اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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آزمون شماره 2
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زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 2

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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o
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تعداد سواالت در هر فصل

co

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــواالتــــــــــــ

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

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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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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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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چند مورد زیر در ارتباط با علم زیستشناسی و محدوده آن به درستی بیان شده است؟
 به اندازهای توانا و گسترده است که میتواند به همۀ پرسش های انسان پاسخ دهد.
 در زیست شناسی ،فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی میکنیم که قطعا بهطور مستقیم قابل مشاهده و اندازهگیری اند.
 در زیست شناسی ،با استفاده از دِنای افراد ،هویت انسانها را به آسانی شناسایی می کنند.

 علم زیستشناسی میتواند در مبارزه با آفتهای گیاهان کشاورزی ،در حفظ تنوع زیستی نیز به ما کمک کند.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

m

اساس علوم تجربی  ...................است که سبب میشود دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی ...................
 )1مشاهده – درباره زشتی و زیبایی ،خوبی و بدی ،ارزشهای هنری و ادبی نظر بدهند.
 )2آزمایش – فقط در جست وجوی علتهای پدیدههای طبیعی باشند.
 )3مشاهده – فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی کنند که قابل دیدن و اندازهگیریاند.
 )4آزمایش – نتوانند به همۀ پرسشهای ما پاسخ دهند و از حلّ برخی مسائل بشری ناتوان باشند.

co

در ارتباط با بخشهای تشکیلدهندهی گسترهی حیات ،هر بخشی که  ...................از  ...................قرار گرفته است................... ،
 )1قبل – اندام – کوچکترین واحدی است که همۀ ویژگیهای حیات را دارد.
 )2بعد – زیست بوم – شامل همۀ جانداران ،همۀ زیستگاهها و همۀ زیست بومهای زمین است.
 )3بعد – اجتماع – شامل افراد یک گونه که در یک جا و یک زمان زندگی میکنند.
 )4قبل – دستگاه – مجموعهای از تعدادی یاخته است که با یکدیگر همکاری میکنند.

h.

کدام گزینه زیر عبارت را به طور نامناسبی کامل مینماید؟

rs

« واحدهای ساختاری و عملی حیات در جانداران» ..................... ،
 )1غشایی دارند که عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند.
 )2اطالعات الزم برای زندگی خود را در هسته و درون مولکولهای دِنا ذخیره کردهاند.
 )3با توجه به تغییرات محیط اطراف خود ،وضعیت درونی خود را در حد ثابتی نگه میدارند.
 )4پایینترین سطح ساختاری هستند که همۀ فعّالیتهای زیستی در آنها انجام میشوند.

to
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کدام گزینهی زیر دربارهی همهی جانداران به طور نادرست بیان شده است؟
 )1اطالعاتِ ذخیره شده در دِنای جانداران ،الگوهای رشد و نمو همۀ جانداران را تنظیم میکند.
 )2به منظور انجام فعّالیتهای زیستی کسب انرژی از محیط اطراف صورت میگیرد.
 )3به محرکهای محیطی که در اطراف آنها حضور دارند ،پاسخ میدهند.
 )4فرآیند جذب و مصرف انرژی به یک شکل خاص انجام میپذیرد.
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کدام گزینه ،دربارهی فرآیند تولید گازوئیل زیستی ،صحیح است؟
 )1از دانههای گیاهانی چون آفتابگردان ،روغن گیاهی تصفیه شده استخراج میگردد.
 )2روغن گیاهی با واکنشهای شیمیایی میتواند گازوئیل زیستی را تولید کند.
 ) 3با مصرف گازوئیل زیستی در وسایل نقلیه ،مولکول اولیه چرخه دوباره تولید میشود.
 )4روغن گیاهی تصفیه شده با واکنشهای شیمیایی ،دیاکسید کربن و گازوئیل زیستی تولید میکند.

