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 پاسخنامه تشریحی

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

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

بر هم کنش اجزا در بدن جانداران به اندازهای پیچیده است که در هر سطح جدید از حیات ،ویژگیهای جدیدی پدیدار میشود؛ مانند اتمها و مولکولها
هنگامی که با هم ترکیب میشوند
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  1و  )2زی ست شنا سان امروزی به این نتیجه ر سیده اند که بهتر ا ست برای درک سامانه های زنده ،جزءنگری را کنار بگذارند و بی شتر
«کُل نگری» کنند تا بتوانند ارتباط های درهم آمیخته درون سامانه ها را کشف و آنها را در تصویری بزرگ تر و کامل تر مشاهده کنند؛ یعنی سعی
می کنند هنگام بررسی یک موجود زنده ،به همه عوامل زنده و غیرزنده ای نیز توجه کنند که بر حیات آن اثر می گذارند.
گزینه  )3ویژگیهای سامانههای پیچیده و مرکب را نمیتوان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آنها توضیح داد.
ارتباط این اجزاء نیز مانند خود اجزاء در تشکیل جاندار ،مؤثر و کُل ،چیزی بیشتر از اجتماع اجزاء است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

2

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :زیستشناسی نوین ()101

گزینه 1

جنگل زدایی سبب تغییر آب و هوا ،کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک میشود .میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

3

مبحث سوال  :زیست شناسی در خدمت انسان ()101

سطح سوال  :متوسط

گزینه 1

مولکولهایی که از طریق انتشارساده وارد یاخته می شوند باکمک انرژی جنبشی خود از عرض غشا عبور میکنند .و از جای پرغلظت به کمک غلظت
میروند .انتشهار تسهیل شده و اسمز(گذرندگی) نیز از همین قاعده پیروی میکنند فقط انتشارتسهیل شده به کمک پروتئین کانالی صورت میگیرد،
انتشار به انرژی زیستی نیاز ندارد ،در انتقال فعال مواد باصرف انرژی زیستی درخالف شیب غلظت جابهجا میشوند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

روش عبور مواد

مبحث سوال  :عبور مواد از غشا ()102

مصرف

فعالیت

تشکیل

انرژی

پروتئینهای

کیسههای

زیستی

غشایی

غشایی

سطح سوال  :نسبتا سخت

جهت حرکت

مواد عبوری از غشای پالسمایی

انتشار

خیر

خیر

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای کوچکی که از
فسفولیپیدهای غشا میتوانند عبور
کنند.

انتشار تسهیل شده

خیر

بله

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

یونهایی که نمیتوانند از غشای
دوالیه عبور کنند.

اسمز (گذرندگی)

خیر

خیر

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای آب

انتقال فعال

بله

بله

خیر

غلظت کم به زیاد
(خالف جهت شیب
غلظت)

مولکولهای کوچک و یونها

آندوسیتوز

بله

خیر

بله

به سمت داخل یاخته

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

(درونرانی)
اگزوسیتوز
(برونرانی)

بله

خیر

بله

به سمت خارج یاخته

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

معده و روده باریک در ظاهر خود چین خوردگی هایی دارند ،صفاق حفره ی شکم را که شامل روده ها و معده ا ست در برگرفته و این اندام ها را از
سمت خارج به یکدیگر متصل میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2غددی که در معده هستند ،دو نوع اند ،گروهی ترشحات خود را از طریق مجرا وارد فضای لوله و گروهی دیگر نیز ترشحات خود را وارد
خون می کنند .گروهی از یاختهها که تر شحات خود را در معده و روده به ترتیب وارد خون می کنند ،یاخته های تر شح کننده گا سترین و سکرتین
هستند.
گزینه  )3بافت استوانهی ریزپرزدار ،در روده باریک وظیفه جذب مواد غذایی را بر عهده دارد.
گزینه  )4در معده الیه ماهیچه ای عالوه بر ماهیچه های طولی و حلقوی یک الیه ماهیچه مورب نیز دارد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

5

مبحث سوال  :ساختار لوله گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

کولون پایین رو در سمت چپ بدن و آپاندیس در سمت راست بدن قرار دارند ،سایر گزینه ها با توجه به شکل های کتاب درسی صحیح می باشند

