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

آزمون شماره 3
8317/01/81

زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ3
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــــواالتـــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  25سوال

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
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گروه آموزشی لیموترش

پیشرفتهای سریع علم زیست شناسی؛ به ویژه در مهندسی ژن؛ دستورزی در ژنهای جانداران و نیز فنون مورد استفاده در
پزشکی؛ زمینه سوء استفادههایی را در جامعه فراهم کرده است و  ....................از موضوعهای اخالق زیستی هستند.
 )۲فناوریهای ژندرمانی مانند ایجاد جانداران تراژن
 )۱محرمانه بودن اطالعات ژنی برخالف اطالعات پزشکی افراد
 )۴ساختن داروهای زیستی مانند فناورهای ژندرمانی
 )۳تولید جانداران تراژن برخالف حقوق جانوران
در سطوح متفاوت حیات اولین سطحی که در آن  ....................بالفاصله بعد از  ....................قرار دارد.
 )۱همهی ویژگیهای حیات پدیدار میشود  -پایینترین سطح ساختاری با فعالیتهای زیستی
 )۲تعدادی یاخته دارای همکاری متقابل هستند  -تعامل جانداران همگونه در یک مکان
 )۳جانداران گونههای مختلف با هم در تعامل هستند  -افراد یک گونه که در یک جا زندگی میکنند
 )۴همهی جانداران و همهی زیستگاهها در نظر گرفته میشود  -اولین ارتباط بین موجودات زنده و غیر زنده
چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل میکند؟

m

در مورد جانداران تراژن میتوان گفت.................... ،
الف ـ قطعا واجد ژنهای بیگانهای میباشند که میتوانند طی شرایطی اثر خود را ظاهر کنند.
ب ـ با توجه به تغییر ژنتیکی فقط میتواند یک صفت جدید را بروز دهد.

co

ج ـ قطعا متشکل از یاختههایی میباشند که سبب حفظ وضع درونی در حد ثابتی میشود.
د ـ تحت شرایطی به منظور حفظ حیات به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.

h.

ه ـ هر صفتی که بروز میدهند اکتسابی بوده و در افراد همگونه دیده نمیشود.
۳ )۳
۲ )۲
۱ )۱

۴ )۴

تصویر زیر مراحل تولید گازوئیل زیستی را نشان میدهد .با توجه به چگونگی تولید این نوع سوخت ...................
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 )۱پس از وقوع تصفیه در مرحلهی شمارهی ۲؛ نفت خام تصفیه شده در شکل «ب» نشان داده شده است.
 )۲طی انجام واکنشهای شیمیایی در شمارهی  :۳گازوئیل زیستی تولید شده و و به منظور آزمایش در «ج» بستهبندی میشود.
 )۳با مصرف بخش «الف» توسط خودرو مواد زائد تشکیل یافته طی فرایند شمارهی  ۱مصرف شده و دانههای روغنی ایجاد میشود.
 )۴طی وقوع واکنشهای شمارهی  ۴در نهایت سوخت فسیلی ایجاد شده که پس از مصرف نمیتواند سبب بارانهای اسیدی شود.

به طور معمول ،هر جانداری که  ، ...................قطعا ...................
 )1دارای ویژگیهایی برای سازش با محیط است – مولکول دنا در هسته ،اطالعات الزم برای زندگی یاخته را دارد.
 )2موجوداتی شبیه خود را تولید مینماید – در هنگام رشد اندامهای جدیدی را ایجاد میکند.
 )3برای انجام فعالیتهای زیستی خود انرژی مصرف میکند – دارای پیکر پریاختهای میباشد.
 )4به محرکهای محیطی پاسخ مناسب میدهد – وضع درونی پیکر خود را حد ثابتی نگه میدارد.
در انسان بالغ ،یاختههای بافت پوششی ...................
 )۱در مجاری ادراری همانند پوست ،ماده مخاطی ترشح میکنند.
 )۲گردیزهها برخالف روده باریک ،فاقد چین خوردگیهای غشایی هستند.
 )۳مری برخالف مجرای تنفسی ،توسط بافت پیوندی سست پشتیبانی میشوند.
 )۴دیواره مویرگ همانند حفرات معده ،در تماس مستقیم با غشای پایه میباشند.

