اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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پیش آزمون شماره 6
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زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســــــواالتــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6
گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 91

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

 .1سروش مرادی
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 .2محمد شاکری
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آنالیز دقیق سواالت
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to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  92سوال
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گروه آموزشی لیموترش

ویژه آزمون  03آذر 89

چند مورد زیر میتواند متن را به درستی تکمیل نماید؟
بعد از ورود آلرژن تکراري به بدن.................... ،
الف ـ سلولهاي خاطره مقدار زیادي پادتن میسازد.
ب ـ سطح نوعی پادتن خاص در خون افزایش مییابد.
ج ـ اتصال پادتن به سطح ماستوسیت مانند قبل ادامه خواهد یافت.
د ـ فاگوسیتوز آنتیژن توسط ذرهخوارها افزایش مییابد.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 - 2بسیاري از گلبولهاي سفیدي که ....................
 )1در مبارزه با سلولهای سرطانی نقش اصلی را دارند متعلق به آگرانولوسیتها هستند.
 )2ژنوم هستهای مشابه سلولهای حاشیهای دارند ،کمتر از چند هفته زنده هستند.
 )3فقط از سلولهای بنیادی مغز استخوان ایجاد میشوند ،کمتر از ماکروفاژها عمر میکنند.
 )4توانایی فاگوسیتوز عوامل بیماریزا دارند ،به صورت غیراختصاصی با عوامل بیماریزا مقابله میکنند.
 - 3چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل مینماید؟

m
o

همهي لنفوسیتهاي موجود در خون یک فرد سالم.................... ،

 توانایی شناسایی سلولهاي خودي از بیگانه را دارد.

 به طور مستقیم از تقسیم سلولهاي بنیادي مغز استخوان ایجاد شده است.

c
.
h

 قدرت فاگوسیتوز سلولهاي ذرهخوار را افزایش میدهد.

 توانایی عبور از منافذ موجود در دیوارهي مویرگهاي خونی را دارد.
3 )3
2 )2
1 )1

s
r

4 )4

 - 4در بدن یک فرد سالم ،همهي پروتیینهایی که ....................
 )1اتصال به عوامل بیماریزا را به طور اختصاصی انجام میدهند ،توسط شبکه آندوپالسمی زبر ساخته میشوند.
 )2توانایی تخریب غشای پالسمایی را دارند ،در دفاع غیراختصاصی فعالیت میکنند.
 )3مبارزه علیه عامل بیماری هپاتیت را برعهده دارند ،از لنفوسیت  Tکشنده ترشح میشوند.
 )4توسط دستگاه غشایی درونی سنتز میشوند ،به صورت فعال درون سلول یافت میگردند.

o
to

o
o

 - 5از بین بردن عامل بیماري  ....................با استفاده از ترشحات سلولهاي  ....................امکان پذیر است.
 )2هرپس – شرکت کننده در ایمنی سلولی
 )1ذات الریه – گرانولوسیت موثر در پاسخ التهابی
 )4برفک دهان –  Bخاطره بالغ شده
 )3مالریا – تولید کننده مادهی ضد انعقاد خون
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 - 6نمیتوان گفت در مراحل مختلف بروز آلرژي هرگاه آلرژن براي  .................بار وارد بدن شود ،به طورحتم ....................
 )1دومین – اتصال پادتن به سطح ماستوسیتها همانند قبل ادامه خواهد یافت.
 )2نخستین – سلولهای پالسموسیت در حضور یون کلسیم اگزوسیتوز انجام میدهند.
 )3نخستین – در پی کاهش سطح انرژی ماستوسیتها ،میزان ذخایر هیستامینی کاهش مییابد.
 )4دومین– ایجاد سلولهایی با قابلیت تقسیم و تمایز همانند قبل صورت میگیرد.
 - 7کدام گزینه زیر ،عبارت را به طور نادرست کامل مینماید؟
« هیستامین ترشح شده از سلولهاي  ....................میتواند باعث  ....................شود» .
 )1بافتی – بروز عالئم التهاب
 )3خونی – افزایش نفوذپذیری مویرگها

