اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش
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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 ســــــــواالتــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  02سوال

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

 89آبان 79

گروه آموزشی لیموترش

کدام گزینه جمله زیر را به طور صحیحی تکمیل میکند؟
در انسان ،بخشی از چشم که ...............
 )1در امتداد محور نوری کرهی چشم قرار دارد ،محل اجتماع یاختههای استوانهای است.
 )2مواد غذایی را برای قرنیه تامین میکند ،اطالعات الزم برای حیات را در مولکول دنا ذخیره دارد.
 )3محل همگرا شدن پرتوهای نور است ،توسط اشک در برابر میکروبها محافظت میشود.
 )4قسمتی از عدسی چشم را احاطه میکند ،میتواند قطر مردمک را تغییر دهد.

در مورد مجرای باریکی از یک سو با گوش میانی و از سوی دیگر با حلق در ارتباط است ،نمیتوان گفت ...............
 )2هوا را بین گوش میانی و مجرای گوش انتقال میدهد.
 )1همهی هوای موجود در پشت پرده صماخ را تأمین میکند.
 )4به صورت لولهای مورب وارد گوش میانی میشود.
 )3باریکترین بخش آن در نزدیکی گوشمیانی قرار دارد.
چند مورد دربارهی بخش رنگین در جلوی چشم انسان صحیح نیست؟

m

 اعصاب پیکری در تنظیم فعالیت آن هیچ نقشی ندارند.

 دارای یاختههای دوکی شکل و چند هستهای میباشد.

 در جلوی عدسی قرار گرفته و بخشی از آن را احاطه میکند  .از ورود نور به درون چشم جلوگیری میکند.
4 )1

3 )2

1 )4

2 )3

h.

co

در یک فرد سالم با  ...............تصویر اشیای  ...............تشکیل میشود.
 )1کاهش بیش از حد قطر کره چشم  -دور در جلوی شبکیه
 )2افزایش بیش از حد قطر کره چشم  -نزدیک در پشت شبکیه
 )3کاهش طبیعی قطر عدسی  -دور در جلوی شبکیه
 )4افزایش طبیعی قطر عدسی  -نزدیک بر روی شبکیه
چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکنند؟

rs

در بخشی از گوش انسان که ...............

 توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشود ،مژکهای ظریفی تصفیه هوا را بر عهده دارند.
 در انتقال صدا نقش دارد ،غدد چربی تغییر شکل یافته وجود دارد.

to
o

 مجاری نیم دایره وجود دارند ،سلولهای تاژکدار با ارتعاش مایع تحریک میشوند.

 پیام عصبی تولید میکند ،تحت تاثیر ارتعاشات استخوانهای گوش میانی قرار دارد.

2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

چند عبارت ،دربارهی گیرندههای حسی بویایی در انسان ،نادرست است؟
ب ـ انتقال دهندههای عصبی را تولید و تا پایانه خودهدایت میکنند.
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الف ـ با تولید پیامهای عصبی ،به درک مزهی غذا کمک میکنند.

ج ـ مولکولهای تحریک کننده،جهت تاثیر برگیرندههای حسی ،باید از ترشحات مخاطی عبور کنند.
د ـ هرگیرندهی حسی ،پیام عصبی خود را به یک نورون حسی منتقل میکند.
2 )2

1 )1

3 )3

4 )4

وجه اشتراک گیرندههای  ....................و گیرندههای  ....................انسان در این است که  ....................هستند.
 )1خط جانبی – مژکدار سقف بینی – نوعی گیرندهی مکانیکی
 )2نوری چشم مرکب – استوانهای – در تماس با یاختههای عصبی
 )3صدا در پای جیرجیرک – مجاری نیم دایرهای – در ارتباط با پرده صماخ
 )4حسی روی پای مگس – موجود در جوانه چشایی – دارای مژک

