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زیست شناسی دهم 

               دوم  اول و : فصل

کدام گزینه عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -1  

"ـــــــــــــــ ممکن نیست ــــــــــــــــ  در سطوحی از سازمان یابی حیات که

بخشهایی فاقد هموستازی وجود داشته باشند. _در آن جمعیت با هم تعادل دارند  الف(

اجتماعی از زیست بوم های مرتبط با هم دیده می شوند. از چندین گونه تشکیل شده است _ ب(

قدرت سازش و ماندگاری در محیط وجود داشته باشند. در محرک های محیطی پاسخ می دهند _ ج(

فاقد جاندار با توانایی پاسخ به محیط می باشند. بخشهایی بدون توانایی سازش بامحیط دارند _ د(

تولید دانه های روغنی ــــــــــــ مصرف گازوئیل زیستی با ـــــــــــ -2

کاهش کربن دی اکسید اتمسفر همراه است. برخلاف _ الف(

افزایش کربن دی اکسید اتمسفر همراه است. برخلاف _ب( 

کاهش کربن دی اکسید اتمسفر همرا است . همانند _ ج(

اتمسفر همراه است .افزایش کربن دی اکسید  همانند _ د(

همه جانداران می توانند ـــــــ -3   

گرما تولید کنند . (الف  

به هر محرک محیطی پاسخ دهند . ب(

 . نمو کنند از طریق دنا موجود در هسته خود رشد و ج(

. در همه فعالیت های زیستی خود را بین واحد های ساختاری وعملی حیات تقسیم کنند د(



ــــــــ کهدر غشای یک سلول جانوری ـــــــ  -4  

کول لیپیدی غشا پیوند برقرار کند.هر نوع مول در سطح خارجی غشا قرار دارد می تواند با _کربوهیدراتی  الف(  

در تماس با هر دولایه فسفولیپیدی قرار دارد نمیتواند فاقد توانایی جابه جایی ذرات باشد. _پروتئینی  ب(  

عرض غشای سلول راطی نمی کند نمیتواندفاقد توانایی جابه جایی ذرات باشد. _پروتئینی  ج(  

منفذی برای عبور یونها ایجاد کند.دربین فسفولیپیدهای غشا قرار می گیرد میتواند  _مولکولی  د(  

می تواند مثالی از انتشار ساده باشد؟سلولهای بافت ماهیچه اسکلتی ـــــــ در  -5  

  .اکسیژن از سیتوپلاسم خروج الف(

  .ورود کربن دی اکسید به مایع بین سلولی ب(

.تر حرکت آب به سمت محل رقیق ج(  

خروج پروتئین از سلول. د(  

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ -6  

  "همه سلولهای زنده ــــــــ"

آورند. میساختاری دولایه با کمک لیپیدهای فسفات دار به وجود  الف(  

محتویات درون خود را در ماده ای روان وسیال نگه داری می کنند. ب(  

اطلاعات خود را در قالب مولکولهای ذخیره کننده ژنها دریافت می کنند. ج(  

بخشی از واکنش های شیمیایی خود را در اندامکهای غشادار انجام می دهند. د(  

دریک سلول جانوری ــــــــ -7  

پروتئین ساز فقط به صورت آزاد در ماده زمینه ای سیتوپلاسم قابل مشاهده است . در ساختار الف(  

 مورد نیاز برای انتقال یونها.می توانند توسط بیش از یک میتوکندری انجام شود.ATPتولید ب(

تجزیه مولکولهای زیستی فقط  توسط آنزیم های گوارشی لیزوزوم امکان پذیر است. ج(  



دستگاه گلژی درتماس مستقیم با هسته قرار می گیرند.کیسه های سازنده  د(  

اگر سلولی ـــــــ قطعا ـــــــ -8  

یک سلول یوکاریوتی می باشد. _باغشای سلول ادغام کند  ی غشایی رابتواند کیسه ها الف(  

نمیتواند انرزی لازم برای اعمال خود را تامین کند. _میتوکندری نداشته باشند  ب(  

مربوط به نوعی باکتری می باشد. _را از مایع بین سلولی دریافت کند نتواند مواد  ج(  

متلق به جانداری تک سلولی می باشد. _فاقد هسته باشند  د(  

کدام گزینه همواره صحیح است ؟ -9  

ده اندامک ها وترکیبات درون سلول.سیتوپلاسم مایع در برگیرن الف(  

برای زندگی سلول. وی اطلاعات لازممولکولی در هسته وحا دنا : ب(  

ولکولهای ای تی پی.محل تنفس سلولی وتولید م : میتوکندری ج(  

کنترل تبادل مواد بین سیتوپلاسم ومایع بین سلولی. : غشای پلاسمایی د(  

سان هربخشی از محیط داخلی که ـــــــدر ان -11  

موادی رابا مایع بین سلولی مبادله می کند درون رگها وجود دارد. الف(  

به طور مستقیم باسلول در ارتباط است دارای ساختارهای زنده است. ب(  

ترکیبی مشابه پلاسمای خون دارد.فقط با اجزای محیط داخلی در ارتباط است. ج(  

تحت تاثیر فرایند هم ایستایی قرار می گیرند.به طور مستقیم مواد را از سلول دریافت میکند. د(  

