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 عنکبوت

 .غسُ ّبی هطثَط ثِ تٌیسى تبض زض ظیط ؾغح قىوی ػٌىجَت لطاض زاضًس 

  ّؿتٌس. برون ریسغسُ ّب اظ ًَع 

 تمؿین هی قًَس. ثطٍى ضیعٍ  زضٍى ضیع: غسُ ّب ثِ زٍ زؾتِ نکته

  تبض ػٌىجَت زاضای ثرف ّبی تبض ٍ هْطُ هی ثبقس، وِ ضقتِ ّبی هَخَز زض اخؿبم هْطُ هبًٌس زاضای

 افعایف هی یبثس. چهبر برابرذبصیت وكؿبًی ٍ چؿجٌسگی فطاٍاًی ّؿتٌس، وِ زض اثط وكف عَل تبضّب تب 

  اؾت. پروتئینیخٌؽ تبض ػٌىجَت 

 آى غى ٍخَز زاضز.ّط هبزُ ای وِ خٌؽ آى پطٍتئیٌی ثبقس ثطای : نکته

  گًَبگًَی هَلىَلْبیDNA  ٍظهیٌِ گًَبگًَی خبًساضاى ضا فطاّن هی وٌس. پروتئین 

 .ٍیػگی ّبی ػٌصط وطثي ثِ ایدبز گًَبگًَی هَلىَلْبی ظیؿتی ووه وطزُ اؾت 

 

 هیدروکربن هب

 ُّیسضٍوطثي ّب  ػٌبصط تكىیل زٌّسC  ٍH .هی ثبقٌس 

 هی ثبقٌس، ٍ ؾبزُ  ّیسضٍغىٍ  وطثيآلی ّؿتٌس، ٍ فمظ زاضای زٍ ػٌصط  یهَلىَلْب آًْب ؾبزُ تطیي ًَع

 اؾت. CH4تطیي ّیسضٍوطثي 
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ٍ ظطفیت  2، ظطفیت اتن اوؿیػى  1، ظطفیت اتن ّیسضٍغى  4: ّوِ هَاز آلی وطثي زاضًس؛ ظطفیت اتن وطثي نکته

 هی ثبقس. 3اتن ًیتطٍغى 

 پیًَس وٍَاالًؿی وِ یه اتن هی تَاًس ثب اتن ّبی زیگط ثطلطاض وٌس.: ظطفیت یؼٌی تؼساز نکته

 .ّیسضٍوطثي ّب آثگطیع ّؿتٌس، لصا زض ثسى اّویت چٌساًی ًساضًس 

  ظًدیطُ وطثٌی هَلىَلْبی آلی اؾىلت وطثٌی ًبم زاضز؛ ایي اؾىلت وطثٌی هی تَاًس ذغی یب اًكؼبة زاض

 ثبقس.

 

 ثسى اًؿبى اؾت.هَخَز زض  عنصر: ّیسضٍغى ثیكتطیي نکته

 هَخَز زض ثسى اًؿبى اؾت. مولکول: آة ثیكتطیي نکته
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 انواع درشت مولکول هب

  ،گفتِ هی قَز، هَلىَلْبی ظیؿتی اظ ایي ًَع اًس؛ وِ  زضقت هَلىَلثِ هَلىَلْبیی وِ ثؿیبض ثعضي ثبقٌس

 مر پلیثطایي ثِ آًْب تكىیل قسُ اًس؛ ثٌب مونومرثِ ًبم  ٍاحس ّبی ون ٍ ثیف یىؿبىاظ اتصبل تؼساز ظیبزی 

 گفتِ هی قَز.

