اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ3

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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o

rs

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 –  02سوال

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
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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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h.
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o
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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

عدسییاز جزو تزستسییبزع و از ز جزتوی زستسی بزجواو از حاطازشییداز سی زعاز شانزشییدبز عپییاکزسییعناس
( اچ اچایزششاعا)ز قوضزشداز زعاعثز اشتندزکازقطهزستو خز هر ز ز یشزیاعد ز

زروزع و ازاه چاز جز اچ اچایزع و از

بررسی سایر گزینهها :ز

ز

گزینه )1زلکازجورزروز تد رز حتوزنتویزکهایزچ ومزقه وزر ورز زروزرق ز زس زع ازچ ومز چع
عتراز زع شسهینزسه کمزا هنداچایز خه طازروز ینزناح از س ز

زر ور،زع اعه ینز حلز وتعاعز س تنچایز خه طاز

گزینه )2زجالل از ت رزغذ یازو زعه یزقهن ازسا نز اک د زجالل ازیاختازن س زکاز طالعاتزالجمزعه یزح اتزو زروز تلکتنزرِنازذخ هازر شتازعاشد

m

گزینه )3زعدسیازمحل همگرا شدن رروههی وه اسد ،زصی و از جزو زنتعازعا زت تندیز حکمز زسید دزوناز سی ز ز ان دزع شسهزعا چایز
ت تندیزر و یزکالژبز س ز ص و ازروزو تیزچ ومز شدافز شداز زقهن ازو ز یجارز اک د،زت زیش ازقهن ازر و یزکالژبچایز شدافز س زعخشزخاوواز
قهن از(زص و ازروزو تیزچوم)زستسبزآنزیمچایز توترزروز ش ز حا ظ ز اشتر زز
ز
گزینه 2
2

co
h.
rs
to
o

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

3

lim
oo

جه یزعاویکازکاز
ز جزی زستزعازاتشز
ز ز جزستیزریگهزعازز
ح قزروز وسواطزز
س ،زچعابزش نتوزز
ستاشز س زز
ش نتو ستاشزچت ز
زو زع نزاتشز اناز
ز زح قز نتقانز
ز ارچد زعازستواز
زعازشکلزکتاکزز
روسا،زسایهز
زازی اچازصح حز
ز اعاشد زز
ز

مبحث سوال  :اعتیاد به الکل ()111

گزینه 4

منظور از بخش رنگین چشم ،عنبیه است.

سطح سوال  :سخت

بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) ع و از جزو

ز اچ اچایزصافز س ز زسح زساث هز عپاکزختر ختاوز س ز(تأیید «گزینه»)ز

مورد دوم) ع و از جزو

ز اچ ایز صافزعتراز ز ان دز اچ اچایز صافزر و یز س تنچایزر کاز شکلز زس زچ ستا یز(نازچ دزچ ستا ی!)ز

اعاشدز زعازک دیزعاز نقواضزروز اآی د ز(رد « گزینه »)
مورد سوم)ع و ازروزو تیزعدسازقه وزاه تاز زعخواز جزآبزو ز حاطاز اک د (تأیید « گزینه »)ز
مورد چهارم) ع و از ح بزشدافزچومزن س زت ز جز و رزنتوزعازرو بزچومزو تا هیز اک د ز(تأیید « گزینه »)ز
ز

ویژه آزمون مرحلــه  18آبان قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

روزععلزسطاعقزعاز واچداز ش ایزنزری زعد سازکه یزسهز زقطتوسهز( ز یشزطو شازقطهزعد سا)ز ا شترزسازس پتیهزروزچهزحال زو یز شوک ازس وک لز
شترزز
بررسی سایر گزینهها :ز
گزینه )1زعازکاچشزع شز جزحدزقطهزکهازچ ومز هرز وتالزعازر وع از ا شترز زس پتیهز ش ایزنزری زروزت و ز شوک از زس پتیهز ش ایزر وزعهزو یز
شوک ازسوک لز اشتر زز
گزینه )2ز اهزکها یزچ ومزع شز جز ند جازعزوگزعا شد،زس پتیهز ش ایزر وزروزو تز شوک از زس پتیهز ش ایزنزری زعهزو یز شوک از یجارز ا شترز زروز
ینزحال ز هرزعازنزری زع از وتالز س زز
گزینه )3زروزععلزسطاعقزعاز واچداز ش ایزر وزقطهزعدسازکمز اشتر،ز(کاچشزطو شازقطهزعدسا)زساسپتیهزروچهزحال زو یزشوک ازسوک لزشتر زز
ز

5

m

گزینه 4

بررسی مههی گزینهها :

co

مورد اول)روز جه یزاتشزع ه نازکازستسبز ستخت بزا جگاچاز حا ظ ز اشتر،ز تچایزظهیداز زظ دایزسپد ایزچت زو زعهعهدازر وند زز
(رد « گزینه »)ز

h.

