اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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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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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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به طور معمول در بافتهای  .................هر سلول .................
 )1انسانی  -غیر عصبی که در بافت عصبی حضور دارد ،فعالیت میلین سازی در اطراف آکسونها و دندریتها را دارد.
 )2گیاهی  -که دارای قدرت تقسیم و فاقد واکوئل مرکزی است ،توانایی ایجاد سه بافت متمایز را در گیاه دارد.
 )3انسانی  -که تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک است ،برای انقباض نیاز به نشت یون کلسیم به داخل سلول دارد.
 )4گیاهی  -تمایز یافته موجود در بافت اپیدرمی ریشه ،توانایی شکستن پیوندهای موجود در مولکول گلوکز را دارد.

-3

درون سلولهای موجود در دیوارهی معده ،برخی واکنش دهندههای زیستی که  .................میتوانند .................
 )1آدنوزین تری فسفات میسازند – در غشای پالسمایی سلول قرار داشته باشند.
 )2درون هسته فعالیت میکنند – در سیتوپالسم ساخته شوند.
 )3درون سیتوپالسم فعالیت دارند – درون هسته سنتز شوند.
 )4توسط ریبوزومهای سیتوسول ساخته می شوند – با صرف انرژی از سلول ترشح شوند.

-4

در محل اصلی جذب مواد غذایی در انسان ،جذب ................
 ) 1هر مولکول فاقد رمز ژنتیکی در آن ،بدون مصرف انرژی زیستی صورت میگیرد.
 )2تریگلیسیریدها به مویرگ لنفی موجود در ریزپرز ،به طریق انتشار انجام میپذیرد.
 )3برخی مواد موجود در آن ،با فعالیت گروهی از ویتامینها افزایش مییابد.
 )4همهی قندهای ساده از طریق پروتئینهای ناقل و به کمک یون سدیم میباشد.

m
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در سلولهای جانوری ،هر اندامکی که  .................میتواند .................
 )1محل وقوع آخرین تغییرات بر روی پروتئین است – در مرحله  G1چرخه ی سلولی مضاعف شود.
 )2گوارش درون سلولی را برعهده دارد – در نخستین خط دفاع غیراختصاصی دارای نقش باشد.
 )3محل سمزدایی در درون سلول است – وزیکولهای را به جایگاه پذیرنده ارسال میکند.
 )4در سنتز بیشترین مولکول غشا نقش دارد – آزاد سازی یون کلسیم را انجام دهد.
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کدام گزینه در ارتباط با لوله گوارش نشخوارکنندگان به درستی بیان شده است؟
 )1پس از عبور غذا از بخشی از معده که آنزیم گوارشی سلوالز را ترشح میکند ،وارد دهان میشود.
 ) 2هر بخشی که دارای چین خوردگی است ،جذب مونومرهای حاصل از تجزیه سلولز را انجام میدهد.
 )3هر بخشی که محتویات آن توسط مری تامین میشود ،جذب بخشی از مواد حاصل از گوارش را انجام میدهد.
 )4هر بخشی که درون آن آنزیم سلوالز یافت میشود ،سلولهای آن در غیاب اکسیژن انرژی زیستی کمتری تولید میکنند.

-7

چند مورد به درستی عبارت زیر را تکمیل مینماید؟
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به طور معمول ،بخش  ................در ملخ................ ،
 )1آغاز کنندهی گوارش مکانیکی – برخالف نشخوارکنندگان ،بعد از نخستین محل ذخیره موقت غذا قرار دارد.
 )2محل اصلی جذب مواد غذایی – همانند انسان ،در فشرده سازی و جذب آب نقش ندارد.
 )3بعد از آغاز گوارش شیمیایی – برخالف گنجشک ،نزدیکترین محل به مخرج جانور است.
 )4بعد از دومین محل ذخیره موقت غذا – همانند کرم خاکی ،فاقد توانایی گوارش مکانیکی غذا است.

