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

t.me/limootorsh_free

پیش آزمون شماره 9
9991/99/99

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســـــــواالتــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ9
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 99

پیـــــش آزمــــــــــــــونــــــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

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

il m

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

آزمونها اسکن کنید

t.me/limootorsh_free
مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

در تمام آزمون های امسال شیمی رایگان شرکت کنید،جهت ثبت نام  بعد از ایجاد پنل
کاربری از قسمت مرکز آزمون،در بخش ثبت نام آزمون ،پکیج آزمونهای شیمی را
انتخاب کنید.
صفحه 1
limootoorsh.com

t.me/limootorsh_free
مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

محصول جدید گروه آموزشی لیموترش
هم اکنون در فروشاگه لیموترش به نشانی  limootoorsh.com/shopبا تخفیف ویژه

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

m
o
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.
h

s
r

o
to

o
o
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توجه ویژه :
این جزوه برای دانش اموزانی که قبال جزوه یازدهم را خریداری کرده اند رااایگان می باشد
صفحه 3
limootoorsh.com

t.me/limootorsh_free
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؟
یه سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
ربات گروه آموزشی لیموترش با کلی امکانات توووپ  در ضمن رایگاااان!

m
o

c
.
h

s
r

امکانات باال همگی در ربات به صورت کامال رایگان قرار داده شده است.

o
to

پیشنهاد ویژه ما به شما  :

o
o

با معرفی آن به دوستانتان می توانید  1عدد جزوه رایاگن نیز از ما
دریافت کنید

il m

 ضمن اینکه با مراجعه به ربات لیموترش به آدرس :

@limootoorsh_com_bot

میتونید با رتبههای تک رقمی و  2رقمی ارتباط مستقیم داشته باشید
منتظرتون هستیم.

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 4
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زیست شناسی پایه دوازدهم – پیش آزمون مرحله نهم سال تحصیلی 79-79

 17بهمن 79

گروه آموزشی لیموترش

بافت استخوانی فشرده موجود در سر استخوان ران  .................بافت اسفنجی در استخوان جناغ................. ،
 )2همانند – حفرههای متعددی بین تیغههای استخوانی تشکیل میگردد.
 )1برخالف – حاوی رگهای خونی تغذیهکننده است.
 )4برخالف – در تماس با بافت پیوندی قرار دارند.
 )3همانند – سلولهای استخوانی ،کالژن را ترشح میکنند.
در ساختار اسکلت بدن انسان.................... ،
 )1استخوان کتف با ستون مهرهها ،مفصل تشکیل داده است.
 )3تمامی دندهها در مفصل با استخوان جناغ سینه قرار دارند.

 )2استخوان درشت نی همانند نازک نی ،در مفصل زانو شرکت دارد.
 )4در مفصل لوالیی آرنج ،استخوانهای زندزیرین و زبرین شرکت دارند.

در انسان بالغ ،استخوان  ....................همانند استخوان  ....................مفصل دارد.
 )2نازک نی – درشت نی با استخوان ران
 )1ترقوه – کتف با استخوان بازو
 )4زند زیرین – کف دست با استخوان مچ دست
 )3جناغ – دندهها با استخوان مهرهها
به طور معمول ،در اسکلت  ....................انسان.................... ،
 )1محوری – فقط استخوانهای دراز و پهن شرکت دارند.
 )3جانبی – قلب و ششها توسط قفسه سینه محافظت میشوند.

 )2جانبی – استخوانهای کوچک در شنیدن نقش دارند.
 )4محوری  -هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی تشکیل شده است.

چند مورد در ارتباط با شکل مقابل صحیح است؟

m
o

« بخش مشخص شده حرف  ...................همانند بخش » ...................
 ،E – A به کاهش اصطکاک بین استخوانها کمک میکنند.
 ،D – B نوعی بافت پیوندی محسوب میشوند.

c
.
h

 ،F – C حاوی رشتههای کالژن است.

 ،B – E در صورت آسیب توسط بدن ترمیم میشود.
 ،D – A در همهی انواع مفاصل بدن شرکت دارند.

1 )1

2 )2

s
r

o
to

به طور معمول ،افزایش  .................نمیتواند ..........................
 )1سن – سبب کاهش تودهی استخوانی در فرد شود.
 )3تودهی استخوانی – تا اواخر سن رشد ،ادامه یابد.
کدام موارد زیر ،متن زیر را به درستی کامل میکنند؟

4 )4

3 )3

 )2ویتامین  – Dمنجر به پوکی و تخریب استخوان گردد.
 )4یاختههای استخوانی – به دنبال شکستگیهای استخوان باشد.

o
o

« در انسان بالغ ....................... ،میتواند منجر به  .......................تودهی استخوانی گردد» .
الف ـ افزایش مادهی زمینهای به همراه نمکهای کلسیم – افزایش
ب ـ فعالیت بدنی مانند ورزش – کاهش
ج ـ مصرف نوشیدنیهای الکلی و دخانیات – افزایش
د ـ اختالل در ترشح برخی هورمونها – کاهش
هـ ـ افزایش مصرف کلسیم و نوشابه – کاهش

3 )3
2 )2
1 )1
چند مورد از عبارتهای زیر ،متن را به نادرستی کامل میکنند؟

il m
4 )4

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

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

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

صفحه 1

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

Limootoorsh.com/add
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زیست شناسی پایه دوازدهم – پیش آزمون مرحله نهم سال تحصیلی 79-79

 17بهمن 79

گروه آموزشی لیموترش

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.
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.
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
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

m
o

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

c
.
h

 )2مصرف تری گلیسرید در یاختهها رو به کاهش
 )4ذخیرهی گلیکوژنی در یاختهها رو به کاهش

در افراد مبتال به دیابت نوع یک و دو ..................
 )1حجم ادرار و گلوکز خون افزایش مییابد.
 )2مقدار انسولین در خون از سطح طبیعی کمتر است.
 )3در موارد شدید تجزیهی پروتئینها محصوالت اسیدی تولید میشود.
 )4تعداد گیرندهی انسولینی در یاختههای هدف کاهش یافته است.

s
r

o
to

o
o

il m

ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot

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

t.me/limootorsh_free

پیش آزمون شماره 9
9991/99/99

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه پاســـــختشـــــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ9
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 99

پیـــــش آزمــــــــــــــونــــــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

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

il m

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

آزمونها اسکن کنید

t.me/limootorsh_free

:1

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

سلولهای استخوانی سختترین نوع بافت پیوندی

محسوب میشوند که مادهی زمینهای جامد
دارند که رشتههای کالژن و مواد کلسیمدار در آن
حضور دارند ،کالژن پروتئینی ترشحی است
که از سلولهای استخوانی موجود در هر دو بافت
متراکم و اسفنجی به درون فضای بین سلولی
(مادهی زمینهای) ترشح میگردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هر دو بافت حاوی رگهای خونی
تغذیه کننده (سرخرگ) هستند که تغذیه سلولهای

m
o

استخوانی موجود در هر دو را انجام
میدهند.

c
.
h

گزینه  )2در بافت ا ستخوانی ا سفنجی ،حفراتی حاوی مغز ا ستخوان و سلولهای بنیادی یافت می شود که در تیغههای ا ستخوانی نامنظم ایجاد
میگردند.

گزینه  )4هر دو بافت در تماس با خون هستند که نوعی بافت پیوندی است از طرفی بافت متراکم ،عالوه بر خون ،با بافت پیوندی رشتهای محکم که

s
r

ناشی از اتصال تاندون (زردپی) و رباطها هستند ،ارتباط دارد.

2

گزینه 4

o
to

اگر به شکل کتاب درسی نگاه کنید ،در مفصل لوالیی آرنج ،استخوانهای زندزیرین و زبرین و استخوان بازو شرکت دارند.
بررسی سایر گزینهها :

o
o

گزینه  )1استخوان کتف با ستون مهرهها ،مفصل تشکیل نداده است( .استخوان کتف با استخوان بازو مفصل شانه را تشکیل میدهد)
گزینه  )2استخوان درشت نی برخالف نازک نی ،در مفصل زانو شرکت دارد( .به شکل کتاب درسی نگاه کنید)
گزینه  )3اگر به شکل کتاب در سی توجه کرده با شید ،ان سان دارای  21دنده ا ست که در این بین  7دنده (دنده های  2تا  )7در مف صل با ا ستخوان
جناع ه ستند و دنده های  8تا  21به و سیله ات صال به دندهی  7با ا ستخوان جناغ در ارتباط ه ستند ولی دنده های  22و 21کامل م ستقل از ا ستخوان
جناغ هستند و به اصالح به آنها دنده های شناور میگویند.