مورد دوم)روزعخشز جه یزاتشزع ه نازکاز ظ دایز نتقانزصد زو زر ور،زغدرزعهقزسغ هزشکلیا تاز(نازغدرزچهعا)ز وترزر وند (رد « گزینه »)ز
مورد سوم) روزعخشزاتشزر خ ا،زروزق سعتازکاز جاویزن مزر یها یزح ضتوزر وند،ز س تنچایز( ژکر وزنتعازا هنداز کان کا)زعاز وسشاشز ایعز
طه فزختر،زسحهی ز اشتند ز(رد « گزینه »)ز

rs

مورد چهارم) روزعخشزاتشزر خ ا،زعخشزح ز ناز زعخشزرچ زیزرییم ع صبی وهلین میکننن ،قبزعخشزح ز نازات شکازت امز ش ت یازستل دز
اک دزوح ویثیر ا وعیشیت استخها هی گهش مییوی قرا دا د( .رد « گزینه »)

آنالیز سوال

to
o

نوع سوال  :استداللی و خط ب خط و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار گوش ()112

سطح سوال  :سخت

ساختار گوش



اتشز جزسازعخشزبیرونی ،میانی و درونیسوک لزشداز س ز

 -aشا لزاللهی گوش و مجرای گوش س زز
نکته :اللایزاتشز زعخشز عتد یز جه یزاتشز جزو

زغضروف

اعاش دزکازستسبزتتس ز حاطازشدا ند ز
ترکیب :ارایزع نزس تلازغضه فزعازآبزقاع

زانعطافپذیری زن زز قا

روزعه عهز واوچایز کان کازو زعد بزتاواشدبز ارچد زز
نکته :روز ارایزج ا یزغضه فز قد وزجیاریزرشتههای انعطافپذیر
(االستیک)ز وترزر ور زز

زز

lim
oo

گوش بیرونی

ترکیب :سهز ستخت بچازروز حلز دپلچا،زنتکع ا،زاللااتشز زصدحایزز
ع نز ههاچازغضه از س زز
 -bاللایزاتشزشو ازی زصدحایزنا ظمز زق دازشکلز س زز
 -cاللایزاتشزصد چازو زجمعآوری اک د ز
-d

جه یزاتشزصد چازو زعازاتشز انا انتقال ارچد ز

 -eرو بز جه یزاتشز تچایاز وترزر وندزکازچت زو زسپد از اک د ز
 -fرو بز جه ز ارایز تمز ان دیزسهشحز اشترزکاز جز و رز ت رزخاووازعازاتشزو تا هیز اک د ز
 -gعخشز نتهایاز جه ز(اتشزع ه نا)زستسبز ستخت بزا جگاچاز حا ظ ز اشتر ز

2

:3

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گوش میانی


اتشز انازحدها یز س زکازریت وایزآبز ستخت ناز اعاشد زز

همهچیز در مورد گوش میانی:
 -aی زحدهاز س زکازتهز جزهوا اعاشد زز
 -bچت یز توترزروزاتشز انازستسبزشیپور استاش ه چمز اشتر ز
 -cجزی ستزعازتهرایزصعاخزروز وسواطز س ز ز جزی زستیزریگهزعازش نتو ستاش
 -dروزآبزساز ستخت بزکتچ زعازنامچایزچکشی ،سندانی و رکابی قه وزر وند ز
همهچیز دربارهی استخوانهای کوچک در گوش میانی:

m

 -aعتد یزاستخوان چکشیزعازوسط پردهی صماخ تپلز اعاشد زز
 -bنتهایز ستخت بزچکوازعاز ستخت بزس د نازسوک لز دپل
ز ارچد ز

co

نکته :دپلزع نز ستخت بزچکواز زس د نازروزقسع ز تقانازحدهایزر خ ازاتشز انازسوک لزشداز س زز
نکته:زروز حلزسوک لز دپلزع نز ستخت بچایزچکواز زس د نا،ز ستخت بزس د نازتو ز ستخت بزوکاعازقه وزر ور

h.

