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

پیش آزمون شماره 2
8921/07/22

پیش آزمون زیــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

m

پیش آزمــــــــــــــونــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 2

گروه مولفان

sh
.c
o

دپارتمان زیستشناسی لیموترش  +ربتههای برتر کنکور 89

تعداد سواالت در هر فصل

or
oo

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  01سوال

m

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــه ســــواالت  +پاســــخنامه تشـــریحی

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

m

sh
.c
o

or

to

oo

m

Li

زیست شناسی یازدهم – پیش آزمون  :مرحله دوم آزمونهای سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش

کدام عبارت دربارهی چشم انسان صحیح بیان شده است؟
 )1هیچکدام از بخشهای شفاف چشم با شبکیه در تماس نمیباشد.
 )2مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز عدسی و عنبیه توسط زاللیه تأمین میشود.
 ) 3فضای جلوی عدسی توسط مایعی که دارای منشاء خونی است پر شده است.
 )4هنگام دیدن اشیای نزدیک یا به استراحت در آمدن ماهیچههای مژکی ،عدسی کرویتر میشود.

m

وجه تفاوت گیرندههای مخروطی چشم با گیرندههای استوانهای در این است که ...................
 )1مادهی حساس به نور بیشتری دارند.
 )2با یاختههای عصبی شبکیه در تماس هستند.
 )3فقط در امتداد محور نوری کره چشم حضور دارند.
 )4تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکانپذیر میکنند.

sh
.c
o

در انسان بالغ ،گیرندههایی که به تغییر طول ماهیچه حساس هستند ،برخالف گیرندههای ...................
 )1درد ،پوششی از بافت پیوندی در اطراف دندریت خود دارند.
 )2تماسی ،پیام عصبی را به یاختهی عصبی پس از خود انتقال میدهند.
 ) 3فشار ،به دنبال اثر محرک ،در نفوذپذیری غشای خود دچار تغییرات میشوند.
 )4دمایی ،پیام عصبی را از طریق ریشه پشتی نخاع ،به دستگاه عصبی مرکزی میبرند.

or

در انسان همهی یاختههایی که  ...................هستند ...................
 )1متعلق به دستگاه عصبی  -توانایی تبدیل اثر محرک به پیام عصبی دارند.
 )2غیرعصبی  -و در دستگاه عصبی فعالیت میکنند ،غالف میلین میرساند.
 )3برای مواد ناقل دارای گیرنده  -رشتههایی باریک و بلند منشعب شده از جسم یاختهای دارند.
 )4دارای گره رانویه  -طی شرایطی نفوذپذیری غشای پالسماییشان میتواند بهطور ناگهانی تغییر کند.

درست یا نادرست بودن گزارههای زیر را مشخص کنید :

m

هر بخشی از مغز که در تنظیم تنفس نقش دارد ،جزء ساقهی مغز است.
 )2نادرست
 )1درست

oo

to

در چشم انسان ،ماهیچه مژکی مستقیماً در تماس با کدام بخش است و چه خصوصیتی دارد؟
 )2قرنیه – میتواند دارای تارهای ماهیچهای تند و کُند باشد.
 )1مشیمیه  -تحتتأثیر دستگاه عصبی پیکری میباشد.
 )4عنبیه  -در غشای یاختههای خود ،گیرندهی هورمونی دارد.
 )3عدسی  -دارای یاختههای دوکی شکل و تک هستهای میباشد.

تحریک عنبیه توسط اعصاب خودمختار ،سبب افزایش نور ورودی به چشم میشود.
 )2نادرست
 )1درست
گیرندههای استوانهای مادهی حساس به نور بیشتری نسبت به یاختههای مخروطی دارند.
 )2نادرست
 )1درست

Li

هنگام مشاهده ی سطح شکمی مغز گوسفند ،چلیپای بینایی باالتر از برجستگیهای چهارگانه است.
 )2نادرست
 )1درست

هر نوع گیرندهای که در دیواره رگها حضور دارد ،نوعی گیرندهی مکانیکی است.
 )2نادرست
 )1درست
داخلیترین الیه چشم ،در تماس با بخش رنگدانهدار چشم است.
 )2نادرست
 )1درست
طی مرحله باالرو پتانسیل عمل ،یونهای سدیم برخالف یونهای پتاسیم ،وارد یاخته میشوند.
 )2نادرست
 )1درست
صفحه 1