اسمایی ـــــــــتئین های سراسری غشای پلهمه پرو -11  

می توانند مواد خاصی را درعرض غشای سلول جابه جا کنند. الف(  

برای انجام فعالیت خود .از انرژی زیستی استفاده می کنند. ب(  

براساس اطلاعات ژنتیکی دنا توسط ریبوزوم ها ساخته می شوند. ج(  



دارند.با مولکولهای فسفولیپیدی وکربوهیدراتی اتصال  د(  

اگر سلولی ــــــ قطعا ـــــــــ -12  

یک سلول یوکاریوتی می باشد. _ غشای سلول ادغام کند بتواند کیسه های غشایی را با الف(  

.ازم برای اعمال خود را تامین کندنمیتواند انرژی ل _میتوکندری نداشته باشد  ب(  

.تری میباشدمربوط به نوعی باک _ نتواند مواد را ازمایع بین سلولی دریافت کند (ج  

متعلق به جانداری تک سلولی  می باشد. _فاقد هسته باشد  د(  

ز مولکولهای تشکیل شده اند که ـــــــــــدر یک سلول روده ی انسان بخش اعظم غشا ا -13  

.قد منافذی برای عبور یونها هستندفا الف(  

عبور آب در عرض غشا را متوقف می کنند. ب(  

مونوساکارید ها اتصال دارند.حداقل به زنجیره ای از  ج(  

.رای عبور درشت مولکولها می باشنددارای منافذ ویژ های ب د(  

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -14  

"ـــــــــ است درغشای سلولی بیشتر ازتعدادتعداد مولکولهای ـــــــ "  

مولکولهای فسفولیپیدی  _پروتئینی  (1  

کلسترول _فسفولیپیدی  (2  

گروههای فسفات در مولکولهای لیپیدی  _ گلیکولیپیدی (3  

مولکولهای پروتئینی  _ اسید چرب (4  

4د(                3ج(                    2ب(                             1الف(  

دارد .ــــــ که درغشای یک سلول جانوری یافت میشود ـــــــــ هر پروتئین  -15  

بخش آبدوست مولکولهای مجاور تماس  با _ سراسری الف(  



اتصال  باگروهی از پروتئین های سیتوپلاسم  _ سطحی ب(  

اتصال بازنجیره ای ازمونوساکاریدها  _ سطحی ج(  

منفذ تخصصی برای عبور مواد  _ سراسری د(  

ــــــ متصل میباشند میتوانندـــــ  وری پروتئین های سطحی غشا که بهندر یک سلول جا -16  

منافذی برای عبور مواد ایجاد کنند _ گروهی از پروتیین های سیتوپلاسم الف(  

فقط بابخش اب گریز مولکولهای غشا در تماس باشند _پروتیین های سراسری عرض غشا  ب(  

به زنجیره کوتاهی از مونوساکاریدها پیوند یابند.–ج(گروهی از پروتئین های سیتوپلاسم   

فقط بابخش آبگریز مولکولهای غشا در تماس باشد.-سراسری عرض غشاد(پروتئین های   

بیشترین بخش تشکیل دهنده غشای یاخته ها : -17  

در ساختار خود پیوند پپتیدی دارند. (الف  

ازواحدهای مونوساکاریدی تشکیل شده اند. ب(  

می توانند سازنده بعضی از هورمون ها باشند . ج(  

یسرول دارند .مولکول گلدر ساختار خود  د(  

در ساختار غشای یاخته کربوهیدرات ها باکدامیک از موارد زیر اتصال دارند ؟ -19  

.کلسترول در سطح داخلی غشا الف(  

.کلسترول در  سطح خارجی غشا ب(  

.پروتئین در سطح داخلی غشا ج(  

.پروتئین در سطح خارجی غشا د(  

غشای یاخته ـــــــ گلیکولیپید در سطح ـــــــ بخش کربوهیدراتی در گلیکوپروتئین -21

 قرار گرفته است.



