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

آزمون شماره 2
9317/08/04

زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 2

گروه مولفان
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ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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تعداد سواالت در هر فصل
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 .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 پاســـخنامـــه تشـــریحی

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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صفحه 1
limootoorsh.com

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.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2
بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) با مشاهدۀ پیشرفتها و آثار علم زیست شناسی ،این تصور در ذهن ما شکل بگیرد که این علم به اندازه ای توانا و گسترده است

که می تواند به همۀ پرسش

های انسشا پاسش دهد و همۀ مششکا زندگی ما را حل کند؛ درحالی که این طور نیسشت .به طورکلی علم تجربی،

محدودیت هایی دارد و نمیتواند به همۀ پرس

های ما پاس دهد و از حلّ برخی مسائل بشری ناتوا است( .رد «الف»)

گزینه ب) در زیست شناسی ،فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی میکنیم که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و
اندازهگیریاند( .رد «ب»)
گزینه ج) در زیست شناسی ،با استفاده از دِنای افراد ،هویت انسا ها را به آسانی شناسایی می کنند( .تایید «ج»)

m

گزینه د) علم زیستشناسی میتواند در مبارزه با آفتهای گیاها کشاورزی ،در حفظ تنوع زیستی نیز به ما کمک کند( .تایید «د»)

2

co

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط
گزینه 3

مبحث سوال  :علم زیست شناسی ()101

سطح سوال  :متوسط

دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی فقط در جست وجوی علتهای پدیدههای طبیعی و قابل مشاهده اند .مشاهده ،اساسِ علوم تجربی است؛

h.

بنابراین ،در زیست شناسی ،فقط ساختارها و یا فرایندهایی را بررسی می کنیم که برای ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده و
اندازه گیری اند .پژوهشگران علوم تجربی نمیتوانند دربارۀ زشتی و زیبایی ،خوبی و بدی ،ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

rs

آنالیز سوال

مبحث سوال  :علم زیست شناسی ()101

سطح سوال  :متوسط

 3گزینه 2
در سششحوس سششازما یابی حیا  ،بخشششی که ب د از

زیست بومهای زمین است.
بررسی سایر گزینهها :

یکدیگر همکاری میکنند.

گزینه  )3ب د از سششحح اجتماع ،بومسششازگا
قرار دارد ،جم یت شامل افراد یک گونه که در یک
جا و یک زما زندگی میکنند.

گزینه  )4قبل از سشششحح دسشششتگاه ،اندام قرار
دارد ،بافت مجموعهای از ت دادی یاخته ا ست که با
یکدیگر همکاری میکنند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

lim
oo

گزینه  )1قبل از اندام ،سحح بافت وجود دارد،
با فت مجمو عهای از ت دادی یاخ ته اسشششت که با

to
o

زی ست بوم قرار گرفته ا ست ،زی ستکره میبا شد،
که شششامل همۀ جاندارا  ،همۀ زیسششتگاهها و همۀ

مبحث سوال  :علم زیست شناسی ()101

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  4آبان قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

سطح حیات

تعریف

توضیحات

سلول (یاخته)

کوچکترین واحد عملکردی است که همهی ویژگیهای حیات (همون
 7ویژگی جانداران) را دارد ،یاخته حاوی گروهی از اندامکها میباشد،
هر یاخته از مولکولهایی تشکیل شده که باهم در تعامل هستند ،به
مجموعه این تعاملها حیات میگوییم.
از همکاری تعدادی از یاختهها به وجود آمده است ،این یاختهها
همانند با یکدیگر ،یک کار مشخصی را انجام میدهند.
از اجتماع چندین بافت مختلف تشکیل میشود .مانند قلب یا معده یا
شش و ...

برخی جاندارا تک یاختهای هستند و تمام ف الیتهای
جاندارا توسط هما یاخته انجام میشود .این جاندارا
سحح بافت ،اندام و دستگاه را ندارند.

