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 اصطالحات زیر را تعریف کنید:-1

 د(تمایز:ج(انتقال فعال:                               الف(متابولیسم:                  ب(قدرت تفکیک:       

 کدام عبارت صحیح و کدام غلط است؟-2

 الف(چربیهای سیر نشده در دمای معمولی مایع هستند.

 ب(بیشتر باکتریها دارای پوششی به نام کپسول هستند.

 عدد مژک می باشد. 2ج(ولوکس تولید کننده ای است که دارای 

 د(شبکه آندوپالسمی زیر در عمل ایمنی بدن نقش دارند.

 خالی را با کلمات پر کنید:جاهای -3

 الف(مهمترین مونو ساکرید های پنج کربنه عبارتند از ............................. و ...........................................

 ب(آدنوزین از ............................ و ................................ تشکیل شده است.

 غشای درونی میتوکندری ............ نام دارد. ج(برجستگی های

 د( به متورم شدن سلول های گیاهی در محیط رقیق .............................. گویند.

 ه(ریبوزوم از ........................ و ...................... تشکیل شده است.

باشد  40و  10که بزرگنمایی عدسی های چشمی و شینی آن  میکرون توسط میکروسکوپی 8/0اگر یک نمونه به اندازه -4

 مشاهده شود اندازه تصویر آن چند میکرون است؟)راه حل الزم است(

 عبارت های مربوط را به هم متصل نمایید.-5

 کلسترول                                       نای

 پارامسیکاتاالز                                          

 موکوز                                           پراکسی زوم

 گرانوم                                           خزه

 واکوئل ضربان دار                             جلبک

 سانتریول                                       شبکه اندو پالسمی صاف

 ی تجزیه پلی ساکارید ساختاری استفاده می شود می توان در ..................................... استفاده کرد:ار آنزیمی که برا-6

 الف(تهیه آب میوه             ب( نرم کردن گوشت         ج(خارج کردن پوسته دانه ها       د(تهیه اسفنج

 کدام کاتاالز را تجزیه می کند:-7

 ب(سلوالز                ج(آمیالز                 د(پروتئاز   الف(لیپاز           

 کدام اندامک از غشائی با دو الیه تشکیل شده است؟-8

 الف(ریبوزوم                    ب(جسم گلژی                    ج(میتوکندری                      د(هست

 کدام یک ساختمان سلولی ندارد:-9

 ب(استخوان                     ج(غشای موکوزی                د(غشای پایه          الف(غضروف     

 

 

 

 



 بارم سوال ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:--10

 الف(مواد حاصل از هیدرولیز ساکارز را نام ببرید.)دو مورد(

 ب(نام پروتئینی انتقال دهنده را بنویسید.

 لیزوزوم را ذکر کنید.ج(دو وظیفه 

 د(نام رشته پیوندی موجود در استخوان ها را بنویسید.

 ه(جوان ترین و پیرترین الیه دیواره سلولی چه نام دارد؟

 با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ دهید:-11

 الف(این سلول پروکاریوت است پایوکاریوت؟

 ب(اجزای مورد نظر را نام گذاری کنید؟

1   ..........................................)2...............................................) 

 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید:-12

 الف(چرا تعداد میتوکندریها در بعضی سلول ها زیادترند؟

 ب(چرا اندازه سلول ها از یک حدی بزرگتر یا کوچکتر نمی شود؟

 نمی تواند سلولز را هضم کند؟ج(چرا انسان 

 مورد(2د(وجود غشای درونیی در سلول چه فوایدی دارد؟)

 شکل روبرو نوعی بافت را نشان می دهد:-13

 مورد(2ب(این بافت در چه بخشی از بدن دیده می شود؟) ت را بنویسید.   الف(نوعی این باف

 ج(یک ویژگی این بافت را بنویسید.

 االت زیر پاسخ دهید:در مورد آنزیمها به سو-14

 الف(دو ویژگی مشترک آنزیمها را ذکر کنید.

