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دبیرستان فرزانگان

بوشهر

كدام گزينه عبارت زير را به درستي، تكميل مي كند؟

«نوعي اندامك در يك ياختة پوششي رودة باريك انسان سالم و بالغ كه ............»

1

بيش از يك غشا دارد، هيچ گاه ممكن نيست در ذخيره اطالعات مورد نياز براي تنظيم فعاليت هاي ياخته نقش داشته باشد.1)

داراي ريبوزوم بر روي خود است و در ساخت پروتئين ها نقش دارد، غشايي دارد كه در بخ شهايي از خود به غشاي هسته متصل است.2)

(3
در تأمين انرژي ياخته نقش داشته و غشاي دروني آن برخالف غشاي بيروني، ظاهري چين خورده دارد، ممكن نيست در مجاورت غشا

ديده شود.

(4
از كيسه هايي تشكيل شده كه روي هم قرار مي گيرند و در بسته بندي مواد نقش دارد، قطعًا داراي بخش محدب به سمت غشا و بخش

مقعر به سمت هسته است.

چند مورد از موارد زير در ارتباط با باف تهاي بدن يك انسان سالم و بالغ، به درستي بيان شده است؟

الف) هر بافتي كه ياخته هاي دوكي شكل دارد، نوعي مولكول پر انرژي را ضمن انقباض ياخته هاي خود مصرف مي كند.

ب) هر بافتي كه در آن ياخته هايي با ظاهر مكعبي در تماس با غشاي پايه قرار دارند، ممكن نيست به صورت چند اليه اي ديده شود.

ج) هر بافتي كه در آن هستة ياخته ها در مجاورت غشاي ياخته ديده مي شود، بزرگترين ذخيره كنندة انرژي در بدن است.

د) هر بافتي كه ياخته هاي آن توانايي توليد و ترشح نوعي آنزيم به خارج از سلول را دارد، در پي مصرف نوعي انرژي زيستي، اين وظيفه

خود را به انجام مي رساند.
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43)32)21)صفر1)

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«مطابق با متن کتاب درسی، در .......... سطح سازمان یابی حیات، .............»

3

ششمین – مجموع همه دگره (الل)های افراد یک جمعیت، می تواند مورد بررسی قرار گیرد.1)

چهارمین – عوامل غیرزنده محیط می توانند تغ�ری در ماده ژنتیکی فرد ایجاد کنند.2)

هفتمین – از اجتماع چند بوم سازگان، زیست بوم معنا پیدا می کند.3)

پنجمین – جمعیت های گوناگون با هم در تعامل هستند.4)

E.coil کدام گزینه در ارتباط با همه مولکول های زیستی ای که می توانند در حالت طبیعی، به یکی از الیه های سازنده غشای باکتری

متصل شوند صحیح است؟

4

از اتصال مونوساکاریدها به هم تشکیل شده است که منشعب بوده و در سطح خارجی غشا قرار دارد.1)

واحد دستورالعمل های الزم برای ساخت هر مولکول زیستی در هر دو الیه غشای یاخته است.2)

در پی تجزیه آن ها ترکیبات دفعی نیتروژن دار در بدن انسان سالم و بالغ ایجاد نمی شود.3)

در پی فعالیت آنزیم های خاصی در یاخته و به دنبال مصرف نوعی انرژی تولید شده اند.4)



چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

«…… ، در …… سطح از سطوح سازمان يابي حيات »

الف) سومين - مي توان همكاري بافت ها را تنها در گروهي از جانداران مشاهده كرد.

ب) ششمين - ارتباط بين افراد مختلف يك گونه قابل مشاهده است.

ج) هفتمين - مي توان جانداراني را ديد كه برخي از ويژگي هاي حيات را ندارند.

د) آخرين - مي توان ارتباط بين جانداران و محيط غيرزنده را مشاهده كرد.
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43)32)21)صفر1)

کدام مورد یا موارد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟

« در هر انتقال فعال .......................»

الف) مواد در خالف جهت شیب غلظت، از غشای اطراف یاخته عبور می کنند.

ب) پیوندهای پر انرژی موجود در نوکلئوتید ATP شکسته می شود.

