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

آزمون شماره 5
6307/90/61

زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش
دفترچـــــــــه ســــــــواالتـــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه دهم

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  52سوال

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

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

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 شنبه شب ادامه داره،
در تاریخ  51الی  51آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید
و جزوات رو با  44تا  04درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.
عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.

برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.

صفحه 1
limootoorsh.com

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

سووووپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شووویمی دهم هسوووت 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 :

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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چند مورد زیر در ارتباط با مولکولهای دنا ،به درستی بیان شده است؟
 در همهی جانداران ،دارای ساختار یکسانی دارد.
 الگوی رشد همهی جانداران را تنظیم میکند.

 طی فرآیند مهندسی ژنشناسی ،تغییر میکند.
 در پایینترین سطح ساختاری سطوح حیات ،حضور دارد.
 اطالعات الزم برای زندگی یاخته را در خود ذخیره دارد.
2 )1

3 )2

5 )4

4 )3

m

همهی جانداران ویژگی  ..................دارند که به این معنی است که همواره ..................
 )1رشد و نمو – از اطالعات ذخیره شده در دنای موجود در هستهی یاختههای خود استفاده میکنند.
 )2هومئوستازی – وضع محیط اطراف پیکر خود را در محدودهی ثابتی نگه میدارند.
 )3پاسخ به محیط – پاسخ مناسب به محرکهای محیطی اطراف ،داده میشود.
 )4تولیدمثل – زادههای حاصل ،کم و بیش شبیه والدین خود هستند.

h.

co

با توجه به دستاوردهای علم زیست شناسی نمیتوان.................. ،
 )1با خواندن اطالعات مولکولهای دِنای افراد ،از بیماریهای ارثی فرد خبردار شد.
 )2بیماریهای فشار خون و قند خون با استفاده از داروها و روشهای جدید مهارشدهاند.
 )3این علم به اندازهای توانا و گسترده است که میتواند به همۀ پرسشهای انسان پاسخ دهد.
 )4مقدار قابل توجهی از غذایی که میخوریم ،از گیاهان و جانوران اصالح شده به دست میآید.
کدام گزینه در ارتباط با سوختهای فسیلی نادرست بیان شده است؟
 )2استخراج آنها با تخریب محیط زیست همراه است.
 )1مصرف آنها سبب گرمایش زمین و آلودگی هوا میشود.
 )4بیش از  %55از نیاز کنونی جهان به انرژی را تامین میکنند.
 )3همانند زمین گرمایی ،از انواع سوختهای تجدیدناپذیز هستند.

rs
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به طور معمول .................. ،سبب کاهش  ..................افزایش  ..................میشود.
 )1جنگلزدایی – فرسایش خاک – تنوع زیستی
 )2پایدار کردن بوم سازگان – مقدار تولیدکنندگی آنها – کیفیت زندگی انسان
 )3شناخت اجتماعات میکروبی – مقاومت گیاهان  -مقدار تولیدکنندگی آنها
 )4پزشکی شخصی – اثر بیماریهای ارثی در آینده – احتمال موفقیت درمان دارویی
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در هر فرآیندی که عبور مواد از غشای یاخته  ..................صورت میگیرد ..................
 )1با تولید کیسهی غشای  -بر سطح غشای یاخته افزوده میشود.
 )2به کمک پروتئین غشای – بدون مصرف انرژی زیستی انجام میگیرد.
 )3با مصرف مولکول  - ATPاختالف غلظت دو سوی غشا افزایش مییابد.
 )4در جهت شیب غلظت – در نهایت غلظت ماده در دو سوی غشای یکسان میشود.
در انسان ،یاختههای بافتی که  ..................قطعا ..................
 )1فاصله بین یاختهای اندکی دارند  -بر روی ساختار به غشا پایه قرار گرفتند.
 )2ماده زمینهای را میسازند  -رشتههای کالژن مقاومت زیادی ایجاد میکنند.
 )3سطح مجاری تنفسی را میپوشانند  -ماده زمینهای شفاف حاوی رشتههای کشسان دارند.
 )4بافت پوششی را پشتیبانی میکنند  -بزرگترین ذخیره انرژی در بدن دارند.