 :زضقت هَلىَلْبی ظیؿتی ػجبضتٌس اظ 

 مونومر پلی مر

 مونوسبکبرید وطثَّیسضات

 اسید آمینه پطٍتئیي

 نوکلئوتید اؾیس ًَولئیه

 اسید چرة لیپیس

 ظیؿت ؾبل ؾَم( 5هی ثبقٌس )فصل  C ،H ،O ،N  ٍP: ػٌبصط تكىیل زٌّسُ اؾیسّبی ًَولئیه نکته

(، Uٍ یَضاؾیل  G، گَاًیي C، ؾیتَظیي T، تیویي Aآزًیي ًَع ّؿتٌس ) پنج( زض ول DNA  ٍRNA: ًَولئَتیسّب )زض نکته

 ًَع ّؿتٌس. بیستٍلی اؾیسّبی آهیٌِ 

  هًََهطّب زض ّوِ خبًساضاى یىؿبى ّؿتٌس، ٍلی زضقت هَلىَلْب )هبوطٍهَلىَلْبی( حبصل اظ آًْب زض

 هَلىَلْبی هرتلف هتفبٍت اؾت.
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 خواه و انرشی زا نش سنتس آبدهی و هیدرولیس و واکنش هبی انرشیواک

 

  هی قَز، ٍ زض  تولیدضخ هی زّس وِ زض آى آة  سنتس آبدهیثطای اتصبل هًََهطّب ثِ یىسیگط ٍاوٌكی ثٌبم

 هی قَز )اًطغی ذَاُ( مصرفآى اًطغی 

  هی  مصرفضخ هی زّس وِ زض آى آة  هیدرولیسثطای خسا قسى هًََهطّبی اظ ّن )پلی هط( ٍاوٌكی ثٌبم

 هی قَز )اًطغی ظا( آزادقَز، ٍ زض آى اًطغی 

 n  -1پیًَس ثیي هًََهطّب تكىیل هی قَز، ٍ  n -1هًََهط ثصَضت ذغی ثِ ّن هتصل قًَس،  n: ّطگبُ نکته

 هَلىَل آة ًیع حبصل هی قَز.

 n -1پیًَس ثیي هًََهطّب تكىیل هی قَز، ٍ  nهًََهط ثصَضت حلمَی ثِ ّن هتصل قًَس،  n: ّط گبُ نکته

 هَلىَل آة ًیع حبصل هی قَز.

 هًََؾبوبضیس چٌس هَلىَل آة هَضز ًیبظ اؾت؟ 55: ثطای تكىیل یه پلی ؾبوبضیس ثب تست

 ( صفط4                       25( 3                       49( 2                   55(1

 پبؾد:

اؾیس آهیٌِ ثِ وبض ضفتِ ثبقس، ثطای تكىیل ّوَگلَثیي چٌس هَلىَل  155پطٍتئیي ّوَگلَثیي :اگط زض ؾبذتبض  تست

 آة آظاز قسُ اؾت؟

1)155                   2 )99                 3 )96                         4)151 

 پبؾد:
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 کربوهیدرات هب یب هیدرات هبی کربن )قندهب(

  ػٌبصط( تكىیل زٌّسُ وطثَّیسضات ّب وطثيC( ّیسضٍغى ،)H( اوؿیػى ٍ )O.هی ثبقس ) 

هب
ند

ق
 

ّب
یس

بض
بو

َؾ
ًَ

ه
 

 ّگعٍظّب

 وطثٌِ( 6)

 لَوعگ
 اصلی ؾلَل ّبؾَذت 

 هی ثبقس. ATPقىل ضایح اًطغی زضٍى ؾلَلی  ًىتِ:

  گبالوتَظ

 تطیي لٌسقیطیي  فطٍوتَظ

 پٌتَظّب

 وطثٌِ( 5)

 قطوت زاضز )ًمف ؾبذتوبًی( ATPٍخَز زاضز، ّوچٌیي زض ؾبذتوبى  RNAزض  ضیجَظ

 ضیجَظزئَوؿی 
 ٍخَز زاضز. DNAزض 

 زاضز. RNA( ووتط اظ O) یه اوؿیػى DNA ًىتِ:

ی 
ز

ّب
یس

بض
بو

ؾ
 

 + گبالوتَظگلَوع  الوتَظ
 قیطلٌس 

 لٌس قیط الوتَظ ٍ پطتئیي قیط وبظئیي ًبم زاضز. ًىتِ:

 خَاًِ خَلٌس  + گلَوعگلَوع  هبلتَظ

 قىط + فطٍوتَظع گلَو ؾبوبضظ

ی 
پل

ّب
یس

بض
بو

ؾ
 

 ًكبؾتِ
ثؿیبض زضقت ٍ ثب قبذِ ّبی خبًجی هی ثبقس )ًبى، هَلىَلی  گلَوع اضبفی ضا ثصَضت ًكبؾتِ شذیطُ هی وٌٌس.گیبّبى 

