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

پیش آزمون شماره 3
8317/81/81

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســــخنامه تشــــــــریحی

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ3

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 کنکور 11

پــیش آزمــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  52سوال

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

آزمونها اسکن کنید

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

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

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 3

مهرهداران دارای دیافراگم کامل پستانداران هستند هر سرخرگی که خون را از قلب خارج میکند دو
دسته هستند یک سرخرگ به سمت دستگاه تنفسی میرود و دارای خون تیره است و دارای اکسیژن
کمی میباشد ودارای تراکم باالی دی اکسید کربن است سرخرگ دیگر هم آئورت است که دارای خون
روشن بوده و به سمت اندام ها میرود و غنی از اکسیژن است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مهره داران دارای قلب چهار حفرهای که شامل :

،

،و

میشود و بخش اعظم انتقال اکسیژن به بافت ها بر عهده هموگلوبین (اریتروسیت ها)
هست  %79هموگلوبین ها اکسیژن را انتقال میدهند.

m

گزینه  )2هر جانوری که گردش خون مضاعف دارد شامل همهی مهره داران بهغیر از قورباغه
نابالغ و ماهیها سطح مبادله گاز تنفسی سلولهای نازکی از بافت پوششی دارند .ما میدانیم در همه
جانوران سطح مبادله گاز تنفسی دارای یک الیه نازک از بافت پوششی است.

co

گزینه  )4هر جانوری که توانایی تخم گذاری را دارد مثل ماهیها ،خزندگان ،پرندگان،

نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،ترکیبی

2

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :گردش خون در جانوران ()206

rs

آنالیز سوال

h.

دوزیستان و برخی از پستانداران (پالتیپوس) میباشد هر رگ خارج شده از سطح تنفس دارای
کمترین تراکم دی اکسید کربن است .در همهی مهره داران رگ خونی که از سطح تنفسی خارج
می شود قاعدتا چون تبادل گازی را انجام داده دارای کمترین مقدار دی اکسید کربن است.

گزینه 3

در این سوال میخواهیم گردش خون بسته را با گردش خون باز مقایسه کنیم.

to
o

در همهی جانوران دارای گردش خون باز و همانند همهی جانورانی که گردش خون بسته دارند سوخت اصلی سلولها که گلوکز می باشدتوسط
پالسمای خون به اندامها منتقل میشود .زیرا دستگاه گردش خون میباشد که گلوکز را به سلولها انتقال میدهد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1این گزینه در رابطه با حشرات که گردش خون باز دارند صدق نمیکند زیرا سرخرگ تغذیه کننده میوکارد قلبشان اکسیژن ندارند و

آنالیز سوال

lim
oo

دستگاه گردش خون این جانور در ارتباط با سیستم دستگاه تنفسی نیست.

گزینه  )2در هر دو نوع تنفس دی اکسید کربن از طریق انتشار وارد مایع میان بافتی میشود.

گزینه  )4بعضی از ماهیها غضروفی هستند و مغز استخوانی که زایش گلبول قرمز را انجام نمیدهد را ندارند.
مبحث سوال  :گردش خون در جانوران ()206

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :سخت

انواع دستگاه گردش خون در جانوران
دستگاه گردش مواد در جانوران واجد گردش خونباز
جااورانیرک اان آ ا

هااو دی ا یه یاان ی ساالا ک رینری یاات رسااردو و ا ر

دستگاه گردش خون وجود دارد:

گردش خون باز

اااایر اااوی ک آاان رااو

ااا ریوزای ر ا در جااانوران دو نااو

گردش خون بسته.

ویژگی گردش خون باز
 -1بساارار یز آکاه وااو ی اوری ا وییاا یااو ناب ا وییاااا آیااا ی ساایو ی سااوس ااساارو ن دیااد رنیزی ریریییااکی .اارک د ا
ح .ی نآ گ ارح کی ادسی الخ

گردش خون باز دارند.

 -2ا رن آ ییاه جورا ینی رن نگهاوی آ ارن ج یاو ر ینرا ی آلیان یز یررهاوی آاوز آ اک ن زااا هاوی زی اس ایوساک یراا
 69رنص ی آو ییان ی ی نگهو ونج اکاار رن ایو سلالهو و ر اک ی
 -3رن آ ا

جااورانی ا ا ان ش ابکه مااویرگی مام ا

جااار ر ا ینر ساالالهوی ااارک اک ایری ا یز نگ ااونج اااار

ح س رن یی
نکته :آن ا ااجار رن آیه سلالهوی جور ینیرک ن و ر

ا آوز رینر ی همولنف اکوایی

اوآ

آاایه ساالالهو آاان

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  11آبان  79قلم چی
 -4قل جورانیرک ن و ر

آزمونهای زیست لیموترش

ا آوز رینر ی چندین منفذ رینر هنگام استراحت قلب (دیاستول) خون از طریق منافذ

قلب وارد قلب می شود.
 -5ایوی ییه جورانی هیدو یرااود قل نسی رال آ رن یسس
ویژگی گردش خون بسته
وک

 -1برخی یز آکاه وو ناب

هرنی اه رینی و ر

ترکیب :اوهکهوی ر زی رو ی زر وو ی ا ر وو

ا آ رن رینر

ا رور ینی جزء اه رینی ه ری

 -2به منظور ساختن گردش خون بسته به موارد زیر نراز داریم:
 bنگ

 aقل

d

 cاای گ

ا

m

ا آوز ااینی اای وک وا ری ررکاار
نکته :رن و ر
ا ی هیدو و ر
 -3آنقان لک اک ای وفس ا رن ییه راع رسردو و ر
نکته :رن سوس اوانی ا رور ینی

رن

ا یز نگ ونج ا

یز نگهو ونج ررکاار

حف هویک نیز جیس آویس ایار ی ینر سپس ینر نگ اکاار

 -4بهطور ملی در جانورانی مه گردش خون بسته دارند ،خون با موارد زیر در تماس است:

co

 aریاین ی ری لک قل ن ر ونر رن اه رینی
 bسلالهوی اااوری ی آوو ری لک نگهو نسیدی اک سور
 cسلالهوی ریاین ی اای گهو نسیدی اک سور

h.