به طور معمول در غشای یک یاخته جانوری ،هر پروتئینی که  ...................قطعا ...................
 )۱به مولکول قندی اتصال دارد – فقط در سطح داخلی غشا قرار گرفته است.
 )۲با مولکول کلسترول در تماس است – در هر دو سطح غشا حضور دارد.
 )۳با مصرف انرژی فعالیت میکند – با سر آب گریز فسفولیپید در تماس است.
 )۴یونها را از عرض غشا عبور میدهد – بدون مصرف  ATPفعالیت مینماید.
صفحه 8
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کدام عبارت درباره درون بینی (آندوسکوپی) نادرست است؟
 )۱برای مشاهده دوازدهه ،لوله درون بین از سه بنداره عبور میکند.
 )۲درونبین لولهای باریک و انعطاف پذیر است که از راه بینی وارد بدن میشود.
 )۳درونبین هنگام عبور از معده ،به یاختههای پوششی سطحی برخورد میکند.
 )۴لوله درونبین پس از عبور از دهان و حلق ،از کنار حنجره عبور میکند.
کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل مینماید؟
در لوله گوارش انسان ................... ،بلع................... ،

m

 )۱پس از آغاز مرحله غیرارادی – ماهیچه بنداره انتهایی مری منقبض میشود.
 )۲در حین – حنجره و برچاکنای برخالف جهت یکدیگر حرکت میکنند.
 )۳هنگام آغاز – زبان به سمت سقف دهان حرکت کرده و توده غذا را به عقب میراند.
 )۴در فاصله زمانی بین هر – بنداره ابتدایی مری مانع از ورود هوا به مری میشود.

co

بخشی از لوله گوارش که محل  ...................گوارش شیمیایی  ...................است بالفاصله قبل از بخشی قرار گرفته که ...................
 )۱آغاز – پروتئینها – پروتئازهای غیرفعال را به درون لوله گوارش ترشح میکند.
 )۲پایان – لیپیدها – الیه مخاطی آن آب و یونها را جذب میکند.
 )۳پایان – کربوهیدراتها – مونومر پروتئینها را از طریق همانتقالی جذب میکند.
 )۴آغاز – کربوهیدراتها – الیه ژلهای چسبناکی سطح مخاط آن را پوشانده است.

rs

h.

به طور معمول ،هرگاه که بنداره  ...................مری شل شود ،قطعا ...................
 )۱ابتدای – حرکات کرمی شکل در طول مری به سمت انتهای آن ادامه پیدا میکند.
 )۲انتهای – مقدار چین خوردگیهای دیواره معده نسبت به قبل کاهش مییابد.
 )۳انتهای – توده غذایی وارد شیره معده شده و معده اندکی انبساط مییابد.
 )۴ابتدای – مرکز تنفس در بصلالنخاع سبب قطع تنفس و بسته شدن نای میشود.
کدام گزینه متن زیر را به طور نادرست تکمیل مینماید؟

to
o

به طور معمول ،هنگام گوارش مواد غذایی در دهان................... ،

 )۱ترشحات غدد بزاقی سبب تبدیل شدن غذا به تودهای قابل بلع میگردد.
 )۲هر آنزیم موجود در بزاق سبب آغاز گوارش شیمیایی در دهان میشود.
 )۳موسین موجود در بزاق ،سبب محافظت در برابر آسیب مکانیکی و شیمیایی میشود.
 )۴با تاثیر آنزیم آمیالز بر نشاسته ،طی واکنش آبکافت دیساکاریدها تولید میشوند.

در انتشار ساده از غشای یاخته  ..............اسمز ..............
 )۱همانند – مولکولها میتوانند درجهت شیب غلظت خود از عرض غشا عبورکنند.
 )۲برخالف – میتواند منجربه یکسان شدن غلظت مولکولها در دو سمت غشا شود.
 )۳برخالف – انرژی تولید شده در سلول صرف جابهجایی مولکولها میشود.
 )۴همانند – در انتقال یونها و گازهای تنفسی از عرض غشا نقش دارد.

lim
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اولین بخشی از لوله گوارش انسان که در آن حرکات  ...................آغاز میشود................... ،
 )۱کرمی شکل – در انتهای خود دارای بندارهای میباشد که در اثر عبور غذا شل میشود.
 )۲قطعهقطعه کننده – ترشحات لوزالمعده را فقط از طریق مجرای مشترک با صفرا دریافت میکند.
 )۳کرمی شکل – ماهیچههای بنداره ابتدای آن در حد فاصله بین بلعها منقبض هستند.
 )۴قطعهقطعه کننده – با ترشح بیکربنات از برخی یاختههای مخاط در خنثی سازی اسیدمعده نقش دارد.

با توجه به شکل ،میتوان گفت که در فرآیند مقابل ..............
 )۱برخالف انتقال فعال ،بخشی از انرژی زیستی سلول مصرف میشود.
 )۲همانند گذرندگی ،اختالف غلظت دو سوی غشا کاهش مییابد.
 )۳برخالف انتشار تسهیل شده ،از مساحت غشای پالسمایی کاسته میشود.
 )۴همانند برونرانی ،مواد از البهالی دو الیه فسفولیپید عبور میکنند.

