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

پیش آزمون شماره 3
8317/81/81

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســــــــــــواالتــــــ
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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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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
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

m
co
h.
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شما عزیزی که برای درس زیستت به درصد خوب فکر میکنی ،امسالت رو با لیموترش برو جلو و مطمئن

to
o

باش کسب بهترین نتیجه برای شما توی زیست کنکور  98دور از انتظار نیست.
اما تا یادمون نرفته راجب امسال و برنامههای ویژه ای که برای کنکور  98داریم براتون بگیم :
اگر میخواید با زیست شناسی لیموترش به هدفت که پزشکی هست برسی بدون که امسال خدمات ما
کامال متفاوت با بقیه

lim
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لیموترش در طول سال تحصیلی امسال  02مرحله آزمون زیست شناسی ویژه کنکور  02 + 89مرحله
پیش آزمون به طور کامال رایگان با جوایز ارزنده برگزار میکنه!!

حاال خودت میدونی دوست گلم که حاضری تا ته راه کنکور  89رو با ما بیای یا نه 
تموم دوستانی که پارسال در لیموترش بودن می تونن برای همکاری با گروه ما ( در هر زمینه که توانایی دارند) با
تلگرام  https://t.me/azmoon_limootoorshیا شماره تماسهای  77127597212و یا شمارههای ثابت
 72126961127یا  72196792969تماس بگیرند.

برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید

Limootoorsh.com

صفحه 3
limootoorsh.com

زیست شناسی کنکور  – 89پیش آزمون مرحله سوم
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گروه آموزشی لیموترش

ویژه آزمون  19آبان 87

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل مینماید؟
در همهی مهرهدارانی با ...................
 )1قلب چهار حفرهای ،بخش اعظم انتقال اکسیژن به بافتها برعهده هموگلوبینِ اریتروسیت است.
 )2گردش خون مضاعف ،سطح مبادلهی گازهای تنفسی از الیهی نازکی از بافت پوششی تشکیل شده است.
 )3پردهی دیافراگم کامل ،هر سرخرگی که خون را از قلب خارج میکند ،غنی از گاز اکسیژن است.
 )4توانایی تخمگذاری ،هر رگ خارج شده از سطح تنفسی دارای کمترین تراکم دیاکسیدکربن است.

-2

با توجه به شکل های مقابل ،در هر جانوری که دارای دستگاه گردش خون نوع  ..............باشد ،لزوما .............

-3

m

 2 )1همانند نوع  – 1سرخرگ تغذیهکننده میوکارد قلب ،حاوی تراکم باالی اکسیژن است.
 1 )2برخالف نوع  – 2دیاکسید کربن به طریق انتشار از سلولها وارد مایع میان بافتی میشود.
 1 )3همانند نوع  – 2سوخت اصلی سلولها توسط خون به اندامها منتقل میگردد.
 2 )4برخالف نوع  – 1زایش اریتروسیتها در درون مغز استخوان صورت میگیرد.

-4

h.

co

در انسان سالم هر رگی که  ............میگردد و  ............میتواند ............
 )1به قلب وارد – جهت خون آن به سمت پایین باشد – به کمک دریچههای النه کبوتری مانع از بازگشت خون شود.
 )2از قلب خارج – حاوی خون غنی از اکسیژن است – بیشترین حجم خون را در خود ذخیره کند.
 )3به قلب وارد – جهت خون آن به سمت باال باشد – در هر زمان از دورهی کار قلب خون را وارد دهلیز نماید.
 )4از قلب خارج – حاوی خون با تراکم باالی  CO2است – بخشی از انرژی سیستول قلب را ذخیره کند.
چند مورد از مطالب زیر در ارتباط با انعقاد خون درست است؟
 پروترومبین موجود در پالسما تحت تاثیر مادهای که از الیهی پیوندی مویرگها آزاد میگردد ،شکسته میشود.

rs

 بر میزان تجزیه آدنوزین تریفسفات در بعضی از سلولهای خونی افزوده میشود.
 میزان نشت کلسیم به درون سیتوپالسم پالکتها ،در ناحیهی آسیب دیده ،افزایش مییابد.
 مواد ترشح شده از پالکتها سبب اتصال آنها به یکدیگر میشود.