نکته :رن ا رور ینی وال آ ااینر ا ان ا آو سوس اوان نآویس ایار ی ریز رن روس یسس
اا آو.اک یز االسارو یز ریااین ی اای گهاو وااان ا ر اا ی آان ااوی ایاو آاویرک اکااار ااس یز ااورل
 -5رن ییه راع رساردو وا ر
ووزهوی یف ک اایر غ ییک آو سلالهو آن اای گ آ اکو رر
نکته :رن ییه راع رسردو و ر

rs

ا ی االسرو یز اای گ ونج اکاار یاو ا نولاالهوی ق ازی ا ئیه یز اای گ ونج ررکاار

گردش خون ساده

نکته  :رن و ر
تذکر  :رن ییه و

ا سور
یز جورانی

ا اس یز واان یز س ح یفس آن قل آوز ررکو رر
ا

ن ری آن قل

ی یسس یاو قل

اسط ا ن اه غ ین اکاار

یت رهلیز یت آ ه رینر

گزینه 4
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نکته  :قل ییه جورانی ر حف یی آار

3

to
o

و ک ر زی س روآو غ سور یسس
ا اوهکی
 -1و ر
اا ساور اا یا ینر قلا اا ی آ ا آان سا ح ایفس نیران ااس یز ا ج یز سا ح ایفسی اا ن ااه ینر آویاسهاو
 -2رن وا ر
یر ی هو اکاار رنرهویس ا ی ینر قل اکو رر

هر رگی که از قلب خاج میشود و حاوی خون با تراکم باالی دی اکسید کربن باشد یعنی سرخرگ ششی ،میتواند در بخشی از زندگی انرژی
سیستول قلب را در خود ذخیره کند چون جنس آن از سرخرگ است و ما میدانیم سرخرگها بخشی از انرژی سیستول قلب را درون خودشان
ذخیره میکنند ( .به دلیل داشتن دیواره انعطاف پذیر)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1هر رگی که به قلب وارد میشود و جهت خون آن به سمت پایین باشد سیاهرگ زبرین میباشد نمیتواند به کمک دریچههای النه
کبوتری مانع از بازگشت خون به قلب شود زیرا در این سیاهرگها دریچههای النه کبوتری در سیاهرگ زیرین دیده میشود.

گزینه  )2هر رگی که از قلب خارج میشود و حاوی خون پر اکسیژن باشد آئورت هست نمیتواند بیشترین حجم خون را در خود ذخیره کند زیرا
آئورت سرخرگ است !! این سیاهرگها هستند که بیشترین حجم خون را درون خود جای میدهند .مثل سیاهرگهای زند زیرین و زند زبرین
گزینه  )3هر رگی که به قلب وارد میشود و جهت خون آن به سمت باال باشد به سیاهرگ زیرین اشاره دارد در هر دوره از کار قلب خون را وارد
دهلیز نمیکند زیرا در هنگام انقباض دهلیزها خونی وارد دهلیزها نمیگردد.
توجه  :اریین ای روبهوی ییانی آده هراین

ا آن رهلیزهو ینر اکااااری ک قا نی رس ولرک رن هیدو یرااود رهلیز ارک آهو ینر

رری.ن یریان اوج یی اصین اک یم ای ییان آن وزیینهوی ریدن ی ل رقس یی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

آ

ریرن ن ر ا آن رهلیز ن اانر اجن ق ین آ ی

مبحث سوال  :رگهای متصل به قلب انسان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

2

:3

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

توضیح

عنوان
پایین تر از قوس آئورت و سرخرگ ششی است.

دهلیز چپ
دهلیز راست

در سمت چپ دهلیز راست قرار گرفته است.

بطن راست

پایین تر از قوس آئورت است.
در سطح چپ و تحتانی قلب قرار دارد .از بطن راست ضخیم تر است.

بطن چپ

از بطن راست شروع می شود تنه این رگ در سمت چپ آئورت واقع شده است پس از صعود تا زیر قوس آئورت

سرخرگ ششی

m

به دو شاخه راست و چپ تقسیم می شود و به ریه ها می رسد .البته به قوس آئورت متصل است.

خون سرخرگ را از بطن چپ خارج می کند .قطر آن حدود  3سانتی متر است پس از خروج از بطن چپ به

آئورت

طرف باال صعود می کند که به آن آئورت صعودی می گویند .در طرف چپ ستون مهره ها  ،قوس آئورت به

co

پایین ادامه می یابد و آئورت نزولی نام می گیرد .در کل می توان گفت از قوس آئورت  3رگ خارج می شود.

سیاهرگ های ششی

ب ه دهلیز چپ وارد شده اند و پایین تر از قوس آئورت  ،سرخرگ ششی و بزرگ سیاهرگ زبرین هستند.

بزرگ سیاهرگ زیرین

در قسمت تحتانی قلب قرار گرفته است.

بزرگ سیاهرگ زبرین
نگ

h.

در قسمت فوقانی قلب قرار گرفته است.