ج) غلظت مولکول ها، فاقد در دو سوی غشای اطراف یاخته برابر نمی باشد.

د) مولکول های پروتئینی با صرف انرژی نقشی ایفا می کنند.
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فقط مورد «د»2)فقط مورد «ج»1)

 موارد «ب و ج»4)موارد «الف و د»3)

در هر بافتی از بدن انسان که ............. می توان گفت ............... یاخته ها به طور حتم ................ 7

سطح حفره ها و مجاري درون بدن را مي پوشاند-  بعضي از  -با شبكه رشته هاي پروتئيني و گليگوپروتئيني تماس ندارند.1)

اليه اضافي تر معده را تشكيل مي دهد-  همه  -در قسمت حاشيه اي خود داراي اطالعات الزم براي تع�ن صفات مي باشند.2)

به طور معمول ياخته هايي با فضاي بين ياخته اي اندك را پشتيباني مي كند - بعضي از-  انشعابات سيتوپالسمي دارند.3)

در بخشي از خود داراي رشته هاي پروتئيني مي باشد  -همه - با رشته هاي كالژن و ماده زمينه اي در تماسند.4)

کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح، تکمیل می کند؟

«در سطوحي از سازمان يابي حيات كه …… ممكن نيست ......... »
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در آن جمعيت ها با هم تعامل دارند  بخش هايي فاقد هومئوستازي وجود داشته باشد.1)

در آن چندين گونه مشاهده مي شوند  اجتماعي از زيست بوم هاي مرتبط با هم ديده شود.2)

به محرك هاي محيطي پاسخ مي دهد  قدرت سازش و ماندگاري در محيط وجود داشته باشد.3)

بخش هايي بدون توانايي سازش با محيط دارد  فاقد جاندار با توانايي پاسخ به محيط باشد.4)



کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟

«به طور معمول .......................... انواع مولکول های زیستی که .................»

9

همه _ در ساختار خود واجد اتم های O و C هستند، در شرایطی به مونوساکاریدها تجزیه می شوند.1)

بعضی از _ در ساختار غشای یاخته ای دیده می شوند، بیش تر واکنش های آنزیمی را در یاخته ها پیش می برند.2)

بعضی از _ به ذخیره اطالعات وراثتی یاخته های زنده می پردازند، در ساختار خود واجد نیتروژن و فسفر می باشند.3)

همه _ به منظور تولید پیک های شیمیایی دوربرد مورد استفاده قرار می گیرند، از مونومرهای آمینواسیدی تشکیل می شوند.4)

با توّجه به مطالب مطرح شده در فصل اّول زیست شناسی دهم، کدام مورد درست است؟ 10

امکان برابری سطوح سازمان یابی حیات در یک جاندار یوکاریوت با یک جاندار پروکاریوت وجود ندارد.1)

هر جانداری می تواند با حفظ وضعّیت انواع مایعات تشکیل دهنده محیط داخلی پیکر خود در محدوده ای ثابت، هم ایستایی انجام دهد.2)

هر نوعی تقسیمی در بدن انسان که در طی آن بر تعداد یاخته ها افزوده شود، نوعی رشد غیرجنسی محسوب می گردد.3)

تنها گروهی از ویژگی های جاندار که معموًال به جای تعریف حیات، مورد بررسی قرار می گیرند، بر بقای خود جاندار مؤثرند.4)

با توّجه به شکل زیر، که بخش هایی از نوعی یاخته جانوری را نشان می دهد، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«................... مولکول های تشکیل دهنده بخش 1، ..................»
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بیشترین _ به طور مستقیم از بخش 2 به بخش 1 می پیوندند.1)

بیرونی ترین _ می توانند در تماس با محتویات بخش 5 قرار گیرند.2)

کوچک ترین _ می توانند به مولکول های منشعب بخش 1 متصل شوند.3)

بزرگ ترین _ ابتدا توسط بخش 3 تولید شده و سپس به بخش 4 می روند.4)

چند مورد عبارت زیر را درباره ساختار غشای یاخته های جانوری به طور نامناسب کامل می کند؟

«هر مولکولی که ...................... به طور حتم ......................»