حرکات قطعهقطعهکننده در لوله گوارش  ..................حرکات کرمی شکل ..................
 )1برخالف  -با فعالیت ماهیچههای طولی و حلقوی لوله همراه است.
 )2همانند  -سبب مخلوط شدن شیره گوارشی و مواد غذایی میشوند.
 )3همانند  -در هنگام خالی بودن معده ،درد خفیفی ایجاد میکنند.
 )4برخالف  -در هنگام تخلیه محتویات روده از راه دهان ،جهت حرکت آنها وارونه میگردد.

پس از آنکه غذا با فشار به داخل حلق رانده شود ،ممکن نیست ..................
 )2با نزدیک شدن حنجره و بر چاکنای از هم ،راه نای بسته میشود.
 )1زبان کوچک و اپیگلوت برخالف جهت یکدیگر حرکت کنند.
 )4فعالیت مرکز بلع ،مرکز تنفس در بصل النخاع را مهار میکند.
 )3بنداره ابتدای مری بر اثر حرکات کرمی شکل منقبض میشود.
صفحه 1
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کدام گزینه زیر متن را به طور نادرست کامل میکند؟
« در معده انسان  ..................همانند  ..................نقش دارد» .
 )1اسید معده  -پپسین ،در فعال کردن پپسینوژن
 )2یاخته های کناری  -یاخته های اصلی ،در گوارش پروتئین ها
 )3حرکات کرمی شکل  -حرکات قطعه قطعه کننده ،مخلوط کردن مواد غذایی
 )4یاخته ترشح کننده ماده مخاطی  -یاخته پوششی سطحی ،حفاظت از مخاط

چند مورد زیر متن را به طور نادرست کامل میکند؟
در دستگاه گوارش یک فرد سالم به غدهای که ..................
 صفرا را میسازند ،در ذخیره چربیها نیز نقش دارند.

 آمیالز ترشح میکند ،در پشت معده و موازی با آن قرار دارد.

m

 پروتئاز غیرفعال ترشح میکند ،در گوارش کربوهیدراتها موثر است.
 لیپاز ترشح میکنند ،تحت تاثیر هورمون قرار میگیرد.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

h.

co

کدام گزینه در ارتباط با سنگ کیسه صفرا نادرست است؟
 )1احتمال بروز آن در افرادی که دارای رژیم پرچربی هستند ،بیشتر است.
 )2سبب اختالل در فعالیت آنزیم لیپاز در دوازدهه میشود.
 )3تولید ترکیبات صفرا در یاخته های سازنده متوقف میگردد.
 )4در اثر رسوب کلسترول در کیسه صفرا یا مجاری خروج آن ایجاد میشود.

to
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هر آنزیم  ..................موثر در گوارش مواد غذایی درون لوله گوارش.................. ،
 )1پروتئاز – پروتئینها را به واحد سازندهشان آبکافت میکند.
 )2لیپاز  -با ادغام کیسههای غشایی با غشای یاخته سازنده خود ترشح میشود.
 )3آمیالز  -همراه با ترکیبات صفرا به دوازدهه وارد میگردد.
 )4پروتئاز  -به دنبال فعالیت هورمون ترشح آن افزایش مییابد.

در یک فرد سالم ،در ساختار  ..................رودهی باریک ..................
 )2پرزهای – بیش از یک نوع رگ حضور دارد.
 )1ریز پرزهای – تمام غشای یاخته دارای چینخوردگی است.
 )4پرزهای – بخشی از صفاق دیده میشود.
 )3ریز پرزهای – شبکهی مویرگی برای جذب مواد وجود دارد.
چند مورد زیر در ارتباط با کیلومیکرونها ناصحیح است؟

 درون مویرگی لنفی توسط کیسهی غشایی در برگرفته شده است.
 انواع مختلفی از لیپیدها را درون خون به بافتها میرساند.

 توسط جریان لنف به کبد میرود و لیپیدهای خود را به کبد میدهد.
1 )1

2 )2

3 )3
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 پس از تولید درون یاخته از طریق برون رانی وارد فضای درون روده میشود.

4 )4

ورود مولکول گلوکز به  ..................توسط پروتئینهای غشایی صورت میگیرد که ..................
 )1فضای بین یاختهای – در خالف شیب غلظت خود از عرض غشا جابهجا میشود.
 )2یاختهی پوششی – با مصرف انرژی زیستی فعالیت میکند.
 )3یاختهی پوششی – برای فعالیت خود وابسته به شیب غلظت سدیم است.
 )4فضای بین یاختهای – سدیم را همراه با گلوکز از خود عبور میدهد.
کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟
« در دستگاه گوارش گاو ،مواد غذایی قبل از » ..................
 )1اینکه به طور کامل جویده شوند ،تحت تاثیر گوارش میکروبی قرار میگیرند.
 )2عبور برای دومین بار از نگاری ،حالت مایع پیدا میکنند.
 )3آبگیری ،تحت تاثیر آنزیمهای ترشح شده از یاختههای دیواره معده قرار میگیرند.
 )4اینکه برای برای اولین بار وارد سیرابی شوند ،به صورت نیمه جویده بلعیده میشوند.

