

انواع لیپیدها

مصرف

بیش

چر
محل خمیدگی

هیدروژن نیاز است

می

غشاي سلول
شرکت دارند



پوشـش مناسـبی بـراي    
در

پـنج  
در ساختار صفرا و در ساختار غشاي سـلول جـانوري   
 .ستروژن اسـت

  هـــــاي ســـــبز

پوشـش مناسـبی بـراي    
در) آنـدودرمین(نـوار کاسـپاري  

پـنج  ي هضـلعی و یـک حلقـ   
در ساختار صفرا و در ساختار غشاي سـلول جـانوري   

ستروژن اسـتهاي استروئیدي مثل هورمون جنسی ا

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب

پوشـش مناسـبی بـراي    هـا  ایـن ویژگـی سـبب شـده مـوم     
نـوار کاسـپاري  

  ).موم زنبور عسل

یـک حلقـ    6يه ضـلعی و
در ساختار صفرا و در ساختار غشاي سـلول جـانوري   

هاي استروئیدي مثل هورمون جنسی ا

مجموعـــــه کتـــــاب
  

شـده مـوم      ایـن ویژگـی سـبب
نـوار کاسـپاري  مومی در سـاختار  

موم زنبور عسل(سازندمیاز جانوران موم

  پوشیده شده با موم

هول سه حلقـدر ساختار کلستر
و در ساختار غشاي سـلول جـانوري    در ساختار صفرا

مثل هورمون جنسی ا هاي استروئیدي

  ساختار کلی استروئیدها

  
ویژگـی سـبب شـده مـوم     . آبگریزتراند ایـن

مومی در سـاختار  يیک نوع ماده
از جانوران مومبسیاري

مومي پوشیده شده با

  . بدن انسان در تولید مواد موم مانند دخالت داشته باشند

  ▲نادرست

کلستر. ساختاري یکسان و مشابه کلسترول دارند در ساختار
در ساختار صفرا و در ساختار غشاي سـلول جـانوري   کلسترول.شوند
هاي استروئیدي مثل هورمون جنسی اي هورمونکلسترول سازنده

ساختار کلی استروئیدها
  

هاي زیستی

آبگریزتراندهااند اما از چربی
یک نوع ماده )چوب پنبه( سوبرین
بسیاري.دخالت داردها

ي هساق: 1- 11شکل

  :یک از جمالت زیر را مشخص کنید
  .کند

  .گلیکوژن، موم بسازد
بدن انسان در تولید مواد موم مانند دخالتداشته باشند

نادرست -نادرست    ج

دارند ساختاري یکسان و مشابه کلسترول
شوندمیاز روي کلسترول سایر استروئیدها نیز ساخته

سازنده .شود کلسترول

ساختار کلی استروئیدها: 1- 12شکل

هاي زیستیمولکول

  یک مولکول فسفولیپید

اند اما از چربیمري از اسیدهاي چرب طویل
سوبرین. و غیره باشند

هاگیاهان است این نوار در کنترل جذب یون

مشخص کنید یک از جمالت زیر را
کندمیهم تولیدنشاسته
بسازديجاندار داراي ذخیره گلیکوژن، موم

بدن انسان در تولید مواد موم مانند دخالت داشته باشند

نادرست    ج -ب    نادرست

مشابه کلسترول دارند ساختاري یکسان و
از روي کلسترول سایر استروئیدها نیز ساخته

ن شودمیشرکت دارد ولی در غشاي سلول گیاهی دیده
  .شودمیها

مولکول:  فصل اول                              

یک مولکول فسفولیپید

مري از اسیدهاي چرب طویلپلی
و غیره باشندهاجوان گیاهان، میوه

کنترل جذب یون گیاهان است این نوار در

یک از جمالت زیر را مشخص کنیدبودن هرغلطصحیح یا
نشاسته،مومي هسازند

جاندار داراي ذخیره،
بدن انسان در تولید مواد موم مانند دخالت داشته باشندهايممکن نیست غده

نادرست  -الف :پاسخ

ساختاري یکسان و مشابه کلسترول دارندهمگی:استروئیدها
از روي کلسترول سایر استروئیدها نیز ساخته. 

گیاهی دیده ن شرکت دارد ولی در غشاي سلول
هاکلسترول زیاد موجب بیماري رگ

                              
  

14  
  

فصل اول

مولکول فسفولیپید: 1- 10شکل یک

پلی: هاموم -3
گیاهان، میوههايبخش جوان
است این نوار در کنترل جذب یونيریشه گیاهان

یا:10مثال▼ صحیح
سازندهر جاندار- الف
،ممکن نیست- ب
ممکن نیستغده- ج

پاسخ
  
استروئیدها -4

. ضلعی وجود دارد
شرکت دارد ولی در غشاي سلول گیاهی دیده ن

کلسترول زیاد موجب بیماري رگ

                            

بخش

ضلعی وجود دارد
شرکت دارد ولی در غشاي سلول گیاهی دیده ن

کلسترول زیاد موجب بیماري رگ



بدنمان داریم
ها و بدن جانداران شرکت دارند

ریبوزوم در ساختار خود با داشتن یک نـوع آنـزیم غیـر    
جانـداران  
سازد محدود

تواند پروتئین

در ایـن حالـت بـه سـاختار دوم     

بعدي شـده  

گیرنـد مثـل پـروتئین    

صـفرا  

  

15  
  

بدنمان داریمها هزار نوع پروتئین در
دارند ها و بدن جانداران شرکت

ریبوزوم در ساختار خود با داشتن یک نـوع آنـزیم غیـر    
جانـداران  کهییها
محدودمیهایی که سازد

ن تواند پروتئینمیشود این زنجیره در این وضعیت

دوم      در ایـن حالـت بـه سـاختار

شـده  باشد داراي شکل سه بعدي

گیرنـد مثـل پـروتئین    

کننـده در سـاختار  

هاي زیستیمولکول

ها هزار نوع پروتئین در
جانداران شرکت دارندها در ساختار سلول ها و بدن

یک نـوع آنـزیم غیـر     ریبوزوم در ساختار خود با داشتن
هامجموع پروتئین. 

کهخود، انواع پروتئین هایی

شود این زنجیره در این وضعیت ن

حالـت بـه سـاختار دوم      ؛بـه خـود بگیـرد    در ایـن

شکل سهشکل باشد داراي

گیرنـد مثـل پـروتئین    مـیدر این حالت چند زنجیره در کنار هم قرار

کننـده در سـاختار  مر اسیدهاي چرب طویـل اسـت و لسـیتین نیـز نـوعی لیپیـد شـرکت       

مولکول: فصل اول

ها هزار نوع پروتئین درهر یک از ما، ده
سلولپروتئین ها در ساختار

خود با داشتن یک نـوع آنـزیم غیـر     ریبوزوم در ساختار
. کنددیگر متصل می

خود، انواع پروتئینهايراساس انواع ژن

شود این زنجیره در این وضعیت نمی

Z   بـه خـود بگیـرد

شکلZپپتید پیچ و تاب بخورد و داراي ساختارهاي مارپیچی و

هم قرار در این حالت چند زنجیره در کنار

  مختلف پروتئین

مر اسیدهاي چرب طویـل اسـت و لسـیتین نیـز نـوعی لیپیـد شـرکت       

فصل اول

  . ها در ساختار و کار سلولی نقش اساسی دارند
هر یک از ما، ده. اندهستند که از مونومرهایی به نام آمینواسید تشکیل شده

پروتئین. دهداي انجام می

ب ریبوزوم در ساختار خود با داشتن یک نـوع آنـزیم غیـر    . اشندتوانند شرکت داشته
C( دیگر متصل میبه یک−
ب راساس انواع ژنولی یک جاندار

  تشکیل دي پپتید

میپپتید تشکیلپلی

Zیا ساختاردربیاید

مارپیچی و پپتید پیچ و تاب بخورد و داراي ساختارهاي

در این حالت چند زنجیره در کنار هم قرار

مختلف پروتئینهايشکل

نیـز نـوعی لیپیـد شـرکت        مر اسیدهاي چرب طویـل اسـت و لسـیتین

ها در ساختار و کار سلولی نقش اساسی دارند
تشکیل شده هستند که از مونومرهایی به نام آمینواسید

انجام میها ساختار سه بعدي خاصی دارد و کار ویژه اي
  .ها نقش دارند
توانند شرکت داشته بمینوع آمینواسید

−N(پتیديپآمینواسیدها را از طریق پیوند

جاندار بحد و مرز ندارد ولی یک

تشکیل دي پپتید: 1- 13شکل

پلیي هپپتید زنجیر

دربیایدپپتید ممکن است به شکل مارپیچی

داراي ساختارهاي مارپیچی و پپتید پیچ و تاب بخورد و

در این حالت چند زنجیره در کنار هم قرار .صادق استهاتر پروتئین

شکل: 1- 14شکل

مر اسیدهاي چرب طویـل اسـت و لسـیتین نیـز نـوعی لیپیـد شـرکت       

  هـــــاي ســـــبز

ها در ساختار و کار سلولی نقش اساسی دارند
به نام آمینواسید تشکیل شده هستند که از مونومرهایی

و کار ویژه ها ساختار سه بعدي خاصی دارد
ها نقش دارندي کارهاي درون سلول

نوع آمینواسید20
پیوند آمینواسیدها را از طریق

نداردنوع آمینواسید بسازند حد و مرز

پپتید زنجیربا اضافه شدن آمینواسیدها به دي
  .چ و تاب بخورد

شکل مارپیچی پپتید ممکن است به

و تاب بخورد و داراي ساختارهاي مارپیچی وپلیي پپتید پیچ

تر پروتئیناین مورد براي بیش
  .هموگلوبین که از چهار زنجیره تشکیل شده است

چرب طویـل اسـت و لسـیتین نیـز نـوعی لیپیـد شـرکت        مر اسیدهاي

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              

ها در ساختار و کار سلولی نقش اساسی دارند
که از مونومرهایی به نام آمینواسید تشکیل شدهمرهاییپلی هستند
بعدي خاصی دارد و کار ویژهکه هر کدام از آن ها ساختار سه

سلول ي کارهاي درون
20حداکثرهادر ساختار پروتئین

rRNA،آمینواسیدها را از طریق پیوند
نوع آمینواسید بسازند

  :هاساختار پروتئین
با اضافه شدن آمینواسیدها به دي

پی چ و تاب بخوردکه
پپتید ممکن است به شکل مارپیچیپلی: شکل دوم پروتئین

  .پروتئین رسیده است
ي ههرگاه زنجیر: ساختار سوم

این مورد براي بیش: ساختار چهارم
هموگلوبین که از چهار زنجیره تشکیل شده است

مر اسیدهاي چرب طویـل اسـت و لسـیتین نیـز نـوعی لیپیـد شـرکت       کوتین پلی: 1

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            

  
  

در ساختار و کار سلولی نقش اساسی دارندپروتئین ها
پلیهاپروتئین

آن که هر کدام از
ي کارهاي درون سلولو در انجام همه

در ساختار پروتئین
rRNAپروتئینی به نام

نوع آمینواسید بسازند20توانند بامی
  ! است

ساختار پروتئین
با اضافه شدن آمینواسیدها به دي: پپتیدپلی- 1
که پیمگر این ،باشد
پروتئین- 2 شکل دوم

است پروتئین رسیده
ساختار سوم- 3
  .است
چهارم- 4 ساختار

هموگلوبین که از چهار زنجیره تشکیل شده است

1- 4نکته
  .باشدمی

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

که هر کدام از آن

می

باشد

هموگلوبین که از چهار زنجیره تشکیل شده است



ژن

  

