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

پیش آزمون شماره 5
1991/09/16

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســــــواالتــــــــــــ
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گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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تعداد سواالت در هر فصل
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 .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 91

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  91سوال

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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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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جزوات باال تا پایان آبان ماه در فروشگاه سایت
قابل خرید و استفاده میباشد.

برای کسب اطالعات الزم با پشتیبانی سایت در تماس باشید.
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زیست شناسی کنکور  – 89پیش آزمون مرحله پنجم

-1

ویژه آزمون  61آذر 89

گروه آموزشی لیموترش

به طور معمول ،مواد غذایی در کرم خاکی  .................پس از عبور از  .................بالفاصله وارد بخشی میشوند که .................
 )2همانند ملخ – چینهدان  -گوارش مکانیکی غذا را شروع میکند.
 )1برخالف ملخ  -مری  -امکان ذخیره موقتی غذا را فراهم میکند.
 )3همانند گنجشک  -معده  -محل اصلی جذب مواد غذایی میباشد )4 .برخالف گنجشک  -سنگدان  -گوارش شیمیایی غذا را آغاز میکند.

 - 2کدام گزینه درباره هر بخشی از لوله گوارش که گوارش کربوهیدراتها در آن صورت میگیرد ،درست است؟
 )1جذب مواد به مویرگهای خونی موجود در الیه زیرمخاط امکان پذیر است.
 )2گروهی از سلولهای استوانهای بافت پوششی ،ترشح موسین را انجام میدهند.
 )3توسط پرده صفاق از خارج به سایر اندامهای حفره شکمی اتصال پیدا کرده است.
 )4آنزیمهای کربوهیدراز در غشای درونی سلولهای ترشحکننده سنتز و سپس اگزوسیتوز میشوند.

m

 - 3با ترشح  .................از سلولهای سازنده ،ممکن است  .................افزایش یابد.
 )2گاسترین  -ترشح یون هیدروژن در لولههای سازنده ادرار
 )1سکرتین  -ترشح آنزیمهای تجزیهکننده در لوله گوارش
 )4گاسترین  -تولید پیکهای دومین در سلولهای برونریز معده
 )3سکرتین  -آزادشدن بیکربنات به خون اطراف لوله گوارش

co

 - 4در انسان بالغ و سالم ،حین  .................دستگاه تنفس .................
 )1ورود هوای ذخیره دمی به  -فشار مایع کاهشدهنده اصطکاک افزایش مییابد.
 )2ورود هوای جاری به  -جناغ با حرکت به جلو ،فاصلهاش با نای افزایش مییابد.
 )3خروج هوای جاری از  -انقباض ماهیچههای شکم به خروج هوا از ششها کمک میکند.
 )4خروج هوای باقی مانده از  -دیافراگم گنبدی شکل شده و حجم قفسه سینه کاهش مییابد.
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 - 5در نمودار الکتروکاردیوگرام طبیعی قلب انسان در فاصله .................
 Q )1تا  ،Rمانعی برای خروج خون از حفرات قلب وجود ندارد.
 )2پایان  Tتا شروع  ،Pجریان الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره دوم منتقل میشود.
 S )3تا پایان  ،Tحجم خون درون حفرات پایینی قلب به شدت کاهش مییابد.
 R )4تا  ،Sصدایی طوالنی و بم از سمت راست قفسه سینه شنیده میشود.
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 - 6هنگامیکه  .................هورمونهای بیشتری به خون آزاد میکند ،هیچگاه  .................افزایش نمییابد.
 )2قشر فوق کلیه  -بازجذب غیرفعال در بخش مرکزی کلیه
 )1قشر فوق کلیه  -تراوش پالسما به کپسول بومن
 )4هیپوفیز پسین – غلظت ادرار موجود در مثانه
 )3هیپوفیز پسین  -بازجذب آب در بخش صعودی لوله هنله
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 - 7در هر بخشی از نفرون یک انسان سالم که  .................قطعا  .................میشود.
 )1غلظت یون هیدروژن نسبت به سایر نقاط بیشترین است – بیکربنات با صرف انرژی بازجذب
 )2بازجذب فعال توسط سلولهای مکعبی صورت میگیرد – آب تابع قوانین اسمز بازجذب
 )3اوره بدون صرف انرژی همراه با آب بازجذب میگردد – نمک با مصرف  ATPبازجذب
 )4نمک با صرف انرژی وارد سلولهای مکعبی میگردد – یون هیدورژن به داخل نفرون ترشح