3

گزینه 4

استخوان زند زیرین همانند استخوان کف دست با استخوان مچ دست مفصل دارد.
بررسی سایر گزینهها :

il m

گزینه  )1استخوان ترقوه با بازو مفصل ندارد.
گزینه  )2استخوان نازکنی با استخوان ران مفصل ندارد.
گزینه  )3استخوان جناغ با استخوان مهرهها مفصل ندارد.

4

گزینه 4

اسکلت محوری و جانبی انسان ،از استخوانها تشکیل شده است و هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی تشکیل شده است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در ا سکلت محوری بدن ان سان ،ا ستخوانهای دراز ح ضور ندارند( .ا ستخوانهای جمجمه پهن ،ا ستخوانهای نامنظم مثل مهرهها و دندهها
نوعی استخوان دراز و استخوانهای کوچک گوش میانی حضور دارند.
گزینه  )2در اسکلت محوری بدن ،استخوانهای کوچک گوش میانی در شنیدن نقش دارند.
گزینه  )3قلب و ششها توسط قفسه سینه که بخشی از اسکلت محوری بدن محافظت میشوند.

t.me/limootorsh_free
آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

ویژه آزمون مرحلـــه  11بهمن قلم چی

5

گزینه 2

بخش مشخص شده با حرف  : Aپرده سازنده مایع مفصلی  ،بخش B
 :کپسول مفصلی ،بخش  : Cمایع مفصلی ،بخش  : Dاستخوان ،بخش
 : Eغضروف ،بخش  : Fاستخوان است.
بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) پرده سااازنده مایع مفصاالی و غضااروف ،به کاهش
اصطکاک بین استخوانها کمک میکنند( .تایید « گزینه »)
مورد دوم) کپسااول مفصاالی و اسااتخوان ،نوعی بافت پیوندی
هستند( .تایید « گزینه »)
مورد سوم)مایع مفصلی فاقد رشتههای کالژن است.
(رد « گزینه »)

m
o

مورد چهارم)غضروف در صورت آسیب ترمیم میشود.
(رد « گزینه »)

c
.
h

مورد پنجم)در مفصل ثابت ،کپسول مفصلی حضور ندارد.
(رد « گزینه »)

6

گزینه 2

s
r

کاهش ویتامین ( Dنه افزایش آن) منجر به پوکی و تخریب استخوان گردد.
بررسی سایر گزینهها :

o
to

گزینه  )1افزایش سن در فرد ،سبب کاهش تودهی استخوانی شود.

گزینه  )3در دوران جنینی ،استخوانها از بافتهای نرمی تشکیل و به تدریج با افزوده شدن نمکهای کلسیم سخت میشوند .یاختههای استخوانی
تا اواخر سنّ رشد ،مادۀ زمینهای ترشح میکنند و بنابراین ،تودۀ استخوانی و تراکم آن افزایش پیدا میکند.

o
o

گزینه  )4در صورت شکستگی استخوان ،یاختههای نزدیک محل شکستگی ،یاختههای جدید استخوانی میسازند.

آنالیز سوال

il m

نوع سوال  :استداللی و خط ب خط و مفهومی ،دامدار مبحث سوال  :عوامل موثر بر تراکم استخوان ()113

7

گزینه 2
عامل

تاثیر بر تراکم و توده استخوان

افزایش مادهی زمینهای به همراه نمکهای کلسیم
فعالیت بدنی مانند ورزش
مصرف نوشیدنیهای الکلی و دخانیات
اختالل در ترشح برخی هورمونها
افزایش وزن ضخیم
کاهش کلسیم غذا و مصرف نوشابه
استفاده کمتر از استخوان (حالت بی وزنی)
کمبود ویتامین D

افزایش تراکم ()+
افزایش تراکم ()+
کاهش تراکم ()-
کاهش تراکم ()-
افزایش تراکم ()+
کاهش تراکم ()-
کاهش تراکم ()-
کاهش تراکم ()-

باتوجه به جدول فوق ،فقط موارد « الف » و « د » صحیح هستد.

سطح سوال  :متوسط

2
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گزینه 3

همهی موارد زیر در هیپوفیز پسین اتفاق میافتد یا وجود دارد :
 -2دارای پایانهی آکسون و قسمتی از آکسون است.
 -1دارای شبکهی مویرگی است.
نکته  :شبکهی مویرگی در دریافت و حمل هورمونها یا انتقال و تبادل
گازهای تنفسی ،فراهم کردن گلوکز و قندهای ساده نقش دارد.
 -3فاقد جسم سلولی نورونهای هیپوتاالموس و گیرنده برای هورمونهای
هیپوتاالموس است.
 -4محل سنتز اکسیتوسین و ضدادراری ،جسم سلولی بعضی
از نورونهای هیپوتاالموس است و هورمونهای مذکور در
هیپوفیز پسین ذخیره و در مواقع نیاز ترشح میشوند.

تنها مورد « د » صحیح است.

1

m
o

گزینه 4

c
.
h

کلسیتونین توسط غدهی تیروئید سنتز و ترشح میشود .این هورمون رسوب کلسیم در بافتهای استخوانی میشود و کلسیم خون را کاهش میدهد.
افزایش مقدار هورمون ترشح شده از غدههای پاراتیروئیدی سبب موارد زیر میشود :
 -2افزایش مقدار کلسیم خون
 -1تجزیهی بافتهای استخوانی و کاهش استحکام آنها
 -3افزایش بازجذب کلسیم از ادرار

s
r

 -4افزایش بازجذب کلسیم از رودهها به طور غیرمستقیم

o
to

هورمون غدههای پاراتیروئیدی سبب فعال شدن ویتامین ( Dدر کلیه و کبد) میشوند .ویتامین  Dفعال شده توسط جریان خون به رودهها میرسد و
بازجذب کلسیم از رودهها افزایش میدهد.

o
o

il m
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گزینه 3

هورمون ترشح شده از غدههای پاراتیروئیدی سبب تجزیهی بافتهای استخوانی میشود.

آنالیز سوال

این هورمون به روشهای زیر باعث افزایش کلسیم خون میشود :
 -2تجزیه بافتهای استخوانی
 -1افزایش بازجذب کلسیم از ادرار در کلیهها
 -3افزایش بازجذب کلسیم از رودهها به طور غیرمستقیم
نکته :ویتامین  Dفعال شده در روده سبب افزایش جذب کلسیم از رودهها (هر دو) میشود.
مبحث سوال  :پاراتیروئید ()114

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

تنظیم مقدار کلسیم خون
نقش تیروئید در تنظیم کلسیم خون:
نکته :کلسیتونین توسط غدهی تیروئید ساخته میشود .اما جز هورمونهای تیروئیدی نمیباشد.
نکته :یاخته هایی كه در سنتز تیروكسین و  T3نقش دارند ،توانایی ساختن و ترشح كلسیتونین ندارند .بنابراین کلسیتونین توسط یاخته هایی

m
o

متفاوت با یاخته های سنتزکنندهی تیروکسین و  T3ساخته میشوند.
نکته :كلسیتونین پس از ساخته شدن درون وزیکولهایی در سیتوپالسم بعضی از یاخته های غدهی تیروئید ذخیره میشوند و در مواقع نیاز

c
.
h

طی فرآیند برون رانی (یون کلسیم  +مصرف  )ATPاز غدهی تیروئید خارج شده و وارد جریان خون میشوند.
افزایش كلسیم خون باعث ترشح هورمون كلسیتونین میشود .كلسیتونین توسط جریان خون به بافت هدف (یاخته های استخوان) میرسد .پس از
رسیدن كلسیتونین به بافت هدف ،به گیرندهی خود در غشای پالسمایی یاخته های استخوانی متصل میشود.

s
r

نقش غدد پاراتیروئید در تنظیم کلسیم خون(هم ایستایی کلسیم):
نکته :به طور طبیعی چهارغدهی پاراتیروئید در انسان وجود دارد كه درست در پشت غدهی تیروئید قرار گرفتهاند.
نکته :هورمون پاراتیروئیدی در کلیه و بافتهای استخوانی گیرنده دارد .چون هورمون پاراتیروئیدی از جنس پروتئین است .بنابراین گیرندهی
آن در غشای پالسمایی یاخته هدف قرار دارد.

o
to

هورمونهای ترشح شده از غدههای پاراتیروئیدی به سه طریق غلظت یون کلسیم در خون و مایع بین سلولی را افزایش میدهند :
 )aتجزيه بافت استخواني و آزاد شدن کلسیم به جريان خون

o
o

* هورمون غدههای پاراتیروئیدی (پاراتورمون) در بافتهای استخوانی گیرنده دارد .این هورمون پس از اتصال به گیرندههای خود در بافتهای
استخوانی باعث میشود كه فعالیت یاخته هدف تغییر کند و طی این تغییر فعالیت یونهای كلسیم كه قابل تبادلاند از بافتهای استخوانی جدا
شده و به مایع خارج سلولی (خون ،پالسما و مایع بین سلولی) پمپ میشود.

il m

نتیجه  :بافت هدف هورمون غدههای پاراتیروئیدی (بافت استخوانی) ،تجزیه شده و غلظت یون کلسیم در خون افزایش مییابد.
 )bبازجذب کلسیم از نفرونها

* هورمون غدههای پاراتیروئیدی در کلیهها گیرنده دارد .این هورمون پس از اتصال به گیرندههای خود در غشای پالسمایی یاخته های مکعبی
نفرون ،باعث افزایش بازجذب کلسیم از نفرونها میشود.

