اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

آزمون شماره 5
9316/57/55

زیـــــــست شناسی یازدهم لــــیموترش

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــواالتــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای تابستان –  52سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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کدام مورد از دیدگاههای زیست شناسی نوین است؟
 )1جزء نگری سامانههای زنده ،بررسی تاثیر عوامل زنده و غیرزنده بر آن است.
 )2کل نگری سامانههای زنده ،به بررسی عوامل زنده موثر بر حیات آن محدود میشود.
 )3خصوصیات همه سامانهها ،با مطالعه اجزای سازنده آن امکان پذیر است.
 )4در هر سطح از حیات ،از برهم کنش اجزا ،ویژگیهای جدیدی پدیدار میشود.
در پی جنگل زدایی ،کدام دو مورد به ترتیب کاهش و افزایش خواهد یافت؟
 )2پایداری آب و هوایی – تنوع زیستی
 )1تنوع زیستی – فرسایش خاک
 )4خدمات بوم سازگان – پایداری آب و هوایی
 )3فرسایش خاک – خدمات بوم سازگان
بعضی از مولکولها میتوانند در  ..............شیب غلظت و  ..............و از طریق  ..............به یاخته وارد شوند.
 )2خالف  -درپی مصرف انرژی زیستی  -اتشار تسهیل شده
 )1جهت  -باکمک انرژی جنبشی خود  -انتشار
 )4جهت  -درپی مصرف انرژی زیستی  -گذرندگی
 )3خالف  -باکمک انرژی جنبشی خود  -انتقال فعال
در بخشی از لوله گوارش که دارای چین خوردگی است قطعا ..............
 )1توسط صفاق به سایر اندامهای درون حفرهی شکم متصل شده است.
 )2ترشحات تمام غدد وارد فضای درون لوله میشود.
 )3بافت پوششی استوانه ای جز مواد غذایی را انجام میدهد.
 )4الیه ماهیچهای از دو نوع ماهیچه طولی و حلقوی تشکیل شده است.
کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟
« در انسان بالغ در حالت ایستاده .............. ،همانند  ..............در سمت بدن  ..............قرار گرفته است» .
 )1بنداره پیلور  -کیسه صفرا – راست
 )3کولون پایین رو  -آپاندیس – چپ

 )2دوازدهه  -کلون پایین رو  -راست
 )4بنداره انتهایی مری  -بخش اعظم لوزالمعده  -چپ

در هر بخش از لوله گوارش که  ..............ترشح می گردد ،قلعا ..............
 )1موسین  -توسط پرده صفاق به سایر اندام های گوارشی متصل است.
 )2پپسینوژن  -حرکات قطعه قطعه کننده به تسهیل گوارش شیمیایی می شود.
 )3هورمون  -با حرکات خود سبب گوارش مکانیکی مواد غذایی می شود.
 )4بی کربنات  -با ورود غذا ،چین خوردگی های دیواره ی آن باز میشود.
به طور معمول ،در فرایند جذب و گوارش گلوکز ..............
 )1گلوکز همراه با یون سدیم با عبور از عرض غشا و وارد مایع بین یاخته ای میشود.
 )2هر پروتئین انتقال دهنده سدیم در غشا ،گلوکز را عبور میدهد.
 )3آنزیم یاخته روده باریک می تواند گلوکز را با آبکافت مالتوز تولید کند.
 )4پروتئین انتقال دهنده در غشا پرز ،با صرف انرژی گلوکز را وارد یاخته میکند.
در یک انسان سالم و بالغ ،در زمانی که دیافراگم در حال  ..................است.................. ،
 )1انقباض  -بخشی از هوای درون مجاری تنفسی ،جزئی از ظرفیت حیاتی ششها محسوب نمیشود.
 )2استراحت  -فشار انقباضی دیافراگم روی اندامهای گوارشی ناحیه شکمی در حال کاهش است.
 )3انقباض – غلظت گاز  CO2در درون شبکهی مویرگی اطراف حبابکهای هوایی افزایش مییابد.
 )4استراحت – استخوان جناغ با حرکت به جلو حجم قفسه سینه را کاهش میدهد.
چند عبارت زیر در مورد تنظیم تنفس صحیح میباشد؟
 با پر شدن بیش از حد ششها ،پیامی به مرکزی در پل مغز صادر میشود که ادامهی دم را متوقف میکند.