« به طور معمول ،در یک انسان بالغ  ................برخالف  ................در سمت  ................بدن قرار گرفته است» .
الف ـ بخش تولید کنندهی صفرا – رودهی کور – راست

ب ـ بخش انتهایی مری – کولون باالرو – چپ

ج ـ بخش اعظم پانکراس – طحال – چپ

د ـ آپاندیس – بخش بیشتر معده – راست

ه ـ بخش انتهایی معده – راست روده – چپ
1 )1

-8

2 )2

3 )3

4 )4

در سلولهای بدن یک جانور ،هر .................
 ) 1مولکول لیپیدی که دارای زنجیره اسید چرب است ،فاقد توانایی تشکیل درشت مولکول میباشد.
 ) 2مولکول پروتئینی که توانایی هیدرولیز پیوند بین مولکولهای گلوکز را دارد ،قطعا دارای عمل اختصاصی است.
 ) 3درشت مولکولی که نقش ذخیره برای تولید انرژی زیستی دارد ،فاقد گوارش درون سلولی است.
 )4مولکول با ساختارسه بعدی ویژه که آب تولید میکند ،قطعا در محل تولید خود فعالیت مینماید.

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

کدام مورد نمیتواند به طور صحیحی بیان شده باشد؟
 )1ترشح بیش از حد سلولهای درونریز معده ،میتواند سبب افزایش ترشح بیکربنات از بخشی در پشت معده شود.
 ) 2هورمون ترشح شده از روده با اثر بر گیرنده خود در سلول هدف ،در خنثی کردن کیموس معده نقش دارد.
 ) 3در صورت اختالل در ترشح صفرا ،مواد غذایی مدت زمان کمتری در روده باریک باقی میمانند.
 )4در محل تولید صفرا ،گروهی از درشت مولکولها میتوانند درون فضای سلول هیدرولیز شوند.
کدام گزینه زیر به طور نامناسبی عبارت را تکمیل مینماید؟
در دستگاه تنفس انسان ..................

m

 )1در هنگام غیرمسطح بودن دیافراگم ،فشار بین دو جدارهی جنب منفیتر میشود.
 )2در هنگام مسطح بودن دیافراگم ،دندهها به سمت باال و بیرون حرکت میکنند.
 )3در صورت کمبود اکسیژن در کیسههای هوایی ،رگهای اطراف آن تنگ میشوند.
 )4در فرد مبتال آسم ،بافت پیوندی موجود در نای سبب همیشه باز بودن آن میشود.

 - 11کدام مورد نمیتواند عبارت را به درستی تکمیل نماید؟
« در سینه سرخ هنگامی که هوا از  ..................خارج میشود ،میتواند » ..................

h.

co

 )1نای  -در سطوح تنفسی جانور تهویه هوا صورت بگیرد.
 )2کیسههای هوادار پیشین  -میزان  O2خونِ ششها رو به کاهش باشد.
 )3کیسههای هوادار عقبی  -هوای کیسههای هوادار پیشین به نای وارد شود.
 )4ششها  -هوا به کیسههای هوادار وارد شود.

 - 12چند مورد عبارت را درست کامل میکند؟

هر جانوری که  ..................دارد ،قطعا  ..................است.

rs

 تنفس پوستی – فاقد نایژک

 گردش خون مضاعف – دارای پرده دیافراگم کامل
 تنفس نایی – دارای گردش خون باز
1 )1

2 )2

to
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 تنفس به صورت ششی – فاقد لقاح خارجی

3 )3

4 )4
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 - 13کدام مورد صحیح بیان شده است؟
 )1خروج آب از روزنههای برگها ،سبب کاهش فعالیت سلولهای پریسیکل در ریشه میشود.
 )2الیههای آندودرمین در درون پوست گیاهان دانهدار ،در کنترل ورود مواد نقش دارند.
 )3اختالف فشار اسمزی در سلولهای پوست ریشه ،سبب حرکت آب در مسیر پروتوپالستی میشود.
 )4روزنههای هوایی در بخشهای جوان گیاه ،تنها محل برای خروج آب از گیاه هستند.
 - 14در همه ی جانورانی که واجد گردش خون  ................هستند ،قطعا ................
 )1ساده – خون پس از عبور از سطح تنفسی ،ابتدا به اندامها میرود.
 )2باز – خون غنی از اکسیژن از انتهای باز برخی سرخرگها وارد فضای میان بافتی میشود.
 )3مضاعف – در شبکههای مویرگی CO2 ،از مایع بین سلولی به داخل مویرگها انتشار مییابد.
 )4بسته – خون ورودی به قلب از طریق سیاهرگهایی با تراکم  CO2باال ،تامین میشود.
 - 15کدام مورد در ارتباط با منحنی الکتروکاردیوگرام مقابل نادرست است؟

 )1پس از نقطهی  Aتا نقطهی  ،Bمانعی برای ورود خون به بطنها وجود ندارد.
 )2از نقطهی  Cتا نقطهی  ،Bصداهای اصلی قلب شنیده نمیشود.
 )3در نقطهی  Bبرخالف نقطهی  ،Cامواج الکتریکی در بافت گرهی میوکارد بطنها هدایت میشود.
 )4در نقطهی  Aهمانند نقطهی  ،Cدریچههای قلبی باز هستند و خون را وارد بطنها میکنند.

