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درود به همه شما عزیزان
جتاب، مکمل کتاب زیرذره بین شــما هست که با هدف کنکور و درک مفاهیم به 

کمک تون اومده! دیگه قرار نیســت وقتت رو برای حل تعداد زیادی تست که اغلب 
دور از اهداف آموزشی کتاب درسی و دور از اهداف کنکور هستن، هدر بدی؛ بلکه 
اگر به تمام نکات تست های جتاب و مفاهیم زیرذره بین تسلط پیدا کنی، بهت قول 

می-دم قبولی تو کنکور و کســب درصد خوب ســخت نیست! الاقل برای تویی که 
زیرذره بین و جتاب رو به عنوان منبع اصلی خودت انتخاب کردی.

زیست شناسی حیاتی ترین درس شماست! 
مهم ترین چالشــی که تمام بچه های تجربی باهاش مواجه هستن اینه که چطوری این درس رو 

بخونن تا بتونن بهترین نتیجه  رو بگیرن. 
زیست شناســی از دو بخش کلی مفاهیم و حفظیات تشــکیل شــده. کســی که به این درس 

عالقه مند باشه، به یادگیری مفاهیم و اصطالحات جدید عشق می ورزه و لذت می بره.
اما اگه هنوز نتونستی با زیست شناسی ارتباط برقرار کنی؛ یا با وجود عالقه، هنوزم موفق به 

کســب نمرات و درصدهای خوب نمی شی، پیشنهاد می کنم این روش رو امتحان کنی تا 
بعد از مدت کوتاهی متوجه معجزه یادگیری زیست شناسی بشی.

از روی کتــاب زیرذره بیــن که مطالعه می کنی، حتماً باید یــه دفتر چرک نویس کنار 
دستت باشه. چرا؟ چون نوشتن تنها راهیه که علم شما رو مهار می کنه و باعت انتقال 

اطالعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلندمدت تون میشه.
یعنی از روی کتاب رونویســی کنیم؟ نه، به هیچ عنوان قرار نیســت رونویسی 

کنی! باید مطالب رو برای خودت دسته بندی کنی. 
مثالً فرض کنیم قراره روش های انتقال مواد از عرض غشای سلولی رو طوری 

یاد بگیری که نه فقط تا امتحانات مدرسه و کنکور، بلکه تا وقتی که درگیر این 
علم هستی، با جزئیات به خاطر بیاری!

یــه گروه بندی از همه روش های جابه جایی مــواد بنویس! اول از روی کتاب زیر 
ذره بین استخراج شــون کن؛ بعد این کار رو بدون نگاه کردن به کتاب تکرار کن. 
اگر موفق شدی همه شون رو از حفظ بنویسی، یک بار دیگه این کار رو تکرار کن.

اما اگر به عنوان مثال »انتشــار تسهیل شــده« رو یادت نیومد، برو به کتاب نگاه کن 
و اونو به دست نوشــه های خودت اضافه کن! بار دوم ســعی کن باز هم همه شون رو 
بدون نگاه کردن به کتاب بنویســی، اگر بازم چیزی از قلم افتاد، دوباره این کار رو 

تکرار کن!
این کار رو اونقدر تکرار می کنی تا حداقل دو مرتبه پشت سر هم بتونی بدون اشتباه، 

دسته بندی مورد نظرت رو بنویسی. 
در مرحله بعدی میریم ســراغ اینکه کدوم روش ها با مصرف انرژی و کدوم هاشون 
بدون صرف انرژی انجام می شن. جلوی همون نوشته های قبلی خودت، این موضوع 



رو هم اضافه کن. باز هم با تکرار، این کار رو انجام بده، تا حداقل دو مرتبه درست بنویسی شون. 
این بار میریم ســراغ مثال هایی که برای این روش ها تو کتاب تون اومده! مثال ها رو هم به همون 

روش، به نوشته های خودت اضافه کن. 
وقتی همه مطالب مربوط به موضوع مورد نظر رو تکه تکه یاد گرفتی؛ در نهایت یک بار سعی کن 
تمام اون ها رو با هم بنویســی. اصل ماجرا اینجاســت! باز هم اونقدر این کار رو تکرار می کنی تا 

بتونی تمام جزئیات رو خودت روی کاغذ پیاده کنی.
وقتی این کارها رو برای یک مبحث تموم کردی، سواالت تستی مربوط همون مبحث رو پاسخ بده. 
دقت کن که االن وقت مناســبی برای پاسخ به تمام ســواالت این مبحث نیست! یکی دو روز بعد، 

بهترین زمان پاسخگویی به سواالت بیشتر از مبحث مورد مطالعه تون هست.
یعنــی باید به مغــز مبارک اجازه بدی این حجم اطالعات جدید رو بایگانــی کنه، بعدش می تونی با حل 

سواالت بیشتر، ببینی درست بایگانی شدن یا نه! 
قطعــاً تو این مرحله به ســواالتی بر می خوری که یــا نمی تونی جواب بدی و یا اشــتباه جواب میدی! وقتی 
پاسخنامه رو چک می کنی، باید نکات مربوط به این سواالت رو تو یه دفترچه نکات یادداشت کنی. دفترچه 

نکات شما، بهترین یار و یاورتون در شب امتحان و شب های نزدیک کنکور هست!

امیدوارم همه فرزندان ســرزمینم، در هر رشــته و هر جایگاهی که در آینده هستند، خودشون از کار 
خودشون راضی باشند و بگن من تمام تالشم رو می کنم تا جزو بهترین ها باشم. 

در پایان از جناب آقای موسوی )مدیر محترم انتشارات کاپ(، از آقای پویان عزیز )مدیر محترم 
خانه زیست شناســی(، خانم طهرانیان )ویراستار و بازبین نهایی تست ها(، خانم زارعی )طراح و 
ناظر بخش فنی(، خانم مجاور )ویراســتار ادبی( و ســایر عزیزانی که سهمی هر چند اندک در 

بهتر شدن این مجموعه داشتند، صمیمانه تشکر می کنم. 

مجید علی نوری
عضو کوچک و مدیر آموزش های
 دانش آموزی خانه زیست شناسی

@Zist_Fahmidani_ast



»جتاب«، مخفف سه کلمۀ جزوه+ تست+ کتـــاب اســت که یکی از جدیدترین 
پروژه های در دســت اجرای »خانه زیست شناسی« است. تغییرات بسیار ُمهمی در 
زمینه طراحی سؤاالت کنکور سراسری اتفاق افتاده است و شرایط خاص کرونایی 
نیــز دنیای متفاوتی از تدریس، تحصیل و تألیف را در برابر چشــمان ما قرار داده 

است.
پساکرونا، شروع جدیدی برای فعالیت در عرضـۀ آموزش و کتاب های کمک آموزشی 

خواهد بود؛ دانش آموزان عصرپساکرونا، دارای تمرکز کافی و حوصلۀ الزم نیستند! به 
همین دلیل، توقع دوستی با کتاب های قطور کمک آموزشی، برای این نسل، توقع زیادی 

است و نتیجۀ الزم را نخواهد داد.
اقبــال بیــش از حد تصور از مجموعۀ کتاب های درســی زیرذره بین ما را بر آن داشــت 
تاکتاب تســت مکمل، متناسب با این مجموعه تألیف و تدوین شود. در نظرسنجی که در 
ســال گذشته از دبیران کشور انجام شده اســت، قریب به اتفاق آنها موافق با کم  کردن 
حجم تعداد تســت ها در هر فصل بودند تا بتوان در فرصت اندک کالس های مدرسه، 

بررسی و تحلیل کرد. 
»جتاب« مکمل زیرذره بین، ُعصاره ای ناب از حجم زیادی از تســت های مورد نیاز 

دانش آموزان اســت که در حجمی کمتر و پاسخ هایی منطقی تر تهیه و تألیف شده 
است.

در تألیف این کتاب، جناب آقای مجید علی نوری تالشــی قابل تحسین داشتند 
تــا همۀ مطالب کتاب به درســتی و کامل مورد بررســی دقیق قــرار گیرد با 

تســت های ناب مفهومی و ترکیبی، با تأکید بر نــکات قابل تأمل مورد نیاز 
کنکور، همه و همه موجب غنای این اثر فاخر شده اند.

تصاویر اســتفاده شــده در پاســخ های تشــریحی تســت ها، دقیقــاً با نگاه 
زیرذره بینی کار شــده است و حاوی نکات ریز و موشکافانۀ شکل های کتاب 

درسی است. در مجموع می توان با اطمینان خاطر عنوان کرد که این مجموعه، 
تکمیل کنندۀ خوبی برای کتاب درسی زیرذره بین است و برای شرکت کنندگان 

در آزمون های سراسری، بهترین انتخاب خواهد بود. 
در پایان الزم می دانم از مجموعۀ وزین نشر کاپ، به ویژه از دوست و همکار 

گرانقدر، جناب آقای سیداحمد موسوی، که زمینۀ چاپ این اثر را فراهم نمودند 
کمال قدردانی و تشکر را داشته باشم.

مصطىف پواين 

مدير خانه زيست شناىس
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کتب آموزیش پیرشو

   مشخص کنید کدام یک از گزینه هاي زیر به درستي بیان شده است؟-1 
۱( جانداران پریاخته اي برخالف تک یاخته اي ها، داراي ویژگي هم ایستایي هستند. 

۲( جانوران برخالف گیاهان به انرژي نیاز دارند.
۳( سطوح سازمان یابي قورباغه بیشتر از پارامسي است.

۴( الگوي رشد و نمو پروانۀ مونارک برخالف باکتري همزیست در سطح پوست انسان، برعهدۀ DNA است.

   مادۀ زمینه اي در بافت............، شّفاف، بي رنگ، چسبنده و مخلوطي از انواع مولکول هاي درشت است. این بافت در برابر کشش، ....................-1 
۱( اتصال دهندۀ ماهیچه به استخوان ـ بسیار مقاوم است.

۲( الیۀ زیرمخاط دیوارۀ مري ـ بسیار مقاوم است.
۳( کپسول دور کلیه ـ چندان مقاوم نیست.

۴( که اندام هاي حفرۀ شکمي را به هم متصل مي کند ـ چندان مقاوم نیست.

   چند مورد از جمله هاي زیر به درستي بیان شده اند؟-1 
الف( مي توان گفت تمام ویژگي هاي حیات در اندامک وجود دارد.

ب( پیکر گوزن از مجموع چند دستگاه تشکیل شده است.
ج( توانایي تقسیم شدن یاخته، اساس تولیدمثل موجودات تک یاخته اي نیست.

د( به مجموع یک اجتماع و محیط اطرافش بوم سازگان مي گوییم.
۴( سه مورد ۱( یک مورد      ۲( چهار مورد         ۳( دو مورد 

   چند مورد در رابطه با گذرندگي درست بیان شده است؟-1 
الف( از دست دادن آب به این روش در یاخته ها حتماً منجر به چروکیده شدن آنها خواهد شد.

ب( فقط در یاخته هاي جانوري و برخي آغازیان رخ مي دهد.
ج( بیشتر اوقات، بدون صرف انرژي زیستي انجام مي شود.
د( پدیده اي است که فقط در محیط زنده مشاهده مي شود.