 گیرندههای موجود در سرخرگ آئروت ،با افزایش کربن دی اکسید خون به بصل النخاع پیام عصبی میفرستند.
 افزایش کربن دی اکسید خون ،در شرایط عادی ،محرک مهمتری برای نفس کشیدن به حساب میآید.
 کاهش اکسیژن خون با ارسال پیام به بصل النخاع تعداد دم و بازدم در دقیقه را افزایش میدهد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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چند مورد متن زیر را به طور نادرست کامل نمایند؟
« در فاصلهی بین  ..................تا  .......................دریچه  ....................است» .
الف ـ موج انقباض دهلیزها – قبل از ثبت صدای اول قلب – دو لختی ،باز
ب ـ شروع انقباض بطنها – پایان موج استراحت بطنها – سه لختی ،بسته
ج ـ صدای دوم قلب – تحریک گره پیشآهنگ – سینی ،باز
د ـ پایان دیاستول دهلیزها – حداکثر فشارخون آئورت – سینی ،بسته
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

در همهی شبکههای مویرگی بدن یک فرد................ ،
 )1مواد بر اثر فشار خون از فضای درون رگ به مایع میان یاختهای وارد میشوند.
 )2گازهای اکسیژن و دیاکسید کربن بر اثر اختالف فشار خون جابهجا میشوند.
 )3آب طی فرآیند اسمز در جهت شیب غلظت خود جابهجا میشود.
 )4گلوکز از یک الیه یاختهی سنگ فرشی عبور میکند.
در سامانه گردش خون ماهی همانند  .................میرود.
 )1کرم خاکی ،رگ شکمی به سمت سطح تنفسی
 )3کرم خاکی ،خون خارج شده از قلب به سمت سر

 )2قورباغه بالغ ،خون خارج از سطح تنفسی به اندامها
 )4انسان ،خون خارج شده از اندامهای مختلف به قلب