بافت
اندام

در بد مهرهدارا  4نوع بافت پوششی ،پیوندی و ماهیچهای
و عصبی دیده میشود.

m

اندامها م موال وظیفه مشخصی دارند( .اینجور بگیم که نوعی
بافت در او اندام بیشتر که وظیفهاش رو ت یین میکنه ،مثل
بافت ماهیچه در قلب یا بافت عصبی در مغز و ) ....

جاندار

مجموعه چند دستگاه باهم ،تشکیل یه جاندار را میدهند.

دقت کنید که جاندارا تک یاختهای مرحله بافت و اندام و
دستگاه را ندارند ،هرچقدر جاندارا ما پیچیده تر باشد
(تکاملیافتهتر) به این دستهبندی جدول نزدیکتر است.

جمعیت

به مجموعهای از جانداران یک گونه که در یک مکان و یک زمان
مشخص با هم زندگی میکنند ،جمعیت میگوییم.
در اثر تعامل جمعیتهای مختلف با یکدیگر در هر بومسازگان ،اجتماع
زیستی پدید میآید.
تعامالت بین جمعیتهای موجودات زنده از گونههای مختلف و
رابطه آنها با محیط زندگی (اجزاء غیرزنده) ،را بومسازگان میگوییم.

دقت کنید که افراد گونه مثال گنجشک و کبوتر هرگز باهم
یک جم یت را تشکیل نمیدهند.

اجتماع زیستی

(اکوسیستم)

اکوسیستم یا بومسازگا شامل اجزا زنده مثل جم یت
گونههای مختلف و محیط (جزء غیرزنده) است.

گروهی از بومسازگان که مربوط به یک منطقه جغرافیایی یا آب و هوایی خاص هستند میتوانند زیست بوم را ایجاد کنند.

زیستبوم
(بیوم)

شامل همه جانداران ،همه زیستگاهها (خشکیها ،اقیانوسها و )...و همه زیستبومهای زمین است.

زیستکره
گزینه 2
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اجتماع زیستی میتونید حیوانا ساکن در یک مزرعه رو در
نظر بگیرید.
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بوسازگان

h.

co

دستگاه

از اجتماع اندامهای مختلف به وجود آمده است.

دستگاههای مختلفی چو گوارش ،ایمنی ،تنفس و گردش
خو و  ...در جانورا دیده میشود.

واحدهای ساختاری و عملی حیا در جاندارا  ،یاخته ا ست .در همهی یاختهها اطالعا الزم برای زندگی خود را درو مولکولهای دِنا
ذخیره کردهاند .مولکول دنا در یوکاریو ها درو ه سته قرار دارد و در باکتریها که ه سته ندارند ،در بخ خا صی از سیتوپال سم یاخته
قرار گرفته است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1همهی یاختهها غشایی دارند که عبور
مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم میکند.
گزینه  )3همهی یاختهها با توجه به تغییرا
محیط اطراف خود ،وض یت درونی خود را در حد
ثابتی نگه میدارند.
نکته  :در جاندارا پریاختهای ،محیط داخلی
تشکیل میشود که شامل ماع بین یاختهای است.
گزینه  )4یاختهها پایینترین سحح ساختاری هستند که همۀ ف ّالیتهای زیستی در آ ها انجام میشوند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :یاخته ()101

سطح سوال  :نسبتا سخت

2
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی
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گزینه 4

فرآیند جذب و مصرف انرژی در همه جاندارا به یک شکل انجام نمیگیرد ،دو نوع جاندار در طبی ت وجود دارد گروهی اتوتروف هستند ی نی غذا ساز
که این گروه شامل گیاها و برخی باکتریها و آغازیا میشود ،گروهی نیز هتروتروف هستند که از محیط غذای خود را کسب میکنند مثل جانورا و
قارچها و برخی باکتریها و آغازیا !
بررسی سایر گزینهها :
این چند ویژگی را به خاطر بسپارید که خیلییی مهم هستند :

