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بوشهر

سوال 1

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

گزینه «1»: هسته داراي دو غشا بوده در ذخيره اطالعات وراثتي ياخته نقش دارد.

گزینه «2»: غشاي شبكه آندوپالسمي زبر در بخ ش هايي به غشاي هسته متصل شده است.

گزینه «3»: ميتوكندري ممكن است در مجاورت غشاي ياخته قرار بگيرد.

گزینه «4»: به طور معمول دستگاه گلژي داراي بخش محدب به سمت هسته و بخش مقعر به سمت غشا است.

سوال 2

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

مورد «الف» نادرست است زيرا اگر به شكل 17 صفحه 16 كتاب  درسي نگاه كنيد، بافت پيوندي متراكم نيز داراي ياخته هاي دوكي شكل است

ولي ياخته دوكي شكل آن توانايي انقباض ندارد.

مورد «ب» نادرست است زيرا در بافت پوششي سنگ فرشي چند اليه نيز ياخته هايي كه در نزديكي غشاي پايه قرار دارند و ظاهري مكعبي

دارند.

مورد «ج» نادرست است زيرا در بافت ماهيچه اسكلتي نيز هسته ها در مجاورت غشا قرار دارند در حالي كه بزرگترين ذخيره كننده انرژي در بدن

بافت چربي است.

مورد «د» درست است زيرا هر ياخت هاي كه آنزيم برون سلولي ترشح  مي كند، اگزوسيتوز انجام مي دهد و در اگزوسيتوز، با مصرف مولكول

ATP سطح غشاي ياخته افزايش مي يابد. 



سوال 3

گزینه 1 پاسخ:

گزینه 1

بررسی گزینه 1: در ششمین سطح حیات افراد جمعیت هایی که در یک مکان و زمان زندگی می کنند بررسی می شوند. یعنی خزانه ژنی جمعیت

مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

2: تاثیر عوامل غیرزنده در هفتمین سطح حیات بررسی می شود.

3: زیست بوم مربوط به نهمین سطح حیات است.

4: تعامل جمعیت ها در هفتمین سطح حیات باعث تشکیل اجتماع می شود.

سوال 4

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

منظور صورت سؤال، کربوهیدرات ها و دنای حلقوی باکتری است.

هر دو ماده توسط آنزیم های موجود در یاخته ها تولید می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1» و «3»: برای دنای حلقوی صادق نیست.

گزینه «2»: برای کربوهیدرات صادق نیست.

سوال 5

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1»

الف) درست _ تک یاخته ای ها، اندام ندارند.

ب) درست _ در جمعیت افراد یک گونه با هم تعامل دارند.

ج) درست _ جانداران نابالغ، تولیدمثل ندارند.



سوال 6

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

بررسی موارد:

الف) دقت کنید که انتقال فعال عالوه بر غشای یاخته می تواند از غشای شبکه آندوپالسمی یاخته ماهیچه اسکلتی برای بازگشت یون های

کلسیم رخ می دهد.

ب) دقت کنید که منشأ انرژی در انتقال فعال در بیشتر اوقات ATP (نوکلئوتید پر انرژی) می باشد. پس می تواند مواد دیگری هم مصرف شوند.

ج) همانطور که در بررسی مورد الف گفتیم، انتقال فعال عالوه بر غشای یاخته از غشای اندامک هم می تواند رخ دهد.

د) در انتقال فعال، مولکول های پروتئینی با صرف انرژی، ماده ای را برخالف جهت شیب غلظت منتقل می کنند.

سوال 7

گزینه 3 پاسخ:

گزینه «3»

بررسی گزینه ها:

گزینه «1»: بافتی که سطح حفره ها و مجاری درون بدن را می پوشاند، می تواند استوانه ای یک الیه باشد که همه یاخته های آن با غشای پایه

تماس دارند.

گزینه «2»: ماهیچه صاف الیه مورب معده را می سازد که از یاخته هایی با هسته مرکزی تشکیل شده است.

گزینه «3»: با توجه به شکل 17 کتاب درسی برخی یاخته های بافت پیوندی سست دارای زوائد سیتوپالسمی هستند.

گزینه «4»: غشای پایه در بافت پوششی نیز دارای رشته های پروتئینی است، یاخته های این بافت به طور حتم با کالژن و ماده زمینه ای در

تماس نیستند.