جایگاه
سمت راست

اندام مورد نظر
بیشتر کبد (محل تولید صفرا)  -کیسهی صفرا -پیلور-
بخش انتهایی معده -بخش انتهایی پانکراس -کولون
باالرو -آپاندیس

سمت چپ

کمی از کبد -کاردیا -بخش اعظم معده -بخش اعظم
پانکراس -کولون پایین رو -طحال

وسط

راست روده -بخش اعظم مری -نای -رحم -غدهی
تیروئید -تیموس

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :جایگاه اندامهای گوارشی ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

2

:3

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

هورمون گاسترین و سکرتین توسط معده و روده ترشح میشود حرکات معده و روده در گوارش مکانیکی مواد غذایی موثر است
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1موسین در سرتاسر لوله گوارش ترشح میشود و صفاق اندام های گوارشی را در درون حفره شکم در بر گرفته است .دهان حلق و مری
توسط صفاق در بر گرفته نشده اند.
گزینه  )2پپسینوژن در معده ترشح میشود ،دقت داشته باشید که معده فقط حرکات کرمی شکل دارد .حرکات قطعه قطعه کننده در بخش روده
باریک مشاهده میشود.
گزینه  )4بی کربنات توسط معده و روده باریک تولید و ترشح میشود ،در معده با ورود غذا چین خوردگی های دیواره آن باز می شود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

7

مبحث سوال  :اجزاء لولهی گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

آنزیمهای یاختههای روده باریک مالتوز را آبکافت و دو گلوکز تبدیل میکنند
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گلوکز از طریق هم انتقالی با عبور از عرض غشاااا وارد یافته
میشود.
گزینه  )2دو نوع پروتئین انتقال دهندهی سدیم در غشا وجود دارد
 )1ناقل سدیم و گلوکز است که با عبور سدیم گلوکز را نیز عبور می دهد
 )2پمپ سدیم-پتاسیم که سدیم را از یاخته خارج و پتاسیم را وارد می کند.

آنالیز سوال

گزینه  )4پروتئین انتقال دهنده گلوکز در بخش ریزپرزدار یاخته همراه با
انتقال سدیم ،گلوکز را نیز وارد میکند که این کار بدون صرف انرژی
رخ میدهد
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :جذب گلوکز در لوله گوارش ()102

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

انواع جذب مواد در رودهی باریک
نوع ماده

توضیحات

نحوه جذب به داخل یاخته
ریزپرزدار

لگوکز و اغلب آمینواسیدها

به کمک ناقل ویژه پروتئینی همراه  )1شیب غلظت سدیم توسط پروتئین انتقال دهندهی
سدیم-پتاسیم با صرف انرژی زیستی ( )ATPحفظ میشود.
با سدیم (همانتقالی) جذب
 )2گلوکز و اغلب آمینواسیدها با روش انتشار تسهیل شده از
میشوند.
یاختههای پرز خارج و وارد مایع میان بافتی میشود.

چربیها

مولکولهای اسیدچرب و
مونوگلیسیرید هرکدام جداگانه
وارد یاختههای پرز شده و در
شبکهی آندوپالسمی این یاختهها
به شکل کیلومیکرون درمیآیند.

کیلومیکرونها از یاختههای پرز به فضای بین یاختهای برون
رانی یا اگزوسیتوز میشوند و وارد مویرگ لنفی میگردند.

آب

اسمز

جذب آب در روده باریک و بزرگ به کمک اسمز (نوعی
انتشار) صورت میگیرد.

مواد معدنی

انتشار یا انتقال فعال

دو روش برای جذب مواد معدنی در روده باریک وجود دارد.
(توجه برخی مواد معدنی مثل کلسیم و آهن به روش انتقال
فعال جذب میشوند)

ویتامینهای محلول در

همانند چربیها جذب میشوند

جذب مویرگ لنفی میشوند.
اختالل در ترشح صفرا (سنگ کیسه صفرا) منجر به سوء
جذب و اختالل در جذب این ویتامینها میشود.

انتشار یا انتقال فعال

دارای اندازه کوچک

چربی
( )D – E – K – A
ویتامینهای محلول در
آب (به جز )B21
ویتامین B21

آندوسیتوز (درون رانی)

همراه با عامل داخلی معده

یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای گوارش رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای گوارش رو ببینی

یا بری به کانال آپارات سایت لیموترش به نشانی aparat.com/limootoorsh :

8

و کلی انیمشین ببینی!