 ثطًح، ؾیت ظهیٌی، حجَثبت ٍ ...(

 گلیىَغى

 ًكبؾتِ ذیلی قجبّت زاضز ٍلی قبذِ ّبی خبًجی آى ٍ ٍظى هَلىَلی آى ثیكتط اؾت. ثِ  -

 لبضذ ّب هی ثبقس. لٌس شذیطُ ای خبًَضاى ٍ  -

گلَوع اضبفی ذَز ضا ثِ قىل گلیىَغى شذیطُ هی وٌٌس )وجس ٍ هبّیچِ(ٍ َّضهَى گلَوبگَى ثط خبًَضاى  -

 قَز.  گلیىَغى وجس اثط وطزُ ٍ هَخت افعایف لٌس ذَى هی

ٍ  (زگلَوع زض آهسُ )ّیسضٍلیع هی قَ لبی خبًَضی زض زؾتگبُ گَاضـ ثِ قىگلیىَغى هَخَز زض غصاّ -

 ُ ثصَضت گلیىَغى شذیطُ هی قَز.ؾپؽ خصة قسُ ٍ زض وجس ٍ هبّیچِ زٍثبض

 زیَاضُ ؾلَلی لبضذ ّب ٍ اؾىلت ذبضخی حكطات ٍخَز زاضز.زض  ویتیي

 ؾلَلع

 ت آلی هَخَز زض عجیؼت هی ثبقس.ؾبذتوبًی گیبّبى اؾت ٍ ثیكتطیي تطویلٌس  -

 قبذِ ّبی خبًجی ثَزُ ٍ هَلىَلی ذغی اؾت.فبلس  -

فبلس آًعین ؾلَالظ ّؿتٌس، ٍلی ثؼضی اظ ثبوتطی ّبی ثی َّاظی ایي آًعین ضا زاضًس ٍ ؾلَلع ضا خبًَضاى  -

 ّیسضٍلیع هی وٌٌس.

زض لَلِ گَاضـ هَضیبًِ ٍ ضٍزُ ثعضي ٍ ضٍزُ وَض فیل ٍ اؾت ٍ زض قىوجِ ٍ ًگبضی وِ خعئی اظ ؾلَلع  -

ٍ ...( اؾت تَؾظ ثبوتطی ّبیی وِ آًعین ؾلَالظ زاضًس هؼسُ چْبض لؿوتی ًكرَاضوٌٌسگبى )گبٍ، گَؾفٌس 

 ّیسضٍلیع قسُ ٍ گلَوع حبصلِ خصة ذَى هی قَز.

ًوی تَاًس اظ ضٍزُ ثعضي خصة قسُ  اًؿبى ایي ثبوتطیْب زض ضٍزُ ثعضي لطاض زاضًس، ٍلی گلَوع حبصلِزض  -

 ٍ ثِ هصطف ذَز ثبوتطی هی ضؾس.

 تمطیجبً ؾلَلع ذبلص اؾت.پٌجِ  -

ٍ  ضاحتی وبض گَاضـ، وبض هٌظن ضٍزُ ّبگفتِ هی قَز. الیبف ثطای  الیبفغصا  ضقتِ ّبی هَخَز زضثِ  -

 هفیس اؾت. لَگیطی اظ یجَؾتخ
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 هب )چربی هب(یپید ل

 گلیؿیطیس ّب )ضٍغي ّب، چطثی ّب(تطی  -1

  چطثی وِ ًبم هی ثطین زض اصل تطی گلیؿیطیس هی ثبقس.اصغالح 

  اؾیس چطة هوىي اؾت  3اؾیس چطة تكىیل قسُ اؾت )ایي  3الىل ٍ  1گلیؿیطیس ّب اظ تطی

 یىؿبى ٍ یب هتفبٍت ثبقٌس(.