سوال 8

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

تمام جانداران توانایی سازش با محیط را دارند. بخشی که سازش با محیط نداشته باشد، جاندار نیست.

بخش هایی مثل بوم سازگان، زیست بوم و زیست کره دارای بخش هایی غیر زنده مثل کوه و آب است. این بخش ها فاقد توانایی سازش با

محیط هستند. در این سه بخش، جانداران دیده می شوند که توانایی پاسخ به محیط را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «!»: جمعیت ها در بخش های اجتماع، بوم سازگان، زیست بوم و زیست کره با هم تعامل دارند. بخش هایی مثل آب و کوه در آن ها فاقد

هومئوستازی هستند.

گزینه «2»: بخش های جمعیت، اجتماع، بوم سازگان، زیست بوم و زیست کره از چندین گونه تشکیل شده است. زیست کره اجتماعی از

زیست بوم ها است.

گزینه «3»: تمام سطوح سازمان یابی حیات، پاسخ به محرک های محیطی دیده می شود. قدرت سازش و ماندگاری در محیط یکی از ویژگی های

حیات است.

سوال 9

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

انواعی از مولکول زیستی مانند لیپیدها (فسفولیپیدها و کلسترول) و پروتئین ها و و کربوهیدراتها می توانند در ساختار غشای یاخته های دیده

شوند. همان طور که در متن کتاب درسی می خوانیم، عملکرد آنزیمی از کارهای پروتئین ها است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و نوکلئیک اسیدها می توانند واجد اتم های O و C در ساختار خود باشند. دقت کنید تنها

پلی ساکاریدها می توانند به دنبال تجزیه تنها به مونوساکاریدها تبدیل شوند.

گزینه «3»: نوکلئیک اسیدها به ذخیره اطالعات وراثتی یاخته ها می پردازند. دقت کنید تمامی این ترکیبات، واجد اتم های نیتروژن و فسفر در

ساختار خود می باشند.

گزینه «4»: در کتاب درسی می خوانیم، کلسترول در ساختار غشای یاخته های جانوری و انواعی از هورمون ها به کار می رود. دقت کنید این

ترکیب جزء لیپیدها است و مونومرهای آمینواسیدی ندارد.



سوال 10

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

بررسی گزینه ها:

گزینه «1»: در جانداران یوکاریوتی تک یاخته ای نظیر پارامسی و پروکاریوت ها نظیر باکتری، امکان برابری سطوح سازمان یابی حیات وجود دارد.

گزینه «2»: دقت کنید که هر جانداری انواع مایعات محیط داخلی ندارد؛ مثًال تک یاخته ای ها انواع مایعات محیط داخلی در انسان شامل لنف،

خون و مایع بین یاخته ای است.

گزینه «3»: میوز و میتوز دو تقسیمی هستند که با افزایش تعداد یاخته ها همراه اند و در بدن انسان انجام می گیرند. دقت کنید که تقسیم میوز

برای تولید مثل جنسی می باشد و رشد توسط تقسیم میتوز انجام می گیرد.

گزینه «4»: از هفت ویژگی حیات، مثًال تولید مثل بر بقای خود جاندار مؤثر نیست. تعریف حیات بسیار دشوار است و شاید تا حدی غیرممکن،

بنابراین به ناچار معموًال به جای تعریف حیات، ویژگی های آن و یا ویژگی های جانداران را بررسی می کنیم.



سوال 11

گزینه 2 پاسخ:

گزینه «2»

بخش 1: غشای یاخته 

بخش 2: شبکه آندوپالسمی صاف

بخش 3: رناتن (ریبوزوم)

بخش 4: شبکه آندوپالسمی زبر

بخش 5: ریزکیسه

با توجه به شکل 10 فصل 1 کتاب دهم، که غشای یاخته را نشان می دهد:

بیشترین مولکول های تشکیل دهنده غشای یاخته: فسفولیپیدها

بیرونی ترین مولکول های تشکیل دهنده غشای یاخته: کربوهیدرات ها

کوچک ترین مولکول های تشکیل دهنده غشای یاخته: کلسترول

بزرگ ترین مولکول های تشکیل دهنده غشای یاخته: پروتئین هایی که در سراسر عرض غشا قرار دارند.

بررسی گزینه ها:

گزینه «1»: دقت داشته باشید، فسفولیپیدهای غشای یاخته، می توانند طی فرایند برون رانی و از غشای ریزکیسه ها به غشای یاخته پیوسته

باشند.