 - 8به طور معمول ،هر جانوری که .................
 )1سادهترین دستگاه گردش مواد را دارد ،زنش مژکهای درون لولههای دایرهای ،آب را حرکت میدهد.
 )2مبادله گازهای تنفسی در سطح پوست انجام میدهد ،رگ پشتی نوعی سیاهرگ است که خون را به سمت سر میبرد.
 )3طناب عصبی شکمی دارد ،خون پس از خروج از انتهای رگها با انقباض ماهیچههای بخشهای عقبی رانده میشود.
 )4گردش خون بسته و قلب دو حفرهای ،معموال خون سرخرگ شکمی پس از عبور از  4الیه کمان آبششی غنی از اکسیژن میشود.
 - 9در کدام گزینه هر جانوری که ویژگی گفته شده را دارد ،ماده زاید نیتروژندار مقابلش را دفع میکند؟
 )1جانوری که دارای قلب دو حفرهای است  :سادهترین ماده زاید نیتروژندار
 )2جانوری که طناب عصبی شکمی دارد  :پیچیدهترین ماده زاید نیتروژندار
 )3جانوری که سیستم تنفس نایی دارد  :ماده زاید نیتروژندار با کمترین سمیت
 )4جانوری که حفره گلویی خود را حفظ میکند  :سبکترین ماده زاید نیتروژندار
 - 10هر حرکت گیاهی که  .................است نمیتواند نوعی حرکت  .................باشد.
 )2به سمت محرک خارجی  -تاکتیکی
 )1تحت تاثیر محرک خارجی  -غیرفعال
 )4در بخشهای مرده گیاه – فعال
 )3با رشد نابرابر گیاه همراه  -القایی
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ویژه آزمون  61آذر 89

 - 11کدام گزینه زیر در رابطه با ترجمه  mRNAصحیح است؟
 )1همواره توالی آخرین کدون مستقر در جایگاه  Pریبوزوم ،مشابه توالی آخرین کدون موجود در جایگاه  Aاست.
 )2هیچگاه توالی اولین آنتیکدون جایگاه Pنمیتواند مشابه آخرین کدون موجود در جایگاه Pریبوزوم باشد.
 )3هیچگاه توالی آخرین کدون جایگاه  Aمشابه توالی اولین آنتیکدون موجود در جایگاه  Aریبوزوم نمیباشد.
 )4همواره توالی آخرین آنتیکدون مستقر در جایگاه  Pریبوزوم ،مشابه توالی آخرین آنتیکدون موجود در جایگاه  Aاست.
 - 12چند مورد ،عبارت زیر به طور مناسب تکمیل مینماید؟
در سلولهای زنده ................ ،میتواند منجر به  ....................گردد.
 یک  – mRNAسنتز چند نوع رشتهی پلیپپتیدی

