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

پیش آزمون شماره 5
6307/90/61

زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ
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گروه مولفان
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ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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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 پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــواالتــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال

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

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
دو تا سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
جزوات زیست شناسی گیاهی (شامل  4فصل گیاهی دهم یازدهم) آماده شده و همین االن میتونید مطمئن
باشید که این فصلها رو ترکوندید 
پیشنهاد خیلیییی ویژه ما این هفته از روز پنجشنبه شروع میشه و تا شنبه شب ادامه داره،
در تاریخ  51الی  51آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید

m

و جزوات رو با  44تا  04درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.

عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.
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برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.

صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سوووپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شوویمی یازدهم هسووت که همین االن میتونید از طریق پنل
کاربری خودتون در سایت لیموترش پکیج آزمونهای شیمی مختص خودتون رو ثبت نام کنید.
برنامه آزمونهای شیمی رو در زیر مشاهده میکنید :
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

زیست شناسی یازدهم – مرحله پنجم پیش آزمونهای سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 16آذر 79

به طور معمول ،در فردی که  .................قطعا .................
کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی تکمیل میکنند؟
 )1قدرت تطابق عدسی چشم کاهش یافته – تصویر اجسام نزدیک پشت شبیکه تشکیل میشوند.
 )2سطح قرنیه کامال صاف و کروی نباشد – پرتوهای نور روی یک نقطه از شبکیه متمرکز نمیشوند.
 )3اندازهی کرهی چشم بزرگتر از حد معمول است – تصویر اجسام دور جلوی شبیکه تشکیل میشوند.
 )4تصویر اجسام دور بر روی شبکیه تشکیل میشود – از عدسی همگرا استفاده میشود.
چند مورد زیر در ارتباط با تشریح چشم گاو به طور صحیح بیان شده است؟
 بخش پهنتر قرنیه به سمت بینی و بخش باریک تر آن به سمت گوش قرار دارد.
 اجسام مژگانی ،شامل ماهیچهها و تارهای آویزی که عدسی را احاطه کردهاند.

 برای تشخیص باال و پایین چشم ،آن را طوری در دست میگیریم که سطح باالیی آن رو به باال باشد.
 ماهیچههای عنبیه به شکل حلقهای دور محل استقرار عدسی قرار دارند.
3 )3

m

1 )1

2 )2

4 )4
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خارجیترین الیه چشم در جلوی آن ................. ،الیه داخلی شبکیه................. ،
 )2برخالف – نوعی پردهی سفید رنگ از جنس بافت پیوندی است.
 )1همانند – توسط مایع زاللیه تغذیه میشود.
 )4همانند – در تماس با بخش رنگدانهدار چشم است.
 )3برخالف – در همگراکردن پرتوهای نوری نقش دارند.
کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل میکند؟
در هر گیرندهی مژکدار در ساختار  .................انسان همواره .................

rs

h.

 )1گوش – به دنبال خمشدن مژکها ،نفوذپذیری غشای یاخته گیرنده تغییر میکند.
 )2بینی – پیام عصبی تولیدشده به منظور تقویت وارد تاالموس میشود.
 )3زبان – پس از تولید پیام چشایی ،انتقال آن به یاخته عصبی حسی صورت میگیرد.
 )4گوش – به دنبال جابهجایی مایع درون مجاری ،کانالهای غشایی باز میشوند.

to
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در انسان استخوان چکشی  ، ...............استخوان رکابی ...............
 )1همانند  -در محل مفصل توسط رشتههایی به استخوان سندانی متصل است.
 )2همانند  -به قسمت مرکزی پرده صماخ اتصال یافته و دارای بخش متراکم میباشد.
 )3برخالف  -در قسمت تحتانی حفره داخلی گوش میانی به استخوان جمجمه متصل شده است.
 )4برخالف  -در قسمت مرکزی خود دارای سوراخ و اجتماع سیستم هاورس میباشد.
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در هر جانوری که طناب عصبی  .................وجود دارد................ ،
 )1شکمی – یک گره عصبی ،فعالیت ماهیچههای دستگاه گوارش را تنظیم میکند.
 )2پشتی – دستگاه عصبی شامل دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.
 )3پشتی – خون خروجی از دستگاه تنفس مستقیما به حفرات قلبی برمیگردد.
 )4شکمی – مغز و دو طناب عصبی متصل به آن در طول بدن جانور کشیده شدهاند.

به طور معمول در ساختار اسکلت انسان ،هر استخوان  .................استخوان .................
 )1دنده همانند – ترقوه ،با استخوان جناغ سینه مفصل تشکیل میدهد.
 )2نازک نی برخالف – درشت نی ،در حفاظت از اندامهای حیاتی بدن فاقد نقش است.
 )3زندزیرین برخالف – زند زبرین ،با استخوانهای مچ دست مفصل تشکیل میدهد.
 )4لگن همانند – کتف ،در تشکیل مفاصل گوی و کاسهای بدن نقش دارد.
کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی تکمیل میکنند؟

در انسان بالغ ،در صورت  .................امکان دارد میزان  .................در بافت استخوانی  .................یابد.
 )1کم خونی شدید – مغز قرمز – افزایش
 )3مصرف دخانیات – جذب کلسیم – کاهش

 )2فعالیت بدنی – تراکم توده – افزایش
 )4افزایش وزن – رسوب مواد معدنی – کاهش

در انسان ،وجه اشتراک بافت استخوانی فشرده و بافت استخوانی اسفنجی در این است که .................
 )1در بین حفرات خود یاختههای خونی را تولید میکنند.
 )2حاوی چربی انباشته شده درون مجاری مرکزی خود هستند.
 )3ارتباط بافت زنده با محیط بیرون توسط رگ خونی برقرار میشود.
 )4محل ذخیرهی نمکهای کلسیم و فسفات درون میان یاخته ،یاختههای استخوانی است.
صفحه 1

کانال تلگرام @limootoorsh_free :

limootoorsh.com

زیست شناسی یازدهم – مرحله پنجم پیش آزمونهای سال تحصیلی 79-79

 16آذر 79

گروه آموزشی لیموترش

هر استخوانی که  .................نمیتواند .................
 )1یاختههای خونی را تولید میکند – دارای مغز زرد در حفرهی مرکزی خود باشد.
 )2به ماهیچه اتصال دارد – در محافظت از قلب و ششها نقش داشته باشد.
 )3با ارتعاش پردهی صماخ مرتعش میشود – در گوش داخلی حضور داشته باشد.
 )4بخشی از اسکلت محوری است – در مفاصل متحرک بدن شرکت داشته باشد.
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ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 99ویژه یازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←
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