 ب(منظور از جایگاه فعال آنزیم چیست؟

 ج(دو عامل افزایش دهنده فعالیت آنزیم ها را نام ببرید.

 مورد(2تفاوت ساختمان میتوکندری را با کلروپالست بیان کنید.)-15

 کنید.)دو مورد(نحوه غشاسازی توسط شبکه آندوپالست بیان -16

قسمت مساوی تقسیم کنیم چند ملکول آب الزم است و چند پیوند  4مونومر را به  28اگر بخواهیم پلی مری متشکل از -17

 باید بشکند؟

 نام علمی موجودات زنده از چه بخشهایی تشکیل شده است؟)با ذکر مثال(-18
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 الف(مجموعه واکنش های انرژی زا و انرژی خواه متابولیسم گویند.-1

 ب(توانائی ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از هم

 ج(حرکت مواد از جای کم تراکم به جای پر تراکم با منصرف انرژی و با کمک ناقل

 فرآیندی که در آن سلول های جانداران برای انجام وظایف خاصی ،شکل و ساختار خاصی پیدا می کنند.د( 

 الف( صحیح       ب(غلط             ج( غلط                د(صحیح -2

 VRNAن و پنتوز            ج(کریستا        د(تورژسانس       ه(پروتئی –دئوکسی ریپوز      ب(آدنین  –الف(ریپوز -3

4- 

 
 بزرگنمایی میکروسکوپی         

            میکرون اندازه تصویر

 شبکه آندو پالسمی صاف  کلسترول -5

 پراکسی زوم کاتاالز

 نای موکوز

 جلبک  گرانوم 

 پارامسی  واکوئل ضربان دار 

 خزه سانتریول

 خارج کردن پوسته دانه ها -6

 پروتئاز-7

 جسم گلژی-8

 غشای پایه-9

 وز                      ب(هموگلوبین                    ج(نمو جنینی ،هضم اندامک های پیر سلولالف(گلوکز و فروکت-10

 د(کالژن              ه(جوان ترین دیواره ثانویه پیرترین تیغه میانی

 غشا سلول-2کپسول                -1پروکاریوت     ب( -11

 ها ، نیاز به انرژی بیشتری دارند مثل ماهیچهالف(زیرا در این سلول -12

 ب(زیرا نسبت سطح به حجم سلول باید به اندازه ای باشد ،که سطح سلول احتیاجات سلول را فراهم کند.

 ج(زیرا آنزیم تجزیه کننده آن را ندارد.

 نوجود آنزیم های درون سلولی بر روی آ -2افزایش سطح غشای درون سلول                 -1د(

 الف(پوششی یک الیه ای مکعبی          ب(-13

 ج(فضای بین سلولی کمی در آن وجود دارد

 حساسند PH(نسبت به حرارت و 1الف(-14

 (بصورت تخصصی عمل می کنند2

 ب(بخشی از آنزیم که به صورت قالبی با پیش ماده ترکیب می شود.

 (مواد معدنی2(ویتامین ها          1ج(

 یتوکندی بر خالف کلروپالست چین خورده است(غشای درونیی م15-1

 فضا 3فضای درون سلولی ، اما کلروپالست دارای  2(میتوکندری دارای 2

 
 

 

 

 

 

کلید 

 سواالت



 بارم سوالکلید  ردیف

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ساخته  فنولپییدهای ابتدا ریبوزوم های موجود بر روی غشا شبکه آندوپالسمی زیر پروتئین تولید می کنند و با اتصال به-16

 شده توسط آنزیم های شبکه آندوپالسمی زیر و در نهایت گسترش غشای آن ، باعث ساخته شدن غشا می گردند.

 3تعداد مولکول های آب=تعداد پیوند شکسته شده = -17

 از دو کلمه که اولی معرف سرده )حرف اول آن بزرگ و بقیه کوچک( و کلمه دومی معرف گونه )تمامی حروف آن کوچک(-18

 مثال:

 

Cahis lupus 

 
 

 

 

 

 

 


