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 .ها از ساده به دشوار است  الدر هر فصل چيدمان سؤ

 )6943كد(

ست
زي

  
  
  
  
  
  
  
  )93 مهر 25آزمون (  ... هر ليپيدي كه  - 1

  . دم آب گريز است در ساختار غشاي پالسمايي وجود دارد، در ساختار خود داراي دو) 1
  . ي كوچكي از اسيدهاي چرب است هاي هوايي جوان گياه است، حاوي زنجيره ي بخش پوشاننده) 2
  . هاي آلي است راي حلقهشود، دا به عنوان هورمون در بدن انسان ساخته مي) 3
  . تواند چربي جانوري باشد آيد، نمي با هيدروژن به حالت جامد درمي) 4

 )93خرداد  23آزمون (   .................. گليكوژن انسان، ي روده در - 2

  .دارد سلولي برون ولي ندارد سلولي درون گوارش) 2  . دارد سلولي برون هم و سلولي درون گوارش هم) 1
  .ندارد سلولي درون و سلولي برون گوارش) 4  .دارد سلولي درون ولي ندارد سلولي برون گوارش) 3

  )92بهمن  25آزمون (   ...   يها مولكول - 3
  .عبوركنند ،يديپيفسفولي غشا از تواننديم اديز مقدار به ،يكوچك علت به آب) 1
  .اند  شده ليتشك يكسان شيب و كمي واحدها از كه هستندي مرهاي يپل سلولز،) 2
  .نديآيم در جانداران در مشابه ييمرها يپل صورت به اند، متفاوت جانداران درهمه كهي كوچك) 3
  .نديآيم وجود بهي ديپپتيپل ي رشته چند خوردن تاب و چيپ از موارد ازي اريبس در ،ينيپروتئ) 4

  )93 مهر 25آزمون (  ...  نيپروتئ مولكول هر انسان، بدن در - 4
  .باشد مؤثر هاميآنز ريسا كار ميتنظ در تواند يم ،يميآنز) 2  .استي اختصاص عمل و ژهيوي بعد سه شكلي دارا فعال،) 1
  .دارد تيفعال سلول از خارج اي توپالسميس در) 4  .در ساختار خود منحصراً آمينواسيد دارد) 3

  )92بهمن  25آزمون (   ؟باشند داشته دخالت توانند يم ريزي ها نيپروتئ از نوع چندي جانوري ها سلول ميتقس در - 5
  يميآنز -د  ي     ساختار -ج  ي   انقباض -ب  ي  ا نشانه -الف

1( 1          2( 2      3( 3       4( 4  
  )93 مهر 25آزمون (     است؟ حيصح مورد كدام - 6

  .دارد ازين صافي آندوپالسمي  شبكهي هاميآنز به آن ديتولي برا عسل زنبور و هستند هايچرب نيزتريآبگر ها موم) 1
  .دارد ميآنز نوع هزاراني انتقال نيپروتئي دارا سلول هر همانند كوژنيگل ي كننده رهيذخ سلول هر انسان بدن در) 2
  .شوديم سبب را سلولي ميمتابولس واكنش كي حداقل سلول، كي در ديتول از پس انسان بدن دري ميآنز هر) 3
  .استي انقباضي هانيپروتئ نوع از باشد داشته دخالت تحرك در كهي نيپروتئ ي رشته هر كار، نوع نظر از) 4
  
  

  )89 -آبان  21آزمون (  …ها  ي سلول در گياهان پيشرفته، همه - 7
  .مركزي دارند  واكوئل) 4  .ميكروتوبول ندارند) 3  .كلروپالست دارند) 2  .سانتريول ندارند) 1

  )93فروردين  7آزمون (  است؟ نادرست كدام - 8
  .است غلظت بيش جهت در غشا، عرض از مواد ازي اريبس عبور) 2  .دهند يم ليتشكيي غذا واكوئل ه،يتغذ گامهن ها سلول ازي اريبس) 1
  .هستند رندهيپذيي ها مولكوليي پالسما غشاي هاي نيپروتئ ازي اريبس) 4  .دارندي جا ها اندامكي غشا دروني سميمتابولي ها ميآنز ازي اريبس) 3

  )89 -آبان  21آزمون (   است؟  نادرستكدام،  - 9
  .ها متفاوت است ها هم از نظر عمل و هم از نظر ساختار، با تاژك يوكاريوت تاژك باكتري) 1
  .اندهم از نظر ساختار، با هم متفاوت ، هم از نظر عمل و ي آندوپالسمي صاف  و زبر شبكه) 2
  .ريكودينا متفاوت استريبوزوم باكتري هم از نظر اندازه و هم از نظر ساختار، با ريبوزوم سيتوسل ت) 3
  . ي سلولي گياهي متفاوت است ي سلولي باكتري هم از نظر ساختار و هم از نظر عمل، با ديواره ديواره) 4

  1 مايشگاهزيست وآز  اميرحسين بهروزي فرد: مؤلف

 مولكول هاي زيستي:1فصل

  سفري به درون سلول: 2فصل 
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  )89 -آبان  21آزمون (   است؟ نادرستكدام عبارت  -10
  .ي وراثتي سلول يوكاريوتي، در هسته قرار ندارد بخشي از ماده) 1
  .دين هستك دارندهاي يوكاريوتي، چن بعضي از سلول) 2
  .شود مرهاي موجود در هستك، آمينواسيد و نوكلئوتيد توليد مي از هيدروليز پلي) 3
  .شوند هاي موجود در هسته توليد مي اي، توسط ريبوزوم هاي موجود در اسكلت هسته پروتئين) 4

 )93خرداد  23آزمون (  ».................  آندوپالسمي ي شبكه« است؟ نادرست كدام -11
  . دارد نقش تيروكسين ي گيرنده هم و تيروكسين ساخت در هم زبر) 2  . دارد نقش Rh ضد پادتن هم و Rh ساخت در هم زبر) 1
  . است پروتئين نوع ترين مهم داراي زبر همانند صاف) 4  . دارد نقش مواد ي ذخيره در هم و توليد در هم صاف) 3

   )93 مهر 25آزمون (  است؟ نامناسب ريزي  جمله ليتكمي برا عبارت كدام -12
  » ...... است ممكن باشد، آن توپالسميس از ترشيب سلول اطراف طيمح در ذرات بسيار كوچك غلظت اگر«

  . شود سلول وارد نتواند ها نيپروتئ كمك بدوناين ذرات  )1
  .ابدي شيافزا سلول به اين ذرات  ورود ،يانرژي نوعي واسطه با) 2
    .شود سلول وارد ATP زيدروليه از لحاصي انرژ مصرف بااين ذرات ) 3
  .شوند خارج سلول ازيي غشا نيپروتئ كمك بدون اين ذرات  ازي تعداد) 4

و محيط داخل سلول براي بـه وقـوع پيوسـتن پالسـموليز  …محيط خارج سلول براي به وقوع پيوستن تورژسانس نسبت به محيط داخل سلول بايد -13
 )88 -خرداد 29آزمون (   .باشد …نسبت به محيط خارج سلول بايد

  تر رقيق -تر رقيق) 4  تر غليظ -تر غليظ) 3  تر غليظ -تر رقيق) 2  تر رقيق -تر غليظ) 1
 ي كامل اين ديواره، كدام آنزيم كاربرد ندارد؟ ي سلولي گياهي، براي تجزيه كننده در ساختار ديواره با توجه به تركيبات مختلف شركت -14

  )89 -آبان  21آزمون (      
  سلوالز) 4  پروتئاز) 3  آميالز) 2  ليپاز) 1

 )87 - خرداد 24آزمون (   ي كدام، مونوساكاريد شركت دارد؟ هاي سازنده در ساختار مولكول - 15
  كپسيد) 4  سانتريول) 3  ريبوزوم) 2  ميكروسفر ) 1

  )89 -بهمن  8آزمون (   .اند يديپپت ونديپ فاقدي همگ ،… ساختار در كننده شركت مواد -16
  بوزوميري دهاياس كينوكلئ )4  يتوكندريمي ها غهيت )3  ي انوباكتريسي دينوكلئوئ ي هيناح )2  خزهي سلول ي وارهيد )1