-5

چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل میکند؟

to
o

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

در دوران جنینی ساختاری که در تولید گلبول قرمز دارای نقش میباشد................. ،
الف ـ میتواند محل مرگ اریتروسیتهای پیر در بزرگسالی باشد.
ب ـ میتواند در طول زندگی فرد محل استقرار لنفوسیتها باشد.
د ـ نمیتواند دارای حفرههایی با قطر متفاوت باشد.
ه ـ نمیتواند مادهیمحرک تقسیم سلولی سنتز کند.
5 )1

4 )2

3 )3

lim
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ج ـ قطعا تا آخر عمر حفظ شده و میتواند وظایف دیگری انجام دهد.

2 )4

-6

با توجه به شکل که انقباض بطنها را در یک دورهی کار قلب نشان میدهد ،در نقطهی  .............برخالف نقطه ............. ،3
 – 4 )1بیشترین مقدار خون درون دهلیزها مشاهده میشود.
 – 5 )2شبکه گرهی میوکارد قلب تحریکات را عبور نمیدهد.
 – 2 )3خون بازگشتی از سیاهرگها به حفرات باالیی قلب وارد میگردد.
 – 1 )4موج انقباضی بطنها در میوکارد در حال انتشار است.

-7

هر گلبول سفیدی که فاقد  .....................است ...................... ،دارد.
 )2توانایی حرکات آمیبی – ژنهای رمزکننده پروتئین مکمل را
 )1توانایی فاگوسیتوز – گیرندهی آنتی ژنی اختصاصی
 )4توانایی ترشح هیستامین – در مبارزه با سلولهای سرطانی نقش
 )3گیرندهی آنتی ژنی – به صورت غیر اختصاصی فعالیت

صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot
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گروه آموزشی لیموترش
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به طور معمول ................ ،در  ................برخالف ماهی ،خون  ................را به  ................منتقل میکند.
 )2سرخرگ پشتی – خرچنگ دراز – روشن – اندامها
 )1سیاهرگ پشتی – کرم خاکی – تیره – سطح تنفسی
 )4سرخرگ شکمی – کرم خاکی – روشن – اندامها
 )3سیاهرگ شکمی – خرچنگ دراز – تیره – سطح تنفسی

-9

در ارتباط با زایش اریتروسیتها درون مغز استخوان ،بر اثر  .................امکان ندارد  .................یابد.
 )2آسیب به مخاط معده – مصرف اسیدفولیک در مغز قرمز کاهش
 )1کمبود آهن – تعداد گلبولهای قرمز درون خون کاهش
 )4کم رسیدن  O2به بافتها – تعداد گلبولهای قرمز افزایش
 )3کم خونی داسی شکل – گروهی از رگهای خونی انسداد

- 10

با توجه به شکل روبهرو که ساختار برگ یک گیاه علفی را نشان میدهد ،سلول بخش  ................سلول بخش ................

m

co

 1 )1همانند ــ  ،2واجد ژن رمزکنندهی کوتیکول در مرکز تنظیم ژنتیک خود است.
 2 )2برخالف ــ  ،3قادر است انرژی نوری را از طریق رنگیزهها به انرژی شیمیایی تبدیل کند.
 2 )3همانند ــ  ،4در صورت مختل شدن عملکرد ،در باز شدن روزنههای آبی منتهی الیه آوندچوبی نقش دارد.
 1 )4برخالف ــ  ،4با اتصال عوامل تنظیمکننده به آنزیم RNAپلیمراز ،رونویسی از ژن پروتئینها را انجام میدهد.

rs

h.

 - 11کدام عبارت در مورد عبور آب از عرض ریشه گیاه صحیح میباشد؟
 )1آب برای عبور در ریشه تنها میتواند از مسیر پروتوپالستی یا غیرپروتوپالستی استفاده کند.
 )2نیروی همچسبی نقش اصلی در مسیر غیر پروتوپالستی و پروتوپالستی ایفا میکند.
 )3بیشترین آبی که گیاه جذب میکند بهواسطه زوائد حاصل از سلولهای روپوستی ریشه است.
 )4کنترل ورود آب و مواد معدنی به درون آوند چوبی توسط یک الیه مومی صورت میگیرد.
 - 12کدام عبارات در ارتباط با پدیده بذر افشانی هوا در گیاه ارکیده درست است؟
الف ـ همواره باعث توقف صعود شیرهی خام درون عناصر آوندی میشود.

to
o

ب ـ با ایجاد اختالل در کار سلول غربالی مانع از ترابری آب در گیاه میگردد.
ج ـ با انتشار حبابها بین سلولهای فاقد پالسمودسم همراه است.

