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پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
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گروه مولفان
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ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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تعداد سواالت در هر فصل
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 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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پروژه آزمونهای مرحلهای –  51سوال
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برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی برداری و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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صفحه 2

زیست شناسی پایه دوازدهم – پیش آزمون مرحله سوم سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 89آبان 79

چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل میکند؟
« به طور معمول ،هر RNAایی که » ....................
الف ـ مستقیما از روی دنای خطی ساخته میشود؛ خطی همراه با تعداد فراوانی پیوند فسفودیاستر میباشد.
ب ـ در انتقال آمینواسید فعالیت میکند؛ توسط رنابسپاراز سه ساخته شده است.
ج ـ در مجاورت دنا ساخته میشود؛ برای انجام فعالیت خود از هسته خارج میشود.
د ـ توسط رنابسپاراز پروکاریوتی ساخته میشود؛ حامل رمزهای ژنتیکی به منظور ساختن پلیپپتید میباشد.
هـ ـ درون سیتوپالسم ساخته میشود؛ دارای رمزهای سه حرفی با قابلیت حمل آمینواسید میباشد.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

m

کدام گزینه زیر درباره مرحله آغاز رونویسی در یک یاخته زنده ناردست است؟
 )1پس از اتصال یافتن رنابسپاراز به راهانداز؛ اولین نوکلئوتید مناسب شناسایی و سپس رونویسی آغاز میشود.
 )2پس از باز شدن تمام بخش ژن و شکسته شدن پیوند هیدروژنی؛ زنجیرهی کوتاهی از  RNAساخته میشود.
 )3در طی فعالیت رنابسپاراز نوکلئوتید مکمل در برابر نوکلئوتید رشتهی الگوی دنا قرار میگیرد.
 )4پس از قرار گ رفتن نوکلئوتید مکمل روبروی یکدیگر با صرف انرژی پیوند فسفودیاستر تشکیل میشود.

h.

co

کدام گزینه زیر درباره مرحلهی طویل شدن در فرایند رونویسی ناردست است؟
 )1رنابسپاراز بر روی رشتههای الگو حرکت کرده و سبب تشکیل پیوند فسفودیاستر میشود.
 )2در طی فعالیت رنابسپاراز عالوه بر شکستن پیوند هیدروژنی؛ میزان فسفات آزاد افزایش مییابد.
 )3همزمان با تشکیل پیوند فسفودیاستر در رشتهی در حال ساخت؛ در بخش عقبی آنزیم پیوند بین رشتههای دنا تشکیل میشود.
 )4همزمان با حرکت رنابسپاراز بر روی رشتهی الگو؛ چند نوکلئوتید عقبتر رنای درحال ساخت از رشتهی الگو جدا میشود.
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کدام گزینه زیر درباره مرحله پایان رونویسی در یک یاخته زنده ناردست است؟
 ) 1پس از رسیدن رنابسپاراز به توالی خاصی از ژن؛ آنزیم از دنا و رنای تازه ساخته شده جدا میشود.
 )2پس از رونویسی شدن نوکلئوتیدهای جایگاه پایان رونویسی؛ حالت حبابی شکل از بین میرود.
 )3در این مرحله حرکت حباب رونویسی متوقف شده و قطعا مصرف نوکلئوتید آزاد در یاخته متوقف میشود.
 )4پیوند هیدروژنی بین رشتههای ژن تشکیل شده و حباب رونویسی از بین میرود.
چند مورد با توجه به شکل روبه رو که مربوط به پیشهستهایها است ،صادق میباشد؟
الف) رشتهی  cرمزگذار بوده و واحدهای سازندهی آن دارای مونوساکارید ریبوز هستند.
ب) رشتهی  aمکمل الگو بوده و همهی مونومرهای آن دارای یک گروه فسفات هستند.
ج) رشتهی  bمکمل رشتهی الگو بوده و دارای قند پنج کربنی دئوکسیریبوز میباشد.
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د) مولکول  dمتشکل از تعداد زیادی آمینواسید بوده و دارای شکل سه بعدی خاص میباشد.
ه) بخش  eپس از رسیدن آنزیم رنابسپاراز رابطهی مکملی با رشتهی رمزگذار برقرار میکند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

در دوره کار قلب یک انسان سالم در حال استراحت .............. ،شنیدن صدایی در ابتدای انقباض بطنی.............. ،
 0/1 )1ثانیه قبل از – تحریکات بافت گرهی در سرتاسر بافت میوکارد دهلیزها منتشر شده است.
 0/3 )2ثانیه پس از – فشار خون موجود در سرخرگهای خارج شده از قلب به  120میلیلیتر بر ثانیه است.
 )3بالفاصله بعد از – تحریکات توسط گرهی دهلیزی-بطنی به دیوارهی بین دو بطن منتقل میگردد.
 0/4 )4ثانیه قبل از – مانعی برای خروج خون از حفرات قلب وجود ندارد.
چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل میکند؟
در دوران جنینی ساختاری که در تولید گویچهی قرمز دارای نقش میباشد................. ،
الف ـ میتواند محل مرگ تولید گویچهی قرمز پیر در بزرگسالی باشد.
ب ـ نمیتواند از مراکز تولید لنفوسیتها در بدن فرد باشد.
ج ـ میتواند در طول زندگی فرد محل استقرار لنفوسیتها باشد.
د ـ نمیتواند مادهی محرک تقسیم یاختههای مغز استخوان را سنتز کند.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4
صفحه 8

