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

پیش آزمون شماره 6
8901/90/52

پیش آزمون زیــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش
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پیش آزمــــــــــــــونــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ6

گروه مولفان
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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

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

گروه آموزشی لیموترش

وجه اشتراک بخش قشری و بخش مرکزی غده فوق کلیه در این است که ....................
 )۱تحت تاثیر هورمونهای غده هیپوفیز قرار میگیرند.
 )۲فعالیت خود را با اثر دستگاه عصبی پیکری تنظیم میکند.
 )۳میتوانند موجب افزایش غلظت گلوکز خون شوند.
 )۴هورمون از پایانه آکسونی یاخته درونریز وارد خون میگردد.

m

به دنبال ترشح هورمون از غدد درونریز موجود در ناحیه شکم در یک مرد ممکن نیست ....................
 )۱فعالیت غده هیپوفیز تحت تاثیر قرار گیرد.
 )۲بازجذب برخی یونها در نفرون کلیهها افرایش یابد.
 )۳فعالیت دستگاه ایمنی فرد تقویت شود.
 )۴غلظت گلوکز خون همانند فشار خون افزایش یابد.
کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل میکند؟
« در پی افزایش هورمون  .....................در خون فردی بالغ ..................... ،کاهش مییابد و بر میزان  .....................افزوده میشود» .
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 )۱کورتیزول  -استحکام استخوان ران  -انرژی در دسترس یاختهها
 )۲ضد ادراری  -فشار اسمزی پالسما  -غلظت ادرار
 )۳محرک تیرویید  -سطح پالسمایی کلسیم  -فعالیت بخشی از مغز
 )۴گلوکاگون  -ذخایر گلوکز یاختههای کبدی – قند خون

or

کدام گزینه زیر در ارتباط با غده هیپوفیز به طور نادرست بیان شده است؟
 )۱توسط ساقه ای کوتاه از هیپوتاالموس آویزان بوده و در تماس با استخوان کف جمجمه میباشد.
 )۲هورمونهای مترشحه از آن عالوه بر خودتنظیمی میتوانند تحت تاثیر تنظیم عصبی نیز باشند.
 )۳ترشح همه هورمونهاى هیپوفیزی توسط هورمونهای توسط هورمون آزادکننده و مهارکننده تنظیم میکنند.
 )۴هورمونهای آزادشده از هیپوفیز پسین میتوانند با اتصال به گیرنده سلول هدف سبب همپوشانی پروتئینهای انقباضی شوند.

m

درست یا نادرست بودن گزارههای زیر را مشخص کنید :

oo

to

در دومین خط دفاع غیراختصاصی بدن ،در ارتباط با  ....................میتوان گفت ....................
 )۱پاسخ التهابی – فاگوسیتهای مستقر در بافت ،میکروبها و یاختههای مرده را پاکسازی میکنند.
 )۲پاسخ التهابی – هیستامین آزادشده از یاختههای آسیب دیده ،گلبولهای سفید خون را جذب میکند.
 )۳دمایی – هیپوتاالموس دمای بدن را به صورت موضعی در بافت مورد تهاجم افزایش میدهد.
 )۴پروتئینهای مکمل – به کمک یکدیگر ،ساختارهای حلقهمانندی را در غشای یاخته آلوده ایجاد میکنند.

هورمونی که میزان تجزیه گلوکز و انرژی در د سترس بدن را تنظیم میکند ،طی فرآیندهایی بدون م صرف انرژی زی ستی تو سط
 )۲نادرست

Li

تیروئید ساخته میشود.
 )۱درست

با تزریق مقدار زیادی هورمون ضدادراری به خون انسان ،افزایش دفعات نیاز به تخلیه مثانه دور از انتظار است.
 )۲نادرست
 )۱درست
افزایش مقدار هورمون محرک تیروئید ،به دنبال افزایش هورمونهای تیروئیدی در خون صورت میگیرد.
 )۲نادرست
 )۱درست
در فردی که قند خون افزایش یافته ،قطعا یاختهها به انسولین پاسخ نمیدهند.
 )۲نادرست
 )۱درست
کاهش و افزایش کلسیم خون ،به ترتیب محرک ترشح هورمونهای کلسیتونین و پاراتیروئیدی است.
 )۲نادرست
 )۱درست
اسیدهای چرب موجود در عرق به همراه نمک ،محیطی نامناسب برای رشد میکروبها ایجاد میکنند.
 )۲نادرست
 )۱درست