  ْبؾت.س ّب آثگطیع ثَزى آًهكتطن ّوِ لیپیٍیػگی 

  چطثی چطثی ّبی شذیطُ ای ثسى هب ثصَضت تطی گلیؿیطیس شذیطُ هی قَز. )هحل شذیطُ ثیكتط

 ظیط پَؾت حفطُ قىوی ٍ ذَى هی ثبقس(

  للجَ ػطٍق هضط ّؿتٌس. س ّؿتٌس. ثطای چطة ؾیط قسُ )اقجبع یب هیلِ ای(: زض زهبی اتبق خبهاؾیس

 ی خبًَضی ٍ پیِ.: چطثثبل ه

  ّضن آًْب ضاحت تط چطة ؾیط ًكسُ )غیط اقجبع یب ذویسُ(: زض زهبی اتبق هبیغ ّؿتٌس. ٍ اؾیس

 اؾت. هثبل: ضٍغي ّبی گیبّی هثل آفتبثگطزاى ٍ ... .

 اؾیس چطة ؾیط ًكسُ اؾیس چطثی اؾت وِ حسالل یه پیًَس زٍگبًِ یب ؾِ گبًِ زض آى ٍخَز زاقتِ ثبقس. :نکته

 ّبفؿفَلیپیس  -2

  فبت تكىیل قسُ اًس.ؿگطٍُ ف 1اؾیس چطة ٍ  2ّب اظ یه الىل گلیؿطٍل، فؿفَلیپیس 

   ایي گطٍُ فؿفبت زاضای ثبض الىتطیىی ) :نکته
 ٍ ثبػث لغجی قسى هَلىَل هی قَز.( اؾت  

  اخعاء اصلی غكبء ؾلَلی ّؿتٌس.اظ 

  ِتطی گلیؿیطیسّب ذیلی قجیِ اًس، ٍلی زٍگبًِ زٍؾت )یه ؾط آة زٍؾت ٍ یه ؾط آة گطیع ث

حبلیىِ تطی . زض اؾیس چطة ؾط غیطلغجی( 2فؿفبت ؾط لغجی ٍ گطٍُ )زاضًس( هی ثبقٌس. 

 گلیؿیطیسّب غیطلغجی ّؿتٌس.

 زض ثسى ثیكتط اظ ؾبیط لیپیس ّبؾت، ظیطا زض غكبء ؾلَلی ّوِ ؾلَل ّب ثىبض  فؿفَلیپیس ّباى هیع

 ضفتِ اؾت.

  ًَضٍى ّب ًیع ثىبض ضفتِ اؾت.زض ؾبذتبض هیلیي اعطاف فؿفَلیپیسّب 
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 ّبهَم  -3

 اؾیس چطة ّؿتٌس. (1) ( الىل 1ٍ) زاضای 

  ّب ثربعط زاقتي ظًدیطُ اؾیس چطة عَالًی ًؿجت ثِ ثمیِ لیپیسّب آة گطیع تط ّؿتٌس ٍ ثطای هَم

 ظت ٍ پَقف ٍ ػبیك ثَزى هٌبؾت اًس.حفب

  گیبُ( ٍ ّن تَؾظ خبًَضاى )هَم ػؿل( ؾبذتِ هی  ّب ّن تَؾظ گیبّبى )ثرف ّبی خَاىهَم

 قًَس.

  ِیٌی ضٍی اپیسضم گیبّبى خَاى )وَتیىَل( ٍ حلمِ وبؾپبضی )اًسٍزضهیي( زاضای هَم هی وَتالی

 ثبقٌس.

 ّباؾتطٍئیس  -4

  ِؾبذتبضی هكبثِ ولؿتطٍل زاضًس؛ ولؿتطٍل یه ًَع اؾتطٍئیس اؾت وِ ؾبذتبض اؾتطٍئیس ّب ّو

 ٍ ؾبیط اؾتطٍئیس ّب زض اصل هكتمبتی اظ ولؿتطٍل ّؿتٌس. چٌس حلمِ ای زاضز

  ًیع زض ؾبذتوبى َّضهًَْبی اؾتطٍئیسی ًمف زاضًس. غكبء ؾلَلزض ؾبذتبض اؾتطٍئیسّب ٍ 

  فبلس اؾیس چطة ّؿتٌس ٍ زاضای الىل حلمَی هی ثبقٌس.اؾتطٍئیسّب 

  ؾتطٍى(َی خٌؿی )اؾتطٍغى، پطٍغؾتطٍى، تؿتاؾتطٍئیسّب قبهل ولؿتطٍل، َّضهَى ّباًَاع ،

 آلسٍؾتطٍى ٍ وَضتیعٍل هی ثبقٌس.