گ

√

√

√

×

ضویم

سیوه گ

√

√

√

√

اای گ

√

×

×

×

س

ری لک
م

زیور

ضویم

زیور

اراسط

روزک

یلک رر

ه رن

to
o

rs

آویس ااا.ک

اوهیچن صوف

آویس ایار ی

رنیچن

ضوواس ریاین

ق

س وس ح س ا

یک جمع بندی خوب و قشنگ ( ...سمپ = س  :سنگفرشی ساده  -م  :ماهیچه ای صاف – پ  :پوشش پیوندی)
ویای نگ
س

ر اروً زیور

سرپ

ا ی یو ن اه

سیوه گ

زیور

سرپ

ا ی یو ن اه

اای گ

م

سیدف اک سور

ا ی  /ن اه

نگ یفک

ااا

ااا

یف

آویس هوی آ

ی او قل

قل

ا

آویس هو نگ هو

lim
oo

4

گ

ق

ر نرک

سو ررو یز ری

آن ونج

حو ی

اک آوا

ا نی آن

حای ای ه

گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :

سیوه گ

مورد اول) پروترومبرن موجود در پالسما تحت تاثرر مادها مه از مویرگها و پالمت ها به عنوان ترمبوپالسترن آزاد میگردد،
شکسته میشود ( .نکته مهم این گزینه این است مه مویرگ ها از یک الیه بافت پوششی تشکر شده اند و فاقد الیه ماهرچها و
پروند هستند) ( رد گزینه )
مورد دوم و سوم) اال سهو راوک سلال ارک ه ری
آو زیر سوزی یا

ن

ااااالسریه نی اح اک یی ی اح ییه اور آو اص ف یر ژی زی رک قک یوز سیراز یسس ن

ل یم هر ی یسس رن اال س هو صان اکوی ر ( تایید گزینه )

مورد چهارم) رن روحین آ ی وک اال س یز ار اایری اح اک ی

ن سا د ای وک اال سهو اکو رر رهویرو سبب اتصال آنها به

یکدیگر میشود ( .تایید گزینه )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :انعقاد خون انسان ()206

سطح سوال  :سخت

4

آزمونهای زیست لیموترش

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  11آبان  79قلم چی
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گزینه 4

بررسی مههی گزینهها :

ا اک ایری اح ا گ ینیر سیسهوی ای رن آزنو و ک آوای ( تایید الف )

rs

گزینه الف) قحول

h.

آووهویک ن رن ر نی جیییک آ یی ی ر ولاال ق از اکسوزر ی آن

ی مرسه زرده ،طحال ،مبد و گرهها لنفاو و مغز استخوان هو ه ری

گزینه ب) طحال و گرههای لنفاوی اک ایری رن قال زر وک ی ر اح یسرا ین یفاسیسهو آوای ( تایید ب )

to
o

گزینه ج) قحولی ا

و هوی یفو ی اغز یسروای رن ر نی زر وک حفظ اکاار

ک ی نی زنر یاط رن ر نی جیییک ری

( رد ج )

اکاار

گزینه د) یسروای میتواند دارا حفرههایی با قطر متفاوت باشد (.رد د )
گزینه ه) ا اک ایر هاناا ینیر اایریه نی اح ی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی

6

مبحث سوال  :سنتز اریتروسیتها ()206

گزینه 3

رن را نی  3ن غوز سی رال آ ههوسس آی.ر یه اا ین ا رن

سطح سوال  :سخت

آ ه ر اس آن سوی راوط ررارین ری

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1رن ر را نی  5 2رن ررارین ااوآ
هو جار رینر

lim
oo

( رد ه )

ن ماده محرک تقسرم سلولی در مغز استخوان و سنتز اریتروسرتها است.

اکاار

ن ه ر رن یوز ریوسرال آ ه هو ه ری ی رنیچن هوی سییک آ رن یر

اور ک آ یی

ج ا یز آ ه

گزینه  )2رن را نی  4رید ح ییو اسط سی رم ه ییرک قل ایرا ررک ااری سی رم ه ییرک قل سا اک اار ااج هوی  QRS Pآ ن ی
ایحیک ی یر ونریاو ی ثاس اار ی ک ر ی ااج  Tآ و.ره سلالهوی ایا ونر آ ه هو آن حو س یسر یحس یسس ن زاا هوی زی س ایوسک یرا
ن آن یص الح نِاا نیزی.ه وفرن اکاار
وآ  69رنص ی آو ییان ی ی
سوال  :آن ااج  Tرقس یی د ی اب ااج هوی  QRS Pق یین ری س؟؟ یون وفریه ر یلو دین؟؟ 

آنالیز سوال

گزینه  )4رن را نی  5رن اویو سی رال
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

غوز ریوسرال ص یی ر قل ایی

اکااری ص ییک زی

مبحث سوال  :الکتروکاردیوگرام ()206

ا و یز ص یی ی ل قل !!
سطح سوال  :نسبتا سخت

:5
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آزمونهای زیست لیموترش

9

گزینه 2

ولاالهوی سفی ی ن ح و ایاک رینر را یی هو او یوژهو ااراسیسهو یئازییایی هو اکآوای سوی ولاالهوی سفی ن یوق ح و
ه رنرین آ ی ژ رو ا ئیههو نی رینر
آار دا ن سلال زر ه ری ی ژ ناز یی ا ئیههوی ایر نی رینر ن اجن رو سلالهوی زر

ایاک

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1یفاسیسهو یوق ق ن یوواسیراز ه ری ی االسراسیسهو وی ر

ررک ژرک ر ینر

گزینه  )3هرن ولاالهوی سفی آجز یفاسیسهو یوق وی ر هوی ررک ژرک ه ری یاواالسراسیسهو رن ریوع ی رصوصک راو رینر
گزینه  )4هرن ولاالهوی سفی آحز آوز یی هو هی روایه اح ررک یی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی

سفرد

m

انوا گلبول

انوا سلول

نوتروفر

*

*

ائوزینوفر

*

*

بازوفر

*

سطح سوال  :متوسط

انوا گلبول سفرد

مح فعالرت
انوا سلول

بافت

co

گرانولوسرت

مبحث سوال  :گلبولهای سفید ()206

مح فعالرت
خون

ابال یئازییایی هو رنااونز آو سلالهوی س قورک راو ر ینر

آگرانولوسرت

خون

بافت

لنفوسرت

*

*

مونوسرت

*
*

مامروفاژ

h.
rs

1

to
o

گزینه 3

رن دید رنیز سیوه گ ایرک ا ی نی آن س ح یف ک ایرا اک ی
اوهک سیوه گ ایرک ا ی نی آن قل نرن آ.و اکآ ر
بررسی سایر گزینهها :

ک رن

گزینه  )2س
اک آ ر

گ ا.رک هم رن اوهک هم رن

گزینه  )4س

گ ایرک رن

دید رنیز ا ن اه نی آن یر ی هو

و ک رن ریز رن اوهک ا ی نرن ن اه نی آن

س ح یف ک ایرا اک ی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،مقایسهای ،دامدار

7

lim
oo

و ک ا ی نی آن س ح یف ک ایا ر رن اوهک
گزینه  )1س گ ایرک
ریز ییه ظیفن آن وه س گ ایرک ن حو ی ا ی اک آوا ی یسس

گزینه 1

مبحث سوال  :گردش مواد در جانوران ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

رن نیآ ن آو زییو ینیر سیسهو رن اغز یسروای اکریریمی رن صان راار ههی یر یز ولاال هوی ق از وهو اکیوآ ن یور آوان
یر ولاالهوی ق از رسروا هیچ غیی ی ررکاار هرچیه یز ونییک
ر اس س ح آن حجم ینیر سیس هو رن ییه وونضن زیور ای.ن
ولاالهوی ق از ریز وسرن اکو رر

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،مقایسهای ،دامدار

مبحث سوال  :گلبولهای قرمز ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

آزمونهای زیست لیموترش
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آو اجن آن ای

گزینه 4
روب رنسکی آوو ا.وص ا

آو شماره  : 1سلول روپوست فوقانیی

شماره  : 2سلول پارانشیم اسفنجیی سلال شماره  : 3سلول نگهبان روزنه ی
سلال شماره  : 4آوند چوبی سلال شماره  : 5آوند آبکشی

ی ول ه ری اس
یسس سلال هوی ن ااسرک سلالهوی زر
آیو ژ هو نی رینر ن آو ی صول وایا یظیم یی آن
رزیم RNAالک ا یزین رای ک یز ژ ا ئیههو نی یرجو اکرهی
سلالهوی هوری ر داب سلالهوی ا ر یوق ی و یس زی رک ه ری
بررسی سایر گزینهها :

m

گزینه  )1ا ییال الکا ی یز یسی هوی د ب یسسی آیوآ ییه یوق ژ سوزر رن DNA
آاهی نی هو رئا ک نیاارا لئا ی هو ژ رزیم سوزر
ااجار رن ه رن یسسی آ یی د آکهو
آیو اکاار
یی

ا ی

co

گزینه  )2سلالهوی اونیر.یم یسفیجک ردهاو ن زرنی قورن آن یراسیرزه ری ی یک یر ژی رانی نی یز ق ی نردیز هو آن یر ژی ایریویک
گزینه  )3ن زرنهوی آک رن ایرهک ی ین ر داب ق ین رینر

h.

11

گزینه 3

هراین آوز ه ری ن رن یییین آوز آ رن اار

آی.ر یه آک ن ویو ج ب اک ی آن یس ن ز یئ حوص یز سلالهوی ن ااسرک نی.ن ن ونهوی .ی

rs

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ب آ یی واان رن نی.ن یز دی نی ح س اک ی

ن ر ا ی یصلک

یرجو اکا ی ر

اک ایر ا ی ا ااالسرک یو غی ا ااالسرک آوا

گزینه  )2ری ی همد اک راو یصلک رن ا ی غی ا ااالسرک ییفو اک ی
ر رن

آنالیز سوال

to
o

گزنیه  )4یر ل ن ر ب اایر ا رک آن رن

ر داآک ا سط یت ین سلال ن ر رن

یر ل نی یرجو ررک ره آلین ییه سلال ر رن یسس ن آو واان ب اایر یز ار

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،خط به خط
جذب آب از طریق اسمز

صان اکوی ر ن ساآ یه یو راین و سپونی رن یق یف

یر ل نی یرجو اکره

مبحث سوال  :گردش مواد در گیاهان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

ایستگاه آموزشی این تست

lim
oo

ریشهها آب را از خاک جذب میکنند .آب از طریق فشار اسمزی وارد سلولهای تارهای کشنده میشود .به محض ورود آب به سلول تار کشنده پتانسیل آب
سلول تار کشنده افزایش می یابد .حال آب از این سلول به سلول مجاور آن منتقل می شود و این فرآیند در عرض ریشه تکرار می شود (آزمونهای زیست
شناسی لیموترش تطابق  96درصدی با کنکور اخیر) تا آب وارد آوند چوبی شود .آب درعرض ریشه از چند مسیر عبور می کند :مسیر پروتوپالستی و مسیر
غیرپروتوپالستی
مسیر پروتوپالستی

آب و مواد محلول در آن که از خاک وارد سیتوپالسم سلولهای تار کشنده شده است ،از طریق پالسمودسم ها از سیتوپالسم یک سلول به سیتوپالسم سلول
مجاور وارد می شود .به این مسیر ،مسیر پروتوپالستی می گویند.
مسیر غیرپروتوپالستی