« در پزشکی شخصی» .................... ،

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نادرست کامل میکند؟
 )1تنوع بین افراد مختلف جامعه مورد توجه قرار میگیرد.
 )2بررسی اطالعات ژنی هر فرد ،میتواند باعث شناسایی بیماریهای ارثی شود.
 )3با پیش بینی بیماریها ،میتوان اقدامات الزم جهت درمان کامل بیماری را انجام داد.
 )4روشهای درمانی و دارویی خاصِ هر فرد ،براساس اطالعات موجود در  DNAشخص تهیه میشود.
چند مورد زیر در ارتباط مطالعه یک سامانه پیچیده ،به صورت کل نگری صحیح است؟
 به اثر عوامل محیطی موثر بر حیات توجه میشود.

 ویژگیهای هر بخشی از پیکر جاندار بررسی میشود.
 سعی میشود تصویری جامع و کامل از یک سامانه پیچیده به دست آید.

 به همهی عوامل زنده و غیرزندهای که بر حیات آن اثر میگذارند ،توجه میشود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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کدام گزینه زیر عبارت را به طور نامناسبی کامل مینماید؟
به طور معمول ................... ،میتواند ناشی از  ..................باشد.
 )1افزایش خدمات بومسازگان – افزایش تولیدکنندگی جانداران
 )2پیش بینی بیماریهای ارثی در افراد – استفاده از پزشکی شخصی
 )3افزایش تنوع زیستی و کاهش احتمال سیل – افزایش مساحت جنگلها
 )4ممانعت از تاثیر اجتماعات میکروبی درون خاک بر گیاه – کاربردهای مهندسی ژنتیک

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نادرست کامل میکند؟

m

واحد ساختار و عملکرد در بدن انسان ..............
 )1به شکل بافتهای مختلف سازمان یافتهاند.
 )2توسط مایع بین یاختهای مواد الزم را کسب میکنند.
 )3در تبادل دائم با خون مواد دفعی خود را مبادله میکند.
 )4پایینترین سطح ساختاری است که همه فعالیتهای زیستی در آن انجام میشود.

h.

co

هر یاختهای که  ...........میکند ،قطعاً مربوط به جاندار  ..........است.
 )1مواد مورد نیاز خود را از مایع میان یاختهای تامین  -پر یاختهای
 )2مواد دفعی را از طریق غشای خود دفع  -تک یاختهای
 )3محتویات درون خود را در مادهای روان و سیال نگهداری  -تک یاختهای
 )4اطالعات ژنتیکی را در درون هسته خود نگهداری  -پر یاختهای

rs

در هر فرآیندی که عبور مواد از غشای یاخته  ..............صورت میگیرد .............
 )1با تولید کیسهی غشای  -از سطح غشای یاخته کاسته میشود.
 )2به کمک پروتئین غشای – از انرژی ذخیره شده در ATPاستفاده میشود.
 )3با مصرف انرژی  -اختالف غلظت دو سوی غشا افزایش مییابد.
 )4درجهت شیب غلظت  -درنهایت غلظت ماده دردو سوی غشای یکسان میشود.

to
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در طی عبور مواد از عرض غشا به صورت ..............
 )1انتشار تسهیل شده مواد از فضای بین مولکولهای لیپیدی میگذرند.
 )2انتقال فعال ،پیوندهای پرانرژی مولکول  ADPشکسته میشود.
 )3برونرانی ،یاخته ذرههای بزرگ را با تشکیل کیسهی غشای جذب میکند.
 )4گذرندگی ،هرچه اختالف فشاراسمنری بیشتر باشد ،آب سریعتر جابهجا میشود.