 )2آسیب دیده – بروز عالئم آلرژی
 )4ماستوسیت – افزایش نفوذ پروتئینهای پالسما به بافت

 - 8در طی پتانسیل عمل در مرحلهي باال رو  ....................مرحلهي پایینرو ....................
 )1مانند  -پمپ سدیم-پتاسیم در جهت شیب غلظت گروهی از یونها را مبادله میکند.
 )2برخالف  -نفوذپذیری غشای نورون به یون سدیم بیشتر از یون پتاسیم است.
 )3مانند  -مقدار یون سدیم درون نورون رو به افزایش و مقدار پتاسیم رو به کاهش است.
 )4برخالف  -همواره مقدار اختالف پتانسیل درون نورون رو به افزایش است.

صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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 - 9کدام گزینه زیر ،عبارت را به طور نامناسب کامل مینماید؟
با فرض صدمه دیدن بخش مورد سؤال در شکل فرضی در دختري  18ساله.................... ،
 )1میتوان گفت تعداد ضربان قلب در فرد افزایش مییابد.
 )2ممکن است حجم هوای مرده در شخص کاهش یابد.
 )3میتواند در تنظیم فعالیتهای بدن مشکل بروز کند.
 )4احتماالً در انتقال پیام عصبی از مغز به نخاع اختالل رخ میدهد.

 - 10نازکترین بخش پردهي مننژ  ....................خارجیترین الیهي مننژ ....................
 )2برخالف  -دارای ساختارهای مشابه تار عنکبوت است.
 )1همانند  -گلبولهای قرمز از رگ خارج میشود.
 )4برخالف  -با سختترین نوع بافت پیوندی در تماس میباشد.
 )3همانند  -متعلق به بافتی با فضای بین سلولی فراوان است.
 - 11در بررسی ساختار مغز انسان ،محل قرار گیري  ....................در بخش  ....................است.
 )2برجستگیهای چهارگانه – باالتر از بصل النخاع
 )1مجرای سیلویوس – جلویی مغز میانی
 )4هیپوتاالموس – پایینتر از پل مغزی
 )3اپی فیز – جلویی فضای بطن سوم مغز
 - 12کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل مینماید؟

m
o

تصویر فرضی روبهرو مربوط به مغز گوسفند است .بخش مورد سؤال در انسان.................... ،
 )1همانند مثلث مغزی رابط بین دو نیمکرهی مخ میباشد.
 )2مجموعهای از زائدههای تعداد زیادی سلول عصبی میباشد.
 )3پیامهای حرکتی را مستقیماً به درون مغز میانی ارسال میکند.
 )4دارای سلولهایی با قابلیت عایق کردن رشتههای عصبی میباشد

c
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h

 - 13در یک فرد بالغ ،در صورت بروز تخریب غالف میلین بر اثر بیماري  MSدر  ....................دچار اختالل میگردد.
 )2نیمکرههای مخچه ،ایجاد پیام حرکتی برای انقباض عضالت
 )1مراکز یادگیری مغز ،پردازش اطالعات حسی و حرکتی
 )4نیمکرههای بزرگترین بخش مغز ،فرآیند تکلم و واژه سازی
 )3بخشهای نخاع ،هدایت یک طرفه پیام در ریشه شکمی

s
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 - 14بهطور معمول هنگامیکه  ....................هیچگاه  ....................نمیشود.
 )1اختالف پتانسیل درون نورون نسبت به خارج مثبت میباشد  -کانالهای سدیمی بسته و پتاسیمی باز
 )2پتانسیل طبیعی منفی به پتانسیل مثبت غشا تبدیل میشود  -دریچهی کانالهای سدیمی وابسته به ولتاژ باز
 )3تراکم یون سدیم درون نورون رو به افزوده شدن میباشد  -اختالف پتانسیل درون نورون رو به کم شدن
 )4مقدار یون پتاسیم درون نورون کاهش چشمگیری مییابد  -پمپ سدیم -پتاسیم در غشای پالسمایی غیرفعال
 - 15کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل میکند؟

o
o

« هر عصبی که پتانسیل عمل در آن بهصورت دو طرفه هدایت میشود ،قطعاً » ....................
 )1پیام حسی را به نخاع وارد میکند.
 )3متعلق به دستگاه عصبی محیطی است.
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 )2واجد اجتماع زوائد طویل میباشد.
 )4دارای رشتههایی با غالف میلین میباشد.