  )89 -بهمن  8آزمون ( »…ي ها سلول دري مركزي ها واكوئل« است؟ نادرست عبارت كدام -17
  .دارند نقش سلول شدن بزرگ در آب جذب با كاكتوس، ي ساقه ميپارانش )1
  .شوند يم افشان گرده حشرات جذب سبب ها زهيرنگ داشتن با سرخس، گلبرگ )2
  .باشند زوزوميلدر ي گوارشي ها ميآنزي حاو توانند يم ج،يهو ي شهير يا ساقه )3
  .اند يدفعي ها فرآورده اي ياتيحيي ايميش مواد ي كننده رهيذخ ناز، گل ي رهيتگياهان  )4

  )89 -آبان  21آزمون (   .دارد …، حتماً …سلول داراي  -18
  ريبوزوم -گرانوم) 4  دهان سلولي -مژك) 3  سانتريول -تاژك) 2ي سلولي        ديواره -نوكلئوئيديي  ناحيه) 1
  
  

  )93فروردين  7آزمون (   .دارد...  قطعاً ،...ي دارا اهيگ هر -19
  يآوند عنصر -دولپه انيرو) 2    ديتراكئ -كننده فتوسنتز تيگامتوف) 1
  تيگامتوف از مستقل تياسپوروف -يعنصرآوند) 4   تيگامتوف به وابسته جوان تياسپوروف -ديتراكئ) 3

  )93 مهر 25آزمون (   ... ،ياستخوان بافت ... غضروف، بافت -20
  .باشد يم خودي ا نهيزمي  ماده در كالژني هارشته فاقد -برخالف) 2  .باشديم كياالستي هارشتهي اديز مقداري دارا -همانند) 1
  .است مشاهده قابل هامفصل محل در -برخالف) 4  .شدبايم مقاومي ونديپ بافتي نوع -همانند) 3

  )92بهمن  25آزمون (   ... دارد نقشي اهيگي ها اندام استحكام در كهي اهيگ سلول هر ،يعلف اهانيگ در -21
  .است اهيگ در مواد تيهدا نقش فاقد) 2  .     باشد داشته رشد تيقابل تواند ينم) 1
  .  است نيدومي  وارهيدي دارا )4    .   دارد وارهيد دري نازكي ها محل) 3
  
  

 سفري در دنياي جانداران: 3فصل
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 )6943كد(

 )93خرداد  23آزمون (  .................. توان نمي -22
  .يافت باشد، تر بزرگ خود ميزبان از كه انگلي) 1
  .يافت شيرين آب ساكن سلولي پر سبز جلبك) 2
  . يافت موسين ي سازنده ي ساده مكعبي پوششي بافت انسان بدن در) 3
  .باشد نداشته نقش سانتريول آن، تاژك ايجاد رد كه يافت تاژكداري جاندار) 4

 )93خرداد  23آزمون (  ..................  سلول است؟ نادرست كدام -23
  . شود مي گياه به ميكروب ورود از مانع پوستك) 2  . باشد نداشته دومين ديواره تواند مي گياه استحكام در مؤثر) 1
  . نمايد عبور وارسي ي نقطه از تواند مي شيمپاران) 4    .باشد زنده تواند مي سوبرين داراي) 3

 ... گفت توان يم، شوند يم ها كروبيمي  حمله برابر در محافظت باعث خود سطح دري اماده ترشح با جواني اساقه ازي قسمتي هاسلول -24
  )93 مهر 25آزمون (  

  .نداوريب وجود به را كرك نام بهيي ساختارها خود سطح در تواننديم هاسلول نيا) 1
  .است كرده دايپي اديز گسترش هاسلول نيا درون زبري آندوپالسمي شبكه ماده، نيا ساخت جهت در) 2
  .دارند كنواختي ريغ و ميضخي ا وارهيد ها،سلول نيا نيريز سطح در موجودي هاسلول ازي اديز تعداد) 3
  .است پوشاندهزياد ي سلول نيبي فضا و بزرگي هاسلول باي بافت فقط راي آوند دستجات با هاسلول نيا نيبي فاصله) 4

  )89 -آبان  21آزمون (   هاي كروماتيني است؟ كدام فاقد رشته -25
  غضروف) 4  رباط) 3  غشاي پايه) 2  غشاي موكوزي) 1

  )89 -بهمن  8آزمون (  تر است؟  صحيح» پوستك«كدام تعريف  براي  -26
  زير اپيدرم برگ ي مترشحه از اليه مري از اسيدهاي چرب، پلي )2  ي جوان هاي اپيدرم ساقه ي ترشح شده از سلول ماده )1
  ي نگهبان روزنه و كرك هاي ويژه ي محافظتي داراي سلول اليه )4  ها بر سطح خارجي برگي سلولي قرار گرفته  ترين اليه خارجي )3
  
  

  )89 -بهمن  8آزمون (   ست؟يچ كند، يم آن وارد را شده دهيجو مجدداً ي غذا استراحت، هنگام جانور كه گوزن ي معده ازي بخش نقش -27
  ها يباكتريي ايميش گوارش )4  سلولز ي هيتجز )3   غذايي ايميش گوارش )2  آب جذب )1

  )93 -بهمن  24آزمون (  كدام عبارت درست است؟ -28
  .شوندهاي فعال تبديل ميي پانكراس، در محيط قليايي به آنزيمپروتئازهاي شيره) 1
  .تري ريز پرز داردده صدها پرز و به تعداد بيشهر سلول پوششي مخاط رو) 2
  .ريزدكند و به دوازدهه ميهاي گوارشي را ترشح ميترين آنزيمريز پانكراس، قويبخش درون) 3
  .هاي روده استاي باكتريي انسان، فعاليت تجزيهي گازهاي موجود در رودهمنشأ همه) 4

  )89 -بهمن  8آزمون (  .شود يم شروع … از آن خروج از بعد … در غذاي كيمكان گوارش -29
  معده -وژپشتك وال )4  معده -يخاك كرم )3  دان نهيچ -گنجشك )2  دان نهيچ -ملخ )1

  )93 -بهمن  24آزمون (  ........تواند نميرسوب كلسترول در مجراي خروج صفرا  -30
  .اليت غدد پاراتيروئيد شودمنجر به افزايش فع) 2  .ي پانكراس شودباعث كاهش كارآيي پروتئازهاي فعال شيره) 1
  .روبين خون شود ، باعث افزايش بيليBهمانند آلودگي به ويروس هپاتيت ) 4  .منجر به كاهش شدت حركات دودي روده شود) 3

  )93 -بهمن  24آزمون (  ............به طور طبيعي در دهان انسان بالغ،  -31
  .ي باالستن سه برابر آروارهي پاييهايي كه دو ريشه دارند، در آروارهتعداد دندان) 1
  .ي باال برابرندي پايين و آرواره هايي كه يك ريشه دارند، در آروارهتعداد دندان) 2
  .ها را دارندهاي پيش بلندترين ريشهدندان) 3
  . هاي پيش و نيش با هم برابر استتعداد دندان) 4

  )89 -بهمن  8آزمون ( … كه دهد يم نشان راي جانوري گوارش دستگاه ازي قسمت مقابل شكل -32
  .بپردازند طيمح با مواد تبادل به مستقل طور هب توانند يم آني ها سلول ي همه )1
  .كند گردش ها سلول انيم در و شده خارجي خوني ها رگ از تواند يم آن خون )2
  .دارد خون انيجر به ازين خودي كريپي ها سلول بهي تنفسي گازها انتقالي برا )3
  .كند هيتجز را شده ديص پوستان سختي برخ خود گوارش ي لوله در دتوان يم )4
  

  گوارش: 4فصل 
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  )89 -بهمن  8آزمون ( شود؟ انجام ها وتيوكاري يدرون ييغشا دستگاهي ها اندامك توسط تواند ينم كدام -33
  زنبق برگ پوستك در كننده شركت مواد ساخت )2  انسان مخرجي خارج حلقوي  ي چهيماه انقباض در دخالت )1
  يجانور سلول در ميتقس دوكي ها رشتهي ده سازمان )4  نيجن در پا انگشتان نيبي ها بافت شدن نابود )3