هاي پیوندي ربـاط و  
هـاي  

شـوند و یـا   

کازئین شیر به گرمـا مقـاوم   
توجـه داشـته باشـید آلبـومن یـک نـوع بافـت        

در سـطح  
تونین از این گـروه  

هموگلـوبین و  

بخشـند یـا   

در غیـاب  

  هـــــاي ســـــبز

ژننـوع  چنـد  ثرکحـدا

  پپتیديي پلیدر هر زنجیره

آمینو اسید500  

و   هاي پیوندي ربـاط
هـاي  اي نیـز پـروتئین  

یـا   مـیهـا   شـوند و

مقـاوم    کازئین شیر به گرمـا
توجـه داشـته باشـید آلبـومن یـک نـوع بافـت        

سـطح  هـا  ایـن نـوع هورمـون    در
گـروه   تونین از این

(.        
و  . هسـتند هموگلـوبین

یـا   مـیسرعت بخشـند

در غیـاب  . کنندمی

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب

حـدامولکول آب تولید شده است، براي رمز کردن این پـروتئین حـداقل و   

در هر زنجیره  مولکول آمینو اسید

مولکول آب

هاي پیوندي ربـاط و  کالژن در بافت
نیـز پـروتئین  و اسـکلت هسـته   اي

هـا  کـه موجـب حرکـت ماهیچـه    
  .اندانقباضی
شیر به گرمـا مقـاوم   . اندايذخیره کازئین

توجـه داشـته باشـید آلبـومن یـک نـوع بافـت        

  .اند
ایـن نـوع هورمـون   ي

تونین از این گـروه  گلوکاگون و کلسی
)اي نیستندجزو پروتئین نشانه

هسـتندهـا  فاکتور داخلی معده جزو این گـروه از پـروتئین  

سرعتهادرون سلول

میشوند، عملیمی

مجموعـــــه کتـــــاب
  

  .پپتید ساخت

مولکول آب تولید شده است، براي رمز کردن این پـروتئین حـداقل و   

اسید مولکول آمینو

مولکول آب496 پپتیدي  

کالژن در بافت،کراتین مو. ابریشم و ناخن از این گروه هستند
اسـکلت هسـته  ) هـاو ریزرشـته و

حرکـت ماهیچـه    ) ها کـه موجـب
انقباضیهايسلول جانوري دخالت دارند از پروتئین
ذخیرههايپروتئین
توجـه داشـته باشـید آلبـومن یـک نـوع بافـت        .(شـود

اندمعروف دفاعی بدن
يگیرنده .شوندمیها

گلوکاگون و کلسی،انسولین،اریتروپویتین
جزو پروتئین نشانههاهورمون

پـروتئین   فاکتور داخلی معده جزو این گـروه از

درون سلولهايبه واکنش

میانجامهاشیمیایی را که در سلول

                      .  
ساختنوع دي8توان پپتید
  .شودمیاختهدهی س

رمز کردن این پـروتئین حـداقل و    مولکول آب تولید شده است، براي

مولکول آب

پپتیديي پلیزنجیره 4پروتئینی با

  : دهند
هستند ابریشم و ناخن از این گروه

و ریزرشـتههـا  میکروتوبول

هامیوفیبریل( هادر تارچه
سلول جانوري دخالت دارند از پروتئین

پروتئینشود ازمیتخم مرغ که آلبومین نامیده
شـودمیکه آلبومین یک پروتئین محلول در آب بوده و در اثر حرارت جامد

معروف دفاعی بدنهاياز پروتئین
هاي ارتباط شیمیایی بین سلول

اریتروپویتین،گاسترین
هم هورموني هاز جنس استروئیداند لذا

جزو این گـروه از پـروتئین   فاکتور داخلی معده

به واکنشهااین گروه از پروتئین

  .شوند

  ▲صحیح -نادرست     د

در سلولهاي شیمیایی را که

هاي زیستی

  :را مشخص کنید
.                      بیش از یک ژن دخالت دارند

توانمیآمینواسید فنیل آالنین، متیونین، تیروزین و سیستئین
سنوعی پیوند کوواالنسی است که از طریق سنتز آب دهی

  ▲صحیح -نادرست   ج

مولکول آب تولید شده است، براي رمز کردن این پـروتئین حـداقل و   496

مولکول آب 1  

پروتئینی با
زنجیره مشابه

زنجیره متفاوت
دهندمیانجامبدناز نظر نوع کاري که در
ناخن از این گروه هستند،جود در تار عنکبوت ابریشم و

میکروتوبول(اسکلت سلولی

تارچه) نازك(و اکتین در
دخالت دارند از پروتئین)  سلول جانوري

نامیده تخم مرغ که آلبومین
حرارت جامد که آلبومین یک پروتئین محلول در آب بوده و در اثر

از پروتئینپرفورین ومکمل
ي ارتباط شیمیایی بین سلولرهستند که سبب برقرا

گاسترین،پروتئینی مثل سکرتین
از جنس استروئیداند لذا هم

فاکتور داخلی معده جزو این گـروه از پـروتئین   وهاهموگلوبین گلبول قرمز، میوگلوبین ماهیچه

گروه از پروتئین. از نظر کار هستند این
  .رنین و پتیالین

  :یک از جمالت زیر را مشخص کنید
  .اندین ابزارهاي سلولی

شوندمیین ابزارهاي سلولی همگی در برخورد با پروتئازها تجزیه
  .اي است
  .ها نقش دارند

نادرست     د -نادرست    ج

  :ین ابزارهاي سلولی هستند
هايزیستی هستند و بسیاري از واکنش

هاي زیستیمولکول

مشخص کنیدیک از جمالت زیر را
بیش از یک ژن دخالتدارند

آمینواسید فنیل آالنین، متیونین، تیروزین و سیستئین
طریق سنتز آب نوعی پیوند کوواالنسی است که از

نادرست   ج -صحیح   ب

496،آمینواسید500

زنجیره مشابه 4 یک ژن 

زنجیره متفاوت 4 چهار ژن
در از نظر نوع کاري که
جود در تار عنکبوت

اسکلت سلولیهايپروتئین،هاهیستون

و اکتین) ضخیم(هاي میوزین
) تقسیم سیتوپالسم

مرغ که آلبومین نامیدهيکازئین شیر و یا سفیده تخم
آب بوده و در اثر حرارت جامد که آلبومین یک پروتئین محلول در

  
مکملهايپروتئین،

هستند که سبب برقرا
پروتئینی مثل سکرتینهايهورمون

جنس استروئیداند لذا همهاتوجه داشته باشید بعضی از هورمون از
هموگلوبین گلبول قرمز، میوگلوبین ماهیچه

  .          میوگلوبین در ساختار خود آهن دارند
کار هستندهاگروه پروتئین از نظر
رنین و پتیالین،پپسین،مثل کاتاالز

مشخص کنید یک از جمالت زیر را
ین ابزارهاي سلولیتربدن همگی مهم

ین ابزارهاي سلولی همگی در برخورد با پروتئازها تجزیه
اي استیک نوع پروتئین نشانه

ها نقش دارندي کارهاي درون سلول

نادرست    ج -صحیح    ب

ین ابزارهاي سلولی هستند
زیستی هستند و بسیاري از واکنش

مولکول:  فصل اول                              

یک از جمالت زیرصحیح یا غلط بودن هر
بیش از یک ژن دخالت دارندهادر تولید بیشتر پروتئین

آمینواسید فنیل آالنین، متیونین، تیروزین و سیستئین
نوعی پیوند کوواالنسی است که از طریق سنتز آب

صحیح   ب–الف :پاسخ

500براي تولید یک پروتئین با
  دخالت داشته است؟

یک ژن   

چهار ژن   
از نظر نوع کاري که درهاپروتئینگروه اصلی

جود در تار عنکبوتموهايپروتئین:
هیستون،هاکَپسید ویروس

هاي میوزینرشته: 
تقسیم سیتوپالسم(که در سیتوکینز

کازئین شیر و یا سفیده: 
که آلبومین یک پروتئین محلول در آب بوده و در اثر حرارت جامد

  )هاستدانهگروهی از
،ها، اینترفرونپادتن

هستند که سبب برقراهايپروتئین: 
هورمون. غشاي سلول هدف قرار دارد

توجه داشته باشید بعضی از هورمون
هموگلوبین گلبول قرمز، میوگلوبین ماهیچه

دارند میوگلوبین در ساختار خود آهن
پروتئینترینمهم:  گروه

کاتاالز. رسانندمی مثل

یک از جمالت زیر را مشخص کنیدبودن هرصحیح یا غلط
بدن همگی مهمهايپروتئین

ین ابزارهاي سلولی همگی در برخورد با پروتئازها تجزیه
یکنوع پروتئین نشانه ،يغیراستروئید

ه ي کارهاي درون سلولمهدر انجام

صحیح    ب -الف :پاسخ

ین ابزارهاي سلولی هستندتر
زیستی هستند و بسیاري از واکنشهايدهندهواکنش
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فصل اول

یا غلط بودن هر :11مثال▼ صحیح
در تولید بیشتر پروتئین- الف
آمینواسید فنیل آالنین، متیونین، تیروزین و سیستئیننوعبا چهار- ب
نوعی پیوند کوواالنسی است که از طریق سنتز آبيپپتیدپیوند- ج

پاسخ
  
  
براي تولید یک پروتئین با: |12مثال|

است؟ دخالت داشته

 :پاسخ

اصلیهفت گروه
:ساختاري- 1

ویروس،زردپی کَپسید
  .اندساختاري

: انقباضی- 2
که در سیتوکینزییهاپروتئین

: ايذخیره- 3
که آلبومین یک پروتئین محلول در آب بوده و در اثر حرارت جامداست در حالی

گروهی ازاي درذخیره
پادتن: دفاعی- 4
: اينشانه- 5

غشاي سلول هدف قرار دارد
داشته باشید بعضی از هورمون(هستند توجه

هموگلوبین گلبول قرمز، میوگلوبین ماهیچه: انتقالی- 6
ساختار خود آهن دارند میوگلوبین در

: هاآنزیم- 7
میها را به انجامآن

  
یا غلط:13مثال▼ صحیح
پروتئینینترمهم- الف
ین ابزارهاي سلولی همگی در برخورد با پروتئازها تجزیهترمهم- ب
غیراستروئیدهورمونهر- ج
انجام ههاپروتئین- د در

پاسخ
  

ترمهمهاآنزیم
واکنشهاآنزیم

                            

ساختاري

غشاي سلول هدف قرار دارد
هستند

میوگلوبین در ساختار خود آهن دارند

آن

آنزیم



به عنوان مثال یک مولکول کاتاالز در هر دقیقه شش میلیون پراکسید

گذارد و سلول براي انجام واکنش همیشـگی  

اسـیدي  

گرمـاي شـدید و تغییـرات    
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به عنوان مثال یک مولکول کاتاالز در هر دقیقه شش میلیون پراکسید

گذارد و سلول براي انجام واکنش همیشـگی  

اسـیدي  pHپپسین معـده در

  .عمل اختصاصی دارند

  .کنندمیاین ترکیبات به عنوان کوفاکتور عمل

گرمـاي شـدید و تغییـرات    

هاي زیستیمولکول

شش میلیون پراکسید به عنوان مثال یک مولکول کاتاالز در هر دقیقه

واکنش همیشـگی   گذارد و سلول براي انجام

  .شوندمی
پپسین معـده در( اند

عمل اختصاصی دارند)گیرد

این ترکیبات به عنوان کوفاکتور عمل

  .کنندمیاتصال پیش ماده را آسان

شـدید و تغییـرات    . شـوندیم موجب مهار عمل آنزیم می گرمـاي

مولکول: فصل اول

به عنوان مثال یک مولکول کاتاالز در هر دقیقه شش میلیون پراکسید

                     .(  
سلول براي انجام واکنش همیشـگی  میبه کاهش گذارد و

میغیرفعال،درجه45
اندفعال 4/7خنثی در حدود

گیردمیآنزیم قرار

  

به عنوان کوفاکتور عمل. کنند این ترکیبات

آسان اتصال پیش ماده را

می یم موجب مهار عمل آنزیم

فصل اول

یک مولکول کاتاالز در هر دقیقه شش میلیون پراکسید به عنوان مثال
  .کندمیسلول کبدي است، تجزیه