۴( صفر  ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱

در مورد انواع ماهیچه، درستي یا نادرستي کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟-1 
۱( یاخته هاي ماهیچه اي مي توانند به منظور تأمین انرژي از کرآتین فسفات استفاده کنند.

۲( تمام انواع ماهیچه ها تحت کنترل اعصاب محیطي مي توانند عملکرد غیرارادي داشته باشند.
۳( ماهیچۀ قلبي، ترکیبي از ویژگي هاي ماهیچه هاي اسکلتي و صاف دارد.

۴( ماهیچۀ اسکلتي همانند ماهیچۀ قلبي و برخالف ماهیچۀ صاف، ظاهري مخطط دارد.

   در رابطه با ویژگي هاي حیات، .................... جزو ویژگي .................... جانداران به حساب مي آید. -1 
۱( دفع سدیم اضافي بدن ازطریق ادرار مهره داران ـ هم ایستایي

۲( حفظ ثبات شرایط داخلي پیکر جاندار در محیط در حال تغییر ـ پاسخ به محیط
۳( از دست دادن بخشي از انرژي به صورت گرما ـ رشد و نمو

۴( به وجود آوردن فرزنداني که دقیقاً مشابه والدین خود هستند در همگي آنها ـ تولیدمثل

هم
ه د

پای
 /۱

ل 
فص

دنیای زنده
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   در کدام نوع بافت بدن انسان، مادۀ زمینه اي مایع است؟-71
۱( بافتي که به صورت حلقه هاي C شکل در دیوارۀ بزرگ ترین مجراي تنفسي انسان وجود دارد.

۲( بافتي که مسئول ضربه گیري در کف دست و پاها است.
۳( بافتي که داراي توانایي ترشح مخاط است.

۴( بافتي که مسئول حفظ فشار اسمزي در بافت ها و یاخته هاي بدن است.

چند مورد جمله زیر را به درستي تکمیل مي کند؟-81
همۀ بافت هاي پوششي جانداران، ....................

ب( اغلب غشاي پایۀ مستقل و گاهي غشاي پایۀ مشترک دارند. الف( همیشه فقط از یک نوع یاخته ساخته شده اند. 
د( همیشه در الیۀ مخاط قرار گرفته اند. ج( به طور معمول فضاي بین یاخته اي اندکي دارند. 

۴( چهار مورد ۳( سه مورد  ۲( دو مورد  ۱( یک مورد 

   هرکدام از مثال هاي زیر، به ترتیب از راست به چپ، مربوط به کدام ویژگي جانداران مي شود؟-1 
ب( داشتن موهاي سفید در خرس قطبي الف( تشکیل اولین گل در یک گیاه     

د( افزایش حجم یاخته هاي نگهبان روزنه بر اثر تورژسانس ج( خم شدن ساقۀ گندم تازه جوانه زده به سمت نور   
۲( نمو ـ هومئوستازي ـ پاسخ به محیط ـ پاسخ به محیط ۱( رشد ـ هومئوستازي ـ پاسخ به محیط ـ نمو 

۴( نمو ـ سازش با محیط ـ پاسخ به محیط ـ پاسخ به محیط ۳( نمو ـ هومئوستازي ـ سازش با محیط ـ پاسخ به محیط 

   ویژگي هاي زیر، به کدام نوع بافت بدن انسان مربوط است؟-1  
"رشته هاي کالژن زیاد و به هم فشرده دارد. یک نوع یاخته و به تعداد اندک دارد. مادۀ زمینه اي اندکي دارد."

۲( بافت اتصال دهندۀ ماهیچه دهلیزها به ماهیچۀ بطن ها ۱( داخلي ترین بافت در دیوارۀ مري   
۴( بافتي که وظیفۀ تنظیم گرماي بدن را برعهده دارد. ۳( بافت سازندۀ الیۀ خارجي پیراشامۀ قلب 

   چند مورد از گزاره هاي زیر جزو مثال هاي هومئوستازي )هم ایستایي( نیست؟-1  
الف( سرخ شدن اللۀ گوش انسان در سرماي محیط

ب( دفع مواد زائد نیتروژن دار ازطریق آبشش سخت پوستان
ج( افزایش ترشح یون هاي هیدروژن در کلیه هاي انسان هنگام کاهش pH خون

د( دفع سدیم اضافي خون ازطریق ادرار
۴( صفر   ۲ )۳  ۱ )۲  ۳ )۱

   در کدام نوع بافت بدن انسان، تري گلیسریدهاي فراوان، تعداد زیادي شبکۀ آندوپالسمي صاف و میتوکندري هاي پُرکار وجود دارد؟-1  
۲( بافتي که زیر پوست، براي عایق کردن بدن وجود دارد. ۱( بافتي که شامل پروتئین هاي تنظیم کنندۀ pH مي باشد. 

۴( بافتي که در سر استخوان ها، در محل مفصل یافت مي شود. ۳( بافتي که سطح خارجي لوله هاي تنفسي را مي پوشاند. 

   چند مورد از گزاره هاي زیر، جملۀ زیر را به درستي تکمیل مي کند؟-1  
"امروزه .................... همانند .................... در محدودۀ علم زیست شناسي بررسي مي شود."

DNA الف( تشخیص خوش طعم بودن شیر ـ تشخیص هویت انسان ها به کمک
ب( جستجوي علت پدیده هاي طبیعي و غیرقابل مشاهده ـ بررسي طبیعي نبودن منشأ گرم شدن کرۀ زمین
ج( مبارزه با آفات کشاورزي و حفظ تنوع زیستي ـ ارزش هنري پدیده هاي قابل مشاهده و قابل اندازه گیري

د( چگونگيدرمانبيماريهايژنتيکيـبررسيارتباطبينمصرفخودسرانةآنتيبيوتيکوبرخيبيماريها
۴( چهار مورد ۳( سه مورد    ۲( دو مورد    ۱( یک مورد   

   چند مورد عبارت مقابل را درست تکمیل مي کند؟ در انتشار تسهیل شده، ....................-1  
الف( همانند انتشار ساده، پروتئین کانالي وجود ندارد.
ب( همانند انتقال فعال، انرژي زیستي مصرف مي شود.

ج( برخالف آندوسیتوز، پروتئین کانالي وجود ندارد.
۴( صفر   ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱
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   کدام گزینه در رابطه با عبارت مقابل نادرست است؟ "در همۀ جانداران ...................."-1  
۱( هومئوستازي دیده مي شود یعني وضع دروني پیکر خود را در حد ثابتي نگه مي دارند. 

۲( رشد و نمو دیده مي شود و اطالعات ذخیره شده در نوعي مولکول، الگوهاي آن را تنظیم مي کند. 
۳( نظم و ترتیب دیده مي شود، یعني سطوحي از سازمان یابي را دارند. 

۴( تولیدمثل دیده مي شود، یعني موجوداتي کامالً شبیه خود را به وجود مي آورند.

   چند مورد دربارۀ بافت پیوندي جانوران درست بیان شده است؟-1  
الف( تمام اجزاي مادۀ زمینه اي یک بافت پیوندي را یاخته هاي همان بافت مي سازند و ترشح مي کنند.

ب( مادۀ زمینه اي در تمام بافت هاي پیوندي مایع است.
ج( انواع بافت پیوندي، رشته هاي پروتئیني یکسان دارند.

د( نوع یاخته در هر بافت پیوندي، با بافت پیوندي دیگر متفاوت است.
۴ )۴   ۳ )۳  ۲ )۲  ۱ )۱

   کدام گزینه در مورد مهندسي ژنتیک درست بیان شده است؟-71 
۱( هر جاندار تراژن، فقط یک ژن از جانداري دیگر را در خود دارد.

۲( مهندسان ژنتیک مي توانند ژن هاي انساني را فقط به جانوران دیگر منتقل کنند.
۳( مهندسي ژنتیک فقط در پژوهش هاي علوم  پایه کاربرد دارد.

۴( امروزه تولید انسولین به روش مهندسي ژنتیک انجام مي شود.

   چند مورد از ویژگي هاي غشاي پایه است؟-81 
ب( فاقد یاخته است. الف( ترکیبي از کربوهیدرات و پروتئین است.  

د( فقط یاخته هاي بافت پوششي را به یکدیگر متصل نگه مي دارد. ج( ساختار و فعالیت زیستي ندارد.   
۱ )۴   ۲ )۳  ۳ )۲  ۴ )۱

   کدام موارد از جنس بافت پوششي سنگفرشي ساده اي هستند که براي تبادل مواد مناسب نیست؟-1  
ب( دیوارۀ مویرگ ها الف( دیوارۀ دروني کپسول بومن   

ه ( درون شامۀ قلب د( دیوارۀ حبابک هاي شش ها   ج( پیراشامۀ قلب      
۴( الف و ج و ه ۳( الف و ب و د   ۲( الف و د  ۱( ج و ه   

   هر جاندار حاصل از مهندسي ژنتیک )جاندار تراژن( .................... بوده و .................... نیست.-1  
۱( پریاخته ـ فاقد هم ایستایي     

۲( سازگار با محیط ـ داراي قدرت تولیدمثل
   DNA ۳( داراي توانایي مصرف انرژي ـ داراي

۴( پاسخگو به محرکات محیطي ـ داراي ژن خارجي از هم گونۀ خود

   کدام گزینه، عبارت مقابل را نادرست تکمیل مي کند؟ بافت پوششي استوانه اي، ....................-1  
۱( در روده همانند بافت سنگفرشي یک الیه در مویرگ، براي تبادل مواد مناسب است.

۲( در معده از نوع یک الیه اي و بدون مژک و بدون ریزپرز است.
۳( در ناي، داراي توانایي ترشح مادۀ مخاطي، زنش مژک ها و به دام انداختن مواد خارجي

۴( در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، ریزپرزدار است.

   کدام موارد قابلیت تبدیل به سوخت زیستي را دارند؟-1  
۲( الکل و سلولز ۱( الکل و گازوئیل زیستي   

۴( گازوئیل زیستي و روغن سویا ۳( سلولز و روغن زیتون   

   غشاي پایه در جانوران داراي چینه دان، .................... پوستک در گیاهان، فاقد یاخته است و غشاي پایه، ....................-1  
۲( همانند ـ همانند پوستک، از جنس پروتئین و گلیکوپروتئین است. ۱( همانند ـ برخالف پوستک، از جنس پروتئین و گلیکوپروتئین است. 

۴( برخالف ـ همانند پوستک، از جنس پروتئین و لیپید است. ۳( برخالف ـ برخالف پوستک، از جنس پروتئین و لیپید است. 
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   فرایند آندوسیتوز یا درون بري، ....................-1  
۱( برخالف انتقال فعال، ATP مصرف نمي کند.

۲( برخالف اگزوسیتوز، موجب کاهش سطح غشاي یاخته نمي شود.
۳( همانند انتشار تسهیل شده، راهي براي عبور مولکول هاي کوچک از عرض غشا است.

۴( برخالف انتشار تسهیل شده، فقط در عرض غشاي یاخته اي برخي یاخته ها رخ مي دهد.