کانال تلگرام @limootoorsh_free :

limootoorsh.com

زیست شناسی یازدهم – پیش آزمون  :مرحله دوم آزمونهای سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش

با رسیدن پتاسیل عمل به پایانه آکسونی ،ناقل عصبی سنتز و به فضای سیناپسی ترشح میگردد.
 )2نادرست
 )1درست
برای مشاهده اجسام دور در افراد دارای عیوب انکساری چشم که کره چشم بزرگی دارند ،از عدسی واگرا استفاده میشود.
 )2نادرست
 )1درست
هر نوع گیرنده حواس پیکری در پوست که توانایی سازش دارد ،به دنبال اثر محرک ،در نفوذپذیری غشای خود دچار تغییرات
اختالف پتانسیل الکتریکی میشوند.
 )2نادرست
 )1درست

m
sh
.c
o
or
to
oo
m
Li
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot

حتماااا بخوانید :
  

سالم دوستان گل تجربی و کنکوری های عزیزمون
احتماال همه تون از اهمیت درس زیستشناسی میدونید
اینکه خیلیها زیست رو باال نمیزنن
ضریب این درس  21هست و وقتی بری باالی درصد  07-07یه اختالف تراز وحشتناک میگیری

m

همه اینا رو داشته باش
 حاال یه سوال ساده میپرسم؟

sh
.c
o

برای اینکه یه سوال زیست کنکور رو بخوای جوایش رو بدونی حاضری چقدر هزینه کنی؟؟
تا حاال بهش فکر کردی؟؟

میخوام چیزی بهت بگم که شاید باورت نشه و فکر کنی شعبده بازیه
ولی نه گوش کن

or

لیموترش باالی  %89با کنکور  89تطابق داشت!!

 27تا سوالش بود که عینااااا ،تاکید میکنم عیناا توی کنکور اومد

to

مثل اینکه بهت از قبل گفته باشن کلید سوال  298گزینه  3میشه!

oo

حاال فقط تصمیم با خودته ،یا با ما کنکور  99رو بترکونی و عالی بشی

یا مثل خیلی از بچهها تهش بگی کاش قبل تر باهاتون آشنا شده بودم

m

ما به کارمون ایمان داریم

Li

واسه همین محصوالتمون با تضمین میدیم (هرکسی اینکارو نمیکنه)
اگر تطابق باالی  97درصد نداشت هزینه رو عودت میدیم

برای اینکه خیالت برای همیشه راحت بشه،
فایل نمونه تطابق لیموترش با کنکورهای  89 ،89 ،89و  89رو گذاشتیم
که میتونی دانلود کنی.
حتما اسکن کنید

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

فضای جلوی عدسی توسط زاللیه پر شده است .زاللیه منشاء خونی داشته و شفاف میباشد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1زجاجیه ،عدسی ،زاللیه و قرنیه بخشهای شفاف چشم هستند .زجاجیه با شبکیه ،ماهیچههای مژکی ،تارهای آویزان و عدسی در تماس
است .عدسی با زجاجیه در تماس است .زاللیه با عدسی و قرنیه در تماس است .قرنیه با محیط بیرون چشم و زاللیه در تماس است.
ترکیب :سطح قرنیه توسط آنزیم لیزوزیم موجود در اشک در برابر میکروبها محافظت میشود.
گزینه  )2زاللیه مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز عدسی و قرنیه را فراهم میکند.
نکته :در عنبیه ،صلللبیه ،شللبکیه و ماهیچههای مژکی مویرگهای خونی وجود دارد و مواد غذایی و اکسللیژن آنها توسللط مویرگهای خونی تأمین

m

میشود.

sh
.c
o

گزینه  )4هنگام دیدن اشیای نزدیک ،با انقباض ماهیچههای مژکی ،عدسی کرویتر و قطورتر میشود وقتی به اشیای دور نگاه میکنیم با استراحت
این ماهیچهها ،قطر عد سی کم می شود و به این ترتیب ت صویر در هر حالت روی شبکیه ت شکیل می شود .به مجموعهی این اعمال که سبب ت شکیل
تصویر روی شبکیه میشود ،تطابق میگویند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

2

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :چشم ()112

گزینه 4

گیرندههای مخروطی ،تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکانپذیر میکنند.

or

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1مقدار ماده حساس به نور در گیرندههای استوانهای بیشتر است.

گزینه  )2هر دو نوع گیرنده نوری ،با یاختههای عصبی شبکیه در تماس هستند.