).                     نزیم غیر پروتئینی است
کاهشمقدار آنزیم پس از تولید رو به

45ن ما در دماي باالي
خنثی در حدودpHبدن ما در

آنزیم قرارتأثیرکه تحتي

  عمل اختصاصی آنزیم

  . کند
کنندجایگاه فعال را آسان می

اتصال پیش ماده را آسان،با قرار گرفتن در جایگاه فعال

مهار عمل آنزیم میبا اشغال موقت یا دائم جایگاه فعال آنز یم موجب

به عنوان مثال یک مولکول کاتاالز در هر دقیقه شش میلیون پراکسید. ي حیات غیر ممکن است
تجزیه سلول کبدي است،

است نزیم غیر پروتئینی
مقدار آنزیم پس از تولید رو

در دماي بااليبدهايبسیاري از آنزیم ن ما
درهايآنزیم بدن ما

يا هماد(براي پیش ماده

عمل اختصاصی آنزیم: 1- 15شکل

کندسرعت برخورد پیش ماده به جایگاه فعال را زیاد می
جایگاه فعال را آسان میاتصال پیش ماده به

در جایگاه فعالهاو یون با قرار گرفتن

با اشغال موقت یا دائم جایگاه فعال آنز
  .دهند

  هـــــاي ســـــبز
غیر ممکن استبه دلیل کاهش سرعت واکنش ادامه ي حیات
سلول کبدي است، تجزیهفرعیرا که یک محصول

rRNAنزیم غیر پروتئینی استنوعی آ
.گیرنداغلب چندین بار مورد استفاده قرار می

  
آنزیم. اندبه تغییرات شدید دما حساس بسیاري از

آنزیمتربیش .اندحساس

پیش ماده»یگاه فعال براي

    :هاي عمل آنزیم
فعال را زیاد می سرعت برخورد پیش ماده به جایگاه

ماده به :ها اتصال پیش

و یونهاویتامین: 1- 

 :  

یا دائم جایگاه فعال آنزها با اشغال موقت
دهندمیاسیدي شدید شکل سه بعدي آنزیم را تغییر

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              
به دلیل کاهش سرعت واکنش ادامه

H(محصول را که یک

  :هاویژگی آنزیم
(rRNAاندپروتئینیها

اغلب چندین بار مورد استفاده قرار می
  .بایددائماً آن را تولید کند

به تغییرات شدید دما حساس
حساسpHبه تغییرات شدید

یگاه فعالجا«به دلیل داشتن

هاي عمل آنزیم
ماده به جایگاه فعال را زیاد می سرعت برخورد پیش

هاو یونهابعضی ویتامین

- 16شکل

: هاي عمل آنزیم

هاکشحشرهسیانید و
اسیدي شدید شکل سه بعدي آنزیم را تغییر

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
کاهش سرعت واکنش ادامههاآن

(هیدروژن

به دلیل
OH 22

ویژگی آنزیم
هاآنتربیش- 1
اغلب چندین بار مورد استفاده قرار می- 2
آن را تولید کند،خاص بایددائماً
به تغییرات شدید دما حساس- 3
به تغییرات شدید- 4

  ! )فعال است
دلیل داشتنهاآنزیم- 5 به
  

هاي عمل آنزیمکنندهتسریع
سرعت برخورد پیش ماده به جایگاه فعال را زیاد می: گرما- 1
ویتامین- 2 بعضی

هاي عمل آنزیمبازدارنده

سیانید و،رسنیکآ
شکل سه بعدي آنزیم را تغییر اسیدي شدید

  
  
  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

آن
هیدروژن

خاص

فعال است



کاتـاالز یـک   

فعال

الل در دسـتگاه  

یـا  
متابولیسـمی در حضـور   
. از مونـومر
خـواه در

پـنج  

  هـــــاي ســـــبز

یـک   . شـوند کاتـاالز

فعالهايبه صورت آنزیم

الل در دسـتگاه  در بعضی افـراد سـبب اخـت   

یـا  متابولیسـمهـا  
متابولیسـمی در حضـور   

مـثًال تولیـد پلـی     از مونـومرمـرانـد 
درانـرژيهـاي   خـواه

پـنج  ي هآدنـین از حلقـ  

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب

b(  

شـوندمـینیـز  هادرون سلولی موجب تنظیم کار سایر آنزیم

به صورت آنزیمهابعضی از این آنزیم
  .شوندمیاز سلول خارج ولی بعضی دیگر مثل پپسینوژن معده و یا پروتئازهاي پانکراس پس از خروج از سلول فعال

اخـت    در بعضی افـراد سـبب

                 .
. ب میوه و شکالت کاربرد دارد

                          .

هـا  موع این واکنش
متابولیسـمی در حضـور   هـاي  واکنش

پلـی     مـثًال تولیـد انـد 
هـاي  واکـنش. زا هستند مثـل تـنفس سـلولی   

  
آدنـین از حلقـ  . آدنین  تشـکیل شـده اسـت   

مجموعـــــه کتـــــاب
  

b(مهار فعالیت آنزیم با یک بازدارنده

آنزیم درون سلولی موجب تنظیم کار سایر

بعضی از این آنزیم .شوند
فعال از سلول خارج ولی بعضی دیگر مثل پپسینوژن معده و یا پروتئازهاي پانکراس پس از خروج از سلول

در بعضی افـراد سـبب اخـت   هااین آنزیم

.                 شوندمیپوست کندن ماهی استفاده
ب میوه و شکالت کاربرد داردآي

.                          شودمی

موع این واکنشبه مج. دیگر در حال انجام هستند
واکنشتریشب. در تنظیم سوخت و ساز بدن دخالت دارند
مـثًال تولیـد پلـی    خواه معـروفانرژي انـد 

سـلولی    زا هستند مثـل تـنفس

  :ول دو بخشی است
شـده اسـت    آدنین  تشـکیل

آنزیم با یک بازدارنده،) مهار فعالیت

تنظیم کار سایر آنزیم درون سلولی موجب

شوندمیدر درون سلول تولید ولی به بیرون سلول رانده
خروج از سلول فعال از سلول خارج ولی بعضی دیگر مثل پپسینوژن معده و یا پروتئازهاي پانکراس پس از

این آنزیم. در آب سرد نیز به خوبی فعالیت دارند
  .شوند

استفاده پوست کندن ماهی
يدر تهیهکنند و

میخارج کردن دانه از پوسته

  .که آب تولید کند موجب واکنش سنتز آبدهی شده است
  . فعالیت هر آنزیمی با مصرف آب همراه باشد آن واکنش هیدرولیزي است

انجام هستند دیگر در حال
در تنظیم سوخت و ساز بدن دخالت دارند

انرژيهاينیاز به انرژي دارند و به واکنش
مثـل تـنفس سـلولی   متابولیسمی انرژي زا هستند

  .ها را فراهم کنند
بخشی استانرژي در سلول است این مولک ول دو

آدنین  تشـکیل شـده اسـت   ) ايدوحلقه(بخش حلقوي مولکول است که از قند ریبوز و باز پورینی

هاي زیستی

)a(عملکرد طبیعی آنزیم

  .در هر سلول بدن ما هزاران نوع آنزیم وجود دارد

درون سلولی موجب تنظیم کار سایر آنزیمهايعالوه بر انجام واکنش

در درون سلول تولید ولی به بیرون سلول رانده
از سلول خارج ولی بعضی دیگر مثل پپسینوژن معده و یا پروتئازهاي پانکراس پس از خروج از سلول فعال

  : در صنعت و مصارف خانگی
فعالیت دارند در آب سرد نیز به خوبی

شوندمیایمنی شده و سبب ترشح هیستامین و به دنبال آن عالئم آلرژي
پوست کندن ماهی استفاده وزدودن مو،

کنند ومینشاسته را به قندهاي شیرین تبدیل
کردن دانه از پوسته ودر صنعت موجب نرم کردن مواد گیاهی خارج
  .شودمیدر صنعت براي ساخت اسفنج استفاده

  :یک از جمالت زیر را مشخص کنید
است که آب تولید کند موجب واکنش سنتز آبدهی شده

فعالیت هر آنزیمی با مصرف آب همراه باشد آن واکنش هیدرولیزي است

  ▲نادرست

دیگر در حال انجام هستندهمزمان با یک،درون هر سلول زنده هزاران واکنش
در تنظیم سوخت و ساز بدن دخالت دارند

به واکنش نیاز به انرژي دارند و
متابولیسمی انرژيهايبعضی واکنش

را فراهم کنندانرژي مورد نیاز آن ها
انرژي در سلول است این مولک

بخش حلقوي مولکول است که از قند ریبوز و باز پورینی

هاي زیستیمولکول

عملکرد طبیعی آنزیم: 1- 17شکل

وجود دارد در هر سلول بدن ما هزاران نوع آنزیم
  :یتانواع آنزیم براساس محل فعال
واکنش: درون سلولی عالوه بر انجام

تولید ولی به بیرون سلول رانده:  در درون سلول
معده و یا پروتئازهاي پانکراس پس از خروج از سلول فعال از سلول خارج ولی بعضی دیگر مثل پپسینوژن

خانگی در صنعت و مصارف
سرد نیز به خوبی فعالیت دارند :شوییلیپاز و پروتئاز پودر لباس در آب

ایمنی شده و سبب ترشح هیستامین و به دنبال آن عالئم آلرژي
در صنعت براي نرم کردن گوشت

شیرین تبدیل نشاسته را به قندهاي
در صنعت موجب نرم کردن مواد گیاهی
در صنعت براي ساخت اسفنج استفاده

مشخص کنید یک از جمالت زیر را
که آب تولید کند موجب واکنش سنتز آبدهی شده است

واکنش هیدرولیزي است فعالیت هر آنزیمی با مصرف آب همراه باشد آن

نادرست -نادرست      ب

درون هر سلول زنده هزاران واکنش
در تنظیم سوخت و ساز بدن دخالت دارندهاي تیروئیدي

به انرژي دارند و به واکنشهااز این واکنش نیاز
بعضی واکنش. خواه است
انرژي مورد نیاز آن،زاانرژيهاي
سلول است این مولکيین شکل ذخیره انرژي در

بخش حلقوي مولکول است که از قند ریبوز و باز پورینی
  .کندمی

مولکول:  فصل اول                              

  
  

در هر سلول بدن ما هزاران نوع آنزیم وجود دارد
فعال انواع آنزیم براساس محل

سلولیهاي درون
  .آنزیم درون سلولی است

: برون سلولیهاي
از سلول خارج ولی بعضی دیگر مثل پپسینوژن معده و یا پروتئازهاي پانکراس پس از خروج از سلول فعال

و مصارف خانگیهاکاربرد آنزیم در صنعت
لیپاز و پروتئاز پودر لباس

ایمنی شده و سبب ترشح هیستامین و به دنبال آن عالئم آلرژي
در صنعت براي نرم کردن گوشت:

نشاسته را به قندهاي شیرین تبدیل ،در صنعت
نرم کردن مواد گیاهی در صنعت موجب
ساخت اسفنج استفاده در صنعت براي

یک از جمالت زیر را مشخص کنیدیا غلط بودن هر
موجب واکنش سنتز آبدهی شده است که آب تولید کند

فعالیت هر آنزیمی با مصرفآب همراه باشد آن واکنش هیدرولیزي است

نادرست      ب–الف :پاسخ

زنده هزاران واکنش درون هر سلول
هاي تیروئیديهورمون. گویند
از این واکنشبعضی. گیرد

استفتوسنتز یک واکنش انرژي خواه
هايدهند که واکنش

ین شکل ذخیرهتر
بخش حلقوي مولکول است که از قند ریبوز و باز پورینی

میضلعی خود با پنتوز پیوند برقرار
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فصل اول

  
  
  
  
  

  
سلول بدن ما هزاران نوع آنزیم وجود دارد در هر

براساس محل فعال انواع آنزیم
هايآنزیم- الف

آنزیم درون سلولی است
هايآنزیم- ب

ولی بعضی دیگر مثل پپسینوژن معده و یا پروتئازهاي پانکراس پس از خروج از سلول فعال از سلول خارج
کاربرد آنزیم

پروتئاز پودر لباس- 1 لیپاز و
ایمنی شده و سبب ترشح هیستامین و به دنبال آن عالئم آلرژي

:پروتئازها2–
:آمیالزها- 3
در صنعت موجب نرم کردن مواد گیاهی :سلوالز- 4
در صنعت براي ساخت اسفنج استفاده :کاتاالز- 5
  