گزینه «2»: با توجه به شکل 15 فصل 1 کتاب دهم، طی فرایند درون بری، کربوهیدرات های غشا می توانند در تماس با محتویات ریزکیسه ها قرار

گیرند.

گزینه «3»: کربوهیدرات ها، مولکول های منشعب غشا می باشند که انواعی از آن ها می توانند به مولکول های فسفولیپیدی و پروتئینی متصل

شوند.

گزینه «4»: پروتئین هایی که به شبکه آندوپالسمی و دستگاه گلژی می روند، توسط ریبوزوم های متصل به شبکه آندوپالسمی تولید می شود نه

ریبوزوم های آزاد.



سوال 12

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

همه موارد نادرست می باشد.

بررسی موارد

الف) مولکول های کربوهیدرات ها، پروتئین و کلسترول می توانند در قسمتی از خود در تماس با سر فسفولیپیدها قرار گیرند کربوهیدرات ها تنها

در سطح خارجی غشای یاخته می توانند قرار بگیرند.

ب) همه پروتئین هایی که در سرتاسر عرض غشا قرار می گیرند، لزومًا نقش پمپ یا کانال ندارند.

ج) فسفولیپیدها بیشترین تعداد را در بین مولکول های غشا دارند. کربوهیدرات های متصل به پروتئین ها دارای تماس مستقیم با این

مولکول ها نمی باشند.

د) کلسترول و گروهی از پروتئین ها در بیشترین قسمت خود در مجاورت با دم های فسفولیپیدها می باشند، کلسترول فاقد آمینواسید می باشند.

سوال 13

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

هم در غشای پایه که بخشی از بافت پوششی است و هم در ماده زمینه  ای بافت پیوندی سست رشته های گلیکوپروتئینی مشاهده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: در بافت پوششی یاخته هایی مانند یاخته های قاعده ای و پودوسیت نیز مشاهده می شود. یاخته های قاعده ای یاخته های کوچکی

هستند که بهعنوان مثال در مخاط مژک دار نای یا جوانه های چشایی موجود در زبان مشاهده می شوند.

گزینه «2»: در یاخته های به کار رفته در مویرگ های ناپیوسته فاصله بین یاخته های بافت پوششی زیاد است.

گزینه «3»: در سقف حفره بینی در مجاورت یاخته های بویایی، یاخته های استوانه ای بدون مژک وجود دارند.



سوال 14

گزینه 4 پاسخ:

گزینة «4»

مطابق شکل 10 صفحة 12، واضح است که در محل هایی از غشای یاخته که مولکول کلسترول قرار گرفته است، فسفولیپید وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینة 1) مطابق شکل 9 صفحة 11 زیست شناسی 1، واضح است که شبکة آندوپالسمی زبر و دستگاه گلژی در ساخت ریزکیسه ها در درون یاخته

نقش دارند.

گزینة2 ) بزرگترین اندامک دوغشایی یاخته، هسته است که مطابق شکل 9 صفحة 11 زیست شناسی1، در سطح خود دارای ریبوزوم است و

درون آن یک بخش متراکم مشاهده می شود.

گزینة 3) مطابق شکل 10 صفحة 12 زیست شناسی1 و متن کتاب درسی، در سطح خارجی انواعی از کربوهیدرات ها مشاهده می شوند.

سوال 15

گزینه 1 پاسخ:

گزينة «1»             

منظور سوال، رناتن (ریبوزوم) است.

رناتن ها توانایی اتصال به سطح خارجی دستگاه گلژی را ندارند.

سوال 16

گزینه 2 پاسخ:

گزينة «2»  

فرایندهای انتقال فعال، درون بری و برون رانی می توانند با مصرف انرژی  همراه باشند.

در همه فرایندهای ذکر شده، مقدار مواد جابه جا شده در دو سوی غشا تغ�ر می کند. 

ATP

سوال 17

گزینه 4 پاسخ:

گزينة «4»

امروزه زیست شناسی ویژگی هایی دارد که آن را به رشته ای مترقی، توانا، پویا و امیدبخش تبدیل کرده است. این ویژگی ها شامل: 1. کل نگری 2.