د ـ حباب هوا تنها از طریق النهای تراکئیدها به سلولهای مجاور منتشر میشود.
ه ـ افزایش فشار ریشهای میتواند مانع از ایجاد حبابهای بزرگ شود.
 )1الف  -د

 )2ب  -ه

 )3ج  -ه

lim
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 - 13در همهی گیاهان علفی یکساله ،کنترل  .............برعهده  .............است.
 )1ورود مواد به داخل گیاه از طریق ریشه  -داخلیترین الیه سلولی پوست
 )2باز و بسته شدن روزنههای هوایی – هر سلول با دیواره غیریکنواخت
 )3حرکت آب در مسیر پروتوپالستی – خارجیترین الیه استوانهی مرکزی
 )4خروج بخار آب از سطح گیاه فقط – روزنههای هوایی موجود در برگها

 )4ج  -د

 - 14همهی سلولهای موجود در بخش  ..................گیاه عشقه ،میتوانند ..................
 )1روپوست برگ – با ترشح پوستک از سلولهای زیرین خود محافظت کنند.
 )2نوک ساقه – در تشکیل سه نوع بافتهای اصلی نقش داشته باشند.
 )3روپوست ریشه – به کمک زوائد سیتوپالسمی خود پیوستگی شیره خام را حفظ کنند.
 )4پوست ساقه – از طریق پالسمودسم آب و مواد غذایی را به سلولهای مجاور انتقال دهند.

 - 15در دوره کار قلب یک انسان سالم در حال استراحت .............. ،شنیدن صدایی در ابتدای سیستول بطنی.............. ،
 0/1 )1ثانیه قبل از – تحریکات بافت گرهی در سرتاسر بافت میوکارد دهلیزها منتشر شده است.
 0/3 )2ثانیه پس از – فشار خون موجود در سرخرگهای خارج شده از قلب به  120میلیلیتر بر ثانیه است.
 )3بالفاصله بعد از – تحریکات توسط گرهی دهلیزی-بطنی به دیوارهی بین دو بطن منتقل میگردد.
 0/4 )4ثانیه قبل از – مانعی برای خروج خون از حفرات قلب وجود ندارد.

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←
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 - 16چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسبی تکمیل مینماید؟
« مطلب کلیدی نظریهی داروین در ارتباط با انتخاب طبیعی بیان میکند که » ..................
الف ـ فراوانی نسبی برخی آللها در یک جمعیت ،در طول زمان کاهش یا افزایش مییابد.
ب ـ مادهی خام تغییر گونهها منابع بیانتهایی را برای انتخاب گونهها فراهم میکند.
ج ـ افرادی که تطابق بیشتری با محیط دارند فراوانی نسبی صفات را تغییر میدهند.
د ـ وجود فنوتیپ های سازگار با محیط ،ناشی از تنوع ژنی در جمعیت است.
2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

m

 - 17براساس الگویی که  ..................نمیتوان گفت که ..................
 )1تغییرات اندک در طول زمان منجر به تغییرات ناگهانی میشود – شرایط برای جایگزینی گونههای جدید فراهم میگردد.
 )2در مدت زمان طوالنی رویدادهای تدریجی سبب تشکیل گونههای جدید میشود– عوامل تغییردهندهی ساختارژنی جمعیت نقشدارند.
 )3گونهها به مدت زمان طوالنی ،دچار تغییرات چندانی نشدهاند – مستقیمترین شواهد گونهها آثاری را در خود ثبت کردهاند.
 )4محیط زندگی جانداران به یکباره خالی شدهاست – حلقه های حدواسط در شناخت سیرتحول گونهها موثر هستند