 - 16کدام گزینه زیر به طور مناسبی بیان نشده است؟
 )1نتیجه رقابت به تشابه و هم پوشانی کنام های واقعی گونه های رقیب بستگی دارد.
 )2در صورت وجود منابع محدود ،همواره حدف رقابتی بین گونه های رقیب روی میدهد.
 )3هنگامی که دو گونه در یک زیستگاه دو کنام مختلف قرار دارند ،هر دو پایدار باقی میمانند.
 )4هنگامی که دو گونه از یک منبع تغذیه میکنند ممکن است یکی از آنها از زیستگاه حذف شود.
 - 17کدام موارد زیر به طور مناسبی ،عبارت زیر را تکمیل مینمایند؟
« نتایج آزمایشات گوس بر روي گونههاي پارامسی نشان داد ،ممکن است » .................
الف ـ در صورت وجود کنام واقعی مشترک بین دو گونه ،حذف رقابتی صورت میگیرد.
ب ـ به منظور کاهش رقابت بین گونهها ،تقسیم منابع صورت میگیرد.
ج ـ در صورت محدود بودن منابع براي افراد ،یکی از گونه ها حذف میشود.
د ـ هنگامی که دو گونه سازش دارند ،کنام بنیادي یکسانی داشته باشند.
1 )1

2 )2

3 )3

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←

4 )4
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گروه آموزشی لیموترش

 - 18کدام عبارت زیر نمیتواند در ارتباط با جمعیتی که در شکل مقابل نشان داده شده ،صحیح باشد؟
 )1در فصل تولیدمثل ،جمعیت به حد اشباع نمیرسد و زادهی فراوانی تولید میشود.
 )2از بین رفتن گستردهی افراد جمعیت به فنوتیپ افراد ارتباط چندانی ندارد.
 )3عوامل وابسته به تراکم در حذف افراد بسیاری از جمعیت نقش اساسی دارد.
 ) 4با اثر انتخاب طبیعی در طول زمان ،بیشترین انرژی صرف تولیدمثل میشود.
 - 19در یک جمعیت جانوري ،با  .................اندازهي جمعیت ................. ،همانند توان بقاي جمیعت ................. ،مییابد.
 )2کاهش – تنوع آللهای خزانهی ژنی  -کاهش
 )1افزایش – تعداد افراد هموزیگوس – افزایش
 )4افزایش – خطر انقراض جمیعت – کاهش
 )3کاهش – توان تولیدمثلی – افزایش
 - 20در آزمایشات صورت گرفته توسط کانل ،گونهي کشتی چسبی که  .................از گونهي دیگر  .................است.
 )1کنام بنیادی آن با کنام واقعی آن برابر است ،اندازه طول بدن آن – کوچکتر
 )2نسبت کنام واقعی به کنام بنیادی آن کمتر است ،سازش آن با مناطق در معرض هوا – بیشتر
 )3حتی در صورت حذف گونهی دیگر ،فقط در مناطق عمیق باقی میماند،کنام واقعی آن – بزرگتر
 )4بیشتر در معرض هوا قرار میگیرد ،نسبت کنام بنیادی به کنام واقعی آن – کمتر

m
o

 - 21کدام گزینه زیر در ارتباط با جمعیتهاي زیستی کامال صحیح است؟
 )1پایین بودن تراکم جمعیت همواره منجر به کاهش آهنگ تولیدمثلی خواهد شد.
 )2آهنگ رشد ذاتی جمعیت به تمام عوامل تاثیرگذار در اندازهی جمیعت بستگی دارد.
 )3اندازهی هر جمعیت با افزایش آهنگ رشد ذاتی آن ،افزایش مییابد.
 )4نیروهای تغییردهنده گونهها همواره فعال هستند.