 -cطوقزشکلزاستخوان چکشی توسط ساختارهایی باریک به استخوان جمجمه متصل شده است.
 -dاستخوان سندانی بین استخوان چکشی و رکابی قرار دارد.
 -eعتد یز ستخت بزس د نازعازاستخوان چکشیز ز نتهایز ستخت بزس د نازعاز ستخت بزرکابیزسوک لز دپلز ارچد ز

rs

-f

ستخت بزوکاعاز جزی ستزعاز ستخت بزس د نازروز وسواطز س ز ز جزستیزریگهزعازاتشزرو نا ز

نکته :ستخت بچایزچکوا،زس د ناز زوکاعا،زعهز ساسزشکلزناماذ ویزشدا ند زعه یز ثانز ستخت بزچکوازشو ازچکشز س ز ز ستخت بزوکاعازشو از
همهچیز دربارهی شیپور استاش:
-a

to
o

وکاکزجینز سبزعتراز زوسط آن سوراخ است.

جه یزعاویکاز س زکاز جزی ستزعازگوش میانی ز جزستیزریگهزعازحلق روز وسواطز س زز

 -bچت زو زع نزگوش میانی و حلق نتقانز ارچدزساز واوزچت زروزر زطهفزتهرایزصعاخزیکسابزشتر ز

lim
oo

 -cچعایزچت یز توترزروزاتشز اناز(تو زتهرایزصعاخ)زستسبزش نتوز ستاشزسأ نز اشتر ز

نکته :چت یزو تیزتهرایزصعاخزستسبز جه یزاتشز ه چمز اشتر زروزضعنزچت زنعاست ندز جزتهرایزصعاخزعوتوزک د ز

 -dعتد یزش نتوز ستاشز ستخت ناز اعاشدز زچهزچقدوزعازسع زح قزنزری زشتیمز جزعخشز ستخت نازکاستاز اشتر ز
 -eقطهزش نتوز ستاشزروزطتنزآبزیکسابزن س
نکته:زباریکترینزعخشزش نتوز ستاشزروزنزریکاِزاتشز انازقه وزر ور ز
 -fش نتوز ستاشزعازصتوتزلتلایز توکز ورزاتشز اناز ازشتر

 -gروز نسابزسالمز زعالغزش نتوز ستاشزعازسطحز قزج یایز 54درجهز اساجر زز
همهچیز دربارهی پردهی صماخ:
 -aتهرا یز س زکازروزانتهای مجرای گوش قه وزر ور زز
نکته :تهرایزصعاخزع نزاتشزع ه ناز ز انازقه وزر ور ز
 -bتهرایزصعاخزصتتزو زعاز نهژیز کان کاز(لهجش)زسودیلز اک د زز

 -cنسو زعازچت زندتذزناتذیهز اعاشدز ز واجازنعارچدزچت یزاتشزع ه نازعاز اناز رغامزشتر ز
 -dتهرایزصعاخزنسو زعاز جه زج یایز09زرووازنعاساجرز زرو بز جه ز ایلز س ز
 -eتهرایزصعاخز(زاتشز انا)زعاز ستخت بزچکواز تپلز اعاشد ز
ز
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گزینه 1

بررسی مهه گزینهها :
مورد الف)زح زعتیایازعهزروکز زایزغذ زساث هز ااذ ورز(روزچ گامزسه اختورااز غ بزغذ چازعا زازعازنظهز اوس د )زز(تایید گزینه )ز
مورد ب)زرو ینزا هنداچاز نتقانزرچ داچایزعپوازستل دز اشتندز زروزتایانایزآکسیتنازآبچاز از س تتجز اشتند زز(تایید گزینه )ز
مورد ج)ز ژکچایزعتیایا،زستسبز رایز خاطازتتشانداز اشتند،زلذ ز ت رزعه یزساث هاذ ویزعایدز جسهشحاتز خاطازعوتوک د(تایید گزینه)ززز
مورد د)زی زا هندایزحساز است ندزت امزعپوازخترزو زعازچ دزس تنزحسازروزلکزعتیایاز نتقانزرچد ززز(رد گزینه )ززز

7

m

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :حس بویایی ()112

سطح سوال  :سخت

گزینه 2

co

ا هنداچایزنتوی،زروزچومز هکبزحوه تز زیاختاچایز ستت نا یز ز خه طازروزچومز نساب،زت ز جزستل دزت امزعپوازآبزو زعازیاختاچایزعپوازز
عشدز جزخترز تقلز اک د ز
بررسی سایر گزینهها :ز

h.

