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سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5429 :تابکد ک

مولکول زیستی، سلول، بافت
پایهشناسی زیست

ردشوانسبتاًهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6بیش ازسوال به10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

جنس کدام با بقیه تفاوت اساسی دارد؟-1

صلبیه) 4غشاي موکوزي) 3شامهسخت) 2آبشامه   ) 1
کدام مورد صحیح است؟-2

.ي آندوپالسمی صاف نیاز داردشبکههاينزیمها هستند و زنبور عسل براي تولید آن به آها آبگریزترین چربیموم) 1
.ي گلیکوژن همانند هر سلول داراي پروتئین انتقالی هزاران نوع آنزیم دارددر بدن انسان هر سلول ذخیره کننده) 2
.شودهر آنزیمی در بدن انسان پس از تولید در یک سلول، حداقل یک واکنش متابولسیمی سلول را سبب می) 3
.هاي انقباضی استي پروتئینی که در حرکت دخالت داشته باشد از نوع پروتئینع کار، هر رشتهاز نظر نو) 4

اند؟ها داراي غشاي فسفولیپیديکدام ساختارهاي سلولی در یوکاریوت-3

پراکسی زوم      -لیزوزوم-ریبوزوم) 1
میکروتوبول  -واکوئل-سانتریول) 2
ي آندوپالسمی شبکه-جسم گلژي-توکندريمی) 3
تاژك -مژك-هستک) 4

…هايمولکول-4

.توانند از غشاي فسفولیپیدي، عبورکنندآب به علت کوچکی، به مقدار زیاد می) 1
.اندمرهایی هستند که از واحدهاي کم و بیش یکسان تشکیل شدهسلولز، پلی) 2
.آیندمرهایی مشابه در جانداران در میاند، به صورت پلیوچکی که درهمه جانداران متفاوتک) 3
.آیندپپتیدي به وجود میي پلیپروتئینی، در بسیاري از موارد از پیچ و تاب خوردن چند رشته) 4

…هیچ جانوري-5

.دتواند تولیدمثل غیرجنسی انجام دهنمی) 1
.ي سلولی محکم و غیرمنعطف ندارددیواره) 2
.وجهی نداردهایی به شکل چندسلول) 3
.زایی با تقسیم میتوز را نداردتوانایی گامت) 4

است؟ نادرستکدام عبارت، -6

. اندهاي درازي به نام فیبر تشکیل شدهالیاف غذا، از سلول) 1
.ي بدن انسان، فاقد کربن استترکیب تشکیل دهندهبیشترین ) 2
.دهداستفاده از پودرهاي لباسشویی در برخی افراد، تولید پادتن را افزایش می) 3
.اي گاو همانند مونومرهاي غذاي اصلیِ آن استمونومرهاي به کار رفته درکربوهیدرات ذخیره) 4
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…تواننمی-7

.تر باشد، یافتنگلی که از میزبان خود بزرگا) 1
.جلبک سبز پر سلولی ساکن آب شیرین یافت) 2
. ي موسین یافتي سازندهدر بدن انسان بافت پوششی مکعبی ساده) 3
.جاندار تاژکداري یافت که در ایجاد تاژك آن، سانتریول نقش نداشته باشد) 4

است؟نادرستکدام عبارت -8

.ي از چند هزار فیبریل سلولزي تشکیل شده استاهر مولکول سلولز رشته) 1
.ي کارهاي سلول نقش دارند و هر کدام ساختار سه بعدي خاصی دارندهاي سلول در انجام همهپروتئین) 2
.مر بسازندگر بپیوندند و پلیاي با واکنش سنتز آبدهی به یکدیهاي ماهیچهتوانند در سلولهاي گلوکز میمولکول) 3
.هاي دیگر نیز موثرندبخشند، در تنظیم کار آنزیمها سرعت میهاي درون سلولتر واکنشهایی که به بیشآنزیم) 4

.است…، داراي…يهر سلول زنده-9

سانتریول-داراي تاژك) 1
نوکلئوئیدييناحیه-ي آندوپالسمیفاقد شبکه) 2
حلقوي متصل به غشاي پالسمایی سلولDNA-هاي ساده و کوچکداراي ریبوزوم) 3
هاي کوچک و سادهریبوزوم-زومداراي پراکسی) 4

