اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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پیش آزمون شماره 1
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پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســــــواالتــــــــــــ
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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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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  02سوال

Limootoorsh.com
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 اول سال تحصیلی 79-79

 02مهر 79

گروه آموزشی لیموترش

یکی از ویژگیهای همه جانداران ................ ،است که نمیتواند ................
 )2رشدونمو – با کمک اطالعات ذخیره شده در  DNAتنظیم گردد.
 )1همایستایی – محیط اطراف جاندار را حد ثابتی نگه دارد.
 )4پاسخ به محیط – منجر به تغییر وضعیت جاندار درمقابله با محرک شود.
 )3تولیدمثل – سبب تولید زادهای مشابه والد شود.
در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات ................ ،سطح ................
 )1کوچکترین – واحدی است که تمام ویژگیهای حیات را دارد.
 )2آخرین – شامل همه جانداران ،همه زیستگاهها و همه زیستبومهای زمین است.
 )3اولین – زنده ،از تعدادی یاخته تشکیل شده است که باهم همکاری و تعامل دارند.
 )4در بزرگترین – همهی اجزاء دارای مولکولهایی هستند که باهم در تعامل میباشند.

m

هر سطحی از سطوح سازمانیابی حیات که در تشکیل  ................نقش دارد ،قطعا ................
 )2اجتماع – مجموعهای از جمعیتهای گوناگون میباشد.
 )1اندام – در همهی جانداران زنده دیده میشود.
 )4زیست بوم – شامل ارتباط بین موجودات زنده و غیرزنده میشود.
 )3جاندار – از چند بافت مختلف تشکیل شده است.

co

کدام گزینه ،دربارهی فرآیند تولید گازوئیل زیستی ،صحیح است؟
 )1از دانههای گیاهانی چون آفتابگردان ،نفت خام تصفیه شده استخراج میگردد.
 )2نفت خام گیاهی در واکنش با الکل میتواند مولکول گلیسیرین را تولید کند.
 ) 3با مصرف گازوئیل زیستی در وسایل نقلیه ،مولکول اولیه چرخه دوباره تولید میشود.
 )4نفت خام تصفیه شده در واکنشهای شیمیایی ،دیاکسید کربن و گازوئیل زیستی تولید میکند.
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در ساختار غشای پالسمایی یک یاخته جانوری ،همهی  ................موجود در آن................ ،
 )1لیپیدهای – فقط در یکی از الیههای غشای پالسمایی قرار میگیرد.
 )2پروتئینهای – سرتاسر عرض غشای پالسمایی را طی کردهاند.
 )3کربوهیدراتهای – در اتصال با مولکولهای پروتئینی غشا هستند.
 )4پروتئینهای – فقط با بخش آب دوست فسفولیپیدها در تماس میباشند.
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طی گذر مواد از طریق فرآیند انتقال فعال همانند  ................از غشای سلول ،قطعا ................
 )1انتشار تسهیل شده – با افزایش اختالف غلظت ،انرژی بیشتری صرف میشود.
 )2برونرانی – عبور مواد مورد نیاز سلول با مصرف  ATPانجام میگیرد.
 )3اسمز – عبور مواد وابسته به فعالیت پروتئینهای سراسری غشای پالسمایی است.
 )4انتشار – عبور مواد در جهت شیب غلظت آنها انجام میپذیرد.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرست کامل میکند؟
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در لولهی گوارش انسان بالغ ................. ،همواره .................
 )1بزاق – فقط مخلوطی از ترشحات سه جفت بناگوشی و زیر آروارهای و زیر زبانی است.
 )2داخلیترین الیه آن – حاوی الیه یاختههای پوششی به همراه بافت پیوندی میباشد.
 )3هر نوع انقباض ماهیچهها – به صورت یک حلقه در لوله ظاهر شده که به جلو پیش میرود.
 )4ایجاد پروتئازهای فعال – میتواند بر اثر فعالیت سلولهای حاشیهای صورت بپذیرد.