گزینه )1زا هنداچایز توترزروزخبزوانواز اچاچاز جزنتعزا هنداچایز کان کاز س ز
ز لازا هنداچایز ژکر وزروزسقفزع ا،ز جزنتعزا هنداچایزش ع ایازچست د ز
گزینه )3زا هنداچایز کان کازروزتاچایزو تیازو هو هک،زروز وسواطزتهرازصعاخزز
چست دز لازا هنداچایز ژکر وزروز جاویزن مر یها یز نسابز وسواطازعازتهرازصعاخزند وند ز

rs

گزینه )4زا هنداچایز توترزروزتایز گ ،زر و یز نتهایزرندویتازروز دذزچست دزز
( اقدز ژک)زروزحالازکازیاختاچایزا هندازچوایازر و یز ژکز اعاش د

آنالیز سوال

to
o
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oo

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :انواع گیرنده ()112

سطح سوال  :نسبتا سخت

4
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گزینه 1

منظور از  +30به صفر بخشی از نمودار زیر است که مشخص کردیم:ز
از  +30به صفر اتفاقات زیر رخ میدهد:
 )aروز عتد زروی ایزکانانچایزتتاس عازعاجز اشتر ز
 )bز قد وزجیاریزیتبزتتاس مز جزنتو بزخاوجز اشتر
ز بزعاوز ثو زرو بزنتو بزو زعازکاچشز س
)c
 )dقد وز خیتالفزتتانسی لزرو بزسی تنزنسیو زعیازخیاوجزو زعیازکیاچشز سی ز
(09ززصده)ز
 )eز ختالفزتتانس لزرو بزس تنز ثو ز س ز ز دازنوداز س

co

آنالیز سوال

m

نکتههه :تعییسزسییدیم-زتتاس ی مزچع وییازروحییانز شال ی ز س ی ز زعییاز پییهفزATPز
یتبزسدیمزو زعازخاوهز زیتبزتتاس مزو زعازر خلز تقلز اک د
عاستوازعاز طالبزادتازشداز ت ورز«ر»ز ز«چی»زصح حز س ز
ز
مبحث سوال  :پتانسیل عمل ()111
نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

پتانسیل عمل

به طور کلی پتانسیل عمل شامل موارد زیر است:

h.

مرحلهی باالرو اختالف پتانسیل الکتریکی

مرحلهی پایینرو اختالف پتانسیل الکتریکی

تبدیل اثر محرک پیام عصبی

 یکی از ویژگی هی ییخته هی عصددبی ایا اسدد که میوهاونن اثر محرک را به پیام ع صبی تبدیل کنند .منظه از وبنیل اثر محرک به رییم

rs

ع صبی ایا ا س که وقتی محرک بر بخ شی ازییخته ع صبی اثر کرد ،د آ بخش از ییخته ع صبی به صه ت ناگهانی و شدیداختالف رتیو سیل

to
o

بیا دو سه غشیء وغییر میکنن .د طی ایا وغییر د زمی بسیی کهویهی رتیوسیل داخل غشیء وسب به خی ج آ مثب ور میشهد و بالفیصله به
حیل اول خهد بر می گردد (یعنی مجنداً داخل غشیء وسب به خی ج منفیور میشهد).
نکته :اولین قدم برا شروع رتیوسیل عمل د ییخته عصبی ا که د آ امش اس  ،اثر محرک مؤثر بر غشی ییخته عصبی میبیشن.
نکته :محرک میوهاون داخلی (ویقل عصبی و  )...یی خی جی (وه  ،گرمی و  )...بیشن.