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

فرمانرو

پروکاریوتها

باکتریها

گزینه 3

پریاختهای یا تکیاختهای

هتروتروف یا اتوتروف

همگی پریاخته
همگی پریاخته
اکثرا پریاختهای یا برخی تکیاختهای
گروهی پریاختهای یا گروهی نیز
تکیاختهای
همگی تکیاخته

همگی هتروتروف
همگی اتوتروف
همگی هتروتروف
گروهی هتروتروف یا گروهی نیز
اتوتروف
گروهی هتروتروف یا گروهی نیز
اتوتروف

rs

h.

یوکاریوتها

جانوران
گیاهان
قارچها
آغازیان

سطح سوال  :متوسط
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مبحث سوال  :ویژگیهای جانداران ()101

co

آنالیز سوال

m






همه جاندارا
همه جاندارا
همه جاندارا
همه جاندارا

 ،سحوحی از سازما یابی دارند و منظم اند
 ،اطالعا ِ ذخیره شده در دِنای جاندارا  ،الگوهای رشد و نمو همۀ جاندارا را تنظیم میکند.
 ،به منظور انجام ف ّالیتهای زیستی کسب انرژی از محیط اطراف صور میگیرد.
 ،به محرکهای محیحی که در اطراف آ ها حضور دارند ،پاس میدهند.

با مصرف گازوئیل زیستی در خودروها و وسایل نقلیه ،دیاکسید کربن دوباره تولید میشود که برای فتوسنتز گیاها نیز است و چرخه
دوباره شروع میگردد( .دقت کنید گازوئیل زیستی باران اسیدی تولید نمیکند و سرطانزا نیست!)
بررسی سایر گزینهها :

lim
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گزینه  )1از دانههای گیاهانی چو آفتابگردا  ،روغن گیاهی (نه روغن گیاهی تصفیهشده) استخراج میگردد.

گزینه  )2روغن گیاهی تصفیهشده (نه روغن گیاهی) با واکن های شیمیایی میتواند گازوئیل زیستی را تولید کند.

گزینه  )4روغن گیاهی تصفیه شده در واکن های شیمیایی ،گازوئیل زیستی تولید میکند( .با مصرف گازوئیل زیستی در خودروها و
وسایل نقلیه ،دیاکسید کربن تولید میشود

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :گازوئیل زیستی ()101

سطح سوال  :متوسط



نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است .انتظار می رود این نیاز تا سال  0202حدود  06درصد افزایش یابد.



بیش از سه چهارم ( )%57نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی ،مانند نفت ،گاز و بنزین تأمین می شود.



سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو ،آلودگی هوا و درنهایت باعث گرمایش زمین می شوند.



از سوی دیگر استخراج سوخت های فسیلی نیز محیط زیست را آلوده می کند.



انسان باید در پی منابع پایدار ،مؤثرتر و پاکتر انرژی برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی باشد.



زیست شناسان میتوانند به بهبود و افزایش تولید سوخت های زیستی مانند گازوئیل زیستی که از دانه های روغنی به دست میآید،
کمک کنند.



فرایند چرخهای تولید گازوئیل زی ستی از دانههای روغنی ،مانند آفتاب گردان ،زیتون یا سویا را به علت چرخهای بودن این فرایند،
تجدیدپذیر میدانند.



گازوئیل زیستی  )1مواد سرطان زا ندارد و  )2باعث باران اسیدی نمی شود.