…در بدن انسان، هر مولکول پروتئین-10

.فعال، داراي شکل سه بعدي ویژه و عمل اختصاصی است) 1
.ها مؤثر باشدتواند در تنظیم کار سایر آنزیممیآنزیمی،) 2
.در ساختار خود منحصراً آمینواسید دارد) 3
.در سیتوپالسم یا خارج از سلول فعالیت دارد) 4

.ندارنددخالت …در تولید…هايدر بدن انسان سالم سلول-11

پذیر رباط هاي پروتئینی انعطافرشته-استخوانی) 1
هاي رگي گشاد کنندهماده-خونی) 2
هاي پروتئینی ساختاري  ریزرشته-چربی) 3
غالف فسفولیپوپروتئینی روي آکسون-نوروگلیا) 4

است؟نشدهي لیپیدها به درستی بیان کدام درباره-12

.را ندارندهاي جانوري حداکثر تعداد هیدروژن بعضی چربی) 1
.ها استهاي درون پوست گیاه، از آبگریزترین چربیسوبرین موجود در سلول) 2
.مري از اسیدهاي چرب طویل استهاي هوایی گیاه، پلیي برگي لیپیدي پوشانندهالیه) 3
.ي آلی هستندهاي لیپیدي ساخته شده در سلول جانوري، همانند قند پالزمید داراي حلقههورمون) 4

.......توانند، هاي لیپیدي میي روبرو را به طور صحیحی کامل کند؟ مولکولجملهتواندنمیام مورد، کد-13

.در نارون، نقش حفاظتی داشته باشند) 1
. در انسان، نقش دفاعی داشته باشند) 2
. کنندبه عنوان پیک شیمیایی عمل ) 3
.پایه شرکت کننددر ساختار غشاي) 4
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…هر لیپیدي که -14

. دم آب گریز استدر ساختار غشاي پالسمایی وجود دارد، در ساختار خود داراي دو) 1
. ي کوچکی از اسیدهاي چرب استهاي هوایی جوان گیاه است، حاوي زنجیرهي بخشپوشاننده) 2
. هاي آلی استشود، داراي حلقهان ساخته میبه عنوان هورمون در بدن انس) 3
. تواند چربی جانوري باشدآید، نمیبا هیدروژن به حالت جامد درمی) 4

است؟درستعبارتکدام-15

. دیآیموجودبهمسني هاسلولدرفقطنیدوميوارهید) 1
.رندیگیمقرارگریکدیبلمقادرهموارهمجاوري هاسلولي هاالن) 2
.ی، پوستک دارندروپوستي هاسلولگیاه، سطوحيهمهدر) 3
. افتیتوانیمدیساکاری پلنوعکیازشیبی سلوليوارهیدساختاردر) 4

…ها، ها در پالسموسیتمحل کامل و فعال شدن پادتن-16

. وي هم قرار دارند ولی اتصال فیزیکی ندارندهاي پهنی هستند که رکیسه) 1
.فرستدهاي انتقالی را به سمت غشا پالسمایی میي خود، وزیکولاز جایگاه صادرکننده) 2
.هم متصل هستند که با غشاي هسته نیز تماس فیزیکی دارندهاي پهن بهکیسه) 3
.ون ریبوزوم استهاي غشادار و بدها و کیسهاي از لولهي به هم پیوستهشبکه) 4

»…هر کانال پروتئینی غشاي سلول، « کند؟ ي زیر را به طور درستی تکمیل میچند مورد جمله-17

.براي ایفاي نقش خود نیاز به صرف انرژي دارد-الف
.دهدي عبور میهاي آب اجازهبه مولکول-ب
.شودفقط در موقع عبور برخی مواد باز می-ج
.استي غشاي سلول قرار گرفتهدر هر دو الیه-د
1 (12 (23 (34 (4

…اي ي ماهیچهدر انسان هر رشته-18

. شودداراي نوارهاي تیره و روشن، توسط دستگاه عصبی پیکري تحریک می) 1
.شودي سارکوپالسمی احاطه میمخطط، توسط شبکه) 2
.داردتري انقباض خود را نگه میشود و به مدت بیشف، به آهستگی منقبض میصا) 3
.صاف، براي انقباض نیاز به نشت کلسیم به سیتوپالسم دارد) 4

