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

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ7
گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــــواالتــــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری
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آنالیز دقیق سواالت
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ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
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ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال
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برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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زیست شناسی یازدهم – مرحله هفتم پیش آزمونهای سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 21دی 79

كدام مطلب به درستی بیان شده است؟
 )1در همهي موارد مقدار هورمون موجود در خون ،مقدار توليد آن را تنظيم ميكند.
 )2در تنظيم مقدار هورمونِ خون ،سهم خودتنظيمي مثبت بيشتر از خودتنظيمي منفي است.
 )3بدن انسان توانايي سنجش مقدار يك مادهي شيميايي توليد شده در اثر فعاليت هورمون را دارد.
 )4در طي مكانيسم خودتنظيمي منفي با كاهش غلظت هورمون در خون ،مقدار ترشح آن كاهش مييابد.
در انسان با افزایش  ...................دور از انتظار است.
 )1تحريك هيپوتاالموس ،افزايش غلظت ادرار
 )3تحريك هيپوتاالموس ،خروج شير از غدد پستاني

 )2فعاليت ترشحي هيپوفيز پسين ،كاهش غلظت خون
 )4فعاليت ترشحي هيپوفيز پسين ،استحكام بافت استخواني

كدام عبارت به درستی بیان شده است؟
 )1هر هورمون آزادكننده هيپوتاالموس ،سبب ترشح نوع خاصي از هورمون در هيپوفيز ميشود.
 )2هورمونهاي ساخته شده توسط هيپوفيز پسين ،به درون شبكهي مويرگي آزاد ميشوند.
 )3همهي هورمونهاي هيپوفيز ،فعاليت برخي از غدههاي درونريز را تنظيم ميكند.
 )4هيپوفيز از دو بخش پسين و پيشين تشكيل شده كه مقدار زيادي هورمون ميسازند.
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چند مورد از موارد نام برده میتواند متن زیر را به درستی تكمیل كند؟
بعضی از هورمونهای سنتز شده در هیپوتاالموس توسط  ...................منتقل میشود.
الف ـ آكسون به هیپوفیز پیشین
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ب ـ رگهای خونی به هیپوفیز پسین

ج ـ آكسون به هیپوفیز پسین
2 )1

د ـ رگهای خونی به هیپوفیز پیشین

3 )2

1 )4

4 )3

در انسان سالم ،انسولین هورمونی است كه از بخش  ...................پانكراس ترشح میشود و میتواند سبب  ...................شود.
 )2درونريز  -افزايش توليد و تجمع گليكوژن در كبد و ميونها
 )1برونريز  -افزايش نفوذپذيري غشاي پالسمايي به گلوكز
 )4درونريز  -تبديل گليكوژن به گلوكز در كبد
 )3برونريز  -كاهش قند موجود در خون و مايع بين سلولي
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در انسان ،انسولین برخالف گلوكاگون ...................
 )1در ياختههاي كبدي داراي گيرنده اختصاصي است.
 )3پس از اتصال به گيرنده ،سبب تغيير فعاليت ياخته هدف ميشود.

 )2توسط ساختار لوله مانند به جريان خون ميريزد.
 )4قند خون را كاهش و ذخيرهي گليكوژني را افزايش ميدهد.
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در انسان ،همۀ ساز و كارهای نخستین خط دفاعی كه در دستگاه گوارش وجود دارند ،چه مشخصهای دارند؟
 )2به طور اختصاصي در برابر ميكروبها دفاع ميكنند.
 )1در برابر هر عامل غيرخودي واكنش نشان ميدهند.
 )4در نابودي و يا دفع عوامل بيماريزا نقش دارند.
 )3به عملكرد ياختههاي كناري در غدد معده وابستهاند.
كدام گزينه ،عبارت زير را به طور مناسب كامل ميكند؟
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د دومین خط دفاعی كه  ................دارد................ ،
به طور معمول دریک فرد سالم و بالغ ،هر گویچۀ سفی ِ
 )1توانايي بيگانهخواري – فقط در خون ديده ميشود.
 )2هستۀ سه قسمتي – مواد دفاعي زيادي را در دانههاي خود حمل ميكند.
 )3خاصيت تراگذاري – ياختههاي سرطاني و آلوده به ويروس را نابود ميكند.
 )4ريزكيسۀ حاوي پرفورين – واجد هستۀ بزرگ و ميان ياختۀ فاقد دانه است.

انواعی از یاختههای ایمنی دارای توانایی بیگانهخواری هستند و تنها در بافتها یافت میشوند................ ،
 )1با ترشح هيستامين از خود ،سبب گشاد شدن رگها و حضور بيشتر گويچههاي سفيد در بافتها ميشوند.
 )2قسمتهايي از ميكروب را در سطح خود قرار داده و اين قسمتها را به ياختههاي ايمني ارائه ميكنند.
 )3در پي تراگذاري و تمايز نوعي ياختۀ دانهدار و واجد منشاء ميلوئيدي به وجود ميآيند.
 )4عليه اغلب عوامل بيگانۀ خارجي در بافتهاي بدن به يك شكل عمل ميكنند.
به طور معمول ،یاختههای  ................همانند یاختههای ترشح كنندۀ اینترفرون نوع IIنمیتوانند ................
 )1دندريتي – با ترشح پروتئين دفاعي سبب ايجاد روزنه در غشاي ميكروبها بشوند.
 )2ماستوسيت – در جذب گويچههاي سفيد خون به موضع آسيب نقش داشته باشند.
 )3نوتروفيل – دانههاي حاوي مواد دفاعي در مادۀ ميان ياختهاي خود داشته باشند.
 )4ائوزينوفيل -از بيگانهخواري براي از بين بردن ياختههاي غير طبيعي استفاده كنند.
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