ویژه آزمون مرحلــه  4آبان قلم چی
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گزینه 3

امروزه پزشکان از روشی به نام پزشکی شخصی استفاده میکنند ،پزشکی شخصی برای  )1تشخیص و  )2درمان بیماریها مورد استفاده
قرار میگیرد ،در این شیوه ،روشهای درمانی و دارویی خاصِ هر فرد ،براساس اطالعات ژنی آن فرد (استفاده از مولکول  )DNAتهیه
میشود ،در واقع درمان هر فرد منحصر به خود اوست( .افراد توی جامعه بسیار متفاوتا ،پس این روش به تنوع درون افراد جمعیت
توجه میکنه) عالوه بر این ،بررسی اطالعات ژنی فرد ،میتواند باعث شناسایی بیماریهای ارثی شود که ممکن است در آینده فرد را
درگیر کند و با پیشبینی این بیماریها ،میتوان اقدامات الزم برای کاهش اثرات بیماری (نه درمان قطعی آن) را انجام دارد.

8

گزینه 4

m

کل نگری برخالف جزء نگری ،به روابط بین اجزای مختلف جاندار توجه میشود.
پیکر جاندارا از اجزا مختلفی تشکیل شده است ،مجموعه این اجزاء یک سامانه پیچیده را تشکیل میدهد (در پریاختهایها مخصوصا) که در نمای
کلی م نا پیدا می کند .این اجزاء ارتباط چند سویه با یکدیگر دارند ،عالوه بر این ارتباط بین اجزای بد جاندار ،ارتباط جاندار (واجزای ت شکیلدهنده
آ ) با محیط اطراف نیز بر پیچیدگی این روابط میافزاید .نکته مهم دیگر در ارتباط با برهمکن

پیچیده اجزاء در بد جاندارا وجود دارد این

co

است که در هر سحح جدید از حیا  ،ویژگیهای جدیدی از حیا پدیدار میشود.
در کل نگری ،همانند جزئی نگری ،اجزای پیکر جاندار بررسی میشوند ولی در کلنگری ،به ارتباط بین اجزاء نیز توجه میشود.
نکته مهم  :در کلنگری اثر عوامل محیحی موثر بر حیا بررسی میشود همچنین س ی میشود تصویری جامع و کامل از یک سامانه پیچیده به
دست آید.

h.

تا یادمون نرفته  :در زیست شناسی جدید ،اعتقاد بر کلنگری بیشتر است چون با کلی نگری میتوان ارتباطات در هم آمیخته درون هر سامانه
را کشف کرد و سامانه را در تصویر بزرگتر و کاملتری مشاهده کرد .زیستشناسان از این پس در هنگام بررسی یک موجود زنده ،به همه
عوامل زنده و غیرزنده که برحیات تاثیر میگذارند توجه میکنند.

rs

با توجه به مطالب باال همهی گزینهها صحیح است.

9

گزینه 4

to
o

برای بهبود مقاومت گیاها به بیماریهای گیاهی نیز از مهندسی ژ استفاده میکنند .مهندسی ژنتیک در ممان ت از تاثیر اجتماعا میکروبی درو
خاک بر گیاه تاثیری ندارد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2پی
گزینه  )3افزای

lim
oo

گزینه  )1میزا خدما هر بوم سازگا به میزا تولیدکنندگا آ بستگی دارد .پایدار کرد بوم سازگا ها به طوری که حتی در صور تغییر
اقلیم ،تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آ ها روی ندهد ،موجب ارتقای کیفیت زندگی انسا میشود.
بینی بیماریهای ارثی در افراد با توجه به پزشکی شخصی امکا پذیر است.
مساحت جنگلها می تواند منجر به افزای

تنوع زیستی و کاه

احتمال سیل شود ،برعکس این قضیه هم صحیح است ی نی

کاه

مساحت جنگلها (جنگلزدایی) میتواند منجر به کاه

تنوع زیستی و افزای

احتمال سیل شود.



غذای انسا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاها به دست میآید.



شناخت بیشتر گیاها یکی از راههای تأمین غذای بیشتر و بهتر است.



گیاها خودرو با محیطهای زیسششت مختلف سششازگارند و میتوانند در محیطها و اقلیمهای مختلف به آ سانی برویند ،سریع ر شد ،و
زادآوری کنند و در مدتی نسبتاً کوتاه به تولیدکنندگی بسیار زیاد برسند و دانه و میوه تولید کنند.