یا غلط بودن هرصحیح :14مثال▼
که آب تولید کند موجب واکنش سنتز آبدهی شده استنزیمیآهر- الف
آنزیمی با مصرف آب همراه باشد آن واکنش هیدرولیزي است- ب فعالیت هر

پاسخ

  

  متابولیسم
درون هر سلول زنده هزاران واکنش،لحظهدر هر

گویندسوخت و ساز
گیردآنزیم صورت می

فتوسنتز یک واکنش انرژي
دهند که واکنشمیصورتی روي

ATPتررایج
بخش حلقوي مولکول است که از قند ریبوز و باز پورینیآدنوزین- 1

ضلعی خود با پنتوز پیوند برقرار

                            

آنزیم درون سلولی است

متابولیسم

سوخت و ساز
آنزیم صورت می

فتوسنتز یک واکنش انرژي
صورتی روي

ضلعی خود با پنتوز پیوند برقرار



ي وجـود دارد کـه در صـورت شکسـته     

  )خارج

یـک فـرد سـالم    
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ي وجـود دارد کـه در صـورت شکسـته     

خارج88سراسري(  

یـک فـرد سـالم    
)خارج91سراسري

هاي زیستیمولکول

در صـورت شکسـته      ي وجـود دارد کـه

  

یـک فـرد سـالم    ……پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهاي موجود در یک مولکول گلوکز به ترتیـب در  
سراسري(  

 ::چیچیهاي قلمهاي قلم

  .آورند
  . کندتار عنکبوت را که شامل پروتئین و مواد دیگر است، از طریق مجراهاي لوله مانندي به بیرون ترشح می

  . هاي متعددي دارد
  .گیرندي آندوپالسمی زبر منشأ می

  4 (4  

مولکول: فصل اول

وجـود دارد کـه در صـورت شکسـته     پیوندهاي پرانـرژ ي

سراسريسراسري
  

ترتیـب در   پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهاي موجود در یک مولکول گلوکز به
  

قلمهاي آزمونهاي آزمون قلمهاي هاي

آورندمانند پدید می
ترشح می تار عنکبوت را که شامل پروتئین و مواد دیگر است، از طریق مجراهاي لوله مانندي به بیرون

دارد هاي متعددي
منشأ می ي آندوپالسمی زبر

  

فصل اول

پیوندهاي پرانـرژهابین فسفات

ATPتولید و مصرف

  
  

  

سراسريسراسريهايهايتستتست
  

    
  

پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهاي موجود در یک مولکول گلوکز به ترتیـب در  
  

       
منحصراً در روده يها و 

هاي آزمونهاي آزمونن تستی از تستن تستی از تست

مانند پدید میهایی، اجسام مهره
مانندي به بیرون ترشح می تار عنکبوت را که شامل پروتئین و مواد دیگر است، از طریق مجراهاي لوله

هاي متعددي داردهر ژنی که در تولید تار عنکبوت دخالت دارد، براي بیان شدن نیاز به پروتئین
ي آندوپالسمی زبر منشأ میهاي شرکت کننده در دفاع غیراختصاصی این جانور، از شبکه

  3 (3   
…  

  

  

بین فسفات. انداي به قند ریبوز متصل

تولید و مصرف: 1- 18شکل

تستتست
  .نیتروژن وجود دارد
  ADP،ویرویید،

  پریون،یوراسیل
موجود در یک مولکول گلوکز به ترتیـب در   پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهاي

  
حصراً در کبد      روده و من

منحصراً در رودهتمام سلول ها و 

ن تستی از تستن تستی از تست

  
هایی، اجسام مهرههاي موجود در هسته  با پیچیدن به دور پروتئین

تار عنکبوت را که شامل پروتئین و مواد دیگر است، از طریق مجراهاي لوله مانندي به بیرون ترشح می
شدن نیاز به پروتئین هر ژنی که در تولید تار عنکبوت دخالت دارد، براي بیان
جانور، از شبکه هاي شرکت کننده در دفاع غیراختصاصی این

  
……آید کهوجود می

  

  .ي بدن است
  .شود

  هـــــاي ســـــبز
ریبوز متصلسه گروه فسفات به صورت زنجیره اي به قند

نیتروژن وجود دارد
،فروکتوز) 2  
یوراسیل،ویرویید) 4  

پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهاي موجود در یک مولکول گلوکز به ترتیـب در  
  

منحصراً در کبد) 2   روده و
تمام سلول) 4  

تستی از تستآزموآزمو تستی از تستن ن

  چند عبارت در مورد عنکبوت درست است؟
به دور پروتئین هاي موجود در هسته  با پیچیدن

تار عنکبوت را که شامل پروتئین و مواد دیگر است، از طریق مجراهاي لوله مانندي به بیرون ترشح می
دارد، براي بیان شدن نیاز به پروتئین هر ژنی که در تولید تار عنکبوت دخالت
غیراختصاصی این جانور، از شبکه هاي شرکت کننده در دفاع

  2 (2  
وجود می بهاز ترکیب دو مولکول گلوکز، محصولی
  .هیدروژن است

  .ي جو است
استي تشکیل دهنده ي بدن

شودها محسوب میترین کربوهیدرات

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              
زنجیره سه گروه فسفات به صورت

  .کنندمی

نیتروژن وجود دارد……در ساختار
ADP،سوبرین  

  لسیتین،یوراسیل
پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهاي موجود در یک مولکول گلوکز به ترتیـب در  

  
  هايروده و تمام سلول

صراً در روده   يکبد و منح

چند عبارت در مورد عنکبوت درست است؟
DNAهسته  با پیچیدن به دور پروتئین هاي موجود در

پروتئین و مواد دیگر است، از طریق مجراهاي لوله مانندي به بیرون ترشح می تار عنکبوت را که شامل
عنکبوت دخالت دارد، براي بیان شدن نیاز به پروتئین هر ژنی که در تولید تار

هاي شرکت کننده در دفاع غیراختصاصی این جانور، از شبکهبعضی از آنزیم
  

محصولی از ترکیب دو مولکول گلوکز،
هیدروژن است24کربن و12

استقند موجود در دانه ي جو
دهندهترین ماده ي تشکیل

ترین کربوهیدراتجزء ساده

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
فسفات به صورت زنجیره- 2 سه گروه

میشدن انرژي آزاد

در ساختار- 1
ADP،پریون) 1
یوراسیل،سوبرین) 3

پیوند میان دو مولکول گلوکز و شکستن پیوندهاي موجود در یک مولکول گلوکز به ترتیـب در  شکستن- 
  .گیردانجام می

تمام سلول) 1 روده و
حصراً در روده) 3 کبد و من

  
  

در مورد عنکبوت درست است؟-  چند عبارت
DNA- الف
تار عنکبوت را که شامل پروتئین و مواد دیگر است، از طریق مجراهاي لوله مانندي به بیرون ترشح می- ب
که در تولید تار عنکبوت دخالت دارد، براي بیان شدن نیاز به پروتئین- ج هر ژنی
آنزیم- د بعضی از
1 (1  

از ترکیب دو مولکول گلوکز، محصولی- 
12داراي) 1
قند موجود در دانه) 2
ترین مادهبیش) 3
جزء ساده) 4

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

شدن انرژي آزاد

2 -
انجام می

3 -

4 -



  آن در غشاء سلول

  هـــــاي ســـــبز

  

  .شودها می

آن در غشاء سلول

  

……

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب

  . با تعداد اسید چرب برابر باشد
  .تر باشد

  .یک مولکول گلیسرول دارد
  .شودبه صورت اسید چرب، جذب روده می

ها میاي جانوري موجب بیماري رگ

  .دارندهاي جانوري سیر شده، در ساختار خود گلیسرول
  4( 4  

آن در غشاء سلولهاي آب و مواد محلول در
  4 (4  

  
  آنزیمی- د  
  4(4  

…کند؟ هر مولکولی که حاصل برقراري پیوند پپتیدي است

  4 (5  

مجموعـــــه کتـــــاب
  

  ن انسان، وجود
  دیگر، پیوند

باشد با تعداد اسید چرب برابر
باشداز تعداد گلیسرول کم تر

دارد یک مولکول گلیسرول
به صورت اسید چرب، جذب روده می

بیماري رگ اي جانوري موجب

گلیسرول هاي جانوري سیر شده، در ساختار خود
  

  هاي جوان گیاه
هاي آب و مواد محلول درایجاد سد در برابر مولکول

  
  توانند دخالت داشته باشند؟

  ساختاري     
  

  .شونداي هستند که توسط دستگاه درون ریز ترشح می
  . شوندهایی هستند که درون دستگاه گلژي ساخته می

کند؟ هر مولکولی که حاصل برقراري پیوند پپتیدي است

  

انسان، وجوددر خو) 2 ن
دیگر، پیوندبا یک) 4

…  

اسید چرب برابر باشد) 2   با تعداد
گلیسرول کم) 4 از تعداد

یک مولکول گلیسرول دارد) 2  
به صورت اسید چرب، جذب روده می) 4  

اي جانوري موجب بیماري رگهي چربیساز استروئیدها در خون همانند مصرف همه
  .پذیر استطور طبیعی امکان
  .ي انرژي در سلول است

هاي جانوري سیر شده، در ساختار خود گلیسرول
  3 (3  

هاي جوان گیاهپوشش بخش
ایجاد سد در برابر مولکول

  3 (3  
توانند دخالت داشته باشند؟هاي زیر می

ساختاري     - ج  
  3(3       

می اي هستند که توسط دستگاه درون ریز ترشح
هایی هستند که درون دستگاه گلژي ساخته می

حاصل برقراري پیوند پپتیدي است کند؟ هر مولکولی که
    

  3 (4  
  ……آنزیمی که در صنعت براي ساختن اسفنج کاربرد دارد، در سلول

    

    

هاي زیستی

.داشته باشند

……تنوع اسیدچرب

  

  
  .شودبالفاصله پس از جذب در روده، وارد خون می
  باشند؟

ساز استروئیدها در خون همانند مصرف همه
امکانوجود خمیدگی در اسیدهاي چرب جانوري به طور طبیعی

است ي انرژي در سلول
جانوري سیر شده، در ساختار خود گلیسرولهاي گیاهی و چربی هاي

  
  

)ب                                
ایجاد سد در برابر مولکول) د                                

  
میهاي جانوري چند نوع از پروتئین هاي زیر

  انقباضی   
  

  .دشون
  .اندي پانکراس قبل از ترشح غیرفعال

درون ریز ترشح می اي هستند که توسط دستگاه
هایی هستند که درون دستگاه گلژي ساخته می

مولکولی که حاصل برقراري پیوند پپتیدي استیل می کند؟ هر
  

 .کندنقشی اساسی در ساختار و کار سلولی ایفا می
  
سلول آنزیمی که در صنعت براي ساختن اسفنج کاربرد دارد، در

 .  
 .  