مسیر غیر پروتوپالستی می تواند آب را در عرض پوست تا محل درون پو ست حرکت دهد .در محل درون پوست ،چوب پنبه موجود در نوار کاسپاری ،از حرکت
آب و یون های معدنی در مسیر غیرپروتوپالستی جلوگیری می کند .از این رو آب و یون ها مجبور به ورود به درون سیتوپالسم میشوند .نوار کاسپاری راهی برای
کنترل ورود آب و یونهای معدنی به درون آوند چوبی فراهم میکنند.
کشیده شدن آب از باال
هنگامی که آب در برگ با نیروی اسمزی از آوند چوبی خارج میشود ،یک کشش (یا مکش) در ستون آب موجود در آوند چوبی ایجاد می شود .به این پدیده
کشش تعرقی نیز می گویند .نیروی هم چسبی مولکولهای آب نیز توان ستون آب درون آوند چوبی را بسیار زیاد می کند و در نتیجه احتمال گسستگی را کاهش
می دهد .چسبندگی مولکول های آب به دیواره های آوند چوبی نیز به کشیده شدن آب به سمت باال کمک می کند .این نیرو دگرچسبی نامیده می شود.
رانده شدن آب از پایین
زیر درون پوست الیه ای به نام دایره محیطیه قرار دارد .یون های محلول در آب با صرف انرژی از سلول های دایره محیطیه به درون آوند چوبی می روند .ورود
فعال یون ها به آوند چوبی باعث کاهش پتانسیل آب آوند چوبی می شود و این امر به ورود آب به درون آوند چوبی کمک میکند .حرکت این یون های معدنی به
درون آوند چوبی باعث ایجاد فشار ریشه ای می شود.

6
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گزینه 3

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) آن ر ی یییین آو ا

را

هو نیرن ص ار ای ی و

ر داآک آ یث جار حاوب هایی ب آن سلالهوی اجو ن یز ق ی

اراقف ررکاار ( رد الف )
گزینه ب) آو ییجور ی رالل رن ون سلال ی ئی یو ر داآک اور یز یآ ی ب نای ی و رن ویو اکو رر ( رد ب )
گزینه ج) یرر.ون حاوبهو آیه سلالهوی ر داب

ی ئی هو ن سلالهویک ا ر

یوق اروآا یم االسرارسم ه ری ینخ اکره

( تایید ج )
گزینه د) حاوب های وال آ یرر.ون یز ق ی
ر ی رید ریز ایر .اار ( رد د )

m

ویوص

هوی ی ئی هو آن سلالهوی اجو ن اک ایری یز ق ی

هوی ویوص

ر ی ریز آن سلالهوی

گزینه ه) قا اره روب ییزییو ی.ون نی.نیی اک ایر اور یز ییجور حاوبهوی آزنگ اار ( تایید ه )

آنالیز سوال

13

گزینه 1

co

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،خط به خط

ر رن یسس ن ن ر اایر آن نی.ن نی یر ل اک ی

بررسی سایر گزینهها :

h.

ری لک یه ین ااسس ن هرو

مبحث سوال  :حبابدارشدگی ()206

سطح سوال  :سخت

rs

گزینه  )2سلال آو ریاین غی یییای س هم اوا سلال هوی الر.یم اک اار هم سلالهوی ردهاو ن زرنی ن یاط سلالهوی ردهاو
آ رن ر ن زرن هوی هاییک نی آ وه رینر
گزینه  )3یر ل ح س ب دن رنا ی ا ااالسرک دن رنا ی غی ا ااالسرک آ وه

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،خط به خط

ری لک یه ین ااسس ی یک ر رن یسس

اسط و ست هو ااسرت هم ونج اکو رر

to
o

گزینه  )4آوو یوظم آوون ب یز ق ی ن زرن هوی هاییک ونج اک اار آاین ی

ظیفن آوز

مبحث سوال  :گردش مواد در گیاهان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای حرکت آب در گیاهان 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 حرکت آب در

lim
oo

گیاهان رو ببینی یا به کانال آپارات لیموترش به آدرس  Aparat.com/limootoorshمراجعه کنید.

14

گزینه 2

ایظان یز سلالهوی نیس سوقن ویو و .انی سلالهوی ا ی ررک اکآو ا ی سلالهوی ا ی ررک اا
ن ااسرکی زایینیی هوری اک آوای
بررسی سایر گزینهها :

زییی ی سلالهوی سن راع آویس ی صلک ی یک

گزینه  )1سلالهوی یاک رن آ گ ویو و.ان اک ایر اوا سلالهوی ن زرنیی آوا ی سلالهوی ن زرنیی قورن آن اح ا ییال ری ری
گزینه  )3آ ک یز سلالهوی ااجار رن ن ااسس نی.ن آن رت ز یئ سیرااالسرک ن ون .ی

ار ایاسردک ای

و نی حفظ اک یی

گزینه  )4رن اا سس سوقن سلالهوی ا ر یز قای ییا ریز جار رینری هرور ان ن اکریریم ییه سلالهو یوق اال سرار سم ه ری
االسرارسم ررک ایری ب اایر غ ییک نی آن سلالهوی اجو ن ایرا یی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،خط به خط

مبحث سوال  :گردش مواد در گیاهان ()206

ی یز ق ی

سطح سوال  :نسبتا سخت

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  11آبان  79قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