گزینه 2

در هنگام بازدم ،دیافراگم از حالت مسطح خارج میشود و گنبدی شکل میگردد (استراحت) که
فشار انقباضی دیافراگم روی اندامهای گوارشی ناحیه شکمی کاهش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در طی دم معمولی ،هوای جاری وارد ششها و مجاری تنفسی
میشود ،یک سوم هواری جاری درون مجاری باقی میماند و به سطح تنفسی
نمیرسد که به آن هوای مرده میگویند ،هوای مرده جزء ظرفیت حیاتی
بدن است( .هوای باقیمانده جزء این ظرفیت محسوب نمیشود)

آنالیز سوال

گزینه  )3در طی دم تبادل گازهای تنفسی صورت میگیرد و
غلظت گاز  CO2در درون شبکهی مویرگی اطراف حبابکهای هوایی
کاهش مییابد و در نهایت در حبابکهای هوایی بیشتر شده و از طریق
بازدم دفع میشود.
در ارتباط با اکسیژن  :غلظت گاز  O2در درون شبکهی مویرگی اطراف حبابک هوایی افزایش مییابد.
گزینه  )4در طی بازدم استخوان جناغ با حرکت به عقب (نه جلو) حجم قفسه سینه را کاهش میدهد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :دم و بازدم ()103

سطح سوال  :نسبتا سخت

4

:5

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

ماهیچههای موثر در فرآیند دم
نام ماهیچه

دیافراگم

ماهیچههای بین دندهای

ماهیچهی شکمی

خارجی

داخلی

ماهیچهی
گردنی

وضعیت

انقباض

انقباض

استراحت

استراحت

انقباض

جهت حرکت

پایین (مسطح)

دندهها  :باال و جلو
جناغ  :جلو

________

________

دندهها  :باال و
جلو
جناغ  :جلو

عمق تنفس

دم عادی و

دم عادی و عمیق

________

________

فقط دم عمیق

عمیق
تاثیر

افزایش حجم
قفسه سینه

نام ماهیچه

دیافراگم

________

افزایش حجم قفسه
سینه

________

افزایش حجم
قفسه سینه

ماهیچههای موثر در فرآیند بازدم
ماهیچههای بین دندهای
خارجی

ماهیچهی

ماهیچهی شکمی

گردنی

داخلی

وضعیت

استراحت

استراحت

استراحت

انقباض

استراحت

انقباض

استراحت

جهت حرکت

باال (گنبدی
شکل)

دندهها  :پایین و
عقب
جناغ  :عقب

________

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب

________

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب

عمق تنفس

بازدم عادی و

بازدم عادی و عمیق

بازدم عادی

بازدم عمیق

بازدم عادی

بازدم عمیق

بازدم عادی و

عمیق
کاهش حجم
قفسه سینه

تاثیر

9

عمیق
کاهش حجم قفسه
سینه

________

کاهش حجم
قفسه سینه

________

کاهش حجم
قفسه سینه

کاهش حجم
قفسه سینه

گزینه 2
بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) با پر شدن بیش از حد ششها ،پیامی به

مرکزی در بصل النخاع (نه پل مغز) صادر میشود که ادامهی دم را متوقف میکند.
(رد گزینه )
مورد دوم) گیرندههای موجود در سرخرگ آئروت،
با کاهش اکسیژن (نه افزایش کربن دیاکسید)خون به
بصل النخاع پیام عصبی میفرستند (رد گزینه )
مورد سوم و چهارم)متن کتاب درسی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و شمارشی ،دامدار

مبحث سوال  :تنظیم تنفس ()103

سطح سوال  :سخت

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) در حد فاصلهی موج انقباض دهلیزها (موج  )Pتا قبل از شنیدن صدای اول قلب که مربوط به بسته شدن دریچههای قلبی است
این دریچهها باز هستند ( .تایید گزینه )
گزینه ب) از آغاز انقباض بطنها تا پایان موج استراحت بطنها (موج  )Tدریچههای قلبی بسته هستند ( .تایید گزینه )
گزینه ج ) از شروع شنیدن صدای دوم قلب که مربوط به بسته شدن دریچههای سینی است تا شنیدن صدای اول قلب بعدی این دریچهها بسته هستند

که شامل ثبت تحریکات گره پیشآهنگ (موج  )Pنیز میشود ( .رد گزینه )