  )93 -بهمن  24آزمون (  كدام عبارت درست است؟ -34
  .ي درون سلولي دارند هاي هيدروليز كننده ي جانوران، آنزيم همه) 1
  .ي جانوران در بدن خود، محلي براي گوارش مواد غذايي دارند همه) 2
  .ي جانوران، جهت حركت غذا يك طرفه و از دهان به سوي مخرج است در همه) 3
  .ي جانوران، ميزان جذب مواد غذايي به مساحت جذب در روده يا معده بستگي دارد در همه) 4

  )93خرداد  16آزمون (   است؟ نادرست عبارت كدام ريز شكل به توجه با -35
  .روند مي شيپ bي تارها سمت به و شوند مي شروع aي  هيناح ازي ددو حركات معده، موسيك حجم شيافزا دنبال به) 1
  .است انشعاب بدوني ها سلولي دارا b ي ناحيهي ها چهيماه همانند aي  هيناحي ها چهيماه) 2
  .است تر فيضع انقباضاتي دارا و تر نازك b ي ناحيهي ها چهيماه به نسبت aي  هيناحي ها چهيماه) 3
  .شوند مي معدهي  رهيش با آن شدن مخلوط ويي غذا مواد شدن تر نرم باعث bي  هيحناي دودي ها انقباض) 4

  .به حالت استراحت درآيند سرعت به و شده منقبض عيسر طور هب توانند يم ،… دري ا چهيماه بافتي ها سلول -36
  )89 -بهمن  8آزمون (        

  تراليم ي چهيدر )4  لوريپ )3  حلق )2  ايكاردي  دريچه )1
  )89 -بهمن  8آزمون (  است؟ نادرست ،تعبار كدام -37

  .پرزاند زير صدهاي دارا ،ها كولوني موكوزي غشاي ها سلول از يك هر )2                      .دارد را دارو جذب قدرت دهان، مركبي سنگفرش بافت )1
  .دارند وجود معدهي داخل سطح سراسر در نيموس ي كننده ترشح يها سلول )4  .شود يم ساخته ديسريگل يتر ،كيبار ي روده شكلِ يا  استوانهي ها سلول در )3

 )92اسفند  9آزمون (   است؟ حيصح نهيگز كدام -38
 .شود مي دودي حركات اندازي راه باعث آن، ي ديواره پاراسمپاتيك اعصاب تحريك با گوارش ي لوله اتساع )1

 .شود مي ترشح فعال صورت به پپسينوژن، خالف بر هك است انسان نوزاد ي معده ي شيره پروتئازهاي موجود در از رنين) 2

 .ندارد آن ي تخليه شدت بر تاثيري دوازدهه، در موجود كيموس برخالف معده در موجود كيموس شيميايي تركيب) 3

  .شود مي مكانيكي گوارش موجب سنگدان در كه است هايي ماهيچه فاقد دان چينه ي ديواره ملخ، گوارشي دستگاه در) 4
  )92اسفند  9آزمون (   ؟ستين صادق مقابل شكل در شده مشخص جانور دو مورد در عبارت كدام -39

  .دارندي ستيز همي  رابطه جانور دو) 1
  .استي خارج نوع از جانور هردو در لقاح) 2
3( 2O2وCO كنند مي عبور آنهاي ها سلولي غشا از انتشار نديفرآ با.  
  .دارندي سلول درون گوارش سپس وي سلول برون گوارش ابتدا جانور دو هر )4
  
  

    )92اسفند 9آزمون (  ... مقابل، تنفس دستگاه با بالغي دار مهره هر -40
  .كند مي خارج بدن از را ها گامت لقاح،ي برا) 1
  .استي كيالكتر وي كيمكان هاي رندهيگ با پوست ريز دري كانالي دارا) 2
  .دارد قرار زنده داران مهره نيتر فراوان و نيتر وفقم گروه در) 3
  .دهد مي دست ازي نيجن دوران از پس را خوديي گلو ي حفره) 4

  )89 -بهمن  8آزمون (     تنفسي بپردازند؟ يگازها تبادلبه  يتنفس دستگاه با مواد، گردش دستگاه كمك بدون توانند يم يعصب يها سلول ،جانور كدام در -41
  يماه )4   سهره )3  شته) 2  ي خاك كرم )1

  )93 -بهمن  24آزمون (  ........برخالف دستگاه تنفس انسان ........ در  -42
  .هايي توخالي براي حركت هوا وجود نداردلوله -دستگاه تنفسِ بيستون بتوالريا) 1
  .شودها مستقيماً وارد مجراي تنفسي نمي هواي تهويه شده پس از خروج از شش -دستگاه تنفسِ سينه سرخ) 2
  .شودهم خون تيره و هم خون روشن وارد سطح تنفسي مي -ماهي دستگاه تنفسِ گربه) 3
  .سطح تنفسي براي تبادل بهتر گازها الزم است مرطوب باشد -سطوح تنفسي پالناريا) 4
  

  تبادل گازها:5فصل
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 پاسخ صحيح است:    -  هشدار آموزشي:   - ي آموزشي   نكته.  

 )6943كد(

ست
زي

  
  
  
1.   

  .هاي ليپيدي، استروئيدي هستند هورمون 

  .سيرشده هستند جانوري هايچربي بيشتر 
 %)43(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »3«ي  گزينه 

 1-11هاي استروئيدي هستند و همگي ساختاري يكسان و شبيه مولكول كلسترول دارند، با توجه به شكل كلسـترول در شـكل  هاي ليپيدي، هورمون هورمون
  .هاي آلي است ، اين ليپيد داراي حلقه1شناسي و آزمايشگاه  كتاب زيست 7ي  صفحه
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)28. (دار است ي دام گزينه»4«ي گزينه.  

اضافه كردن هيدروژن به حالت جامد د و با اشه بتوان يافت كه سير نشد جانوري نيز مي  و جامداند، پس چربي  سير شده هاي جانوري تر چربي بيش
  .ددرآي

هاي جانوري فسفوليپيدها و كلسترول وجود دارند كـه در سـاختار كلسـترول، دو دم  در ساختار غشاهاي پالسمايي سلول :»1«ي  گزينه: ها رد ساير گزينه
  .هاي هوايي جوان گياه است ي بخش ه پوشانندهمري از اسيدهاي چرب طويل است ككوتين پلي:»2«ي  گزينه. شود آب گريز ديده نمي

  
2.     

  .توانند گليكوژن را ذخيره و در موقع نياز هيدروليز نمايند ي روده مي اي موجود در ديواره هاي ماهيچه اليه 

  .گوارش برون سلولي نيز دارد ،روده به عنوان اندام  
    %)38(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »1«ي  گزينه 

 شود مي تجزيه) روده ي حفره در( ها سلول از خارج در گوارشي هاي آنزيم تأثير تحت جانوري غذايي مواد از حاصل گليكوژن اندام، عنوان به انسان ي روده در
  . باشد تهداش سلولي درون گوارش انرژي، منبع عنوان به تواند مي اي ذخيره گليكوژن) حلقوي و طولي( عضالني ي ها اليه وجود دليل به روده در و

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)41. (دار است ي دام گزينه»2«ي گزينه.  
ي  هاي خود گوارش درون سلولي و نيز به واسـطه هاي درون سلول ي انسان اندامي است كه به كمك آنزيم ي مهم در مورد سوال اين است كه روده نكته

 .ي خود گوارش برون سلولي داردجود در حفرههاي برون سلولي موآنزيم
  

3.     
  .شود مر، درشت مولكولي است كه از واحدهاي كم و بيش يكسان تشكيل مي پلي 
  .مري است كه از گلوكز تشكيل شده است سلولز پلي 

    %)38(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »4«ي  گزينه 
 كه كرد مشخص ها پژوهش بعضي .است پروتئين يك حاصل  مولكول بياورند، وجود به خاصي فضايي شكل و بخورند تاب و پيچ پپتيد پلي چند يا يك گاه هر

 . كند مي رهبري خاص ژن يك را زنجيره هر توليد كه اند شده تشكيل پپتيدي پلي ي زنجيره چند از ها پروتئين از بسياري

اندي اشتباه را انتخاب كردهنهگزيآموزان هميندانش%)45. (دار است ي دام گزينه»2«ي گزينه.  
 كـه يحـال در. شـود يمـ ليتشك دينواسيآم نوع ازچند كه نيپروتئ مانند شود، يم ليتشكي يكسان شيب و كمي واحدها از كه استي مولكول درشت مر، يپل

مـر از  همگي گلـوكز هسـتند، پـس ايـن پلي دقت داشته باشيد مونومرهاي سلولز .است شده ساخته) گلوكز( مشابهي واحدها از كه استي مر يپل سلولز،
   .واحدهاي يكسان نه كم و بيش يكسان تشكيل شده است

 ،»3«ي  گزينـه. كنـد يمـ عبـور ،يديپيفسـفولي غشـا از انـدك مقـدار به ،يكوچك علت به آبي ها مولكول ،»1«ي  گزينه :ها گزينه ريساي نادرست ليدال
  .اندمتفاوت جانداران،مختلف افراد در كه نديآيدرمييهامولكولدرشتصورتبهودانيكسانجانداران ي همه در كوچكيهامولكول

  
4.   

