اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســــــــــــواالتــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 2

گروه مولفان
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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

lim
oo

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 10

پــیش آزمــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  03سوال

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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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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صفحه 2

زیست شناسی کنکور  – 89پیش آزمون مرحله دوم

گروه آموزشی لیموترش
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در یک انسان سالم ،هر بخشی از لوله گوارش که توانایی  ................را دارد ،نمیتواند ................
 )۱جذب ویتامینهای موثر در روند انعقاد خون – در عمل هورمون آلدوسترون نقش داشته باشد.
 )۲ترشح ماده قلیایی – سنتز هورمون موثر در زایش اریتروسیتها را بر عهده داشته باشد.
 )۳جذب مواد دارویی – واجد ماهیچهای با واحدهای انقباضی متعدد باشد.
 )۴تولید پروتین مکمل – جذب ویتامینهای محلول در آب را با صرف انرژی انجام دهد.

-2

چند مورد به طور مناسب متن زیر را کامل مینماید؟
باتوجه به شکل مقابل ،سلولهای  ................بخش سلولهای بخش ................

 1 همانند ـ  ،۲درصورت آسیبدیدگی میتوانند در زایش اریتروسیتها اختالل ایجاد کنند.
 5 برخالف ـ  ،۳میتوانند همانند غده پرستات نوعی ماده قلیایی را سنتز و ترشح کنند.

 4 همانند ـ  ،1میتوانند در برهم زدن محیط پایدار اطراف بعضی سلولها نقش داشته باشند.
۱ )۱

-3

m

 5 برخالف ـ  ،4میتوانند مقادیر فراوانی کلسیم در خود ذخیره کنند.
۲ )۲

۴ )۴

۳ )۳

کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور نادرست کامل کند؟

co

« بخشی از  ................که  ................میتواند » ................

-4

h.

 )۱معده گاو – همواره غذا را برخالف جاذبه جابهجا میکند – با ترشح آنزیم بعضی از مونومرهای دیوارهی سلولی را قابل جذب کند.
 )۲معده گوزن – سبب افزایش غلظت غذا میشود – مهمترین واکنش دهندههای زیستی را ترشح کند.
 )۳دستگاه گوارش گاو – با غذای دوباره جویده شده در ارتباط است – مونومرهای سلولز را جذب کند.
 )۴دستگاه گوارش اسب – درجذب گلوکز نقش دارد – گلیکوژن را به صورت برون سلولی گوارش دهد.

کدام مورد در ارتباط با دستگاه گوارش نشخوارکنندگان درست است؟

to
o

rs

« بخشی از معدهی گاو که » ................
 )۱به دم نزدیکتر است ،برای تجزیه مواد غذایی آنزیمهایی را به بیرون ترشح میکند.
 )۲اثراتی از باکتریها درآن قابل رویت است ،میتواند جذب مواد موجود در لولهی گوارشی را داشته باشد.
 )۳تنها از یک بخش معده مواد به آن وارد میشوند ،هضم شیمیایی سلولز را آغاز میکند.
 )۴در معرض غذای دوباره جویده شده قرار میگیرد ،هر آنزیم سنتز شده در متابولیسم آنها نقش ایفا میکند.

-6

به طور معمول در بدن انسان بالغ ............ ،در سمت  ............قرار دارند.

-7
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در دستگاه گوارش انسان ............... ،به دنبال  ................دور از انتظار است.
 )۱شروع حرکات دودی در ابتدای روده باریک – افزایش کشیدگی دیوارهی معده
 )۲کاهش چین خوردگیهای معده – افزایش حجم کیموس موجود در دوازدهه
 )۳افزایش ورود بیکربنات به داخل دوازدهه – افزایش ترشحات غدد درون ریز معده
 )۴کاهش انقباضات دریچهی کاردیا – تحریک گیرندههای مکانیکی گلو
الف ـ طحال