c
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 - 22در رابطهاي زیستی که  ...................جاندار  ...................همواره ...................
 )2دو – سود میبرند – هر دو گونه تغذیهی یکدیگر را برعهده دارند )2 .یک – سود میبرد – گونهی دیگر از بین میرود.
 )4یک – سود یا زیانی نمیبیند – یگ گونه نفع میبرد.
 )3دو – تکامل همراه دارند – یک گونه ضرر و زیان میبیند.
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 - 23کدام گزینهي زیر به نادرستی بیان شده است؟
 )1همهی رفتارهای جانوران در جهت حفظ بقای گونه بروز میکند.
 )2رفتار غریزی در برخی گونهها فقط از یک والد به فرزندان به ارث میرسد.
 )3در شرطی شدن فعال ،جانور در مقعیتی خاص میتواند از بروز رفتار صرف نظر کند.
 )4در رفتار مشارکتیِ عنکبوت نر بیوهی سیاه ،بقای ژنها به صورت مستقیم تضمین میشود.

o
o

 - 24کدام گزینه زیر صحیح است؟
 )1در همهی گونههای جانوری ،افراد ماده جفت خود را انتخاب میکنند.
 )2برخی از حشرات آوازهای ویژهای برای جلب توجه جفت تولید میکنند.
 )3جانوران شکارچی همواره طعمههایی را شکار میکنند که بزرگتر بوده و انرژی بیشتری دارند.
 )4غذایابی در محلهایی که خطر روبهرو شدن با شکارچی کمتر باشد ،موافق با انتخاب طبیعی است.
 - 25کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل نماید؟
ک .............
با بررسی رفتار سگ در آزمایش پاولوف ،میتوان استدالل کرد که محر ِ
 )1شرطی ،میتواند به تنهایی پاسخ مناسبی در جانور ایجاد کند.
 )3شرطی ،در ابتدا نمیتواند واکنش خاصی را در بدن جانور برانگیزد.

 - 26رفتار جوجهي کوکو در بدو تولد................... ،
 )1در صورت وجود محرک نشانه آغاز میشود.
 )3مجموعهی از حرکات مشخص و ثابت است.
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 )2غیرشرطی ،زمانی میتواند موثر باشد که با محرک شرطی همراه باشد.
 )4غیرشرطی ،سبب ترشح بزاق سگ در هنگام گرسنگی میگردد.
 )2متاثر از ژنها و عوامل محیطی است.
 )4برای بروز به محرک حسی نیاز دارد.

 - 27در جمعیت زنبورهاي عسل ،هر زنبوري که توانایی بکرزایی ........................
 )1دارد ،تمام ژنهای خود را به نسل بعدی منتقل میکند.
 )2ندارد ،بهطور غیرمستقیم بقای ژنهای خود را تضمین مینماید.
 )3ندارد ،انرژی خود را صرف نگهداری از زادههای ملکه میکند.
 )4دارد ،میتواند تخمکهایی با توانایی بارور شدن داشته باشد.
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 - 28چند مورد زیر در ارتباط با مرغ جوالي در فصل تولیدمثل درست است؟
« مرغ جواليِ  ................در فصل تولیدمثل ،قطعا » ................
 نر – صفات پرهزینه را به منظور جلب جفت بروز میدهد.
 ماده – محدودیت بیشتري در انتخاب جفت دارد.

 نر – براي جفتگیري با ماده ،با سایر نرها نزاع میکند.

 ماده – بیشترین هزینه الزم براي پرورش فرزندان را برعهده دارد.
 ماده – با توجه به صداها و آوازهاي ویژهاي جنس نر خود را انتخاب مینماید.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

 - 29هر جانوري که میتواند به منظور جلب جفت از  ................استفاده کند ،لزوما ................
 )1صداها و آواز ویژهای – لقاح گامتها درون بدن جنس ماده انجام میگیرد.
 )2صفات چشمگیر – مادهی زائد نیتروژندار با کمترین سمیت را دفع میکند.
 )3الگوی تابشی – بیشترین انرژی را صرف تولیدمثل و ایجاد زاده ها مینماید.
 )4ساختن النهی بزرگ – در گذشتهی نزدیکتری نسبت به خزندگان ،از نیای مشترک اشتقاق یافته است.
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