آنالیز سوال

گزینه د) پایان دیاستول دهلیزها و به دنبال آن انقباض دهلیزها ،در تمام این مدت دریچههای سینی بسته هستند ولی در زمانی که حداکثر
فشار خون در آئورت دیده میشود این دریچهها باز هستند ( .رد گزینه )
مبحث سوال  :چرخه کار قلب ()104

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و شمارشی ،دامدار

سطح سوال  :سخت

دریچههای قلبی
نوع دریچه

دریچهی قلبی (دو لختی و سه لختی)

دریچهی سینی

زمانی که دریچهها باز هستند

از شروع استراحت عمومی تا پایان

از شروع انقباض بطنها تا پایان

انقباض دهلیزها

انقباض بطن یا کمی قبل از شروع
استراحت عمومی

زمانی که دریچهها باز میشوند

از شروع استراحت عمومی

از شروع انقباض بطنها

مدت زمانی که دریچهها باز هستند

 0/5ثانیه

 0/3ثانیه

زمانی که دریچهها بسته هستند

در تمام مدت انقباض بطنها

در تمام مدت انقباض دهلیزها و

زمانی که دریچهها بسته میشوند

پایان انقباض دهلیزها (در در نوک قله

پایان انقباض بطنها (کمی پس از

موج )QRS

ثبت قله موج )T

 0/3ثانیه

 0/5ثانیه

استراحت عمومی

مدت زمانی که دریچهها بسته
هستند
صداهای

ویژگی

قوی ،گنگ و طوالنی

ضعیف ،واضح و کوتاه

قلبی

زمان شنیده شدن

ابتدای انقباض بطنها ( کمی پس از ثبت

ابتدای استراحت عمومی

بخش  Rاز موج )QRS

(کمی پس از ثبت قله موج )T

 11گزینه 3
دو نوع شبکهی مویرگی در بدن انسان دیده میشود :
 -1شبکهی مویرگی خونی  – 2شبکهی مویرگی لنفی
در هر دو شبکهی مویرگی آب طی فرآیند اسمز در جهت شیب
غلظت خود جابهجا میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1شبکهی مویرگی خونی مواد بر اثر فشار خون از فضای
درون رگ به مایع میان یاختهای وارد میشوند.

آنالیز سوال

گزینه  )2شبکهی مویرگی خونی گازهای اکسیژن و
دیاکسید کربن بر اثر اختالف فشار خون جابهجا میشوند.

گزینه  )4شبکهی مویرگی خونی (گلوکز) را از یک الیه سلول سنگ فرشی عبور میکند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

مبحث سوال  :شبکهی مویرگی بدن ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

6

:7

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

در ماهیها و کرم خاکی ،گردش خون از نوع بسته ساده است ،سرخرگی که در سطح شکمی دو جاندار از قلب خارج می شود به سمت سطح تنفسی
میرود ،سطح تنفسی در کرم خاکی پوست و در ماهی آبششها هستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در ماهی خون خارج شده از سطح تنفسی به اندامها میرود ولی در دوزیستان بالغ ،خون از سطح تنفسی به قلب باز میگردد.

گزینه  )3خون خارج شده از قلب در ماهی به سمت سر حرکت میکند در حالی که در کرم خاکی خون توسط رگ شکمی به نواحی عقبی
بدن برده میشود.
گزینه  )4در انسان که گردش خون مضاعف دارد خون خارج شده از اندامهای مختلف (شش وسایر اندامها) به قلب بازمیگردد .در حالی که در
ماهیها خون همهی اندامها به جز آبششها ،به قلب بازمیگردد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

13

مبحث سوال  :ماهیان ساکن آب شور و شیرین ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

کربن دی اکسید ،یون های پتاسیم و هیدروژن از جمله مواد گشادکننده رگی هستند
که با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیواره رگ ها ،سرخرگ های کوچک را گشاد
وَبنداره های مویرگی را باز می کنند تا میزان جریان خون
در آنها افزایش یابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  3و  )1تحریک اعصاب هم حس (سمپاتیک) که
در بین یاخته های ماهیچه ای بطن ها پخش
هستند فعّالیت قلب را افزایش داده و
تحریک اعصاب پاد هم حس (پاراسمپاتیک)
که به گره های شبکه هادی متصل هستند،
فعّالیت قلب را کاهش می دهد.
اعصاب هم حس همچنین به رگ های خونی کلیه ها ،روده ها ،طحال و
پوست متصل هستند تا درحالت فعّالیت یا فشار روانی،
رگ های خونی این اندام ها را تنگ کنند.

