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

پیش آزمون شماره 5
6307/90/61

زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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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
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال

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

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) آماده شده و همین االن میتونید 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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co

برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.

صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سوووپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شوویمی یازدهم هسووت 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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h.
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

در افراد دور بین و سالم ،تصویر اجسام دور بر روی شبکیه تشکیل می شود ،پس نمیتوان گفت هرکسی که تصویر اجسام دور را میبیند
باید از عینکهایی با عدسی همگرا استفاده کند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در پیرچشم ی ،قدرت تطابق عدسی چشم کاهش یافته ،این افراد حالتی شبیه به دوربینی دارند به این صورت که تصویر اجسام
نزدیک پشت شبیکه تشکیل میشوند.
گزینه  )2در بیماری آستتگیاما

سطططق قرنیه کامص صططاک و کروی نیسططت ،در این حالت پرتوهای نور روی یک ن طه از شططبکیه متمرکز

نمیشوند.
گزینه  )3در افراد نزدیک بین ،اندازهی کرهی چشم بزرگتر از حد معمول است ،در این افراد تصویر اجسام دور جلوی شبیکه ت شکیل

2

m

میشوند.

گزینه 2

co

با توجه به فعالیت کتاب درسی ،تنها مورد اول و دوم درست هستند.
بررسی گزینهها :

h.

مورد سوم) بررسی ویژگی های ظاهری چشم :برای تشخیص باال و پایین چشم ،فاصلۀ عصب بینایی تا قرنیه را در نظر بگیرید .سطحی

rs

که در آن فاصله ،عصب تا روی قرنیه بیشتر است ،باالی چشم و سطح دیگر ،پایین آن است .برای تشخیص چپ یا راست بودن چشم ،آن را
طوری در د ست بگیرید که سطح باالیی آن رو به باال با شد .قرنیه به شکل تخم مرغ دیده می شود و بخش پهن تر آن به سمت بینی و بخش
باریک تر آن به سمت گوش قرار دارد ،راه دیگر بررسی عصب بینایی است .این عصب پس از خروج از چشم به سمت مخالف ،خم می شود.
مورد چهارم) ماهیچههای مژگانی به شکل حل های دور محل است رار عدسی قرار دارند.

to
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گزینه 3

خارجیترین الیه چشم در جلوی آن ،قرنیه است و الیه داخلی شبکیه ،شامل گیرندههای نوری (استوانهای و مخروطی) میشود.
نخستین محل شکست نور در چشم ،قرنیه است که در همگرا کردن پرتوهای نور ن ش دارد.
بررسی سایر گزینهها :
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گزینه  )1زاللیه در تغذیه قرنیه و عدسی ن ش دارد.

گزینه  )2صلبیه (نه قرنیه) نوعی پردهی سفید رنگ از جنس بافت پیوندی است( .قرنیهای پردهای شفاق است)
گزینه  )4الیه داخلی شبکیه ،در تماس با بخش رنگدانهدار چشم (مشیمیه) است.

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

شبکیه
شبکیه از جنس بافت عصبی است.
موارد زیر همگی در شبکیه وجود دارند که باید همگی را توضیح دهیم:
 -1یاخته های گیرندهی نور

 -3لکهی زرد

 -2نورون

 -4ن طهی کور

 -1درون شبکیه دو نوع گیرندهی نوری وجود دارد؛ یکی یاخته های استوانهای و دیگری یاخته های مخروطی.
در مورد این یاخته هاباید مطالب زیر را بدانیم:
 -aیاخته های استوانهای و مخروطی ،یاخته های عصبی حسی تمایز یافته هستند.