صفحه 1

کانال تلگرام @limootoorsh_free :

limootoorsh.com

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

گروه آموزشی لیموترش

در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی بدن انسان ،هیچ یک از یاختههای خونی شرکت ندارند.
 )۲نادرست
 )۱درست
یاختههای دارینهای موجود در الیه اپیدرم پوست ،میتوانند عوامل بیماریزا را ببلعند.
 )۲نادرست
 )۱درست
هر نوع پروتئینی که از یاختههای کشنده طبیعی ترشح میشود ،منافذی را در غشای یاخته سرطانی ایجاد مینماید.
 )۲نادرست
 )۱درست
طی التهاب ،گویچههای سفید موجود در خونی که دیاپدز میکنند ،در بافت محیطی به درشتخوارها تغییر مییابند.
 )۲نادرست
 )۱درست
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هدیه لیموترش به دکترهای آیندهمون  یه حس خوب برای موفقیت ):
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گروه آموزشی لیموترش راهی
برای رسیدن به :

درصد باالی زیست ،تضمین رتبه خفن کنکور 99
برای دریافت هدیه به آیدی زیر در تلگرام پیام بدید :

@Hedie_limootoorsh

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

بخش قشری با ترشح هورمون کورتیزول و بخش مرکزی با ترشح هورمونهای اپی نفرین و نوراپینفرین موجب افزایش قندخون میشوند.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه برخالف بخش قشری آن تحت تاثیر غدۀ هیپوفیز قرار نمیگیرد.
گزینه  )2دستگاه عصبی پیکری فعالیت ماهیچههای اسکلتی را تنظیم میکند و در تنظیم اعمال غدد درونریز نقشی ندارد.
گزینه  )4بخش مرکزی ماهیت عصبی دارد پس هورمونهای بخش مرکزی از پایانه آکسونی یاخته درونریز وارد خون میگردند.
بخش قشری ماهیت غدد درون ریز دارد و یاختههای درونریز هورمون ساختهشده را واراد خون میکنند.

m
sh
.c
o
or
to
oo

2

گزینه 3

m

هیچ یک از هورمونهای آزادشددده در رفرۀ شددکمی در تقویت فعالیت دسددتگاه ایمنی نقش ندارند .هورمون تیموسددین و پروتکتین در تقویت
سیستم ایمنی نقش دارند که در خارج رفرهی شکمی رضور دارند.
گزینه  )1تر شح هورمونهای بخش ق شری غدۀ فوق کلیه ،تحت تاثیر فعالیت هیپوفیز تنظیم می شود .تر شح این هورمونها میتواند فعالیت
غده هیپوفیز را تحت تاثیر قرار دهد.

Li

گزینه  )2هورمون آلدوسترون که از غدد فوق کلیه ترشح میشود ،با اثر بر کلیهها موجب افزایش بازجذب سدیم میشود.

گزینه  )4هورمون های غده فوق کلیه نقش مهمی در افزایش قندخون و فشارون دارند .هورمون گلوکاگون نیز موجب افزایش قندخون میشود.
بخش پسین غدهی زیرمغزی
* از این بخش دو هورمون اکسیتوسین و ضدادراری ترشح میشود.
نکته  :در بخش پسین یاخته های درونریز وجود ندارد بنابراین هیچ نوع هورمونی تولید نمیکند.
* در این بخش آکسونهایی وجود دارد که از پایانهی آنها هورمونهای اکسیتوسین و ضد ادراری به جریان خون آزاد میشود.
ترکیب  :شبکهی آندوپالسمی زبر به هسته متصل است .در یاخته های عصبی ،هسته در جسم یاختهای قرار دارد.

نتیجه  :اکسیتوسین و ضد ادراری توسط جسم یاختهای ساخته میشوند.این یاخته های عصبی شبکهی آندوپالسمیزبر گسترده و
جسم گلژی فراوان دارند.
تذکر  :یاخته های عصبی ای که اکسیتوسین میسازند دیگر هورمون ضد ادراری نمیسازند و یاخته های عصبی که هورمون ضد ادراری می-
سازند هیچگاه هورمون اکسیتوسین نمیسازند پس هورمونهای مذکور توسط یاخته های عصبی جداگانهای ساخته میشوند.
نکته :درون بخش پیشین یاخته های درونریز زیادی وجود دارد .درون بخش پسین آکسون و پایانهی آکسون وجود دارد .بنابراین ساختار بخش
پیشین با غده زیرنهنج متفاوت است.
نکته :منشا بخش پسین و غده زیرنهنج بافت عصبی است.

