اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ8
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

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

il m

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

m
o

s
r

c
.
h

o
to

il m

o
o
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آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 4

سلولی که گره رانویه (وجود غالف میلین ) دارد ،حتماً نورون ا ست .در طی پتان سیل عمل نفوذپذیر غ شای نورون ابتدا ن سبت به یون سدیم و سپس
نسبت به یون پتاسیم افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نوروگلیاها متعلق به دستگاه عصبی است ولی نمیتواند اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل کند .این کار را نورونها میکنند.
گزینه  )2نوروگلیاها سلولهایی غیرعصبی و متعلق به دستگاه عصبی هستند .بعضی از این سلولها غالف میلین میسازند و بعضی دیگر در
تغذیه کردن نورونها دخالت دارند.
گزینه  )3سلولهای پسسیناپسی برای انتقالدهندههای عصبی دارای گیرنده هستند.
اگر سلول پس سیناپسی غده یا ماهیچه باشد؛ دیگر دندریت ،آکسون و جسم سلولی ندارد.
دستگاه عصبی با ساختار و کار ویژه ای که دارد ،در جهت ایاتاد اهتاا گی بتعم اعهتال ست لاتا و ادتما اتای ختت تب بتمه بته وجت د وختمه و اخت
یافته اس  .در این دستگاه دو نوع بافت زیر وجود دارد:

بافت عصبی

بافت غیرعصبی

m
o

بافت غیر عصبی

خ ظ ر از باف غعر عصبی ،پوشش پیوندی اس که اطراف عصباا را احاطه کرده اس .

c
.
h

در مورد این بافت باید مطالب زیر را بدانید:

 )aپ شش اطراف عصبها ( ده ددمری و وکس ه) از د ع بافت پیوندی محکم اس .
 )bباف پع دمی خ شاء عصبی دمارد و ادایی ایااد پعا عصبی ،امای پعا عصبی و ادتقال وه را دمارد.

s
r

 )cباف پع دمی عصباا را احاطه خیک م .بعماً خیفههعم که ایم عصباا (خ ظ ر عصباای خغزی و دتاعی اس ) جز دستگاه
عصبی محیطیاند و در دستگاه عصبی مرکزی (مغزی و نخاع) وجود ندارد.

بافت عصبی

درون بافت عصبی دو نوع یاخته وجود دارد:

 -1یاخته عصبی

 -2یاخته پشتیبان

o
to

 -1یاخته عصبی دارای دندریت ،جسم یاخته ای و آکسون است م.
خواص ویژهی آنها موارد زیر است:
 )aنسبت به محرکها تأثیر پذیر هستند.
ترکیب :گعردمهاای حس اثر خحرکاای
خارجی (خحعطی) را به پعا عصبی بمی
خیک م.
 )bبعم از وه که اثر خحرک به پعا عصبی
بمی شم ،دروه رشتهاای یاخته
(خث ددمری و وکس ه)

o
o

il m

جریان عصبی ایااد خیش د.
 )cجریاه عصبی در ط ل یاخته عصبی

(ددمری  جسم یاخته ای  وکس ه)
به حرک در خیویم و از یک دقطهی یاخته به

دقطهی دیگر اهاه یاخته امای خیش د .به ایم خیگم هدایت جریان عصبی.
نکته :امای جریاه عصبی در ط ل یک یاخته عصبی اس .
 )dوقتی پعا عصبی به ادتهای وکس ه (پایهی وکس ه) رسعم ،جریاه عصبی از یاخته عصبی به سلول بعدی خ تق خیش د .به ایم
خیگم انتقال پیام عصبی.
نکته :امای جریاه عصبی ال تری ی و ادتقال پعا عصبی شعهعایی اس (در سطح کتاب درسی)
نکته :هدایت جریان عصبی در ط ل یک یاخته اس ولی انتقال جریان عصبی از یک یاخته عصبی به س ل دیگر اس .
توجه :خ ارد خذک ر در درس داخهاای بعمی خ ش افاده بررسی شمه اس پس دگراه دباشعم!
 -2یاخته پشتیبان ،د عی یاخته غیر عصبی اس که جزء بافت عصبی اس  .پس وه خ ارد  aا  dکه باال گفتم در وهاا رخ
دهیدام.
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گزینه 3