در تنظیم  .................جریان خون بافتها................. ،
 )1عصبی – اعصاب سمپاتیک که به گرههای شبکه هادی متصل هستند ،فعّالیت قلب را افزایش می دهند.
 )2هورمونی – ترشح هورمون از فوق کلیه سبب افت فشار خون و ضربان قلب میشود.
 )3عصبی – اعصاب پادهم حس با اثر بر رگهای کلیهها و رودهها در هنگام فعالیت ،آنها را تنگ میکنند.
 )4موضعی – کربن دیاکسید با تاثیر بر سرخرگهای کوچک مقدار خون آنها افزایش میدهد.
بیشترین ماده  .................تشکیل دهندهی ادرار ،نمیتواند .................
 )2آلی – در بدن فرد انباشه شده و به تناوب دفع میگردد.
 )1آلی – در ماهیچهها تامین انرژی را انجام میدهد.
 )4معدنی  -همواره بدون صرف انرژی وارد سلولهای مکعبی میشود.
 )3معدنی  -تحت تاثیر هورمونهای غده زیر مﻐزی قرار دارد.
در پی تخلیه ادرار ،بنداره  .................میزراه ................. ،میشود.
 )2داخلی  -تحت فرمان عصبی نخاع منقبﺾ
 )1خارجی  -به صورت غیرارادی با ورود ادرار باز
 )4خارجی  -توسط پیام ارسالی از مﻐز شُل
 )3داخلی  -مانع از بازگشت ادرار به میزنای
در صورت  .................خون در سرخرگ آوران ،سیستم رنین-آنژیوتانسین میتواند بازجذب  .................را در کلیه دهد.
 )2کاهش حجم  -سدیم  -کاهش
 )1افزایش فشار  -آب  -افزایش
 )4افزایش حجم  -آب  -کاهش
 )3کاهش فشار خون  -سدیم  -افزایش
کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟
با توجه به تغییرات دیوارهی یاخته های گیاهی ،در فرآیند  ..................شدن..................... ،
 )1چوبی – لیگنین در تمام بخشهای دیواره آوندهای الندار رسوب کرده است.
 )2کانی – سیلیس در یاختههای روپوستی گندم ،سبب زبری گندم میشود.
 )3ژلهای – جذب آب توسط قدیمیترین الیه دیواره سلولی صورت میگیرد.
 )4چوب پنبهای – ترکیبات لیپیدی مانع از دست دادن آب یاخته میشوند.
در یاختههای گیاهی ،هر پالستی که در  .....................نقش دارد ،امکان ندارد دارای  ........................باشد.
 )2انجام فتوسنتز – کارتنوئید
 )1ذخیره نشاسته – رنگیزه
 )4ایجاد رنگ قرمز گوجه فرنگی – ترکیبات آنتی اکسیدان
 )3ذخیره سبزدیسه – ترکیبات رنگی
در ساقه یک گیاه چوبی ،سرالد آوندساز ..................سرالد چوب پنبه ساز ،قطعا ..................
 )1همانند – توسط مرایستمهای نخستین ایجاد شده است.
 )2برخالف – بافتهای مرده را به سمت درون تولید میکند.
 )3همانند – در ساختار پوست درختان ،قابل مشاهده است.
 )4برخالف – آوندهای آبکش بیشتری نسبت به آوند چوب میسازد.
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com
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سلولهای فیبر برخالف ...................
 )1چسب آکنه ،به دلیل اضافه شدن لیگنین به دیواره ،مرده است )2 .نرم آکنه ،متعلق به سامانه بافت زمینهای است.
 )4تراکئید ،الیههای سلولزی با تراکم باال دارند.
 )3اسکلرئید ،دیوارهی نخستین ضخیم و چوبی شده دارند.
کدام عبارت دربارهی ساختارهای نخسیتن گیاه ،صحیح نمیباشد؟
 )1گروهی از جوانههای ساقه ،میتوانند در فاصلهی بین دو گره قرار بگیرند.
 )2جوانههای جانبی ،در محل اتصال دمبرگ به ساقه علفی تشکیل میشوند.
 )3در ریشه ،تمایز سلولهای روپوستی در منطقهای باالتر از کالهک رخ میدهد.
 )4مرایستمهای نخستین نزدیک به نوک ریشه ،سلولهای بافتی جدید را به سمت باال میسازند.
افزایش مقدار  ..................در خاک ،منجر به  ..................گردد.
 )2رس – کاهش مقدار آب و اکسیژن در دسترس ریشه
 )1اجزای درحال تجزیه جانداران – افزایش  pHخاک
 )4ترکیبات اسیدی  -کاهش یونهای مثبت در دسترس گیاهان
 )3شن و ماسه – افزایش میزان مواد غذایی در خاک
چند مورد زیر وجه اشتراک فسفر و نیتروژن است؟
 بیشتر از طریق خاک جذب گیاه میشوند.
 به صورت یونهای معدنی وارد ریشه میگردند.
 در اغلب خاکها ،مقدار محدودی دارند.

 توسط باکتریهای تثبیتکننده ،قابل جذب میشوند.
 در انواع کودهای آلی و شیمیایی ،موجود هستند.
2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