  .دارند خاصي بُعدي سه ساختار هانيپروتئ از هركدام 

  .است دارآهن پروتئيني هموگلوبين 
    %)35(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »1«ي  گزينه 

  .دهديم انجامي ا ژهيو كار و استي خاصي عدب سه شكلي دارا ما بدني هانيپروتئ از كي هر
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)35. (دار است ي دام گزينه»3«ي گزينه.  
  .است مه گروهي دارا خود، ساختار در نيهموگلوب نام بهي نيپروتئ مثال عنوان به. دارندي دينواسيآم ريغ بخش خود ساختار در هانيپروتئي بعض

   .مؤثرند ي ديگر نيزها ميآنز كار ميتنظ دري سلول دروني هاميآنز: »2«ي  گزينه :هانهيگز ريسابررسي 
  .مرازها پلي RNAمراز و پليDNA، نظيردارندتيفعالسلوليهستهدرونزين هانيپروتئ ازي بعض: »4«يگزينه

  
5.     

  .كنند ركت ميهاي متعددي ش در فرآيند تقسيم سلولي پروتئين 

  اميرحسين بهروزي فرد: مؤلف
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 .ها از ساده به دشوار است  در هر فصل چيدمان سؤال

G)تقسيم سلول جانوري شامل مراحل اينترفاز    ,S,G )2 اسـت كـه در هـر  مرحلـه ) سـيتوكينز(، مراحل تقسيم هسته و تقسـيم سيتوپالسـم 1
  .هاي متفاوتي حضور دارند پروتئين

    %)25(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »4«ي  گزينه 
  .دارند دخالت نزيتوكيس در كه ييها نيپروتئ مثل -ب .دارند دخالت وزيم در كهي زيپوفيهي ها هورمون يا و بدن نمو و درش در كه ييها هورمون مثل -الف
  يهمانندساز وي سيرونو در كننده شركتي ها ميآنز مثل -د   ميتقس دوكي ها نيپروتئ مثل -ج
اند ي اشتباه را انتخاب كردهها  گزينه ان همينآموزدانش%)33و29. (هستندداري دامها گزينه»3 و 2«ي  هاگزينه.  

 مرازهـا پلي RNA و DNA، )اي هـاي نشـانه پروتئين(هايي مثـل تيروكسـين يـا هورمـون رشـد  هاي جانوري، هورمون بايد توجه داشت در تقسيم سلول
هـاي  پروتئين(هاي پروتئيني در سيتوكينز  كمربندي از رشتهو نيز ) هاي ساختاري پروتئين(اي  هاي اسكلت هسته پروتئين ،هاي دوك تقسيم رشته) ها نزيمآ(

  .نقش دارند)انقباضي
  

6.   

  .دارد وجود آنزيم نوع هزاران ما بدن سلول درهر 

  .هستند ليپيدها انواعي از هاچربي 
    %)19(گويي  پاسخدرصد . صحيح است »2«ي  گزينه 

 ميآنـز نـوع هـزاراني انتقال نيپروتئي دارا سلول هر همانند كوژنيگل ي كننده رهيذخ سلول هر پس است ميآنز نوع هزاراني دارا سلول هر انسان، بدن در
  .دارد
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)50. (دار است ي دام گزينه»1«ي گزينه.  
  .ها تعلق دارندها به گروه ليپيده همانند چربيبلكستندينيچربهامومكهديكنتوجهاما هستند هايچرب از زتريگرآبهاموم

  
7.  

هـاي بنيـادي در گياهـان سـلول(. رسـانندهايي دارد كه گـوارش سـلولي را بـه انجـام مـيواكوئل مركزي آنزيم ،هاي گياهي بالغتر سلولدر بيش
  .)واكوئل ندارند

  !توجه كنيدهاي موجود در جمالت  قيد به 
    %)50(ي گوي درصد پاسخ »1«ي  گزينه 

  .گياهان پيشرفته سانتريول ندارند. شود و جانوران ديده مي) ها ها و سرخس خزه(سانتريول در گياهان ابتدايي 
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)11(.دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  

  .هاي گياهيي سلولالغ است نه همههاي گياهي ببسياري از سلول گيوجود واكوئل مركزي، ويژ
  

8.     
  .هاي پروتئيني غشا پذيرنده هستند برخي از مولكول 
  .بلعند ها، مواد غذايي را مي بسياري از سلول  

    %)47(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »4«ي  گزينه 
  . هستند پذيرنده هايي مولكول اند، گرفته قرار ييپالسما غشاي خارجي سطح در كه ها آن ويژه به  پروتئيني، درشت هاي مولكول از بعضي
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)27. (دار است ي دام گزينه»1«ي گزينه.  

ريزي به نـام واكوئـل  هاي سيتوپالسمي بلعند، يعني آن را از راه كيسه ها مواد غذايي را مي همان طور كه در هشدار آموزشي عنوان شد، بسياري از سلول
 .دهند ها در هنگام تغذيه واكوئل غذايي تشكيل ميكنند، در نتيجه بسياري از سلول غذايي به سيتوپالسم وارد مي

  
9.  

هـاي هـاي درون ميتوكنـدري و كلروپالسـت سـلولاي كوچـك دارنـد و بـه ريبـوزومهاي پروكاريوتي ساختاري سـاده و انـدازهسلول هاي ريبوزوم
  .تي شبيه هستنديوكاريو

تـر اي بـزرگتـر و انـدازهآندوپالسمي زبر ساختاري پيچيـده يهاي چسبيده به هسته و شبكههاي يوكاريوتي و ريبوزومريبوزوم سيتوسل سلول 
  .نسبت به ريبوزوم پروكاريوتي دارند

   %)35(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »4« ي گزينه 
با هم ) حفاظت و شكل دهي به سلول(اند، ولي از نظر عمل  اهي از نظر  ساختار شيميايي با هم متفاوتگيسلولي ي  ي باكتري و ديواره ديواره
  .اند مشابه

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)19(.دار است ي دام گزينه» 3«ي گزينه.  
دانند كه به مايع شايد معناي سيتوسل را نمي. اندكندري و كلروپالست اشتباه گرفتهآموزان ريبوزوم سيتوسل يوكاريوتي را با ريبوزوم ميتودانشاين 

 .سيتوسلشودصل سيتوپالسم بدون اندامك ميدر ا. شودها گفته مياطراف اندامك
  

10.  
  .ها هستندي آنههاي دربردارندي سلولهاي موجود در هستههايي متفاوت نسبت به ژنهر دو داراي ژن كلروپالست و ميتوكندري 
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 پاسخ صحيح است:    -  شدار آموزشيه:   - ي آموزشي   نكته.  

