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دبیردرسزمان

مبحث

نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟1

"تمامی یاخته های سازندۀ بافت ............ واجد ............ هستند."

پوششی - شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی متصل به غشاء   پالسمایی (1

پیوندی - مادۀ زمینه ای شفاف و سفیدرنگ، با قابلیت پشتیبانی از بافت پوششی (2

ماهیچه ای - یک یا چند مرکز کنترل  کنندۀ فعالیت های زیستی یاخته (3

عصبی - رشته های سیتوپالسمی هدایت  کنندۀ پیام عصبی (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می نماید؟2

"همۀ جانداران سالم به طور طبیعی............"

الف) می توانند یاختۀ جدید تولید کنند.

ب) سطحی از حیات را دارند.

ج) به محرک های محیطی پاسخ می دهند.

د) از تعدادی یاخته تشکیل شده اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟3

"باتوجه به شکل زیر (در) شمارۀ ............ شمارۀ ............"

1 برخالف - 2، یاخته هایی دارد که مواد دفعی آن ها به خوناب وارد (1

می شود.

3 همانند - 2، متعلق به بافتی است که اتصال دهندۀ بافت های دیگر به (2

یکدیگر است.

2 همانند - 1، حداقل دو نوع رشتۀ پروتئینی در فضای بین یاخته ای وجود (3

دارد.

3 برخالف - 1، تماس بین یاخته ای زیادی دارد. (4

مجموعه راشا کنکورزیست دهم45

فصل 1 دنیای زنده
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چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل نمی  کند؟4

"ممکن است در ماهیچه  ای که دارای ............ باشد ............ مشاهده ............

الف. سلول  های چندهسته  ای - تحریک به وسیلۀ نورون  های دستگاه عصبی محیطی پیکری - شود.

ب. سلول  های دوکی  شکل - اثری بر میزان نور ورودی به چشم - شود.

ج. حرکات غیرارادی - اتصال به استخوان به وسیلۀ زردپی - نشود.

د. سلول های منشعب و حرکات تند و کوتاه - تنظیم توسط نوعی غدۀ درون  ریز - نشود.

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

در یک سلول جانوری، تمامی پروتئین های غشا ....................(با تغ�ر)5

منافذی برای عبور مواد ایجاد می کنند. (1

به زنجیرۀ کوتاهی از مونوساکاریدها پیوند دارند. (2

بخشی اختصاصی برای اتصال به پیش ماده دارند. (3

با بخش آب دوست فسفولیپید های غشا در تماس اند. (4

در رابطه با غشاء یاخته ای درستی یا نادرستی چندمورد همانند عبارت زیر است؟6

"همۀ زنجیره های کوتاه کربوهیدراتی متصل به مولکول های پروتئینی سمت بیرونی غشاء، فاقد انشعاب هستند."

الف) معموًال بخش بزرگی از پروتئین های سراسری غشاء با بخش بزرگی از مولکول های فسفولیپیدی در تماس اند.

ب) کانال های الزم برای جابه جایی یون ها اغلب از جنس پروتئین های سراسری می باشند.

ج) مولکول های کلسترول با پروتئین های سطحی غشاء می توانند تماس داشته باشند.

د) اغلب لیپیدهای غشاء دارای دو دم در بخش مرکزی دو الیه غشایی هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند گزاره در ارتباط با پروانه مونارک به درستی عنوان شده است؟7

الف) مطالعه شیوه های مسیریابی و مهاجرت آن عالوه بر پی بردن به راز های آفرینش در بهبود زندگی انسان مؤثر است.

ب) سموم فعال این پروانه پس از شکار شدن در لوله گوارش پرنده شکارچی فعال می شود.

ج) همانند کبوتر خانگی جهت یابی را با استفاده از نشانه های محیطی انجام می دهد.