به طور معمول ،در کدام شرایط مولکولهای آب به صورت مایع از طریق روزنههای موجود در حاشیه برگ برخی گیاهان
دفع میشود؟
 )1افزایش فشار تعرقی و دور شدن سلولهای نگهبان روزنهها از یکدیگر
 )2کاهش فشار ریشهای و نزدیک شدن سلولهای نگهبان روزنهها به یکدیگر
 )3زیاد شدن فشار اسمزی در سلولهای تارکشنده و کاهش میزان رطوبت هوا
 ) 4باال رفتن فشار آب در داخل آوندهای چوبی و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب
کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل مینماید؟
در طی صعود شیرهی خام در گیاهان....................... ،
 )1انتقال یونهای معدنی به درون آوند چوبی در خالف جهت شیب غلظت ،فشار ریشهای را ایجاد میکند.
 )2کاهش فشار اسمزی در سلولهای نگهبان روزنه ،در ایجاد مکش تعرقی نقش مثبتی دارد.
 )3مکش تعرقی ستون آب را از یاختههای میانبرگ به فضای بین یاختهای میکشد.
 )4حرکت آب در فضای بین یاختهای میانبرگ ،به سمت محلی با پتانسیل کمتر میباشد.
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راهنمای ثبت نام در آزمون های آنالین
برای ثبت نام در آزمون های آنالین زیست شناسی و شیمی لیموترش ابتدا باید پکیج مختص به خودتون رو انتخاب کنید.
بدین منظور بخش ثبت نام در آزمون سایت لیموترش مراجعه کنید.
تذکر  :اگر شامل تخفیف در ثبت نام می شوید و قصد استفاده از سایر امکانات را دارید حتما با ایمیل
 azmoon.limootoorsh@gmail.comیا شماره همراه  72907502090و یا تلفنهای دفتر مرکزی ( 70902700020شعبه ونک)
( 70902021102شعبه سعادت آباد) در تماس باشید
در بخش ثبت نام سایت به آدرس  https://limootoorsh.com/loginبر روی ثبت نام کلیک کنید ،پس از پر کردن تمام گزینه های
خواسته شده و ثبت کاربر جدید ،کد  1رقمی برای شما ارسال میشود.
در مرحله بعد روی کلمه ورود کلیک کنید ،شماره کاربری شما شماره همراه شما در موقع ثبت نام است که کد تایید به آن ارسال شده و رمز ورود
شما ،همان رمزی است که هنگام ثبت نام انتخاب کرده اید.
پس از تایید شدن ،کد شما وارد پنل اختصاصی خود در سایت لیموترش میشوید.
 )9در مونوی سمت راست شما ،بر روی مرکز آزمون کلیک کنید.

 )0بر روی ثبت نام در آزمونهای آنالین کلیک کنید.

 )3پکیج مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 )1شما می توانید به صورت تک آزمون یا به صورت پکیج کامل ثبت نام کنید( .پیشنهاد میکنیم ،پکیج کامل ثبت نام کنید تا شامل تخفیف ویژه
شوید) بر روی آیکون سبد خرید کلیک کنید.

 )5در صورتی که دارای کد تخفیف از سوی معرف آزمون لیموترش دارید ،در بخش کد تخفیف وارد کنید و اعمال کد تخفیف را ثبت کنید .در
نهایت کلمه پرداخت را بزنید.

 )2بر روی یکی از آیکونها (درگاه ملت ،سامان کیش و  ) ...را انتخاب کنید .پس از پرداخت به صفحه اولیه در پنل کاربری برمیگردید.

 )0پس از خرید ،در بخش آزمون های من ،پکیج خریداری شده شما ،برایتان نمایش داده میشود.

 )0آزمون های ثبت نامی ،در تاریخ مشخص فعال شده و شما میتوانید در آزمون شرکت کنید( .مدت زمان فرصت برای شرکت در هر آزمون 01
ساعت است .از ساعت  91روز چهارشنبه تا ساعت  91روز پنجشنبه)
توجه  :در صورت انتخاب اشتباه پکیج مورد نظر تا  00ساعت فرصت دارید با تماس با شماره همراه  72907502090و یا تلفنهای دفتر مرکزی
( 70902700020شعبه ونک) ( 70902021102شعبه سعادت آباد) در تماس باشید مشکل خودتون رو پیگیری کنید .
توجه داشته باشید که در صورت پرداخت موفقیت آمیز ،از طریق درگاه پرداخت آرین پال برای شما پیامکی مبنی بر پرداخت شما به همراه
کدرهگیری ارسال خواهد شد.
توجه کنید که اگر پکیج رایگان را بخواهید تهیه کنید (دهم تجربی و آزمون های تابستان کنکور  20و پایه یازدهم) پس از کلیک بر روی

پرداخت ،بدون وصل شدن به درگاه پرداخت ،پکیج خریداری شده و برای شما فعال میشود .دقت کنید تا فرآیند پرداخت انجام نشده باشد ،پکیج
رایگان برای شما فعال نمیشود.
توجه در صورتی که دچار مشکل در هریک از مراحل باال شدید ،حتما از راه های ارتباطی زیر اقدام کنید.
شماره همراه 72907502090
تلفنهای دفتر مرکزی ( 70902700020شعبه ونک) ( 70902021102شعبه سعادت آباد)
آیدی تلگرام @azmoon_limootoorsh :