3

گزینه 1

مبحث سوال  :گیرندههای نوری ( )112سطح سوال  :متوسط

oo

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

to

گزینه  )3بیشترین تعداد گیرندههای مخروطی در لکهی زرد حضور دارند (نه اینکه فقط در این نقطه گیرنده مخروطی وجود داشته باشد)

گیرندههایی که به تغییر طول ماهیچه ح ساس ه ستند ،گیرندههای حس و ضعیت ه ستند ،همهی گیرندهها به جز گیرندههای درد( ،ثبت نام آزمون
های ویژه پایه یازدهم در سایت لیموترش با تخفیف ویژه آغاز شده ،منتظرتونییممم) پوششی از بافت پیوندی در اطراف دندریت خود دارند.

m

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2تمام گیرندههای حس ،پیام عصبی که تولید میکنند را به یاختهی عصبی پس از خود انتقال میدهند.

آنالیز سوال

Li

گزینه  )3تمام گیرندههای حس ،به دنبال اثر محرک ،در نفوذپذیری غشای خود دچار تغییرات میشوند.

گزینه  )4گیرندههای حسی که از گردن به پایین قرار گرفتهاند ،پیام عصبی را از طریق ریشه پشتی نخاع ،به دستگاه عصبی مرکزی میبرند.
ولی گیرنده های حس پیکری که در صورت قرار دارند ،پیام عصبی تولید خود را به ساقه مغز وارد کرده و ارتباطی با ریشهی پشتی نخاع ندارند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

4

مبحث سوال  :گیرندههای حس پیکری ( )112سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

سلولی که گره رانویه (وجود غالف میلین ) دارد ،حتماً نورون ا ست .در طی پتان سیل عمل نفوذپذیر غ شای نورون ابتدا ن سبت به یون سدیم و سپس
نسبت به یون پتاسیم افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نوروگلیاها متعلق به دستگاه عصبی است ولی نمیتواند اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل کند .این کار را نورونها میکنند.
گزینه  )2نوروگلیاها سلولهایی غیرع صبی و متعلق به د ستگاه ع صبی ه ستند .بع ضی از این سلولها غالف میلین (ثبت نام آزمون های ویژه
پایه یازدهم در سایت لیموترش با تخفیف ویژه آغاز شده ،منتظرتونییممم) میسازند و بعضی دیگر در تغذیه کردن نورونها دخالت دارند.
گزینه  )3سلولهای پسسیناپسی برای انتقالدهندههای عصبی دارای گیرنده هستند.
اگر سلول پس سیناپسی غده یا ماهیچه باشد؛ دیگر دندریت ،آکسون و جسم سلولی ندارد.

پیش آزمون مرحلــه  3آبان قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

دستگاه عصبی باا ساااتاو ک رااو ک ا ه ای را داود دو هتاا ا دااد هنااهبگی باما اعناا سا

2

هاا ک اداما هاای ختت اب بامه با کها د

آخمه ک تکاخل افت اسا .در این دستگاه دو نوع بافت زیر وجود دارد:

بافت عصبی

بافت غیرعصبی
بافت غیر عصبی

خبظ و از بافا غمر عصبی پوشش پیوندی اسا ر اطراف عصبها وا احاط ررده اسا.
در مورد این بافت باید مطالب زیر را بدانید:
 )aپ شش اطراف عصبها ( د ددمو ا ک آرس ه) از د ع بافت پیوندی محکم اسا.
 )bبافا پم دمی خبشاء عصبی دماود ک ت ادا ی ا داد پما عصبی هما ا پما عصبی ک ادتقا آه وا دماود.
 )cبافا پم دمی عصبها وا احاط خیربم .بعماً خیفتنمم ر ا ا عصبها (خبظ و عصبهای خغزی ک دتاعی اسا) هز دستگاه

m

عصبی محیطیاند و در دستگاه عصبی مرکزی (مغزی و نخاع) وجود ندارد.

بافت عصبی

sh
.c
o

درون بافت عصبی دو نوع یاخته وجود دارد:

 -1یاخته عصبی
-1

 -2یاخته پشتیبان

اات عصبی داوای دندریت ،جسم یاخته ای و آکسون هستبم.