د) یاخته های مؤثر در جهت یابی آن تنها در طول روز اثر محرک را دریافت می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در یک یاختۀ جانوری، ............ برخالف ............ قطعًا نیازمند حضور پروتئین های غشایی نیست.8

اسمز - انتقال فعال (2 انتقال فعال - انتشار تسهیل شده (1

انتشار تسهیل شده - برون رانی (4 انتقال فعال - درون بری (3
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نمی توان گفت همۀ ............9

جانوران، می توانند وضع درونی پیکر خود را در محدوده ثابتی نگه دارند. (1

جانداران، موجوداتی مشابه خود را به وجود می آورند. (2

جانوران، به محرک های محیطی پاسخ می دهند. (3

جانداران، سطحی از سازمان یابی دارند و منظم اند. (4

باتوجه به الیه هایی از ساختار بافتی قلب که دارای بافت پیوندی رشته ای هستند، کدام گزینه همواره صحیح است؟10

"هر الیه ای که ............ است."

توسط رگ های کرونری قلب تغذیه می شود، حداقل از دو نوع بافت تشکیل شده (1

واجد بافت پوششی در مجاورت مایع بین برون شامه و پیراشامه است، دارای یاخته های انگشتری  شکل (2

مستقیمًا در تماس با خون درون قلب قرار می گیرد، واجد تعدادی برجستگی در ساختار خود (3

در تشکیل دریچه های قلبی نقش دارد، دارای یاخته های تحریک  شونده توسط دستگاه عصبی پیکری (4

امروزه علم زیست شناسی ............11

با بهره گیری از نگرش بین رشته ای در شاخه زیست فناوری محصوالت تولید شده با استفاده از موجود زنده را بهبود (1

می بخشد.

پیکر جانداران را مجموعه از از اعضا می داند که به تنهایی بامعنا بوده و در نمای کلی معنای جدیدی پیدا می کنند. (2

با انتقال انسولین حیوانی به بدن انسان از فرآیند های مهندسی ژنتیک بهره گرفتند. (3

پیشرفت های سریع در مهندسی ژنتیک را یکی از موضوعات اخالق زیستی می داند. (4

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟12

الف) در هر سطحی از حیات، نمی توان شاهد بروز ویژگی های جدیدی بود.

ب) بوم سازگان حتمًا از یک اجتماع و چند زیستگاه تشکیل شده است.

ج) همۀ یاخته های زنده، ویژگی های مشترکی دارند.

د) سطوح سازمان یابی در همۀ جانداران یوکاریوتی، باالتر از پروکاریوتی است.

1 (2 4 (1

3 (4 2 (3

در ارتباط با عوامل محافظت کننده از اندام های لوبیایی  شکل بدن می توان گفت، همۀ آن ها ............13

جزء بافت پیوندی بوده و حاوی رشته های پروتئینی هستند. (1

تنها از قسمت های فوقانی اندام ها محافظت می کنند. (2

در محافظت از کلیه ها و حفظ موقعیت آن ها نقش مؤثری دارند. (3

می توانند به دنبال تحلیل رفتن، دچار تاخوردگی میزنای شوند. (4
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کدام مورد نشان دهندۀ انتشار ساده از عرض غشاء برای یک ماده با مقدار مشخص است؟14

(2 (1

(4 (3

چند مورد در ارتباط با همۀ سلول های بدن یک فرد بالغ که توانایی هیدرولیز (آبکافت) گلیکوژن را دارند، صحیح است؟15

الف- تجزیۀ گلوکز را همواره در سیتوپالسم شروع می نمایند.

ب- تنظیم چرخۀ سلولی آن ها، در سه زمان اصلی رخ می دهد.

ج- فقط با کمک آنزیم های درون سلولی خود فعالیت می کنند.