الف) دارای تماس با سر فسفولیپیدهای غشاء می باشد _ در دو سطح درونی و بیرونی غشاء یافت می شود.

ب) در سرتاسر عرض غشاء کشیده می شود _ در انتقال فعال و یا انتشار تسهیل شده مواد نقش ایفاء می کند.

ج) بیشترین تعداد را در بین مولکول های غشاء دارد _ با هر یک از مولکول های ساختار غشاء به طور مستقیم در تماس است.

د) بخش عمده آن در مجاورت با دم های فسفولیپیدهای غشاء می باشد _ دارای توالی آمینواسیدی منحصربه فرد است.
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با توّجه به ساختار و ویژگی های بافت پوششی در انسان سالم، کدام گزینه درست است؟ 13

یاخته های بافت پوششی از نظر شکل در مجموع به سه دسته سنگفرشی، استوانه ای و مکعبی تقسیم بندی می شوند.1)

(2
بین همه انواع یاخته های بافت پوششی فاصله بین یاخته ای کمی وجود دارد و در زیر هر یک از یاخته های این بافت غشای پایه مشاهده

می شود.

(3
در مخاط سقف حفره بینی انسان، در مجاورت گیرنده های بویایی، یاخته های استوانه ای مژک دار برخالف یاخته های استوانه ای بدون مژک

مشاهده می شود.

رشته های گلیکوپروتئینی می توانند عالوه بر بافت پوششی در نوعی بافت پیوندی که دارای فضای بین یاخته ای زیاد است مشاهده شود.4)



کدام گزینه، در رابطه با ساختار غشا و اندامک های یک یاختة استوانه ای در بافت پوششی نای انسان، نادرست است؟ 14

دستگاه گلژی آن همانند شبکة آندوپالسمی زبر، قادر به ساخت ریزکیسه های غشادار می باشد.1)

در بزرگ ترین اندامک دو غشایی آن، ریبوزوم هایی در سطح غشا و بخشی متراکم درون آن مشاهده می شود.2)

ساختار کربوهیدرات های متصل به برخی فسفولیپیدها و پروتئین های غشایی، با یکدیگر متفاوت می باشند.3)

در بخش هایی از غشای یاخته که مولکول کلسترول وجود دارد، در همان بخش دو فسفولیپید مقابل هم قرار دارند.4)

کدام گزینه، در رابطه با «کوچک ترین اندامک (ساختار) درون سیتوپالسم یاخته سالم و فعال جانوری»، نادرست است؟ 15

واجد توانایی تولید مولکول های پروتئین است.2)توانایی اتصال به سطح خارجی دستگاه گلژی را دارد.1)

در سیتوپالسم کار ویژه ای انجام می دهد.4)به تعداد زیاد درون سیتوپالسم مشاهده می شود.3)

کدام گزینه در رابطه با «هر فرایند عبور مواد از غشای یاخته جانوری که با مصرف مستقیم انرژی  همراه است»، صحیح می باشد؟  16ATP

در جهت شیب غلظت ماده موردنظر صورت می گیرد.1)

باعث تغ�ر مقدار ماده جابه جا شده در دو سوی غشا می شود.2)

به طور مستقیم در تغ�ر میزان مساحت غشای یاخته مؤثر است.3)

در نهایت، سبب برابری غلظت آن ماده در دو سوی غشای یاخته می شود.4)

کدام گزینه عبارت زیر را به  نادرستی تکمیل می کند؟

«یکی از ویژگی هایی که زیست شناسی را به رشته ای مترقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده، … است. براساس این ویژگی …»

17

فناوری های نوین _ می توان با مهندسی ژنتیک، صفتی را در یک جاندار ایجاد کرد که قبًال در آن وجود نداشته است.1)

اخالق زیستی _ وضع قوانین جهانی برای جلوگیری از تولید فراورده های دارویی با عواقب زیان بار، ضرورت دارد.2)

نگرش بین رشته ای _ می توان برای بررسی ژن های جانداران، از فنون و مفاهیم رشته های دیگر استفاده کرد.3)