در ساختار دستگاه گوارش انسان بالغ ،بخش اعظم  .................در  ................قرار گرفته است.
 )1کبد نسبت به کلیهها – سطح باالتری
 )3معده همانند رودهی کور – سمت چپ

 )2دوازدهه برخالف بنداره کاردیا – سمت راست
 )4لوزالمعده نسبت به دیافراگم – سطح پایینتری

هرگاه انقباض ماهیچههای حلقوی  ..................متوقف شود .................... ،دور از انتظار است.
 )2انتهای مری – شروع حرکات قطعهقطعهکننده از زیر کاردیا
 )1ابتدای معده – افزایش چینخوردگیهای سطح داخلی معده
 )4انتهای معده – شدت پیداکردن حرکات کرمیشکل در معده
 )3ابتدای دوازدهه – ورود بخشی از کیموس معده به روده باریک
در بخشی از لولهی گوارش انسان که پروتئازهای فعال ،فعالیت دارند ،لزوما ..............
 )1وجود ترکیبات صفراوی به تاثیر بهتر آنزیمهای گوارشی بر مواد غذایی تاثیرگذار است.
 )2چین خوردگیهای لوله ی گوارش سطح بیشتری برای جذب مونومرهای مواد غذایی ایجاد میکند.
 )3الیه موکوزی موجود سبب جلوگیری از آسیبرسانی کیموس اسیدی به بخشهای زیر خود میشود.
 )4با ترشح برخی مواد از یاختههای کناری ،جذب ویتامین  B12از روده باریک ممکن میشود.

صفحه 1
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 02مهر 79

گروه آموزشی لیموترش

کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور مناسب تکمیل میکند؟
به طور معمول در انسان سالم ،بافت  .................بافت  .................ندارد.
 )1پیوندی سست همانند – پوشاننده سطح روده ،فضای بین سلولی اندکی
 )2الیه میانی بطن راست همانند – استخوان ران ،رشته کالژن و کشسان
 )3پوشاننده سطح مری برخالف – چربی پوست ،غشای پایه
 )4ماهیچهی صاف برخالف – پیوندی متراکم ،مادهی زمینهای

m

در دستگاه گوارش انسان ،هر بخشی که آغازگر روند هضم  ...................است ،نمیتواند ...................
 )1پروتئینها – با کمک حرکات کرمیشکل ،محتویات کیموس را مخلوط کند.
 )2لیپیدها – پروتئازهای غیرفعال را از طریق مجرای مشترک وارد دوازدهه کند.
 )3کربوهیدراتها – در پی گوارش مکانیکی ،عبور ذرههای غذا را از لوله آسانتر کند.
 )4اسیدنوکلئیکها – آب و بیکربنات را به همراه موسین به داخل فضای لوله ترشح کند.
طبق یافتههای ایوری و همکارانش . ....................
 )1در طی اولین آزمایش ابتدا پروتئینهای عصارهی باکتری بدون کپسول تخریب گشته و انتقال صفات صورت میگیرد.
 )2پروتئینها عامل وراثتی نبوده و میتوانند طی انتقال به باکتری فاقد پوشینه؛ سبب تشکیل کپسول پلیساکاریدی شوند.
 )3عامل اصلی و موثر در انتقال صفات مولکولی بوده سبب پیدایش کپسول در باکتریهای فاقد پوشینه میشود.
 )4فقط یکی از الیههای تشکیل یافته از سانتریفیوژ عصارهی باکتری کپسولدار نمیتواند سبب انتقال صفات شود.
مشاهدات و تحقیقات چارگاف روی دناهای طبیعی موجودات نشان داد که . ..................
 C )1مکمل Gبوده و تعداد ان در مولکول با یکدیگر برابر است.
 )2در هر رشتهی پلینوکلئوتیدی مولکول؛ تعداد باز  Aبا  Tبرابر میباشد.
 )3دلیل برابری نسبتهای  Aبه  Tبا  Cبه  Gتشکیل پیوند هیدروژنی میباشد.
 )4نسبتهای  Aبه  Tبا  Cبه  Gدر همهی DNAهای مورد مطالعه برابر است.
کدام گزینه زیر به درستی بیان شده است؟
 )1استفاده از پرتو ایکس به منظور تهیه ی تصویر از دنا منجر به کسب نتایجی از خواص شیمیایی مولکول شد.
 )2طبق یافتههای ویلکینز و فرانکلین دنا مولکول مارپیچی بوده که قطعا از دو یا چند رشته تشکیل شده است.
 ) 3ویلکینز و فرانکلین با استفاده از پرتو ایکس فقط توانستند شکل فضایی و تعداد تقریبی رشتههای مولکول دنا را تعیین کنند.
 ) 4در طی انجام ازمایش پرتو ایکس به منظور تعیین شکل فضایی دنا؛ منبع اشعه ایکس بالفاصله بعد از مولکول دنا قرار میگیرد.
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چند مورد از موارد زیر متن زیر را به درستی تکمیل میکند؟
الف ـ انرژی را به صورت قابل دسترس در یاخته ذخیره کنند.
ب ـ توسط آنزیمهایی در ساختار درشت مولکولها قرار گیرند.
ج ـ انتقال پیام از هسته به سیتوپالسم دارای نقش باشند.
د ـ در ساختار ریبوزوم دارای فعالیت باشند.
هـ ـ در ساختار مولکولهای حامل الکترون دارای نقش باشند.
5 )1