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←
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زیست شناسی پایه دوازدهم – پیش آزمون مرحله سوم سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 89آبان 79

با توجه به شکل مقابل ،در زمانی که بخش  ...............در دورهی کار قلب ،امکان ندارد ...............
 ،2 )1تحریکات را عبور میدهد – دریچههای قلبی خون را از خود عبور دهند.
 ،1 )2تحریکات را تولید نمیکند – دریچههای سینی مانع از ورود خون شوند.
 ،3 )3تحریکات را عبور نمیدهد – حداکثر فشار خون در آئورت دیده شود.
 ،1 )4تحریکات را تولید میکند – مانعی برای ورود خون به قلب وجود داشته باشد.
در رگهایی که خون را به قلب بازمیگردانند ،قطعا .....................
 )2دریچههایی به صورت یکطرفه خون را به سوی قلب میراند.
 )4امکان تبادل مواد بین خون و مایع بین سلولی وجود دارد.

 )1بیشترین سرعت جریان خون دیده میشود.
 )3بیشترین ترکیب هموگلوبین با گاز اکسیژن است.

m

با توجه به نمودار الکتروکاردیوگرام روبهرو در نقطه .................
 D )1برخالف  ،Bکلسیم موجود در شبکه آندوپالسمی دریچه میترال آزاد شده است.
 E )2همانند  ،Bفشار خون موجود در آئورت در حال کاهش است.
 A )3برخالف  ،Dفشار میوکارد بطنها به حداکثر میزان خود میرسد.
 C )4همانند  ،Eمانعی برای ورود خون به بطن چپ وجود دارد.

co

کدام موارد عبارت زیر را به درستی کامل مینماید؟
« در یک انسان بالغ در کل فاصلهی زمانی بین شنیدن صدای دوم قلب تا صدای اول چرخهی بعدی » ....................

h.

الف ـ قلب در استراحت عمومی قرار دارد.

ب ـ مانعی برای خروج خون از بطنها وجود دارد.

ج ـ همهی دریچههای قلبی بر اثر جهت جریان خون باز هستند.
 )2ب و ج

 )1الف و ب

rs

د ـ سرخرگها بخشی از انرژی انقباض قلب را در خود ذخیره میکنند.
 )4ب و د

 )3الف و د

در هنگام  .....................بطنها ،سرخرگهای بزرگ در بدن انسان .......................

to
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 )1استراحت – گشاد میشوند تا خون را در خود جای دهند.
 )2انقباض – منقبض میشوند تا خون را به بافتهای بدن هدایت کنند.
 )3انقباض – دارای کمینهی فشار خون  00میلیمتر جیوه هستند.
 )4استراحت – دیواره کشسان جمع میشود و خون را با فشار به جلو میراند.
چند مورد زیر در ارتباط با گردههای خونی درست بیان شده است؟
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 از قطعهقطعه شدن بخش میانیاختهای سلولهای مگاکاریوسیت در مغز استخوان تولید میشوند.
 در هر نوع آسیب به دیواره رگ خونی ،در تشکیل لخته نقش اصلی را برعهده دارند.

 با ترشح فیبرینوژن از دانههای درون خود ،منجر به تشکیل رشتههای فیبرین میشوند.
 ترومبیناز ترشح شده ،سبب تجمع و به هم چسپیدن گردهها و ایجاد درپوش میگردد.
1 )1

3 )2

3 )3

کدام گزینه زیر به طور نادرست عبارت زیر را کامل مینماید؟
در همهی مهرهدارانی با گردش خون مضاعف................... ،

4 )4

 )1بخش اعظم انتقال اکسیژن به بافتها برعهده هموگلوبینِ اریتروسیت است.
 )2سطح مبادلهی گازهای تنفسی از الیهی نازکی از بافت پوششی تشکیل شده است.
 )3هر سرخرگی که خون را از قلب خارج میکند ،غنی از گاز اکسیژن است.
 )4هر رگ خارج شده از سطح تنفسی دارای کمترین تراکم دیاکسیدکربن است.

به طور معمول در کرم پالناریا  ..................گردش مواد ..................
 )1همانند عروس دریایی  -با کمک حرکات بدن صورت میگیرد.
 )2برخالف کرم لولهای  -به کمک مایعات حفرهی عمومی بدن صورت میگیرد.
 )3همانند اسفنج  -انشعابات کیسهی گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ میکند.
 )4برخالف هیدر آب شیرین  -با همکاری و فعالیت سامانه گوارشی جانور انجام میپذیرد.
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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