m

 -bیاخته های گیرندهی نور انرژی نورانی را به پیام عصبی تبدیل میکنند.
 -cبا توجه به شکل ( )3-3محل ورود دندریت به جسم سلولی گیرندههای نوری یک عدد بوده و م ابل محل خروج آکسون از جسم
سلولی قرار دارد.
 -dدر بخش دندریتی تمایز یافتهی یاخته های استوانهای ،تعداد بیشتری ساختار بش اب مانند (دیسک) وجود دارد( .نسبت به یاخته
های مخروطی) این امر باعث شده که تعداد رنگدانههای جاذب نور در یاخته های استوانهای بیشتر از یاخته های مخروطی
باشد .بنابراین حساسیت یاخته های استوانهای بیشتر از یاخته های مخروطی است.

co

نکته :در صفحات بش اب مانند (یا دیسکها ) رنگدانههای جاذب نور وجود دارند .هر چ در تعداد این بش ابها بیشتر باشد توانایی آن یاخته
در جذب نور بیشتر است.

 -eیاخته های استوانهای در نور ضعیف و یاخته های مخروطی در نور قوی تحریک میشوند.
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 -fیاخته های مخروطی به ما توانایی دیدن رنگ و جزئیات ظریف اشیا را نیز میدهند و در نتیجهی تحریک آنها ،تصاویر دقیقی
تولید میشود.
 -gبخش دندریتی یاخته مخروطی ،مخروطی شکل و بخش دندریتی یاخته های استوانهای ،استوانهای شکل است.
 -hبخش مخروطی و استوانهای شکل یاخته های گیرندهی نور ،واجد دیسک و رنگدانههای جاذب نور است.
 -iدر پایانهی آکسون یاخته های گیرندهی نور ،وزیکولهای سیناپسی ذخیره شدهاند و ن ش آنها انت ال پیام حسی به یاخته عصبی
پس سیناپسی است.
 -2در شبکیه عصوه بر یاخته های گیرندهی نور ،یاخته عصبی وجود دارد .پیام بینایی تولید شده در نهایت توسط عصب بینایی از پشت
چشم خارج شده و وارد مغز میشود و تشکیل کیاسمای بینایی میدهد.

نکته :پیام بینایی ابتدا وارد کیاسمای بینایی و سپستاالموس شده ،تقویت گردیده و سپس به قشر مخ در لوب پسسری ارسال میشود.
نکته :عصب بینایی خارج شده از هر دو چشم در مغز به یکدیگر میپیوندند و سپس جدا میشوند و در نهایت برای پردازش به قشر
مخ در لب پسسری ارسال میشوند.
در مورد لکهی زرد چند مطلب آوردیم:
 -aلکهی زرد بخشی از شبکیه بوده و از جنس بافت عصبی است.
 -bلکهی زرد در امتداد محور نوری کرهی چشم قرار دارد.
 -cلکهی زرد در دقت و تیزبینی چشم اهمیت دارد.
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 -3بخشی از شبکیه را بهش میگن لکهی زرد.

نکته :چون لکهی زرد در دقت و تیزبینی ن ش دارد پس محل اجتماع یاخته های مخروطی است و بیشترین تراکم گیرندههای
مخروطی در این ناحیه است.

 -dهر چ در از لکهی زرد دور شویم و به طرک حاشیهی شبکیه برویم بر تعداد یاخته های استوانهای افزوده و از مخروطی کاسته
میشود.
 -4نقطهی کور بخشی از شبکیه است.
در مورد نقطهی کور باید مطالب زیر را بدانیم:
 -aمحل خروج عصبهای بینایی و سیاهرگ و محل ورود سرخرگ است.
 -bکمی پایینتر از لکهی زرد قرار دارد.
 -cهیچ نوع یاخته گیرندهی نوری (استوانهای و مخروطی) ندارد.
 -dدر ن طهی کور نورون وجود دارد .پس در این ناحیه هدایت پیام عصبی صورت میگیرد.
 -eبا تابیدن نور به این ن طه هیچ پیام عصبی بینایی ایجاد نمیشود.