کل نگری _ ارائة هر توضیحی درباره ویژگی های سامانه، از طریق مطالعة اجزای سازندة آن، ناممکن است.4)

کدام گزینه در مورد «جاندارانی که غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آن ها به دست می آید»، نادرست است؟ 18

خدمات بوم سازگان که شامل ضررهایی است که هر بوم سازگان دربردارد، به میزان آن ها بستگی دارد.1)

شناخت بیش تر تعامل های زیانمند بین عوامل زنده و آن ها، می تواند به افزایش محصول کمک کند.2)

شناخت روابط آن ها با محیط زیست از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان است.3)

همانند همه جانداران در محیطی پیچیده و همواره متغیر رشد می کنند.4)

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی، تکمیل می کند؟

«نوعی کربوهیدرات که … می شود، …»

19

در ماهیچه ها ذخیره- می تواند در قارچ ها نیز ساخته  شود.   1)

از اتصال فروکتوز و گلوکز ایجاد- واجد سه نوع عنصر در ساختار خود است.2)

در تولید کاغذ استفاده- در ساختار خود تعداد زیادی گلوکز دارد.3)

در جوانه گندم به فراوانی یافت- از اتصال دو مولکول فروکتوز ایجاد می شود.4)

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«در هر سطح سازمان بندی حیات که … قطعًا …»

الف) یک اجتماع وجود دارد – امکان مشاهده بیش از یک گونه وجود ندارد.

ب) چندین بوم سازگان مشاهده می شود - بیش از یک اجتماع وجود دارد.

ج) گونه های مختلف با یکدیگر تعامل دارند - بیش از یک بوم سازگان مشاهده می شود.

20

صفر4)33)22)11)



هر نوع مولکول زیستی فاقد نیتروژن، همانند همة مولکول های زیستی … 21

گلیسرول دار، در ذخیره انرژی نقش مهمی دارد.2)فسفردار، در ساختار غشاء یاختة جانوری دیده می شود.1)

فسفردار، در دنیای غیرزنده دیده نمی شوند.4)نیتروژن دار، در ذخیرة اطالعات وراثتی بی تاثیر است.3)

کدام گزینه عبارت زیر را به نا درستی کامل می کند؟

«در ارتباط با ویژگی های اساسی جانداران، می توان گفت که … همانند …»

22

هم ایستایی _ توانایی سازش با محیط، می تواند متأثر از تغ�رات محیطی باشد.1)

ثبات وضعیت درونی پیکر بدن _ نظم و ترتیب، در همه جانداران مشاهده می شود.2)

توانایی پاسخ به محیط _ استفاده از انرژی برای انجام فّعالیت ها، در جانداران مشاهده می شود.3)

افزایش برگشت پذیر ابعاد یاخته ها _ تولید جانورانی کامال شبیه والدین، در همه جانداران مشاهده می شود.4)

هر بافتی که در بدن یک انسان سالم و بالغ … ، قطعًا … 23

دارای یاخته های دوکی شکل است- در اندام های بدن به نسبت های متفاوت وجود دارد.1)

یاخته هایی دارد که با غشای پایه در تماس هستند- بین یاخته های خود فضای بسیار اندکی دارد.2)

یاخته های استوانه ای شکل دارد- زنده است و به پوشاندن بخشی از حفرات یا مجاری بدن می پردازد.3)

 هسته یاخته های خود را در مجاورت غشا سازماندهی می کند- واجد زوائدی در سطح غشای یاخته ها است.4)

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«طی هر روشی در جابه جایی مواد از غشای فسفولیپیدی که … می شود، به طور قطع … »
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بزرگ ترین مولکول غشا دچار تغ�ر شکل _ مصرف انرژی زیستی توسط یاخته مشاهده می شود.1)

ATPانرژی  توسط یاخته مصرف _ اختالف غلظت مواد در دو سوی غشا افزایش پیدا می کند.2)

ATP افزایش اختالف غلظت میان دو محیط مشاهده- همراه با شکستن پیوندهای پرانرژی در مولکول  است.3)

ATP مستقل از شیب غلظت و در گروهی از یاخته ها انجام _ با تشکیل کیسه غشایی و صرف انرژی  همراه است.4)