نتیجه  :با فعالیت هورمون این غده ،میزان كلسیم موجود در خون و شبکهی دوم مویرگی موجود در كلیه افزایش و غلظت آن در ادرار کاهش
مییابد.
نکته :اگر ترشح هورمون غدههای پاراتیروئیدی به طور کامل متوقف شود ،دفع کلسیم از ادرار به شدت افزایش مییابد.
نتیجه  :در حالت فوق ،غلظت كلسیم در خون و مایع بین سلولی و شبکهی دوم مویرگی كلیه به شدت کاهش و در ادرار به شدت افزایش
مییابد.
 )cافزايش بازجذب کلسیم از رودهها
* هورمون ترشح شده از غدههای پاراتیروئیدی (در كلیه) سبب فعال شدن ویتامین  Dمیشود.
ویتامین  Dفعال شده توسط جریان خون به رودهها منتقل میشود .ویتامین  Dفعال شده باعث افزایش جذب کلسیم از رودهها میگردد.
نتیجه  :برای جذب كلسیم موجود در روده وجود ویتامین Dفعال ضروری است.
نکته :در خون انسان هم ویتامین  Dفعال وجود دارد هم غیر فعال.
تذکر  :هورمونهای غدهی پاراتیروئید در روده گیرنده ندارد.
نکته  :اثر هورمونهای غدهی پاراتیروئیدی بر رودهها غیرمستقیم و به واسطهی فعال کردن ویتامین  Dاست.
نکته :كمبود ویتامین Dباعث كاهش جذب كلسیم از روده می شود.

4
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گزینه 4

گلوکاگون و انسولین توسط سلولهای جزایر
النگرهانس در بخش درونریز پانکراس سنتز
و ترشح میشوند.
گلوکاگون کارهای زیر انجام میدهد :
 -2افزایش قند خون
 -1تبدیل گلیکوژن به گلوکز (هیدرولیز و
مصرف آب)
 -3کاهش ذخیرهی گلیکوژنی در سلولها

m
o
آنالیز سوال

c
.
h

s
r

o
to

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار مبحث سوال  :بخش درون ریز لوزالمعده ()114

12

گزینه 4

با افزایش پتاسیم خون چه اتفاقی رخ میدهد؟
مقدار ترشح آلدوسترون از بخش
قشری غدد فوق کلیه افزایش مییابد.
نتیجه  :مقدار سدیم و پتاسیم در خون
محرک ترشح آلدوسترون هستند.

سطح سوال  :متوسط

o
o

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سکرتین محرک ترشح
چیست؟ بیکربنات سدیم از بخش
برونریز پانکراس
بیکربنات به خون میریزد یا مجرا؟
بیکربنات از بخش برونریز پانکراس
ترشح میشود ،بنابراین بیکربنات به
درون مجرا وارد شده و سپس به ابتدای
رودهی باریک (دوازدهه) میریزد.

il m

گزینه  )2اکسیتوسین از هیپوفیز پسین ترشح میشود .این یعنی هورمونهای آزاد کننده و مهار کنندهی هیپوتاالموس در ترشح آن بیتأثیر
هستند.
گزینه  )3اسید کلریدریک از کدامیک از سلولهای معده ترشح میشود؟ سلولهای حاشیهای

آنالیز سوال

نتیجه  HCl :از سلولهای حاشیهای و آنزیم از سلولهای اصلی (پپتیک) ترشح میشود.
یادآوری  :گاسترین محرک ترشح  HClو تا حدودی آنزیمهای شیرهی معده است.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار مبحث سوال  :انواع هورمونها ()114

سطح سوال  :نسبتا سخت
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گزینه 3

آنالیز سوال

هورمون آلدوسترون در کلیه سبب افزایش بازجذب یون سدیم و افزایش ترشح پتاسیم میشود .با افزایش مقدار سدیم خون فشار خون
هم افزایش مییابد .هورمون ضد ادراری سبب افزایش بازجذب آب از نفرون میشود در این حالت خون رقیق و ادرار غلیظ میگردد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و ترکیبی ،دامدار

14

مبحث سوال  :اثرات هورمون بر کلیه ( )114سطح سوال  :متوسط

گزینه 2

آنالیز سوال

در صورت نبود انسولین ،لیپاز فعال شده و سلولها از چربی برای تولید انرژی استفاده میکنند .در این حالت ،هیدرولیز تریگلیسرید در
سلولها افزایش مییابد و ذخیرهی چربی کم میشود .بر اثر تجزیه پروتئینها آمونیاک تولید میشود که به اوره تبدیل شده و اوره دفعی از
ادرار افزایش مییابد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :انسولین ()114

سطح سوال  :متوسط

گلوکاگون
* عمل گلوكاگون عكس عمل انسولین است این یعنی گلوكاگون قند خون را افزایش و انسولین قند خون را كاهش میدهد .گلوكاگون سبب
می شود گلیكوژنی كه قبالً در كبد ذخیره شده است به گلوكز تبدیل و به خون آزاد شود.

m
o

نکته :به گلیكوژن ذخیره شده در یاخته ها منبع انرژی میگویند در نتیجه گلوكاگون باعث كاهش منبع انرژی میشود.

c
.
h

تنظیم ترشح گلوکاگون

نکته  :به طور طبیعی اگر سطح گلوكز خون از حد طبیعی بیشتر شود ،ترشح گلوكاگون از پانكراس مهار میشود .بنابراین عامل اصلی در
تنظیم ترشح گلوكاگون ،میزان غلظت گلوكز در خون است.

s
r

نکته  :مقدار غلظت گلوكز در خون عامل تنظیمكنندهی ترشح گلوكاگون است نه مقدار غلظت گلوكز در یاخته ها!
انسولین

o
to

نکته:انسولین هورمونی است كه با افزایش تولید و تجمع گلیكوژن (پلیساكارید) در كبد ،قند خون را کاهش میدهد.
یادآوری  :انسولین سنتز شده درون وزیكولهایی در سیتوپالسم بعضی از یاخته ها جزایر النگرهانس ذخیره میشود.در مواقع نیاز انسولین
ذخیره شده طی فرآیند برون رانی به كمك یون کلسیم و با مصرف  ATPبه خارج سلول سازنده ترشح میشود.

o
o

نکته  :انسولین باعث افزایش نفوذپذیری غشای پالسمایی یاخته های هدف به گلوکز میشود بنابراین انتقال گلوکز از مایع بین
سلولی به درون یاخته هاافزایش مییابد.

نکته  :انسولین باعث کاهش گلوکز خون و افزایش گلیکوژن در یاخته ها میشود .بنابراین انسولین مقدار انرژی در دسترس بدن
(گلوکز) را کاهش و منبع انرژی (گلیکوژن) را افزایش میدهد.

il m

* اگر در خون هورمون انسولین وجود نداشته باشد یا گیرندهی آن در یاخته های هدف كم باشد ،اغلب یاخته ها(به جز یاخته های مغز)
به گلوکز نفوذناپذیر میشوند و سطح گلوکز خون افزایش مییابد.
تنظیم غلظت گلوکز خون
نکته:آنزیمهای کبد ،انسولین و گلوکاگون (پانكراس) در تنظیم مقدار قند (گلوكز) خون نقش دارند.
یادآوری  :هیپوتاالموس و هیپوفیز در تنظیم ترشح انسولین و گلوكاگون نقش ندارند.
 )aافزايش گلوکز خون
* وقتی گلوكز خون زیاد باشد ،بخش درونریز پانكراس تحریك میشود و مقداری انسولین به خون ترشح میكند( .بازخورد منفی)
انسولین پس از اتصال به گیرندهی خود در یاخته های هدف سبب كاهش گلوكز خون میشود.
 )bکاهش گلوکز خون
* وقتی مقدار قند خون پایین باشد ،از بخش درونریز پانكراس گلوکاگون ترشح میشود( .بازخورد منفی) با اثر گلوكاگون بریاخته های
کبد ،فعالیت یاخته های کبد تغییر میکند و پس از انجام واكنشهایی گلیكوژن تبدیل به گلوكز میشود و گلوكز به خون آزاد میشود.
در نهایت قند خون افزایش مییابد.
تذکر  :با افزایش انسولین در خون انسان ،نفوذپذیری غشای پالسمایی یاخته های ماهیچهای ،کبد و اغلب یاخته های دیگر (به جز
یاخته های مغز) به گلوکز افزایش مییابد ولی نفوذپذیری نورونهای مغزی به گلوكز تغییر نمیكند .در ضمن تعداد گیرندههای انسولین
در کبد و یاخته های ماهیچهای بیشتر از سایر یاخته ها است و در یاخته های مغز برای هورمون انسولین گیرنده وجود ندارد.
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آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