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی دهم به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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در بخشی از دستگاه گوارش ملخ که  ..................میشود ،امکان ندارد  ..................صورت گیرد.
 )2گوارش شیمیایی – ذخیره مواد غذایی
 )1غذا نرم و ذخیره – گوارش شیمیایی
 )4جذب مواد غذایی – ترشح آنزیمهای گوارشی
 )3گوارش برون یاختهای کامل – خرد شدن بیشتر مواد غذایی
به طور معمول ،پارامسی همانند  ..................میتواند ..................
 )2کرم کدو – مواد غذایی را از طریق حفره دهان خود وارد پیکر خود کند.
 )1مرجانیان – کریچهی غذایی را با کافنده تن ادغام کند.
 )4مرجانیان – با ترشح آنزیم گوارش برون یاختهای انجام دهد.
 )3کرم کدو – مواد گوارش نیافته را به صورت کریچه دفع کند.
در انسان ،کدام عبارت ،در مورد هموگلوبین و حمل گازها در خون به نادرستی بیان شده است؟
 )1ظرفیت حمل  O2در حضور کربن مونوکسید تغییر مییابد.
 )2با افزایش غلظت  O2میزان اتصال آن به هموگلوبین افزایش مییابد.
 )3جایگاه اتصال  O2و کربن مونوکسید به هموگلوبین مشابه است.
 )4هر مولکول  O2به بخش پروتئینی هموگلوبین متصل میشود.

m

چند مورد زیر درباره دستگاه تنفس در انسان درست است؟
 غضروفهای نایژک انتهایی تنگ و گشاد شدن آن را محدود میسازند.

co

 دهانه غضروف نای به سمت جلوی بدن انسان قرار گرفته است.

 سراسر سطح مجاری هادی با مخاط مژک دار پوشیده شده است.
 کنترل مقدار هوای خروجی از وظایف انشعابات نایژکی بخش هادی است.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

h.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل نماید؟

بخش هادی دستگاه تنفس موجود در بخش قفسه سینه که  ..................حلقهی غضروفی است.................. ،

rs

 )1دارای – ناخالصیهای هوا را ضمن عبور به دام میاندازد.
 )3دارای – هوا را به صورت دوطرفه عبور میدهند.

 )2فاقد – توان مناسب برای تنگ و گشاد شدن را دارند.
 )4فاقد – در انتهای خود به ساختار کیسه حبابکی ختم میشود.
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در هر بخش هادی از مجاری تنفسی که  ..................دیده میشود ،ممکن نیست ..................
 )1بافت پوششی فاقد مژک – مانعی در برابر ورود ناخالصی هوا وجود داشته باشد.
 )2غضروفهای  Cشکل – بتوان مقدار هوای ورودی و خروجی را تنظیم کرد.
 )3پردههای صوتی – برچاکنای در بلع ،مانع از ورود مواد غذایی به نایی شود.
 )4ترشحات مخاطی – مژکها با حرکات ضربانی خود ،سبب حرکت مایع مخاطی شوند.
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در ساختار دیواره حبابک ،وجه اشتراک یاختههای نوع اول و دوم در این است که ..................
 )1با کاهش نیروی کشش سطحی ،باز شدن کیسهها را آسان میکنند.
 )2باکتریها و ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژکدار گریختهاند ،نابود میکنند.
 )3بر روی شبکهای از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار گرفتهاند.
 )4ترشحات مخاطی سطح آنها ،در مرطوب کردن هوا نقش دارد.

در انسان ،نایژک مبادلهای  ...............نایژک انتهایی................... ،
 )2برخالف – با چند کیسهی حبابکی در ارتباط است.
 )1همانند – ترشحات مخاطی سطح آنها پوشانده است.
 )4همانند – اطراف آن را شبکهی مویرگی فراوان احاطه کرده است.
 )3برخالف – در ساختار خود فاقد غضروف است.

صفحه 3

کانال تلگرام @limootoorsh_free :

limootoorsh.com

