اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ4

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت

to
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 –  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
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h.
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o
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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

m
co
h.
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o
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oo
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2
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آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

در ﻣﺤﻞ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ (ﻓﻀﺎي ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ) وﺟﻮد دارد .و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪي آﮐﺴﻮن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﭘﺲﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ  :ﭘﯿﺎم ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه وارد ﺗﺎﻻﻣﻮس ﻧﻤﯽﺷﻮد.

آنالیز سوال

بررسی سایر گزینهها :
اﮔر ﺑﻪ ﺷکﻞ ﮐﺘﺎب در ﺳﯽ ﻧگﺎه ﮐﻨﯿد ،ﺟهﺖ حرﮐﺖ ع ﺼب ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ از ﺟﻠﻮي ﺳر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ عقب ا ﺳﺖ .ﻫﻤچﻨﯿﻦ در ﭘﯿﺎز ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ،آﮐ ﺴﻮن ﮔﯿرﻧده ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧد ﺑﺎ ﺑﯿش از ﯾک ﻧﻮرون ﺗشکﯿﻞ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ دﻫﻨد.
مبحث سوال  :ساختار بینی ()112

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

بینی

m

همهچیز در مورد گیرندههای بویایی:
 -aﻧﻮعﯽ گیرﻧده شیمیایی ﻫﺴﺘﻨد.

co

 -bﯾﺎخﺘﻪ ﻫﺎي عﺼبﯽ اي ﻫﺴﺘﻨد ﮐﻪ دﻧدرﯾﺘشﺎن ﺑﻪ

ﺷکﻞ ﻣژک ﻫﺎﯾﯽ درون ﻣخﺎط ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ قرار دارﻧد.
 -cدر باالی حفرهی بینی قرار دارﻧد.

h.

 -dداراي ﮔﯿرﻧدهﻫﺎﯾﯽ ﺑراي ﺗرﮐﯿبﺎت ﺑﻮدار ﻫﺴﺘﻨد.

 -eﻣﻮﻟکﻮل ﻫﺎي ﺑﻮدار ﻫﻮاي ﺗﻨفﺴﯽ درﻣخﺎط حﻞ ﺷده

rs

و اﯾﻦ ﯾﺎخﺘﻪ ﻫﺎرا ﺗﺤرﯾک ﻣﯽ ﮐﻨﻨد.

ترکیب :ﮔﯿرﻧدهﻫﺎي ﭘروﺗئﯿﻨﯽ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ و چشﺎﯾﯽ در غشﺎي

ﭘالﺳﻤﺎﯾﯽ قرار دارﻧد ،ﺑﻨﺎﺑراﯾﻦ ﺗﻮﺳط ﺷبکﻪي آﻧدوﭘالﺳﻤﯽ زﺑر

 -fدر حفرهي ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳط مایع مخاطی ﭘﻮﺷﯿده ﺷدهاﻧد.
ﻧﮑﺘﻪ :در ﺳرﻣﺎخﻮردﮔﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ افزایش ترشح مایع مخاطی،
ﺳطح اﯾﻦ ﮔﯿرﻧدهﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑراﯾﻦ ﻣﻮﻟکﻮلﻫﺎي ﺑﻮدار
فرد کاهش مییابد.

lim
oo

خﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﯿرﻧدهﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧد و قدرت بویایی

to
o

(و رﯾبﻮزومﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن) ﺳﺎخﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧد.

 -gرﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﯿرﻧدهي ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ مسﺘقیماً وارد ﻟﻮبﻫﺎي ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ (در دﺳﺘگﺎه ﻟﯿﻤبﯿک)
ﻣﯽﺷﻮﻧد و ﺑﺎ ﻧﻮرونﻫﺎي ﻟب ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﺳﯿﻨﺎﭘﺲ ﺗشکﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨد.

ترکیب :رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮔﯿرﻧدهﻫﺎي ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد ﻣغز ﻣﯽﺷﻮﻧد ،ﺟز ﯾکﯽ از عﺼبﻫﺎي ﻣغزي ﺑﻮده و منحصراً حسی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨد .در ضﻤﻦ طﻮل آﮐﺴﻮن آﻧهﺎ
ﺑﻠﻨدﺗر از دﻧدرﯾﺖﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد.