آنالیز سوال

مرکز هماهنگی این اع صاب در ب صل النخاع و پل مغزی و در نزدیکی مرکزتنظیم تنفس قرار دارد و همکاری این مراکز ،نیاز بدن به مواد
مغذی و اکسیژن را در شرایط خاص به خوبی تأمین می کند.
گزینه  )2ترشح هورمون از فوق کلیه سبب افزایش فشار خون و ضربان قلب میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار

مبحث سوال  :تنظیم جریان خون ()104

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

بی شترین ماده آلی ادرار ،اوره ا ست ،کِرِآتینین از کِرآتین ف سفات تولید می شود .کِرآتین ف سفات ،مولکولی ا ست که در ماهیچهها به منظور تأمین
انرژی به کار میآید.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2ویژگی سمی بودن اوره از آمونیاک بسیار کمتر است و بنابراین ،امکان انباشته شدن آن و دفع با فواصل زمانی امکان پذیر است.
گزینه  )3فراوانترین ماده در ادرار آب است که نوعی ماده معدنی است ،هورمون ضدادراری از غده هیپوفیز ترشح شده و با اثر بر کلیه ها ،بازجذب
آب را افزایش می دهد و به این ترتیب دفع آب را توسط ادرار کاهش می دهد.

آنالیز سوال

گزینه  )4بازجذب آب در نفرون از طریق اسمز بوده و همواره بدون صرف انرژی وارد سلولهای مکعبی میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :مواد دفعی در ادرار ()105

انواع مواد دفعی توسط ادرار (ترکیبات شیمیایی ادرار)
فراوانترین ماده تشکیلدهنده ادرار ( حدود  59درصد حجم ادرار را تشکیل میدهد).

آب
مواد معدنی

آب تحت تاثیر هورمونهای آلدسترون و ضد ادراری بازجذبش افزایش مییابد.
تعادل آب از طریق کلیه تنظیم میشود و نوعی فرآیند همایستایی صورت میگیرد.
دفع از طریق کلیهها و از طریق فرآیند ترشح (یون هیدروژن و پتاسیم)

یونها

دفع یونها در راستای حفظ تعادل یونهای بدن صورت میگیرد.
از بین یونها بیکربنات و یون هیدروژن اهمیت خاصی به دلیل تنظیم اسیدی-بازی بودن خون دارند.
فراوانترین ماده آلی دفعی
تجزیه آمینواسیدها و اسیدنوکلئیکها ← تولید آمونیاک (سمی) ← کبد از طریق ترکیب آمونیاک و دیاکسیدکربن،

اوره

اوره میسازد.
خاصیت سمیت  :آمونیاک > اوره > اوریک اسید
امکان انباشته شدن و دفع اوره و اوریک اسید در فواصل زمانی وجود دارد.

مواد آلی

اوره در آب محلول است و از طریق خون به کلیه و از طریق ادرار دفع میشود.

اوریک
اسید

ماده دفعی نیتروژندار حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها
انحالل پذیری زیادی در آب ندارد و تمایل به رسوب و تشکیل بلور دارد.
در صورت رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه ← سنگ کلیه
رسوب اوریک اسید در مفاصل ← بیماری نقرص (دردناک شدن مفاصل و التهاب آنها
کرآتین فسفات ← سوخت اصلی ماهیچه و تامین انرژی برای انقباض آن

کرآتینین

15

گروه فساافات از کرآتین فساافات به  ADPمنتقل شااده و آن را به  ATPتبدیل میکند که  ATPدر هنگام انقباض
مصرف میشود ،در جریان این تبدیل ،کرآتینین تولید میشود که از طریق کلیهها دفع میشود.

گزینه 4

بندارهی خارجی میزراه ،ماهیچه ارادی است و توسط پیام ارسالی از مغز شُل شده و اجازه عبور ادرار را میدهد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بندارهی داخلی میزراه ،به صورت غیرارادی با ورود ادرار باز میشود.
گزینه  )2بندارهی داخلی میزراه ،تحت فرمان عصبی نخاع شُل میشود.