ب ـ آپاندیس

ج ـ کولون نزولی

د ـ بخش انتهایی مری

ه ـ غدهی تیروئید

و ـ کیسهی صفرا

 )۱موارد «الف» « ،ج» و «ه» – موافق یکدیگر
 )۳مورد «و» همانند «ب» – مخالف مورد «ج»

 )۲مورد «د» برخالف «الف» – مخالف مورد «ه»
 )۴موارد «ب» « ،د» و «و» – موافق یکدیگر

چند مورد ،عبارت زیر به طور مناسب تکمیل مینماید؟
در طی انعکاسهای موجود در لولهی گوارش................ ،
الف ـ برای مدتی ،هوا درون مجاری تنفسی محبوس میماند.
ب ـ انقباضات ماهیچههای ناحیه کاردیا متوقف میگردد.
ج ـ زبان کوچک و حنجره برخالف جهت همدیگر حرکت میکنند.

د ـ بخشهای مختلفی از ساقهی مغز بر روی عملکرد هم تاثیر میگذارند.
۱ )۱

۲ )۲

۳ )۳

۴ )۴

صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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در رودهی باریک انسان بالغ ،جذب هر مادهی غذایی که  .............لزوما .............
 )۱با کمک یون سدیم رخ میدهد – گوارش شیمیایی آن در داخل دهان آغاز میگردد.
 )۲با انتقال فعال انجام میشود – تحت تاثیرآنزیمهای گوارشی درون روده قرار میگیرد.
 )۳نهایتا وارد لنف میگردد – با فعالیت آنزیم لیپازِ پانکراس تجزیه میشود.
 )۴بدون صرف انرژی صورت میگیرد – از طریق ریزپرزها جذب میشود.

-9

کدام گزینه زیر ،عبارت را به طور نامناسب کامل مینماید؟

گروه آموزشی لیموترش

« در ساختار لولهی گوارش فرد بالغ ،هر بخشی که توانایی  ................دارد» ................ ،

m

 )۱هضم شیمیایی – جذب مواد غذایی انجام میدهد.
 )۲گوارش مکانیکی – در دفاع غیراختصاصی نقش دارد.
 )۳جذب ویتامینها – تحت تاثیر اعصاب خودمختار قرار دارد.
 )۴ترشح آنزیمهای گوارشی – توسط صفاق پوشانده شده است.

- 11

در ساختار لولهی گوارشی انسان............. ،
 )۱ترشح قویترین آنزیمهای گوارشی توسط داخلیترین الیه آن صورت میگیرد.
 )۲مواد محلول در چربی جذب سلولهایی مستقر بر روی غشای پایه میگردند.
 )۳جذب ترکیبات معدنی با صرف انرژی از طریق پروتئینهای غشایی ریزپرز انجام میپذیرد.
 )۴شبکهها ی مویرگی مستقر در پُرز مونومرهای جذب شده را از طریق سیاهرگی به کبد منتقل میکنند.

rs

h.

co
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حرکات دودی در معدهی انسان  .............حرکات موضعی .............
 )۱برخالف – در به جلو رانده شدن مواد غذایی موجود در روده نقش دارد.
 )۲همانند – به کمک انقباضات ماهیچههای طولی و حلقوی صورت میگیرد.
 )۳همانند – به دنبال اتساع لولهی گوارش و تحریک اعصاب آن آغاز میگردد.
 )۴برخالف – در ابتدای روده با شدت بیشتری انجام میپذیرد.