 -hعصب بویایی وارد تاالموس ﻧمیشود .ﭘﺲ ﭘﯿﺎم ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺗﺎﻻﻣﻮس ﺗقﻮﯾﺖ ﻧﻤﯽﮔردد.
ﻧﮑﺘﻪ :ﭘﯿﺎم حﺴﯽ چشﺎﯾﯽ در ﺗﺎﻻﻣﻮس ﺗقﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
-i

عﺼب ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ کوچکترین عصب مغزی اﺳﺖ( .از ﺳقف حفرهي ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻟﻮبﻫﺎي ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ)

عوامل مؤثر بر درک مزهی غذا


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

ویژه آزمون مرحلــه  2آذر قلم چی

2

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

بررسی مهه گزینهها :
مورد الف) ﺑخش اﻧﺘهﺎﯾﯽ ﻣجرا و ﻧﯿزﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳط اﺳﺘخﻮان ﮔﯿجگﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﻓظﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧد ﺑخشﯽ ازﻣﺤفظﻪي ﮔﻮش دروﻧﯽ حﻠزون ﮔﻮش ﻧﺎم
دارد(.تایید گزینه )
مورد ب) ﺑﻪ ارﺗعﺎش درآﻣدن ﭘردهي صﻤﺎخ ﺑﻪ واﺳطﻪي اﻣﻮاج صﻮﺗﯽ ﺳبب اﻧﺘقﺎل اﯾﻦ ارﺗعﺎش ﺑﻪ اﺳﺘخﻮان چکشﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد( .ﻧﻪ ﭘﯿﺎم عﺼبﯽ)
(رد گزینه )
مورد ج) اﺳﺘخﻮان ﮔﯿجگﺎﻫﯽ ﺑخش اﻧﺘهﺎي ﻣجرا و ﻧﯿزﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ و دروﻧﯽ را ﻣﺤﺎﻓظﺖ ﻣﯽ ﮐﻨدﭘﺲ ﺑخش اﺑﺘداﯾﯽ ﻣجرا و ﻻﻟﻪ ي ﮔﻮش ﺗﻮﺳط
اﺳﺘخﻮان ﮔﯿجگﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﻓطﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧد و ﺟز ﮔﻮش ﺑﯿروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨد( .تایید گزینه )

m

مورد د) ﭘردازش اطالعﺎت خﺎرج ﺷده ازعﺼب ﺷﻨﻮاﯾﯽ درقشرﻣخ ﻟﻮب ﮔﯿجگﺎﻫﯽ وﭘردازش اطالعﺎت عﺼب ﺗعﺎدﻟﯽ در ﻣخچﻪ و قشر ﻣخ صﻮرت
ﻣﯽﮔﯿرد ﮐﻪ ﻫر دو از ﻣراﮐز ﻣغزي اﻧد( .تایید گزینه )

آنالیز سوال

co

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

3

گزینه 3

مبحث سوال  :ساختار گوش ()112

سطح سوال  :سخت

h.

ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺳﺘخﻮاﻧﯽ سختترین ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧدي

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧد ﮐﻪ مادهی زمینﻪای جامد

دارﻧد ﮐﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮐالژن و ﻣﻮاد ﮐﻠﺴﯿمدار در آن
ﮐﻪ از ﺳﻠﻮلﻫﺎي اﺳﺘخﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫر دو ﺑﺎﻓﺖ
(ﻣﺎدهي زﻣﯿﻨﻪاي) ﺗرﺷح ﻣﯽﮔردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ﻫر دو ﺑﺎﻓﺖ حﺎوي رگﻫﺎي خﻮﻧﯽ
اﺳﺘخﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫر دو را اﻧجﺎم
ﻣﯽدﻫﻨد.

lim
oo

ﺗغذﯾﻪ ﮐﻨﻨده (سرخرگ) ﻫﺴﺘﻨد ﮐﻪ ﺗغذﯾﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي

to
o

مﺘراکم و اسفنجی ﺑﻪ درون ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﯽ

rs

حﻀﻮر دارﻧد ،ﮐالژن پروتئینی ترشحی اﺳﺖ

گزینه  )2در ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘخﻮاﻧﯽ اﺳفﻨجﯽ ،حفراﺗﯽ حﺎوي مغز اسﺘخوان و سلولهای بنیادی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﯿغﻪﻫﺎي اﺳﺘخﻮاﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨظم اﯾجﺎد
ﻣﯽﮔردﻧد.

گزینه  )4ﻫر دو ﺑﺎﻓﺖ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ خﻮن ﻫﺴﺘﻨد ﮐﻪ ﻧﻮعﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧدي اﺳﺖ از طرﻓﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘراﮐم ،عالوه ﺑر خﻮن ،ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧدي رﺷﺘﻪاي ﻣﺤکم
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اتصال تاﻧدون (زردپی) و رباطها ﻫﺴﺘﻨد ،ارﺗبﺎط دارد.