   هرکدام از شماره هاي ۱ تا ۳، در جدول مقـایسه اي زیر، به ترتیب از راست به چپ، کـدام روش عبـور مـواد از عرض غشا را -1  
نشان مي دهند؟

۱۲۳ویژگي

داردداردنداردپروتئین ناقل

ATP داردنداردداردمصرف

کوچککوچکدرشتنوع ذره

تمام یاخته هاتمام یاخته هابعضي یاخته هاکدام یاخته ها؟

۲( آندوسیتوز ـ انتشار ساده ـ اگزوسیتوز ۱( آندوسیتوز ـ انتشار تسهیل شده ـ انتقال فعال 
۴( اگزوسیتوز ـ انتقال فعال ـ انتشار ساده ۳( اگزوسیتوز ـ انتشار تسهیل شده ـ انتقال فعال 

   چند مورد از گزاره هاي زیر، ماهیچه اي با یاخته هاي دوکي شکل و تک هسته اي دارند؟-1  
ج( بندارۀ پیلور ب( دیوارۀ نایژه  الف( اسفنکتر داخلي راست روده 

ه ( دیوارۀ هر رگي که خون را به قلب باز مي گرداند. د( بندارۀ خارجي میزناي  
۴( ۳ مورد ۳( ۲ مورد  ۲( 5 مورد  ۱( ۴ مورد 

   کدام گزینه در مورد فسفولیپیدهاي غشاي یاخته هاي زردپي نادرست است؟-71 
۱( در ال به الي آنها عالوه بر پروتئین،کلسترول نیز وجود دارد.

۲( در دو الیه قرارگرفته اند و هرکدام از مولکول هاي فسفولیپید، یک اسید چرب کمتر از تري گلیسرید دارند.
۳( مولکول هاي آب مي توانند از البه الي آنها عبور کنند. 

۴( به هیچ یک از آنها زنجیره هاي کربوهیدراتي افزوده نمي شود.

   کدام گزاره ها به روش انتقال فعال و با صرف ATP انجام مي شوند؟-81 
الف( تمام موارد فرایند ترشح در نفرون هاي کلیۀ انسان

ب( بارگیري آبکشي مواد آلي در گیاهان آوندي
ج( بازگشت یون هاي کلسیم به شبکۀ آندوپالسمي یاخته هاي ماهیچه ُسِریني

د( جذب گلوکز و آمینواسیدها در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک
۴(ب و ج و د ۳( ب و ج   ۲( الف و د  ۱( الف و ب و د 

   در کجاها اسمز انجام مي شود؟-1  
الف( بازجذب آب در نفرون هاي انسان، به روش اسمز انجام مي شود.

ب( در حشرات، آب از راه اسمز وارد لوله هاي مالپیگي مي شود.
ج( در ماهیان آب شیرین، آب به روش اسمز از آبشش ها دفع مي شود.

د( در پارامسي و سایر جانداران تک یاخته اي که در آب شور زندگي مي کنند، آب از راه اسمز وارد یاخته مي شود.
۴( الف و ب و ج  ۳( ب و ج و د   ۲( الف و ب و د  ۱( الف و ب 

   وقتي گویچه هاي قرمز انسان را در یک محلول با غلظت آب باال قرار مي دهیم، ....................-1  
۱( گویچه ها دچار پالسمولیز مي شوند. 

۲( غشاي یاخته به غشاي هسته نزدیک و از دیواره فاصله مي گیرد.
۳( بعد از گذشت مدتي، گویچه از هم مي پاشد.

۴( غلظت مواد حل شده در سیتوپالسم گویچه با غلظت مواد حل شده در محلول به تعادل مي رسد.
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   با توجه به ویژگي هاي مطرح شده در جدول ، شماره هاي ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب از راست به چپ عبارتند از ............-1  

۱۲۳ویژگي

رشته اي بدون انشعابدوکي شکلرشته اي منشعبشکل یاخته ها

داردنداردداردبخش هاي تیره و روشن در یاخته ها

نداردنداردداردصفحات بینابیني

تند و کوتاهکند و طوالنيتند و کوتاهنوع انقباض

داردداردندارداستراحت پیوسته

۲( ماهیچۀ قلبي ـ ماهیچۀ صاف ـ ماهیچۀ اسکلتي ۱( ماهیچۀ اسکلتي ـ ماهیچۀ قلبي ـ ماهیچۀ صاف 
۴( ماهیچۀ قلبي ـ ماهیچۀ اسکلتي ـ ماهیچۀ صاف ۳( ماهیچۀ اسکلتي ـ ماهیچۀ صاف ـ ماهیچۀ قلبي 

   چند مورد از ویژگي هاي منحصر به فرد انتشار تسهیل شده نسبت به انتشار ساده را بیان نمي کند؟-1  
الف( کانال هاي پروتئیني در انتشار تسهیل شده اختصاصي عمل مي کنند.

ب( مهم ترین عامل کنترل کنندۀ سرعت انتشار تسهیل شده، تعداد کانال ها در واحد سطح غشا است.
ج( در انتشار تسهیل شده برخالف انتشار ساده، کانال غشایي از جنس پروتئین دخالت ندارد.

۴( ۳ مورد ۳( ۴ مورد   ۲( ۱ مورد  ۱( ۲ مورد 

   مي توان گفت مولکول هایي که بخش عمدۀ آنها در تماس با بخش میاني فراوان ترین مولکول هاي غشاي یاختۀ جانوري هستند، ............-1  
۱( صرفاً در انتشار تسهیل شده یا انتقال فعال نقش دارند. 

۲( امکان عبور آزادانۀ آب را از میان کانال هاي خود فراهم مي کنند. 
۳( نسبت به یون ها نفوذپذیري انتخابي دارند. 

۴( مي توانند به گروه لیپیدها تعلق داشته باشند. 

   در مورد ساختمان غشاي لنفوسیت ها، نمي توان گفت ....................-1  
۱( هر پروتئین فقط در یک الیه از غشا قرار دارند.

۲( هر مولکول کلسترول فقط در یک الیه از غشا قرار گرفته است.
۳( کربوهیدرات ها فقط در سطح خارجي غشاي یاخته قرار دارند.

۴( فسفولیپیدها فراوان ترین مولکول هاي تشکیل دهندۀ غشا هستند.

   در مورد بافت پیوندي تشکیل دهندۀ صفاق، نمي توان گفت ....................-1  
۱( از یاخته هاي متنوعي تشکیل شده است.

۲( رشته هاي کالژن اندکي دارد.
۳( در آن مویرگ خوني یافت نمي شود.

۴( الیۀ زیرمخاط در لولۀ گوارش، از این جنس است.

   در مورد شکل زیر نمي توان گفت ....................-1  

A )۱، فقط در قلب یافت مي شود.
۲( تمام یاخته هاي A و C، برخالف یاخته هاي B، همیشه تک هسته اي هستند.

C )۳ برخالف B، همیشه غیرارادي عمل مي کند.
۴( اسفنکتر خارجي راست روده و اسفنکتر خارجي میزراه از نوع B است.
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   کدام گزينه در رابطه با شکل زير به درستي بيان نشده است؟37 -
1( ياخته هاي اين بافت همانند گويچه هاي قرمز هسته خود را از دست داده اند.

2( ياخته هاي اين بافت نسبت به ياخته هاي بافت پيوندي سست و متراکم، بزرگ تر هستند.
3( اين بافت، برخالف بافت پيوندي که زير ياخته هاي پوششي در الية مخاط يافت مي شود، فقط از يک نوع ياخته تشکيل 

شده است.
4( اين بافت، وظيفة عايق کردن بدن و ضربه گيري در کف دست ها را برعهده دارد.

   با توجه به شکل هاي زير، گزينه درست را مشخص نماييد؟37 -

A B C D

B )1 فقط در لوله هاي ادراري يافت مي شود.
B  )2برخالف A هيچ گاه نمي تواند ريزپرزدار باشد.

3( دروني ترين الية سرخرگ، سياهرگ و تنها الية بافتي در ديوارة مويرگ ها از جنس C است.
D )4 فقط در پوست و درون دهان و مري انسان يافت مي شود.

   چند مورد در رابطه با شکل روبه رو درست است؟37 -
الف( فرايند بيگانه خواري را نشان مي دهد که نوتروفيل ها قادر به انجام آن هستند.

ب( طي انجام اين عملکرد، از سطح غشاي ياخته کاسته مي شود.
ج( ياخته ها مي توانند ذره هاي درشت را به اين روش جذب کنند.

د( طي اين عملکرد، گليکوپروتئين ها در سطح خارجي کيسة تشکيل شده قرار مي گيرند.
4 )4   3 )3  2 )2  1 )1

   با توجه به آزمايش زير، مشخص کنيد گزينة نادرست کدام است؟37 -

1( پيکان الف، جهت حرکت مولکول هاي ساکارز را نشان مي دهد.
2( شکل A، قبل و شکل B، بعد از گذشت زمان مشخصي را نشان مي دهند.

3( در شکل B، هنوز هم جابه جايي مولکول ها از عرض غشا رخ مي دهد.
4( فشار اسمزي در سمت چِپ شکل B، کمتر از فشار اسمزي در سمت چِپ شکل A است.

   دربارة شکل زير نمي توان گفت ....................37 -

1( که همانند گذرندگي بدون صرف انرژي زيستي انجام مي شود.
2( در اين روش، مولکول ها در جهت شيب غلظت شان از عرض غشا جابه جا 

مي شوند.
3( در اين روش برخالف اسمز، انرژي جنبشي مولکول ها نقش ندارد.

4( کانال هاي دريچه دار و بدون دريچة موجود در غشاي نورون ها، به اين روش 
عمل مي کنند.
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   شکل زیر نشان دهندۀ غشاي یاختۀ بافت چربي بدن انسان است؛ کدام گزینه در رابطه با آن درست است؟-1  

۱( الف، خارج یاخته و ب، داخل یاخته را نشان مي دهد.
۲( شمارۀ ۳ داراي دو دم هیدروکربني بوده و شمارۀ ۲، آب دوست است.

۳( مولکول هاي شمارۀ ۱ و ۴ برخالف مولکول شماره 5 از مونومرهاي مشابه تشکیل شده اند.
۴( شمارۀ 6 همانند شمارۀ ۲ و ۳ فقط از اتم هاي کربن، هیدروژن و اکسیژن ساخته شده است.

   در مورد بافت هاي اصلي بدن انسان، مي توان گفت یاخته هایي که واجد غشاي پایه در سطح زیرین خود هستند. به طور حتم ........ -1  
۱( در بافت پوششي غده اي معده، در سطح خود چین خوردگي هاي غشایي دارند.

۲( در دیوارۀ مري، در تماس مستقیم با محتویات درون آن هستند. 
۳( به یکي از انواع بافت پوششي تعلق دارند.

۴( موادي را به فضاي درون یک اندام خاص ترشح مي کنند. 

   چند مورد عبارت زیر را نادرست تکمیل مي کند؟-1  
"مي توان گفت هر یاختۀ بافت عصبي .................... "

الف( توانایي تولید جریان الکتریکي را دارد. 
ب( توانایي تحریک یاخته هاي ماهیچه اي اسکلتي را دارد. 

ج( پیام عصبي را از جسم یاخته اي به آکسون هدایت مي کند.
۲( دو مورد  ۱( یک مورد 

۴( صفر مورد ۳( سه مورد 

   مي توان گفت بافتي که به طورمعمول پشتیبان بافت پوششي بدن انسان است، .................... -1  
۱( بافت پیوندي انعطاف پذیري است که در تمام الیه هاي دیوارۀ لولۀ گوارش نیز دیده مي شود. 