با فعال شدن سمپاتیک در بدن ،میزان خون در دستگاه گوارش کاهش و در ماهیچههای اسکلتی افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با فعال شدن اعصاب سمپاتیک میتواند گلیکوژن مصرف شود و بر گلوکز در خون افزوده گردد.
گزینه  )2با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در دستگاه گوارش ،مقدار حرکات دودی افزایش مییابد.
گزینه  )4با فعال شدن پاراسمپاتیک در چشم ،قطر مردمک کاهش یافته و نور کمتری وارد چشم میشود.
 )aاثر سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر عنبیهي چشم :
 با تحریک اعصاب سمپاتیک ،مردمک گشاد
میشود و نور بیشتر وارد چشم میشود .هر چقدر
هم نور بیشـتر وارد چشـم شود ،یاخته هاي
گیرندهي نور بیشتري تحریک میشود.
 با تحریک اعصاب پاراسمپاتیک ،مردمک تنگ

m
o

میشود و نور کمتری وارد چشمها مـیشـود.
در ایـن صـورت یاختههـای گیرندهی نور کمتری
تحریک میشوند.

c
.
h

نکته :عمل سمپاتیک و پاراسمپاتیک بر عنبیه (برای تغییر
قطر مردمک) همواره در مقابل یکدیگر است. .

s
r

و اما اثر پاراسمپاتیک و سمپاتیک بر قلب به صورت تفهیمی و ترکیبی:
 با فعال شدن پاراسمپاتیک ،ضربان قلب و قدرت انقباضی میوکارد کاهش مییابد .در این حالت کارآیی قلب کاهش مییابد.
نکته :با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در قلب ،فاصلهی  Rدر دو مـــوم متـــوالی الکتروکـــاردیوگرام افـــزایش و تعداد ضربان در دقیقه کاهش
مییابد.

o
to

نکته :با کاهش قدرت انقباضی قلب ،میزان برونده قلب نیز بر تعداد ضربان قلب اُفت میکند.
 به طور کلی تحریک سمپاتیک در قلب ،فعالیت کلی قلب افزایش مییابد .در این حالـت بـر تعـداد ضـربان قلـب و قـدرت انقباضی قلب
افزوده میشود و کارآیی قلب به عنوان تلمبه افزایش مییابد.

o
o

ترکیب :درحالتی سمپاتیک قلب تحریک شده ،میزان مصرف  ATPدر یاختههای میوکارد قلب افزایش مـــییابـــد .و مقـــدار بیشتری گلوکز مصرف و
مقدار بیشتری مولکولهای پیرووات تولید و مصرف میشود .اینها یعنی افزایش وقوع چرخهی کـربس و فعالیـت میتوکندری.

il m

نکته :با فعال شـدن اعصـاب سـمپاتیک در قلـب ،تعـداد ضـربان قلـب افـزایش و فاصـلهی بـین  Rدر دو مـوم متـوالی در الکتروکاردیوگرام
کاهش مییابد.
نکته :اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک نمیتوانند در قلب سبب ایجاد انقباض شود .انقباض قلب توسط بافت گرهی قلب صورت میگیرد.
 )bبا فعال شدن پاراسمپاتیک در قلب ،میزان قدرت انقباضی قلب کاهش مییابد .با کـــاهش قـــدرت انقباضـــی ،بـــرونده قلـــب کاهش
مییابد .در این حالت میزان به جلو رانده شدن خون در رگ کاهش مییابد و به دنبال آن فشار خون نیز کاهش مییابد.
با تحریک اعصاب سمپاتیک قلب ،بر مقدار فشار خون افزوده میشود

3

گزینه 2
بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) هم مجاری نیمدایرهای و هم حلزونی گوش ،توسط اتسخوان گیجگاهی محافظت میشوند( .تایید گزینه )
مورد دوم) در قسمتهای خاصی از مجاری یاختههای گیرنده حضور دارند( .رد گزینه )
مورد سوم) مژکهای یاختههای گیرنده تعادلی ،همجهت با خم شدن مادهی ژالتینی ،خم میشود( .رد گزینه )
مورد چهارم) عصب تعادلی شنوایی ،به تاالموس برای تقویت پیام حسی میرود که جایی در باالیی برجستگیهای چهار گانه است.