مرحلهی باالرو اختالف پتانسیل الکتریکی

lim
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 پتان سیل عمل عبی ت ا س از تغییر ناگهانی و شدید اختالف پتان سیل بیا دو سه غ شی .طی ایا وغییر ،د زمی ب سیی کهویهی رتیو سیل
داخل غ شیء و سب به خی ج آ مثب ور میو شن (مرحله بیال و اختالف رتیو سیل الکتریکی) و بالفی صله به حیل اول بر می گردد و مجنداً داخل
غشیء وسب به خی ج منفیور میشهد (مرحله ریییا و اختالف رتیوسیل الکتریکی)
 در وقوع مرحلهی باالرو ،یونهای سدیم و کانالهای دریچهدار سدیم فعالیت دارند:

 -2در شروع پتان سیل عمل دریچهی کانالهای سدیمی باز می شود و یونهای سدیم به صورت ناگهانی از طریق کانالهای مذکور
واردنورون میشوند و به صورت ناگهانی و شدید درون سلول را مثبت میکنند.

نکته :کیویلهی سنیمی که د مرحله بیال و اختالف رتیوسیل بیز هستنن ،بی کیویلهی سنیمی و رتیوسیمی که د حیا رتیوسیل استراح غشیء،
فعیلی میکننن متفیوتاون و از یک وهع ویستنن.

نکته :و ود یه هی سنیم به د و ییخته عصبی از طرید کیودیلهدی د یهدهدا سدنیمی صده ت مدیگیدرد و از ودهع انتشاار تساهیل شاد
و در جهت شیب غلظت اس در طی فرآیند مذکور  ATPمصرف نمیشود.

 -3قبل از شروع رتیو سیل عمل (و هنگیمی که ییخته ع صبی د حیل آ امش ا س ) اختالف رتیو سیل دو سه غ شی ییخته ع صبی  -07میلیول
اس  .امی بی بیز شن کیویلهی سنیمی اختالف رتیوسیل دو سه غشی ییخته عصبی از -07میلیول به سم صفر حرک میکنن و د وهیی
به  +37میلیول می سن.
 -4د طی وقهع مرحله بیال و اختالف رتیوسیل ،مقنا یه هی مثب (سنیم) د و ییخته عصبی و به افزایش اس  .و ود یه هی سنیم به د و
ییخته عصبی وی زمیوی ادامه میییبن که د یهه کیویلهی سنیمی بیز اس  .حیل در چه زمانی دریچهی کانالهای دریچهدار سدیمی بسته
میشود؟
د ابتنا شروع رتیو سیل عمل ( -07میلیول ) د یهه کیویلهی سنیمی بیز شن .حیل د اوتهی مرحله بیال و ،وقتی اختالف رتیو سیل د و
ییخته عصبی وسب به خی ج آ به  +37میلیول سین ،د یهه کیویلهی سنیم بسته شنه و دیگر یه سنیم وا د ییخته عصبی ومیشهد.
نکته :د یهه کیویلهی سددنیم د ولتیخ خیصددی بیز و د ولتیخ (اختالف رتیوسددیل) خیی دیگر بسددته میشددهد بنیبرایا میوها وتیجه گرف که
کانالهای دریچهدار سدیمی در غشای یاخته عصبی وابسته به ولتاژ هستند.
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نکته :اولین قدم برا آغیز مرحله بیال و رتیوسیل عمل ،بیز شن د یهه کیویلهی سنیمی اس .
 -1دربار ی مرحلهی باالرو باید مطالب زیر را بدانید:

 تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی از  -07میلیولت تا صفر (  -07صفر)
-a
-b
-c
-d

بیز شن د یهه کیویلهی سنیم (د ابتنا).
و ود یه هی سنیم به د و ییخته عصبی از طری کیویلهی د یههدا سنیمی( .بنو مصرف )ATP
مقنا یه هی مثب (بی الکتریکی مثب ) د و ییخته عصبی و به افزایش اس .
بیز بهد د یهه کیویلهی سنیمی (د ادامه)

 -eکاهش مقدار اختالف پتانسیل الکتریکی.