د- گلوکز را به طور مستقیم از انشعابات سرخرگ ها دریافت می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

وجه اشتراک و تمایز بافت پیوندی سست و متراکم به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟16

تولید گلیکوپروتئین های ماده زمینه ای - داشتن رشته های کشسان (1

فضای بین یاخته ای زیاد - ماده زمینه ای کم (2

داشتن رشته های کشسان در کنار کالژن - پشتیبانی از بافت پوششی (3

ترشح مولکول های ماده زمینه ای - داشتن انعطاف پذیری (4

کدام عبارت در رابطه با پستانداران نشخوارکننده به درستی بیان شده است؟17

1) نسبت به بقیه مهره داران، مصرف انرژی و اکسیژن نسبتًا باالیی دارند. 

2) در معده واقعی این جانوران، جذب مواد غذایی گوارش یافته صورت می گیرد. 

3) عامل تسهیل کننده حفظ فشار در سامانه گردش خون آن ها در همه خزندگان مشاهده می شود. 

4) آنزیم های تجزیه کننده پلی ساکارید مورد استفاده در پارچه سازی، در سیرابی جانور ساخته می شوند. 
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کدام گزینه در ارتباط با پروانه مونارک به نادرستی بیان شده است؟18

دانشمندان به تازگی وجود یاخته های پوششی در بدن پروانه مونارک را یافته اند و با آن معمای مسیریابی مونارک را کشف (1

کرده اند.

یاخته های عصبی مؤثر در مسیریابی آن ها در طول روز و به محرک نور خورشید پاسخ می دهند. (2

جمعیت این پروانه ها با کمک جایگاه خورشید در آسمان به سمت مقصد حرکت می کنند. (3

همانند سار ها پروانه مونارک به صورت گروهی مهاجرت می کنند. (4

ممکن نیست پروتئین های موجود در خوناب ............ .19

در حمل گازهای تنفسی دخالت داشته باشند. (1

در جذب و انتقال یون ها دخالت کنند. (2

در تنظیم فشار اسمزی خون نقش داشته باشند. (3

با شکسته شدن در فرآیند انعقاد خون دخالت کنند. (4

همه پروتئین ها غشاء  پالسمایی ............20

در دو الیه غشاء  فسفولیپیدی امتداد یافته اند. (2 با سر آبدوست فسفولیپید ها در تماس اند. (1

سراسری، ممکن نیست نقش آنزیمی داشته باشند. (4 سطحی، در تماس با رشته پلی ساکاریدی اند. (3

+Aتصویر زیر بخشی از غشای گویچۀ قرمز فردی با گروه خونی  را نشان می دهد. کدام گزینۀ درست است؟21

1 همانند 4 توسط آنزیمی ساخته شده است که درون هسته تولید می شود. (1

5 می تواند هیدرات کربن  باشد که توسط نوعی آنزیم پروتئینی از روی ژن  تولیدشده (2

است.

شمارۀ 4 تحت هیچ شرایط طبیعی نمی تواند مربوط به پروتئین  مسئول گروه خونی  (3

باشد.

شمارۀ 3 همانند شمارۀ 2 می تواند در تع�ن گروه خونی اصلی این فرد نقش داشته باشد. (4

AA

DRh
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در کدام گزینه نام فرایندهای بیان شده در عبور مواد در عرض غشا به ترتیب درست بیان شده است؟22

الف) فرایندی که براساس شیب غلظت و بدون مصرف انرژی زیستی انجام می گیرد.

ب) فرایندی که همواره از ATP استفاده می شود.

ج) فرایندی که در آن از مولکول های پروتئینی استفاده می شود.

د) فرایندی که بعضی یاخته ها می توانند آن را انجام دهند.

انتشار ساده - درون بری - انتشار تسهیل شده - درون بری (1

انتشار تسهیل شده - انتقال فعال - انتشار ساده - اسمز (2

اسمز - برون رانی - انتقال فعال - انتقال فعال (3

انتقال فعال - درون بری - انتقال فعال - درون بری (4

بندارۀ داخلی میزراه ............ بندارۀ خارجی آن ............23

برخالف - در طول مجرای میزراه قرار می   گیرد. (1

برخالف - توسط نورون   های حرکتی عصب   دهی می   شوند. (2

همانند - در کودکان به صورت ارادی کنترلی بر آن وجود ندارد. (3

همانند - از یاخته   های ماهیچه   ای دوکی   شکلی تشکیل شده است. (4

باتوجه به تصویر زیر، چند مورد از موارد زیر درست است؟24

- در بخش "هـ" شبکه ای از رشته های دارای پیوند پپتیدی و غیرپپتیدی وجود دارد.

