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

پیش آزمون شماره 6
9007/30/03

زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6
گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــــواالتــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
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 .2محمد شاکری
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آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  51سوال
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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 آخر شب یلدااا ادامه داره،
در تاریخ  92الی  03آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید
و جزوات رو با  43تا  03درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.
عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.

m
o

برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.
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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 ششم پیش آزمونهای سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 03آذر 79

چند مورد از عبارتهای زیر ،متن را به نادرستی کامل میکنند؟
به طور معمول در انسان سالم ،هیپوفیز پسین  ..................است.
الف ـ محل سنتز و ترشح هورمون
ب ـ دارای جسم یاختهی و پایانهی آکسون
ج ـ دارای گیرنده برای هورمونهای هیپوتاالموس
د ـ دارای مویرگهایی با قابلیت تبادل گازهای تنفسی
2 )2
1 )1

4 )4

3 )3

در انسان ،کلسیتونین توسط یاختههای  ..................ساخته شده و سبب  ..................میشود.
 )2تیروئید  -آزاد سازی کلسیم از بافت استخوانی
 )1غدد پاراتیروئید  -افزایش فعالیت ویتامین D
 )4تیروئید  -رسوب کلسیم در بافت استخوانی
 )3غدد پاراتیروئید  -افزایش بازجذب کلسیم از ادرار
در مورد هورمونی که در انسان باعث تجزیه بافتهای استخوانی میشود ،میتوان گفت ..................
 )1توسط غدهای سپری شکل که زیر حنجره قرار دارد ساخته میشود.
 )2با اثر بر بافت استخوان سبب افزایش مقدار کلسیم در ادرار میشود.
 )3با افزایش فعالیت نفرونهای کلیه ،کلسیم پالسما را افزایش میدهد.
 )4با اثر بر یاختههای پوششی روده ،سبب افزایش بازجذب کلسیم میشود.
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در انسان سالم ،گلوکاگون هورمونی است که از بخش  ..................پانکراس ترشح میشود و میتواند ..................
 )2درونریز -قند خون را کاهش دهد.
 )1برونریز -قند خون را افزایش دهد.
 )4درونریز -تبدیل گلیکوژن به گلوکز را افزایش دهد.
 )3برونریز -نفوذپذیری غشای یاختهها را کاهش دهد.
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به طور معمول در انسان سالم .................. ،میتواند محرک ترشح  ..................باشد.
 )2هورمون آزاد کننده  -اکسیتوسین از هیپوفیز پسین
 )1سکرتین  -بیکربنات سدیم به خون
 )4افزایش پتاسیم خون  -آلدوسترون از بخش قشری فوق کلیه
 )3گاسترین  -اسید کلریدریک از یاختههای اصلی معده
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در انسان ،گُردیزهها به ترتیب تحت تأثیر مستقیم هورمونهای  ..................منجر به رقیق شدن و افزایش فشار خون میشوند.
 )4محرک فوق کلیه و کورتیزول
 )3ضد ادراری و آلدوسترون
 )2ضد ادراری و اپینفرین
 )1آلدوسترون و کورتیزول
کدام گزینه زیر ،عبارت را به طور نادرست تکمیل مینماید؟

در صورت فقدان انسولین در خون انسان .................. ،میباشد.
 )1تبدیل آمونیاک به اوره رو به افزایش
 )3مقدار گلوکز در ادرار رو به افزایش