 یک اپران – ساخت چند نوع پروتئین

 یک ژن – سنتز چند نوع آنزیم
4 )2
5 )1

 یک پروتئین – ساخت همهی RNAها
2 )4
3 )3

m

 چند نوع ژن – سنتز یک پروتئین

 چند نوع  – mRNAساخت یک نوع آنزیم

co

 - 13جهش  ...............در مولکول  DNAجاندار مورد مطالعه ژاکوب و مونو ،نمیتواند سبب تغییر ..................شود.
 )1جانشینی – فعالیت محصول حاصل از بیان ژن
 )2نقطهای نوع دوم – در اندازه رونوشت اولیه از ژن
 )3تغییر چارچوب – بیان ژن کنترل کننده یک صفت
 )4نقطهای نوع اول – سبب تغییر در اندازهی رشتهی الگوی رونویسی
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 - 14در آزمایش بیدل و تیتم بر روی قارچ نوروسپوراکراسا ،همهی هاگهایی که ...............
 )1تحت تاثیر اشعهی  Xقرار میگیرند ،با افزودن آرژنین به محیط کشت توانایی رشد را کسب میکنند.
 )2در محیط کشت غنیشده رشد میکنند ،فقط در حضور اُرنیتین و سیترولین و آرژنین رشد میکند.
 )3قادر به رشد در محیط کشت حداقل نیستند ،غلظت پیش مادهی  Xدر محیط افزیش مییابد.
 )4دچار تغییر در مادهی وراثتی خود شدند ،فاقد توانایی سنتز نوعی خاصی از آمینواسیدها هستند.
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 - 15در صورت جهش نقطهای نوع  ...............در بخش ساختاری ژن رمزکننده نوعی پروتئین در نورونها ،لزوما ...............
 )1جانشینی – رونوشت حاصل از رونویسی ،اندازهای همانند قبل از جهش خواهد داشت.
 )2افزایشی – در پی فعالیت آنزیمهای دستگاه همانندسازی ،جهش قابل انتقال به سلولهای دختر است.
 )3کاهشی – اگر در رشتهی غیرالگو باشد ،تولید پلیپپتید با اختالل مواجه نمیگردد.
 )4تغییر چارچوب – مانعی برای شناسایی و اتصال راه انداز به  RNAپلیمراز وجود ندارد.
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 - 16در طی فرآیند ترجمه در ریبوزومهای اشریشیاکالی در رودهی بزرگ انسان ................. ،قطعا .................
 )1پس از ورود اولین  tRNAبه جایگاه  – Aدومین پیوند پپتیدی تشکیل میشود.
 )2پس از خروج سومین کدون از جایگاه  tRNA – Pحامل سه آمینواسید در ریبوزوم حضور دارد.
 )3قبل از دومین جابه جایی ریبوزوم – تنها یک مولکول آب تولید گردیده است.
 )4قبل از خروج  tRNAاز جایگاه  – Pتعداد پیوندهای پپتیدی برابر جابهجاییهای ریبوزوم است.

 - 17از رشته مکمل توالی رو به رو ،رونویسی صورت گرفته است ،در حین ترجمه mRNAی حاصل درون ریبوزوم............... ،
 ( TAATACATGTGTACGTTTTGAACT……...جهت ترجمه)
 )1تا لحظهی قبل از آخرین جابهجایی ریبوزوم 4 ،پیوند پپتیدی در جایگاه آمینواسیدی ایجاد شده است.
 )2در آغاز مرحله ادامهی ترجمه ،مولکول ناقل آمینواسید با توالی آنتی کدونی  AUGوارد جایگاه Aمیشود.
 )3نزدیک ترین آمینواسید به آخرین  tRNAخارج شده در جایگاه ،Pآمینواسید فنیل آالنین است.
 )4هرگاه  tRNAحامل  3آمینواسید در جایگاه  Aباشد 8 ،پیوند هیدروژنی جایگاه  Pشکسته میگردد.
 - 18با توجه اپران لک در باکتری اشریشیاکُالی ( )E.coliمیتوان گفت در  ..................گلوکز و وجود الکتوز در محیط زندگی
باکتری .................. ،میگردد.
 )1حضور – RNAی چند ژنی در سیتوسل ترجمه و انواعی پروتیئن تولید
 )2عدم حضور – اتصال مهارکننده به اپراتور سبب خاموش ماندن اپران
 )3حضور – حباب رونویسی در جایگاه آغاز رونویسی اپران لک تشکیل
 )4عدم حضور – عامل تنظیمکننده به پروتئین تنظیمکننده متصل

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  79به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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گروه آموزشی لیموترش

 - 19درون سلول های کبدی انسان ،هر مولکول حاصل از رونویسی که دارای  ................است ،قطعا ..............
 )1رونوشت جایگاه آغاز رونویسی – در طی بلوغ توالیهایی از آن حذف میگردد.
 )2ساختار و شکل سهبعدی – توسط  RNAپلیمراز  ІІІرونویسی میشود.
 )3توانایی سنتز پیوند – در درون محل ساخت خود فعالیت میکند.
 )4رونوشتهای اگزونی – سنتز یک رشتهی پلیپپتیدی را برعهده دارد.

توجه  :دانش آموزان عزیز برای نمونه تستهای آمادگی بیشتر از پیش آزمونهای قبلی برای فصلهای زیست  1را
استفاده کنید.
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