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←
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 - 16چند مورد ،عبارت مقابل را به طور مناسبی کامل میکند؟ « در یک دورهی طبیعی از کار قلبِ انسان بالغ» ................ ،
 بیش از نیمی از زمانی که دهلیزها در حال استراحت هستند ،خون از دهلیزها خارج میشود.
 بالفاصله بعد از شنیدن صدای دوم قلب ،بطنها شروع به سیستول میکنند.
 دریچههای سینی مانع از خروج خونِ بطنها ،از زمان آغاز موج  Tتا شروع موج  QRSبعدی میشود.
 گره پیشاهنگ بالفاصله بعد از پایان موج استراحت بطنها ،تحریک میگردد.
 مدت زمانی که خونی وارد بطنها نمیشود برابر با فاصله زمانی بین صدای دوم تا صدای اول بعدی است.
4 )4
3 )3
2 )2
1 )1
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 - 17در همهی رگهایی که بیشترین خون را در خود جایی دادهاند................ ،
 )1پس از شبکهی مویرگی و دریافت خون سرخرگ قبل از آن ،به قلب میروند.
 )2وجود دریچههای النه کبوتری بازگشت خون به قلب را تسهیل میکند.
 )3خون غنی از دیاکسیدکربن را به دهلیزها وارد میکنند.
 )4بیشترین ظرفیت هموگلوبین در ترکیب با گاز اکسیژن است.
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 - 18به طور معمول در انسان بالغ و سالم ،امکان ندارد در صورت  ..................در مویرگهای ..................
 )1افزایش فشار خون – درون کپسول بومن ،مقدار گلوکز وارد شده به لوله ادرار ساز افزایش یابد.
 )2کاهش فشار اسمزی – اطراف لولهی هنلهی پایین رو ،حجم نهایی ادرار افزایش پیدا کند.
 )3کاهش فشار خون – درون کپسول بومن ،جهت دفع سموم ،ترشح آنها افزایش پیدا کند.
 )4افزایش فشار اسمزی – اطراف لوله نزولی هنله ،غلظت ادرار کاهش پیدا کند.
 - 19در بخشی از نفرون که  ..................نمیتواند که ..................
 NaCl )1بازجذب نمیشود – بازجذب آب صورت بگیرد.
 )3داروها ترشح میشوند – بازجذب غیرفعال بیکربنات صورت بگیرد.

 )2متیونین بازجذب میشود – ترشح  Hرخ دهد.
 )4آب بازجذب نمیشود – بازجذب فعال  NaClرخ دهد.
+
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 - 20در کلیه سالم یک انسان سالم ،مقدار ..................
 )1اوره برخالف یون پتاسیم ،در سرخرگ آوران بیشترین مقدار آن است.
 )2نمک همانند پنی سیلین ،در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.
 )3یون هیدروژن برخالف بیکربنات ،در سرخرگ وابران بیشتر از سیاهرگ خروجی از کلیه است.
 )4گلوکز همانند فنیل آالنین ،در ادرار از مقدار ترشح شده آن کمتر است.
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 - 21در یک فرد سالم و بالغ ،در طی انعکاس تخلیه ادرار ،با افزایش فشار درون مثانه ..................
 )1پیام عصبی توسط نورونهای دستگاه عصبی پیکری به نخاع ارسال میگردد.
 )2اسفنگتر داخلی مثانه تحت تاثیر اعصاب پیکری ،نشت یون  Ca2+به داخل سلولهایش صورت میگیرد.
 )3گیرندههای مکانیکی تحریک شده و با کمک دستگاه عصبی پیکری میتوانند سبب انقباض مثانه شوند.
 )4گیرندههای مکانیکی تولید پیام عصبی کرده و اعصاب پیکری میتوانند انعکاس تخلیه را مهار نمایند.