  

هاي زیستیمولکول

داشته باشند……توانندنمی
  
  

تنوع اسیدچربنداردگلیسرید امکان
  .تر باشد
  .با تعداد گلیسرول برابر باشد

    
می بالفاصله پس از جذب در روده، وارد خون

باشند؟هاي زیر صحیح می
ساز استروئیدها در خون همانند مصرف همه

وجود خمیدگی در اسیدهاي چرب جانوري به
ي انرژي در سلول استگریزي و ذخیره

هاي گیاهی و چربیاجزاي اصلی غشاهاي سلولی، روغن
  2 (2  

  ها است؟چند مورد زیر مرتبط با نقش لیپید
                                  
ATP                                  

  2 (2  
پروتئین هاي جانوري چند نوع از

انقباضی   - ب  
  2(2      

mRNAشونتولید می
غیرفعال ي پانکراس قبل از ترشح

اي هستند که توسط دستگاه درون ریز ترشح میهاي نشانه
که درون دستگاه گلژي ساخته میاي، هورمون هایی هستند
یل میتکمنادرستیطور

  .در ساختار خود نیتروژن دارد
  .گیردشکل فضایی خاصی به خود می

  .باشددهی نیز می
  .از چند بسپاره تشکیل شده است

می نقشی اساسی در ساختار و کار سلولی ایفا
  2 (3  

کاربرد دارد، در سلول آنزیمی که در صنعت براي ساختن اسفنج
. هاي معدنی دارد

. هاي آلی داردي معدنی و فراورده
  . هاي آلی دارد

  . هاي معدنی دارد

مولکول:  فصل اول                              

نمیترین مونوساکاریدها،
  با فسفات، پیوند

  در ساختار سلوالز، شرکت
گلیسرید امکاندر یک مولکول تري

باشداز تعداد اسیدچرب کم تر
باشد با تعداد گلیسرول برابر

  ……طعاً

  .سه نوع اسید چرب دارد
روده، وارد خون می بالفاصله پس از جذب در

صحیح میچند مورد از عبارت هاي زیر
استروئیدها در خون همانند مصرف همهافزایش میزان پیش ساز

وجود خمیدگی در اسیدهاي چرب جانوري به
گریزي و ذخیرهي لیپیدها آبهمه

اجزاي اصلی غشاهاي سلولی، روغن
  

چند مورد زیر مرتبط با نقش لیپید
  ي انرژي

ATPها با مصرفانتقال یون
  

هاي جانوري چند نوع از پروتئیندر تقسیم سلول
  اي  

  

mRNAيها، با ترجمه
ي پانکراس قبل از ترشح غیرفعالپروتئازهاي شیره

نشانهها، پروتئین هاي
اي، هورمونهاي نشانه

طوري زیر را بهچند مورد جمله
در ساختار خود نیتروژن دارد
خود می شکل فضایی خاصی به

دهی نیز میحاصل واکنش سنتز آب
از چند بسپاره تشکیل شده است

و کار سلولی ایفا می نقشی اساسی در ساختار
  

ساختن اسفنج کاربرد دارد، در سلول آنزیمی که در صنعت براي
هاي معدنی داردي آلی و فراوردهپیش ماده
فراوردهپیش ماده ي معدنی و
آلی داردو فراوردهپیش ماده هاي
معدنی داردو فراوردهپیش ماده هاي
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فصل اول

ترین مونوساکاریدها،مهم- 
با فسفات، پیوند) 1
در ساختار سلوالز، شرکت) 3

در یک مولکول تري- 
اسیدچرب کم) 1 از تعداد
گلیسرول برابر باشد) 3 با تعداد

طعاًهر چربی ق- 
اسید چرب دارد) 1 سه نوع
پس از جذب در روده، وارد خون می) 3 بالفاصله

عبارت-  چند مورد از
افزایش میزان پیش) الف
خمیدگی در اسیدهاي چرب جانوري به) ب وجود
همهویژگی) ج
اصلی غشاهاي سلولی، روغن) د اجزاي
1 (1  

زیر مرتبط با نقش لیپید-  چند مورد
ي انرژيذخیره) الف
انتقال یون) ج
1 (1  

سلول- در تقسیم
اي  نشانه- الف

1(1          
  ……يهمه-

با ترجمهآنزیم )1 ها،
پروتئازهاي شیره) 2
ها، پروتئینهورمون )3
هاي نشانهپروتئین )4

چند مورد جمله-
در ساختار خود نیتروژن دارد) الف
فضایی خاصی به خود می) ب شکل
حاصل واکنش سنتز آب) ج
بسپاره تشکیل شده است) د از چند
اساسی در ساختار و کار سلولی ایفا می) هـ نقشی
1 (2   

در صنعت براي ساختن اسفنج کاربرد دارد، در سلول- آنزیمی که
ماده) 1 پیش
ماده) 2 پیش
ماده) 3 پیش
ماده) 4 پیش
  

                            
5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10-

11-

12-

13-
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  .تنفس سلولی تنها با دخالت میتوکندري همراه است
  .جذب گلوکز بدون حضور انسولین غیرممکن است

  

هاي زیستیمولکول

همراه است تنفس سلولی تنها با دخالت میتوکندري
جذب گلوکز بدون حضور انسولین غیرممکن است

  4 (4

  آزاد
  مصرف- تبدیل مالتوز به گلوکز
  4 (4  

  4(4   

مولکول: فصل اول

دخالت میتوکندري همراه است تنفس سلولی تنها با
انسولین غیرممکن است جذب گلوکز بدون حضور

  .الت داردآنزیم دخ
  .سلول زنده دخالت دارد

  .خواه حضور دارد

  .شوندند که درون سلول ساخته می

  

آزاد–تولید پادتن–
تبدیل مالتوز به گلوکز–

  

کار روند؟ي عبارت زیر به

  

فصل اول

  .دهنددرجه، خواص خود را از دست می
  .گذارددر سلول، رو به کاهش می

سلولی تنها با دخالت میتوکندري همراه است) 2   تنفس
جذب گلوکز بدون حضور انسولین غیرممکن است) 4  

دخ) 2   آنزیم
زنده دخالت دارد) 4   سلول

داردهاي انرژي خواه حضور

ند که درون سلول ساخته می
  

  3 (3  

  .شودمی
–همانند) ب  
–برخالف) د  
  3 (3  

  
  .ي نشاسته وجود دارد

  . تواند وجود داشته باشد

زیر بهکننده ي عبارت

  . مري داشته باشند
  .استروئیدي یافت که ساختاري متفاوت از کلسترول داشته باشد

  .تولید کند
  3(3  

  
  
.  

دست می درجه، خواص خود را از
کاهش می در سلول، رو به

  
  

  
  

هاي انرژيزا و هم در واکنش
  .خواه است
هست درون سلول ساخته میهاي زیستی ند که

  .تواند قرار بگیرد
  

کند؟طور درستی کامل می
می……انرژي…

  مصرف–کتوز
  
  

  . شوددر هر واکنش متابولیسمی، مقدار کمی انرژي آزاد می
  . یم شرکت دارد

ي نشاسته وجود داردکنندهي جانوران، آنزیم تجزیه
تواند وجود داشته باشدي موم، در گیاهان و جانوران می
  ……ي؟ همه

  . سدرها به انجام می

  . استروئیدها از نظر ساختار شبیه کلسترول هستند
کنندهتوانند به عنوان کامل

مري داشته باشندهایی داشت که ساختار غیرپلی
باشد استروئیدي یافت که ساختاري متفاوت از کلسترول داشته
تولید کندهاي بدن یافت که با وجود عمل تجزیه، آب

  

  هـــــاي ســـــبز
  ها صحیح است؟

  .شوندها توسط ریبوزوم تولید می
.ها حاوي مونومر است

خواص خود را از دست می45ها در دماي باالتر از درجه،
در سلول، رو به کاهش میها پس از تولید و استفاده

    .هزاران نوع آنزیم وجود دارد
  .       مراز وجود دارد

متابولیسمی،قطعاً   ……در هر واکنش 

    
    . شود

در واکنشهاي انرژي زا و هم
خواه استواکنش تولید آلبومین یک واکنش انرژي

هاي زیستی هستدهندهها، واکنش
تواند قرار بگیرددر جایگاه فعال هر آنزیم تنها پیش ماده می

  2 (2   
کامل می طور درستی

……… واکنش
کتوزتشکیل الکتوز از گلوکز و گاال

    آزاد
  2 (2  

در هر واکنش متابولیسمی، مقدار کمی انرژي آزاد می
یم شرکت داردهاي متابولیسمی، آنز

تجزیه ي جانوران، آنزیم
می ي موم، در گیاهان و جانوران

؟ همهنشده است
انجام میپروتئینبا نقش ها به

  . ي ساختاري دارند
  . استروئیدها آب گریز هستند

هستند استروئیدها از نظر ساختار شبیه کلسترول
توانند به عنوان کاملچند جمله از جمالت ذکر گردیده، می

باش   .دچربی جانوري یافت که سیر نشده
هایی داشت که ساختار غیرپلی

استروئیدي یافت که ساختاري متفاوت از کلسترول داشته باشد
هاي بدن یافت که با وجود عمل تجزیه، آب

  2(2  

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              
ها صحیح است؟مورد آنزیمکدام مطلب در
ها توسط ریبوزوم تولید میي آن

حاوي مونومر استي آني همه ها
ها در دماي باالتر ازي آن
تولید و استفادهي آنمقدار همه ها پس از

  ……هر سلول بدن ما

دارد هزاران نوع آنزیم وجود
RNAوجود داردپلی مراز

قطعاً در هر واکنش متابولیسمی،
  .    شودانرژي مصرف می

شودآب، تولید یا مصرف می
چند مورد صحیح است؟

هاي انرژيهم در واکنش
واکنش تولید آلبومین یک واکنش انرژي

ها، واکنشترین پروتئین
تنها پیش ماده می در جایگاه فعال هر آنزیم

  
طور درستی کامل میي زیر را بهچند مورد جمله

……در واکنش تولید نشاسته
تشکیل الکتوز از گلوکز و گاال–همانند

–ATPتولید–
  

  کدام عبارت، صحیح است؟
در هر واکنش متابولیسمی، مقدار کمی انرژي آزاد می

هاي متابولیسمی، آنزي انواع واکنش
ي جانوران، آنزیم تجزیهدر دستگاه گوارشی همه

ي موم، در گیاهان و جانوران میآنزیم سازنده
نشده استبیاندرستیکدام عبارت، به

با نقش ،کارهاي درون سلول
ساختاري دارندساکاریدها وظیفه ي

استروئیدها آب گریز هستند
شبیه کلسترول هستند استروئیدها از نظر ساختار

گردیده، می چند جمله از جمالت ذکر
…  

سیر نشده باش چربی جانوري یافت که
هایی داشت که ساختار غیرپلیدرشت مولکول

استروئیدي یافت که ساختاري متفاوت از کلسترول داشته باشد
یافت که با وجود عمل تجزیه، آبآنزیمی در سلول هاي بدن

  

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
در- کدام مطلب

آنهمه) 1 ي
ي همهمادهپیش) 2
آنهمه) 3 ي
همه) 4 مقدار

بدن مادر- هر سلول
هزاران نوع آنزیم وجود دارد) 1
RNAسه نوع) 3

متابولیسمی،قطعاً- در هر واکنش 
مصرف می) 1 انرژي
آب، تولید یا مصرف می) 3

صحیح است؟- چند مورد
هم در واکنشATP) الف
تولید آلبومین یک واکنش انرژي) ب واکنش
ترین پروتئینمهم) ج
در جایگاه فعال هر آنزیم تنها پیش ماده می) د
1 (1  

جمله- چند مورد
تولید نشاسته در واکنش

همانند) الف
–برخالف) ج
1 (1  

کدام عبارت، صحیح است؟-
در هر واکنش متابولیسمی، مقدار کمی انرژي آزاد می) 1
ي انواع واکنشدر همه) 2
در دستگاه گوارشی همه) 3
سازنده) 4 آنزیم

کدام عبارت، به-
درون سلول) 1 کارهاي
ساکاریدها وظیفهپلی) 2
استروئیدها آب گریز هستند) 3
استروئیدها از نظر ساختار شبیه کلسترول هستند) 4

چند جمله از جمالت ذکر گردیده، می-
……توانمی

جانوري یافت که سیر نشده باش) 1 چربی
مولکول) 2 درشت
استروئیدي یافت که ساختاري متفاوت از کلسترول داشته باشد) 3
در سلول) 4 آنزیمی
1 (1  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  
14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-



هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب  هـــــاي ســـــبز

  

  .… …جزبهدهد،

مجموعـــــه کتـــــاب
  

  
  .اي گاو همانند مونومرهاي غذاي اصلیِ آن است

  
  

  .آیندمرهایی مشابه در جانداران در می
  .آیندپپتیدي به وجود می

دهد،ي موارد زیر روي می

  .ي بدن انسان، فاقد کربن است
  .دهداستفاده از پودرهاي لباسشویی در برخی افراد، تولید پادتن را افزایش می

اي گاو همانند مونومرهاي غذاي اصلیِ آن است

  .توانند از غشاي فسفولیپیدي، عبورکنند
  .اندمرهایی هستند که از واحدهاي کم و بیش یکسان تشکیل شده