آنالیز سوال

گزینه  )3چین خوردگیهای مخاط مثانه بر روی دهانهی میزنای مانع از بازگشت ادرار به میزنای میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :تخلیه ادرار ()105

سطح سوال  :متوسط

8
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 4

در نتیجه کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم آن ،جریان خون یا ف شار خون در سرخرگ آوران کاهش می یابد .در این و ضعیت ،از دیواره
سرخرگ آوران آنزیمی به نام رنین به خون ترشح می شود .رنین با اثر بر یکی از پروتئین های خوناب به نام آنژیوتانسین و راه اندازی مجموعه ای از
واکنشها ،باعث می شود از غده فوق کلیه ،هورمون آلدو سترون تر شح شود .هورمون آلدو سترون با اثر بر کلیه ها بازجذب سدیم را باعث می
شود .در نتیجه بازجذب سدیم ،بازجذب آب هم در کلیه ها افزایش می یابد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

17

مبحث سوال  :حفظ تعادل آب در کلیه ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

آوندها را بر ا ساس تزیینات چوبی دیواره نام گذاری می کنند .در آوندهای الندار ،دیواره فقط در محل الن ،چوبی ن شده ا ست یعنی لیگنین در این
بخش از دیواره رسوب نکرده است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در فرآیند کانی شدن ،سیلیس در یاختههای روپوستی گندم ،سبب زبری گندم میشود.
گزینه  )3در فرآیند ژلهای شدن ،جذب آب توسط پکتین در تیغه میانی که قدیمیترین الیه دیواره سلولی صورت میگیرد.
گزینه  )4در چوب پنبه ای شدن دیواره ،ترکیبات لیپیدی مانع از دست دادن آب یاخته میشوند( .تعرق را کاهش میدهند)

انواع تغییرات در دیواره سلولی یاختههای گیاهی
نوع تغییر دیواره

ماده افزوده شده به دیواره

توضیح

چوبی شدن

لیگنین

لیگنین توسط آنزیمهای یاخته در درون پروتوپالست ساخته و به دیواره سلولی
مانند یاختههای فیبر و اسکلروئید و آوند چوب متصل میشود ← باعث استحکام
بیشتر دیواره میشود ← علت وجود درختانی با ارتفاع چند متر و صد متر

کانی شدن

کانیها (مثل سیلیس)

مثال اضافه شدن سیلیس به دیواره یاختههای برگ گیاه گندم ،که سبب حالت زبری
در سطح برگ میشود.

ژلهای شدن

جذب آب توسط پکتین

در بعضی گیاهان (مانند دانه به و تخم شربتی) میزان پکتین به قدری زیاد است که
از آن برای ساخت لعاب و ژلههای گیاهی استفاده میشود.

کوتینی شدن

ترکیبات لیپیدی

نقش در کاهش از دست دادن و جلوگیری از نفوذ و ورود عوامل بیماریزا به گیاه

چوب پنبهای شدن

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

بعضی دیسه ها رنگیزه ندارند ،مثالً در دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی ،به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به همین
علت به آن نشادیسه (آمیلوپالست) می گویند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2سبزدیسهها ،دارای کلروفیل هستند و فتوسنتز انجام میدهند ،در سبزدی سه ها عالوه بر سبزینه ،کاروتنوئید هم دارند که با رنگ سبزِ
سبزینه پوشیده می شوند.
گزینه  )3در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور ،ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغییر می کند و به رنگ دیسه تبدیل می شوند .در
این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها (ترکیبات رنگی) افزایش می یابد.
گزینه  )4رنگ قرمز گوجه فرنگی به علت لیکوپن در رنگ دیسه آنهاست .ترکیبات رنگی در کُریچه و رنگ دیسه ،پاداُکسنده (آنتی اکسیدان)اند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :انواع دیسهها ()106

انواع پالست (دیسه) در گیاهان
نوع

حاوی

توضحیات

سبزدیسه (کلروپالست)

مقدار فراوانی سبزینه

علت سبز دیده شدن گیاهان
گیاهان سبز ،قابلیت فتوسنتز دارند.

کاروتنوئید

کاروتنوئید با رنگ سبزِ سبزینه پوشیده شدهاند ،در پاییز با کاهش
طول روز و کم شدن نور ،ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان
تغییر می کند و به رنگ دیسه تبدیل می شوند .در این هنگام
سبزینه در برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می
یابد .و رنگ برگ تغییر میکند.