15

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

موارد زیر میتواند در افراد مبتال به دیابت شیرین نوع یک و دو رخ میدهد :
 -2افزایش گلوکز در خون و ادرار
 -1افزایش حجم ادرار و تشنگی
 -3کاهش آب درون اغلب سلولها (پالسمولیز سلولها)
 -4افزایش مصرف چربیها (هیدرولیز بیشتر تریگلیسیریدها)
 -5افزایش غلظت اسیدهای چرب آزاد در خون
 -6تجزیهی چربیها و تولید محصوالت اسیدی و کاهش  PHخون
نکته  :کاهش  PHخون میتواند سبب اغما و اگر درمان صورت
نگیرد ،موجب مرگ شود.
 -7افزایش مصرف پروتئین
نکته  :افزایش مصرف پروتئینها میتواند در عملکرد اغلب اعضای
بدن اختالل ایجاد کند و سبب تحلیل رفتن اغلب بافتهای بدن شود.
 -8افزایش مقدار آمینواسید در خون
 -9افزایش مواد نیتروژندار (اوره) در خون و ادرار
 -21کاهش ذخیرهی گلیکوژنی در سلولها

m
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آنالیز سوال

c
.
h
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r

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی ،دامدار

o
to

مبحث سوال  :دیابت شیرین ( )114سطح سوال  :نسبتا سخت

o
o

il m

اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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پیش آزمون شماره 9
9991/99/99

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســــــواالتــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ9
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 99

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

 .1سروش مرادی

 .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 جامع –  01سوال

il m

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

آزمونها اسکن کنید
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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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دوستان فارغ التحصیل عزیزمون :
هم اکنون می توانید با ارساااپ ایاب بت تراماب ااا ار  72907502090ت اب
بانک تست های اارساپ ای ی را رایااااان دریافت کنید
صفحه 1
limootoorsh.com
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

در تمام آزمون های امسال شیمی رایگان شرکت کنید،جهت ثبت نام  بعد از ایجاد پنل
کاربری از قسمت مرکز آزمون،در بخش ثبت نام آزمون ،پکیج آزمونهای شیمی را
انتخاب کنید.
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2
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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؟
یه سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
ربات گروه آموزشی لیموترش با کلی امکانات توووپ  در ضمن رایگاااان!
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o
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امکانات باال همگی در ربات به صورت کامال رایگان قرار داده شده است.

o
to

پیشنهاد ویژه ما به شما  :

o
o

با معرفی آن به دوستانتان می توانید  1عدد جزوه رایاگن نیز از ما
دریافت کنید

il m

 ضمن اینکه با مراجعه به ربات لیموترش به آدرس :

@limootoorsh_com_bot

میتونید با رتبههای تک رقمی و  2رقمی ارتباط مستقیم داشته باشید
منتظرتون هستیم.
صفحه 3
limootoorsh.com

زیست شناسی کنکور  – 89پیش آزمون مرحله نهم

-1

t.me/limootorsh_free
گروه آموزشی لیموترش

ویژه آزمون  18بهمن 89

شجرهنامهی زیر نوعی بیماری اتوزمی مغلوب را نشان میدهد ،اگر افراد  9و  11ازدواج کنند و صاحب دو فرزند شوند،
با چه احتمالی دست کم یکی از فرزندانشان میتواند به این بیماری مبتال باشد؟
%1.21 )1
%57231 ).
%7321 )7
%.1213 )5

 - 2مردی مبتال به تحلیل عضالنی دوشن (وابسته به جنس مغلوب) و با گروه خونی  A⁺با زنی سالم با گروه خونی  AB⁺ازدواج کرده
است .فرزند اول آن هاگروه خونی  B⁻دارد و مبتال به هموفیلی و تحلیل عضالنی دوشن میباشد .احتمال تولد دختری با گروه

m
o

خونی A⁺و فقط مبتال به یک بیماری و همچنین فرزند پسری کامال سالم باگروه خونی  AB-به ترتیب چقدر است؟
1
3
3
1
1
3
3
3
)5
)7
- ).
)1
64 32
32
64
64 64
32 32
 - 3در بین افراد گونهی پروانه ی ابریشم ،در صورت آمیزش پروانه ابریشم نر دارای شاخک بلند و بال سفید با پروانهی ابرشیم

c
.
h

ماده شاخک کوتاه و بال خاکستری ،در نسل بعد افراد به شکل زیر مشاهده شدند ،در نسل دوم با برقرار بودن قوانین
احتماالت ................... ،خواهند شد.
1
2

)1
)7

-4

s
r

1
پروانه ابرشیم نر شاخک بلند و بال خاکستری +
2
1
ماده ،شاخک کوتاه
8
1
بال سیاهها ،جنسیت نر
2

پروانه ابریشم ماده شاخک بلند و بال سفید  :نسل F1

o
to

1
).
4
3
 )5نرها ،شاخک بلند
4

بال سفیدها ،شاخک بلند

o
o

در صورت ازدواج مردی مبتال به کام شکاف دار و ناقل بیماری هانتینگتون با گروه خونی  ABبا زنی سالم و دارای گروه خونی ،O-
-

فرزند پسری مبتال به نشانگان زالی-ناشنوایی و دارای گروه خونی  Bمتولد شد ،فرزند بعدی خانواده دختری مبتال به کاف
شکاف دار با گروه خونی  A+است  ،با توجه به احتماالت ،احتمال تولد دختری با فنوتیپ مشابه پدر خود و دارای گروه خونی
 B+و پسری تنها مبتال به یک بیماری با گروه خونی  Aبه ترتیب چقدر است؟
1 1
)1
8 32

1
1
).
16 32

1
1
)7
8 64
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1
1
)5
16 64

 - 5با توجه به دودمانهی مقابل ،در صورتی که الگوی توارث بیماری از نوع  ...................باشد ،قطعا ...................
 )1وابسته به جنس غالب – از میان بیماران ،بیمارِ مغلوب مشاهده میشود.
 ).اتوزومی غالب – همهی افراد بیمار ،ناخالص هستند.
 )7وابسته به جنس مغلوب – نیمی از افراد ناخالص ،مادر بیمار دارند.
 )5اتوزومی مغلوب – تعیین ژنوتیپ فقط یک نفر غیرممکن است.

صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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ویژه آزمون  18بهمن 89

 - 6در طی آمیزش بین گونهای از ملخها ،با فرض آمیزش ملخ نر پای بلند و چشم قهوهای با ملخ ماده پای کوتاه و چشم سیاه،
در نسل بعد همهی زادهها دارای چشم مشکی شدهاند و در میان ملخهای نر ،نیمی دارای پای بلند هستند ،در این صورت طبق
قوانین احتماالت ،در مادههای نسل دوم ،احتمال چشم قهوهای و پای کوتاه چقدر است؟
3
3
5
5
)5
)7
).
)1
16
16
8
32
 - 7در آزمایشهای منوهیبریدی که مندل بر روی صفت رنگ غالف گیاه نخودفرنگی انجام داد ،زادههای حاصل از نسل ،F1

طی آمیزشی تولید شدند که در آن................... ،
 )1والدین فنوتیپهای مشابه یکدیگر را دارند.
 )7هر والد ژنوتیپ خالص صفت رنگ غالف را داشت.

 ).نیمی از زادهها دارای حداقل یک آلل غالف زرد بودند.
 )5ژنوتیپ برخی از زادهها کامال متفاوت از والدین بود.