- در بخش "ج" همانند بخش "د" نوعی نوکلئوتید سه فسفاته آبکافت می شود.

- در بخش "الف" هیدرات کربن برخالف لیپید، فقط در تماس با مایعات درون بخش

"ب" است.

- بخش "و" با واسطۀ بخش "ه" موادی را با این یاخته تبادل می کند.

4 مورد (1

3 مورد (2

2 مورد (3

1 مورد (4

الیۀ میانی سرخرگ های خروجی از قلب ............ الیۀ ............ سیاهرگ های ورودی به قلب ............25

همانند - بیرونی - در تماس با خون حاوی چندین نوع گاز تنفسی قرار می گیرد. (1

برخالف - بیرونی - در ساختار خود حاوی رشته های پروتئینی کشسان (االستیک) است. (2

همانند - داخلی - یاخته های پوششی آن در تماس با رشته های گلیکوپروتئینی قرار گرفته اند. (3

برخالف - داخلی - با انقباض یاخته های ماهیچه ای خود، سبب تنظیم خون ورودی به شش می شود. (4
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در زیست شناسی امروزی، ............26

با جزءنگری ارتباط   های درهم آمیختۀ درون سامانه   ها را کشف می کنند. (1

برای شناخت بیشتر سامانه ها از اطالعات دیگر رشته ها استفاده نمی کنند. (2

ویژگی   های سامانه ها را فقط از طریق مطالعۀ اجزای سازندۀ آن بررسی می کنند. (3

عالوه بر اطالعات زیست شناختی، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه و آمار و دیگر رشته   ها استفاده می کنند. (4

در مکانیسم واکنش های عمومی و سریع بدن به طورمعمول فرآیند ............ پس از فعالیت یاخته های کشندۀ طبیعی و افزایش27

مساحت غشاء این یاخته ها ممکن است اتفاق بیافتد.

ایجاد منفذ در غشاء   یاختۀ بیگانه توسط سلول هدف (1

نفوذ پروتئین پرفورین در میان یاختۀ سلول هدف (2

خروج پرفورین و سایر آنزیم ها از کیسه چه  های مختص به خود (3

ورود آنزيم القاء کنندۀ مرگ برنامه  ریزی شده در یاختۀ هدف (4

درصورتی که آخرین پروتئین سراسری موجود در زنجیرۀ انتقال الکترون راکیزه به دلیل تغ�ر  مایع سیتوپالسمی ساختار و28

عملکرد خود را از دست بدهد، به طور قطع ............ مشاهده می شود.

PH

عدم خروج یون های پتاسیم از یاختۀ عصبی (1

خروج بیش ازحد ناقل های عصبی از یاخته پیش سیناپسی (2

اختالل در جابه جایی هر نوع یون از طریق غشا (3

تغ�ر میزان اختالف پتانسیل استراحت دو سوی غشای نورون (4

در سیتوپالسم نوعی یاخته جانوری اندامکی(ساختاری) که ............29

از یک جفت استوانه عمود برهم تشکیل شده است، ممکن نیست پیش از تقسیم میوز 2 مضاعف شود. (1

شبکه ای از لوله ها است و رناتن ندارد در تشکیل نوعی مولکول زیستی بی تأثیر است. (2

کار آن تأمین انرژی است، در غشاء  خود پمپ هایی دارد که می توانند انرژی خود را از ATP به دست آورند. (3

در جابه جایی مواد در یاخته نقش دارد، نمی تواند پروتئین هایی را احاطه کند که در جسم گلژی بسته بندی می شوند. (4
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چند مورد از عبارت های داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟30

"باتوجه به تصویر زیر در رابطه با بخشی که با شمارۀ ............ مشخص شده است می توان گفت ............"