2

:3

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

گیرنده های مژکدار در بینی و گوش و زبان و دهان وجود
دارند ،گیرندههای بینی در س ف حفره بینی حضور دارند و
پیام عصططبی تولید میکنند ،پیام عصططبی وارد لوب بویایی
شده و بدون عبور از تاالموس به قشر مخ میرود.
بررسی سایر گزینهها :
گزی نه  )1گیر نده های موجود در م جاری نیمدایره و

m

حلزونی گوش انسطططان ،پس از خمشطططدن مژکهای یاخته
گیرنده ،نفوذپذیری غشطططای آن ها به یون ها تغییر کرده و
پتاسیل عمل(!!) ایجاد میکنند.
گزی نه  )3در ه مهی گیر نده های حس ،پس از تول ید

co

پیام عصطبی ،انت ال آن به یاختهی عصطبی حسطی صطورت
میگیرد.
گزینه  )4در گزینه  1توضططیق دادیم که با حرکت مای

rs

آنالیز سوال

h.

دورن مجاری ،مژکها خم میشططوند و کانالهایی غشططایی
گیرنده باز میگردند.

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و شکل کتاب ،دامدار

مبحث سوال  :حواس ویژه ( )112سطح سوال  :نسبتا سخت

همهچیز در مورد گیرندههای بویایی:

to
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بینی





در باالی حفرهی بینی قرار دارند.
دارای گیرندههایی برای ترکیبات بودار هستند.
مولکول های بودار هوای تنفسی درمخاط حل شده و این یاخته هارا تحریک می کنند.
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نوعی گیرنده شیمیایی هستند.
یاخته های عصبی ای هستند که دندریتشان به شکل مژک هایی درون مخاط بویایی قرار دارند.

ترکیب :گیرنده های پروتئینی بویایی و چشایی در غشای پصسمایی قرار دارند ،بنابراین توسط شبکهی آندوپصسمی زبر(و ریبوزومهای متصل به آن)
ساخته میشوند.
 در حفرهی بینی توسط مایع مخاطی پوشیده شدهاند.

نکته :در سرماخوردگی بهدلیل افزایش ترشح مایع مخاطی ،سطق این گیرندهها پوشیده میشود .بنابراین مولکولهای بودار خیلی کمتر به این
گیرندهها متصل میشوند و قدرت بویایی فرد کاهش مییابد.


رشتههای گیرندهی بویایی مستقیماً وارد لوبهای بویایی (در دستگاه لیمبیک) میشوند و با نورونهای لب بویایی سیناپس تشکیل میدهند.

ترکیب :رشتههای گیرندههای بویایی که وارد مغز میشوند ،جز یکی از عصبهای مغزی بوده و منحصراً حسی میباشند .در ضمن طول آکسون آنها
بلندتر از دندریتشان میباشد.
 عصب بویایی وارد تاالموس نمیشود .پس پیام بویایی در تاالموس ت ویت نمیگردد.
نکته :پیام حسی چشایی در تاالموس ت ویت میشود.
 عصب بویایی کوچکترین عصب مغزی است( .از س ف حفرهی بینی تا لوبهای بویایی)

عوامل مؤثر بر درک مزهی غذا


حس چشایی و حس بویایی بر درک مزهی غذا مؤثر میباشد .مثصً وقتی به سختی سرما خوردهایم و دچار گرفتگی بینی شدهایم (اگر گفتید چرا؟!)
به نظر میرسد که اغلب غذاها بیمزه اند.
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

ابتدای اسطططتخوان سطططندانی با اسطططتخوان چکشطططی و انتهای
ا ستخوان سندانی با ا ستخوان رکابی ت شکیل مف صل میدهد.
میدانیم که رشتههایی (رباط) در محل مفصل ها استخوانها
را به یکدیگر وصل میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2ابتدای استخوان چکشی به قسمت مرکزی پرده
صماخ متصل است.