  ثىبض ضفتِ اؾت ٍ غكبء پالؾوبیی ؾلَل گیبّی ٍ  ؾلَلْبی خبًَضیزض غكبء پالؾوبیی ولؿتطٍل

 ثبوتطی ّب فبلس ولؿتطٍل ّؿتٌس.

 ًظط آة گطیع ثَزى:اظ ** 

الىل حلمَی ثسٍى اؾیس  1اؾتطٍئیس ) <اؾیس چطة(  3الىل +  1تطی گلیؿیطیس ) < اؾیس چطة( 1الىل +  1)هَم 

 گطٍُ فؿفبت( 1اؾیس چطة +  2الىل +  1فؿفَلیپیس ) <چطة( 
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 هبروتئین پ

  تكىیل زٌّسُ پطٍتئیي ّب ػٌبصطC ،N ،O  ٍH  هی ثبقس ٍ زض ثطذی هَاضزS  یبP .ّن ثىبض هی ضٍز 

  آًْب اؾیس آهیٌِ )آهیٌَاؾیس( ًبم زاضز ٍ پیًَس ثیي هًََهطّب پیًَس پپتیسی هی ثبقس.هًََهطّبی 

  تطخوِ اًدبم هی قَز. جَظٍم ّب ٍ زض ؾیتَپالؾن ؾلَل ٍ عی ػولیؾبظی تَؾظ ضپطٍتئیي 

  اگطn 1 ازآهیٌَاؾیس زاقتِ ثبقین، ثِ تؼس-n حلمَی  پیًَس پپتیسی ثیي آًْب تكىیل هی قَز. )اگط هَلىَل

 زاقت(. پیًَس ذَاّین nثبقس 

 پطٍتئیي ّب:اًَاع 

 ، اثطیكن، هَ ٍ ًبذي )اظ خٌؽ پطٍتئیي وطاتیي(: تبض ػٌىجَتؾبذتبضی  -1

 ع.آوتیي ٍ هیَظیي هَخَز زض هبّیچِ ٍ ووطثٌس اًمجبضی ٍؾظ ؾلَل ّبی خبًَی زض ٌّگبم ؾیتَویٌ اًمجبضی: -2

 ای: آلجَهیي )هَخَز زض ؾفیسُ ترن هطؽ(شذیطُ  -3

 زاضز. آلجَهي ثب آلجَهیي فطق ًىتِ:

 پبزتي، ایٌتطفطٍى، پطٍتئیي ّبی هىول زفبػی: -4

 زٌّسُ: ّوَگلَثیي ٍ هیَگلَثیياًتمبل  -5

(، ثطٍى ؾلَلی )لیعٍظین، پپؿیي، پتیبلیي، آًعین ّبی اظ، ّلیىبظپلیوط DNAوبتبالظ، ) ّب: زضٍى ؾلَلیآًعین  -6

 گَاضقی پبًىطاؼ(

 ای: َّضهَى ّبی پطٍتئیٌیًكبًِ  -7

 ّبی آًعین ّب:ٍیػگی 

  ػول هی وٌٌس؛ یؼٌی خبیگبُ فؼبل اذتصبصی ثطای پیف هبزُ )ؾَثؿتطا( ٍخَز زاضز.اذتصبصی 

  آًْب پطٍتئیٌی ّؿتٌس )ثیكتطrRNA  ًَػی آًعین غیط پطٍتئیٌی ٍ اظ خٌؽ اؾیس ًَولئیه اؾت وِ فؼبلیت

 آًعیوی زاضز(

  ًظط ویفی فؼبلیت آًْب تغییطی ًوی وٌس ٍلی اظ همساض آًْب ون هی قَز.اظ 

  ِزضخِ ؾبًتیگطاز غیطفؼبل هی قًَس(. 45تغییطات قسیس زهب حؿبؼ اًس )اوثطاً ثبالی ث 
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  ِتغییطات قسیس ثpH  اوثط آًعین ّبی زضٍى ثسى هب زض( حؿبؼ اًسpH .)ذٌثی فؼبلیت هی وٌٌس 