2 )2

3 )3
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بعضی از نوکلئوتیدها میتوانند ........

4 )4

طی وقوع همانندسازی نیمهحفاظتی (نیمه حفظشده) در باکتری که فقط یک مولکول دِنا دارد؛ پس از دونسل ..................
 )1در هر باکتری فقط دنای متشکل از بخشهای غیرمادری یافت میشود.
 )2هر دِنایی که دارای بخش مادری است؛ قطعا بخشهای جدید دارد.
 )3بیش از نیمی از یاختهها فقط رشتههای غیر مادری دارند.
 )4فقط یکی از باکتریها دارای رشتههای اولیه دنا میباشد.
در آزمایش مزلسون و استال ،در دورهی  ................همانندسازی در محیط کشت دارای نوکلئوتید .................. ،11N
 )1اول  -همهی رشتههای جدید وزن سنگینتری نسبت به رشتهی اولیه دارند.
 )2اول  -همهی دِناهای تازه ساخته شده وزن برابری دارند.
 )3دوم  -همه ی دِناهای تازه ساخته شده وزن مولکولی بیشتری نسبت به دنای اولیه دارند.
 )4دوم  -همهی دناهای تازه ساخته شده یک رشته با نیتروژن سنگین دارند.
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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گروه آموزشی لیموترش

کدام گزینه در ارتباط با همانندسازی دنا و آنزیمهای مورد استفاده یاختههای یوکاریوتی به درستی بیان شده است؟
 )1هلیکاز مانند دنابسپاراز توسط ریبوزوم در میان یاخته ساخته شده و پس از ورود به هسته فعالیت خود را آغاز میکند.
 )2طی فعالیت آنزیمهایی درون هسته همه ی اجزای نوکلئوتید ساخته شده و سپس به یکدیگر اتصال مییابند.
 )3حین فعالیت دنابسپاراز به منظور ساختن رشتهی جدید؛ همزمان با تشکیل پیوند هیدروژنی آب ازاد میشود.
 )4ژنهایی که در ابتدای دنا قرار گرفتهاند؛ بیشتر از ژنهای انتهای مولکول همانندسازی میشوند.
کدام گزینه دربارهی پروکاریوتها (پیش هستهایها) به نادرستی بیان شده است؟
 )1در مرحلهی  Sبه منظور همانندسازی دنا به ازای هر جایگاه آغاز همانندسازی معموال دو دوراهی همانندسازی ایجاد میشود.
 )2هنگامی که همانندسازی دنا در باکتری توسط یک جایگاه آغاز و دو جهته باشد ،جایگاه آغاز و پایان همانندسازی مقابل یکدیگر قرار میگیرند.
 )3هنگامی که همانندسازی دنا تو سط یک جایگاه آغاز و یک جهته باشد؛ جایگاه آغاز و پایان همانندسازی بیفاصله مجاور یکدیگر قرار میگیرند.
 )4در صورتی که فقط یک جایگاه آغاز و دو دوراهی همانندسازی تشکیل شود؛  2هلیکاز و  4دنابسپاراز دارای فعالیت میباشد.
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ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←
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