o
o

 )2مصرف تری گلیسرید در یاختهها رو به کاهش
 )4ذخیرهی گلیکوژنی در یاختهها رو به کاهش
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در افراد مبتال به دیابت نوع یک و دو ..................
 )2مقدار انسولین در خون از سطح طبیعی کمتر است.
 )1حجم ادرار و گلوکز خون افزایش مییابد.
 )3در موارد شدید تجزیهی پروتئینها محصوالت اسیدی تولید میشود )4 .تعداد گیرندهی انسولینی در یاختههای هدف کاهش یافته است.
در انسان سالم ،وقتی که سطح هورمونهای بخش مرکزی غدد فوق کلیه افزایش یابد .................. ،نمیشود.
 )2فعالیت ترشحی یاختههای درونریز معده زیاد
 )1فعالیت مثانه و نفرونهای کلیه مهار
 )4ماهیچههای موجود در دیوارهی سرخرگهای روده منقبض
 )3ترشحات غدههای بناگوشی و زیرزبانی مهار
کدام موارد درباره نوعی پاسخ موضعی که به دنبال خراش ،بریدگی یا هر نوع آسیب بافتی دیگر بروز میکند ،درست است؟
 )1فعالیت ناشی از فاگوسیتها موجب افزایش دمای کل بدن میگردد.
 )2جزء نخستین خط دفاع غیراغتصاصی میباشد و در برابر اغلب میکروبها یکسان عمل میکند.
 )3هیستامین آزاد شده از یاختههای آسیب دیده گویچههای سفید خون را به محل آسیب فرا میخواند.
 )4گروهی از یاختههای درشتخوار مستقر در محل ،به پاکسازی اجزای مرده و آسیب دیده میپردازند.
در خط  .................از دفاع غیراختصاصی بدن................. ،
 )1اول – پروتئینهای مکمل و لیزوزیم ،در مبارزه با علیه میکروبها نقش دارند.
 )2دوم – پروتئین دفاعی با ایجاد منافذی در غشای یاخته آلوده ،موجب مرگ آن میشود.
 )3دوم – هیستامین در پاسخ موضعی به دنبال آسیب بافتی ،به دیاپدز ماکروفاژها کمک میکند.
 )4اول – گروهی از پروتیئنی دفاعی غیرفعال در اثر نفوذ میکروب به بدن ،فعال میگردند.
صفحه 1

کانال تلگرام @limootoorsh_free :

limootoorsh.com

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

 03آذر 79

گروه آموزشی لیموترش

چند مورد از عبارتهای زیر ،متن را به درستی کامل میکنند؟
« به طور معمول .............. ،نمیتواند در اولین خط دفاع غیراختصاصی رخ دهد» .
الف ـ تخریب باکتریها توسط آنزیم

ب ـ مهاجرت نوتروفیل از خون به بافت

ج ـ به دام افتادن میکروب در مایع مخاطی
2 )2
1 )1

د ـ جلوگیری از رشد میکروبهای سطح پوست
4 )4
3 )3

به طور معمول در انسان بالغ ،پروتئینهای مکمل ...................
 )1برخالف اینترفرون ،در دومین خط دفاع غیراخصاصی شرکت دارند )2 .همانند لیزوزیم ،با اثر مستقیم ،باکتریها را از بین میبرند.
 )3همانند اینترفرون ،توسط سلولهای آسیب دیده ساخته می شوند )4 .برخالف لیزوزیم ،در خون به صورت فعال در گردش است.
هیستامین آزاد شده از یاختههای آسیب دیده در فرآیند التهاب نمیتواند سبب  ..........شود.
 )2وقوع خونریزی در ناحیهی آسیب دیده
 )1افزایش جریان خون
 )4فراخوانی گلبولهای سفید خون به ناحیهی آسیب دیده
 )3افزایش نشت پالسما به خارج مویرگ
در یک فرد سالم ،یاختههای فاگوسیتی که  ..................قطعا ................
 )1در فعال سازی لنفوسیتها نقش دارند – در گرههای لنفای مستقر هستند.
 )2دارای هسته چند قسمتی هستند – توانایی شناسایی یاختههای خودی از بیگانه را ندارند.
 )3با ترشح مادهای سبب گشاد شدن رگ خونی میگردند – قسمتهای از میکروب را در سطح خود قرار میدهند.
 )4پاکسازی گویچههای قرمز مرده را انجام میدهند – در فراخوانی سایر گویچههای سفید به محل التهاب نقش دارند.
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ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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