داخلی           - برخلاف الف(  

داخلی              - همانند ب(   

خارجی           - برخلاف ج(  

خارجی -همانند (د  

در مورد غشای یاخته های جانوری کدام گزینه صحیح است؟ -21  

گریز هستند .فقط بخشی از مولکولهای فسفولیپیدی آب  الف(  

مولکول آب نمیتواند از پروتئین های غشا عبور کند. ب(  

تعداد کلسترولهای غشا از فسفولیپیدهای آن بیشتر است . ج(  

کانالهای پروتئینی بابخش آب دوست فسفولیپیدها در تماس نیستند . د(  

ــــــــــ . گرفته اندآرایشی که در غشا  بیشترین تعداد مولکولهای غشا با -22  

  .کانالهای دریچه دار هستند الف(

.مولکولهای آب بسیار نفوذ پذیرند نسبت به ب(  

.پلی ساکاریدی اتصال دارندبه یک زنجیره  ج(  

برای عبور درشت مولکولها می باشد. دارای منافذ ویژه د(  

جملات زیر در مورد غشای یاخته جانوری وترکیبات آن درست است ؟ -23  

.قط در سطح داخلی غشا دیده می شودگلیکوپروتئین ها ف الف(  

همه مولکولهای پروتئینیدر عبور مواد از غشا نقش دارند. ب(  

  .گلیکوپروتئین ها فقط در سطح داخلی غشا دیده می شود ج(

  .فقط به بعضی مواد اجازه ورود یا خروج می دهند د(

  .می شودمتصل ـــــــــ  کربوهیدراتهای غشای یاخته به -24



فسفولیپیدها در سطح داخلی غشا. الف(  

.کلسترول ب(  

فسفولیپیدهادر سطح خارجی غشا. ج(  

  .پروتئین ها در سطح داخلی غشا د(

. ــــــــــخروج اغلب آمینواسیدها از یاخته های روده به مایع بین یاخته ای  -25  

انجام می شود.برخلاف ورود آن ها به یاخته های روده باصرف انرزی  الف(  

برخلاف خروج گلوکز از یاخته های روده با انتشار تسهیل شده است . ب(  

همانند ورود انها به یاخته های روده باانتشار تسهیل شده است. ج(  

با چه فرایندی از غشای پلاسمایی عبور می کنند؟ پادتن )پروتئین دفاعی( اکسیژن و -26  

انتشار ساده درون بری  الف(  

ر تسهیل شده برون رانیانتشا ب(  

انتشار ساده برون رانی  ج(  

انتشار تسهیل شده انتقال فعال  د(  

ویاخته است ـــــــــ  هر چه محلول غلیظ تر از محیط درون یاخته باشد فشاراسمزی آن -27

.می شوددران محلول دچار ــــــــــ   

پلاسمولیز-بالاتر الف(  

توروژسانس -بالاتر ب(  

توروژسانس-ترپایین  ج(  

پلاسمولیز-پایین تر د(  

ت آب در دو سوی غشا بیشتر باشد ـــــــــ..هر چه اختلاف غلظ -28  



میزان عامل پیش برنده اسمز بیشتر وجابهجایی آب سریعتر است. الف(  

میزان عامل پیش برنده اسمز کمتر و جابه جایی آب سریعتر است. ب(  

جابه جایی آب کندتر است .میزان عامل پیش برنده اسمز بیشتر و ج(  

میزان عامل پیش برنده اسمز کمتر وجابه جایی آن کندتر است . د(  

ه های بدن ما ناشی از ـــــــــــب به یاختآعدم ورود بیش از حد  -29  

  .توانایی یاخته ها در دفع آب اضافی وارد شده به آنهاست الف(

یاخته ای است .مشابهت غلظت درون یاخته با خوناب ومایع بین  ب(  

نفوذپذیری انتخاب یا تراوایی نسبی غشا در برابر مولکولهای آب است. ج(  

  .بسته شدن پروتئینهای ناقل آب در هنگام کاهش فشار اسمزی مایع درون یاخته است د(

یونها از کدام طریق از غشای پلاسمایی یاخته ای عبور می نمایند؟ -31  

فسفولیپیدها الف(  

بخش کربوهیدراتی لیپیدها  ب(  

پروتئینهای ناقل ج(  

کلسترول د(  

؟ـــــــــ  امکان ندارد -31  

پروتئینهای غشای یاخته در تغییر میزان آب سلول نقش داشته باشند. الف(  

  .در طی فرایند انتشار مولکولها براساس انرژی جنبشی جابه جا شوند ب(

.پروتئین ها با مصرف انرژی زیستی همرا باشدعبور مواد از عرض غشای یاخته به کمک  ج(  

ذرات بسیار کوچک مانند یونها با صرف انرژی زیستی در جهت شیب غلظت به یاخته وارد شوند. د(  