در غشای یاخته ،هر مولکول  ..............لزوما ..............
 )1پروتئینی – سرتاسر عرض غشا را طی کرده است.
 )3کربوهیدرات – در سمت خارج یاخته قرار گرفته است.
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در نوعی از فرآیند عبور مواد از عرض غشا که با  ..............سطح غشا همراه است ،قطعا ..............
 )2کاستهشدن از – ذرات بزرگ از یاخته خارج میشوند.
 )1افزودهشدن بر – انرژی ذخیره شده در  ATPمصرف میشود.
 )4افزودهشدن بر – ذرات بزرگ وارد یاخته میشوند.
 )3کاستهشدن از – در خالف شیب غلظت صورت میگیرد.
 )2فسفولیپیدی – در تماس با مولکول قند است.

 )4کلسترول – در الیه داخلی غشای دیده میشود.

در هر نوع بافت پیوندی ..............
 )1مادهی زمینهای توسط یاختههای بافت ،ایجاد میشود.
 )2رشتههای کالژن مقاومت زیادی ایجاد میکنند.
 )3ماده زمینهای شفاف حاوی رشتههای کشسان دارد.
 )4رشتههای االستیک انعطافپذیری باالیی ایجاد میکنند.
در انسان ،یاختههای بافتی که  ..............قطعا ..............
 )1مقاومت زیادی در برابر کشش دارند  -بر روی ساختار به غشا پایه قرار گرفتند.
 )2در تولید آنزیمهای شیره لوزالمعده نقش دارند  -ماده زمینهای را میسازند.
 )3سطح دهان را میپوشانند  -دارای فاصله بین یاختهای اندکی هستند.
 )4بزرگترین ذخیره انرژی در بدن است  -بافت پوششی را پشتیبانی میکنند.

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی دهم به سایت لیموترش مراجعه کنید.
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل میکند؟
یک فرد بالغ ،بافت  ..............قطعا ..............
 )1ماهیچهای که به صورت ارادی کنترل میشود  -به رنگ قرمز دیده میگردد.
 )2عصبی که در دیواره لوله گوارش قرار دارد  -در الیه زیرمخاطی دیده میشود.
 )3ماهیچهای که به صورت غیرارادی منقبض میشود  -دارای هستههای متعدد است.
 )4عصبی که ترشح بزاق را کنترل میکند  -جزء دستگاه عصبی خودمختار است.

چند مورد زیر به درستی بیان شده است؟
 دارای ماده زمینهای اندک  :بافت پیوندی رشتهای
 دارای رشتههای آکسون و دندریت  :بافت عصبی
 نقش عایق و ضربه گیری  :بافت پیوندی سست

m

 انقباض بر اثر تحریکات عصبی  :بافت ماهیچهای قلبی

 دارای گلیکوپروتئین در ماده زمینهای  :بافت پوششی غدهای
4 )1

3 )2

1 )4

2 )3
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در انسان  ..............در بافت  ..............دور از انتظار است.
 )1ماده زمینهای حاوی کالژن  -دیواره مویرگها
 )2هستههایی در مجاورت درغشا  -چربی اطراف کلیهها
 )3ترشح مواد به داخل مجرا  -پوششی غدهای
 )4شبکهای از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی  -پوشاننده سطح حفرههای بدن

درست یا نادرست بودن گزارههای زیر را مشخص کنید :
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در علم زیست شناسی ،با استفاده از مولکول های  ،DNAمیتوان گیاهانی با محصوالت بیشتر تولید کرد.
 )2نادرست
 )1درست
واحد ساختاری وعملی حیات ،میتواند وضعیت درونی خود را در محدودهی تقریبا ثابتی نگهدارد.
 )2نادرست
 )1درست
ویژگیهای جاندار زنده را میتوان فقط با بررسی اجزای سازنده پیکر آن توضیح داد.
 )2نادرست
 )1درست
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خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور ،میتواند ناشی از ویژگی توانایی سازش با محیط در جانداران باشد.
 )2نادرست
 )1درست
همهی پروتئینهای موجود در غشای سلولهای جانوری ،در عبور مواد از عرض غشا نقش دارند.
 )2نادرست
 )1درست
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