گزینه  )4اسططتخوان رکابی شططبیه رکاب زین اسططت بوده و
وسط آن سوراخ است.

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )3استخوان چکشی در قسمت فوقانی حفره داخلی
گوش میانی تو سط ساختارهایی باریک به ا ستخوان جمجمه
مت صل شده ا ست و در همین ق سمت با ا ستخوان سندانی
تشکیل مفصل داده است.

نوع سوال  :استداللی و مفهومیو ترکیبی و دامدار

h.



مبحث سوال  :گوش میانی ()112

سطح سوال  :متوسط

گوش میانی

گوش میانی حفرهای است که دیوارهی آن استخوانی میباشد.

 -aیک حفره است که پر از هوا میباشد.

rs

همهچیز در مورد گوش میانی:

 -bهوای موجود در گوش میانی توسط شیپور استاش فراهم میشود.
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 -cاز یکسو با پردهی صماخ در ارتباط است و از یک سوی دیگر با شیپوراستاش.
 -dدر آن سه استخوان کوچک به نامهای چکشی ،سندانی و رکابی قرار دارند.
همهچیز دربارهی استخوانهای کوچک در گوش میانی:

 -aابتدای استخوان چکشی به وسط پردهی صماخ متصل میباشد.
 -bانتهای استخوان چکشی با استخوان سندانی تشکیل مفصل میدهد.
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نکته :مفصل بین استخوان چکشی و سندانی در قسمت فوقانی حفرهی داخلی گوش میانی تشکیل شده است.

نکته :در محل تشکیل مفصل بین استخوانهای چکشی و سندانی ،استخوان سندانی پشت استخوان رکابی قرار دارد.
 -cطبق شکل استخوان چکشی توسط ساختارهایی باریک به استخوان جمجمه متصل شده است.
 -dاستخوان سندانی بین استخوان چکشی و رکابی قرار دارد.

 -eابتدای استخوان سندانی با استخوان چکشی و انتهای استخوان سندانی با استخوان رکابی تشکیل مفصل میدهد.
 -fاستخوان رکابی از یکسو با استخوان سندانی در ارتباط است و از سوی دیگر با گوش درونی.

نکته :استخوانهای چکشی ،سندانی و رکابی ،بر اساس شکل نامگذاری شده اند .برای مثال استخوان چکشی شبیه چکش است و استخوان رکابی
شبیه رکاب زین اسب بوده و وسط آن سوراخ است.
همهچیز دربارهی پردهی صماخ:
 -aپردهای است که در انتهای مجرای گوش قرار دارد.
نکته :پردهی صماخ بین گوش بیرونی و میانی قرار دارد.
 -bپردهی صماخ صوت را به انرژی مکانیکی (لرزش) تبدیل میکند.
 -cنسبت به هوا نفوذ ناپذیر میباشد و اجازه نمیدهد هوای گوش بیرونی با میانی ادغام شود.
 -dپردهی صماخ نسبت به مجرا زاویهی  09درجه نمیسازد و درون مجرا مایل است.
 -eپردهی صماخ ( گوش میانی) به استخوان چکشی متصل میباشد.

4
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

مهره داران طناب عصبی پشتی دارند .در همهی مهرهداران دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ح شرات ،دارای طناب ع صبی شکمی ه ستند ،لولهی گوارش ح شرات در چند بند از بدن وجود دارد و ماهیچههای هر ق سمت از
گوارش توسط گره موجود در آن بند از بدن کنترل میشود.
گزینه  )3در مهرهداران به جز ماهیها ،خون خروجی از دسطتگاه تنفس مسطت یما به حفرات قلبی برمیگردد .در حالی که در ماهیها خون
خروجی از دستگاه تنفس مست یما به اندامهای بدن میرود.
گزینه  )4در پصناریا مغز و دو طناب عصبی موازی متصل به آن در طول بدن جانور کشیده شدهاند( .پصناریا نوعی کرم پهن است)

m
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گزینه 4

دو مفصل گوی و کاسهای بدن که یکی مفصل شانه و دیگری مفصل بین ران و لگن است ،معرک حضور
ما هستند ،در این مفاصل استخوانهای بازو و کتف (مفصل شانه) و استخوانهای ران و لگن ،حضور دارند.

co

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1استخوان ترقوه و استخوانی دنده شماره  1تا  19با جناغ مفصل دارند ولی استخوان
دنده  11و  12با استخوان جناغ فاقد مفصل هستند.

h.