(تایید گزینه )

2
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گوش درونی


گوش درونی مانند گوش میانی ،درون محفظهی استخوانی قرار
گرفته است.

گوش درونی شامل موارد زیر است:
 -1بخش حلزونی

 -2بخش دهلیزی

 -1بخشی از محفظهی گوش درونی حلزون گوش نام دارد ،زیرا
مثل حلزون پیچ خورده است.
همهچیز در مورد حلزون گوش:
 -aدرون گوش درونی قرار دارد.
 -bمثل حلزون پیچ خورده است.
 -cدر آن یاخته های مژکدار وجود دارند.

m
o

 -dمژک های این یاخته ها با پوشش ژالتینی در تماس اند.
نکته :یاخته های مژکدار موجود در حلزون گوش ،جزء گیرندههاي

c
.
h

مکانیکی بوده و در شنوایی نقش دارند.

 -eدرون حلزون گوش پر از مایع است.

نکته :اموام صوتی پس از عبور از مجرای گوش ب ه پرده صماخ رسیده و پرده را میلرزاندد دسته استخوان چکشی چسبیده به پرده صماخ با لرزش صماخ

s
r

به لرزش در می آیدو درادامه استحخوان چکشی و رکابی هم می لرزند.
 -fکف استخوان رکابی روی دریچه ای به نام دریچه بیضی قرار دارد که این دریچه پرده ای غشایی است و پشت آن بخش حلزونی قرار دارد.

o
to

 -gوقتی ارتعاش استخوان رکابی به این دریچه میرسد ،مایع درون حلزون گوش به ارتعاش در مییابد.
 -hبا ارتعاش مایع درون حلزون گوش مژک های یاخته های مژک دار خم شده کانال های یونی باز شده و این یاخته هاتحریک میشوند و درون
حلزون گوش پیام عصبی تولید میشود.

نکته :عصبی که از حلزون گوش خارم میشود ،حامل پیام شنوایی میباشد.
همهچیز دربارهی مجاری نیمدایرهای :
 -aبخش دهلیزي گوش داخلی مربوط به تعادل است.

o
o

il m

نکته :حلزون گوش مربوط به شنوایی است ولی بخش دهلیزي مربوط بهتعادل .پس گوش هم در تعادل نقش دارد و هم شنوایی.
 -bبخش دهلیزی از دو محفظه و سه مجاري نیم دایره تشکیل شده است.
 -cدر گوش  3مجراي نیم دایرهاي عمود بر یکدیگر وجود دارد.
نکته :هر فرد  6مجراي نیم دایرهاي دارد.
 -dدرون مجاری نیمدایرهای پر از مایع است.
نکته :مایع درون مجاری نیمدایرهای با مایع درون حلزون گوش هیچ ارتباطی ندارد.
 -eدرون مجاری نیم دایرهای یاخته های مژکدار حس تعادل وجود دارد.
نکته :یاخته های مژکدار موجود در مجاری نیم دایرهای جزء گیرندههاي مکانیکی بوده و در تعادل نقش دارند.
 -fدر انسان ایستاده مجاري نیم دایرهاي باالتر از حلزون گوش قرار دارند.
 -gحلزون گوش با مجاری نیمدایرهای هیچ ارتباطی ندارد.
 -hحرکت سردرجهت های گوناگون یاخته های مژک دار بخش دهلیزی را تحریک می کند.
-i

ارتعاش استخوان رکابی نمیتواند سبب حرکت مایع درون مجاری نیمدایرهای و تحری یاخته های مژکدار تعادلی شود.