 )6943كد(

 DNAميتوكندري و كلروپالست مشابه  يDNAهاستي حلقوي باكتري.  
   %)35(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »4«ي  گزينه 

ي  تر ماده بيش .شود در هسته پروتئين توليد نمي. شود هاي آن توليد مي هاي مورد نياز سلول يوكاريوتي، در سيتوپالسم سلول و توسط ريبوزوم پروتئين
 RNA، پروتئين و DNAدر ساختار هستك،. هاي يوكاريوتي، يك يا چند هستك دارند بعضي از سلول. ژنتيكي سلول يوكاريوتي در هسته قرار دارد

  .وجود دارد
اندنتخاب كردهي اشتباه را اگزينهآموزان هميندانش%)15(.دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  

  .كلروپالست و ميتوكندري استيDNAو بخشي از آن شاملقرار داردي ژنتيكي سلول يوكاريوتي درهستهتر مادهبيش
  

11.     
  .ددخالت دار. . . ها و  ارش، پادتنهاي گو هاي ترشحي نظير آنزيم ي آندوپالسمي زبر در ساخت پروتئين شبكه 
  .ها هستند ينترين نوع پروتئ ها مهم آنزيم  

    %)34(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »2«ي  گزينه 
 بـه اسـت قـرار كه دارد عهده به را هايي پروتئين سنتز زبر آندوپالسمي ي شبكه ضمن در و هستند يافته شكل تغيير آمينواسيدهاي تيروئيدي هاي هورمون

  . دارد قرار هسته در تيروكسين ي گيرنده شوند، ترشح سلول از خارج
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)41. (دار است ي دام گزينه»4«ي گزينه.  

  .شوند ها محسوب مي ترين پروتئيني آندوپالسمي صاف داراي آنزيم هستند كه مهمي آندوپالسمي زبر و هم شبكههم شبكه
  

12.   

 خارج آنها از وارد، يا ها سلول به فعال انتقال و انتشار يوسيله به توانند مي ك،هاي كوچ مولكول و ها يون مانند كوچك، بسيار ذرات فقط 
  .شوند

  .كنند مي حركت جهات در تمام و اتفاقي طوربه هامولكول در انتشار 
 %)26(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »3«ي  گزينه 

   .ندارد ATP مصرف بهي ازين و است غلظت بيش جهت در سلول به ورود ط،يشرا نيا در
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)49. (دار است ي دام گزينه»4«ي گزينه.  
 از غلظت بيش جهت برخالف هامولكول ازي تعداد است ممكن نيبنابرا. شوديم انجامي اتفاق صورت به و مختلف جهات در هامولكول حركت انتشار، در

 .كننـد عبـور سلولي غشا از نيپروتئ كمك بدون توانند ينم هاوني مثال عنوان به: »1«ي  گزينه :اندمناسب موارد ريسا: هار گزينهساي .شوند خارج سلول
 .ابدييمشيافزاانتشارسرعت)ييگرمايانرژ(طيمحي گرما شيافزا با: »2«يگزينه

  13.   
كه محيط  ت، لذا حركت آب به آن نقطه براي افزايش پتانسيل آب است درحاليهرجا پتانسيل آب كم باشد، فشار اسمزي آن محيط زياد اس 

   .شودقبلي آن دچار كاهش  پتانسيل آبي مي
  .شوددچار تورژسانس مي 2دچار پالسموليز ولي محيط  1با توجه طرح مقابل، محيط 

  
  

  .ندارند اي كه غشا ندارند مثل آوندهاي چوبي تورژسانس يا پالسموليزهاي مردهسلول 
    %)26( گويي درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 

. تر از محيط خارجي سلول بوده كه آب وارد سلول شده است تورژسانس يعني انبساط سلول در اثر ورود آب به آن؛ پس محيط داخلي سلول غليظ
  .تر باشد بايد غليظدهد، پس محيط خارج سلول  دست مي در پالسموليز سلول آب از

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)12. (دار است ي دام گزينه» 3«ي نهگزي.  
لذا نبايد محيط قبل از تورژسانس يا پالسموليز را با بعد از پديده تورژسانس يا  ،گيرد هاي تورژسانس و پالسموليز بعد از حركت آب صورت مي پديده

بنابراين بايد محيط داخل سلول نسبت به  ،ي تورژسانس نياز است سلول آب جذب كند مثالً براي انجام پديده .كنيدپالسموليز از نظر ميزان آب اشتباه 
  .تر باشد محيط بيرون غليظ

  
14.  

  .ي سلولي گياهان سلولز استهاي گياهي نشاسته و قند ديوارهاي سلولقند ذخيره
  .باشدا ميهي سلولي قارچدقت كنيد كيتين قندساختاري ديواره 

    %)25(گويي  درصد پاسخ. صحيح است »2«ي  گزينه 

. ي سـلولي دخالـت نـدارد ي ديـواره كنـد و در تجزيـه را به قندهاي شيرين تبديل مي) اي ساكاريد ذخيره پلي(آميالز آنزيمي است كه نشاسته 
هاي سلولزي ساخته شده كه در سـيماني از جـنس سـاير  ي سلولي عمدتاً از رشته خوانيد، ديواره كتاب درسي مي 24ي  طور كه در صفحه همان

  1محيط                            2محيط 
  غليظ             رقيق     

  
 جهت حركت آب                                         
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و ) ليگنينـي(هاي گياهي مواد ديگـري مثـل تركيبـات چـوبي  ي بعضي سلول چنين در ساختار ديواره  هم. اند ساكاريدها و پروتئين قرار گرفته پلي
       .                دنشو نيز اضافه مي) مومي يماده(تركيبات ليپيدي مثل كوتين و سوبرين 

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)31(.دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  
سـلولي  يساكاريد موجود در بستر ديوارهآموزان پليدانش. اندرا در نظرنگرفته) كوتيكول(و پوستك )  سوبرين(آموزان تركيبات مومي دانشاين گروه از 
ي اگر در گزينه. اي در داخل سلول گياهي استساكاريد، نشاسته نبوده است و نشاسته قند ذخيرهاند در حاليكه آن پليدر نظر گرفته) آميلوز(را نشاسته 

 .)چون پلي ساكاريد نوعي كربوهيدرات است(شدشد، آن هم صحيح ميبه جاي آميالز، كربوهيدراز نوشته مي»2«
  15.   

   :موارد زير را به خاطر بسپاريد 
  گلوكز، فروكتوز، سلولز، نشاسته، گليكوژن، مالتوز، ساكارز، الكتوز، كيتين: به صورت آزاد مثل                                      

  ها  كربوهيدرات
كدون كه در ساختار  ، كدون، آنتيRNA , DNAو ريبوزوم، ) گليكوپروتئين(به صورت تركيب مثل فاكتور داخلي معده 

  .  بوز يا دئوكسي ريبوز شركت داردها ريآن
تواننـد آمينواسـيد ها ليپيدي اسـت ولـي مـيهستند و ساختمان اصلي كواسروات يهاي كوتاه آمينواسيد هايي از زنجيره ميكروسفرها ريزكيسه 

    .نيز درساختار خود داشته باشند
    %)25( گويي درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  گزينه 

  .قند پنج كربني شركت دارد RNAساخته شده است و در ساختار rRNAريبوزوم از پروتئين و

اند هاي اشتباه را انتخاب كردهگزينه آموزان هميندانش%)15(و %)17(به ترتيب.دار هستندي دامها گزينه»  4«و »  1«ي هاگزينه.  
شوند قبل از غافلگير شدن بهتر است هنگام خواندن سه كتاب سال دوم، هاي ديگر انتخاب ميها از فصلكه گزينه ايهاي تركيبي مقايسهدر مورد تست

  :ها ياد بگيريد، مثالًي آنسوم و پيش دانشگاهي جدولي طراحي كنيد و هريك از تركيبات را با واحد سازنده
  واحد سازنده  تركيب
     آمينواسيد  كپسيد

16.  
  .توليد شودتواند ميها،  آمينواسيد اختار خود پروتئين دارند، پيوند پپتيدي نيزدارند و از هيدروليز كامل آنموادي كه در س

  .خيز هستندجنس ساختارهايي كه در كتاب ذكر شده را به خوبي و با دقت بسيار ياد بگيريد چون اين مطالب بسيار تست 
   %)20(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »4« ي گزينه 

  . استر هستند نه پيوندهاي پپتيدي رو داراي پيوندهاي فسفودي از اين. باشند مي rRNAكننده در ريبوزوم،  اسيدهاي شركت نوكلئيك
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)12(.دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  

  ها پروتئين+ ساكاريدها  ساير پلي+ عمدتاً سلولز  ي سلولي گياهان جنس ديواره: »1«ي  گزينه
ها به دليل داشتن  ساير گزينه .اند كه خزه نوعي گياه است و در ديواره گياهان عالوه بر سلولز، پروتئين و پلي ساكاريد هم وجود دارداين گروه توجه نكرده

هاي  تيغه: »3«ي  هاي همراه آن گزينه و پروتئين DNAداراي  ي نوكلئوئيدي ناحيه: »2«ي  گزينه .پروتئين در ساختار خود پيوند پپتيدي دارند
  )نوعي پروتئين(. را دارندATPي  هاي توليدكنندهباشند كه هم در درون خود و هم بر سطح خود، آنزيم همان كريستاها مي ميتوكندري

  
17.  