خواص ویژهی آنها موارد زیر است:

 )aنسبت به محرکها تأثیر پذیر هستند.

or

جریان عصبی ا داد خیش د.
 )cهر اه عصبی دو ط اات عصبی

oo

(ددمو ا  هسم اات ای  آرس ه)
ب حررا دو خیآ م ک از ک دقط ی اات ب

to

ترکیب :گمردمههای حس اثر خحرکهای
ااوهی (خحمطی) وا ب پما عصبی تبم ل
خیرببم.
 )bبعم از آه ر اثر خحرک ب پما عصبی
تبم ل شم دوکه وشت های اات
(خثل ددمو ا ک آرس ه)

دقط ی د گر هناه اات هما ا خیش د .ب ا ا خیگا هدایت جریان عصبی.

m

نکته :هما ا هر اه عصبی دو ط

ک اات عصبی اسا.

 )dکقتی پما عصبی ب ادتتای آرس ه (پا ی آرس ه) وسمم هر اه عصبی از یاخته عصبی به سلول بعدی خبتقل خیش د .ب ا ا
خیگا انتقال پیام عصبی.
نکته :هدایت جریان عصبی دو ط

ک اات اسا کلی انتقال جریان عصبی از ک اات عصبی ب س

توجه :خ اود خذر و دو دوس داخ های بعمی خ شکافاد بروسی شمه اسا پس دگراه دباشمم!

Li

نکته :هما ا هر اه عصبی الکتر کی ک ادتقا پما عصبی شمنما ی اسا (دو سطح رتاب دوسی)

د گر اسا.

 -2یاخته پشتیبان ،د عی یاخته غیر عصبی اسا ر هزء بافت عصبی اسا .پس آه خ اود  aتا  dر باال گفتم دو آهها وخ
دنیدهم.

5

گزینه 4

ماهیچه ی مژکی در تماس م ستقیم با ماهیچه عنبیه و م شیمیه ا ست ،ماهیچهها برای هورمونهایی نظیر ر شد و تیروئید و ان سولین و  ...دارای
گیرنده هستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ماهیچه مژگانی (مژکی) نوعی ماهیچه صاف است و تحت تاثیر اعصاب خودمختار (نه پیکری) قرار دارند.
گزینه  )2ماهیچه مژکی تماسی با قرنیه ندارد ،تارهای ماهیچهای تند و کند در ماهیچههای اسکلتی بدن دیده میشود.
گزینه  )3ماهیچه ی مژکی به طور غیرم ستقیم و با کمک تارهای آویزان کننده در تماس با عد سی قرار دارد ،چون از نوع ماهیچه صاف ا ست
پس دارای یاختههای دوکی شکل و تک هستهای میباشد.

:3

آزمونهای زیست لیموترش

6

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

درست

بصل النخاع و پل مغزی در تنظیم تنفس نقش دارند و هر دو جزء ساقه مغز هستند.

7

درست

با توجه به شکل کتاب ،هنگام مشاهدهی سطح شکمی مغز گوسفند ،چلیپای بینایی باالتر از برجستگیهای چهارگانه است.

8

نادرست

m

تحریک عنبیه توسط اعصاب خودمختار ،اگر منجر به انقباض ماهیچهی حلقوی شود سبب کاهش نور ورودی به چشم میشود.
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9

درست

طبق شکل کتاب ،گیرندههای استوانهای مادهی حساس به نور بیشتری نسبت به یاختههای مخروطی دارند.

10

نادرست

گیرندههای دمایی در دیواره بزرگ سیاهرگهای بدن حضور دارند( .گیرنده دمایی ،از نوع مکانیکی نیست)

11

درست

or

شبکیه داخلیترین الیه چشم است و در تماس با بخش رنگدانهدار چشم که مشیمه است .می باشد.

12

نادرست

to

طی مرحله باالرو پتان سیل عمل ،یونهای سدیم همانند یونهای پتا سیم ،وارد یاخته می شوند .سدیم از طریق کانالهای ن شتی و
دریچهدار و پتاسیم به کمک پمپ سدیم-پتاسیم!

oo

13

نادرست

با رسیدن پتاسیل عمل به پایانه آکسونی ،ناقل عصبی به فضای سیناپسی ترشح میگردد( .سنتز ناقل عصبی قبال در جسم یاختهای

14

درست

15

درست

Li

افراد نزدیک بین (که دارای قطر کره چشم زیاد هستند) از عدسی واگرا استفاده میکنند.

m

صورت گرفته و در پایانه ذخیره شده تا در موقع نیاز ترشح شود)

همه گیرندههای حس ،به دنبال اثر محرک ،در نفوذپذیری غشای خود دچار تغییرات اختالف پتانسیل الکتریکی میشوند.