است؟حیصحموردکدام-19

.استمتفاوتي هااندازهباییهابوزومیري دارا،يدینوکلئوئهیناحي داراجاندارهر)1
.سلولی استکند، جزء جانداران تکطور مستقل زندگی میهر سلولی که به) 2
.اندیسلولتکساده،ساختارباکوچکي هابوزومیري داراجاندارانيهمه) 3
.باشندی چندتاژکتوانندیمی وتیپروکارهايسلولهمانندي جانوري هاسلول)4

.نیستوارد صادق رو براي سایر م، فرآیند روبه…به غیر از-20

ورود استیل کولین به فضاي سیناپسی                            ) 1
دفع مواد بزرگ پس از تغذیه در آمیب) 2
هاي ماستوسیت                   خروج هیستامین از سلول) 3
ها از لنف توسط ماکروفاژها خروج بعضی پادتن) 4
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ردشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6ازسوال به بیش 10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

…قطعاً …سلول داراي -21

. ي سلولی استفاقد دیواره-سانتریول) 1
.دستگاه غشایی درونی دارد-واکوئل بزرگ با مواد رنگی) 2
. ي گلیکوژنی داردذخیره-پراکسی زوم) 3
.ي سلولی استفاقد دیواره-مژك) 4

ست؟احیصحعبارتکدام-22

.شوندیمدیتولآندری بوزومیري هانیپروتئکهاستی محلهستک،) 1
. باشندداشتهنقشدیجدي غشاووارهیددیتولدرتوانندیمي گلژجسمازشدهخارجي هاکولیوز) 2
.دارندقرارکسیماتربامیمستقتماسدري دیپیفسفولي هامولکولي همهستا،یکرساختاردر) 3
.شوندینمافتیفعالي هابوزومیرآن،رونیبي فضاهمانندی آندوپالسمي شبکهدروني فضادر) 4

...هاي گیاهی نقش دارد در گیاهان علفی، هر سلول گیاهی که در استحکام اندام-23

.    تواند قابلیت رشد داشته باشدنمی) 1
.اقد نقش هدایت مواد در گیاه استف) 2
.   هاي نازکی در دیواره داردمحل) 3
.  ي دومین استداراي دیواره) 4

…است؟ سلول نادرستکدام -24

. تواند دیواره دومین نداشته باشدمؤثر در استحکام گیاه می)1
. ودشپوستک مانع از ورود میکروب به گیاه می) 2
.تواند زنده باشدداراي سوبرین می) 3
. ي وارسی عبور نمایدتواند از نقطهپارانشیم می) 4

»…قطعاً،…ی اهیگسلولهر«کنند؟یملیتکمی درستبهراریزيجملهمواردکدام-25

.داردرابعدنسلبهژنانتقالیی توانا-تاژكي دارا-الف
.استی گرانومساختاربای یهااندامکي دارا-ژنیاکسيکنندهدیتول-ب
.  استولیسانترفاقد-کروتوبولیمفاقد-ج
.استمپروتوپالسفاقد-پالسمودسمفاقد-د
د-ب)4ج-ب) 3ج-الف) 2ب-الف) 1

…در هر سلول جوان گیاهی، -26

.ر تشکیل دوك تقسیم و تاژك دخالت دارندها دمیکروتوبول) 1
.شودي آندوپالسمی صاف ساخته میموم و کلسترول توسط شبکه) 2
.سازندهاي غشایی، انجام متابولیسم را ممکن میهایی با آنزیماندامک) 3
.ها استي لیزوزومي سلول، بر عهدهدیدههاي آسیبگوارش اندامک) 4

…،یاناستخوبافت…غضروف،بافت-27

.باشدیمکیاالستي هارشتهي ادیزمقداري دارا-همانند) 1
.باشدیمخودي انهیزمي مادهدرکالژني هارشتهفاقد-برخالف) 2
.باشدیممقاومي وندیپبافتی نوع-همانند) 3
.استمشاهدهقابلهامفصلمحلدر-برخالف) 4
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.شودانجام…باهمراهتواندیم…واکنشمقابل،شکلبهتوجهبا-28

بیآمسلولدر یی غذاکولیوزتشکیل-الف) 1
سلولدرونبهژنیاکسگازورود-ب) 2
ياچهیماهسلولدرکوژنیگلساختواکنش-ب) 3
ساختحالدرRNAبهUدینوکلئوتشدناضافه-الف) 4