جانداران در می مرهایی مشابه در
به وجود میي پلیتئینی، در بسیاري از موارد از پیچ و تاب خوردن چند رشته پپتیدي

  

زیر روي میبراي تشکیل گلیکوژن در همه ي موارد
  

  

هاي زیستی

  . انداي درازي به نام فیبر تشکیل شده
است ي بدن انسان، فاقد کربن

استفاده از پودرهاي لباسشویی در برخی افراد، تولید پادتن را افزایش می
اياصلیِ آن استکربوهیدرات ذخیره مونومرهاي غذ اي گاو همانند

توانند از غشاي فسفولیپیدي، عبورکنند
مرهایی هستند که از واحدهاي کم و بیش یکسان تشکیل شده

مرهایی مشابه در جانداران در میاند، به صورت پلی
تئینی، در بسیاري از موارد از پیچ و تاب خوردن چند رشته

  
  . ساکارید ساختاري هستند

  .استهاي موجود در سارکولم داراي گلیسرول
  .هاي موجود در میلین فاقد پیوند پپتیدي هستند

در همه براي تشکیل گلیکوژن
  

  

هاي زیستیمولکول

تشکیل شده اي درازي به نام فیبر
ي بدن انسان، فاقد کربن استبیشترین ترکیب تشکیل دهنده

استفاده از پودرهاي لباسشویی در برخی افراد، تولید پادتن را افزایش می
کربوهیدرات ذخیره

توانند از غشاي فسفولیپیدي، عبورکنندآب به علت کوچکی، به مقدار زیاد می
کم و بیش یکسان تشکیل شده مرهایی هستند که از واحدهاي

صورت پلیکوچکی که درهمه جانداران متفاوت اند، به
خوردن چند رشته تئینی، در بسیاري از موارد از پیچ و تاب

……تر

  . شوندها توسط پروتئاز، هیدرولیز می
ساختاري هستندهاي غشاي کالنشیم، پلی ساکارید

هاي موجود در سارکولم داراي گلیسرول
پپتیدي هستند هاي موجود در میلین فاقد پیوند

تشکیل گلیکوژن در همه) مونومرها براي
    

    ي اسکلتی
ئل مرکزي

مولکول:  فصل اول                              

است؟نادرستکدام عبارت،
درازي به نام فیبر تشکیل شدههالیاف غذا، از سلول اي

دهنده بیشترین ترکیب تشکیل
استفاده از پودرهاي لباسشویی در برخی افراد، تولید پادتن را افزایش می

کربوهیدرات ذخیرهمونومرهاي به کار رفته در
……  

مقدار زیاد می آب به علت کوچکی، به
که از واحدهاي کم و بیش یکسان تشکیل شدهسلولز، پلی مرهایی هستند

جانداران متفاوت کوچکی که درهمه
تئینی، در بسیاري از موارد از پیچ و تاب خوردن چند رشته

تراست؟ بیشنادرست
ها توسط پروتئاز، هیدرولیز می
هاي غشاي کالنشیم، پلی

هاي موجود در سارکولم داراي گلیسرول
هاي موجود در میلین فاقد پیوند پپتیدي هستند

مونومرها(هاپارهایجاد پیوند بین تک
  ي قلبیهاي ماهیچه
  هاي کبدي
ي اسکلتیهاي ماهیچه

مرکزيهاي داراي واکو ئل
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فصل اول

کدام عبارت،-
الیاف غذا، از سلول) 1
ترکیب تشکیل دهنده) 2 بیشترین
از پودرهاي لباسشویی در برخی افراد، تولید پادتن را افزایش می) 3 استفاده
مونومرهاي به کار رفته در) 4

…هايمولکول-

علت کوچکی، به مقدار زیاد می) 1 آب به
پلی) 2 سلولز،
که درهمه جانداران متفاوت) 3 کوچکی
تئینی، در بسیاري از موارد از پیچ و تاب خوردن چند رشتهپرو) 4

نادرستکدام-
توسط پروتئاز، هیدرولیز میآنزیم )1 ها
هاي غشاي کالنشیم، پلیمولکول) 2
هاي موجود در سارکولم داراي گلیسرولمولکول) 3
هاي موجود در میلین فاقد پیوند پپتیدي هستندمولکول) 4

ایجاد پیوند بین تک-
هاي ماهیچهسلول )1
هاي کبديسلول) 2
هاي ماهیچهسلول )3
هاي داراي واکوسلول )4

                            
22-

23-

24-

25-



ممکن است

تواند موجب بیماري قلب و

ي انرژي از

اند و پس

  

23  
  

هاي اسیدها از مولکول

ممکن است) گلیسرید

جذب توسطهاي چربی پس از
  . شوندهاي لنفی می

ها پس از گوارش به صورت مونوگلیسیرید،

ساز استروئیدها کلسترول است که افزایش آن در خون
هاي جانوري سیر شده
تواند موجب بیماري قلب و

ازي لیپیدها است، در حالیکه ذخیره ي انرژي
هاي چربی است نه

. ها هستند
هاي پروتئینی صورت

هايمو بدن و یا هورمون
هایی که درمثل پروتئین

هاي دوك تقسیم     
  هاي شرکت کننده در رونویسی و همانندسازي

اند و پسرت غیرفعال

هاي استروئیدي مانند استروژن،

هاي ناي که بخشی از پروتئی
ي آندوپالسمی زبر ساخته

 .  

تواند،حاصل از برقراري پیوند پپتیدي می

هاي زیستیمولکول

مولکولها انواعی از لیپیدها هستند که ساختار آن ها از
  . چرب و گلیسرول ساخته شده است

گلیسریدتري(سه اسید چرب در مولکول چربی

پس ازک مولکول هاي چربی
هاي لنفی میهاي پوششی روده جذب مویرگ

ها پس از گوارش به صورت مونوگلیسیرید،
  .شوندگلیسیریدها و اسید چرب جذب روده می

.

ساز استروئیدها کلسترول است که افزایش آن در خون
هاي جانوري سیر شدهي چربیشود، اما همه
تواند موجب بیماري قلب وها نمیي آن

ي لیپیدها است، در حالیکه ذخیره
هاي چربی است نهنام مولکولرین وظایف گروهی از لیپیدها به

هستندمرتبط با نقش لیپید ها
پروتئینی صورتتوسط ناقل هاي

ن یا هورمونهایی که در رشد و مو بدن و
مثل پروتئین -ب. هیپوفیزي که در میوز دخالت دارند
هاي دوك تقسیم     مثل پروتئین-

هاي شرکت کننده در رونویسی و همانندسازي

رت غیرفعالي پانکراس در پانکراس به صو
  

  . صادق نیست
هاي استروئیدي مانند استروژن،

  . پروژسترون و تستوسترون صادق نیست
اي که بخشی از پروتئیهاي نشانه
ي آندوپالسمی زبر ساختههاي شبکه

. شوندشوند و در درون دستگاه گلژي دچار تغییر می

حاصل از برقراري پیوند پپتیدي می

مولکول: فصل اول

پاسخنامه

»2«  
که ساختار آن ها انواعی از لیپیدها هستند

چرب و گلیسرول ساخته شده است
  : ها

مولکول چربی سه اسید چرب در
  .دیگر متفاوت باشند

مولکولي باریدر روده:  ک
مویرگ هاي پوششی روده جذب

ها پس از گوارش به صورت مونوگلیسیرید،چربی: 
گلیسیریدها و اسید چرب جذب روده می

2«    
.باشندصحیح می»د«و

  :هاتشریح سایر گزینه
ساز استروئیدها کلسترول است که افزایش آن در خون

اما همهها میموجب بیماري رگ شود،
آننیستند، در نتیجه مصرف همه ي

  
ي لیپیدها است، در حالیکه ذخیرههمهگریزي ویژگی

رین وظایف گروهی از لیپیدها به
  .ي لیپیدها
3«    
مرتبط با نقش لیپید»د«و»ب«،

توسط ناقلATPها با مصرف

4«    
رشد و نمثل هورمون هایی که در

هیپوفیزي که در میوز دخالت دارند
-ج.        سیتوکینز دخالت دارند

در رونویسی و همانندسازيمثل آنزیم هاي شرکت کننده
2«    
پانکراس به صوپروتئازهاي شیره ي پانکراس در

  . شونداز ورود به روده فعال می
  : ها

صادق نیستrRNAدر مورد
هاي استروئیدي مانند استروژن،در مورد هورمون: 

پروژسترون و تستوسترون صادق نیست
هاي نشانهي پروتئینهمه: 

هاي شبکهترشحی هستند توسط ریبوزوم
شوند و در درون دستگاه گلژي دچار تغییر می

»2«    
حاصل از برقراري پیوند پپتیدي میباتوجه به متن کتاب مولکول

فصل اول

پاسخنامهپاسخنامه

«يگزینه -7
ها انواعی از لیپیدها هستند که ساختار آنچربی

گلیسرول ساخته شده است چرب و
هارد سایر گزینه

سه اسید چرب در مولکول چربی: »1«يگزینه
دیگر متفاوت باشندبا یک
: »3«يگزینه
پوششی روده جذب مویرگسلول هاي
: »4«يگزینه
گلیسیریدها و اسید چرب جذب روده میدي

2«يگزینه -8
و»ب«موارد

گزینه تشریح سایر
ساز استروئیدها کلسترول است که افزایش آن در خونیشپ: »الف«

موجب بیماري رگ
نیستند، در نتیجه مصرف همه

  .عروق شود
گریزي ویژگی ب آّ: »ج«

رین وظایف گروهی از لیپیدها بهتمهم
ي لیپیدهاهمه

3«يگزینه -9
،»الف«موارد

ها با مصرفانتقال یون
  .پذیرد می
4« يگزینه- 10

هورمون -الف مثل
هیپوفیزي که در میوز دخالت دارند

سیتوکینز دخالت دارند
مثل آنزیم-د
2«يگزینه -11

شیره پروتئازهاي
روده فعال می از ورود به

هارد سایر گزینه
در مورد: »1«يگزینه
: »3«يگزینه

و تستوسترون صادق نیست پروژسترون
: »4«يگزینه

ترشحی هستند توسط ریبوزوم
در درون دستگاه گلژي دچار تغییر می می شوند و
«يگزینه -12

متن کتاب مولکول باتوجه به

ها وجودها، اسیدهاي نوکلئیک و فسفولیپید
ل،یوراسی،

بدن مشاهده
ساکاریدهاییلکول گلوکز که در پلی

 ،چون مالتوز حضور دارند
←گلیکوژن. (

- ها، اجسام مهره
توجه کنید که منظور ما اجسام

هايغده
مانند به بیرون ترشح

رونویسیِ ژن هاي آنعنکبوت، جانداري یوکاریوتی است؛ بنابراین 

ش مهمی در از بین بردن
ي آندوپالسمی زبر

پیوستن دو گلوکز، یک مولکول مالتوز و یک مولکول آب
گلوکز دیگر، است که در اثر پیوستن به یک

چرا که یک. هیدروژن دارد
ي جو وي جو است نه دانه

ترین ترکیب موجود در بدن آب است، لذا محصول

. هستند) کربنی
 .سلوالز آنزیمی پروتئینی است که در ساختار خود مونوساکارید ندارد

گلیسرید از اتصال سه اسید چرب به یک گلیسرول ساخته شده
ر این صورت تنوع اسید
تواند متفاوت

در این صورت تنوع
- گلیسرول در تري
ترگلیسرید یک عدد است و امکان ندارد تنوع اسیدچرب از یک نوع کم

  هـــــاي ســـــبز

ها، اسیدهاي نوکلئیک و فسفولیپید
RNAدارد)ايرشتهتک،

  .، ساختار پروتئینی دارد

بدن مشاهدهيههاي زندول گلوکز در تمام سلول
لکول گلوکز که در پلی

حضور دارنديساکارید چون مالتوز
. (گیردکبد و ماهیچه صورت می

  )گوارشيهدر لول

ها، اجسام مهرهها با پیچیدن به دور هیستون
توجه کنید که منظور ما اجسام. آورد

غده. ریز هستندعنکبوت، از نوع برون
مانند به بیرون ترشحریز ترشحات خود را از طریق مجراهاي لوله

