اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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پیش آزمون شماره 5
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پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســــــواالتــــــــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت

to
o

rs

تعداد سواالت در هر فصل

co

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

lim
oo

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 09

پیـــــش آزمــــــــــــــونــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  52سوال

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی برداری و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

t.me/limootorsh_free
مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
دو تا سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
جزوات زیست شناسی گیاهی (شامل  4فصل گیاهی دهم یازدهم) و جزوه ژنتیک آماده شده و همین االن می-
تونید مطمئن باشید که این فصلها رو ترکوندید 
پیشنهاد خیلیییی ویژه ما این هفته از روز پنجشنبه شروع میشه و تا شنبه شب ادامه داره،
در تاریخ  51الی  51آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید

m

و جزوات رو با  44تا  04درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.

عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.
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برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سوپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شیمی دوازدهم ه ست که همین االن میتونید از طریق پنل
کاربری خودتون در سایت لیموترش پکیج آزمونهای شیمی مختص خودتون رو ثبت نام کنید.
برنامه آزمونهای شیمی رو در زیر مشاهده میکنید :
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گروه آموزشی لیموترش

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

m

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

co

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.

h.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟

« در انسان بالغ در حالت ایستاده .............. ،همانند  ..............در سمت بدن  ..............قرار گرفته است» .

rs

 )1بنداره پیلور  -کیسه صفرا – راست  )2دوازدهه  -کلون پایین رو  -راست
 )3کولون پایین رو  -آپاندیس – چپ  )4بنداره انتهایی مری  -بخش اعظم لوزالمعده  -چپ

to
o

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.
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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.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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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
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

m

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

co

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

rs
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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.
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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

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟
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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
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.
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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سلولهای فیبر برخالف ...................
 )1چسب آکنه ،به دلیل اضافه شدن لیگنین به دیواره ،مرده است.
 )3اسکلرئید ،دیوارهی نخستین ضخیم و چوبی شده دارند.

 16آذر 79

گروه آموزشی لیموترش

 )2نرم آکنه ،متعلق به سامانه بافت زمینهای است.
 )4تراکئید ،الیههای سلولزی با تراکم باال 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.

m

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.

co

 به صورت یونهای معدنی وارد ریشه میگردند.
 در اغلب خاکها ،مقدار محدودی دارند.

 توسط باکتریهای تثبیتکننده ،قابل جذب میشوند.

h.

 در انواع کودهای آلی و شیمیایی ،موجود هستند.
3 )2
2 )1

5 )4

4 )3

به طور معمول ،در کدام شــرایط مولکولهای آب به صــورت مایا از طریق روزنههای موجود در حاشــیه برگ برخی گیاهان دفا
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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؟
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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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