 - 22به طور معمول .................. ،برخالف  ..................در بخش دانه دار کلیهها منحصرا  ..................میشود.
 )2نمک – اوره – با صرف انرژی زیستی ،بازجذب
 )1بیکربنات – آب – بدون صرف انرژی زیستی ،بازجذب
 )4پنی سیلین – یون هیدروژن – با صرف انرژی  ،ATPترشح
 )3گلوکز –  – NaClبا صرف انرژی  ،ATPبازجذب
 - 23چند مورد در ارتباط با کلیه یک انسان بالغ و سالم درست است؟

الف ـ بخشی از نفرون که اوره بازجذب می شود ،سدیم با انتقال فعال بازجذب میشود.

ب ـ در بخش دانه دار کلیه بازجذب سدیم منحصرا با صرف انرژی زیستی صورت میگیرد.
ج ـ افزایش پروتئین گلومرول باعث افزایش فشار تراوشی کلیه میشود.
د ـ فعال شدن اعصاب سمپاتیک سبب تراوش بیشتر از سلولهای کپسول بومن میشود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 - 24کدام مورد نمیتواند عبارت زیر را به طور صحیحی کامل کند؟
« سارکولم در میونِ ماهیچه ای حلقوی لب» .................. ،
 ) 1برای انتقال دهنده تحریکی دارای گیرنده اختصاصی است.
 )3توسط غالفی از جنس بافت پیوندی پوشیده شده است.

 )2دارای منافذی است که طی فواصل منظم تکرار میشوند.
 )4با پایانه آکسونی عصبهای مغزی سیناپس تشکیل میدهد.
صفحه 3
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 - 25در طی نوعی انقباض در ماهیچههای بدن انسان که  ..................ممکن نیست ..................
 )1گیرندههای حس پیام عصبی تولید میکنند – جابه جایی یون در دو سوی سارکولم صورت بگیرد.
 )2پیام حرکتی از قشر خاکستری مخ صادر میشود – مصرف انرژی زیستی درون میونها افزایش یابد.
 )3نوار روشن ناپدید میشود – تشکیل کمربندی از پروتیئنها در استوای سلول صورت بگیرد.
 )4واحد انقباضی سارکومر یافت نمیشود – بدون تحریکات اعصاب خودمختار ،نشت یون کلسیم انجام شود.
 - 26بخش احاطه کنندهی  ..................فاقد توانایی  ..................است.
 )1دستهی تارهای اسکلتی – اتصال به سختترین نوع بافت پیوندی
 )3میون – انتقال نیروی حاصل از هم پوشانی اکتین و میوزین

 )2میوفیبریل – جذب کلسیم موجود در سارکوپالسم
 )4مجموعه تارچهها – اتصال به انتقال دهندهی عصبی

m

 - 27در بخشی از استخوان که  ، ..................همواره ..................
 )1حفرات متعددی مملوء از مغز استخوان یافت میشود – گروهی از سلولهای خونی تولید میشوند.
 )2سلولهای بافت استخوانی به دور مجرایی آرایش مییابند – کالژن را به داخل مجرای هاورس ترشح میکنند.
 )3توسط سیستم هاورس در برگرفته شده است – سلولهای استخوانی قدرت تقسیم باالیی دارند.
 )4در حفرهی مرکزی آن اسید فولیک مصرف میشود – در فضای بین سلولی کالژن و مواد کلسیم دار یافت میشود.

co

 - 28در گیاهان هر حرکتی  ..................فتوتروپیسم نوعی جنبش  ..................محسوب میشود.
 )2که در اثر محرک خارجی انجام پذیرد برخالف – غیرفعال
 )1که در برگها صورت بگیرد همانند – القایی
 )4که برگشت ناپذیر باشد برخالف – غیرالقایی
 )3که اندام در حال رویش انجام میدهد همانند – فعال

h.

 - 29مفصل بین استخوانهای  .................از نوع  .................بوده و توسط  .................نگه داری میشود.
 )2ران و درشت نی – نیمه متحرک – ماهیچهها
 )1جمجمه – نیمه متحرک – رباط خارج مفصلی
 )4زند زیرین و زبرین – متحرک – رباط داخل مفصلی
 )3لگن و ران – متحرک – کپسول رشتهای
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 - 30نمیتوان گفت در ساختار بدن انسان................. ،
 )1ماهیچهی سه سر بازو همانند ماهیچه توام ،در سطح پشتی بدن قرار دارد.
 )2استخوان درشت نی برخالف نازک نی ،در مفصل زانو شرکت دارد.
 )3ماهیچهی پشتی بزرگ در مجاورت ماهیچهی ذوزنقهای قرار گرفته است.
 )4تمامی دندهها در مفصل با استخوان جناغ قرار دارند.
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