»...غشاي هانیپروتئي همه،یوتیوکاریسلولدر«است؟مناسبریزي جملهکردنکاملي براردموچند-29

.شوندیمدیتولزبری آندوپالسمي شبکهتوسط-الف
.دهندیمعبورخودازراآبي هامولکول-ب
.کنندیمکمکهامولکولوهاسلولانیمی کیزیفاتصالي برقراربه-ج
.دهندیمعبوري اجازهیخاصي هامولکولبهفقطی اختصاصطوربه-د
1 (12 (23 (34 (4

از وظایف ترکیبات مومی در گیاهان باشد؟تواندنمیکدام -30

ها    ها در بعضی از سلولدخالت در تنظیم عبور یون) 1
هاي جدید بوجود آمده از مریستم راس ساقهي بخشحفاظت از همه) 2
حفاظت از ریشه پس از رشد پسین     ) 3
هاي جوان هواییکاهش نیروي کشش  تعرقی در بخش) 4

»…کلنی نوزاد …در کلنی ولوکس مادر «کند؟تکمیل مینادرستیي زیر را به طور کدام عبارت جمله-31

. توانند از نظر ژنوتیپی با هم متفاوت باشندها میولسل-همانند) 1
. شودهاي درشتی تولید میدرون کلنی، سلول-برخالف) 2
. توانند تمایز یافته باشندها میبعضی از سلول-برخالف) 3
. تواند در تبدیل انرژي نور خورشید به انرژي شیمیایی دخالت داشته باشدهر سلول می-همانند) 4

ي خود قرار گیرد؟توانند در غشاي پالسمایی سلول سازندهمورد، پس از ساخته شدن، میچند -32

پادتن-الف
پتاسیم–پمپ سدیم -ب
ژني آنتیگیرنده-ج
کلسترول-د
1 (12 (23 (34 (4

»…ي آندوپالسمی صافشبکه«است؟ نادرستکدام عبارت -33

.                   سازدهاي درحال رشد، استروژن میدر فولیکول) 1
.فرستدهاي عرضی میي سرینی، لولههاي ماهیچهبه درون میوفیبریل) 2
.ي میترال دخالت داردبا آزاد سازي کلسیم در تغییر طول سارکومرهاي دریچه) 3
.شودها میکشرخی داروها و حشرهي بهاي کبدي موجب تجزیهدر سلول) 4

کدام عبارت درست است؟-34

.هاي یوکاریوتی، پس از اختراع میکروسکوپ الکترونی کشف شدندي اندامکهمه) 1
.یابددر بیستون بتوالریا، معموالً به دنبال تقسیم هسته، فعالیت اجسام گلژي افزایش می) 2
.تواند حاوي آب، روغن خردل و مواد دفعی متابولیسمی باشدکا اولراسه، یک نوع اندامک نمیدر براسی) 3
.شوندي آندوپالسمی ساخته میهاي شبکهها و فسفولیپیدهاي غشاي لیزوزوم، توسط آنزیمپروتئین) 4
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…و جوان، در یک گیاه علفی…هايکند؟ سلولتکمیل مینادرستیي زیر را به طور کدام عبارت جمله-35

.هاي خود باشندتوانند داراي هسته در سلولمی-بافت آوند آبکشی) 1
.ي خود هستندفاقد نواحی نازك در دیواره-فیبر بالغ) 2
.ممکن نیست، در طول حیات، قابلیت رشد خود را از دست بدهند-پارانشیمی) 3
.هاي گیاه به جز ساقه نقش ندارندیر بخشدر استحکام سا-کالنشیمی) 4

است؟نامناسبریزي جملهلیتکمي براعبارتکدام-36
»…استممکنباشد،آنتوپالسمیسازترشیبسلولاطرافطیمحدرذرات بسیار کوچکغلظتاگر«

. شودسلولواردنتواندهانیپروتئکمکبدوناین ذرات )1
.ابدیشیافزاسلولبهاین ذرات ورود،يانرژی نوعي واسطهبا) 2
.شودسلولواردATPزیدرولیهازحاصلي انرژمصرفبااین ذرات ) 3
.شوندخارجسلولازیی غشانیپروتئکمکبدوناین ذرات ازي تعداد) 4