 - 8مردی مبتال به بیماری دیستروفی عضالنی دوشن و دارای گروه خونی  A+با زنی سالم (دارای مادری زال) و گروه خونی  O-و کامال
سالم از لحاظ دیستروفی عضالنی دوشن ازدواج کرده است ،اگر فرزند اول پسری مبتال به کوررنگی و دارای گروه خونی  O-متولد
شود ،احتمال تولد دختری با ژنوتیپ مشابه مادر و دارای گروه  A-و تولد پسری کامال سالم و دارای گروه خونی  O+چقدر است؟
1 1
1 1
1
1
1 1
- )5
- )7
).
)1
16 8
16 16
8 8
8 16
 - 9با توجه به دودمانهی مقابل ،در شرایطی که الگوی توارث در دودمانه از نوع  ...................باشد ،تولد فرزند بیمار از در صورت
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ازدواج افراد  ...................ممکن ...................
 )1اتوزومی غالب –  5و  – 7نیست
 ).وابسته به جنس مغلوب –  1و  – 13است
 )7اتوزومی مغلوب –  11و  – 11نیست
 )5وابسته به جنس غالب –  11و  – 11است
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to
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 - 10در جمیعتی از ملخها یک صفت وابسته به جنس ،دارای  5آلل بوده و آلل اولی بر سایر آللهای دیگر ،غلبه دارد.
انواع فنوتیپهای و انواع آمیزشهای ممکن در افراد به ترتیب برابر با  ...................است.
 11 )7و 31
 11 ).و 11
 .1 )1و 11

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←
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اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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پیش آزمون شماره 9
9991/99/99

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ9
گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 99

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

 .1سروش مرادی

 .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 جامع –  01سوال

il m

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

آزمونها اسکن کنید
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 4

اگر برای بیماری دو آلل  aو  Aرا در نطر بگیریم ،با توجه به شججهرن نامه م توان گفت که دو فرد  7و  6قطعا ناقل ( )Aaهسججت،د ،ول برای درد 11
1 2

احتمال  Aaو  AAوجود دارد که احتمال هریک به ترتیب ،و اسججت ،برای ای ،ه حدا ل ی

اف درفندان ادراد  7و  11بیمار باشججد باید درد 11

3 3

2

ژنوتیپ  )3( Aaرا داشتته باشد ،در این صور سه حالت فیر برای درفندان مم ن است :
3

فرزند اول بیمار و فرزند دوم سالم :

4 61
6 3

فرزند اول سال و فرزند دوم بیمار :
6

هر دو فرزند بیمار :
مهموع احتمالهای باال برابر با :

آنالیز سوال

= %21.67

7
24

=

7

61

61

61

61
7

×

3

= ×

=

=

6
4

×

4

×

6

6

4
3
4

4

اف طرد یه شرط داشتیم که احتمال نا ل بودن درد : 11
2

2

3

3

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی

m
o

گزینه 4

2

←←

مبحث سوال  :دودمانه ()308

c
.
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سطح سوال  :نسبتا سخت

با توجه به اطالعات دادن شدن ،فن که سالم ا ست و درفند مبتال به همودیل (واب سته به ج،س مغلوب) به دنیا آوردن در صورت که پدر نیز سالم بود ،قطعا
ژنوتیپ ناقل داشته است و درفند او که با گردتن یک آلل اف مادر بیمار شدن ،حتما پسر است!! ،اما یه نکته دیگر حاال که درفند پسر شد ،چگونه مبتال
به بیماری تحلیل ع ضالن دو شن ،همانطور که م دونیم ،پ سر آلل بیماری واب سته به ج،س را اف مادر م گیرد ،پس مادر اف نظر تحلیل ع ضالن دو شن

s
r

ناخالص (نا ل) بودن ،نکته دیگر ،آلل های همودیل و تحلیل ع ضالن دو شن هردو بر روی یک کروموفوم  Xدر مادر رار دا شته و پیو سته اند ،در صورت
که کرموفوم  Xدیگر آن دارای آلل های سالم همودیل و تحلیل ع ضالن دو شن ا ست( .بهترین جزوات فی ست را با تخفیف ویژن تا پایان بهمن مان اف سایت
لیموترش تهیه ک،ید) حاال در ارتباط با گرون خون  ،پدر و مادر هردو آنت ژن رفوس ( )Rhرا دارند ول چ شد که پ سر شون دا د آنت ژن  Rhشد ،این

o
to

نشجججان اف آن دارد که هم مادر و هم پدر از نظر ژنوتیپی ناخالص اند و ژنوتیپ ( )Rrرا دارند ،اما حاال گرون های خون  ،ژنوتیپ مرد م تواند ( AOیا
 )AAبا شد ول اگر  AAدرض ک،یم اف آمیزش آن با  ABهیچگان گرون خون  Bبد ست نم آید ،پس طعا گرون خون پدر  AOبودن که آلل  Oرا دادن
با آلل  Bاف مادر ژنوتیپ پسر  BOرا ایهاد کردن که گرون خون Bپیدا کردن است.

o
o

با گفته ها ژنوتیپ مادر و پدر ای،گونه است  AORrXHdY * ABRrXHDXhd:است.
(  hآلل بیماری همودیل و  dآلل بیماری تحلیل عضالن دوشن است)

خب حاال حل مسئله  :اگر توجه ک،ید در صورت آمیزش دختر های که ایهاد م شوند  XHdXHDیا  XHdXhdدر هر صورت اف نظر همودیل سالم اند و

il m

1
4

دقط یک دختر م تواند مبتال به تحلیل عضالن دوشن باشد ،پس احتمال دختر مبتال به تحلیل عضالن دوشن را حساب م ک،یم که است ،در ارتباط با
1

گرون خون  ، Aاحتمال آن  2است و مثبت بودن گرون خون
1

3

 4است ،با ضرب احتمال ها
1

در ارتباط با پسر کامال سالم  ) ( XHDYو دارای گرون خون  ) ( ABو
آنالیز سوال

احتمال برابر :

1

1

1

4

4

4

× × =

1

4

44

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی

3

4

3

1

1

4

2

4

× × =

آنت ژن رفوس م،ف

1

()
4

3

32

م شود.

مبحث سوال  :مسائل ژنتیک انسانی ()308

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4
برای حل سواالت ژنتیک مربوط به حشرات و  ....بهترین کار کشیدن دایره و مربع است برای فهم بهتر سواالت و حل آن ها :
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پروانه ماده ()ZW

2

آزمونهای زیست لیموترش

پروانه نر ()ZZ

P:
بال سیاه

شاخک کوتاه
شاخک بلند

شاخک بلند

بال سفید

بال سفید
F1 :

سیاه

شاخک بلند

بال خاکستری

توجه داشته باشید :م توان حدس فد که نوع صفت شاخکها اف نوع اتوفوم مغلوب بودن و صفت بال افنوع وابسته به ج،س!!
نکته خیلی مهم  :و ت اف ادرادی اتوفوم م خواید یه صفت دیگه رو بررس ک،ید ،اون ادراد اتوفوم رو معادل کل جمعیت م گیرید ،انگار
که بگیم احتمال دالن چیز در جمعیت چقدر است ،مثل مثال باال
3

احتمال اینکه در نرها ،شاخک بلند دیده شود طبق مربع های باال ،است.
4

1

احتمال اینکه در مادهها ،شاخک کوتاه دیده شود طبق مربع های باال ،است.
4

3

احتمال اینکه در بال سفیدها ،شاخک بلند دیده شود طبق مربع های باال ،است.

m
o

4

احتمال اینکه در بال سیاهها ،جنسیت نر دیده شود طبق شکل باال صفر است.

4

گزینه 1

c
.
h

با توجه به گفتههای سوال م توان گفت ژنوتیپ والدین اف رار فیر است :

HhABRrXkNY×hhOOrrXkNXKn

چند نکته  )1 :پدر دارای گرون خون ( )+چون یک درفند دارای  Rhمثبت دارد و ی

s
r

دارای  RHم،ف .

 ) 2چون درفندن پ سر در آن واحد مبتال به بیماری ن شان شگان فال -نا ش،وای و کام ش افدار نی ست ،پس آلل بیماری این دوبیماری روی دو کروموفوم
متفاوت والد مادر رار دارد.

o
to

با توجه به خواستهی سوال دختر تولد دختری با فنوتیپ مشابه پدر خود و دارای گروه خونی : B+
مبتال به هانتیگتون

6
2

× مبتال به کام ش اف دار

6
4

×  Rhمثبت

6
2

6

× گرون خون = B
2

6
32

با توجه به خواستهی سوال پسری تنها مبتال به یک بیماری با گروه خونی : A
اگر به آمیزش نگان ک،ید در پسججران هر کاری ک،ید به خاطر وجود آللها مختلف بیماری در کروموفومها  Xج،سجج مادر ،پسججر مبتال به حدا ل یک
بیماری وابسته به ج،س مغلوب است ،پس دو حالت بیشتر متصور نم شویم :
 )1پسر نشانگان فال  -ناش،وای بیمار و کام ش اف دار و هانتیگتون سالم یا  )2کام ش اف دار بیمار و نشانگان فال  -ناش،وای و هانتیگتون سالم

o
o

6

6

2
6

4
6

6

il m

در حالت ( : )1هانتیگتون سالم ( ) × مبتال به فال -ناش،وای و کام ش اف دار سالم ( ) × گرون خون = ) ( A
2
6

در حالت ( : )2هانتیگتون سالم ( ) × مبتال به کام ش اف دار و فال -ناش،وای سالم ( ) × گرون خون = ) ( A
2