کاروتن

مثال رنگ دیسه ها در یاخته های ریشه گیاه هویج ،مقدار فراوانی
کاروتن دارند که نارنجی است.

گزانتوفیل

علت رنگ زرد گلبرگ ها

لیکوپن

رنگ قرمز گوجه فرنگی

مقدار فراوانی نشاسته

ذخیره نشاسته ،هنگام رویش جوانه های سیب زمینی ،برای رشد
جوانه ها و تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می
شود.

(کلروفیل)

رنگدیسه (کروموپالست)
حاوی کارتنوئید

نشادیسه ( آمیلوپالست)

19

گزینه 2

هر دو بن الد ،بافت زنده و مرده تولید میکنند.
کامبیوم آوندساز  :به سمت بیرون آوند آبکش (بافت زنده) و به سمت داخل آوند چوب (بافت مرده)
کامبیوم چوب پنبه ساز  :به سمت بیرون چوب پنبه (بافت مرده) و به سمت داخل یاخته نرم آکنهای (بافت زنده)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بُن الد آوند ساز در ساقه دو خااستگااه دارد1 :اا یااختاه هاایَسرالدی کاه بین آونادهاای چاوب و آبکش نخستین قرار دارند،
2اا یااخته هاای نارم آکناه ای کاه در فااصله بین دسته هاای آونادی قارار دارناد .این یااخته هاا باه حاالتَسرالدی برمی گردند و بخشی ازَُبن
الد آوندساز در ساقه را می سازند .خاستگاهَُبن الد آوندساز در ریشه ،یاخته هایَسرالدی است.
گزینه  )3کامبیوم آوندساز در ساختار پوست درختان ،قابل مشاهده است.

آنالیز سوال

گزینه  َ)4سرالد آوندساز بین آوندهای آبکش و چوب نخستین تشکیل می شود و آوندهای چوبِ پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش پسین
را به سمت بیرون تولید می کند .مقدار بافت آوند چوبی ای که اینَسرالد می سازد ،به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار

مبحث سوال  :رشد پسین ()106

سطح سوال  :نسبتا سخت

11

:11
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آزمونهای زیست لیموترش

20

گزینه 2

سلولهای بافت سخت آکنه ای شامل فیبر و اسکلرئید به دلیل اضافه شدن لیگنین به دیواره ،مرده اند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بافت سخت آکنهای و نرم آکنهای هر دو متعلق به سامانه بافت زمینهای هستند.
گزینه  )3سلولهای فیبر و اسکلرئید ،دیوارهی پسین ضخیم و چوبی شده دارند.
گزینه  )4یاختههای فیبر و تراکئید ،به دلیل داشتن دیوارهی پسین الیههای سلولزی با تراکم باال دارند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار
سامانه

زمینهای

بافت

مبحث سوال  :انواع یاخته در گیاهان ()106

یاخته

محل قرارگیری

دیواره سلولی

پروتوپالست زنده

وظیفه

سبزینه دار

بخشهای سبز گیاه مثل
برگ

نخستین و
نازک

بله

فتوسنتز

نرم آکنهای

فاقد سبزینه

همه بخشها

نخستین و
نازک

بله

ترمیم بافت آسیب دیده
و ذخیره مواد

چسب آکنهای

چسب آکنه

بله

استحکام و انعطاف
پذیری اندامهای جوان

سخت آکنهای

استحکام گیاه

بیشر در زیرپوست

نخستین و
ضخیم

فیبر

در مجاورت بافت آوندی

پسین ضخیم و
چوبی

خیر  -اغلب مرده

اسکلرئید

قسمتهای سخت میوه

پسین ضخیم و
چوبی

خیر  -اغلب مرده

استحکام گیاه

پسین ضخیم و
چوبی

خیر -مرده

استحکام گیاه

تراکئید
چوبی

دستههای آوندی
عناصر آوندی

پسین ضخیم و
چوبی

آوند آبکش

نخستین و
نازک

آوندی
آبکش

دستههای آوندی
یاخته همراه
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سطح سوال  :متوسط