است؟نادرستکدام عبارت -37

.ي خام در زنبق، در مقایسه با کاج کندتر استرهجریان شی) 1
.اندهاي کالنشیمی براسیکا اولراسه، گاه داراي کلروپالستسلول) 2
.هاي جوان پارانشیمی تا حدودي توانایی میتوز دارندسلول) 3
.ي وراثتی باشدتواند فاقد مادهسلول هادي آبکشی برخالف سلول همراه، می) 4

»…معمول،طوربه«است؟نامناسب،ریزي جملهکردنکاملي براموردچند-38

. گوارش درون سلولی داردنشاسته،يجانوري هاسلولبرخالفی اهیگي هاسلولدر -الف
.کنندینماستفادهغذای اصلمنبععنوانبهي ساختاردیساکاریپلازجانوران-ب
.ندارندراهادراتیکربوهسنتزي براالزمي هامیآنزي جانوري هاسلول-ج
.استشدهلیتشکانشعاببدوندیساکاریپلکیازي سلولزلیبریفهر-د
1 (12 (23 (34 (4

؟گیردنمیي بافت زیر، تحت تاثیر کدام هورمون قرار به طور معمول اجزاي تشکیل دهنده-39

آلدوسترون ) 1
2 (T4
پاراتیروئیدي) 3
کورتیزول) 4

.است…، …ي هر سلول تولید کنندهدر آگاو-40

ي روپوستیسلول تمایز یافته-کوتین) 1
2 (NADPH-کلرانشیم
اسکلرانشیم-لیگنین) 3
کالنشیم -اگزالواستات) 4

…در گیاه بنت قنسول …هاي بافتي سلولهمه-41

.کنندپلی مر اسیدچرب طویل تولید می-روپوستی) 1
.تر استها نازكاند که در بعضی بخشي سلولیداراي دیواره-هادي) 2
.داراي پروتوپالسم زنده و فعال است-ايزمینه) 3
.کننداحیا میNADPHرا به NADPکمک دستگاه غشاي درونی خود،به -مریستمی) 4

760007/93%14%37

760007/93%9%35

6800011/92%26%35

760007/93%11%34

6800011/92%19%34

680003/93%24%33

760003/94%24%31



14
سطحیهاي سهمجموعه کتاب

5429 :کد کتاب

مولکول زیستی، سلول، بافت
پایهشناسی زیست

رتر دشواهايسؤال
.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10هر از6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

است؟نادرست،بالغانسانگوارشي لولههايبافتمورددرعبارتکدام-42

.هستندمیتقسدرحالدائماًی پوششي هاسلولآن،ازییهابخشدرفقط) 1
.استشدهلیتشکشکلی دوکي هاسلولازآنبخشنیتریخارج) 2
.شوندیمافتیهمباي موکوزي غشاوي اهستهچندي هاسلولآن،ازی بخشدر) 3
.دارندنقشآنمختلفي هابخشاعمالی هماهنگدرمانندرشتهي اجزابایی هاسلول) 4

…،یعلفدارگلناهایگي همهدر-43

. داردقراری اسفنجمیپارانشبرگ،یی باالدرمیاپریزدربالفاصله) 1
.دارندقرارکشندهي تارهامجاورتدرشه،یری ستمیمرمناطقنیترمهم) 2
.ترندکینزدساقهپوستبهی آبکشي آوندهاباسهیمقادریچوبي آوندها) 3
.کنندیمکمکساقهدرخامي رهیشصعودبه،یمخروطي انتهابایی هالسلو) 4

…تر است؟ بیشنادرستکدام -44

. شوندها توسط پروتئاز، هیدرولیز میآنزیم)1
. ساکارید ساختاري هستندهاي غشاي کالنشیم، پلیمولکول) 2
.راي گلیسرول استهاي موجود در سارکولم دامولکول) 3
.هاي موجود در میلین فاقد پیوند پپتیدي هستندمولکول) 4

…توان گفت شوند، میها میي میکروباي در سطح خود باعث محافظت در برابر حملهي جوان با ترشح مادههاي قسمتی از ساقهسلول-45

.د ساختارهایی به نام کرك را به وجود بیاورندتوانند در سطح خوها میاین سلول) 1
.ها گسترش زیادي پیدا کرده استي آندوپالسمی زبر درون این سلولدر جهت ساخت این ماده، شبکه) 2
.ي ضخیم و غیریکنواخت دارندها، دیوارههاي موجود در سطح زیرین این سلولتعداد زیادي از سلول) 3
.استسلولی زیاد پوشاندههاي بزرگ و فضاي بینا دستجات آوندي را فقط بافتی با سلولها بي بین این سلولفاصله) 4