4

گزینه 4

اﮔر ﺑﻪ ﺷکﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻧگﺎه ﮐﻨﯿد ،در ﻣفﺼﻞ ﻟﻮﻻﯾﯽ آرﻧج ،اﺳﺘخﻮانﻫﺎي زﻧدزﯾرﯾﻦ و زﺑرﯾﻦ و اﺳﺘخﻮان ﺑﺎزو ﺷرﮐﺖ دارﻧد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اﺳﺘخﻮان ﮐﺘف ﺑﺎ ﺳﺘﻮن ﻣهرهﻫﺎ ،ﻣفﺼﻞ ﺗشکﯿﻞ ﻧداده اﺳﺖ( .اﺳﺘخﻮان ﮐﺘف ﺑﺎ اﺳﺘخﻮان ﺑﺎزو ﻣفﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ را ﺗشکﯿﻞ ﻣﯽدﻫد)
گزینه  )2اﺳﺘخﻮان درﺷﺖ ﻧﯽ ﺑرخالف ﻧﺎزک ﻧﯽ ،در ﻣفﺼﻞ زاﻧﻮ ﺷرﮐﺖ دارد( .ﺑﻪ ﺷکﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻧگﺎه ﮐﻨﯿد)

آنالیز سوال

گزینه  )3اﮔر ﺑﻪ ﺷکﻞ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐرده ﺑﺎﺷﯿد ،اﻧﺴﺎن داراي  21دﻧده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  7دﻧده (دﻧده ﻫﺎي  2ﺗﺎ  )7در ﻣفﺼﻞ ﺑﺎ اﺳﺘخﻮان
ﺟﻨﺎع ﻫ ﺴﺘﻨد و دﻧده ﻫﺎي  8ﺗﺎ  21ﺑﻪ و ﺳﯿﻠﻪ اﺗ ﺼﺎل ﺑﻪ دﻧدهي  7ﺑﺎ ا ﺳﺘخﻮان ﺟﻨﺎغ در ارﺗبﺎط ﻫ ﺴﺘﻨد وﻟﯽ دﻧده ﻫﺎي  22و 21ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺴﺘقﻞ از ا ﺳﺘخﻮان
ﺟﻨﺎغ ﻫﺴﺘﻨد و ﺑﻪ اصالح ﺑﻪ آنﻫﺎ دﻧده ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﯽﮔﻮﯾﻨد.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار

مبحث سوال  :ساختار چشم ()112

سطح سوال  :متوسط
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آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

m

ﺗﻨﻪ اﺳﺘخﻮانﻫﺎي دراز و ﺑخش خﺎرﺟﯽ
اﺳﺘخﻮان ﮐﻮﺗﺎه و ﭘهﻦ از ﻧﻮع ﻣﺘراﮐم و دو
ﺳر اﺳﺘخﻮانﻫﺎي دراز و ﺑخش ﻣﯿﺎﻧﯽ
اﺳﺘخﻮانﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه و ﭘهﻦ از ﻧﻮع اﺳفﻨجﯽ
اﺳﺖ .درﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘخﻮاﻧﯽ ﻣﺘراﮐم ﺳﻠﻮلﻫﺎي
اﺳﺘخﻮاﻧﯽ ﺑﻪ صﻮرت داﯾرهﻫﺎي ﻣﺘﺤداﻟﻤرﮐز
در اطراف ﯾک ﻣجراي ﻫﺎورس قرار ﮔرﻓﺘﻪ
اﻧد .ﻫم در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘراﮐم و ﻫم در ﺑﺎﻓﺖ
اﺳفﻨجﯽ رگﻫﺎي خﻮﻧﯽ دﯾده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
داراي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷشﯽ ﺳﻨگفرﺷﯽ ﺗک
ﻻﯾﻪاﻧد.

co
h.
rs
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گزینه 4

اﺳﺘخﻮان زﻧد زﯾرﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨد اﺳﺘخﻮان ﮐف دﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘخﻮان ﻣﭻ دﺳﺖ ﻣفﺼﻞ دارد.
گزینه  )1اﺳﺘخﻮان ﺗرقﻮه ﺑﺎ ﺑﺎزو ﻣفﺼﻞ ﻧدارد.
گزینه  )2اﺳﺘخﻮان ﻧﺎزکﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘخﻮان ران ﻣفﺼﻞ ﻧدارد.
گزینه  )3اﺳﺘخﻮان ﺟﻨﺎغ ﺑﺎ اﺳﺘخﻮان ﻣهرهﻫﺎ ﻣفﺼﻞ ﻧدارد.