 حساوثط فؼبلیت ذَز ضا اًدبم هی زٌّس. للیبیی pHپبًىطاؼ زض  آًعین ّبی گَاضقی ثرف ثطٍى ضیع ًىتِ:

  صی آًعین ّب هىول ثَزى خبیگبُ ثؼبل ًؿجت ثِ پیف هبزُ اؾت )هسل لفل ٍ ولیس(.ػول اذتصبزلیل 

 هَثط ثط فؼبلیت آًعین ّب:ػَاهل 

  غلظت آًعین، افعایف غلظت پیف هبزُ، افعایف زهب، ثطذی ٍیتبهیي ّب ٍ هَاز هؼسًی ثبػث افعایف

 افعایف ؾطػت فؼبلیت آًعین ّب هی قَز.

  حل خبیگبُ فؼبل آًعین ّب ضا اقغبل وطزُ ٍ اظ فؼبلیت ؾوَم هبًٌس ؾیبًیس، آضؾٌیه ٍ حكطُ وف ّب هثطذی

 آًعین خلَگیطی هی وٌس.

 آًعین ّب زض صٌؼت:وبضثطز 

  بی : ًطم وطزى گَقت، پَؾت وٌسى هبّی، ظزٍزى هَّبی ضٍی پَؾت خبًَضاى ٍ تدعیِ پطٍتئیي ّپطٍتئبظ

 هَخَز زض غصای وَزوبى ٍ ذطزؾبالى.

 :ًكبؾتِ ضا ثِ لٌسّبی قیطیي تجسیل هی وٌس )تْیِ قىالت ٍ آة هیَُ( آهیالظ 

 وطزى هَاز گیبّی ٍ ذبضج وطزى پَؾتِ زاًِ ّب . ًطمؾلَلع ضا تدعیِ هی وٌس. ثطای  :ؾلَالظ 

 :وبضثطز زض ؾبذتي اؾفٌح وبتبالظ 

 :زضّبی لجبؾكَیی اظ آى اؾتفبزُ هی قَز.زض پَ لیپبظ 
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ATP و شکل انرشی در بدن 

 ي آزًَظی( تطی فؿفبتATP ٍ )گطٍُ فؿفبت 3( اظ زٍ ثرف تكىیل قسُ اؾت؛ آزًَظیي )لٌس پٌتَظ+آزًیي 

 

پٌتَظ اظ ًَع ضیجَظ  ح اًطغی زضٍى ؾلَلی هی ثبقس، لٌسای ثبقس وِ ثؼٌَاى قىل ضای ADPّوبى  ATPاگط  :نکته

ثىبض ضٍز لٌس آى اظ ًَع زئَوؿی ضیجَظ  DNAهی ذَاّس زض ؾبذتبض  ثؼٌَاى هًََهطی ثبقس وِ ATPاؾت، ٍلی اگط 

 اؾت.

 ATP  پط اًطغی ثیي گطٍُ ّبی فؿفبت ذَز شذیطُ زاضز وِ ثب قىؿتي ایي پیًَسّب اًطغی ضا زض پیًَسّبی

 زض ول زٍ پیًَس پط اًطغی زاضز(. ATP)ّیسضٍلیع( اًطغی شذیطُ قسُ آظاز هی قَز. )
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 مواد تشکیل دهنده بدن انسبنرصد د

 

 

تي )تدعیِ( ٍ ؾبذتي ثِ هدوَع ٍاوٌف ّبی زضٍى ؾلَل هتبثَلیؿن گفتِ هی قَز وِ ذَز قبهل زٍ ًَع ؾَذ :نکته

 هی ثبقٌس. اًطغی ذَاٍُ ٍاوٌف ّبی ؾبذتي  اًطغی ظاّبی ؾَذتي )تطویت( هی ثبقس. ٍاوٌف 

 ٍاوٌف ّبی اًطغی ذَاُ اًطغی الظم ضا اظ ٍاوٌف ّبی اًطغی ظا تبهیي هی وٌٌس. :نکته

 آب
65% 

 پروتئین
18% 

 چربی
10% 

 کربوهیدرات
5% 

 سایر مواد آلی
1% 

 مواد معدنی
1% 

 درصد مواد تشکیل دهنده بدن انسان