 تغییر پتانسیل الکتریکی از صفر تا ( +07صفر )+07 

m

 -aکیویلهی د یههدا سنیمی بیز هستنن ( د ادامه)
 -bیه هی سنیم از طری کیویلهی د یههدا سنیمی وا د ییخته عصبی میشهد( .اوتشی وسهیل شنه بنو مصرف )ATP
 -cمقنا (و غلظ ) یه هی مثب د و ییخته عصبی و به افزایش اس .
 -dاختالف پتانسیل از صفر تا  +07میلیولت در حال افزایش است.

co

 -eوقتی اختالف رتیوسیل دو سه غشی ییخته عصبی به  +37سین ،د یهه کیویلهی سنیمی بسته میشهد.
 -fد  +07د یهه کیویلهی رتیسیمی و سنیمی بسته هستنن( .طب گفته کتیب د سی)
 -gد  +07بیشوریا مقنا یه د و ییخته عصبی وجهد دا د بنیبرایا د ایا حیل مقنا فشار اسمزی حداکثر و پتانسیل آب حداقل اس .

h.

مرحلهی پایینرو اختالف پتانسیل الکتریکی
 برا اوجیم مرحله ریییا و اختالف رتیوسیل الکتریکی ،یه هی رتیسیم و کیویلهی د یههدا رتیسیمی وقش دا ون.
 -1د غشی رالسمییی ییخته هی عصبی عالوه بر کانالهای نفوذپذیر به سدیم و پتاسیم ،پمپ سدیم -پتاسیم و کانالهای دریچهدار سدیمی،

rs

کانالهای دریچهدار پتا سیمی وجهد دا د .کانالهای دریچهدار پتا سیمی میونن کانالهای دریچه سدیمی واب سته به ولتاژ هسددتنن و وقتی
اختالف رتیوسیل ییخته عصبی به  +07برسد ،باز و وقتی اختالف رتیوسیل به -07برسد بسته میشوند.

to
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 -2هنگیم شروع مرحله ریییا و اختالف رتیو سیل الکتریکی ،اختالف رتیو سیل بیا دو سه غ شی ییخته ع صبی  +37میلیول ا س  .د ایا ولتیخ
د یهه کیویلهی رتی سیمی بیز شنه و به طه ویگهیوی یه هی رتی سیم از ییخته ع صبی خی ج شنه و سبب می شهون که اختالف رتیو سیل دو سه
غشی ییخته عصبی از  37میلی ول به سم صفر و سپس به طرف مقنا منفی ( )-07حرک کنن.
 -3د طی وقهع مرحله ریییا و اختالف رتیو سیل ،مقنا یه هی مثب (رتی سیم) د و ییخته ع صبی ،د حیل کیهش ا س  .خروج یه هی رتی سیم از
ییخته عصبی وی زمیوی ادامه میییبن که د یهه کیویلهی رتیسیمی بیز اس (یعنی وی .)-07
ترکیب :کیویلهی وفهذرذیر به یه هی سنیم و رتی سیم (د مرحله ا ستراح ) ،رمپ سنیم -رتی سیم ،کیویلهی سنیمی و کیویلهی رتی سیمی ،همگی

lim
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جزء پروتئینهای سراسری هستنن و وهسط شبکهی آندوپالسمی زبر سیخته میشهون.

نکته :د همه حیل هی ،چه ییخته عصدددبی د حیل آ امش بیشدددن و چه د حیل رتیوسدددیل عمل ،مقنا یه سدددنیم مهجهد د خی ج از ییخته عصدددبی
هموار بیشور از د و ییخته میبیشن .از طرف دیگر همیشهمقنا یه رتیسیم مهجهد د ییخته عصبی بیشور از خی ج ییخته اس .
 -4دربار ی مرحلهی پایینرو باید مطالب زیر را بدانید:

)a
)b
)c
)d

وغییر رتیوسیل الکتریکی از  +37میلیول به صفر (  +37صفر):
بیز شن د یهه کیویلهی رتیسیمی (د ابتنا)
خروج ویگهیوی یه هی رتیسیم از ییخته عصبی از طری کیویلهی د یههدا رتیسیمی (بنو مصرف )ATP
مقنا یه هی مثب د و ییخته عصبی ) (K+د حیل کیهش اس .
بیز بهد د یهه کیویلهی رتیسیمی (د ادامه)

 )eکاهش اختالف پتانسیل الکتریکی

 تغییر پتانسیل الکتریکی صفر تا  -07میلیولت (صفر :)-07 
 )aکیویلهی د یههدا رتیسیمی بیز هستنن.
 )bیه هی رتیسیم از طری کیویلهی د یههدا رتیسیمی خی ج میشهون ( اوتشی وسهیل شنه ،بنو مصرف )ATP
 )cمقدار و غلظت یونهای مثبت درون یاخته عصبی در حال کاهش است.
 )dاختالف پتانسیل الکتریکی از صفر تا  -07در حال افزایش است.
نکته :هنگیمی که اختالف رتیوسددیل به  -07میلیول
زیید یون پتاسیم وجهد دا د.