 - 12فردی به دنبال رسوب کلستر ول در مجاری صفراوی ،پس از مراجعه به پزشک و تشخیص ابتالء به سنگ کیسهی صفرا برای

to
o

شخص ،مجبور به جراحی و خروج کیسه صفرا از بدن خود شد ،کدام گزینه زیر در صورت بهبود ،برای فردرخ میدهد؟
 )۱جذب ویتامینهای دخیل در فرآیند انعقاد خون متوقف میشود.
 )۲محتویات صفرا بدون ورود به دوازدهه ،وارد رگ خونی میشوند.
 )۳اثر آنزیمهای گوارشی بر رنگهای صفرا همچنان ادامه مییابد.
 )۴ترکیبات صفرا در حین افزایش فشار اسمزی رسوب میکنند.
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 - 13به طور معمول ،بخشی از لولهی گوارش که در  .............است ،در  .............بعد از قسمتی قرار دارد که نمیتواند .............
 )۱کرم خاکی ،اولین محل ذخیرهی موقت – ملخ – محل گوارش مکانیکی باشد.
 )۲ملخ ،دومین محل گوارش مکانیکی غذا – گنجشک – اولین محل گوارش مکانیکی باشد.
 )۳گنجشک ،اولین محل گوارش شیمیایی – ملخ – دومین محل گوارش مکانیکی باشد.
 )۴گاو ،اولین محل گوارش موادغذایی – گنجشک – اولین محل ذخیرهی موقت غذا باشد.
 - 14با توجه به شکل مقابل ،سلولهای شماره  ............سلولهای شماره ..............
 C )۱همانند –  ،Aگیرنده غشایی اختصاصی برای غدد درون ریز معده دارند.
 A )۲برخالف –  ،Bدارای دستگاه غشایی درونی گسترش یافته هستند.
 B )۳همانند –  ،Cبا آزادسازی یون کلسیم ترشحات خود را به درون مجرا میریزند.
 C )۴برخالف –  ،Aبا ترشح پپسین هضم پروتئینها را در لولهی گوارش آغاز میکند.

 - 15در پرندهی شهد خوار .............
 )۱طی بازدم ،همهی هوای غنی از اکسیژن که درکیسههای هوادار وجود دارد ،از طریق نای تامین میشود.
 )۲در زمانی که میزان هوای درون دستگاه تنفس کمترین مقدار خود را دارد ،درون ششها فشار منفی ایجاد میگردد.
 )۳در زمانی که هوای کیسههای هوادار عقبی به ششها وارد میگردد ،هوای بدون اکسیژن از کیسههای هوادار جلویی خارج میشود.
 )۴طی بازدم ،همهی هوای تهویه نشدهی کیسههای هوادار از طریق نای به ششها منتقل میگردد.

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←
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 - 16با توجه به شکل مقابل ،بخش مشخص شده با حرف .............
 ،B )۱تحت مکش قفسهی سینه ،خون بیشتری را به قلب باز میگرداند.
 CO۲ ،D )۲از فضای میانبافتی به داخل شبکهی مویرگی انتشار مییابد.
 ،A )۳همانند سرخرگ بندناف ،حاوی خون با تراکم باالی  CO۲است.
 ،C )۴درهنگام بازشدن ،کشش سطحی مایع پوشاننده سطح آن ،کاهش مییابد.

 - 17در جانوارانی که سطح تنفسی آنها  .............است هیچگاه .............
 )۱در خارج بدن قرار گرفته – فشار اسمزی در انتهای مویرگ از فشار تراوشی بیشتر نیست.
 )۲محل دفع مواد زائد نیتروژندار – چهار نوع بافت اصلی مشاهده نمیگردد.
 )۳در درون بدن قرار گرفته – اسکلت در خارج بدن تشکیل نمیشود.
 )۴سطح پوست بدن – مواد غذایی مستقیما بین خون و سلولها مبادله نمیشود.