در دوره کار قلب یک انسان سالم در حال استراحت ،شنیدن صدای اول قلب را پیش از شروع سیستول بطنها که مربوط به بسته شدن دریچه های
دولختی وسه لختی قلبی است .یک دهم ثانیه قبل از این اتفاق سیستول دهلیزها شروع میشود که ناشی از این است که تحریکات بافت گرهی در
سرتاسر بافت میوکارد دهلیزها منتشر شده است ( .همیشه اول تحریک داریم بعد عمل )
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  3.0 )2ثانیه پس از این اتفاق ما پایان سیستول بطنها را داریم فشار خون سرخرگ خارج شده از قلب به  023میلی لیتر در ثانیه نمی-
رسد ،این  023میلی لیتر بر ثانیه مربوط به زمانی است که اوج انقباض بطنها را داریم و فشار خون آئورت به این حد ماکسیمم میرسد( .آزمونهای
زیست شناسی لیموترش تطابق  79درصدی با کنکور اخیر) یعنی تقریبا وسطهای سیستول بطنها نه در پایان آن که فشار آئورت این مقدار باشد.

m

گزینه  )3بالفاصله بعد از شنیدن صدای اول قلب تحریکات از گره دهلیزی بطنی به دیواره بین دوبطن منتقل نمیشود .تحریکات زمانی که ما
صدای اول را میشنویم از دیواره بین دو بطن عبور کرده و در حال پخش شدن در میوکارد بطنها است .چون بخش  Qاز موج  QRSبراساس
تحریک میوکارد بطن است پس میتوان گفت موج تشکیل شده است و از دیواره بین دو بطن عبور کرده است.
گزینه  3.0 )4ثانیه قبل از این اتفاق میشود  3.0ثانیه بعد از شروع استراحت عمومی که مانعی برای خروج خون از حفرات قلب وجود ندارد بلکه
در استراحت عمومی دریچه های سینی بسته هستند و خون اجازه خروج ازقلب را ندارد.

آنالیز سوال

co

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :دورهی کار قلب انسان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت
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یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای گردش خون رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای فعالیت بافت
گرهی در انسان رو ببینی یا به کانال آپارات لیموترش به آدرس  Aparat.com/limootoorshمراجعه کنید.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

کار قلب
ون قل اوا سن ا حلن یصلک یسس
ی ف یسر یحس ورااک ب سی رالنیرااود رهلیز ریوسرال نآ و.س آن نیاو آ ه

ج سی رال آ ه ریوسرال رهلیز

m

مرحله اول  :استراحت عمومی
رن ییه ا حلن رهلیزهو آ ه هو رن حول یسر یحس ه ری رن ییه ا حلن
ا یز سیوه گ هو آن رهلیزهو ینر اک اار رنیچن هوی ر سن ورک آوز
ا رن حول ینر ا آن آ ه هو اک آوا آیوآ ییه آوی رریجن
ه ری
آدی یم رن یسر یحس ورااک رنیچن هوی رهلیزی آ یک آوز ه ری یاو رنیچنهوی
ا یز آ ه هو ونج ررک اار ییه ا حلن  0/4ثورین
سییک ای آ رن ه ری
ا ینر ا آن رهلیزهو آن ولس ز ا رن
قال ایه .ی نآیو
ییه ا حلن ینر آ ه هو اک اار

rs

h.

co

مرحله دوم  :سیستول دهلیزها و دیاستول بطن ها
ااج  Pن رن ا حلن یسر یحس ورااک آن جار ا آار هم ی یا وا ا
یسس یرااود رهلیزهو رن ییه ا حلن صان اک وی ر یور و ه س ن
یرااود رهلیزهو آ یآ آو یسر یحس آ ه هو آار آیوآ ییه هم ی یا آ ه هو رن
حو س ریوسرال آن س اک آ ر ییه ا حلن  0/1ثورین قال اک .
رن قک آو یرااود وا رهلیزهو120ایلک یر ا ینر ه آ ه اک اار
رن ییه ا حلن ااج  QRSرن حول ای و یره یسس

lim
oo

to
o

مرحله سوم  :سیستول بطن و دیاستول دهلیزها
رن یآر یی سی رال آ ه هو رنیچن هوی ر سن ورک آ رن اک اار و ا آن رهلیزهو آوزرد رر آو آ رن ا ییه رنیچن هو ص یی ی ل قل ییجور اک
اار هم ی یا ااج  QRSای و یرن یسس یز  Sو ارن یسس
ا ی ینر س گ ا.ک اک اار و آن او هو آ ر ا ن اه ینر س گ ئان اک
یز سایک رید رنیچن هوی سییک ای آوز اک اار
اار و آن آویس هو یر ی هو آ س ییه ا حلن  0/3ثورین قال اک  .قک  00ایلک یر ا ینر ه س گ اک اار  50ایلک یر ا رن ه
آ ه آوقک اک اور
ن رنیچن هوی سییک آ رن ا ر و ا یز س گ هو آن آ ه هو آ رد رر ص یی ر قل
رن ییه ا حلن ااج  Tرن حول ای و یره یسس اس یز
ییجور اک اار آ ه هو آن حو س نیاو آ اک و رر

رن رهویس آ یز ی رو ااج  Tا حلن یسر یحس ورااک ن رن
و .یی وا ااج  Pیآر یی یرااود رهلیزهو یریان رینر

رهلیزهو آ ه هو ه ر رن حو س نیاو ه ری ا ع اک اار ا حلن یسر یحس ورااک

یه انیمیشن خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای گردش خون رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای فعالیت بافت
گرهی در انسان رو ببینی یا به کانال آپارات لیموترش به آدرس  Aparat.com/limootoorshمراجعه کنید.
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گزینه 2

مطلب ملرد نظریه داروین رن ین اوط آو یررووب قای ک ییه یسس ن رن ه جر یسی افراد مه تطابق برشتر با محرط رینر ی برشترین
تعداد زاده نی ا ی اک یی ی آیوآ ییه فراوانی نسبی برخی صفات یز ر لک آن ر

رید افزایش اکیوآ

بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) رین یه هیچ یقالوو ک یز

ر یاس نییه وزیین آ یسوس رظ ین

ژ

یاک یررووب قای ک رنسرن ( تایرد الف )