۲( در ماده زمینه اي خود فاقد ترکیب کربوهیدرات و پروتئین است.
۳( با داشتن غشاي پایه باعث اتصال یاخته هاي بافت پوششي به بافت هاي زیرین مي شود. 
۴( با داشتن یاخته هایي چندهسته اي، امکان تحریک شدن ازطریق پایانۀ آکسوني را دارد. 

   کدام گزینه در رابطه با شکل زیر، نادرست بیان شده است؟-1  
۱( شمارۀ ۳، رشته هاي کشسان را نشان مي دهد.

۲( رشته هاي شمارۀ ۲ در این بافت موجب مقاومت زیاد آن در برابر کشش شده اند.
۳( در بخش شمارۀ ۱، گلیکوپروتئین هاي فراواني یافت مي شود.

۴( شمارۀ ۴، به یاخته هاي متنوع موجود در این نوع بافت پیوندي اشاره دارد.

)سراسري ـ 1401(-71  کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 
»مطابق با متن کتاب درسی، در .................... سطِح سازمان یابی حیات، ....................«.

۱( ششمین – جمعیت های گوناگون با یکدیگر تعامل دارند.
۲( هشتمین – سازوکارهایی می تواند باعث بروز گونه زایی شود.

۳( نهمین – از اجتماع همۀ زیست بوم های زمین، زیست کره به وجود می آید.
۴( هفتمین – به دنبال تأثیر عوامل زنده محیط بر یکدیگر، بوم سازگان شکل می گیرد.

ب
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سلول پوششى
داراى ریزپرز



اپسخ انمهاپسخ انمه

خانه زیست شنایس

  

 1.(2) (1)(4)   
۱( نادرست؛ هم ایستایي یــا هومئوستازي از ویژگي هاي تمام جانداران 
اســت. فرقي هم نمي کنه کــه مثل باکتري ها و برخــي قارچ ها و برخي 
آغازیان، تک یاخته اي باشند و یا مثل تمام جانوران، تمام گیاهان، بیشتر 

قارچ ها و برخي آغازیان که پریاخته اي هستند.
۲( نادرســت؛ دقت کنید که تمام جانداران به انــرژي نیاز دارند. ولي 
جانوران برخالف گیاهان فتوســنتزي، براي کسب انرژي نیاز به تغذیه 

دارند.
۳( درست؛ منظور از ســطوح سازمان یابي، یاخته، بافت، اندام، دستگاه، 
جاندار، جمعیت، اجتماع، بوم ســازگان، زیســت بوم و زیست کره است. 
با توجه به تک یاخته اي بودن پارامســي، ســطوح بافت، اندام و دستگاه 

براي آن تعریف نمي شوند.
۴( نادرست؛ الگوي رشد و نمو در تمام جانداران برعهدۀ DNA است.

 1.(2) (1)(3)

۱( نادرســت؛زردپي که اتصال دهندۀ ماهیچه به استخوان است، بافت 
پیوندي متراکم بوده و در برابر کشــش بســیار مقاوم است؛ ولي مادۀ 
زمینه اي شّفاف، بي رنگ و چسبنده از ویژگي هاي بافت پیوندي سست 

مي باشد.
۲( نادرست؛ الیــۀ زیرمخاط دیوارۀ مري از جنس بافت پیوندي سست 

است؛ ولي در برابر کشش، چندان مقاوم نیست!
۳( نادرســت؛ کپســول دور کلیه، بافت پیوندي متراکم است؛ ولي در 
برابر کشــش بســیار مقاوم اســت و مادۀ زمینه اي شــّفاف، بي رنگ و 

چسبنده از ویژگي هاي بافت پیوندي سست مي باشد.
۴( درست؛صفاق، بافت پیوندي سستي است که اندام هاي حفرۀ شکمي 
را به هم متصل مي کند، در برابر کشــش، چندان مقاوم نیســت و مادۀ 

زمینه اي شّفاف، بي رنگ و چسبنده دارد.

(2) گزاره هاي ب و د  به درستي بیان شده اند..1  (1)(4)

الف( نادرســت؛ گســترۀ حیات از یاختــه آغاز مي شــود؛ درحالي که 
اندامک ها اجزاي تشکیل دهندۀ یاخته هستند. حواست باشه که اندامک 

رو با اندام اشتباه نگیري!
ب( درســت؛ تمام جانوران، پریاخته اي هســتند و پیکر هر فرد از هر 

گونۀ جانوران مهره دار، از مجموع چند دستگاه تشکیل شده است.
ج( نادرست؛ توانایي تقسیم شدن یاخته، هم در تک یاخته اي ها و هم در 
پریاخته اي ها، اســاس تولیدمثل است. البته دقت کن که توانایي تقسیم 

شدن در تک یاخته اي ها نمي تواند اساس رشدونمو باشد.
د( درست؛ هــر اجتماع شامل جمعیت هایي از گونه هاي مختلف جانداران 
است و به مجموع یک اجتماع و محیط اطرافش، بوم سازگان)اکوسیستم( 

مي گوییم.

(2) تمام گزاره ها نادرست هستند..1  (1)(3)   
الف( نادرست؛ درصورتي که از دست دادن آب یاخته زیاد باشد، منجر 
به پالســمولیز یا چروکیدگي یاخته خواهد شــد؛ مثالً یاخته هاي نگهبان 
روزنۀ هوایي گیاهان، آب از دســت مي دهند و از حالت تورژسانس به 
حالت عادي باز مي گردند تا منفذ روزنه بســته شــود؛ ولي پالســمولیز 

نشده اند.
ب( نادرست؛ اسمز )گذرندگي( در تمام یاخته هاي زنده رخ مي دهد.

ج( نادرست؛اسمز همیشــه بدون صرف انــرژي زیستي انجام مي شود 
و آب در جهت شــیب غلظت از جایي با پتانسیل آب بیشتر به جایي با 

پتانسیل آب کمتر جابه جا مي شود.
د( نادرست؛ حتــي اگر دو محلول آبي با غلظت هاي متفاوت توسط یک 
پرده نیمه تــراواي مصنوعي )پرده اي با نفوذپذیري انتخابي( نیز از هم 

جدا شوند، پدیدۀ اسمز رخ خواهد داد.

(4)(3)(1) گزینه دو نادرست و سایر گزینه ها درست هستند..1    
۱( درســت؛ در ماهیچه هاي اسکلتي به منظور تأمین انرژي از کرآتین 
فسفات استفاده مي شــود؛ یعني کرآتین فسفات، گروه فسفات خود را 
به ADP مي دهد وATP ســاخته مي شــود. حواست باشــه که اوالً براي 
انجام این کار حتماً نیاز به آنزیم هســت؛ ثانیــاً این روش که اصطالحاً 
به آن تولید ATP در ســطح پیش ماده گفته مي شــود، در ماده زمینه اي 

سیتوپالسم رخ مي دهد. )یازدهم، فصل ۳ و دوازدهم، فصل 5(
۲( نادرســت؛ ماهیچه هــاي صاف و قلبــي فقط تحت کنتــرل اعصاب 
خودمختــار، عملکرد غیــرارادي دارند؛ ماهیچه هاي اســکلتي نیز فقط 
تحت کنترل اعصاب پیکري هســتند و اغلب عملکــرد ارادي دارند و 
ممکن اســت عملکرد غیرارادي نیز داشته باشند. دقت کنید که هر دو 
نوع اعصــاب پیکري و خودمختار جزو اعصاب محیطي هســتند. یعني 
نمي توان گفت تمام ماهیچه هاي اســکلتي قابلیــت عملکرد غیرارادي 

دارند. )ترکیبي با یازدهم، فصل ۱ و ۳(
۳( درســت؛ ماهیچۀ قلبي هماننــد ماهیچۀ اســکلتي ظاهري مخطط و 

همانند ماهیچۀ صاف، عملکرد غیرارادي دارد.
۴( درســت؛ ماهیچه هاي اســکلتي و قلبي، ظاهري مخطــط دارند. این 
ظاهر مخطط آنها به دلیل وجود آرایش ســارکومر در تارچه هاي درون 

یاخته هاي آنهاست. )یازدهم، فصل ۳ بیشتر یاد مي گیرید!(

 1.(2)(3)(4)

۱( درســت؛ هومئوستازي )هم ایســتایي( به معني تنظیم محیط داخلي 
بدن در برابر تغییرات محیطي اســت و از ویژگي هــاي تمام جانداران 
اســت. مثل دفع ســدیم اضافي ازطریق ادرار که در تمــام مهره داران 

مشاهده مي شود.

دنیای زندهفصل ۱/ پایه دهم
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محسوب مي شود؛ ولي نیاز به تمایز مریستم رویشي به زایشي براي هر 
گل وجود دارد.

ب( داشــتن موهــاي ســفید در خرس قطبــي نوعي ســازش با محیط 
محسوب مي شود.

و  اســت  مقطعــي  به صــورت  محيــط  بــه  پاســخ 
ــي  ــد؛ ول ــرد رخ مي ده ــي در ف ــرایط محيط ــرات ش ــاس تغيي براس
ــه  ــر تکامــل در گون ــر اث ــا محيــط طــي چندیــن نســل ب ســازش ب
ــل 4( ــم، فص ــي، دوازده ــاب طبيع ــت. )انتخ ــده اس ــود آم به وج

ج( خم شدن ساقۀ گیاهان به سمت نور، نوعي پاسخ به محیط است.
د( رشــد به معني افزایش برگشــت ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته هاست. 
دقت کنید که تورژســانس یاخته هاي نگهبان روزنه هاي هوایي گیاهان 
به منظور باز شدن منفذ روزنه، رشد محسوب نمي شود؛ ولي نوعي پاسخ 

به محیط  است.

(2) ویژگي هاي مطرح شده به بافت پیوندي رشته اي .1   (1)(4)

)متراکم( مربوط مي شود.
گزینه هــا بــه زبان ســاده، عبارتند از: گزینه ۱: پوشــش سنگفرشــي 
چندالیه؛ گزینۀ ۲: نوعي بافت پیوندي؛ گزینۀ ۳: بافت پیوندي متراکم 

و گزینۀ ۴: بافت پیوندي خون.
۱( نادرســت؛ داخلي تریــن بافــت در دیــوارۀ مري، بافت پوششــي 

سنگفرشي چندالیه است. )دهم، فصل ۲(
۲( نادرســت؛ بافت عایق اتصال دهنــدۀ ماهیچۀ دهلیزهــا به ماهیچۀ 
بطن ها، نوعي بافت پیوندي سســت اســت. البته کتاب درسي تون فقط 

بهش گفته بافت پیوندي! )دهم، فصل ۴(
۳( درســت؛ این یکي دیگه خیلي واضحه! بافت ســازندۀ الیۀ خارجي 
پریکارد )پیراشامه( قلب و الیۀ داخلي اپیکارد )برون شامه( قلب انسان، 

بافت پیوندي رشته اي است. )دهم، فصل ۴(
۴( نادرســت؛ بافت خون و بافت ماهیچه اي، وظیفه تنظیم گرماي بدن 
را برعهده دارند. راســتي اینم بدون که مرکــز تنظیم دماي بدن، غدۀ 

هیپوتاالموسه. )یازدهم، فصل ۱(

  دقــت کنيــد کــه بافــت چربي، عایــق دمایــي هســت؛ 
ولــي وظيفــة تنظيــم دمــاي بــدن را بــر عهــده نــدارد.