m

ی ..................
 - 18در طی  ..................طول تارهای ماهیچهی  ..................هوا ِ
 )۱کاهش – بین دندهای دمی – تهویه شده از مجاری تنفسی خارج میشود.
 )۲افزایش – بین دندهای بازدمی – مرده در تماس با الیهی مخاطی قرار میگیرد.
 )۳کاهش – دیافراگم – ذخیره بازدمی از کیسههای هوایی خارج میشود.
 )۴افزایش – بین دندهای دمی – تهویه نشده وارد سطح تنفسی میگردد.
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 - 19هر آنزیم محدودکننده که در مهندسی ژنتیک مورد استفاده قرارمیگیرد ،قطعا .................
 )۱دارای یک جایگاه تشخیص در وکتور است.
 )۲در هر رشته  DNAپیوند دو نوکلئوتید متفاوت با رشته دیگر را میشکند.
 )۳پیوند فسفودیاستر بین نوکلئوتیدهای مقابل را هیدرولیز میکند.
 )۴در هر رشتهی جایگاه تشخیص خود تعداد پورین و پریمیدین برابر دارد.

to
o

 - 20در طی مراحل مهندسی ژنتیک ،هر آنزیمی که در مرحلهی  ................مورد استفاده قرار میگیرد ،میتواند ..................
 )۱تولید  DNAنوترکیب – وکتور مورد استفاده را تحت تاثیر قرار دهد.
 )۲کلون کردن  – DNAاُپران آن در نبود پروتئین مهارکننده روشن شود.
 )۳غربال کردن – قطعاتی از  DNAبا انتهای چسپنده را تولید کند
 )۴استخراج ژن –.دارای جایگاه تشخیص در  DNAخارجی باشد.
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 - 21با توجه به شکل ،در مرحلهی مشخص شده با شماره  ...............امکان  ............دور از انتظار است.
 – ۲ )۱اتصال انتهای چسبنده بدون دخالت نوع خاص واکنشدهندهی زیستی
 – ۱ )۲فعالیت آنزیمهای  DNAپلیمراز و هیلیکاز در جایگاه آغاز همانندسازی
 – ۲ )۳تولید  DNAنوترکیب فاقد ژن مقاومت به آنتیبیوتیک
 – ۱ )۴تولید محصول ژن خارجی توسط دستگاه همانندسازی میزبان

- 22

کدام عبارت باتوجه به نمودارمقابل به طور صحیحی بیان شده است؟
 )۱در ابتدای شکل گیری متابولیسم آنزیم  Іزود تر از سایر آنزیم ها پدید آمد.
 )۲در هنگامی که غلظت  Zکاهش یافته سبب ایجاد آنزیم  ІІدر مسیر متابولیسمی شده است.
 )۳آنزیم  ІІІهمانند آنزیم های  Іو  ІІممکن است ساختاری فاقد  Aباشد.
 )۴در صورت جهشی در آنزیم  ІІغلظت ماده ی  Xدر محیط نسبت به سایرین بیشترین است.

- 23

کدام گزینه نمیتواند عبارت زیر را به طور مناسبی کامل نماید؟
« در طی تغییر ناگهانی  ..................که منجر به انقراض گروه هایی از جانداران گشت» .................. ،
 )۱سوم همانند چهارم – اولین مهرهداران تخمگذار در خشکی سازگاری زیادی با محیط داشتند.
 )۲دوم برخالف سوم – گروه های کمتری از مهرهداران قادر به درك آن بودند.
 )۳پنجم همانند دوم – شدت تخریب کمتری نسبت به سایر انقراض ها داشتند.
 )۴اول برخالف چهارم – هیچ جانوری با حفرهی گلویی بر روی خشکی وجود نداشت.
صفحه ۳

ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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هر میکروسفری ..................کواسرواتها میتواند..................
 )۱برخالف – انتقال صفات به نسل های آینده را انجام دهد.
 )۲همانند – حاوی مونومرهای موجود در ساختار اولین مولکول خودهمانندساز باشد.
 )۳همانند – ساختاری غشایی دوالیه تشکیل داده و تقسیم شود.
 )۴برخالف – فعالیتهای متابولیسمی خود را کنترل نماید.
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میتوان گفت در الگوی حباب ........... ،الگوی سوپ بنیادین ............... ،
 )۱همانند – واکنشهای شیمیایی برای تولید مولکولهای پیچیده درون جو انجام میشدند.
 )۲برخالف – با رسیدن حباب سطح اقیانوس و ترکیدن آن ،مولکولهای آلی پیچیده وارد جو میشوند.
 )۳برخالف – الیهی اوزون از آسیب رسیدن به مولکولهای آلی تشکیل شده جلوگیری میکرد.
 )۴همانند  -متان و آمونیاك در تشکیل مونومرهای  RNAاولیه نقش اساسی داشتند.
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نمیتوان گفت طبق نظریه درونهمزیستی استدالل میشود که هر باکتری ...........
 )۱دارای ریبوزومهایی مشابه ریبوزومهای میتوکندریایی و متفاوت با ریبوزومهای یوکاریوتی است.
 )۲همانند کلروپالستها و میتوکندریها فاقد هر گونه نقطه وارسی در چرخه سلولی است.
 )۳دارای اندازهای مشابه میتوکندریها و کلروپالستها در حدود  ۲تا  8میکرون است.
 )۴همانند منشاء سلولهای جانوری دارای  DNAحلقوی هستند که دارای بار و فاقد قطبیت است.

m
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در مراحل پیدایش جانداران در ابتدای حیات ،اولین  ..................همانند  ..................همواره ..................
 )۱جانداران دارای رابطهی همیاری – موفقترین و متنوعترین جانوران – درون سلولهای خود تقسیم دوتایی را انجام میدهند.
 )۲مهرهداران ساکن خشکی – نخستین فتوسنتزکنندگان –  RNAهای حاصل از رونویسی ،حاوی رمزهای آمینواسیدها هستند.
 )۳سلولهای ایجادکنندهی رابطهی همزیستی – نخستین تخمگذاران در خشکی – توانایی ایجاد ساختار تتراد را دارند.
 )۴جانوران داری گردش خون مضاعف – متنوعترین و فراوانترین مهرهداران – حفرهی گلویی به صورت وستیجیال دیده میشود

co
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در ضمن انقراض گروهی که قبل از پیدایش نخستین مهرهداران تخمگذار در خشکی رخ داد.................. ،
 )۱برخالف انقراض گروهی بعدی ،جانوری توانایی تخمگذاری در خشکی را کسب نکرده بود.
 ) ۲همانند انقراض گروهی قبلی ،جانور دارای چهار اندام حرکتی بر روی خشکی وجود نداشت.
 )۳همانند نخستین انقراض گروهی ،هر مهرهدار دارای اسکلت درونی قادر به درك آن بود.
 )۴برخالف آخرین انقراض گروهی ،مهرهداران داری پردهی دیافراگم کامل هنوز اشتقاق نیافته بودند.

 - 29در فرآیندهای مهندسی ژنتیک به منظور کلون کردن ژن فاکتور انعقادی  ،IIIIپس از آن که  DNAنوترکیب جذب
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باکتریها شود ،کدام اتفاق زیر زودتر از سایرین صورت میگیرد؟
 )۱فرآیندهای سلولی در اغلب باکتریهایِ محیط کشت ،مختل میگردد.
 )۲آنزیم محدودکننده به یک توالی خاص از وکتور متصل میشود.
 )۳دو رشتهی  DNAدر محل دوراهی همانندسازی از یکدیگر جدا میشوند.
 )۴پالزمید و ژن خارجی به کمک ژل از یکدیگر تفکیک میگردند.

کدام گزینه به طور صحیحی بیان شده است؟
 )۱همواره به منظور وارد کردن ژن به سلولهای گیاهی  DNAنوترکیب ایجاد میشود.
 )۲همهی ژنهایی که در ساختارهای اپرانیاند ،توسط سلولهای بدون هسته بیان میشوند.
 )۳هر پالزمید دارای ژن القاکننده تومور ،همهی سلولهای زنده گیاهی را آلوده میکند.
 )۴هر جانداری که به عنوان واکسن به کار میرود ،قطعا جاندار تراژنی محسوب میشود.
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