نگرش بین رشته ای 3. فناوری های نوین و 4. اخالق زیستی هستند. پیکر هر یک از جانداران از اجزای بسیاری تشکیل شده است. هر یک از این

اجزا، بخشی از یک سامانه بزرگ را تشکیل می دهد که در نمای کّلی برای ما معنی پیدا می کند. بنابراین، جانداران را نوعی سامانه می دانند که

اجزای آن باهم ارتباط دارند؛ به همین علت ویژگی های سامانه را نمی توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آن توضیح داد و ارتباط بین اجزا

نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار، مؤثر و ُکِل سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است.



سوال 18

گزینه 1 پاسخ:

گزينة «1»

غذای انسان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست می آید.

منابع و سودهایی (نه ضررهایی) را که هر بوم سازگان در بر دارد، خدمات بوم سازگان می نامند. میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان

تولید کنندگان آن (به طور مثال گیاهان) بستگی دارد.

سوال 19

گزینه 4 پاسخ:

گزينة «4»

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: گلیکوژن نوعی پلی ساکارید است که در قارچ ها، کبد و ماهیچه جانوران وجود دارد.

گزینه «2»: ساکارز نوعی دی ساکارید است که از اتصال فروکتوز و گلوکز ساخته می شود و واجد سه نوع عنصر (C-H-O) در ساختار خود است.

گزینه «3»: سلولز در ساخت کاغذ و انواعی از پارچه کاربرد دارد. این پلی ساکارید دارای تعداد زیادی گلوکز در ساختار خود است.

سوال 20

گزینه 1 پاسخ:

گزينة «1»

فقط مورد «ب» صحیح است.

زیست بوم از چند بوم سازگان تشکیل می شود. از طرفی، در هر بوم سازگان جمعیت های گوناگون با هم تعامل دارند و یک اجتماع را به وجود

می آورند. جمعیت های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک اجتماع را به وجود می آورند. در هر جمعیت نیز یک گونه مشاهده می شود.

سوال 21

گزینه 4 پاسخ:

گزينة «4»

کربوهیدرات ها و لیپیدها مولکول های زیستی فاقد نیتروژن و فسفولیپیدها و نوکلئیک اسیدها مولکول های زیستی فسفردار هستند و در دنیای

غیرزنده دیده نمی شوند.



سوال 22

گزینه 4 پاسخ:

گزينة «4»

جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه خود را به وجود می آورند. در ضمن رشد به معنی بزرگ شدن افزایش برگشت ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته( ها)

است.

سوال 23

گزینه 1 پاسخ:

گزینه «1» 

بافت ماهیچه ای صاف و بافت پیوندی متراکم دارای یاخته های دوکی شکل هستند. در اندام ها و دستگاه های بدن انواع بافت ها به نسبت

های متفاوت وجود دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «2»:  بافت پوششی دارای غشای پایه در بخش زیرین یاخته های خود است. اما توجه کنید که یاخته های بافت پیوندی (مثل بافت

پیوندی سست که بافت پوششی را پشتیبانی می کند) می توانند در تماس با غشای پایه باشند. همان طور که می دانید فضای بین یاخته ای در

بافت پیوندی زیاد است.

گزینه «3»: بافت پوششی استوانه ای و بافت ماهیچه ای اسکلتی و قلبی دارای یاخته های استوانه ای هستند. بافت ماهیچه ای به پوشاندن

حفرات یا مجاری بدن نمی پردازد.

گزینه «4»: بافت هایی مانند ماهیچه اسکلتی و چربی دارای هسته های غیرمرکزی هستند. یاخته های این بافت ها فاقد زوائد هستند.

سوال 24

گزینه 4 پاسخ:

گزینه «4»

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «1»: بزرگ ترین مولکول های غشا پروتئین ها هستند. در انتقال فعال و انتشار تسهیل شده، شکل پروتئین تغ�ر می کند. در انتشار تسهیل

شده مصرف  مشاهده نمی شود.

گزینه «2»: در انتقال فعال، برون رانی و درون بری، از انرژی  استفاده می شود. افزایش اختالف غلظت دو سوی غشا مربوط به انتقال فعال

است. البته در بعضی از موارد انتقال فعال، از انرژی به جز  استفاده می شود.

گزینه «3»: به دنبال انتقال فعال، اختالف غلظت میان دو محیط افزایش می یابد. در انتقال فعال از انرژی مواد از جمله (نه  فقط)  استفاده

می شود.
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