ویژه آزمون مرحلــه  29آذر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

2

ارتباط بخش پسین با غده زیرنهنج
ارتباط بخش پسین با غده زیرنهنج از طریق یاخته های بوده و عصبی میباشد.
* مر احل آزادسازی هورمون اکسیتوسین و ضد ادراری توسط غده زیرنهنج :
 )aبا توجه به اطالعاتی که غده زیرنهنج از محیط داخلی و خارجی بدن دریافت میکند ،دریاخته های عصبی سازندهی هورمونهای اکسیتوسین
یا ضد ادراری پیام عصبی ایجاد میکند.
 )bپیام عصبی در طول آکسون یاخته های عصبی مذکور حرکت میکند و تا پایانهی آکسون آنها در بخش پسین میرود.
 )cبا رسیدن پیام عصبی به انتهای آکسون ،وزیکولهای محتوی هورمون با پایانهی آکسون ادغام میشوند و هورمون طی فرآیند برون رانی از
پایانهی آکسون خارج میشود.
نکته  :فرآیند برون رانی همراه با مصرف ATPو در حضوریون کلسیم است.

m

نکته  :وزیکول محتوی هورمون اکسیتوسین و ضد ادراری قبالً ساخته شده و در پایانهی آکسون ذخیره هستند.
 )dاطراف پایانهی آکسون (در بخش پسین) شبکهی مویرگی فراوانی وجود دارد و هورمونهای آزاد شده وارد مویرگهای اطراف پایانهی
آکسون میشوند و در نهایت توسط جریان خون به یاخته هدف میرسند.
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یاداوری  :ارتباط غده زیرنهنج با بخش پسین ،از طریق یاخته عصبی میباشد.
نکته :وزیکولهای محتوی هورمون از جسم یاختهای توسط آکسون
به سمت پایانهی آکسون انتقال مییابد.
هورمونهای بخش پسین

* هورمونهای زیر در غده زیرنهنج سنتز و در بخش پسین ذخیره
و ترشح میشوند :

or

 )aهورمون ضد ادراری ()ADH

* هورمون ضد ادراری باعث میشود در مواقع لزوم ،ادرار غلیظ شود.
در نتیجه آب در بدن حفظ میشود.

نکته  :با افزایش هورمون ضد ادراری در خون ،مقدار بازجذب آب از نفرونها زیاد

to

میشود .در نتیجه حجم ادرار و غلظت خون کاهش و غلظت ادرار افزایش مییابد.
نکته :اگر ترشح هورمون ضد ادراری در فرد به طور کامل متوقف شود ،نفرونها و

لولهی جمع کنندهی ادرار نسبت به آب تقریباً نفوذناپذیر میشود .بدین ترتیب از
حجم ادرارافزایش و غلظت ادرار کاهش مییابد و ادرار رقیق میشود.

oo

بازجذب قابل توجه آب جلوگیری میشود و غلظت خون ،مایع بین یاختهای و

* هورمون ضد ادراری در غشای بعضی ازیاخته های مکعبی نفرون (کلیه) گیرنده دارد .با اتصال هورمون ضد ادراری به گیرندهی خود ،در این
نکته :هورمون ضد ادراری باعث تنگ کردن رگها میشود.

m

یاخته ها پیک دومین ایجاد میشود و باز جذب آب از ادرار افزایش مییابد.

Li

* مکانیسم عمل هورمون ضد ادراری :
 )aبا غلیظ شدن مایع بین یاختهای در غده زیرنهنج ،یاخته های عصبی زیرنهنج که در سنتز هورمون  ADHنقش دارند ،تحریک میشوند و پیام
عصبی ایجاد میکنند.
 )bپیام عصبی ایجاد شده توسط آکسونها به پایانهی آکسونی در بخش پسین میرسد.