گزینه  )2استخوانهای درشت نی و نازک نی ،هر دو جزء اسکلت جانبی هستند و در حفاظت
از اندامهای حیاتی بدن فاقد ن ش میباشند.
گزینه  )3زندزیرین و زند زبرین ،با استخوانهای مچ دست مفصل تشکیل میدهند.

rs
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گزینه 4

افزایش وزن در افراد ،رسوب مواد معدنی در بافت استخوانی را افزایش میدهد( .نه کاهش)

to
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1کم خونی شدید میتواند سبب تبدیل مغز زرد استخوان ،به مغز قرمز شود.
گزینه  )2فعالیت بدنی در افراد ،تراکم توده بافت استخوانی را افزایش میدهد.

گزینه  )3مصرک دخانیات در انسان ،جذب کلسیم به بافت استخوانی را کاهش میدهد.

افزایش مادهی زمینهای به همراه نمکهای کلسیم
فعالیت بدنی مانند ورزش
مصرف نوشیدنیهای الکلی و دخانیات
اختالل در ترشح برخی هورمونها
افزایش وزن ضخیم
کاهش کلسیم غذا و مصرف نوشابه
استفاده کمتر از استخوان (حالت بی وزنی)
کمبود ویتامین D

افزایش تراکم ()+
افزایش تراکم ()+
کاهش تراکم ()-
کاهش تراکم ()-
افزایش تراکم ()+
کاهش تراکم ()-
کاهش تراکم ()-
کاهش تراکم ()-

lim
oo
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عامل

تاثیر بر تراکم و توده استخوان

گزینه 3

وجه ا شتراک باف ت ا ستخوانی ف شرده و ا سفنجی ،ارتباط بافت زنده با محیط بیرون تو سط رگ خونی ا ست .یعنی هر دو بافت تو سط رگ خونی تغذیه
میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1تنها بافت استخوانی اسفنجی دارای مغز قرمز است و در بین حفرات خود یاختههای خونی را تولید میکنند.
گزینه  )2هیچ یک از بافت های استخوانی فشرده یا اسفنجی ،حاوی چربی انباشته شده درون مجاری مرکزی خود نیستند.
گزینه  )4محل ذخیرهی نمکهای کلسیم و فسفات در بافتهای استخوانی ،درون مادهی زمینهای است نه درون میان یاخته ،یاختههای استخوانی!

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی

10

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

استخوانهای موجود در گوش میانی (نه داخلی) ،با ارتعاش پردهی صماخ ،مرتعش
میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1استخوانهای دراز در سر خود دارای بافت اسفنجی هستند که در
مغز قرمز خود یاختههای خونی را تولید میکند ،در حفره مرکزی این تنه استخوانها
ممکن است مغز زرد وجود داشته باشد.
گزینه  )2دندهها به ماهیچههای بین دنده ای خارجی و داخلی اتصال دارند ،این استخوانها
از قلب و ششها حفاظت میکنند.

آنالیز سوال

m

گزینه  )4استخوانهای مهره ،جزء اسکلت محوری هستند و در مفاصل متحرک بدن مثل
مفصل لغزنده که بین مهرهها دیده میشود ،حضور دارند.
نوع سوال  :استداللی و خط ب خط و مفهومی ،دامدار مبحث سوال  :کلیات بافت استخوانی ()113

سطح سوال  :نسبتا سخت
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