-j

نکته :هم درون مجاری نیم دایرهای و هم درون حلزون گوش ،مایع و یاخته های مژکدار وجود دارد.

 -kنکته :عصب تعادلی (عصب خارم شده از مجاری نیم دایره ای) و عصب شنوایی (عصب خارم شده از حلزون گوش) در ابتدا جدا هستند ،ولی
قبل از خروم از گوش درونی به یکدیگر متصل میشوند و عصب تعادلی و شنوایی را تشکیل میدهند.
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نکته :در انسان ایستاده عصب تعادلی باالتر از عصب شنوایی قرار دارد و مجاری نیمدایرهای باالتر از پردهی صماخ قرار گرفتاند.
نکته :بخش انتهای مجرا و نیز گوش میانی و درونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشوند.
ترکیب :استخوان گیجگاهی جزو استخوان جمجمه بوده و پهن میباشد .پس بخش میانی آن اسفنجی و سایر بخشهای آن متراکم است.

m
o

c
.
h

s
r

o
to

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای ساختار گوش رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با

o
o

برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای ساختار گوش
رو ببینی یا به کانال آپارات لیموترش به آدرس  Aparat.com/limootoorshمراجعه کنید.
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il m

داخلیترین الیه چشم ،شبکیه است که توسط مویرگهای موجود در اطراف خودش تغذیه میشود ،الیه شفاف دوم چشم ،زاللیه است که در
تغذیه سلولهای عدسی و قرنیه نقش دارد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1طبق شکل کتاب درسی ،بخش خارم شده از گیرندههای بویایی در بینی ،با بیش از یک نورون حسی سیناپس میدهند.
نورونی که پیام بویایی را منتقل می کند ،کامال حسی است و برخالف سایر نورون های حسی که دندریت بلند دارند ،آکسون بلند و دندریت کوتاه دارد.
گزینه  )3سطحیترین گیرنده حس در پو ست ،گیرنده درد ا ست ،اثر تحریک محرک ،فعالیت الکتریکی غ شای سلول گیرنده تغییر میکند ،اما
حواستون باشه در صورتی که شدت تحریک به اندازهی کافی بودگیرنده پیام عصبی تولید میکند.
گزینه  )4عصب خارم شده از بخش تعادلی گوش ،آکسون یاختههای عصبی حسّی است که در تماس با گیرندههای مژکدار است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :حواس ویژه ()112

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشننن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای ساختار و عملکرد گوش رو خوب خوب یادش بگیری،
میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو ا سکن می کنه ،ت صویر مقابل رو ا سکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای
ساختار و عملکرد گوش رو ببینی یا به کانال آپارات لیموترش به آدرس  Aparat.com/limootoorshمراجعه
کنید.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

این تست تغییر شکل یافته سوال کنکور سراسری  49داخل و خارم است ،دقت کنید:
نوع رشته

اکتین

میوزین

جایاگه در نوار تیره و

نوار روشن

نوار تیره

روشن
جایاگه در سارکومر

دو انتهای سارکومر (متصل به خط )Z

در میانه سارکومر

رشتههای پروتئینی اکتین و میوزین در تماس با یونهای کلسیم قرار میگیرند.

6

گزینه 2

هر دو نوع تار ماهیچهای کند و تند ،میتوانند از سوختن گلوکز انرژی زی ستی تولید کنند( .تار ماهیچهای کند سوختن گلوکز در م سیر هوازی و تار
ماهیچهای تند سوختن گلوکز در مسیر بیهوازی)

m
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در بسیاری از ماهیچههای بدن ،هر دو نوع تار ماهیچهای کند و تند یافت میشوند.