الف) 2 - همواره پیوند های دوگانه در ساختار خود دارند.

ب) 3 - ساختار آبدوست موجود در فسفولیپید های غشاء یاخته محسوب می شود.

ج) 1 - بخش آبگریز فراوان ترین لیپید رژیم غذایی انسان است.

د) 4 - در اثر تجزیۀ آن دو پیوند کوواالنسی شکسته می شود.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

بافت پیوندی سست در مقایسه با بافت پیوندی متراکم به ترتیب ازنظر تعداد یاخته ای، میزان رشته های کالژن و مقاومت بافت در31

مقابل کشش چگونه است؟

کمتر - بیشتر - کمتر (2 بیشتر - کمتر - کمتر (1

کمتر - کمتر - بیشتر (4 بیشتر - بیشتر - بیشتر (3

فرآیند ............ برای انتقال مواد ............32

انتقال فعال، برخالف انتشار و همانند گذرندگی - از انرژی زیستی استفاده نمی کند. (1

گذرندگی، همانند درون بری و همانند انتشار تسهیل شده - از انرژی زیستی استفاده می کند. (2

انتشار تسهیل شده، برخالف برون رانی و همانند آندوسیتوز - از انرژی زیستی استفاده نمی کند. (3

برون رانی، همانند انتقال فعال و برخالف اسمز - از انرژی زیستی استفاده می کند. (4

مطابق با شکل زیر، کدام عبارت نادرست است؟ (با تغ�ر)33

بخش ۲ همانند بخش ۱، رشته های پروتئینی دارد. (1

بخش ۴ برخالف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است. (2

بخش ۳ برخالف بخش ۲، واجد ساختاری با صفحات بینابینی است. (3

بخش ۱ همانند بخش ۴، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد. (4
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چند مورد از موارد زیر درست است؟34

الف) اندازۀ مهره های کمری از مهره های سینه ای بزرگ تر است و برخالف آن ها با دنده ها مفصل ندارند.

ب) در ناف هر کلیه، بیش از یک نوع رگ به کار خروج مواد از کلیه مشغول است.

ج) بخشی از کلیه ها که توسط دنده ها محافظت می شود، توسط صفاق پوشیده نشده است.

د) در اطراف کلیه برخالف ناحیۀ ناف کلیه، یاخته های پیوندی با هسته ای در کنار سلول دیده نمی شود.

هـ) ترشحات مختلف غده  ای که روی کلیه قرار گرفته است، در تنظیم کار کلیه نقش مهمی ایفا می کند.

3 مورد (2 2 مورد (1

5 مورد (4 4 مورد (3

کدام عبارت دربارۀ هر مویرگ  خونی با شبکۀ گلیکوپروتئینی کامل، درست است؟35

در همۀ بخش های دستگاه عصبی دیده می شود. (1

ورود و خروج مواد در آن  به شدت تنظیم می شود. (2

عبور مولکول های درشت از آن، محدود شده است. (3

بین یاخته های پوششی آن منافذ فراوانی وجود دارد. (4

چند مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟36

"به طورمعمول، ............ بخش های بدن انسان که ............، مویرگ هایی دارند که فاصلۀ یاخته های بافت پوششی در آن ها

به صورت حفره هایی دیده می شود."

الف) همۀ - مراکز تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی هستند.

ب) همۀ - محل ذخیرۀ آهن و لیپید موجود در خون 

ج) بعضی از - توان تبدیل آمونیاک به اوره را دارد.