گزینه ب) ییه وزیین هم اب وزیین قالن!! ن رد ب
گزینه ج) رن یآر ی وفریم ن  :رن ه جر یسی یی یری ن وآ آی .ر ی آو احیط رینر ی آی .ر یه
ر اک آ ک صفو یز ر لک آن ر

یر زیر نی ا ی اک یی ی آیوآ ییه ی ی یرک

رید ییزییو اکیوآ نتایرد ج

گزینه د) رین یه ح یک یز یاعژرک آیو ریو نری آیچون هیچک ررکر ر س یاع ژرک دک ه س یصال؟؟ ( رد د )

m

نکته مهم  :وزیینهوی ییه سایل ن آ یی نظریه ترمربی انتخاب طبرعی آ نسک یی ی دیزهوی ق.یدک یز

آنالیز سوال

co

نوع سوال  :استداللی و خط به خط  ،دامدار

19

مبحث سوال  :نظریات داروین ()404

گزینه 4

رناک ی 

سطح سوال  :نسبتا سخت

رنی دای ورل را نیی احیط زر وک جور ینی آن یکباره خالی ا یسسی رن ییه راع ی دای وارنزییک رووهورک حلقهها حدواسط نداریم ن ا آاط
بررسی سایر گزینهها :

h.

آن ی دای غیی ی

نیجک و آرایری رن شناخت سرر تحول گونهها راو ریارنآوای

گزینه  )1رنی دای ورل را نییی تغرررات اندک رن قال زاو منجر به تغرررات ناگهانی اکااری آو غیی احیط یزآیهنیره وارنهوی قالکی

rs

ا ییط آ یی جویدزییک وارنهوی ج ی ی یهم اکو رر
گزینه  )2رن ی دای غیی

نیجکی رن ا

غیی رهی ی سو رونژرک جر یس اب انتخاب طبرعی و شارش حرک رانش راو رینر

گزینه  )3رنی دای ورل را نیی وارنهو آن ا

زاو قا رکی ردون غیی ی دی یرک ر .یر ی سنگوارهها ن مستقیمترین شواهد تغییرگونهها
نیجک اایه ی نی ینیئن اکرهی

غیی ی

نوع سوال  :استداللی و خط به خط  ،دامدار

11

مبحث سوال  :الگوهای تغییرات ()404

گزینه 4

با توجه به شک مقاب  :گونه  2مه حشرهخوار است با افزایش
منبع غذاییاش در محرط افزایش مییابد (.این اتفاق برا گونهها
دیگر نرز در صورت افزایش منابع غذاییشان میتواند رخ دهد).
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1وارن هوی  1و  4آو یییین ایوآ غ ییکاو ارفو
زیوری آن ریوی ا.ر ک ار ن سه ی ح.

یسس یاو ااوهس

این ا ییوی جیاآک رینر

گزینه  )2وارن هوی  1و  4ن رینیی یت ریوی ا.ر ک ه ری اک ایری آوهم رید
یت جر یس نی .یی رهی

سطح سوال  :نسبتا سخت

lim
oo

آنالیز سوال

ه ری ی رن ه ر ی دای ورل را نیی

to
o

وارنزییک هو (منظور دگر مرهنی)وایا

زاو قا رک ن ی یرهوی نیجک سا

.یی وارنهوی ج ی اکااری رن ییه راع

گزینه  )3وارن هوی  4 3ن و راس این ریرن این ه ری ی یک ویو این اکآوای
وارن ی  5ن ح.
آوهم ارفو

این یسس ی یک وااس این یسس اس ایا غ ییک

هو

یسس

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط  ،دامدار

مبحث سوال  :سهرههای کامرون ()404

سطح سوال  :نسبتا سخت

11
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گزینه 3

ییه ریرن ن آونهو ری ی ی ژرا یپ ااساارن ی ریرن رن رهور یردو ی ژرا یپ ساالال اورن نی رینری آیوآ ییهی ه وز ژرا یپ ن یو آو ی اور یی ااو ررکا ااری
اس ژرا یپ ااسرنی ریرن ریز آو ن یو رن ریرنی واال ارفو یسس
نقای یه جز ی زی س ایوسک رن سویس یرا
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ژرا یپ ال نی حوص یز نا زیدا متفاوت از ژنوترپ والد ماده ار یسس یاو اک ایر مشابه والد نر یا متفاوت از آن آوا
گزینه  )2ژرا یپ اااه ااجار رن ریرنی حدامثر رینیی ر
گزینه  )4وواسهوی ییجور ا

ا.وآن آو یی ید یسس ن

اسط ی یه اک ایر ااین یی ید آوا ی ابال یز ایز

و یرن ا

یز ی اور ر آ یآ جار رینر

اا ن ر ن ABآو اا ن اور ن BCوواس  Bاسط ه

ر ی اک ایر ییجور اار (گامتی مه در هر دو والد مشابه باشد ،هرگز موفق به لقاح نخواهد شد)

20

گزینه 3

m

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و خط به خط

مبحث سوال  :جمعیت شبدر ( )405سطح سوال  :متوسط

co

یو رن جر یرک رن حول ورلی ی ی یرک یی یر رو و ص نهر زیداس  4آ یآ یی یر اغلاب آوا ی آن ییه ا یک یسس ن :
1

)← A = 2a ← 2Aa = 4 × (aa

3

1

=a

فراوانی نسبی ژنوترپ ها مختلف برابر :

1
6

3

= aa

=A

4
6

= Aa

آ یآ آو :

= AA
1

h.