سددین( ،آخر رتیوسددیل عمل) درون یاخته ع صبی مقنا زیید یون سدیم و خارج آن مقنا

6
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گزینه 3

دندریتهازعخوییاز جزنتو بزچسییت دزکازت امزعپییوازو زعازوسییمزیاختا یزنزری ز اک د زروزرندوی چاز زوسییمزیاختا یز(عخشز ودزچسییتاز ز
شوکایزآند تالسعا)زر و یزا هندایزته سئ ازعه یزناقلچایزعپوازچست د ز
بررسی سایر گزینهها :ز
گزینه )1زرندوی چازعهخالفزآکستبچا،زعازسقس مز کهوزخترزوشتاچایزناجکسهز یجارز اک د ز
گزینه )2زروزتایانایزآکستبز(عخشزت اجیزشکل)ز جیکتنچایز حتتیزناقلزعپوازطاز هآی دز از س تتجزعازغوایزتالسعایاز تپلز اشتند زز
گزینه )4زآکستبز(عخشزنزری ک دایزت امزعازتایانایزآکستب)ز زرندوی زروزنتو بزحسازستسبزغالفز

آنالیز سوال

مبحث سوال  :ساختار نورون ()111

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

نز حاطازشدا ند ز

سطح سوال  :نسبتا سخت

m
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گزینه 2

روزچ دوزمحل تجمع جسم یاختهای نورونها (اهازعپوا)ز ز غز،زط اکزعپواز زرستگاازعپواز ح طاز ز هکزیز وترزند ور ز

co

حشرات

 حوه تز ان دزتالناویازر و یزسهزچست د زروزسهز ینزوانتو بز غزز وترزر ور ز
-i

h.

در مورد حشرات مطالب زیر را آوردیم آنهم به صورت تفهیمی و ترکیبی:
مغززحوه تز جزچند گره به هم جوش خورده تشکیل شدهز س ز

نکته:ز غززحوه تزمتشکل از جسم سلولی یاخته های عصبی استز ثلز غززتالناویا زز

rs

-j

حوه تزر و یزط اکزعپوازشکعازچست د ز

نکته:زط اکزعپوازشکعاز ینزوانتو بزدر هر بند از بدن  ،دارای یک گره عصبی است .ع اعه ینزحوه تزر و یزطناب عصبی شکمی متشکل
از چندین گره میباشند.

to
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تذکر:زروزحوه تزسشد رزع دچایزعدبزعازسشد رزاهاچایزعپوازعه عهزن س !زجیه ز غززآبچازن یزز جزچ یدزا یهازع یازچ یمزو یتشزخ یتورازسوک لزشداز
س ز
بنابراین:

تعدادگره در مغز جانور  +تعداد قطعات بدن = تعدادگره عصبي در حشرات
ز

lim
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 -aچهزی ز جزاهاچایز توترزروزط اکزعپوازشکعا،ز شال

ز اچ اچایزآبزع دز جزعدبزو ،زک تهنز اک د ز

نکته:ز جز ط بزادتازشدازرو cاست بز هع دزکیازحشرات میتوانند قسمتهای مختلف بدن خود را مستقل از یکدیگر حرکت دهند.
 -bمغز و طناب عصبی حشرات،زوزءدستگاه عصبی مرکزیز س ز

 -cجز غزز زط اکزعپوازشکعاز(رستگاازعپواز هکزی)زحوه ت،زوشتاچایازخاوجز اشتر زاین رشتهها جهزء دسهتگاه عصبی محیطی
هستند.