 )cبا رسیدن پیام عصبی به پایانهی آکسون ،هورمونهای ضد ادراری که قبالً ساخته شدهاند طی فرآیند برون رانی به کمک یون کلسیم
به درون مایع بین یاختهای ترشح میشوند.
 )dهورمون  ADHوارد شبکهی مویرگی میشود و بعد توسط جریان خود در سراسر بدن به گردش در میآید و در نهایت به کلیه میرسد.
 )eدر کلیه هورمون  ADHبه گیرندههای خود در غشای پالسمایی یاخته های مکعبی نفرون و لولهی جمع کنندهی ادرار متصل میشود.
 )fبعد از تغییر فعالیت یاخته هدف ،غشای یاخته های مکعبی نفرون و لولهی جمع کنندهی ادرار نسبت به آب نفوذپذیر میشوند و
بازجذب آب از ادرار افزایش مییابد و آب بازجذب شده وارد شبکهی دوم مویرگی میشود.
 )bهورمون اکسیتوسین
* هورمون اکسیتوسین یکی از دیگر از هورمونهایی است که توسط غده زیرنهنج سنتز و به وسیلهی بخش پسین ذخیره و ترشح میشود .این
هورمون سبب خروج شیر از غدد پستانی مادر و نیز سبب انقباضات رحم در هنگام زایمان میشود.
* هورمون اکسی توسین در غشای پالسمایی بعضی از یاخته های غددپستانی و یاخته های ماهیچهی صاف (یاخته های دوکی شکل،
تک هستهای ،تحت کنترل اعصاب خودمختار) دیوارهی رحم گیرنده دارد.
نکته  :هورمون اکسیتوسین در تولید شیر هیچ نقشی ندارد.
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گزینه 3

هورمون محرک تیروئید ،موجب تحریک ،ساخت و آزادسازی هورمونهای تیروئیدی میشود .غده تیروئید هورمونهای تیروئیدی  T3, T4و هورمون
کلسیتونین را تولید و ترشح میکند .هورمونهای تیروئیدی بر سطح کلسیم تاثیری ندارند .هومورنهای تیروئیدی در افراد بزرگسال سبب افزایش
هوشیاری میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هورمون کورتیزول ،به دلیل تخریب و تجزیه پروتئینها مثل کالژن ،اسددتحکاا اسددتخوان ران را کاهش میدهد و گلوکز موجود در خون را
افزایش میدهد و این یعنی انرژی در دسترس سلولها افزایش مییابد.
گزینه  )2هورمون آنتی دیورتیک یا همون ضددد ادراری خودمون ،با بازجذب آب سددبب کاهش فشددار اسددمزی پالسددما میشدده و ون آب زیادی دف

m

نمیشه ،غلظت ادرار رو افزایش میده!

گزینه  )4هورمون گلوکاگون با اثر سلولهای کبدی ،سبب تجزیه گلیکوژن می شود و ذخیره گلوکز سلولهای کبدی کاهش مییابد .گلوکز آزاد شده
وارد خون فرد میگردد و غلطت قند خون (گلوکز) بات میرود.

sh
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تنظیم مقدار كلسیم خون

نقش تیروئید در تنظیم كلسیم خون:

نکته :کلسیتونین توسط غدهی تیروئید ساخته میشود .اما جز هورمونهای تیروئیدی نمیباشد.
نکته :یاخته هایی که در سنتز تیروکسین و  T3نقش دارند ،توانایی ساختن و ترشح کلسیتونین ندارند .بنابراین کلسیتونین توسط یاخته هایی متفاوت
با یاخته های سنتزکنندهی تیروکسین و  T3ساخته میشوند.

نکته :کلسیتونین پس از ساخته شدن درون وزیکولهایی در سیتوپالسم بعضی از یاخته های غدهی تیروئید ذخیره میشوند و در مواقع نیاز طی
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فرآیند برون رانی (یون کلسیم  +مصرف  )ATPاز غدهی تیروئید خارج شده و وارد جریان خون میشوند.
افزایش کلسیم خون باعث ترشح هورمون کلسیتونین میشود .کلسیتونین توسط جریان خون به بافت هدف (یاخته های استخوان) میرسد .پس از رسیدن
کلسیتونین به بافت هدف ،به گیرندهی خود در غشای پالسمایی یاخته های استخوانی متصل میشود.

to

نقش غدد پاراتیروئید در تنظیم کلسیم خون(هم ایستایی کلسیم):

نکته :به طور طبیعی چهارغدهی پاراتیروئید در انسان وجود دارد که درست در پشت غدهی تیروئید قرار گرفتهاند.
نکته :هورمون پاراتیروئیدی در کلیه و بافتهای استخوانی گیرنده دارد .چون هورمون پاراتیروئیدی از جنس پروتئین است.
 )aتجزیه بافت استخواني و آزاد شدن كلسیم به جریان خون

oo

هورمونهای ترشح شده از غدههای پاراتیروئیدی به سه طریق غلظت یون کلسیم در خون و مایع بین سلولی را افزایش میدهند :
* هورمون غدههای پاراتیروئیدی (پاراتورمون) در بافتهای استخوانی گیرنده دارد .این هورمون پس از اتصال به گیرندههای خود در بافتهای استخوانی
خارج سلولی (خون ،پالسما و مایع بین سلولی) پمپ میشود.

m

باعث میشود که فعالیت یاخته هدف تغییر کند و طی این تغییر فعالیت یونهای کلسیم که قابل تبادلاند از بافتهای استخوانی جدا شده و به مایع
نتیجه  :بافت هدف هورمون غدههای پاراتیروئیدی (بافت استخوانی) ،تجزیه شده و غلظت یون کلسیم در خون افزایش مییابد.