ژن رونویسیِ عنکبوت، جانداري یوکاریوتی است؛ بنابراین 
  .گیردبا کمک عوامل رونویسی و آنزیم صورت می
ش مهمی در از بین بردنهاي لیزوزومی نق

ي آندوپالسمی زبرها توسط شبکه

پیوستن دو گلوکز، یک مولکول مالتوز و یک مولکول آب
است که در اثر پیوستن به یک گلوکز دیگر،

هیدروژن دارد22کربن و
دانهمالتوز قند جوانه ي جو است نه

لذا محصول ترین ترکیب موجود در بدن آب است،
 .ترین ترکیب موجود در بدن است

کربنی 5(و پنتوزها) کربنی
سلوالز آنزیمی پروتئینی است که در ساختار خود مونوساکارید ندارد

گلیسرید از اتصال سه اسید چرب به یک گلیسرول ساخته شده
ر این صورت تنوع اسیدتواند مشابه باشد که د

تواند متفاوتسه اسید چرب می. 
در این صورت تنوع. ها چنین است

گلیسرول در تري. اسیدهاي چرب با تعداد اسیدهاي چرب برابر است
یک نوع کم گلیسرید یک عدد است و امکان ندارد تنوع اسیدچرب از

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              

ها، اسیدهاي نوکلئیک و فسفولیپیدساختار پروتئین
RNA(ساختار اسید نوکلئیکی

، ساختار پروتئینی داردونیپردار است و

گلوکز در تمام سلول ول
م لکول گلوکز که در پلیوشود ولی شکستن پیوند میان چند
ساکاریدگلیکوژن و سلولز یا دي

کبد و ماهیچه صورت می ،گوارش انسان
لول←سلولز و نشاسته در

  
  .اندهر چهار مورد درست

ها با پیچیدن به دور هیستوني یوکاریوت
آوردمانندي به نام نوکلئوزوم را پدید می
  !مانند تار عنکبوت نبوده است

زِ برونهاي تارسا عنکبوت، از نوع
ریز ترشحات خود را از طریق مجراهاي لوله

رونویسیِ ژن عنکبوت، جانداري یوکاریوتی است؛ بنابراین 
با کمک عوامل رونویسی و آنزیم صورت می

هاي لیزوزومی نقمهرگان، آنزیم
توسط شبکهاین آنزیم. زا دارند ها

  
پیوستن دو گلوکز، یک مولکول مالتوز و یک مولکول آب

C H O6 12 است که در اثر پیوستن به یک گلوکز دیگر،6
کربن و12آورد کهوجود می
مالتوز قند جوانه. شودنیز تولید می

ترین ترکیب موجود در بدن آب است، لذا محصول
در بدن است ترین ترکیب موجود

    
کربنی 6(ترین مونوساکاریدها هگزوزها

سلوالز آنزیمی پروتئینی است که در ساختار خود مونوساکارید ندارد

به یک گلیسرول ساخته شده گلیسرید از اتصال سه اسید چرب
باشد که دسه اسید چرب می تواند مشابه

. تر استچرب از تعداد اسید چرب کم
ها چنین استباشد که در بسیاري از چربی

اسیدهاي چرب با تعداد اسیدهاي چرب برابر است
تنوع اسیدچرب از یک نوع کم گلیسرید یک عدد است و امکان ندارد

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

  
  
  »4« يگزینه- 1

پروتئیننیتروژن در ساختار
ساختار اسید نوکلئیکی دیئرویو .دارد

دار است وباز آلی نیتروژن
  »1«يگزینه -2

ول گلوکز در تمام سلوللکوشکستن یک م
شود ولی شکستن پیوند میان چند م می

گلیکوژن و سلولز یا دي ،مثل نشاسته
گوارش انسانيدرون لوله

سلولز و نشاستهدر کبد و ماهیچه،
  »4« يگزینه -3

هر چهار مورد درست
یوکاریوتDNA -الف ي

مانندي به نام نوکلئوزوم را پدید می
مانند تار عنکبوت نبوده استمهره
زِغده -ب هاي تارسا
خود را از طریق مجراهاي لولهبرون ریز ترشحات
  .کنندمی
رونویسیِ ژن- ج عنکبوت، جانداري یوکاریوتی است؛ بنابراین 

رونویسی و آنزیم صورت می با کمک عوامل
آنزیمدر بی -د مهرگان،

زا دارندعوامل بیماري
  .شوندساخته می

  »3«يگزینه -4
پیوستن دو گلوکز، یک مولکول مالتوز و یک مولکول آبحاصل به هم

Cگلوکز. است H O6 12 6
میتوزي را بهمال وجود

H O2می نیز تولید
ترین ترکیب موجود در بدن آب است، لذا محصولجا که بیشاز آن

ترین ترکیب موجود در بدن استاین واکنش، بیش
  »3«ي ینهگز- 5
ترین مونوساکاریدها هگزوزهامهم

سلوالز آنزیمی پروتئینی است که در ساختار خود مونوساکارید ندارد
  »4«يگزینه -6

گلیسرید از اتصال سه اسید چرب به یک گلیسرول ساخته شدهتري
سه اسید چرب می. است

چرب از تعداد اسید چرب کم
از چربی باشد که در بسیاري

تعداد اسیدهاي چرب برابر است اسیدهاي چرب با
است و امکان ندارد تنوع اسیدچرب از یک نوع کم گلیسرید یک عدد

  .باشد

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

نیتروژن در

باز آلی نیتروژن

شکستن یک م

هر چهار مورد درست

برون

ج
با کمک عوامل رونویسی و آنزیم صورت می

عوامل بیماري
ساخته می

سلوالز آنزیمی پروتئینی است که در ساختار خود مونوساکارید ندارد
6

تري

باشد که در بسیاري از چربی

گلیسرید یک عدد است و امکان ندارد تنوع اسیدچرب از یک نوع کم
باشد



ي بدن انسان، آب است که کربن

در

  هـــــاي ســـــبز
خواهدهی انرژيهاي سنتز آب

تولید نشاسته، تشکیل الکتوز از
دهی هستند وهاي سنتز آب

کهخواه است در حالی
.زا استتبدیل مالتوز به گلوکز که یک واکنش هیدرولیزي است، انرژي

. شودموم در جانورانی مثل حشرات و در گیاهان تولید می

یسمشوند، جزئی از متابول
ها انرژي خواه و بعضی دیگر انرژي زا

  . شوندها انجام می
ي نشاستهدر دستگاه گوارش بسیاري از جانوران، آنزیم تجزیه کننده

گلیکوژن و نشاسته

  

شوند ومر ساخته می
  .یکسان و شبیه کلسترول دارند

کاتاالز آنزیمی است که پراکسیدهیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل
  .کند

هاي سلولزيالیاف غذا از فیبریل
  . هاي درازي به نام فیبر

ي بدن انسان، آب است که کربن

-شویی در بعضی افراد حساسیت ایجاد می
  

غذاي اصلی گاو،
تشکیل) گلوکز(گلیکوژن و سلولز، از مونومرهایی مشابه

پپتید پیچ و تاب بخورند و شکل فضایی خاصی به
هاحاصل یک پروتئین است بعضی پژوهش

پپتیدي تشکیلي پلی
  . کنداند که تولید هر زنجیره را یک ژن خاص رهبري می

هاي آب به علت کوچکی، به

دهاي کم و بیش یکسانی
در. شودشود، مانند پروتئین که ازچند نوع آمینواسید تشکیل می

ساخته شده) گلوکز(مري است که از واحدهاي مشابه

اند و به صورت

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب
آبواکنش.  هاي سنتز

تولید نشاسته، تشکیل الکتوز از. زا هستند
آبگلوکز و گاالکتوز و تولید پادتن جزء واکنش هاي سنتز

است در حالیو فسفات نیز انرژي خواه
تبدیل مالتوز به گلوکز که یک واکنش هیدرولیزي است، انرژي

می موم در جانورانی مثل حشرات و در گیاهان تولید

شوند، جزئی از متابولهایی که درون سلول انجام می
ها انرژي خواه و بعضی دیگر انرژي زا

انجام میهاي متابولیسمی با کمک آنزیم ها
در دستگاه گوارش بسیاري از جانوران، آنزیم تجزیه کننده

گلیکوژن و نشاسته←

  سلولز و کیتین←

  .هاي جانوري سیرشده هستند
مر ساخته میصورت پلیها در سلول به

یکسان و شبیه کلسترول دارند
کاتاالز آنزیمی است که پراکسیدهیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل

کندنیز تولید میکند پس، با وجود عمل تجزیه، آب

الیاف غذا از فیبریل
هاي درازي به نام فیبر

  ):4(و
آب است که کربنترین ترکیب تشکیل دهنده ي بدن انسان،

حساسیت ایجاد می شویی در بعضی افراد
  .شوددر حساسیت، پادتن علیه آلرژن تولید می

غذاي اصلی گاو،. جانوران، گلیکوژن است
گلیکوژن و سلولز، از مونومرهایی مشابه

پپتید پیچ و تاب بخورند و شکل فضایی خاصی به
حاصل یک پروتئین است بعضی پژوهش

ي پلیها از چند زنجیرهکه بسیاري از پروتئین
اند که تولید هر زنجیره را یک ژن خاص رهبري می

علت کوچکی، بهمولکول هاي آب به
  . کندمقدار اندك از غشاي فسفولیپیدي، عبور می
که از واح دهاي کم و بیش یکسانیمر، درشت مولکولی است

شود، مانند پروتئین که ازچند نوع آمینواسید تشکیل می
گلوکزمري است که از واحدهاي مشابه

اند و به صورتي جانداران یکسان

مجموعـــــه کتـــــاب
  

. صحیح هستند »د«و
زا هستندهاي هیدرولیز انرژي

گلوکز و گاالکتوز و تولید پادتن جزء واکنش
ATPزاADPو فسفات نیز انرژي

تبدیل مالتوز به گلوکز که یک واکنش هیدرولیزي است، انرژي
»4«  

موم در جانورانی مثل حشرات و در گیاهان تولید می
  : هاي دیگر

انجام می هایی که درون سلول
ها انرژي خواه و بعضی دیگر انرژي زاشوندکه بعضی از آن

هاي متابولیسمی با کمک آنزیمبیشتر واکنش
گوارش بسیاري از جانوران، آنزیم تجزیه کننده در دستگاه

»2«  
←اي رهذخی                      

  
←ساختاري                      

»3«    
هاي جانوري سیرشده هستند

سلول بهتر درشت مولکول ها در
یکسان و شبیه کلسترول دارندکلیدها ساختاري استروئی

کاتاالز آنزیمی است که پراکسیدهیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل
کند پس، با وجود عمل تجزیه، آب

»1«  
نادرست است؛ چون
هاي درازي به نام فیبرتشکیل شده است، نه سلول

درستیِ موارد و) 3(،)2(دالیل 
ترین ترکیب تشکیل دهنده

شویی در بعضی افراد حساسیت ایجاد میاستفاده از پودرهاي لباس
در حساسیت، پادتن علیه آلرژن تولید می

جانوران، گلیکوژن استاِيکربوهیدرات ذخیره
از مونومرهایی مشابه.  گلیکوژن و سلولز،

    »4«ي
تاب بخورند و شکل فضایی خاصی بههر گاه یک یا چند پلی پپتید پیچ و
حاصل یک پروتئین است بعضی پژوهشوجود بیاورند، مولکول

که بسیاري از پروتئین
اند که تولید هر زنجیره را یک ژن خاص رهبري می

مولکول) 1:هادالیل نادرستی سایر گزینه
مقدار اندك از غشاي فسفولیپیدي، عبور می
مر، درشت مولکولی است که از واح

شود، مانند پروتئین که ازچند نوع آمینواسید تشکیل می
مري است که از واحدهاي مشابهکه سلولز، پلی

