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

پیش آزمون شماره 6
7001/30/03

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســــــواالتــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 09

پیـــــش آزمــــــــــــــونــــــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری
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آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال
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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

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 آخر شب یلداااا ادامه داره،
در تاریخ  92الی  03آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید
و جزوات رو با  43تا  03درصد 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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صفحه 1
limootoorsh.com

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.

Limootoorsh.com

صفحه 2

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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صفحه 3
limootoorsh.com

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

گروه آموزشی لیموترش

 03آذر 79

کدام گزینه زیر به درستی بیان شده است؟
 )1به دلیل وجود شباهت بین فرزندان و والدین ،ویژگیهای آنها به نحوی به نسل بعد انتقال مییابد.
 ) 2به منظور انتقال صفات از یک نسل به فرزندان ،همیشه طی فرایند تقسیم و تمایز گامتهایی ایجاد میشود.
 )3ویژگیهای هر یک از زادهها حاصل دستورالعملهای دنا بوده که فقط طی تولیدمثل جنسی انتقال مییابد.
 )4در هر جانداری که اطالعات وراثتی فقط از طریق تولیدمثل غیرجنسی انتقال مییابد ،هر RNAپلیمرازی به تنهایی راهانداز را شناسایی میکند.
کدام گزینه زیر در ارتباط با صفت گروه خونی  Rhصحیح است؟
 )1هر فردی که در غشای گویچههای قرمز خود دارای پروتئین  Dمیباشد ،گروه خونی  Rhمثبت دارد.
 )2در هر یک از کروموزومهای درون هسته ی انسان با گروه خونی مثبت ،یک جایگاه برای ژن سازندهی پروتئین  Dوجود دارد.
 )3هر فردی که دارای گروه خونی منفی میباشد ،در هیچکدام از کرومووزمهای هستهای خود ژنهای گروه خونی  Rhندارد.
 )4هر یک از ژنهای گروه خونی  Rhدرون کروموزوم شمارهی یک قرار داشته و بعد از رونویسی در نهایت سبب تشکیل پروتئین  Dمیشوند.
به طور معمول با توجه به گروههای خونی  ،ABOدر فردی با .......................
 )1جفت الل گروه خونی ناخالص موجود در کروموزومهای  ،9قطعا گروه خونی  ABمشاهده میشود.
 )2گروه خونی  AB+که ناخالص میباشد ،قطعا رابطهی بین هیچ کدام از اللهای موجود همتوان نمیباشد.
 )3گروه خونی  ABقطعا ارتباط بین اللهای جفت صفت گروه خونی همتوان میباشد.
 )4گروه خونی  AB+در غشای گویچهی قرمز بیشترین تنوع آنتیژنی دیده میشود.
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کدام گزینه متن زیر را به طور نادرستی کامل میکند؟
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هنگامی که برای صفتی دو الل با رابطهی  ........................وجود دارد ،امکان بروز ........................
 )2بارز و نهفتگی  -بیش از دو نوع ژنوتیپ در جمعیت است.
 )1بارز و نهفتگی  -بیش از دو نوع فنوتیپ در جمعیت است.
 )4همتوان  -بیش از دو نوع ژنوتیپ در جمعیت است.
 )3همتوان  -سه نوع فنوتیپ در جمعیت است.
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کدام گزینه زیر به طور صحیح بیان شده است؟
 )1صفاتی که فقط در کروموزوم  Xدارای جایگاه ژنی هستند ،صفات وابسته به جنس میباشند.
 )2هر صفتی که جنسی میباشد ،در دو کروموزم جنسی دارای جایگاه با قابلیت رونویسی شدن میباشد.
 )3هر صفتی که مستقل از جنس میباشد ،هیچگاه نمیتواند بر روی کروموزومهای جنسی دارای جایگاه باشد.
 )4در جمعیتی از جانداران پریاختهای به منظور تشکیل زادهی جدید هر صفت مستقل از جنس از ادغام گامتها انتقال مییابد.
کدام گزینه زیر متن به طور نادرست کامل مینماید؟

o
to

o
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در صورتی که والدین مبتال به بیماری وابسته به جنس بارز باشند........................ ،
 )1همه دخترها احتماال بیمار خواهند بود.
 )3گروهی از پسرها احتماال سالم خواهند بود.

 )2فقط گروهی از پسرها احتماال سالم خواهند بود.
 )4فقط گروهی از دخترها احتماال سالم خواهند بود.
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کدام گزینه زیر در ارتباط با بیماری فنیلکتونوری ) (PKUصادق است؟
 )1در صورت مبتال بودن نوزاد به بیماری فنیلکتونوری تنها راه پیشگیری از آسیب یاختههای مغز استفاده از هر شیرخشکی میباشد.
 )2در رژیم غذایی فرد میانسال مبتال به فنیلکتونوری فقط غذاهایی استفاده میشود که فاقد فنیلآالنین هستند.
 )3به منظور تشخیص بیماریهای ژنی همانند فنیلکتونوری در بدو تولد میتوان از خونگیری از نوزاد استفاده کرد.
 )4در هر بیماری که گروهی از یاختههای مغزی اسیب میبیند ،قطعا با فقدان فنیلاالنین در غذا قابل پیشگیری است.
با وقوع شارش ژنی ........................
 )1تفاوتها میان افراد دو جمعیت با هم افزایش می یابد.
 )3افزایش تنوع ژنوتیپی جمعیت مقصد دور از انتظار است.

 )2امکان ورود آللهای جدید به جمعیت مقصد وجود ندارد.
 )4تغییر فراوانی نسبی آللهای هر دو جمعیت مبدا و مقصد ممکن است.

کدام موارد در ارتباط با عامل تغییر دهنده فراوانی آللی که دو جمعیت در آن وجود دارند ،صحیح میباشد؟
الف ـ میتواند بر افزایش سازگاری جمعیت با محیط موثر باشد.
ب ـ همواره موجب افزایش شباهت خزانه ی ژنی جمعیتها میشود.
ج ـ جمعیتها همچنان متعادل باقی میمانند.
د ـ با کاهش تنوع آللی در جمعیت مبدا همراه است.
 )2ب  ،ج
 )1الف ،ب

 )3الف ،د

 )4ب  ،د

صفحه 1

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

Limootoorsh.com/add

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

 03آذر 79

گروه آموزشی لیموترش

در فرایند رانش دگرهای  ........................فرآیند شارش ژنی دو سویه و پیوسته ........................
 )1همانند – میزان شباهت فنوتیپ افراد دو جمعت باال میرود.
 )2برخالف – افزایش تنوع خزانهی ژنی جمعیتهای درگیر دور از انتظار است.
 )3همانند – احتمال آمیزش میان افراد سازگار با یکدیگر افزایش مییابد.
 )4برخالف – از بین رفتن تعادل جمعیت مشاهده میشود.
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ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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