نخستین و
نازک

خیر -مرده
بله
بله

استحکام گیاه
انتقال شیره پرورده
کمک به انتقال شیره
پرورده

گزینه 1

در ساقه ،مریستم نخستین عالوه بر جوانهها ،در فاصله بین دو گره نیز
وجود دارد ،به مریستمی که در این محل قرار دارد ،مریستم میان گرهی
میگویند ،مریستم میان گرهی ،جوانه نیست.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2با توجه به شکل کتاب درسی ،جوانههای جانبی در محل
گرهها قراردارند ،گره ،محلی است که در آن برگها از طریق دمبرگ به ساقه متصل میشوند.
گزینه  )3با توجه به شکل کتاب درسی ،تمایز یاختههای روپوستی و تشکیل تارکشنده در ریشه ،در منطقه باالتر از کالهک میباشد.
گزینه  )4مریستم نخستین نزدیک به نوک ریشه ،بافتهای جدید را به سمت باال میسازد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :مریستمهای نخستین ()106

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  5مهر قلم چی
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گزینه 2

در خاکی که رس زیاد است ،مقدار آب و هوا کم است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گیاهخاک (هوموس) به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیه آنها تشکیل شده است ،بعضی از اجزای گیاهخاک،
که منشاء آنها بیشتر گیاهی است ،مواد اسیدی تولید میکنند ،تولید مواد اسدی منجر به کاهش  pHخاک میشود.
گزینه  )3افزایش شن و ماسه در خاک ،منجر به افزایش توانایی خاک برای نگهداری آب و هوا میشود ،ولی میزان مواد غذایی کم میشود.
گزینه  )4بع ضی از اجزای گیاخاک ،که منشأ آنها بیشتر گیاهی است ،موادی اسیدی تولید می کنند که به علت داشتن بارهای منفی ،یون های

آنالیز سوال

مثبت را در سطح خود نگه می دارند .پس یونهای مثبت در دسترس گیاهان افزایش مییابد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

23

مبحث سوال  :خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان ( )107سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

فسفر و نیتروژن در ویژگی های زیر با هم مشترک هستند :

 بیشتر از طریق خاک جذب گیاه میشوند.
 به صورت یونهای معدنی وارد ریشه میگردند.
 در اغلب خاکها ،مقدار محدودی دارند.
 در انواع کودهای آلی و شیمیایی ،موجود هستند.
نیتروژن توسط باکتریهای تثبیتکننده ،برای گیاهان قابل جذب میشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار
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مبحث سوال  :مریستمهای نخستین ()107

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

در صورت تعریق مولکولهای آب از طریق روزنههای موجود در حاشیهی برگ گیاه گوجه فرنگی خارج میشود،
روزنههای مورد نظر روزنهی آبی هست که در انتها یا لبه برگها قرار داشته و همیشه باز هستند.
این پدیده در شرایطی رخ می دهد که  )1 :فشار آب در داخل گیاه زیاد  )2شدت تعرق از شدت جذب کمتر باشد
در زمانی که هوا گرم ا ست و اتم سر ا شباع از بخار آب ا ست یعنی در شرایطی که سرعت جذب آب باال ( افزایش ف شار ری شهای و باالرفتن آب در
داخل آوند چوب) و روزنههای هوایی بسته باشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1افزایش کشش تعرقی و باز بودن روزنههای هوایی (دور شدن سلولهای نگهبان روزنه از یکدیگر) مخالف با تعریق است.
گزینه  )2نزدیک شدن سلولهای نگهبان روزنه به یکدیگر و بسته بودن روزنههای هوایی به عمل تعریق کمک میکند
گزینه  )3افزایش ف شار ری شه ای در بروز پدیده تعریق نقش دارد ولی کاهش رطوبت هوا مخالف تعریق ا ست .ولی کاهش ف شار ری شهای مخالف
تعریق است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

25

مبحث سوال  :تعریق ()107

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

مکش تعرقی ستون آب را از رگبرگها (نه یاختههای میانبرگ) به فضای بین یاختهای میکشد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1انتقال یونهای معدنی به درون آوند چوبی در خالف جهت شیب غلظت ،فشار ریشهای را ایجاد میکند.
گزینه  )2کاهش فشار اسمزی در سلولهای نگهبان روزنه ،یعنی دور شدن سلولهای نگهبان روزنه از یکدیگر و باز شدن روزنه که ایجاد مکش
تعرقی نقش مثبتی دارد.

آنالیز سوال

گزینه  )4حرکت آب در فضای بین یاختهای میانبرگ ،از محلی با پتانسیل بیشتر به سمت محلی با پتانسیل کمتر میباشد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :حرکت آب در برگ ()107

سطح سوال  :متوسط

12

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 :