(2) همگي مثال هایي از هومئوستازي هستند..1   (1)(3)

الــف( درست؛ سرخ شدن اللۀ گوش در سرماي محیط به علت افزایش 
فشــار خون در سطوحي مثل اللۀ گوش و بیني است که نسبت سطح به 

حجم زیادي دارند و زودتر گرماي خود را از دست مي دهند.
ب( درست؛ دفــع مواد زائد نیتروژن دار ازطریق آبشش سخت پوستان 

طبیعتاً نوعي هومئوستازي است. )دهم، فصل 5(
ج( درست؛ افزایش و کاهش ترشــح یون هاي هیدروژن و یا بازجذب 
یون هاي بي کربنات در نفرون ها موجب تنظیم pH خون انسان مي شود. 
اگــر pH خون کاهش یابد، کلیه ها ترشــح یون هــاي اضافي هیدروژن 
را افزایــش مي دهند؛ و اگر pH خون افزایــش یابد، کلیه ها بي کربنات 
بیشــتري دفع مي کنند؛ یعني بازجذب بي کربنــات را کاهش مي دهند. 

)دهم، فصل 5(
د( درست؛ بدیهیــه که دفع سدیم اضافي ازطریق ادرار به منظور تنظیم 

محیط داخلي بدن )هومئوستازي( انجام مي شود.

۲( نادرست؛ حفظ ثبات شــرایط داخلي پیکر جاندار در محیط در حال 
تغییر به معني هومئوستازي اســت. پاسخ دادن به محرک هاي محیطي 

مثل نور و صدا به معني پاسخ به محیط است.
۳( نادرست؛ از دســت دادن بخشــي از انرژي به صــورت گرما مربوط 
به ویژگي فرایند جذب و اســتفاده از انرژي جانداران است. جانداران 
فتوســنتزکننده، انرژي خود را از خورشــید دریافت کرده و غذاسازي 
مي کنند. بخشــي از این انرژي را نیز به صورت گرما از دست مي دهند. 
جانوراني مثل گنجشــک که با خوردن غذا، انرژي به دســت مي آورند، 
بخشي از این انرژي را به صورت گرما از دست مي دهند و بخش دیگر 

را براي گرم کردن بدن، تحرک و جست وجوي غذا استفاده مي کنند.
۴( نادرست؛ دقت کنید که جانداران در صورت قابلیت تولیدمثل جنسي، 
همیشــه موجودات کم وبیش شبیه خود )نه دقیقاً شــبیه خود( را به وجود 

مي آورند.

71.(2) (1)(3)   
۱( نادرست؛ بــه بافت پیوندي غضروف اشــاره دارد که در دیوارۀ ناي 

وجود دارد.
۲( نادرست؛ به بافت پیوندي چربي اشاره مي کند.

۳( نادرســت؛ مثالً بافت پوششي اســتوانه اي که درون لولۀ گوارش و 
درون مجاري تنفسي وجود دارد، مي تواند مادۀ مخاطي ترشح کند.

۴( درست؛ بافــت پیوندي خون است که مسئول حفظ فشار اسمزي در 
بافت ها و یاخته هاي بدن است. بافت خون، تنها بافت بدن است که مادۀ 

زمینه اي مایع دارد.

(4)(3)(2) )ترکیبي با فصل 6 زیست دهم(.81

فقط گزارۀ ج به درستي بیان شده است.
خیلي باید دقت کني. صورت ســوال در مورد بافت پوششــي جانداران 

صحبت کرده، نه فقط جانوران! 
الــف( نادرست؛ همۀ یاخته هاي یک نوع خاص از بافت پوششي، ممکن 
اســت شــبیه هم نباشــند. مثالً بعضي از یاخته هاي ترشــح کنندۀ مادۀ 
مخاطي یا ســورفاکتانت، از بقیــۀ یاخته هاي پوششــي در همان بافت، 
قابل تشــخیص و تمایز هســتند. همچنین در گیاهان نیز بافت پوششي 
داریم که بر دو نوع روپوست و پیراپوست است. هیچ کدام از بافت هاي 

پوششي گیاهان فقط از یک نوع یاخته تشکیل نشده اند.
ب( نادرســت؛ درســته که در جانــوران در محل اتصــال حبابک ها و 
مویرگ هــا )دهم، فصــل ۳( و در محل اتصال مویرگ هــاي کالفک و 
دیوارۀ داخلي کپسول بومن )دهم، فصل 5(، غشاي پایۀ مشترک وجود 

دارد؛ ولي مگه بافت پوششي گیاهان هم غشاي پایه داره آخه؟!
ج( درســت؛ هم بافت هاي پوششــي جانوران و هم بافت هاي پوششي 

گیاهان اغلب داراي فضاي بین یاخته اي اندکي هستند.
د( نادرســت؛ اوالً که در مورد گیاهان صادق نیست! در ثاني در رابطه 
با جانوران هم باید بگم که الیۀ مخاطي از بافت پوششــي، غشاي پایه و 
بافت پیوندي سست تشکیل شده است؛ درحالي که کیسه هاي حبابکي، 
دیــوارۀ نفرون و دیوارۀ مویرگ ها فقط بافت پوششــي و غشــاي پایه 

دارند و  فاقد الیۀ مخاط مي باشند.

 1.(2) (1)(3)   
الف( تشکیل اولین گل، نمو است؛ چون مریستم رویشي براي نخستین 
بار به مریستم زایشــي تمایز مي یابد؛ البته تشکیل گل هاي بعدي رشد 
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مي کنند؛ ولي مثالً رســوب کلســیم در مادۀ زمینه اي استخوان ربطي به 
ســاخته شدن آن توسط یاخته ها ندارد؛ بلکه مواد معدني با غذا خوردن 

جذب بدن ما مي شوند.
ب( نادرســت؛ مادۀ زمینه اي در انواع بافت پیوندي، ممکن است مایع 
)مثل خون(، نیمه جامد )مثل بافت پیوندي سســت و غضروف(، یا جامد 

)مثل استخوان( باشد.
ج( نادرست؛ رشــته هاي کشســان و کالژن در بافــت پیوندي سست و 
متراکــم وجود دارند کــه مثال هایي از رشــته هاي پروتئیني موجود در 
بافت هاي پیوندي هســتند؛ ولي مثالً در بافت خون که از این رشــته ها 
نداریــم! بلکه در بافت خون، پروتئین هایي مثل آلبومین و پروترومبین 

و غیره یافت مي شوند.
د( درست؛ باالخره یه گزارۀ درست پیدا شد! اساساً یکي از تفاوت هاي 
بافت هاي پیوندي، تنوع یاخته ها بین انواع سست، رشته اي، استخواني، 

غضروفي، خون و چربي مي باشد.

 71.(2) (1)(3)  
۱( نادرست؛ بــه جانداراني که ژن یا ژن هاي گونه هاي دیگر را در خود 
دارند، جانداران تراژن گفته مي شــود. البته کلمۀ تراژن رو در زیســت 
دوازدهــم مي خونید و االن این تســت ترکیبي با دوازدهم محســوب 
مي شه؛ پس اگر نتونستي این تست رو بزني، خیلي ناراحت نکن خودتو!

۲( نادرست؛ مهندسان ژنتیک مي توانند ژن هاي انساني را به هر جاندار 
دیگر )مثل گیاهان، جانوران و حتي به باکتري ها( منتقل کنند.

۳( نادرست؛مهندسي ژنتیــک در پزشــکي، کشاورزي و پژوهش هاي 
علوم پایه کاربرد دارد.

۴( درســت؛ امروزه مي توان با انتقال ژن انسولین به باکتري، انسولین 
انساني را به عنوان دارو تولید کرد. )دوازدهم، فصل 7 به طور کامل یاد 

مي گیرید.(

پایه .81  غشاي  مورد  در  ج  و  ب  و  الف  گزاره هاي   (1)(3)(4)  
به درستي مطرح شده اند.

الف( درست؛ غشــاي پایه از جنس پروتئین و گلیکوپروتئین است که 
گلیکوپروتئین ها از کربوهیدرات و پروتئین تشکیل شده اند.

ب( درست؛ غشاي پایه یاخته ندارد.
ج( درســت؛ بدیهیه که وقتي یه چیزي مثل غشــاي پایه، یاخته نداشته 
باشه، ساختار و فعالیت زیستي هم نداره دیگه! چه ساختارهاي دیگه اي 

مي شناسي که یاخته نداشته باشن؟!
د( نادرست؛ غشــاي پایه، یاخته هاي بافــت پوششي را به یکدیگر و به 
بافت زیریِن بافت پوششي )که اغلب بافت پیوندي سست است،( متصل 

نگه مي دارد.

براي .1   که  ساده  سنگفرشي  بافت هاي  تمام   (2)(3)(4)  
دروني  سطح  شش ها،  حبابک هاي  دیوارۀ  از:  عبارتند  مناسب اند،  تبادل 
کپسول  بیروني  دیوارۀ  مویرگ ها،  دیوارۀ  سیاهرگ ها،  و  سرخرگ ها 
تمایز  البته  که  پودوسیت ها(  نام  )به  بومن  دیواره دروني کپسول  بومن، 

یافته اند.
دقــت کنید کــه در پیراشــامه و درون شــامۀ قلب نیز بافت پوششــي 
سنگفرشــي ســاده داریم، ولي نقش این بافت در این ساختارها، براي 

تبادل مواد نیست.

(4)(3)(1) ویژگي هاي مطرح شده به بافت چربي مربوط است..1  

۱( نادرست؛ منظور این گزینه، بافت پیوندي خون است.
۲( درســت؛ زیر پوســت، به خصوص در کف دســت ها و کف پاهاي 
انســان، بافت چربــي وجود دارد که هم نقش عایــق دمایي و هم نقش 

ضربه گیري را دارد.
۳( نادرســت؛ بافت پیوندي سســت است که ســطح خارجي لوله هاي 

تنفسي را مي پوشاند.
۴( نادرســت؛ منظور از بافتي که در سر اســتخوان ها، در محل مفصل 

یافت مي شود، بافت پیوندي غضروف است.

(4)(3)(2) فقط گزارۀ د درست است..1  

الــف( نادرست؛ زیست شناسان نمي توانند در مورد خوبي، زشتي و مزۀ 
غذا یا نوشیدني نظر بدهند.

ب( نادرست؛ مشاهده، اساس علوم تجربي است.
ج( نادرســت؛ زیست شناســان نمي توانند در مــورد ارزش هنري نظر 

بدهند.
د( درســت؛ امروزه مي توان برخي بیماري هاي ژنتیکي را درمان و یا از 
بروز اثرات آنها پیشــگیري کرد. تو فصل هاي ۴ و 8 زیست دوازدهم، 

بیشتر در مورد این موضوع مي خونید.

(2) هــر ســه مــورد، عبــارت مــورد نظــر را نادرســت .1   (1)(3)  
ــد. ــل مي کنن تکمی

الف( نادرســت؛ انتشار تسهیل شــده برخالف انتشار ســاده به کمک 
پروتئین کانالي انجام مي شود.