Li

 )bبازجذب كلسیم 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 کلسیم موجود در خون و شبکهی دوم مویرگی موجود در کلیه 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 کلسیم در خون و مایع بین سلولی و شبکهی دوم مویرگی کلیه به شدت کاهش و در ادرار به شدت افزایش مییابد.
 )cافزایش بازجذب كلسیم از رودهها
* هورمون ترشح شده از غدههای پاراتیروئیدی (در کلیه) 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 کلسیم 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 :کمبود ویتامین Dباعث کاهش جذب کلسیم از روده می شود.
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4

گزینه 3

ترشح هورمونهاى هیپوفیز پیشین (نه کل هیپوفیز) توسط هورمونهای توسط هورمون آزادکننده و مهارکننده تنظیم میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با توجه به متن کتاب درسددی ،هیپوفیز توسددط سدداقه ای کوتاه از هیپوتاتموس آویزان بوده و در تماس با اسددتخوان کج جمجمه
میباشد.
گزینه  )2هورمونهای هیپوفیز عالوه بر خودتنظیمی مثبت یا منفی ،میتوانند تحت تاثیر پیااهای عصددبی از هیپوتاتموس و سددایر مراکز
مغزی قرار گیرند
گزینه  )4اکسی توسین با تاثیر بر سلولهای عصالنی ررم و هورمون ضد ادراری با تاثیر بر سلولهای عصالنی تیه میانی رگها موجب
سبب همپوشانی پروتئینهای انقباضی شوند.

m

5

گزینه 1

sh
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ماکروفاژها سلولهای فاگوسیتی هستند که رشتههای سیتوپالسمی دارند.
این سلولها عالوه بر میکروبها ،سلولهای مرده را نیز پاکسازی میکنند.
بررسی سایرگزینهها :

گزینه  )2هیستامین نقشی در جذب گلبوبهای سفید به موض آسیب ندارد.
گزینه  )3در پاسددد دمایی ،دمای کلی بدن افزایش می یابد .در واق در پاسددد التهابی برخالف پاسددد دمایی دمای بدن به مور موضددعی افزایش
مییابد.

6

نادرست

همهی هورمونها با صرف انرژی تولید میشوند.

7

درست

oo

to

or

گزینه  )4پروتئینهای مکمل به کمک یکدیگر ،سدداختارهای رلقهمانندی را در غشددای یاخته میکروب (نه غشددای یاخته خودی آلوده) ایجاد
میکنند.

افزایش مقدار هورمون ضد ادراری در خون فرد ،سبب کاهش حجم ادرار و دفعات تخیله مثانه میشود.

8

نادرست

m

طبق خود تنظیمی منفی ،افزایش مقدار هورمون محرک تیروئید ،به دنبال کاهش هورمونهای تیروئیدی در خون صورت میگیرد.
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9

نادرست

افزایش قند خون میتواند بر اثر هورمونهای فوق کلیه باشد و ارتباطی به انسولین و پاسخ یاختهها به آن ندارد.

10

نادرست

کاهش کلسیم خون محرک هورمون پاراتیروئیدی و افزایش کلسیم خون محرک هورمون کلسیتونین است.

11

نادرست

در عرق اسید چرب وجود ندارد( .نمک و لیزوزیم در عرق یافت میشوند)
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12

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

درست

گویچههای سفید در دومین خط دفاع غیراختصاصی حضور دارند.

13

درست

طبق شکل و متن کتاب

m

14

نادرست

پرفورین سبب ایجاد منفذ در غ شای یاخته سرطانی می شود ولی آنزیمها که در ریز کی سه ح ضور دارند در مرگ برنامه ریزی
شده یاخته سرطانی نقش دارند.
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15

نادرست

نوتروفیلها در طی التهاب دیاپدز میکنند ولی به ماکروفاژ تبدیل نمیشوند.
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