h.
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 - 18باتوجه به شکل روبهرو کدام گزینه به طور صحیح بیان شده است؟
 )1گونه های  1و 3به دلیل تفاوت در ماده غذایی شباهت اندکی به گونه  5دارند.
 )2گونه  4برخالف گونه  2می تواند با گونه  1یک جمعیت را تشکیل دهد.
 )3گونه  3برخالف گونه  4دارای منبع غذایی متفاوت از نیای مشترک است.
 )4در صورت افزایش حشرات در محیط گونه  2بیشترین فراوانی را پیدا می کند.
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 - 19در جمعیت تعادلی از گیاه شبدر که ژن خود ناسازگار توسط  4آلل ( A3 ،A2 ،A1و  )A4در جمعیت کنترل میشود ،قطعا .................
 )1ژنوتیپ کالله ی حاصل از رشد زیگوت متفاوت از ژنوتیپ والدین خود است.
 ) 2ژنوتیپ آلبومن موجود در دانه ،حداقل دارای دو آلل مشابه با یکدیگر است.
 )3ژنوتیپ رویان موجود در دانه ،متفاوت از پوستهی اطراف دانه است.
 )4درگامتهای ایجاد شده توسط والدین رویان ،آلل مشابهی دیده نمیشود.
 - 20کدام گزینه زیر ،عبارت را به طور نامناسب تکمیل مینماید؟

در برر سی یک جمعیت درحال تعادل ،برای صفتی با دو آلل  Aو  ،aسه نوع ژنوتیپ وجود دارد ،اگر فراوانی افراد با ژنوتیپ  Aaچهار برابر
افراد با ژنوتیپ  aaباشد ،در این جمعیت نسبت فراوانی افراد  .................از نسبت فراوانی افراد ناخالص به غالب ................. ،است.
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 )1هتروزیگوس به هموزیگوس غالب – بیشتر
 )3هموزیگوس مغلوب به هتروزیگوس – بیشتر

 )2مغلوب به غالب – کمتر
 )4غالب به هموزیگوس غالب  -بیشتر

 - 21چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل میکنند؟

« براساس نظریهی ترکیبی انتخاب طبیعی ،گوناگونی موجود در خزانهی ژنی جمعیتها میتواند به سبب  .................باشد» .

 تبادل قطعه بین دو کروموزوم

 تکثیر کروموزومهای والدین در فرزندان

 تشکیل ساختارهای  4کروماتیدی در سلول زاینده جنسی
2 )2
1 )1

 لقاح تصادفی گامتهای نر و ماده با یکدیگر
4 )4
3 )3

 - 22در جمعیتی در حال تعادل از انسان ها ،در صورتی که فراوانی افراد دارای گروه خونی به جز  Oاز  5برابر افراد دارای این گروه
خونی 4/44 ،بیشتر باشد و شرایط  f(A) = f(B) + 4/2در جمعیت برقرار باشد ،به توجه به احتماالت ،نسبت فراوانی افراد
هموزیگوس به هتروزیگوس در صفت گروه خونی چقدر است؟
)1

9
61

)2

3
4

)3

61
9

 - 23هر عاملی که بر  ....................جمعیت موثر است ،امکان ندارد ....................
 )1تعیین جهت تغییر – تنوع بین افراد افزایش یابد.
 )2حذف آللهای نامطلوب – سبب تغییر سیمای جمعیت گردد.
 )3تغییر خزانهی ژنی – در پیدایش آللهای جدید نقش اساسی داشته باشد.
 )4تغییر فراوانی آللهای – در گونهزایی سبب واگرایی بیشتر بین خزانههای ژنی جدا شده ،گردد.

)4

4
3
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گروه آموزشی لیموترش

 - 24در صورت آمیزشهای انتخابی در جمعیت که منجر به  ...................فراوانی نسبی افراد  ...................شود ،قطعا ..................
 )1افزایش – مغلوب – احتمال آمیزش بین نزدیکان محتملتر است.
 )2کاهش – هتروزیگوس – فنوتیپ افراد در انتخاب جفت موثر است.
 )3افزایش – غالب – تغییری در ساختار ژنی جمعیت ایجاد نمیشود.
 )4کاهش – هموزیگوس – در جهت افزایش تنوع درون جمعیت عمل میکند.
 - 25تحت تاثیر  ....................همواره در جمعیتهای در حال تعادل.................... ،
 )2انتخاب طبیعی – ساختار ژنی جمعیت دچار تغییر میشود.
 )1شارش ژن – تعادل واردی -هاینبرگ برهم میخورد.
 )3نوترکیبی – فراوانی آللها دست خوش تغییرات میگردد )4 .آمیزش ناهمسان پسندانه – فراوانی همه ژنوتیپها افزایش مییابد.
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