  .رسانندهايي دارد كه گوارش سلول را به انجام ميهاي گياهي بالغ، واكوئل مركزي آنزيمتر سلولبيشدر 
  .ها را از كتاب درسي مرور نماييدهاي جانوري و گياهي و تفاوت اين سلولهاي مختص سلولاندامك 

   %)15(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »2« ي گزينه 
  :باشند هاي زير مي هاي مركزي داراي نقش واكوئل

داشتن مواد سمي براي ) 4هاي دفعي  ي مواد شيميايي حياتي و يا فراورده ذخيره) 3جذب آب و دخالت در بزرگ شدن سلول ) 2نقش ليزوزومي ) 1
  !) دار نيست گلتوجه داشته باشيد كه سرخس گياه (ها براي جلب حشرات در بعضي موارد  ها در گلبرگ داشتن رنگيزه) 5دفاع در برخي گياهان 

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)18(.دار است ي دام گزينه» 3«ي گزينه.  
غافل » 2«اند و از گزينه را انتخاب كرده» 3«ي گروهي كه گزينه. باشدهاي گياهي ليزوزوم وجود ندارد و واكوئل مركزي همتاي ليزوزوم ميدر سلول

  !!دار نيست كه بخواهد در گلبرگش واكوئل هم داشته باشدان نبوده كه سرخش اصالً گياه گلاند حواسششده
  

18.  
  .هاي زنده داراي ريبوزوم هستندي سلولهمه 
هايي مثل تريكودينا وجود دارد، ولي مژك در ساير جانـداران مثـل بافـت پوششـي مجـاري تنفسـي انسـان نيـز وجـود  سلولي دهان سلولي در تك 
  .دارد

    %)14(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي گزينه 
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 پاسخ صحيح است:    -  شدار آموزشيه:   - ي آموزشي   نكته.  

 )6943كد(

هاي كوچك و  درون كلروپالست، ريبوزوم. گرانوم ساختاري مربوط به كلروپالست است، سلولي كه كلروپالست داشته باشد، حتماً ريبوزوم دارد
  . وجود داردساده 

اند هاي اشتباه را انتخاب كرده گزينه همينآموزاندانش%)17و15(.دار هستندي دامها  گزينه» 2و 1«ي هاگزينه.  
  .ها ديواره دارند باكتري تر بيش كه  ها وجود دارد، در حالي ي نوكلئوئيدي در باكتري ناحيه

دهـان سـلولي در : »3 « تشريح گزينه . هاست ها است ولي سانتريول ساختاري مختص يوكاريوت ها و يوكاريوت تاژك ساختاري مشترك در پروكاريوت
  .هايي مثل تريكودينا وجود دارد، ولي مژك در بدن ساير جانداران مثل بافت پوششي مجاري تنفسي انسان نيز وجود داردسلوليتك

  
19.     

  .داراي عناصر آوندي هستند) دار گياهان گل(در ميان گياهان، تنها نهان دانگان   
  .تر است هاي رويان بازدانگان دو، يا بيش تعداد لپه  

    %)49(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »4«ي  گزينه 
  .  است گامتوفيت از مستقل اسپوروفيت گياهان اين در شود، مي ديده) دانگان نهان( دار گل گياهان در آوندي عناصر
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)31. (دار است ي دام گزينه»2«ي گزينه.  

گياهاني كه رويان دو لپه دارند، هم بازدانگان و هم نهان . اند آوندي عناصر فاقد گياهان اين كه شود مي ديده نيز بازدانگان در لپه دو رويان: »2« ي گزينه
   .اند  )نهان دانه(دار  عناصر آوندي مختص گياهان گلبايد بدانيم در حالي كه . شود دانگان را شامل مي

 از آونـدي گياهـان ي همـه در تراكئيد :»3« ي گزينه. هستند آوند فاقد گياهان اين زيرا نيست؛ صادق گيان خزه مورد در: »1« ي گزينه: ها گزينه ساير رد
 .استگامتوفيتازمستقلهموارهاسپوروفيتهاآن در كه دارد وجود دانگاننهانجمله

  
20.   

  .ندهست مقاومي ونديپ بافت دو هر و غضروف استخوان 

  .هاي بافت پيوندي هستندرشته از نوع دو )االستيك( پذير انعطاف هايرشته و هاي كالژنرشته 
 %)43(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »3«ي  گزينه 

 بافـت نـوع نيتـرسـخت زين استخوان و است مقاومي كيمكاني فشارها برابر در غضروف. شونديم محسوب مقاومي ونديپ بافت دو هر استخوان و غضروف
 محـل در. اسـت شـده اسـتخوان ترشيبي سخت و غضروف ترشيب انعطاف باعث تفاوت نيا. داردي محافظت نقش بدني هابخشي بعض رد و استي ونديپ

  .شود يم مشاهده غضروف همو  استخوان هم مفصل
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)28. (دار است ي دام گزينه»2«ي گزينه.  

  .است متفاوت هاآن درهارشته نيا نسبت اما دارندوجودكياالستوكالژنيهارشتهي پيونديهابافت كدام از هراشيد در توجه داشته ب
  

21.     
  .هاي كالنشيم، اسكلروئيد، فيبر، تراكئيدها و عناصر آوندي در استحكام  گياهان علفي نقش دارند سلول 
  .اند استحكامي مرده هاي كالنشيم، مابقي اين سلول يبه استثنا  

     %)40(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »3«ي  گزينه 
  .شود يم گفته الن ها محل نيا به كه هستند خود وارهيد دري نازكي ها محلي داراي اهيگي ها سلول
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)31. (دار است ي دام گزينه»2«ي گزينه.  

و عناصـر آونـدي تراكئيدها . فيبر، اسكلروئيد، تراكتيد و عناصر آوندي وجود دارددر در استحكام گياه نقش دارد، ليگنين ) ليگنين(لي چوب ان عدر گياها
  . نقش دارند) آب و مواد معدني(ي خام  ها در هدايت شيره اين سلول. هادي چوب هستند  جزو بافت

  .دارند نينخستي وارهيد ها ميكالنشي ول دارندنيدوميوارهيدهامياسكلرانش:4ينهيگز.دداررشد تيقابل كه ميكالنش مثل:1نهيگز
  

22.     
  .هاي نفرون وجود دارد بافت پوششي مكعبي ساده در ساختار لوله 
  .كند تر از آن است، زندگي و از بدن آن تغذيه مي انگل معموالً روي ميزبان كه بزرگ  

    %)38(گويي   درصد پاسخ .صحيح است  »3«ي  گزينه 
 كـه اند شده تشكيل) مخاطي( موكوزي غشاي نام به پوششي بافت نوعي از) ميزراه و ميزناي( ادراري مجراهاي و تنفسي مجاري گوارش، ي لوله داخلي سطح
  . دارد وجود نفرون هاي لوله در ساده مكعبي پوششي بافت ولي باشد مركب سنگفرشي يا ساده سنگفرشي تواند مي
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)39. (دار است ي دام گزينه»1«ي گزينه.  