د) بعضی از - هورمون تنظیم کنندۀ سرعت تولید گویچه های قرمز را ترشح می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

یاخته های درون بدن انسان فقط ............37

از درون مایع بین یاخته ای مواد مغذی و اکسیژن دریافت می کنند. (1

درون هستۀ خود دارای مادۀ ژنتیک هستند. (2

به عنوان واحدهای ساختاری بافت ها فعالیت می کنند. (3

به برخی مواد و یون ها اجازۀ عبور از غشاء دوالیۀ خود را می دهند. (4
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هر یاختۀ استخوانی ............38

همانند برخی از سلول های بافت پوششی روده، هسته ای کشیده دارد. (1

از نظر ریخت شناختی مشابه جسم سلولی یک یاختۀ عصبی حسی نخاعی است. (2

در تشکیل استوانه های مختلف المرکزی شرکت می کند که مادۀ زمینه ای آن ها را احاطه می کند. (3

در مجاورت بخشی قرار دارد که توانایی تولید یاخته های خونی را دارد. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟39

"در زیست  شناسی،............ بررسی نمی  شود."

الف) همۀ مسائل بشری همانند علت پدیده  های غیرطبیعی

ب) ساختارهای قابل اندازه گیری برخالف خوشمزگی شیر

ج) هر فرآیند غیرقابل مشاهده و همچنین ارزشمندی یک اثر هنری

د)  مشاهدات غیرمستقیم برخالف  مشاهدات مستقیم

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

وجه اشتراک و تمایز انتشار و انتشار تسهیل شده به ترتیب در کدام گزینه بیان شده است؟40

تا هم غلظت شدن دو طرف غشا ادامه می یابد - یاخته انرژی مصرف نمی کند. (1

به دلیل داشتن انرژی جنبشی مولکول ها انجام می شود - از خالل برخی پروتئین های سراسری غشایی انجام می شود. (2

در جهت شیب غلظت انجام می شود - تا هم غلظت شدن دو طرف غشا ادامه می یابد. (3

از خالل فراوان ترین مولکول های غشایی انجام می شود - یاخته انرژی مصرف نمی کند. (4

در رابطه با نوعی جانور که هر ساله هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید، کدام گزینه به نادرستی بیان41

شده است؟

از طریق جایگاه خورشید در آسمان جهت را تشخیص داده و به سوی مقصد پرواز می کنند. (1

رفتار انجام شده توسط آن از اطالعات موجود در بخش ذخیره کنندۀ   اطالعات وراثتی جانور منشأ می گیرد. (2

در تمام طول عمر خود به کمک یاخته های نوری، جهت یابی مسیر حرکت مهاجرت را انجام می دهد. (3

پس از سال ها پژوهش به تازگی به معمای مهاجرتش پاسخ داده شده است. (4
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چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟42

"نمی توان گفت ............ "

الف) حقوق جانوران برخالف مهندسی ژنتیک در حوزۀ موضوعات اخالق زیستی قرار می گیرد.

ب) برای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان شناخت گیاهان کافی است.

ج) محرمانه بودن اطالعات ژنی در حوزه اخالق زیستی نیست.

د) گیاهان عالوه بر عوامل زنده با عوامل غیر زندۀ محیط اطراف خود تعامل هایی ندارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد دربارۀ ویژگی های هر یاخته از موجودات زنده، درست بیان شده است؟43

الف) می تواند تمام ویژگی های حیات را دارا باشد.

ب) دارای شبکه ای از لوله ها و کیسه ها می باشد که در سراسر سیتوپالسم گسترده است.

ج) دارای دو استوانۀ عمود بر هم می باشد که در تقسیم یاخته ای نقش مهمی ایفا می کند.