ي جانداران یکسانهاي کوچک در همه

»الف«موارد
هاي هیدرولیز انرژيو واکنش

گلوکز و گاالکتوز و تولید پادتن جزء واکنش
ATPتشکیل

تبدیل مالتوز به گلوکز که یک واکنش هیدرولیزي است، انرژي
«يگزینه -19

موم در جانورانی مثل حشرات و در گیاهان تولید می
هاي دیگربررسی گزینه

هایی که درون سلول انجام میواکنش) 1
شوندکه بعضی از آنمحسوب می

  .هستند
بیشتر واکنش) 2
در دستگاه گوارش بسیاري از جانوران، آنزیم تجزیه کننده) 3

  . وجود دارد

«يگزینه -20
                     

  ساکاریدهاپلی
                     

«يگزینه -21
هاي جانوري سیرشده هستندتر چربیبیش
تر درشت مولکولبیش
ي استروئیهمه

کاتاالز آنزیمی است که پراکسیدهیدروژن را به آب و اکسیژن تبدیل
با وجود عمل تجزیه، آب می کند پس،
 يگزینه -22
نادرست است؛ چون»1«يگزینه

است، نه سلول تشکیل شده
درستیِ موارد دالیل 

ترین ترکیب تشکیل دهندهبیش) 2
  .ندارد

از پودرهاي لباس) 3 استفاده
در حساسیت، پادتن علیه آلرژن تولید می. کند
کربوهیدرات ذخیره) 4

گلیکوژن و سلولز، از مونومرهایی مشابه. سلولز است
  .اندشده
يگزینه- 23

هر گاه یک یا چند پلی
وجود بیاورند، مولکول

که بسیاري از پروتئینمشخص کرد
اند که تولید هر زنجیره را یک ژن خاص رهبري میشده

دالیل نادرستی سایر گزینه
از غشاي فسفولیپیدي، عبور می مقدار اندك

درشت مولکولی است که از واحپلی) 2 مر،
شود، مانند پروتئین که ازچند نوع آمینواسید تشکیل میتشکیل می

که سلولز، پلیحالی
  .است

هاي کوچک در همهمولکول) 3

هاي زیستی

صرفاً مربوط
عالوه بر پروتئین،

آنزیمی که در صنعت براي ساختن اسفنج کاربرد دارد، کاتاالز است که
م عدنیاي

است که

ها توسط ریبوزوم

بنابراین، در

- غیرفعال می

ها پس از

ي هوازي تنفس سلولی میتوکندري دخالت
  . پذیردهوازي بدون دخالت میتوکندري صورت می

دقهاي بدون هسته مانند گلبول قرمز صا

اي افزایش
ها براي جذب

  

دهد کهخ می
اگر. ها نیاز به آنزیم و بعضی نیاز به انرژي دارند

هاي متابولیسمی از نوع هیدرولیز باشند، آب مصرف و اگر از نوع

نادرست»

زا،هاي انرژي
خواه،هاي انرژي

خواه هستند پس تشکیل
خواهدهی است انرژي

هاي زیستی هستند که

در جایگاه فعال هر آنزیم عالوه بر پیش ماده سمومی نظیر سیانید،
یرند و این جایگاه را اشغال

هاي زیستیمولکول

صرفاً مربوط»هـ«و»د«،»ب«پپتید یا پروتئین باشد، موارد
عالوه بر پروتئین،»ج«و»الف«
 .شوند

آنزیمی که در صنعت براي ساختن اسفنج کاربرد دارد، کاتاالز است که
اي مي این آنزیم، پراکسید هیدروژن است که ماده

Hاست، زیرا کربن ندارد و محصوالت آن نیز O2وO2

ها توسط ریبوزومتر آنزیماند بنابراین، بیش

بنابراین، در. مر نیستي آن پلی
  

غیرفعال میC045هاي بدن ما در دماي باالتر از

ها پس ازکنند اما مقدار آنها طی انجام واکنش، تغییري نمی

  . در هر سلول بدن ما هزاران نوع آنزیم وجود دارد

ي هوازي تنفس سلولی میتوکندري دخالت
می هوازي بدون دخالت میتوکندري صورت

هاي بدون هسته مانند گلبول قرمز صا

اي افزایشهاي ماهیچهانسولین جذب گلوکز را در سلول
که همه ها براي جذبي سلولباشد

  .هاي پوششی رودهگلوکز به انسولین نیاز دارند، مثل سلول

خ میهایی است که در درون سلول ر
ها نیاز به آنزیم و بعضی نیاز به انرژي دارند

هاي متابولیسمی از نوع هیدرولیز باشند، آب مصرف و اگر از نوع
  .شود

»د«که موردصحیح هستند در حالی

هاي انرژيکند در واکنشرا ذخیره و آزاد می
هاي انرژيشود و در واکنش

  .آیددست می
پس تشکیلدهی انرژي خواه هستند

دهی است انرژيمینواسید که حاصل واکنش سنتز آب

زیستی هستند کهدهندهها یا واکنش هاي

نظیر سیانید، در جایگاه فعال هر آنزیم عالوه بر پیش ماده سمومی
یرند و این جایگاه را اشغالتوانند قرار بگ

مولکول:  فصل اول                              

پپتید یا پروتئین باشد، موارد
«که مواردها هستند، در حالی

شوندپپتید را نیز شامل می
  

آنزیمی که در صنعت براي ساختن اسفنج کاربرد دارد، کاتاالز است که
هیدروژن است که ماده ي این آنزیم، پراکسید

آن نیز است، زیرا کربن ندارد و محصوالت
. ها نیز موادي معدنی هستند

  
بیشها پروتئینی اند بنابراین،

آن پلیپیش مادهکاتاالز آنزیمی است که ي
  .شودي آن، مونومر دیده نمی

هاي بدن ما در دماي باالتر از

کنند اما مقدار آنها طی انجام واکنش، تغییري نمی
  .گذاردتولید، روبه کاهش می

    
در هر سلول بدن ما هزاران نوع آنزیم وجود دارد

ي هوازي تنفس سلولی میتوکندري دخالتتنها در مرحله
میتوکندري صورت می هوازي بدون دخالت

هسته مانند گلبول قرمز صابراي سلول هاي بدون

انسولین جذب گلوکز را در سلول
باشد که همهدهد؛ اما این به این معنی نمی

گلوکز به انسولین نیاز دارند، مثل سلول
  

که در درون سلول رمتابولیسم مجموعه واکنش هایی است
بعضی نیاز به انرژي دارند ها نیاز به آنزیم و

هاي متابولیسمی از نوع هیدرولیز باشند، آب مصرف و اگر از نوع
شوددهی باشند، آب تولید می

    
صحیح هستند در حالی»ج«و»

میانرژي کند در واکنشرا ذخیره و آزاد
شود و در واکنشذخیره میATPانرژي آزاد شده در
آیددست می بهATPانرژي مورد نیاز از

انرژيهایی مانند سنتز آب دهی
سنتز آب مینواسید که حاصل واکنش

ها یا واکنشها، آنزیمترین پروتئین
  .شوندها ساخته می

در جایگاه فعال هر آنزیم عالوه بر پیش ماده سمومی نظیر سیانید،
قرار بگها هم میکش توانند
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فصل اول

پپتید یا پروتئین باشد، مواردپپتید، پلیدي
ها هستند، در حالیبه پروتئین

را نیز شامل میپپتید و پلیدي پپتید
  »4«يگزینه -13

آنزیمی که در صنعت براي ساختن اسفنج کاربرد دارد، کاتاالز است که
ي این آنزیم، پراکسید هیدروژن است که مادهمادهپیش

ندارد و محصوالت آن نیز است، زیرا کربن
معدنی هستندآن ها نیز موادي
  »4«يگزینه -14
پروتئینیتر آنزیمبیش ها

  .شوندساخته می
کاتاالز آنزیمی است که

مونومر دیده نمیمادهپیش ي آن،
هاي بدن ما در دماي باالتر ازبسیاري از آنزیم

  .شوند
واکنش، تغییري نمیآنزیم ها طی انجام

می تولید، روبه کاهش
  »1«يگزینه -15

ما هزاران نوع آنزیم وجود دارد در هر سلول بدن
  : هارد سایر گزینه

تنها در مرحله: »2«يگزینه
هوازي بدون دخالت میتوکندري صورت میدارد و تنفس بی

براي سلول: »3«يگزینه
  . نیست
انسولین جذب گلوکز را در سلول: »4«يگزینه
دهد؛ اما این به این معنی نمی می

گلوکز به انسولین نیاز دارند، مثل سلول
  »4«يگزینه- 16

واکنش متابولیسم مجموعه
ها نیاز به آنزیم و بعضی نیاز به انرژي دارندتر این واکنشبیش
هاي متابولیسمی از نوع هیدرولیز باشند، آب مصرف و اگر از نوعواکنش

دهی باشند، آب تولید میسنتز آب
  »3«يگزینه- 17

»ب«،»الف«موارد
.است

  :هاتشریح گزینه
انرژيATP) الف

انرژي آزاد شده در
انرژي مورد نیاز از

هایی مانند سنتز آبواکنش) ب
مینواسید که حاصل واکنش سنتز آبپروتئین از آ

  .است
ترین پروتئینمهم) ج

ها ساخته میدرون سلول
هر آنزیم عالوه بر پیش ماده سمومی نظیر سیانید،) د در جایگاه فعال

کشآرسنیک و حشره
  .کنند
  »2«يگزینه- 18

                            

به پروتئین

آنزیمی که در صنعت براي ساختن اسفنج کاربرد دارد، کاتاالز است که
پیش

آن

بیش
ساخته می

کاتاالز آنزیمی است که
پیش

بسیاري از آنزیم
شوند
آنزیم

تولید، روبه کاهش می

گزینه

گزینه
نیست
گزینه

گلوکز به انسولین نیاز دارند، مثل سلول
6

بیش

سنتز آب

تشریح گزینه

پروتئین از آ

ج

آرسنیک و حشره
کنند



 .  
  هاي آن فسفولیپیدي و

  

25  
. خود گلیسرول دارد  

هاي آن فسفولیپیدي و

هاي زیستیمولکول

فسفولیپید است که در ساختار
هاي آن فسفولیپیدي وتر مولکولمیلین ساختار غشایی دارد که بیش

مولکول: فصل اول

فسفولیپید است که در ساختار ،مولکول موجود در غشا
بیش میلین ساختار غشایی دارد که

  .اندفاقد پیوند پپتیدي

  

فصل اول

مولکول موجود در غشا
میلین ساختار غشایی دارد که بیش) 4

فاقد پیوند پپتیدي
  

    

  .اندختلف جانداران، متفاوت

ساکاریدنه پلی

توسط ها پروتئینی اند، پس

ترینبیش

  گیاهان قادر به تولید

  هـــــاي ســـــبز
م ختلف جانداران، متفاوتآیند که در افراد

نه پلی ،هاي غشاي کالنشیم، فسفولیپیدها هستند
 .ها وجود دارد

ها پروتئینی اند، پس توسط

بیش. اي استرکولم غشاي پالسمایی سلول ماهیچه

گیاهان قادر به تولید. اهان است

هـــــاي ســـــبزمجموعـــــه کتـــــاب                              
افراد مهایی درمی آیند که در
    

فسفولیپیدها هستند هاي غشاي کالنشیم،
ها وجود داردي این سلولسلولز در دیواره

ها پروتئینی اند، پس توسطتر آنزیمبیش) 1: 
  . دنشوپروتئازها هیدرولیز می

رکولم غشاي پالسمایی سلول ماهیچه
  

گی اهان استسلول داراي واکوئل مرکزي مختص

  

مجموعـــــه کتـــــاب                            
هایی درمیدرشت مولکول

  »2«يگزینه -24
هاي غشاي کالنشیم، فسفولیپیدها هستندتر مولکولبیش

دیواره. ساختاري سلولز در
: هابررسی سایر گزینه

می پروتئازها هیدرولیز
رکولم غشاي پالسمایی سلول ماهیچهسا) 3

  »4«يگزینه -25
سلول داراي واکوئل مرکزي مختص گی

 .گلیکوژن نیستند

مجموعـــــه کتـــــاب                            
  

4
بیش

ساختاري
بررسی سایر گزینه

پروتئازها هیدرولیز می

سلول داراي واکوئل مرکزي مختص گی
گلیکوژن نیستند