ب( نادرست؛ نه در انتشار ساده و نه در انتشار تسهیل شده، هیچ انرژي 
زیســتي مصرف نمي شــود؛ بلکه فقط انرژي جنبشي مولکول ها موجب 
جابه جایي آنها از جایي با غلظت بیشتر به جایي با غلظت کمتر مي شود.

ج( نادرست؛ گفتم که انتشار تسهیل شــده از میــان پروتئین کانالي در 
عرض غشا انجام مي شود.

  1.(2) (1)(3)

۱( درســت؛ هومئوســتازي از ویژگي هاي تمام جانــداران یوکاریوت 
و پروکاریــوت و همچنین تمــام جانداران تک یاختــه اي و پریاخته اي 

مي باشد.
۲( درســت؛رشــد و نمو در تمام جانداران دیده مي شــود و اطالعات 
ذخیره شــده در مولکول DNA، الگوهاي رشد و نمو جانداران را تنظیم 

مي کند.
۳( درست؛ نظــم وترتیب نیز یکي از هفت ویژگي تمام جانداران است؛ 
یعني تمام جانداران سطوحي از سازمان یابي را دارند. البته نه لزوماً تمام 
ســطوح آن را؛ به عنوان مثال، باکتري ها که همگي تک یاخته اي هستند، 

فاقد سطوح سازمان یابي بافت، اندام و دستگاه مي باشند.
۴( نادرســت؛ دقت داشــته باشــید که جانداراني که تولیدمثل جنسي 
دارند، موجودات کم وبیش شبیه خود را به وجود مي آورند و موجودات 
با تولیدمثل غیرجنســي مي توانند جانداران کامالً شبیه خود را به وجود 

آورند. مثالً باکتري ها فقط تولیدمثل غیرجنسي دارند.

(4)(3)(2) فقط گزاره د به درستي بیان شده است..1    
الف( نادرســت؛بدیهیه که مولکول هایي مثل مواد آلي موجود در مادۀ 
زمینه اي یک بافت پیوندي رو یاخته هاي همان بافت مي سازند و ترشح 
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۳( نادرست؛ فرایندهــاي انتشار، انتقال فعال و انتشار تسهیل شده براي 
جابه جایي یون ها و مولکول هاي کوچک از عرض غشــاي فسفولیپیدي 
هستند، ولي طبق متن کتاب درسي تون، آندوسیتوز و اگزوسیتوز براي 

جابه جایي ذره هاي درشت )مثل پروتئین ها( کاربرد دارند. 
۴( درســت؛در تمام یاخته هاي جانوري، اگزوســیتوز وجود دارد؛ ولي 

آندوسیتوز فقط در برخي از آنها دیده مي شود.

و .1   یاخته ها  بعضي  در  آندوسیتوز  که  کنید  دقت   (2)(3)(4)  
براي جابه جایي ذرات درشت رخ مي دهد.

انتشــار ساده، انتشار تسهیل شــده و انتقال فعال براي جابه جایي ذرات 
کوچک و در تمام یاخته ها رخ مي دهند.

هر دو نوع انتشار همیشه بدون مصرف ATP انجام مي شوند.
آندوسیتوز و اگزوسیتوز همیشه با مصرف ATP انجام مي شوند.

 )ATP انتقال فعال نیز همیشه با مصرف انرژي زیستي )اغلب با مصرف
انجام مي شود.

یاختــه  از ســطح غشــاي  آندوســيتوز،  فراینــد  در   
کاســته مي شــود؛ ولــي در اگزوســيتوز بــه مســاحت ســطح غشــا 

افــزوده مي شــود.

(4)(3)(2) )ترکیبي با فصل هاي ۲، ۳، ۴ و 5 زیست دهم(.1    
گزاره هاي الف، ب، ج و ه درست هستند.

یک سوال خوب و ترکیبي که بعد از خوندن کل زیست دهم، ارزششو 
درک مي کني!

خــوب مي دوني کــه منظور از ماهیچــه اي با یاخته هاي دوکي شــکل و 
تک هسته اي، ماهیچۀ صافه.

از میان گزاره هاي مطرح شده، فقط در بندارۀ خارجي میزراه )گزارۀ د(، 
ماهیچه از نوع اسکلتي است و میزناي هم بنداره ندارد؛ ولي سایر موارد 

داراي ماهیچۀ صاف مي باشند.
الف( درست؛ اسفنکتر داخلي راســت روده و اسفنکتر داخلي میزراه از 

جنس ماهیچۀ صاف هستند و عملکرد غیرارادي دارند.
ب( درست؛ دیوارۀ ناي و نایژه ها و نایژک ها داراي ماهیچۀ صاف است؛ 
البتــه در دیوارۀ نایژک ها برخالف ناي و نایژه ها، غضروف وجود ندارد 

که خب ربطي به این سوال نداره!
ج( درســت؛ بنداره یا همون اسفنکتر انتهاي معده به نام پیلور معروف 

است و از جنس ماهیچۀ صاف و از نوع ماهیچۀ حلقوي است.
د( نادرســت؛ میزناي در انتهاي خود یعني در محــل اتصال به مثانه بر 
اثر چین خوردگي مخاط مثانه، یــک دریچه دارد، نه بنداره! دقت کنید 
که میزراه که بعد از مثانه مي باشــد، داراي بنداره هاي داخلي و خارجي 

است.
هـ( درســت؛ منظور از  هر رگي که خــون را به قلب بــاز مي گرداند، 
سیاهرگ هاي ششي و بزرگ سیاهرگ هاي زیرین و زبرین و سیاهرگ 

کرونري است که همگي در دیوارۀ خود ماهیچۀ صاف دارند. 

پیوندي .71  بافت  نوعي  به عنوان  زردپي  نام  اومدن   (2) (1)(3)  
رشته اي در جانوران، بیشتر براي رد گم کني هست و البته باید حواست 

باشه که داریم در مورد یک یاختۀ جانوري صحبت مي کنیم.
۱( درست؛ در ساختار غشاي تمــام یاخته ها، فسفولیپیدها و پروتئین ها 
حضور دارند؛ در غشــاي تمام یاخته هاي جانوري، کلســترول نیز یافت 
مي شــود. دقت کنید که در غشاي یاخته اي ســایر جانداران کلسترول 

  1.(2) (1)(3)  
۱( نادرست؛ باکتري ها که تک یاخته اي هستند نیز مي توانند به جانداري 

تراژن تبدیل شوند.
۲( نادرســت؛ هر جاندار تراژني ممکن اســت داراي قدرت تولیدمثل 

باشد.
۳( نادرست؛ خیلي بدیهیه که هر جاندار تراژن حتماً داراي DNA است؛ 

وگرنه چطوري ژن رو به درون DNA اون جاندار وارد کردن!
۴( درست؛ پاسخ به محیط از ویژگي هاي تمام جانداران است. همچنین 
دقت کنید که منظور  از جاندار تراژن، جانداري اســت که ژني از افراد 

غیر از هم گونه خودش، به آن وارد شده باشد.

(2) بعداً که کل دهم رو خوندي، متوجه مي شي چرا .1   (1)(3)  
مجبور شدم بیشتر سواالت این فصل رو ترکیبي با فصل هاي دیگه طراحي 
کنم! پس بازم میگم که االن اصالً نگران نباش که بعضي از تست ها رو 

نزده بگذاري!
۱( درست؛بافت پوششــي اســتوانه اي یک الیه و ریزپــرزدار در روده 
همانند بافت پوششــي سنگفرشــي و یک الیه در مویــرگ، براي تبادل 

مواد مناسب است. )دهم، فصل ۲ و ۳(
۲( درســت؛ بافت پوششــي در معده، روده و مجاري تنفســي از نوع 
اســتوانه اي اســت که در مجاري تنفســي از انتهاي بیني تا نایژک هاي 

مبادله اي مژک دار است و رودۀ باریک ریزپرز دارد.
۳( درست؛ از ویژگي هاي یاخته هاي پوششي استوانه اي در دیوارۀ ناي، 
ترشح مادۀ مخاطي، زنش مژک ها و به دام انداختن مواد خارجي است.

۴( نادرســت؛ در بیشــتر بخش هاي نفرون، یعني در لولۀ پیچ خوردۀ 
نزدیک، قوس هنله و لولۀ پیچ خوردۀ دور، بافت پوششي از نوع مکعبي 
است؛ که فقط در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک، ریزپرزدار مي باشد. کپسول 
بومــن نیز در ابتداي نفــرون قرار گرفته و بافت پوششــي آن در الیۀ 
خارجي سنگفرشي ساده است و در الیۀ داخلي به یاخته هاي پودوسیت 

تمایز یافته است. )دهم، فصل 5( 

(2) دقت کنید که در سوال نپرسیده کدام یک نوعي .1   (1)(4)

سوخت زیستي هستند! 
براســاس فعالیت در صفحۀ 6 کتاب زیســت دهم، ســوخت زیستي از 
جانــداران امروزي به دســت مي آید. مي دانیم کــه از دانه هاي روغني 
مثل آفتاب گردان، ســویا و زیتون براي تولید گازوئیل زیستي استفاده 
مي شود. از طرفي سلولز )نوعي پلي ساکارید رشته اي( هم قابلیت تبدیل 

به سوخت زیستي را دارد.

همانند .1   جانوران  در  پوششي  بافت  پایۀ  غشاي   (2)(3)(4)  
اندام هاي هوایي جوان گیاهان،  بافت پوششي  پوستک در سطح سامانۀ 
و  پروتئین  جنس  از  پایه  غشاي  که  کنید  دقت  است.  یاخته  فاقد 
گلیکوپروتئین است؛ ولي پوستک از جنس کوتین )نوعي لیپید( مي باشد.

  1.(2) (1)(3)  
۱( نادرســت؛ هم در آندوســیتوز و هم در انتقال فعال، انرژي زیستي 
مصرف مي شــود که این مصــرف انرژي در آندوســیتوز حتماً مصرف 
ATP اســت؛ ولي در انتقــال فعال اغلب مصــرف ATP و گاهي انرژي 

دیگري مثل انرژي الکترون برانگیخته )فصل 5 و 6 دوازدهم( است.
۲( نادرست؛ آندوســیتوز موجب کاهش مساحت سطح غشاي یاخته و 

اگزوسیتوز موجب افزایش مساحت سطح غشاي یاخته مي شود.
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  1.(2) (1)(4)

۱( نادرست؛ در محلــول با فشار اسمزي باال، گویچه ها دچار پالسمولیز 
مي شوند؛ نه در محلول با پتانسیل آب باال!

۲( نادرست؛ توجه داشته باشــید که اوالً ایــن اتفاق در یاخته هاي گیاه که 
دیوارۀ یاخته اي دارند رخ مي هد؛ در ثاني، گویچۀ قرمز فاقد هسته است.