مرور پیش آزمونهای گذشته فصل 1
در نورون حسی ماهیچهی جلو ران ،با نزدیک شدن پتانسیل عمل از  +03به صفر چند مورد از اتفاقات زیر رخ میدهد؟
الف ـ غیرفعال شدن پمپ سدیم -پتاسیم

ب ـ باز شدن ناگهانی کانالهای سدیمی

ج ـ افزایش بار مثبت درون یاخته

د ـ خروج یون سدیم با مصرف ATP

هـ ـ کاسته شدن اختالف پتانسیل درون یاخته نسبت به خارج
4 )3
3 )2
2 )1

5 )4
صفحه 8
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 89آبان 79

گروه آموزشی لیموترش

بخشی از هر نورون که پیام عصبی را به جسم یاختهای نزدیک میکند................. ،
 )1مانند آکسونها با تقسیم مکرر رشتههای نازکتر ایجاد میکنند.
 )2برخالف بخش پیازی شکل ،توانایی پیوستن به وزیکول دارند.
 )3مانند بخش واجد هسته ،دارای گیرندهی پروتئینی میباشد.
 )4برخالف بخش نزدیککنندهی پیام به پایانهی آکسون ،توسط میلین احاطه شده است.
کدام گزینه نمیتواند متن زیر را به طور صحیح کامل کند؟

m

بهطور معمول در  .................محل تجمع جسم یاختهای نورونها .................
 )1ملخ  -میتواند در سطح شکمی قرار داشته باشد.
 )2هیدر -تنها محل پردازش اطالعات دریافتی از محیط میباشد.
 )3انسان -در دستگاه عصبی مرکزی میتواند توسط مادهی سفید احاطه شده باشد.
 )4پالناریا  -در خارج دستگاه عصبی مرکزی ،میتواند محل عبور پیام حسی باشد.

درست یا نادرست بودن گزارههای زیر را مشخص کنید :

co

کانال نشتی مانند پمپ سدیم پتاسیم نوعی پروتئین سراسری در تماس با الیههای فسفولیپیدی است.
 )2نادرست
 )1درست
در پتانسیل عمل طی تغییر اختالف پتانسیل از  +03تا صفر ،با بسته شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ،خروج شدید بار مثبت

h.

از یاختهی عصبی متوقف میشود.
 )2نادرست
 )1درست

rs

پس از برونرانی ناقل عصبی به فضای سیناپسی ،مواد شیمیایی وارد خون شده و بر یاخته پس سیناپسی اثر میگذارد.
 )2نادرست
 )1درست
به طور معمول در انسان سالم عمر ناقل عصبی در شکاف سیناپسی اندک بوده و سبب سریع انتقال پیام عصبی میشود.
 )2نادرست
 )1درست

to
o

بخش خارجی نیمکرههای مخ مانند بخش میانی نخاع دارای جسم یاختهای و رشتههای فاقد میلین میباشد.
 )2نادرست
 )1درست
به منظور محافظت از د ستگاه ع صبی مرکزی در ان سان مایع مغزی -نخاعی تر شح شده از شبکههای مویرگی خونی دارای نقش
 )2نادرست

lim
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است.
 )1درست

پل مغزی از یک سو به مغز میانی و از سوی دیگر به بصل النخاع متصل بوده و در تنفس و ترشح بزاق نقش دارد.
 )2نادرست
 )1درست
در مخچه بخش قشری مملو از جسم یاختهای بوده و بطن چهارم درون آن جای گرفته است.
 )2نادرست
 )1درست

اندازه ی زیرنهنج از زیر مغزی بزرگتر بوده و در تنظیم فشار خون و فرایندهایی مانند خواب دارای نقش است.
 )2نادرست
 )1درست

در فردی که به طور مکرر از مواد اعتیادآور استفاده میکند ،دوپامین کمتری ترشح شده و سبب افسردگی در فرد میشود.
 )2نادرست
 )1درست

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 99ویژه یازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←
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