تـر باشـد، در  توان انگلي يافت كه از ميزبان بزرگ كند با توجه به اين توضيح مي تر از آن است زندگي مي دقت كنيد انگل معموالً روي ميزبان كه بزرگ
  .ميزبان است  ِيپرندهي انگل براي  جوجه ي كوكو به عنوان حقيقت جوجه

  .نداردسانتريولي ساختار ها باكتريتاژك)4.استشيرينآبساكنوپرسلوليسبزجلبك ولوكس) 2 :.ها گزينهسايررد
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23.     
  . باشد سلول ميشود و فاقد  است كه توسط سلول هاي روپوستي ترشح مي) مري از اسيدهاي چرب طويل پلي(اي كوتيني  پوستك اليه 
  .اي مومي است كه در اطراف آندودرم است سوبرين يا چوب پنبه، اليه  

    %)27(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »2«ي  گزينه 
  . ندارد وجود سلول آن در پس نيست، سلولي ي اليه كوتيكول يا پوستك
اندتباه را انتخاب كردهي اشگزينهآموزان هميندانش%)49. (دار است ي دام گزينه»3«ي گزينه.  

  .ها در عرض ريشه نقش مهمي دارند اند و در حركت آب و يونها زندهاين سلول.ي خود سوبرين دارندندودرم ، در ديوارهيا آ هاي درون پوستسلول
  

24.   

  .ي ضخيم سلولزي و غيريكنواخت دارند هاي كالنشيم ديواره سلول 

  .ست استي روپوكرك نوعي سلول تمايز يافته 
 %)25(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »3«ي  گزينه 

سرما محافظت نفوذ و  آب چنين تبخير ها و هم ي ميكروب هاي زيرين در برابر حمله از سلول) پوستك(هاي روپوستي ساقه با ايجاد كوتيكول  سلول
در سطح . شود هاي هوايي گياه مشاهده مي شد و در قسمتبا مري از اسيدهاي چرب طويل مي پوستك از كوتين ساخته شده است كه پلي. كنند مي

ي ضخيم سلولزي و  باشد كه ديواره هاي كالنشيم مي سلولاز ي پوست قرار دارد و بخش خارجي پوست داراي تعداد زيادي  ها اليه زيرين اين سلول
  .)هاي جوان گياه وجود دارد بخش هاي جوان و ساير ست كه در ساقهبافت كالنشيم بافتي استحكامي ا. (غيريكنواخت دارند

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)57. (دار است ي دام گزينه»1«ي گزينه.  
هاي روپوستي بـه وجـود  آيد و مثل مژك و تاژك نيست كه در سطح سلول هاي روپوستي به وجود مي كرك نوعي ساختار سلولي است كه از تمايز سلول

طور كـه  همـان. طور كه توضيح داديم، كوتين از اسيدهاي چرب طويل ساخته شده است و ساختار ليپيـدي دارد همان: »2«ي  گزينه :ساير گزينه ها .بيايد
رش ها جهت ساخت كوتين نياز بـه گسـت ي ساخت ليپيدها را برعهده دارد و در نتيجه در اين سلول ي آندوپالسمي صاف وظيفه دانيد در سلول، شبكه مي

باشد در حالي كه در بين  توضيح داده شده است، بافت پارانشيمي مي) 4(ي  بافتي كه در گزينه: »4«ي  گزينه. باشد، نه زبر ي آندوپالسمي صاف مي شبكه
 .ها هم وجود دارندروپوست و دستجات آوندي انواع ديگري از بافت

  
25.  

اي به نام كرومـاتين را تشـكيل شوند و تودههاي باريك و درهم تنيده ديده ميتهها به صورت رشوقتي سلول درحال تقسيم نيست، كروموزوم
  .دهندمي

  .هاي كروماتيني هستند مانند اريتروسيتهايي كه هسته ندارند فاقد رشتهدقت كنيد كه سلول 
    %)25(گويي  درصد پاسخ. صحيح است »2«ي  گزينه 

هاي كروماتيني در هسته وجود دارند، غشاي پايه ساختار سلولي  دوم مشخص شده، رشته كتاب سال 26ي  صفحه 2-16طور كه در شكل  همان
  . اند رهاي ديگر بافت كه ساختا باشد، در حالي ساكاريدهاي چسبناك مي اي و پلي هاي رشته ندارد و از جنس پروتئين

  .باشند غشاي موكوزي نوعي بافت پوششي و رباط و غضروف نوعي بافت پيوندي مي
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)18(.دار است ي دام گزينه» 1«ي زينهگ.  

اند در صورتي كه غشـاي موكـوزي نـوعي بافـت اند، غشاي موكوزي را نوعي غشاي پالسمايي در نظرگرفتهآموزاني كه اين گزينه را انتخاب كردهدانش
ي غشا را به اشتباه غشاي پايه را نوعي بافت پيوندي درنظر گرفته باشند و فريب كلمهبايد آموزان اين دانش ضمناً. كندپوششي است و موسين ترشح مي

 .خورده باشند در حاليكه غشاي پايه سلول ندارد و از جنس پروتئين و پلي ساكاريد است
  

26.  
  .ي ساقه و ريشه هستندي روپوستهاي نگهبان روزنه و كرك سه نوع سلول تمايز يافتهتاركشنده، سلول

  .ي زير اپيدرم شود نه از اليه كوتين از خود اپيدرم توليد مي 
 %)13(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »1«ي  گزينه 

  . شودي جوان ترشح ميهاي اپيدرم ساقهاي حاوي اسيدهاي چرب طويل است و از سلولكوتيكول يا پوستك ماده
  .  ي زير اپيدرم نه از اليهشود  كوتين از خود اپيدرم توليد مي

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)17(.دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  
 .باشدي ليپيدي است و فاقد سلول مي پوستك يك اليه

  
27.  

  .جودميآن را كند و مجدداً جانور نشخواركننده هنگام استراحت غذا را از نگاري وارد دهان مي
  .ي ملخ استنقش هزارال شبيه نقش روده. شودشود و آب آن جذب ميغذاي دوباره جويده شده از دهان وارد هزارال مي 

   %)45(گويي   درصد پاسخ . صحيح است »1« ي گزينه 



  8989                 پيش تجربيپيش تجربيمتداول متداول اشتباهات اشتباهات                           
  

  

 پاسخ صحيح است:    -  شدار آموزشيه:   - ي آموزشي   نكته.  

 )6943كد(

از جويدن مجدد، آن را به هزارال گردانند و پس  نشخواركنندگان به هنگام استراحت، غذاي موجود در سيرابي و نگاري را مجدداً به دهان برمي
  .فرستند، تا آب آن جذب شود مي

اند ي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)38(.دار است ي دام گزينه» 2«ي گزينه.  
هم » 4«اند كه در آن صورت گزينه اما اين گروه دقت نكرده. شوداند كه غذا پس از جويده شدن مجدد، از دهان وارد شيردان مياين گروه تصور كرده

 .كندشد چون آن هم نقش شيردان را بيان ميدرست مي
  

28.   

  .قليايي است pHروده داراي  

  .سلول پوششي  مخاط روده ريزپرز دارد 
 %)43(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »1«ي  گزينه 

البته درون . آيندود به روده و در محيط قليايي آن به صورت فعال در مياند، اما پس وري پانكراس درون پانكراس غيرفعالپروتئازهاي شيره 
  .قليايي است pHشوند، داراي ها قليايي است، اما به هر حال محلي كه پروتئازهاي پانكراس فعال ميپانكراس نيز محيط اين آنزيم

اندرا انتخاب كرده ي اشتباهگزينهآموزان هميندانش%)31. (دار است ي دام گزينه»2«ي گزينه.  
  .هاي روده سلول پوششي وجود داردي پرزآموزان عزيز دقت داشته باشيد سلول پوششي مخاط روده پرز ندارد بلكه در ناحيهدانش
  . ها است بخشي از اين گازها حاصل فعاليت باكتري:»4«يگزينه.سازدريز پانكراس آنزيم ميبخش برون: »3«يگزينه

  
29.  

  .دهدشوند و در نتيجه گوارش مكانيكي روي ميهاي آرواره مانندي كه در اطراف دهان ملخ قرار دارند، باعث خردكردن غذا ميصفحه 
  !كرم خاكي معده ندارد 

 %)43(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »2« ي گزينه 
  .شود معده شروع مي دان، معده قرار دارد و گوارش مكانيكي و گوارش شيميايي در در گنجشك، بعد از چينه

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)17(.دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  
  .انداند و احتماالً گوارش شيميايي را درنظر گرفتهي مكانيكي در صورت تست دقت نكردهدانش آموزان به كلمهاين

  
30.   