۳( درســت؛ دقت کنید که محلولي با غلظِت آِب باال؛ یعني محلولي که 
غلظت مواد حل شــدۀ آن کمتر از غلظت مواد حل شــده در سیتوپالسم 
گویچۀ قرمز اســت. در نتیجه، فشار اسمزي سیتوپالسم بیشتر از مایع 
محیطــي خواهد بود و آب از بیرون بــه درون یاخته مي رود. با توجه به 
عدم وجود دیواره در اطراف یاخته هاي جانوري، بدیهي است که بر اثر 
ورود بیش از حد آب به یاخته، غشــاي یاخته پاره شده و محتویات آن 

از هم مي پاشند.
۴( نادرست؛ به تعادل رســیدن در بــدن رخ مي دهد که مکانیسم هایي 
براي یکسان نگه داشتن فشار اسمزي محیط یاخته و سیتوپالسم یاخته 

وجود دارد؛ نه در یک محلول با پتانسیل آب بیش از حد باال!

(4)(3)(1)  مقایسه انواع بافت ماهیچه اي با یکدیگر: .1    

ماهیچۀ ماهیچۀ قلبيماهیچۀ اسکلتيویژگي
صاف

تعداد هسته 
چند هسته ايدر هر یاخته

معموالً یک 
یا گاهي دو 

هسته اي

یک 
هسته اي

رشته اي بدون شکل یاخته ها
انشعاب

رشته اي 
دوکي شکلمنشعب

بخش هاي تیره و روشن 
به نام سارکومر در 

یاخته ها 
)ظاهر مخطط(

ندارددارددارد

ارادي و گاهي نوع فعالیت
غیراراديغیراراديغیرارادي

صفحات بینابیني )در 
نداردداردنداردهم رفته(

کوچکنسبتاً بزرگبزرگاندازۀ یاخته

کند و تند و کوتاهتند و کوتاهنوع انقباض
طوالني

داردندارددارداستراحت پیوسته

قدرت تقسیم بعد از 
داردنداردندارددوران جنیني

تحت تأثیر کدام اعصاب 
اعصاب اعصاب پیکريمحیطي است؟

خودمختار
اعصاب 

خودمختار

تذكرتذكر هــرگاه بــه ماهيچه هــاي مخطــط اشــاره شــده، منظــور 

هــم ماهيچــة اســکلتي و هــم ماهيچــة قلبــي اســت.

(4)(3)(2) گزاره هاي ب و ج نادرست هستند..1    
الف( درســت؛ بدیهیه کــه کانال هــاي پروتئینــي مربوط به انتشــار 
تسهیل شــده براي هر ماده، به صورت اختصاصي عمل مي کنند. مثالً در 
فصل یک زیست یازدهم مي خونید که کانال نشتي سدیم و کانال نشتي 

پتاسیم در غشاي نورون ها وجود دارند.

نداریم؛ ولي مولکول لیپیدي دیگري شــبیه به کلسترول وجود دارد که 
نقش آن را ایفا مي کند و موجب حفظ َسیالیت غشا مي شود.

۲( درســت؛ هر مولکول تري گلیســرید داراي سه اســید چرب و هر 
مولکول فسفولیپید داراي دو اسید چرب است.

۳( درست؛بدیهیه که انتشــار ساده مولکول هاي آب به روش اسمز از 
البه الي فسفولیپیدهاي تمام غشاهاي زیستي رخ مي دهد.

۴( نادرست؛ به بعضي از فسفولیپیدهایي که در سطح خارجي غشا قرار 
دارند، کربوهیدارت هایي متصل است و گلیکولیپیدها را مي سازند.

(2) فقط گزاره هاي ب و ج درست هستند..81  (1)(4)

این سوال ترکیبي دهم و یازدهم هست تا به اهمیت موضوع روش هاي 
انتقال مواد از عرض غشا بیشتر پي ببرید.

الف( نادرست؛ در فصل پنجم زیســت دهــم مي خونید که بیشتر موارد 
ترشــح و بیشتر موارد بازجذب به روش فعال و با صرف انرژي زیستي 

انجام مي شوند.
ب( درســت؛ در فصل هفتم زیســت دهم مي خونید کــه هم بارگیري 
 ATP آبکشــي و هم باربرداري آبکشي به روش انتقال فعال و با صرف

انجام مي شوند.
ج( درست؛ در فصــل سوم زیست یازدهم مي خونید که خروج یون هاي 
کلسیم از شبکۀ آندوپالســمي یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتي )مثل ماهیچۀ 
ســریني( بــه روش انتشــار تسهیل شــده و بازگشــت آنها به شــبکۀ 

آندوپالسمي به روش انتقال فعال رخ مي دهد.
د( نادرست؛ در فصل پنجم زیســت دهم مي خونید که بازجذب بیشتر 
مواد در نفرون به روش انتقال فعال رخ مي دهد. االن مهم نیســت که تو 
بدوني گلوکز و آمینواســیدها به چه روشــي بازجذب مي شن؛ چون تو 
کتابتون هم چیزي نگفته! ولي مهمه که بدوني این مولکول ها در نفرون 

بازجذب مي شن؛ نه جذب!

(4)(3)(2) گزاره هاي الف و ب درست بیان شده اند..1    
الف( درست؛ مگه روش دیگه اي به جز اسمز هم براي بازجذب آب در 

نفرون هاي کلیه هامون وجود داره؟!
ب( درســت؛ اینو یادت باشــه کالً هــر کجا که آب از عرض غشــاي 
یاخته ها )از البه الي فســفولیپیدها( عبور مي کنه اسمز هست؛ مگر اینکه 
براي عبور آب، کانال وجود داشــته باشــه که در این صورت به روش 

انتشار تسهیل شده جابه جایي آب خواهیم داشت. 

 نکتــه ترکيبــي بــا فصــل 7 زیســت دهــم: در کجاهــا 
پروتئيــن تســهيل کنندۀ عبــور آب )کانــال آبــي( داریــم؟ غشــاي 
ــوري و  ــاي جان ــي یاخته ه ــاي برخ ــي، غش ــاي گياه ــي یاخته ه برخ

ــان ــاي گياه ــي واکوئول ه غشــاي برخ

ج( نادرست؛ دقت کنید که در ماهیان آب شیرین، پتانسیل آب محیط 
بیشتر از پتانســیل آب یاخته هاي جانور است و آب به روش اسمز در 

آبشش آنها جذب مي شود، نه دفع!
د( نادرست؛ پارامسي در آب شیرین زندگي مي کند و آب از راه اسمز 
وارد آن مي شود. یادتون باشه که پارامسي با داشتن واکوئول انقباضي، 

آب اضافي را از یاختۀ خودش دفع مي کند. )دهم، فصل 5(
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موارد مثل انعکاس ها، عملکرد غیرارادي نیز دارند. )یازدهم، فصل ۱(
۴( درست؛اسفنکترهاي  خارجي راست روده و خارجي میزراه انسان از 

جنس ماهیچۀ اسکلتي هستند. )دهم، فصل ۲ و 5(

 71.(2)(3)(4)  
۱( نادرست؛ یاخته هــاي بافت چربي هســته دارند. هستۀ آنها به خاطر 

ذخیرۀ چربي، به گوشه اي از یاخته رانده شده است.
۲( درســت؛ یاخته هاي بافت چربي به علت داشتن ذخیرۀ زیاد چربي، 

بزرگ تر از یاخته هاي بافت پیوندي سست و رشته اي مي باشند.
۳( درســت؛ منظور از بافت پیوندي که زیر یاخته هاي پوششي در الیۀ 
مخاط یافت مي شــود، بافت پیوندي سســت است که از چند نوع یاخته 

تشکیل شده است.
۴( درســت؛ از جمله وظایف بافت چربي عایق کردن دمایي پوســت و 

نقش ضربه گیري به خصوص در کف دست ها و کف پاها مي باشد.

(2) بافت هاي پوششي مشخص شده در شکل، عبارتند .81  (1)(4)

از: A، استوانه اي یک الیه؛ B، مکعبي یک الیه؛ C، سنگفرشي یک الیه؛ 
و D، سنگفرشي چندالیه 

۱( نادرست؛ در غدۀ بزاقي نیز بافت پوششي از نوع مکعبي یک الیه اي 
است.

۲( نادرست؛ A، در رودۀ باریــک انسان و B در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک 
نفرون ها، ریزپرز دار هستند.

۳( درست؛ درون سرخرگ، درون ســیاهرگ از جنــس بافت پوششي 
سنگفرشي یک الیه اســت و دیوارۀ مویرگ ها نیز فقط از یک الیه بافت 

پوششي سنگفرشي ساخته شده است.
۴( نادرست؛ در نقــاط دیگري از بدن مثل بخش ابتدایي بیني نیز بافت 

پوششي از نوع سنگفرشي چندالیه است.

(4)(3)(1) گزاره هاي ب و ج درست هستند..1    
الف( نادرست؛ شکل، نشان دهندۀ فرایند آندوسیتوز یا درون بري است 
که در برخي یاخته ها رخ مي دهد. دقت کنید که فاگوسیتوز با ایجاد پاي 

کاذب در یاخته رخ مي دهد.
ب( درســت؛ طي فرایند آندوســیتوز از مساحت ســطح غشاي یاخته 

کاسته مي شود.
ج( درست؛ براســاس تعریف کتاب درســي، فرایندهاي آندوسیتوز و 

اگزوسیتوز براي ذرات درشت کاربرد دارند.
د( نادرست؛ طــي آندوسیتوز، گلیکوپروتئین هایي که در سطح خارجي 
غشــاي یاخته بودند، به داخل کیسۀ غشایي )وزیکول( تازه تشکیل شده 

مي روند.

  1.(2)(3)(4)  
۱( نادرست؛ ایــن آزمایش نشان دهندۀ اســمز )گذرندگي( است؛ پس 
پیکان، جهت حرکت مولکول هاي آب از جایي با پتانسیل آب بیشتر به 

جایي با پتانسیل آب کمتر را نشان مي دهد.
۲( درست؛بعد از گذشت مدت زمان مشخصي، حالت B در لولۀ U شکل 
دیده مي شــود و هیچ گاه دو طرف لوله به غلظت تعادلي نخواهند رســید؛ 
چون فشار ستون مایع در سمت چپ ظرف، با فشار اسمزي مقابله مي کند.

۳(درســت؛ دقت کنید که در شــکل B، هنوز غلظت مادۀ حل شده در 
سمت چپ، بیشتر از ســمت راست است؛ یعني جابه جایي مولکول هاي 

ب( نادرســت؛ دقت کنید که هم در انتشــار ســاده و هم در انتشــار 
تسهیل شــده، مهم ترین عامل کنترل ســرعت انتشــار، میزان اختالف 

غلظت مادۀ مورد نظر در دو سوي غشا است.
ج( نادرست؛ دقیقاً در انتشار تسهیل شده است که برخالف انتشار ساده، 

کانال غشایي از جنس پروتئین دخالت دارد.

به .1   و  به کلسترول  (2) منظور صورت سوال مي تواند  (1)(3)  
داشته  اشاره  سرتاسري  پروتئین هاي  یعني  غشایي  پروتئین هاي  برخي 
باید دنبال گزینه اي بگردید که به هر دو مولکول  باشد. دقت کنید که 

پروتئین و کلسترول مرتبط باشد.
۱( نادرست؛ این گزینه فقط به پروتئین هاي سرتاسري اشاره دارد.

۲( نادرست؛ کانال ها فقط از جنس پروتئین هستند و لزوماً امکان عبور 
آزادانۀ آب را فراهم نمي کنند.