ﺑخش ﻣشخص ﺷده ﺑﺎ حرف  : Aﭘرده ﺳﺎزﻧده ﻣﺎﯾع ﻣفﺼﻠﯽ  ،ﺑخش B
 :ﮐپﺴﻮل ﻣفﺼﻠﯽ ،ﺑخش  : Cﻣﺎﯾع ﻣفﺼﻠﯽ ،ﺑخش  : Dاﺳﺘخﻮان ،ﺑخش
 : Eغﻀروف ،ﺑخش  : Fاﺳﺘخﻮان اﺳﺖ.
بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) ﭘرده ﺳااﺎزﻧده ﻣﺎﯾع ﻣفﺼااﻠﯽ و غﻀااروف ،بﻪ کاهش
اصطﮑاک بین اسﺘخوانها کمک میکنند( .تایید « گزینﻪ »)
مورد دوم) ﮐپﺴااﻮل ﻣفﺼااﻠﯽ و اﺳااﺘخﻮان ،ﻧﻮعﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧدي
ﻫﺴﺘﻨد( .تایید « گزینﻪ »)
مورد سوم)ﻣﺎﯾع ﻣفﺼﻠﯽ ﻓﺎقد رﺷﺘﻪﻫﺎي ﮐالژن اﺳﺖ.
(رد « گزینﻪ »)
مورد چهارم)غﻀروف در صﻮرت آﺳﯿب ﺗرﻣﯿم ﻣﯽﺷﻮد.
(رد « گزینﻪ »)
مورد پنجم)در ﻣفﺼﻞ ثﺎﺑﺖ ،ﮐپﺴﻮل ﻣفﺼﻠﯽ حﻀﻮر ﻧدارد.
(رد « گزینﻪ »)
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بررسی سایر گزینهها :

ویژه آزمون مرحلــه  2آذر قلم چی

8

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

اﺳکﻠﺖ ﻣﺤﻮري و ﺟﺎﻧبﯽ اﻧﺴﺎن ،از اﺳﺘخﻮانﻫﺎ ﺗشکﯿﻞ ﺷده اﺳﺖ و ﻫر اﺳﺘخﻮان از دو ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘخﻮاﻧﯽ ﺗشکﯿﻞ ﺷده اﺳﺖ.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در اﺳکﻠﺖ ﻣﺤﻮري ﺑدن اﻧﺴﺎن ،اﺳﺘخﻮانﻫﺎي دراز حﻀﻮر ﻧدارﻧد( .اﺳﺘخﻮانﻫﺎي ﺟﻤجﻤﻪ ﭘهﻦ ،اﺳﺘخﻮانﻫﺎي ﻧﺎﻣﻨظم ﻣثﻞ ﻣهرهﻫﺎ و دﻧدهﻫﺎ
ﻧﻮعﯽ اﺳﺘخﻮان دراز و اﺳﺘخﻮانﻫﺎي ﮐﻮچک ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ حﻀﻮر دارﻧد.
گزینه  )2در اﺳکﻠﺖ ﻣﺤﻮري ﺑدن ،اﺳﺘخﻮانﻫﺎي ﮐﻮچک ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺷﻨﯿدن ﻧقش دارﻧد.
گزینه  )3قﻠب و ﺷشﻫﺎ ﺗﻮﺳط قفﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑخشﯽ از اﺳکﻠﺖ ﻣﺤﻮري ﺑدن ﻣﺤﺎﻓظﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧد.
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گزینه 2

ﮐﺎﻫش وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ( Dﻧﻪ اﻓزاﯾش آن) ﻣﻨجر ﺑﻪ ﭘﻮﮐﯽ و ﺗخرﯾب اﺳﺘخﻮان ﮔردد.

m

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1اﻓزاﯾش ﺳﻦ در ﻓرد ،ﺳبب ﮐﺎﻫش ﺗﻮدهي اﺳﺘخﻮاﻧﯽ ﺷﻮد.

co

گزینه  )3در دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ،اﺳﺘخﻮانﻫﺎ از ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻧرﻣﯽ ﺗشکﯿﻞ و ﺑﻪ ﺗدرﯾج ﺑﺎ اﻓزوده ﺷدن ﻧﻤکﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿم ﺳخﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧد .ﯾﺎخﺘﻪﻫﺎي اﺳﺘخﻮاﻧﯽ
ﺗﺎ اواخر ﺳﻦّ رﺷد ،ﻣﺎدۀ زﻣﯿﻨﻪاي ﺗرﺷح ﻣﯽﮐﻨﻨد و ﺑﻨﺎﺑراﯾﻦ ،ﺗﻮدۀ اﺳﺘخﻮاﻧﯽ و ﺗراﮐم آن اﻓزاﯾش ﭘﯿدا ﻣﯽﮐﻨد.
گزینه  )4در صﻮرت ﺷکﺴﺘگﯽ اﺳﺘخﻮان ،ﯾﺎخﺘﻪﻫﺎي ﻧزدﯾک ﻣﺤﻞ ﺷکﺴﺘگﯽ ،ﯾﺎخﺘﻪﻫﺎي ﺟدﯾد اﺳﺘخﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧد.

آنالیز سوال

h.

نوع سوال  :استداللی و خط ب خط و مفهومی ،دامدار مبحث سوال  :عوامل موثر بر تراکم استخوان ()113
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سطح سوال  :متوسط

rs

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 ()-

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟدول ﻓﻮق ،ﻓقط ﻣﻮارد « الف » و « د » صﺤﯿح ﻫﺴﺘد.
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تاثیر بر تراکم و توده استخوان
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