آنالیز سوال

گزینه  )3تار ماهیچهای تند انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بیهوازی تامین میکنند.

c
.
h

گزینه  )4تار ماهیچه ای کند به دلیل وجود میوگلوبین فراوان به رنگ قرمز دیده میشوند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط و دامدار

7

گزینه 2

مبحث سوال  :تراکم استخوان ()113

سطح سوال  :متوسط

s
r

با افزایش طوالنی مدت کورتیزول در خون موارد زیر رخ میدهد :

o
to

 -1افزایش تخریب پروتئینها
* باعث کاهش استحکام بافتهای پیوندی که پروتئین ساختاری (مثل کالژن و )...دارند ،میشود.
* سبب کاهش پروتئین خون و افزایش مایع میان بافتی میشود.

o
o

 -2افزایش گلوکز خون
* سبب ایجاد عالیمی مانند بیماری دیابت شیرین میشود .در این حالت حجم ادرار و گلوکز ادرار افزایش مییابد.
 -3سرکوب سیستم ایمنی
* سبب افزایش احتمال ابتال به سرطان میشود.
* فعالیت گلبولهای سفید کاهش مییابد.
* تعداد گلبولهای سفید کاهش مییابد.
* احتمال ذرهخواری و فعالیت اندامک لیزوزم کم میشود.
موارد ب و هـ صحیح هستند.
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گزینه 2

نورونهای تولید کننده اکسیتوسین و ضدادراری در هیپوتاالموس قرار دارند و این هورمونها پس از تولید هورمونهای یاد شده ،از طریق
آکسون خود ،هورمونها را در پایانه آکسونی خود در هیپوفیز پسین ،ذخیره میکنند.
همهی نورونهای بدن ما ،به کمک یاختههای پشتیبان همایستایی مایع اطرافشان را حفظ میکنند.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1یاختههای هیپوفیز پیشین ،برای هورمونهای آزاد کننده دارای گیرنده هستند.
گزینه  )3یاختههای عصبی هیپوتاالموس که هورمونهای آزادکننده و مهارکننده می سازند ،ترشحات خود را به شبکه مویرگی در ساقه هیپوفیز
میریزند.
نورون های نام برده در صورت سوال ترشحات خود را به شبکه مویرگی در اطراف هیپوفیز پسین میریزند.
گزینه  )4نورونها توانایی تشکیل ساختار دوک بین دو سانتریول را ندارند ،مگر برخی از نورونهای خاص

ویژه آزمون مرحلــه  5بهمن قلم چی

9

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

یاختههای ترشح کننده اینترفرون نوع دو در بدن انسان،
یاخته کشنده طبیعی و لنفوسیتهای  Tهستند،
اینترفرون نوع دو ،با اثر بر درشتخوارها (ماکروفاژها)
سبب فعال شدن آنها میشود.
فعالیت یاختههای لنفوسیتی ،درنهایت فعالیت بیگانهخواری
یاختههای فاگوسیت را افزایش میدهند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1لنفوسیتهاي  Tکشنده و کشنده طبیعی،
با اتصال به یاخته سرطانی یا ویروسی (نه عامل بیماریزا)،
مرگ برنامهریزی شده را به راه اندازند.
گزینه  )3یاختهها لنفوست  ،Tبه کمک گیرنده آنتیژنی خود ،یک نوع آنتیژن خاص متصل میشود( .یاختههای کشنده طبیعی فاقد چنین
ویژگی هستند)

m
o

گزینه  )4لنفوسیتهای  Tو یاختههای خاطره پس از برخورد و شناسایی آنتیژنی خاص ،رشد کرده و تکثیر میگردند.
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گزینه 2

c
.
h

نام یاخته

لنفوسیت B
لنفوسیت T

لنفوسیت  Bخاطره
لنفوسیت  Tخاطره

یاختههایی حاصل از تقسیم و آن

s
r

یاخته خاطره و یاخته پادتنساز

یاخته خاطره و یاخته  Tکشنده و یاخته  Tکمککننده

o
to

یاخته خاطره و یاخته پادتنساز

یاخته خاطره و یاخته  Tکشنده و یاخته  Tکمککننده

نکته مهم  :یاختههای پادتنساز ،یاخته  Tکشنده و یاخته  Tکمککننده فاقد قدرت تقسیم یاخته هستند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

o
o

مبحث سوال  :لنفوسیتها ( )115سطح سوال  :متوسط
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