کدام عبارت صحیح است ؟ -32  



هر بافت بدن انسان تنها از یاخته های آن بافت شکل میگیرد. الف(  

ی اتصال این بافت به بافتهای زیر آن است.پایه در بافت پوششی صرفا برا وجود غشای  ب(  

  .امکان وجود منافذی در بین یاخته های بین یاخته های بافت پوششی وجود ندارد ج(

درهر دستگاه بدن انسان هرچهار نوع بافت مشاهده می شوند. د(  

.انسان را می پوشاندــــــــ بافت پوششی  -33  

  .غددتیروئید -استوانه یک لایه ای (الف

.سطح درون روده–استوانه ای چند لایه ای  ب(  

  .درون رگهای خونی–سنگفرشی یک ایه ای  ج(

.سطح درون معده–مکعبی یک لایه ای  د(  

ــــــــ و ـــــــــ است. های مواد تشکیل دهنده غشای پایه عبارت اند ازمونومر -34  

مونوساکارید-نوکلئوتید ب(اسید چرب                                       -نوکلئوتید الف(  

مونوساکارید–اسید امینه  د(اسیدچرب                                          –اسیدامینه  ج(  

ـــــــــ..در انسان هر یاخته واجد غشای پایه در سطح زیرین خود -35  

غده ای معده در سطح خود مژک دارد.در بافت پوششی  الف(  

در سری مستقیما در تماس با محتویات مری است . ب(  

به یکی از انواع بافت پوششی تعلق دارد. ج(  

موادی را به فضای درون اندام ترشح می کند. د(  

. ــــــماده زمینه ای بافتهای پیوندی  -36  

  .نمی تواند حاوی پادتن باشد الف(

دارای ماده مخاطی باشد.می تواند  ب(  



نمی تواند دارای ترکیبات معدنی باشد. ج(  

.پروتئینی انعطاف پذیر داشته باشدرشته های می تواند  د(  

کدام مورد دررابطه با بافت پیوندی سست صحیح نیست ؟ -37  

همواره حاوی پروتئین کلاژن است. الف(  

های پروتئینی انعطاف  ی چند لایه دیده می شودشی سنگفرشدر لوله گوارش تنها در زیر لایه بافت پوش ب(

اشده بپذیرداشت  

 ج(سلولها از هم فاصله زیادی دارند.

 د(بافت پشتیبان بافت پوششی است.

در کدام گزینه توضیح ذکر شده همواره صحیح است؟ -38  

مایع در برگیرنده اندامک ها وترکیبات درون سلول  :سیتوپلاسم الف(  

 هسته وحاوی اطلاعات لازم برای زندگی سلول .مولکولی در   DNAب(ِ

 ATPتنفس سلولی وتولید مولکولهای میتوکندری :محل  ج(

 د(هیچکدام

 ــــــــ باشد قطعاـــــــ  سلولی که -39

 بامحیط داخلی ارتباط مستقیم دارد  _مربوط به جانداران پرسلولی  الف(

 درون هسته نگهداری می کند.اطلاعات ژنتیکی خود را  _ مربوط به یک جانور ب(

 بخشی از واکنشهای خود را درون اندامک هاانجام می دهند. _متعلق به جانداری یوکاریوت  ج(

 از طریق غشای پلاسمایی باسایر سلولهای همان جاندار مرتبط می شود. _متعلق به جانداری پروکاریوت  د(

 د؟چند مورد جمله زیر را به طور نادرستی تکمیل می کن -41

 "ــــــــ هر پروتئین غشایی"

 برای ایفاینقش خود نیاز به صرف انرژی دارد.الف( 



 برای عبور مواد از منافذ خود اختصاصی عمل می کند.ب( 

 .حداقل بازنجیره ای ازمونوساکاریدها اتصال دارندج( 

 مجاور خود متصل شود .می تواند به سلولهای د( 

 ـــــــــ پلاسماییهمه پروتئین های سراسری غشای  -41

 می توانند مواد خاصی را در عرض غشای سلول جابه جا کنند. الف(

 برای انجام فعالیت خود از انرژی زیستی استفاده می کنند. ب(

 توسط ریبوزوم هاساخته می شوند.DNAبراساس اطلاعات ژنتیکی  ج(

 بامولکولهای فسفولیپیدی وکربوهیدراتی اتصال دارند. د(

 ـــــــــمی شود در سلول پوششی روده انسان زمانی که یون سدیم از سلول خارج  -42

 اختلاف یون سدیم در دوسوی غشا کاهش پیدا می کند الف(

 پروتئینهای غشایی نقشی در جابه جایی سدیم ندارد. ب(

 درون سلول کاهش پیدا می کند. ATPتعدادمولکولهای  ج(

 افزایش پیدا می کند.مساحت غشای پلاسمایی سلول  د(
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