نکته :درون شاخکها (وشتاچایزخاوجزشداز جز غز)ز زاندامهای حرکتیز(وشیتاچیایزخیاوجزشیداز جزط یاکزعپیوازشیکعا)زحوه تزدستگاه
عصبی محیطی وجود دارد.ز

 -dحوه تزر و یزس د زنایا،زچعتل ف،زق بز دذر و،زاهرشختبزعاج،ز سک زخاووازک ت ا،زلقاحزر خ ازچست د
نکته:ز روزحوییه تزا وتنزقه زز زآنزیمز ن دو جزکهع

ز وترزند ورز زااجچایزس دسییازستسییبز نوییشاعاتزنایزعازیاختازچایزعپییواز زسییایهزیاختا زچاز

اوسد ز
نکته:زق بز دذر وزروزسطحزتوتازحوه تز وترزر ور (عهخالفزط اکزعپوا)

 -eحوه تزچشم مرکبزر وند زچومز هکبز جزسشد رزجیاریز حدز ستقلزع ایزسوک لزشداز س زچیییهزیییی ز جز حیییدچایعستقلزع ایاز
ر و یزی زقهی ا،زی زعدساز زسشد ریزس تنزا هنداز س زز
-f

ارایزر شازن ته ژبر وزحوه ت،زاوریک اسیدز س زر عز وی ز س دزنسو زعازر عز واز نهژیزع شسهیز اخت چییییدز زحوه ت،ز وی ز
س دزو زکازنسو زعاز واز زآ تن اک،ز ه تنزت

داسهیزر ور،زعیازشیکلزع توچیایزوا یدز جزخیترزر یعز اک د زز

 -gحوه ت،زششز تازر وند زرو بزچهزتازر ز اچ از وترزر ور زکاوز ینزر ز اچ ازعک زیکدیگهز س ز
 -hحوه تزر و یزلتلایزات وشزچست د زجهت حرکت غذا در طول لولهی گوارش آنها به صورت زیر است:

دهان  مري  سنگدان  پیش معده  معده  روده 

نکته:ز تنت هچایز ت رزغذ یازروزحوه تزوذکزچعتل فز اشترزناز تیهگ ز ز

مخرج

تذکر:زروزحوه تزشوکایز تیهااز وترزند ور زز

ویژه آزمون مرحلــه  18آبان قلم چی

11

8

آزمونهای زیست لیموترش

درست

چهر زنتعزکانانزنوتاز زتعسزسدیمزتتاس مزنتعازته سئ نزسه سهیزروزسعاسزعازالیاچایز سدتل ن دیزچست د ز

12

نادرست

روزتتانس لزععلزطازسغ هز ختالفزتتانس لز جز+09زسازصده،زعازعاجز شدبزکانانچایزروی ار وزتتاس عا،زخه جزشدیدزعاوز ثو ز جزیاختایز
عپوازوخز ارچد ز

13

نادرست

14

m

ناقل عصبی هیچگاه وارد خون نمیشود.
درست

15

co

طبق متن کتاب ،عازطتوز شعتنزروز نسابزسالمزععهزناقلزعپوازروزشکافزس اتساز ندکزعتراز زسوبزسهیعز نتقانزت امزعپواز اشتر ز
درست

h.

عخشزخاووازن عکهاچایز خز( ارازخاک ستهی)ز ان دزعخشز انازنخاعز( ارازخاک ستهی)زر و یزو سمزیاختا یز زو شتاچایز اقدز
اعاشد زز

rs

16

درست

نز

عاز ظتوز حا ظ ز جزرستگاازعپواز هکزیزروز نسابز ایعز غزی-نخاعازسهشحزشداز جزشوکاچایز تیهاازختنازر و یزنقشز س ز

to
o

17

درست

طوقز شکلز ز تنزکتاکزرو سا،ز تلز غزیز جزی ز ستزعاز غزز اناز ز جز ستیزریگهزعازع پلز ل خاعز ت پلزعتراز زروزس د ز زسه شحزعز قز
نقشزر ور ز

بطن چهارم در جلوی مخچه قرار گرفته است.

19

درست

lim
oo

18

نادرست

طبق شکل و متن کتاب ،ند جایزجیهنه جز(چ نتساال تس)ز جزجیه غزیز(چ نت ز)زعزواتهزعتراز زروزس ظ مز وییاوزختبز ز ه ی دچایاز ان دز
خت کزر و یزنقشز س ز

20

درست

طبق متن کتاب ،روز هریزکازعازطتوز کهوز جز ت رز عت ارآ وز سییتداراز اک د،زر تا نزکعتهیزسهشییحزشییداز زسییوبز سییهراازروز هرز
اشتر