در مهموع با جمع کردن حالت  1و  2احتمال کل برابر با :

6
8

4

6

2

61
6

61

گزینه 2
5
اگر به دودمانه به دید توارث اف نوع اتوفوم غالب نگان ک،ید ،تمام ادراد بیمار چون یا درفند سالم یا پدر یا مادر سالم دارند ،ناخالص هست،د.
ن ته  :یادتون باشه درد بیمار خالص در اتوفوم غالب ،تمام درفندانش بیمارهست،د.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اگر بیماری اف نوع واب سته به ج،س با شد ،در ادراد بیمار ،دیدن بیمار مغلوب (دارای دو آلل بیماری) مم ن نی ست ،اوال که چون واب سته به
ج،س اسججت بیمار مغلوب با دو آلل بیماری دقط در فنان دیدن م شججود ،در میان فنان موجود نیز همگ ناخالص هسججت،د( ،بهترین جزوات فیسججت را با
تخفیف ویژن تا پایان بهمن مان اف سایت لیموترش تهیه ک،ید) چون مادر یا پدر سالم دارند و یا درفند سالم دارند.
گزینه  )3اگر دودمانه اف نوع واب سته به ج،س مغلوب با شد ،چون فنان دقط م توان،د ناخالص با ش،د ،ادراد  7و  8و  11نا ل بیماری ه ست،د ،درد 8
مادر بیمار دارد و درد  11مادر سالم ،درد  7نیز تعین ای ،ه مادر یا پدر سالم یا بیمار دارد غیر مم ن است!!
گزینه  )4اگر دودمانه اف نوع اتوفوم مغلوب با شد ،تعین ژنوتیپ ادراد شمارنی  7و  12غیرمم ن ا ست .چون مم ن ا ست سالم و خالص با شد یا
سالم و ناخالص!!

t.me/limootorsh_free
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

6

گزینه 2

با توجه به آمیزش بین ملخ ها ،اگر آلل بلندی پا را  Bو کوتاهی آن را با  Kمشخص کنیم با توجه بگفتهی سوال که در نسل دوم نیمی از نرها پای بلند
و نیمی دیگر پای کوتاه دارند ،میتوان تشخیص داد این صفات وابسته به جنس هستند وآلل کوتاهی بر بلندی غالب است.
صفات رنگ چشم قهوهای با حرف  aو رنگ چشم مشکی با حرف  Aمشخص میشوند که صفتی اتوزوم مغلوب است و مشکی غالب است.
آمیزش ها در این ملخ به شکل زیر است :

XBOaa × XKXBAA
XBXKAa

پدر و مادر :
افراد نسل : F1
افراد نسل : F2

XKXB
XKXB
XBXB
XBXB

XKXB
XKXB
XBXB
XKXB

m
o

XBO
XKO
XBO
XBO

B

B

B

X OAa

X X Aa

K

X OAa

XBO
XBO
XBO
XKO

اتوزومی ها آمیزش نمیخواد چون در هر حالت  Aaو  Aaباهم آمیزش میکنند.

آنالیز سوال

1

5

4

8

در میان مادهها نسل دوم  :احتمال چشم قهوهای شدن ( ) × احتمال پا کوتاه شدن ( ) =

c
.
h

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی

7

گزینه 3

در آفمایشهای م،دل ،ادراد نسل اول ،حاصل اف دگرلقاح
دو گیان نخوددرنگ کامال خالص مغلوب و غالب بودند
پس هر والد دارای ژنوتیپ خالص صفت رنگ غالف بود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1طبق توضیحات بل ،والدین ژنوتیپها و
د،وتیپهای متفاوت اف ی دیگر را دارند.

مبحث سوال  :مسائل ژنتیک حشرات ()308

سطح سوال  :سخت

o
to

آنالیز سوال

گزینه  )4د،وتیپ فادنها در نسل اول کامال مشابه والدی
است که خالصِ غالب است ول ژنوتیپ تمام فادنها متفاوت اف والدین م باشد.

8

22

s
r

گزینه  )2چون ی اف والدین کامال خالص برای رنگ فرد
و والد دیگر خالص برای رنگ سبز است ،همهی فادنها ناخالص
بودن و هر فادن یک آلل رنگ سبز و یک آلل رنگ فرد دارد.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

5

o
o

مبحث سوال  :آزمایشهای مندل ()308

il m

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

با توجه به اطالعات سوال :
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ زالی ( : )Zپدر سالم و هموفیگوس و مادر نا ل است چون والد بیمار داشته و حتما یک آلل را اف او به ارث بردن است.
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ تحلیل عضالنی دوشن ( : )XDپدر بیمار و مادر سالم و هموفیگوس است.
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ کور رنگی ( : )XCپدر سالم و مادر نا ل بودن فیرا درفندپسر بیمار دارند ،پس مادر نا ل بیماری است.
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ گروه خونی ( : )ABOپدر گرون خون  AOو مادر هم  OOدارد( .درفند دارای گرون خون  Oدارند)
ژنوتیپ پدر و مادر از لحاظ آنتی ژن گروه خونی ( : )Rhپدر ناخالص و مادر مغلوب است چون درفند گرون خون – RHدارند.

با این گفته ها ژنوتیپ مادر و پدر ای،گونه است :

 AORrZZXCdY * OOrrZzXcDXCDاست.
1

1

1

2

2

2

تولد دختری با فنوتیپ مشابه مادر با گروه خونی ( : A-دوشن و کوررنگی) × ( 1زالی) × (= )Rh-( × )A

آنالیز سوال

1

1

1

4

2

2

تولد پسری کامال سالم و دارای گروه خونی ( : O+دوشن و کوررنگی) × ( 1زالی) × (=)Rh +( × )O

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،محاسباتی

مبحث سوال  :مسائل ژنتیک انسانی ()308

1
8
1
11

سطح سوال  :نسبتا سخت
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

اگر دودمانه ی مقابل را اف نوع اتوفوم غالب در نظر بگیرید ،ادراد  9و  17سالم هست،د ول درد  9چون پدر بیمار دارد ،یک الل بیماری را به اثر بردن و
نا ل است ،م تواند این آلل بیمار را به درفند پسر خود م،تقل ک،د و سبب بیمار شدن درفند خود گردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اگر دودمانه اتوفوم غالب باشد ،درد  4ناخالص و درد  3خالص است ،در این صورت نیم اف درفندان بیمار و نیم دیگر سالم هست،د.
گزینه  )3اگر دودمانه اف نوع اتوفوم مغلوب باشد ،هر دو درد  11و  11ادرادی نا ل آلل بیماری هست،د که م توان،د درفند بیمار داشته باش،د.
گزینه  )4در ارتباط با وابسته به ج،س غالب ،این دودمانه در ارتباط با این صفت صدق نم ک،د ،هر چ،د اگر این را هم در نطر نگیرید ،ادراد

آنالیز سوال

11و  11کامال سالم هست،د و درفند بیمار اف افدواج آنها هرگز به دنیا نم آید.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی
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مبحث سوال  :دودمانه ()308

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

m
o

در ملخ نر ( )XOتعداد انواع ژنوتیپ و فنوتیپ = تعداد آلل = 5
)1(4
2

انواع ژنوتیپ در ملخ ماده برابر =

= 11

انواع فنوتیپ ملخ ماده برابر با :

 = 11 - 4 = 11تعداد رابطهی غالب و مغلوب  -انواع ژنوتیپ

انواع آمیزش های ممکن :

=

)𝑛(𝑛+1
2

c
.
h

 = 11 × 1 = 71انواع ژنوتیپ نر × انواع ژنوتیپ مادن

فنوتیپ موجود در نرها (کمتر) و در مادهها (بیشتتتر) تارار می شتتودب بنابرایف فنوتی ی که بیشتتتر ااتتت را انت اب میکنیمب ولی در مورد محاا ت ه انوا

آنالیز سوال

s
r

ژنوتیپ ها ایف گونه نیست و ما باید همهی انوا ژنوتیپ نرها و ماده ها را با هم جمع کنیم.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،محاسباتی

مبحث سوال  :مسائل ژنتیک حشرات ()308

o
to

o
o

سطح سوال  :نسبتا سخت

il m

4

اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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پیش آزمون شماره 9
9397/99/99

زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ9
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــــواالتــــــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

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 –  01سوال

il m

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

در تمام آزمون های امسال شیمی رایگان شرکت کنید،جهت ثبت نام  بعد از ایجاد پنل
کاربری از قسمت مرکز آزمون،در بخش ثبت نام آزمون ،پکیج آزمونهای شیمی را
انتخاب کنید.
صفحه 1
limootoorsh.com
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

محصول جدید گروه آموزشی لیموترش
هم اکنون در فروشاگه لیموترش به نشانی  limootoorsh.com/shopبا تخفیف ویژه