قا وفرن ی سایل ر اس ی ی یرک یی یر رو و ص آن یی یر غو

4
6

2

=

4
9
8
9

طبق گزینه ها نسبت فراوانیها خواسته شده :

یی یر هرازیداس اغلاب آن هر زیداس :

4

گزینه 3

یبی

یی یر غو

8

آن هرازیداس غو

2:

to
o
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1

rs

یی یر هر زیداس آن هرازیداس غو

1 :

یی یر اغلاب آن غو

:

1

ااز هوی ی یه رن ی زر ی ی رن قک ا یم ایراز یسس ن ییه ی فوق آو فییت

ااز هوی ی یه رن هیدو ا یم ایاز ارفو

یسس

یه نکته هم یادتون باشه  :تبادل قطعه  DNAبرن دو مروموزوم جهش است.
یهو اانر ی ل رورنسس آار
گزینه 1

lim
oo
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سوی وزیینهو رنسس ویای ا

یر

فراوانی افراد دارا گروه خونی به جز  × 5 = Oافراد دارا گروه خونی .0.4 + O
یز ق یک اکریریم ی ی یرک هرنی و هوی ارک آ یآ  1یسسی اس آو ییه ح وب رینیم :

f(O) = .04 ← f(OO) = 0019 ← 9 f(OO) = 0069 ← f(OO) + 5 × f(OO) + 0004 = 1

آو اجن آن وفرنی سایل ن  f(A) = f(B) + .02یز ق یک دا  f(A) + f(B) + f(O) = 1اک ای وفس  f(A) = .04 :و  f(B) = .02یسس
ی ی یرک یی یر رینیی و

ارک هموزیگوس .0.0 = f(BB) = 0004 + f(AA) = 0019 + f(OO) = 0019 :

ی ی یرک یی یر هتروزیگوس .004 :
ر اس ی ی یرک افراد هموزیگوس به افراد هتروزیگوس :

23

6
19

=

39
94

گزینه 1

ییه جهت تغررر جمعرتهای آ وه

محرط یساااسی محرط رن ایجاد تنو رن یی یر نقشاای ر ینر .تنو بر اثر جهش ،نوترمربی و آمرزش ناهمسااان

پسندانه و  ...افزایش اکیوآ
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  5 )2عام رن غیی

زیرنی ژرک راو رینر  )1 :جهش  )2رانش  )3شارش  )4آمیزش غیرتصادفی  )5انتخاب طبیعی

ن رن ییه ایو جهش سبب ایجاد آل ها جدید اکاار
گزینه  )3یررووب قای ک آو حذف آل ها نامطلوب یز جر یسی اک ایر سرما جمعرت نی غیی ره
گزینه  )4رانش ژن و انتخاب طبرعی ،رن غیی ی ی یرک
زیرنهوی ژرک جر یسهوی ج ی ا

اار

هو ااث یر

رن وارنزییک رو ایهیک اک ایری سا واگرایی برشتر آیه

آزمونهای زیست لیموترش

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  11آبان  79قلم چی

24

12

گزینه 4

ایز یررووآک یو ه ف رین یو غی صوریکی اوا  3و ایز ای.نی رن ایز غی هر و ا ی یرن ی ی یرک یی یر هر زیداس ییزییو
وهو ییا یپ اغلاب ری اکاار ییزییو یی یر رو و ص رن جر یس
یی یر و ص وهو اکیوآ ی هرچییه اک ای وفس ییزییو ییا یپ غو
غیی رن ی ی یرک ر اک هو
یاع ن ییزییو اک ره ن ایز غی هر و ا ی یرنی یاع ن رن جر یس ییزییو ای آ
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1رن ایز هوی هر و ا ی یرن رن
ای.و ر ی آو اکن ر رن رن ه ر راع ایز !

ایزیی ییزییو ی ی یرک ر اک یی یر اغلاب ری

گزینه  )2رن ایز هوی هر و ا ی یرن رن
نقای یه جز ی زی س ایوسک رن سویس یرا

ایزیی وهو ی ی رک ر اک یی یر هر زیداس ری اکااری ااث آار ییا یپ رن ایز
ین اوط آو ایز هر و ا ی یرن یسس رن ین اوط آو رن ایز ص ق ررک ی

اکااری رن رن

ایزی یحررول ایز

آو
رن

co
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گزینه 2

m

وهو ییا یپ اغلاب ری اکاار ایز هوی غی صوریک آو یییین ی ی یرک
گزینه  )3رن ایز غی هر و ا ی یرن ییزییو ییا یپ غو
هو ن غیی ررکرهی ک دا ی ی یرک ر اک ژرا یپ هو ن غیی اکرهی ی سو رون ژرک جر یس ن غیی اکرهی
ن ایز هوی غی صوریک یز وایا غیی رهی ی سو رون ژرک جر یسهو ه ری

رن قک یررووب قای ک آو غیی رن ی ی یرک
جر یس غیی اک ی

گزینه  )1رن اون

هو آن رراول ح ف ا

h.

بررسی سایر گزینهها :

ژ یو ژ هوی یی ورک آن

گزینه  )4رن ایز هو

یر ا و ی آیه ر جر یس جوآنجو و رری ر جر یس رن حول ورل آوقک ایهی اور

هو نی غیی ررکره ی آن قان ابول رن یسیید ی ن ن سا ییزییو یاع را یاک اکااری ی ی یرک

روهر و ا ی یرنی ی ی یرک ژرا یپهوی رو و ص هر زیداس ییزییو یویرن ژرا یپهوی و ص وهو ایهی یویس

to
o

آنالیز سوال
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گزینه  )3را یاک ا را ی ی یرک
ثوآس اکاور

هو ا لابی ی ی یرک

هو ژرا یپهو ردون غیی ی ا

سو رون ژرک

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :عومال برهم زننده تعادل جمعیت ()405

سطح سوال  :متوسط

هو
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