د) جسم گلژی در بسته بندی و ترشح مواد به خارج سلول نقش مهمی ایفا می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

هر مولکول زیستی که ............44

در ساختار غشاء  سلول به کار رفته است، در ساختار همه الیه های دیواره یاخته ای نیز وجود دارد. (1

می تواند نقش آنزیمی داشته باشد، می تواند به عنوان پیک شیمیایی از یاخته ها ترشح شود. (2

در ساختار خود نیتروژن دارد، ممکن است در ساختار نوکلئوزوم ها دیده شود. (3

در بزرگ ترین منبع انرژی بدن ذخیره شده است، سوخت رایج یاخته های بدن انسان می باشد. (4

در بدن انسان همۀ رگ هایی که خون حاوی کربن  دی اکسید را در خود جای می دهند، چه مشخصه ای دارند؟45

دیوارۀ آن ها از سه الیۀ اصلی تشکیل شده است. (1

دریچه هایی دارند که جهت حرکت خون را یک  طرفه می کنند. (2

تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن در این رگ ها انجام می شود. (3

سطح بیرونی یاخته های پوششی آن ها توسط غشاء پایه احاطه می شود. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟46

"هر الیه از لولۀ گوارش انسان که ............ به طور حتم ............"

دارای بافت پیوندی سست است - دارای شبکه ای از یاخته های عصبی است. (1

با کیموس مرتبط است - رشته های پروتئینی کشسان مقاومت کمی را به وجود آورده اند. (2

دارای رشته های پروتئینی کالژن است - ارتباطی مستقیمی با محتویات لولۀ گوارش دارد. (3

ارتباطی مستقیمی با محتویات لولۀ گوارش ندارد - به صورت غیرارادی به انقباض درمی آید. (4
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کدام گزینه در ارتباط با "ساختار الیه های لولۀ گوارش" در فردی سالم و بالغ ن  ادرست است؟47

در الیه ای که موجب می شود مخاط روی الیۀ ماهیچه ای بچسبد، رشته های پروتئینی پراکنده در جهات مختلف یافت (1

می شود.

اندام هایی که می توانند یاخته هایی زنده با شکل استوانه ای داشته باشند، همواره واجد آنزیم های درون یاخته های خود (2

می باشند.

الیۀ بیرونی در طویل ترین قسمت لولۀ گوارش، بخشی از پرده ای است که ضخامت رگ های خونی ساختار آن می تواند (3

متفاوت باشد.

اندامی که یک الیه ماهیچه اضافی در حد فاصل بین ماهیچه حلقوی و زیرمخاط دارد، کیموس را از بخش قبلی خود (4

دریافت می کند.

مولکولی در ساختار غشا که ............48

در الیه داخلی غشا دیده نمی شود، نمی تواند به نوعی پروتئین سراسری متصل باشد. (1

فروان ترین مولکول غشایی است، می تواند مولکول هایی را از طریق انتشار از منافذ بین خودشان عبور دهد. (2

کمترین مولکول لیپیدی غشا است، به صورت قرینه در دو الیه غشا قرار گرفته است. (3

در انتقال یون ها با صرف انرژی مؤثر است، می تواند تنها با الیه فسفولیپیدی داخلی در تماس باشد. (4

کدام گزینه بیانگر عباراتی است که عبارت زیر را به ترتیب به صورت "درست - درست - نادرست" تکمیل می کند؟49

"در زیست شناسی امروزی، .......... "

الف) فقط مسائل مربوط به انسان زنده مورد بررسی قرار می گیرد.

ب) تنها از طریق مطالعۀ اجزاء سازنده، ویژگی های سامانه ها را توضیح می دهند.

پ) از نگرش بین رشته ای نیز استفاده می شود.

ت) پیشرفت سریع،.زمینۀ سو استفاده هایی را فراهم کرده است.

پ ، ب و الف (2 ت ، پ و ب (1

ت ، الف و ب (4 پ ، الف و ت (3

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ 50

"............ بافت پیوندی ............"

تعداد یاخته های - متراکم نسبت به بافت پیوندی سست کمتر است. (1

رشته های کالژن - سست در کنار پروتئین های دیگر در فضای بین یاخته ای مستقر می شوند. (2

انعطاف - متراکم به دلیل وجود رشته های پروتئینی هم راستا زیاد است. (3

مقدار مادۀ زمینه ای در - سست نسبت به بافت پیوندی متراکم بیشتر است. (4