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

توجه ویژه :
این جزوه برای دانش اموزانی که قبال جزوه یازدهم را خریداری کرده اند رااایگان می باشد
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

t.me/limootorsh_free
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؟
یه سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
ربات گروه آموزشی لیموترش با کلی امکانات توووپ  در ضمن رایگاااان!
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امکانات باال همگی در ربات به صورت کامال رایگان قرار داده شده است.

o
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پیشنهاد ویژه ما به شما  :

o
o

با معرفی آن به دوستانتان می توانید  1عدد جزوه رایاگن نیز از ما
دریافت کنید
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 ضمن اینکه با مراجعه به ربات لیموترش به آدرس :

@limootoorsh_com_bot

میتونید با رتبههای تک رقمی و  2رقمی ارتباط مستقیم داشته باشید
منتظرتون هستیم.
صفحه 3
limootoorsh.com
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زیست شناسی یازدهم – مرحله نهم پیش آزمونهای سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 17بهمن 79

در طی فرآیند تقسیم هسته در یک یاخته پیکری بدن انسان ،همزمان با ..................
 )1پدیدار شدن کروماتینها ،پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها شکل میگیرد.
 )2ناپدید شدن پوشش هسته ،شکلگیری رشتههای دوک آغاز میگردد.
 )3کامل شدن رشتههای دوک ،طول کروماتیدهای هر کروموزوم به حداکثر مقدار خود میرسد.
 )4مضاعف شدن سانتریولها ،پوشش هسته و شبکهی آندوپالسمی تجزیه میگردند.
چند مورد ،جمله زیر را به درستی تکمیل مینماید؟
در فرآیند تقسیم میتوز یاختههای پوست در انسان ،پس از مضاعف شدن سانترومرها ..................
الف ـ کوتاه شدن رشتههای دوک ،آغاز میگردد.

ب ـ رشته های دوک تقسیم تشکیل میشوند.

ج ـ کروموزومها شروع به ضخیم و کوتاه شدن میکنند.
2 )2
1 )1

د ـ در هر سوی یاخته ،یک مجموعه کروموزومی قرار میگیرد.
4 )4
3 )3

کدام گزینه زیر عبارت را به طور نادرست تکمیل میکند؟
« در تقسیم یاختههای بنیادی مغز استخوان ،هرگاه  ..................صورت میگیرد» .................. ،
 )1دور شدن جفت سانتریولها از هم  -دوک تقسیم شکل میگیرد.
 )2فشرده شدن کروماتیدهای خواهری – رشتههای دوک کوتاه میشوند.
 )3از بین رفتن پوشش هسته  -کروموزومها به صورت دوکروماتیدی قابل رویت میشوند.
 )4تشکیل پوشش هسته  -کروموزومها به شکل رشتههای کروماتینی در میآیند.
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کدام گزینه زیر نمیتواند به درستی بیان شده باشد؟
« به طور معمول ،در تنظیم چرخهی یاختهای از  ..................تا  ..................نقطه وارسی وجود دارد.
 )1آغاز مرحله وقفه اول – مضاعف شدن ماده ژنتیک
 )3پایان مرحله همانندسازی دِنا – تک کروماتیدی شدن کروموزومها

s
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 )2آغاز حرکت سانتریولها به سمت قطبها – از بین رفتن پوشش هسته
 )4پایان مرحله وقفه دوم – باریک و دراز شدن کروماتیدها

در طی نوعی تقسیم یاخته که در لنفوسیتها صورت میگیرد ،به طور حتم ..................

o
to

 )1کروموزومهای مضاعف به صورت جفت در میانه یاخته ردیف میشوند.
 )2بالفاصله پس از حضور کروموزومها در میانه یاخته ،کروماتیدهای خواهری جدا میشوند.
 )3با جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،تغییری تعداد کروموزومهای یاخته پدید نمیآید.
 )4تعداد کروموزومهای یاختههای جدید برابر با تعداد کروموزومهای یاخته مادر است.

o
o

به طور معمول در طی فرآیند تقسیم  ..................در یاخته  ..................میشود.
 )2میانیاخته  -جانوری ،ابتدا فرورفتگی در سیتوپالسم شروع
 )1هسته  -گیاهی ،هر سانترومر به یک رشتهی دوک متصل
 )4میانیاخته  -گیاهی ،غشای یاختهی احاطه شده توسط دیواره ،ایجاد
 )3هسته  -جانوری ،تعداد مولکولهای دِنا ،دو برابر

il m

در تقسیمهایی که یاختههای دیواره لوله گوارش انسان انجام میدهند ،طی مرحلهای که رشته دوک به سانترومرها متصل است،
نمیتواند مرحلهای باشد که ................
 )1کروماتیدهای این یاخته حداکثر فشردگی را داشته باشند.
 )3کروموزمهای همتای این یاخته از هم جدا شوند.

 )2تعداد کروموزومها و کروماتیدهای یاخته برابر باشند.
 )4کروموزومها تک کروماتیدی و تک سانترومری باشند.

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نامناسب کامل مینماید؟
به طور معمول .................. ،همانند  ..................در نخستین خط دفاع غیراختصاصی صورت میگیرد.
 )1نابود شدن باکتریهای بیماریزا  -ترشح هیستامین از یاخته آسیبدیده
 )2جلوگیری از رشد میکروبهای سطح پوست – به دام افتادن میکروب
 )3ریزش یاختههای سطح پوست – تاثیر اسیدمعده بر میکروبهای غذا
 )4مانع شدن از نفوذ میکروب به بخشهای عمیقتر – انعکاس دفع
در ایمنی حاصل از واکسن  ..................تزریق سرم به فرد.................. ،
 )1همانند – آنتیژنها سریع شناسایی و خنثی میگردند.
 )2برخالف – اتصال پادتن به آنتیژن ،زمینهی فعالیت درشتخوارها را فراهم میکند.
 )3همانند – لنفوسیتهای  ،Bتعدادی یاخته پادتنساز و خاطره میسازند.
 )4برخالف – از اتصال و تاثیر میکروب به یاخته میزبان ممانعت میشود.
صفحه 1

کانال تلگرام @limootoorsh_free :
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اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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پیش آزمون شماره 9
9397/99/99

زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ9
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

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 –  01سوال

il m

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

در واپسین چهر (تلوفاز) رشتههای دوک تخریب شده و کروموزومها شروع به باز شدن میکنند تا به صورت کروماتین درآیند .پوشش هسته
نیز مجدداً تشکیل میشود .در پایان تلوفاز ،یاخته دو هسته با مادۀ ژنتیکی مشابه دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2ناپدید شدن پوشش هسته در مرحله پرومتافاز است ولی شروع شکلگیری رشتههای دوک تقسیم در مرحله پروفاز صورت میگیرد.
گزینه  )3کامل شدن رشتههای دوک در مرحله متافاز صورت میگیرد ،در این مرحله کروموزومها به حداکثر فشردگی میرسند پس
کروماتیدها حداقل اندازه و طول را دارد( .بیشترین ضخامت و کوتاهترین طول)
گزینه  )4خیلی دقت کنید که مضاعف شدن سانترویلها در اینترفاز و قبل از شروع تقسیم میتوز صورت میگیرد.
در مرحله پرومتافاز پوشش هسته و شبکهی آندوپالسمی تجزیه میگردند.

آنالیز سوال

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

مبحث سوال  :مراحل تقسیم یاخته ( )116سطح سوال  :متوسط

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

2

گزینه 1

در یاختههای پوست انسان ،تقسیم میتوز صورت میگیرد ،در مرحله آنافاز ،سانترومرهای یاخته ،دوبرابر میشوند.
بررسی همهی گزینهها :
گزینه الف) پس از مضاعف شدن سانترومرها ،رشتههای دوک تقسیم شروع به کوتاه شدن میکنند و کروموزومهای تک کروماتیدی را به یک
قطب سوی میبرند( .تایید «الف»)
گزینه ب) در مرحله پروفاز رشتههای دوک تقسیم تشکیل میگردند( .رد «ب»)
گزینه ج) در مرحله پروفاز ،کروموزومها شروع به کوتاه شدن و ضخیم شدن میکنند تا در متافاز به حداکثر فشردگی خود برسند( .رد «ج»)
گزینه د) در انتهای این مرحله ،در هر قطب یاخته  64کروموزوم وجود دارد ،از آنجایی که یاختههای انسان دیپلوئید هستند ،در هر قطب یاخته
دو مجموعه کروموزومی یا به عبارتی  2nکروموزوم وجود دارد( .رد «د»)

t.me/limootorsh_free
ویژه آزمون مرحلــه  19بهمن قلم چی

3

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

فشرده شدن کروماتیدهای خواهری ،از مرحله پروفاز شروع شده و تا متافاز ادامه دارد،
در این مرحله کروموزومها حداکثر ،فشردگی را پیدا میکنند .در هیچیک
از مراحل گفته شده ،کوتاه شدن رشتههای دوک صورت نمیپذیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1یاختههای بنیادی مغزاستخوان ،دائما تقسیم میتوز
انجام میدهند ،در مرحله پروفاز میتوز ،به دنبال دور شدن
جفت سانتریولها از هم ،دوک تقسیم شکل میگیرند.
گزینه  )3از بین رفتن پوشش هسته در مرحله پرومتافاز
صورت میگیرد ،با ناپدیدشدن پوشش هسته ،کروموزومهای
مضاعف در میانه یاخته قابل رویت میشوند.
گزینه  )4در مرحله تلوفاز ،تشکیل پوشش هسته صورت میگیرد
در این مرحله همچنین کروموزومها به شکل رشتههای کروماتینی در میآیند.