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی دهم به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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در لولهی گوارش انسان بالغ .............. ،همواره ..............
 )۱بزاق – فقط مخلوطی از ترشحات سه جفت بناگوشی و زیر آروارهای و زیر زبانی است.
 )۲داخلیترین الیه آن – حاوی الیه یاختههای پوششی به همراه بافت پیوندی میباشد.
 )۳هر نوع انقباض ماهیچهها – به صورت یک حلقه در لوله ظاهر شده که به جلو پیش میرود.
 )۴ایجاد پروتئازهای فعال – میتواند بر اثر فعالیت یاختههای کناری صورت بپذیرد.
هرگاه انقباض ماهیچههای حلقوی  ..............متوقف شود .............. ،دور از انتظار است.
 )۲انتهای مری – شروع حرکات قطعهقطعهکننده از بخشهای باالتر معده
 )۱ابتدای معده – افزایش چینخوردگیهای سطح داخلی معده
 )۴انتهای معده – شدت پیداکردن حرکات کرمیشکل در معده
 )۳ابتدای دوازدهه – ورود بخشی از کیموس معده به روده باریک

m

در بخشی از لولهی گوارش انسان که پروتئازهای فعال ،فعالیت دارند ،لزوما ..............
 )۱وجود ترکیبات صفراوی به تاثیر بهتر آنزیمهای گوارشی بر مواد غذایی تاثیرگذار است.
 )۲چین خوردگیهای لوله ی گوارش سطح بیشتری برای جذب مونومرهای مواد غذایی ایجاد میکند.
 )۳الیه موکوزی موجود سبب جلوگیری از آسیبرسانی کیموس اسیدی به بخشهای زیر خود میشود.
 )۴با ترشح برخی مواد از یاختههای کناری ،جذب ویتامین  B۱۲از روده باریک ممکن میشود.

h.

co

در دستگاه گوارش انسان ،هر بخشی که آغازگر روند هضم  ..............است ،نمیتواند ..............
 )۱پروتئینها – با کمک حرکات کرمیشکل ،محتویات کیموس را مخلوط کند.
 )۲لیپیدها – پروتئازهای غیرفعال را از طریق مجرای مشترک وارد دوازدهه کند.
 )۳کربوهیدراتها – در پی گوارش مکانیکی ،عبور ذرههای غذا را از لوله آسانتر کند.
 )۴اسیدنوکلئیکها – آب و بیکربنات را به همراه موسین به داخل فضای لوله ترشح کند.
چند مورد زیر در ارتباط با مولکولی که اطالعات الزم برای زندگی یاخته را در خود ذخیره میکند ،صحیح است؟

rs

الف ـ در تمام سطوح سازمانیابی حیات ،دیده میشود.

ب ـ در درون هسته جاندار ،سازمانیافته است.

ج ـ به کمک آن هویت انسانها را به آسانی شناسایی میکنند.
۲ )۲
۱ )۱
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o

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟

د ـ الگوهای رشد جاندار را تنظیم میکند.
۴ )۴
۳ )۳

« در انسان بالغ در حالت ایستاده .............. ،همانند  ..............در سمت بدن  ..............قرار گرفته است» .
 )۱بنداره پیلور  -کیسه صفرا – راست
 )۳کولون پایین رو  -آپاندیس – چپ

 )۲دوازدهه  -کلون باال رو  -راست
 )۴بنداره انتهایی مری  -بخش اعظم لوزالمعده – چپ
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در بخشی از لوله گوارش که دارای چین خوردگی است ،قطعا ..............
 )۲ترشحات تمام غدد آن وارد فضای درون لوله میشود.
 )۱توسط صفاق به سایر اندامهای درون حفرهی شکم متصل شده است.
 )۴الیه ماهیچهای از دو نوع ماهیچه طولی و حلقوی تشکیل شده است.
 )۳بافت پوششی استوانهای جذب مواد غذایی را انجام میدهد.
الیهای از لوله گوارش انسان که در آن  ..............حضور دارد ،هیچگاه ..............
 )۱شبکه عصبی  -حاوی شبکهای از رگهای خونی نمیباشد.
 )۲یاختههای ماهیچهای – جذب مواد غذایی را انجام نمیدهد.
 )۳بافت پیوندی سست – اندامهای درون شکم را از خارج به هم وصل نمیکند.
 )۴یاختههای ترشح کننده موسین  -حرکات کرمی را در لوله ایجاد نمیکند.

در ساختار لوله گوارش انسان داخلیترین الیه ..............
 )۱برخالف خارجیترین الیه ،شبکهی از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی مشاهده میشود.
 )۲برخالف الیه زیرمخاط ،فاقد بافت پیوندی با ماده زمینهای شفاف است.
 )۳همانند الیه ماهیچهای ،در ایجاد چینهای حلقوی روده باریک نقش دارد.
 )۴همانند خارجیترین الیه ،در تماس با الیه ماهیچهای قرار دارد.
هر آنزیم که در گوارش لیپیدها نقش دارد.............. ،
 )۱به همراه صفرا و ترکیبات آن وارد روده باریک میشود.
 )۳درون دوازدهه به کمک لستین و نمکهای صفراوی فعالیت میکند.

 )۲در محیط اسیدی فعالیت خود را انجام میدهد.
 )۴از یاخته سازنده خود به درون مجرا ترشح میشود.
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