۳( نادرست؛ کلسترول نفوذپذیري نسبت به یون ها ندارد و فقط برخي 
کانال هاي پروتئیني این گونه عمل مي کنند.

۴( نادرســت؛ با توجه به وجود کلمۀ "مي توانند" این گزینه رو درست 
درنظر مي گیریم، چون کلسترول جزو لیپیدهاست.

  1.(2)(3)(4)  
۱( نادرســت؛ بعضي پروتئین ها سرتاســر عرض غشــا را قطع و یک 
مجراي عبوري فراهم کرده اند؛ ولي بعضي دیگر از پروتئین ها فقط در 
یک الیه غشــا قرار دارند. راســتي حواست باشه که نمي تونیم بگیم هر 

پروتئین سرتاسري )عرضي(، کانال یا پمپ مي سازد.
۲( درست؛درســته که در هر دو الیه غشاي یاختۀ جانوري، کلسترول 
وجود دارد؛ ولي دقت کنید که هر مولکول کلســترول فقط در یک الیۀ 

فسفولیپیدي قرار گرفته است.
۳( درســت؛در غشــاي تمام یاخته ها، کربوهیدرات ها فقط در ســطح 

خارجي غشاي یاخته مشاهده مي شوند.
۴( درســت؛ اینو دیگــه همه مي دونن که در تمام غشــاهاي زیســتي، 
فســفولیپیدها فراوان ترین مولکول هاي تشــکیل دهندۀ هر دو الیۀ غشا 

هستند.

(2) صفاق از جنس بافت پیوندي سست است..1   (1)(4)

۱( درســت؛ بافت پیوندي سســت از یاخته هاي متنوعي تشکیل شده 
است.

۲( درســت؛ بافت پیوندي سســت نســبت به بافت پیونــدي متراکم، 
رشته هاي کالژن اندکي دارد.

۳( نادرست؛ مگه مي شه تو بافت پیوندي سست، مویرگ خوني نداشته 
باشیم!!

۴( درست؛کامــالً درسته و الیۀ زیرمخاط دیوارۀ لولۀ گوارش از جنس 
بافت پیوندي سست مي باشد.

A (1)(3)(4)، یاخته هاي ماهیچۀ قلبي؛ B، یاخته هاي ماهیچۀ .1    
اسکلتي و C، یاخته هاي ماهیچۀ صاف را نشان مي دهند.

۱( درســت؛ همون طور که از اســمش مشــخصه ماهیچۀ قلبي فقط در 
دیوارۀ دهلیزها و بطن ها وجود دارد. )دهم، فصل ۴(

۲( نادرســت؛ درســته که یاخته هاي ماهیچۀ صاف همیشــه فقط تک 
هسته اي مي باشــند، ولي یاخته هاي ماهیچۀ قلبي معموالً تک هسته اي و 

گاهي دوهسته اي هستند. 
۳( درســت؛ یاخته هاي ماهیچۀ قلبي و ماهیچۀ صاف همیشــه عملکرد 
غیرارادي دارند و ماهیچه هاي اسکلتي اغلب عملکرد ارادي و در برخي 
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ب( نادرست؛ فقط نورون هاي حرکتي مربوط به بخش پیکري، توانایي 
تحریک ماهیچه هاي اسکلتي را دارند.

ج( نادرست؛ بازم باید خیلي دقت مي کردي که هدایت پیام عصبي فقط 
مربــوط به نورون هاســت و نوروگلیاها یا یاخته هاي پشــتیبان، توانایي 

هدایت و انتقال پیام عصبي ندارند.

(4)(3)(2) منظور از بافتي که به طور معمول پشتیبان بافت .1    
پوششي بدن انسان است، بافت پیوندي سست مي باشد.

۱( درست؛در هر چهار الیۀ مخاط، زیرمخاط، الیۀ ماهیچه ها و الیۀ بیروني 
دیوارۀ لولۀ گوارش، بافت پیوندي سست وجود دارد. )دهم، فصل ۲(

۲( نادرست؛ متــن سلیس کتاب درســي تون هست که مي گه: در بافت 
پیوندي سســت، مادۀ زمینه اي شــفاف، بي رنگ، چســبنده و مخلوطي 
از انواع مولکول هاي درشــت مانند گلیکوپروتئیــن )ترکیب پروتئین 
و کربوهیدرات( اســت. این بافت معموالً بافت پوششــي را پشــتیباني 

مي کند.
۳( نادرست؛ خیلي باید دقت کنید که داشتن غشاي پایۀ مربوط به بافت 
پوششي اســت؛ درحالي که صورت سوال در مورد بافت پیوندي سست 

مطرح شده است.
۴( نادرســت؛ داشــتن یاخته هاي چندهســته اي از ویژگي هاي بافت 
ماهیچۀ اســکلتي است، درحالي که صورت سوال در مورد بافت پیوندي 

سست مطرح شده است.

  1.(1)(3)(4)  
۱( درست؛ شمارۀ ۳ نشان دهندۀ رشته هاي کشسان است.

۲( نادرســت؛ رشــته هاي کالژن )۲( در بافت پیوندي سســت اندک 
هســتند و به همین خاطر اســت که بافت پیوندي سســت در مقایسه با 

بافت پیوندي رشته اي، مقاومت کمتري در برابر کشش دارد.
۳( درست؛ مــادۀ زمینه اي )بخش شــمارۀ ۱( در بافت پیوندي سست، 
شــفاف، بي رنگ، چسبنده و مخلوطي از انواع مولکول هاي درشت مانند 

گلیکوپروتئین است. 
۴( درســت؛ در بافت پیوندي سســت برخالف بافت پیوندي رشته اي، 

یاخته هاي متنوعي یافت مي شوند.

 71.(1)(3)(4)  
کی بود می گفت تا حاال از فصل یک زیســت دهم، ســوال نیومده؛ پس 
بازم نمیاد! بارها تاکید کردم که فصل یک زیســت دهم، قابلیت سوال 
ترکیبــی داره! خوبــم داره! البته که در این تســت طراح می تونســت 
عملکرد بهتری از خودش نشــون بده! نه اینکــه دانش آموز رو درگیر 

شمارش سطوح سازمان یابی کنه!
سطوح سازمان یابی حیات به ترتیب عبارتند از: ۱- یاخته؛ ۲- بافت؛ ۳- 
اندام؛ ۴- دستگاه؛ 5- جاندار؛ 6- جمعیت؛ 7- اجتماع؛ 8- بوم سازگان؛ 

9- زیست بوم؛ ۱0- زیست کره
۱(نادرست؛سطح ششم فقط از یک جمعیت تشکیل شده است.

۲( درست؛بدیهی اســت که در اجتماع، سازوکارهایی از جمله جهش، 
رانش اللی، شــارش ژنی، انتخاب طبیعی، آمیــزش غیرتصادفی باعث 

گونه زایی به روش هم میهنی یا دگرمیهنی شود. )دوازدهم، فصل ۴(
۳(نادرست؛سطح نهــم، خودش داره زیست بوم رو نشون می ده! دقت 

کنید که گزینه سوم در مورد زیست کره صحیح است.
۴(نادرســت؛ تأثیر عوامــل زنده و غیرزنــده بر یکدیگــر مربوط به 

بوم سازگان است؛ ولی نه در سطح هفتم؛ بلکه در سطح هشتم!

آب از عرض غشــا هنوز هم امکان پذیر است. ولي به خاطر فشار ستون 
 B مایع، تعداد مولکول هاي آبي که بین ســمت چپ و راســت در شکل

جابه جا مي شوند، تقریباً برابر است.
۴(درست؛در ســمت چِپ شکل B، مقدار آب افزایش یافته است؛ در 

نتیجه فشار اسمزي کمتري نسبت به قبل از آزمایش خواهد داشت.

  1.(2) (1)(4)

۱( درست؛ ایــن شکل، انتشار تسهیل شــده را نشان مي دهد که همانند 
گذرندگي بدون صرف انرژي زیستي انجام مي شود.

۲( درست؛هر نوع انتشاري حتماً در جهت شیب غلظت مادۀ مورد نظر 
انجام مي شود.

۳( نادرســت؛ اوالً یادت باشه که اســمز )گذرندگي( هم نوعي انتشار 
ساده است؛ ثانیاً در هر نوع انتشاري انرژي جنبشي مولکول ها دخیله.

۴( درســت؛ در غشــاي نورون ها براي ســدیم و پتاســیم، کانال هاي 
دریچــه دار و بدون دریچــه وجود دارنــد که همگي به روش انتشــار 

تسهیل شده فعالیت مي کنند.

  1.(2) (1)(3)  
۱( نادرســت؛ دقت کنید که کربوهیدرات ها همیشــه فقط در ســطح 
خارجي غشــاي یاخته وجود دارند؛ پس الف، ســمت داخل و ب، سمت 

خارج یاخته را نشان مي دهد.
۲( نادرســت؛ دقت کنید که شمارۀ ۳، کلســترول را نشان مي دهد نه 
فســفولیپید را ! مي دونیم که فسفولیپیدها داراي دو دم هیدروکربني از 

جنس اسید چرب هستند، نه کلسترول ها!
۳( نادرست؛ هر سه مولکول شمارۀ ۱ و ۴ و 5 از جنس پروتئین هستند 

و از جنس مونومرهاي پروتئیني. )آمینواسیدها(
۴( درست؛ کربوهیدرات )شمارۀ 6( همانند لیپیدها )شماره هاي ۲ و ۳( 
فقط از اتم هاي کربن و هیدروژن و اکســیژن ســاخته شده اند و تفاوت 

لیپید و کربوهیدرات در نسبت اتم هاي آنهاست.

(2) )ترکیبي با فصل ۲ زیست دهم(.1   (1)(4)

۱( نادرســت؛ بافت پوششي معده از جنس استوانه اي یک الیه و بدون 
مژک و بدون ریزپرز اســت. راســتي اینم بگم که به طور کل منظور از 

چین خوردگي هاي غشاي یاخته، ریزپرز هست.
۲( نادرســت؛ مگه در دیوارۀ مري فقط یاخته هاي پوششي سنگفرشي 
چندالیــه رو داریــم؟! اوالً که دیــوارۀ مري، مویرگ هــم داره و بافت 
پوششي دیوارۀ مویرگ ها در تماس با محتویات درون مري نیستند؛ در 
ثاني، بافت پوششــي مري سنگفرشي چندالیه است و فقط الیۀ سطحي 

آن با محتویات درون مري تماس خواهد داشت.
۳( درست؛ فقط یاخته هاي بافت پوششــي جانــوران هستند که در زیر 

خود غشاي پایه از جنس پروتئین ها و گلیکوپروتئین ها را دارند.
۴( نادرســت؛ کي گفته تمام یاخته هاي پوششي ترشح کننده هستند؟! 
مثالً یاخته هاي پوششــي دیوارۀ رگ ها و یاخته هاي پوششــي الیه هاي 

پیراشامه و برون شامۀ قلب، ترشحي نیستند.

(2) )ترکیبي با فصل ۱ زیست یازدهم(.1   (1)(4)

هر سه گزاره نادرست هستند.
الــف( نادرست؛ در بافت عصبي هم نورون ها و هم نوروگلیاها را داریم 
که فقط در غشــاي نورون هــا پیام عصبي به صورت جریــان الکتریکي 

هدایت مي شود.