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

14

گزینه 2

مبحث سوال  :مراحل تقسیم یاخته ( )116سطح سوال  :متوسط

s
r

در چرخه سلولی ،نقاط وارسی وجود دارد که سرعت چرخه را کنترل میکند،
یکی از نقاط وارسی ،نقطه وارسی متافاز است که برای اطمینان از این موضوع است
که کروموزوم ها به صورت دقیق به رشته های دوک متصل و
در وسط یاخته آرایش یافته اند یا خیر؟
از آغاز حرکت سانتریولها به سمت قطبهای یاخته
در مرحله پروفاز میتوز تا از بین رفتن پوشش
هسته در مرحله پرومتافاز ،نقطه وارسی
وجود ندارد.

o
to

بررسی سایر
گزینهها :
گزینه  )1از آغاز
مرحله ( G1یا
مرحله وقفه اول) تا پایان همانندسازی دِنا ،نقطه وارسی
در این بین وجود دارد ،این نقطه وارسی قبل از مرحله  Sاست
و یاخته را از سالمت «دِنا» مطمئن میکند .اگر «دِنا» آسیب دیده باشد و
اصالح نشود ،فرایندهای مرگ یاختهای به راه میافتد.

o
o
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گزینه  )3از پایان مرحله همانندسازی دِنا تا تک کروماتیدی شدن
کروموزومها ،دو نقطه وارسی وجود دارد که یکی نقطه وارسی  G2است
که اگر دوک تقسیم یا عوامل الزم برای میتوز فراهم نباشد ،نقطۀ وارسی
«  » G2اجازۀ عبور یاخته از این مرحله را نمیدهد همچنین نقطه وارسی
متافازی که قبال توضیح دادیم.
گزینه  )4از پایان مرحله وقفه دوم ،تا باریک و دراز شدن کروماتیدها در تلوفاز میتوز ،نقطه وارسی متافازی دیده میشود.

آنالیز سوال

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

مبحث سوال  :نقاط وارسی چرخه ( )116سطح سوال  :نسبتا سخت

2

t.me/limootorsh_free

:3

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

تقسیم میتوز نوعی تقسیم هسته است که هستههای حاصل تعداد کروموزومهای برابری با یاخته مادر دارند.
به عبارتی از تقسیم میتوز و سیتوپالسم یک لنفوسیت ،دو یاخته تولید می شوند که هر دو دیپلوئید هستند و تعداد کروموزومهای برابر با یاخته اولیه
یا مادر دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در متفاز میتوز (برخالف میوز) کروموزومهای مضاعف به صورت تکی (نه جفت) در میانه یاخته ردیف میشوند.

آنالیز سوال

گزینه  )2پس از ردیف شدن کروموزومهای مضاعف در میانه یاخته ،چون نقطه وارسی متافاز داریم که برای اطمینان از این موضوع است
که کروموزوم ها به صورت دقیق به رشته های دوک متصل و در وسط یاخته آرایش یافته اند یا خیر؟ اگر شرایط مناسب نبود ،آنافاز شروع نمیشود و
کروماتیدهای خواهری از هم جدا نمیگردند.

گزینه  )3با جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،تعداد کروموزومهای یاخته دو برابر میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :مراحل تقسیم یاخته ( )116سطح سوال  :متوسط

m
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گزینه 2

در یاختههای جانوری تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع میشود .این فرورفتگی حاصل انقباض حلقهای از جنس اکتین و
میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپالسم قرار می گیرد و به غشاء متصل است .با تنگ شدن این حلقۀ انقباضی در نهایت دو یاخته از هم جدا
میشوند.
بررسی سایر گزینهها :

c
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گزینه  )1اگر به شکل تقسیم میتوز (تقسیم هسته) خوب نگاه کنید ،به هر کروموزوم ،دو رشته دوک متصل است( .از طرف یا قطب یک رشته)

آنالیز سوال

گزینه  )3دو برابر شدن دِنای یاخته ،در مرحله  Sطی اینترفاز صورت میگیرد و در طی تقسیم هسته مقدار ماده ژنتیک یاخته اضافه یا کم نمیشود.

o
to

گزینه  )4در تقسیم میان یاخته سلول گیاهی ،دیواره احاطه شده توسط غشای سلولی ،ایجاد میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و شکل کتاب و دامدار مبحث سوال  :تقسیم یاخته در گیاه و جانور ( )116سطح سوال  :نسبتا سخت
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گزینه 3

o
o

در دو مرحله متافاز و آنافاز رشتههای دوک به کروموزومها متصل هستند ،دقت کنید بچهها کروموزمهای همتای فقط در تقسیم میوز از یکدیگر
جدا میشوند( .آنافاز میوز  )Іپس در میتوز هرگز جداشدن کروموزومهای همتا در آنافاز دیده نمیشود.
بررسی سایر گزینهها :

il m

گزینه  )1در مرحله متافاز کروماتیدهای این یاخته حداکثر فشردگی را دارند .دقت کنید در مرحله آنافاز نیز این حداکثر فشردگی دیده میشود.
گزینه  2و  )4در مرحله آنافاز به دنبال جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،تعداد کروموزومها و کروماتیدهای سلول برابر باشند ،چون همه
کروموزوم ها تک کروماتیدی هستند( .کروموزوم مضاعف یا دوکروماتیدی نداریم) پس هر کروموزوم تک کروماتیدی و تک سانترومری است.
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گزینه 1

در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی ،پوست و الیههای مخاطی نقش اصلی را ایفا میکنند ،در این خط موارد زیر اتفاق میافتد :


نابود شدن باکتریهای بیماریزا ← لیزوزوم (موجود در بزاق و عرق و اشک و مایع مخاطی)



چربی سطح پوست ← جلوگیری از رشد میکروبهای سطح پوست



به دام افتادن میکروب ← الیه مخاطی (تنفس و گوارش و ادراری-تناسلی)



ریزش یاختههای سطح پوست ← الیه مرده (خارجیترین بخش اپیدرم)



تاثیر اسیدمعده بر میکروبهای غذا ← نابودی میکروب ها بر اثر خاصیت اسیدی  HClمعده



مانع شدن از نفوذ میکروب به بخشهای عمیقتر ← مخاط مژکدار (تنفس)



انعاکس دفع ،استفراغ ،سرفه و عطسه و ادرار ← بیرون راندن عوامل بیماریزا

آنالیز سوال

دقت کنید  :ترشح هیستامین از سلولهای آسیبدیده (ماسیتوسیتها) در التهاب که جز خط دوم دفاع غیراختصاصی است صورت میگیرد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار مبحث سوال  :نخستین خط دفاع غیراختصاصی ( )115سطح سوال  :متوسط

t.me/limootorsh_free
ویژه آزمون مرحلــه  19بهمن قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

در تزریق واکسن به بدن ،با تولید پادتن توسط یاختههای پادتنساز و همچنین در تزریق سرم که پادتن آماده دارد ،آنتیژنها سریع شناسایی و
خنثی میگردند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در هر دوحالت ،چه تزرق واکسن و یا تزریق سرم ،اتصال پادتن به آنتیژن ،زمینهی فعالیت درشتخوارها را فراهم میکند.
گزینه  )3فقط در تزریق واکسن ،لنفوسیتهای  ،Bتعدادی یاخته پادتنساز و خاطره میسازند.
گزینه  )4در هر دو به علت ،حضور پادتن فراوان در خون فرد ،از اتصال و تاثیر میکروب به سلول میزبان ممانعت میشود.

آنالیز سوال

توجه کنید بچه ها!!! به این تفاوت و شباهت های تزریق واکسن و تزریق سرم خوب دقت کنید که خیلی سوال خورش عالیه!!
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :تزریق سرم و واکسن ( )115سطح سوال  :متوسط

m
o

c
.
h

s
r

o
to

o
o

il m

4