…کند؟ هر پروتئین غشایی، تکمیل مینادرستیي زیر را به طور چند مورد جمله-46

. براي ایفاي نقش خود نیاز به صرف انرژي دارد-الف
. کندمنافذ خود اختصاصی عمل میبراي عبور مواد از -ب
. اي از مونوساکاریدها اتصال داردحداقل با زنجیره-ج
. کندها کمک میبه برقراري اتصال فیزیکی میان سلول-د
1 (12 (23 (34 (4

…، قطعاً …هر سلول -47

.  هاي غشادار بدون ریبوزوم استها و کیسهي از لولهاپیوستهي به همداراي شبکه-ي کوتینگیاهی تولید کننده) 1
.داراي اندامکی دوغشایی با لوله ها و قرص هاي غشادار و توخالی است-NADPHي تولید کننده) 2
.استتایی میکروتوبولدسته سه9داراي استوانه اي توخالی از -ي پراکسیدهیدروژنتولید کننده) 3
.ها و دانه ها داردي متراکم متشکل از رشتهي خود چند تودهدرون هسته-ي سلولی کیتینیداراي دیواره) 4

760007/93%16%30

760007/93%21%30

680003/93%24%28

760002/94%24%28

6800011/92%12%28

760003/94%24%27
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چند عبارت، در مورد ولوکس درست است؟ -48

.کنندهاي هر سلول آن، به چرخش جاندار کمک میتعدادي از میکروتوبول-الف
.استهاي جدید، همانند جاندار بالغ، از هزاران سلول تشکیل شدهکلنیهر یک از -ب
.دار، قادر به حفظ محیط درونی هستندهاي آن، به کمک واکوئل ضربانسلول-ج
.پیکر ولوکس بسیار ساده است و از چند نوع سلول با وظایف مشخص ساخته شده است-د
1 (12 (23 (34 (4

توانند دخالت داشته باشند؟هاي زیر میي جانوري چند نوع از پروتئینهاتقسیم سلولفرایند در -49

آنزیمی-دساختاري  -جانقباضی -باينشانه-الف
1(12(23(34(4

چند عبارت در مورد عنکبوت درست است؟-50

.آورندمانند پدید میهایی، اجسام مهرههاي موجود در هسته با پیچیدن به دور پروتئینDNA-الف
. کنداز طریق مجراهاي لوله مانندي به بیرون ترشح می،تار عنکبوت را که شامل پروتئین و مواد دیگر است-ب
. هاي متعددي داردئینبراي بیان شدن نیاز به پروت،هر ژنی که در تولید تار عنکبوت دخالت دارد-ج
.گیرندي آندوپالسمی زبر منشأ میاز شبکه،هاي شرکت کننده در دفاع غیراختصاصی این جانوربعضی از آنزیم-د
1 (12 (23 (34 (4

»…يحاواندامکدرقطعاً«کنند؟یملیتکمراریزي جملهینادرستطوربهموردچند-51

.شودیمانجامی سمیمتابولواکنشبوزوم،یر-الف
.داردوجودی دروني فضاسه،یدرونیی غشاي هالوله-ب
.شودیمافتیدیاسکینوکلئ،یاتیحیی ایمیشمواد-ج
.داردتیفعالکاتاالزمیآنز،یسمیمتابولی دفعي هافرآورده-د
موردچهار) 4موردسه) 3مورددو) 2موردکی) 1

است؟نادرستآفتابگرداناهیگباارتباطدرموردچند-52

.استي انهیزمبافتجزءنیگنیليسازندهسلولهر-الف
.استپوستدری استحکامي هاسلولوجوداه،یگنیايساقهستادنیاراستعاملتنها-ب
.استسلول نگهبان روزنهکنواخت،یریغمتضخابانینخستيوارهیدي داراکنندهفتوسنتزسلولهر-ج
.استپروتوپالسمفاقددارد،دخالتآبي ترابردرکهی سلولهر-د
1 (12 (23 (34 (4

6800011/92%8%25

6800011/92%6%24

6800011/92%5%21

760007/93%8%17

760007/93%6%14