  .شودراس ميصفرا سبب تسهيل عملكرد ليپاز پانك 

  . هاي محلول در چربي نقش داردها و ويتامينصفرا در جذب چربي 
 %)37(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »1«ي  گزينه 

عمل . شودتشكيل سنگ مانع از ورود صفرا به روده مي. دشوي خروجي آن، سنگ صفرا ايجاد ميي صفرا يا مجرابر اثر رسوب كلسترول در كيسه
  .شود، نه پروتئازتوسط صفرا تسهيل مي ليپاز پانكراس

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)40. (دار است ي دام گزينه»2«ي گزينه.  
سيم براي جذب كل Dويتامين . شوداختالل ايجاد مي Dهاي محلول در چربي از جمله ويتامين ها و ويتاميندر صورت ايجاد سنگ صفرا، در جذب چربي

  .يابد و براي جبران آن فعاليت غدد پاراتيروئيد افزايش خواهد يافتبنابراين كلسيم خون كاهش مي. در روده الزم است
ن با اختالل در خروج صفرا، از شدت حركات دودي شود، بنابراي حركات دودي روده مي وجود امالح صفرا باعث تشديد :»3«ي  گزينه: هاساير گزينه

نيز نوعي بيماري كبدي  Bهپاتيت . يابدهاي خوني و كبدي نيز بيلي روبين افزايش ميعالوه بر سنگ صفرا در بيماري: »4«ي  گزينه. شودروده كاسته مي
 .شوداست كه بر اثر آلودگي به ويروس، اين بيماري ايجاد مي

  
31.   

  .هاي آسياي بزرگ در فك باال سه ريشه و در فك پايين دو ريشه هستند دندان 

  .است ها در فك پايين و باال متفاوتي دندانتعداد ريشه 
 %)33(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »1«ي  گزينه 

در فك باال دو دندان آسياي كوچك جلويي داراي . ها شش عدد هستند هاي آسياي بزرگ دو ريشه دارند كه اين دندان ي پايين، دندان در آرواره 
  .دو ريشه هستند

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)40. (دار است ي دام ينهگز»2«ي گزينه.  
  .دندان آسياي كوچك جلويي در فك پايين تك ريشه ولي در فك باال دو ريشه هستندي دام بايد توجه داشت دودر ارتباط با گزينه

  
32.  

. ي گوارشي يـك راه بـه خـارج دارد و آن دهـان اسـتكيسه. گوارشي دارند ي تنان است، كيسهجانوران ساده و ابتدايي مثل هيدر كه از كيسه 
  .پردازدهاي جاندار ميكيسه گوارشي به گوارش و توزيع غذا بين سلول

  !تنان خون ندارندكيسه 
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 .ها از ساده به دشوار است  در هر فصل چيدمان سؤال

   %)33(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »1« ي گزينه 
اين . طور مستقل به تبادل مواد با محيط بپردازند توانند به هاي آن مي ي سلول هي سلولي ساخته شده است و هم تنان از دو يا سه اليه بدن كيسه

    .ي گوارشي هستند جانداران فاقد خون و نيز فاقد لوله
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)21(.دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  

 !ي گوارش نداردد ولي لولهپوستان را دارهيدر توانايي تجزيه سخت
  

33.  
دهنـد كـه دسـتگاه غشـايي اي درون سيتوپالسم تشـكيل مـياند و شبكههم مرتبط تشكيل شدههاي يوكاريوتي از غشاهاي بهگروهي از اندامك

  . شونددروني ناميده مي
هـم پيوسـته شـبكه رين مثـال بـراي غشـاهاي بـهانـد امـا بعضـي از هـم جـدا هسـتند و بهتـهـم پيوسـتهطور فيزيكي بـهبعضي از اين غشاها به 

  .آندوپالسمي است
 %)32(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »4« ي گزينه 

  .باشند ها ساختارهايي بدون غشا مي سانتريول. شود ها انجام مي هاي دوك تقسيم در سلول جانوري توسط سانتريول دهي رشته سازمان
  .باشند ها مي مربوط به فعاليت ليزوزوم: »3«ي  گزينه. شوند دوپالسمي صاف سنتز ميي آن اسيدهاي چرب توسط شبكه: »2«ي  گزينه

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)13(.دار است ي دام گزينه» 1«ي گزينه.  
  .اندها فراموش كردههي يون كلسيم براي انقباض ماهيچآندوپالسمي صاف را در ذخيره ي اين گروه احتماالً نقش شبكه

  
34.   

  .هاي خود،  ليزوزوم دارندي جانوران درون سلول همه 

  .است متفاوت مختلف، جانوران در آن گوارش هايروش و غذا نوع 
 %)31(گويي  پاسخدرصد . صحيح است  »1«ي  گزينه 

هاي پير و فرسـوده را ها و اندامكهاي مواد غذايي، ميكروبمولكول هاي ليزوزومي دارند كه با كمك آن درشتهاي خود، آنزيمي جانوران درون سلول همه
  .كنندهيدروليز مي

اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)38. (دار است ي دام گزينه»2«ي گزينه.  
پس فاقد محلي براي گوارش مواد  ،ندارد گوارشي يلوله و اناي در انسان است، دهي دام بايد توجه داشت كه كرم كدو كه انگل رودهدر ارتباط با گزينه

  :هاساير گزينه .غذايي است
  .كندكرم كدو از سطح بدن خود مواد غذايي را جذب مي: »4«يگزينه.ي گوارشي دارنداين جمله در مورد جانوراني صحيح است كه لوله: »3«يگزينه

  
35.     

  .شود د ميوس در اثر حركات دودي معده ايجامكي 
  .هاي دودي در مجاورت پيلور شديدتراند انقباض  

    %)27(گويي   درصد پاسخ. صحيح است  »1«ي  گزينه 
 بـر آن ي شـيره هـاي آنـزيم اثر و معده حركات اثر بر معده كيموس كه درحالي گيرد، مي صورت معده به غذا ورود از بعد دقيقه چند دودي حركات شروع
  . شود دودي حركات شروع موجب كه اين نه گيرد مي شكل دودي حركات اثر در معده كيموس واقع در. شود مي حاصل غذايي مواد روي
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)41. (دار است ي دام گزينه»4«ي گزينه.  

هـاي  انقباض. هسند و انقباضات شديدتري دارند )a(نواحي بااليي معده  قطورتر از )b(ي پيلور  ي معده در ناحيه هاي صاف حلقوي و طولي ديواره ماهيچه
  .شود ي معده مي با شيرههاتر شدن مواد غذايي و مخلوط شدن آنشديدتر و باعث نرم )b(دودي در مجاورت پيلور 

  
36.  

  .دارندتري نگه ميشوند و انقباض خود را مدت بيشاي صاف دوكي هستند و به آهستگي منقبض ميهاي ماهيچهسلول 
  .اندكنند، از نوع صافكه غير ارادي كار مي …ها و، مثانه، مجاري ادرار، سرخرگ)…مري، معده، روده و(ي گوارشي هاي پيرامون لولهماهيچه 

   %)25(گويي   درصد پاسخ. صحيح است »2«ي  گزينه 
. دارند تري انقباض خود را نگه مي شوند، ولي به مدت بيش تري منقبض مي طور آهسته هاي اسكلتي به ي صاف نسبت به ماهيچه هاي ماهيچه سلول

    .هاي اسكلتي وجود دارند در ابتداي حلق، ماهيچه
اندي اشتباه را انتخاب كردهگزينهآموزان هميندانش%)12(.دار است ي دام گزينه» 4«ي گزينه.  

-كردند كه در دريچهدانستند بايد توجه ميآموزان اين موضوع را نميضمناً حتي اگر دانش .ويژگي مطرح شده مربوط به ماهيچه اسكلتي است نه قلبي

  .كندها را باز و بسته مياي وجود ندارد و جهت جريان خون اين دريچهلختي بافت ماهيچه 3هاي ميترال و 
  

37.  
هاي پوششي مخاط روده شوند به سهولت وارد سلوليل ميها كه پس از گوارش به مونوگليسريدها، دي گليسريدها و اسيدهاي چرب تبدچربي

  .شوندهاي لنفي ميآيند و آن گاه وارد مويرگشوند و مجدداً به صورت تري گليسريد درميمي
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