امروزه برای داشتن محصول بهتر میتوا ژ هایی از این گیاها استخراج ،و با فنو مهندسی ژ

به دِنای گیاها زراعی منتقل کرد.



یکی دیگر از راه های افزای



گیاها زراعی مانند همۀ جاندارا دیگر در محیحی پیچیده ،شامل عوامل غیرزنده مانند دما ،رطوبت ،نور و عوامل زنده شامل باکتری ها،

کمّیت و کیفیت غذای انسا  ،شناخت روابط گیاها زراعی و محیط زیست است.

قارچ ها ،حشرا و مانند آنها رشد می کنند و محصول می دهند.


شناخت بیشتر ت املهای سودمند یا زیا مند بین این عوامل و گیاها  ،به افزایش محصول کمک می کند.



اجتماع های پیچیدۀ میکروبی در خاک ،در تهیۀ مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفت ها و بیماریها ،نق



شناخت این اجتماعهای میکروبی به یافتن راههای افزای



برای بهبود مقاومت گیاها به بیماریهای گیاهی نیز از مهندسی ژن استفاده می کنند.

تولیدکنندگی گیاها کمک میکند.

های مهمی دارند.

4

:5
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گزینه 3

واحد ساختاری و عملکردی بد انسا  ،یاختهها هستند یاخته ها توسط مایع بین یاخته ای احاطه شده اند ،محتویا مایع بین یاختهای مشابه
خوناب (پال سما) ا ست ،مایع بین یاختهای در تبادل دائم با خو ا ست و مواد مورد نیاز را از خو میگیرد و مواد دف ی یاختهها را به خو می
دهد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1یاخته های بد انسا به شکل بافت های مختلف سازما یافته اند.

آنالیز سوال

گزینه  )2یاخته ها مواد مورد نیاز خود را از مایع بین یاختهای کسب میکنند.
گزینه  )4طبق متن کتاب پایینترین سحح ساختاری که همهی ف الیتهای زیستی در آ انجام میشود .یاخته است
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :یاخته ()102

m

11

گزینه 1

co

در جاندارا پریاختهای سلولها در کنار هم قرار دارند و تو سط مایع بین یاختهای در اطراف خود در بر گرفته شدهاند ،وظیفهی مایع بین
یاختهای تامین مواد مورد نیاز یاختهها و دور کرد مواد دف ی آ ها میباشد.
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )2مواد دف ی از یاختهها میتوانند از طریق غشا به صور انتشار یا انتقال ف ال یا برو رانی دفع شود ،در همه یاختهها دفع مواد از
طریق غشا صور میگیرد پس یاخته میتوانند مت لق به جاندارا تک یاختهای یا پریاختهای باشد

گزینه  )4اطالعا ژنتیکی در دِنا ( )DNAذخیره شده ا ست DNA ،در جاندارا یوکاریوتی درو ه سته حفظ و نگهداری می شود،
گروهی از یوکاریو ها تک یاختهای و اغلب پریاختهاند ( .مثل گیاها و جانورا و قارچ ها )
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار
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گزینه 4

to
o

آنالیز سوال

rs

گزینه  )3بخ شی از یاخته سیتوپال سم ا ست که در همهی یاختهها وجود دارد ،محتویا یاخته در مادهی روا و سیال سیتوپال سم قرار
دارد ،پس یاختهای که چنین ویژگی دارند میتوانند مربوط به جاندارا تک یاختهای یا پریاختهای باشد.

مبحث سوال  :انواع جانداران ()102

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1برای عبور ذرا بزرگ یاخته از برو رانی (اگزوستیوز)
و درو بری (آندوستیوز) استفاده میکند ،این فرآیندها با تشکیل
کیسههای غشایی همراه است .در طی درو بری از سحح غشایی یاخته
کاسته و در طی برو رانی برسحح غشایی افزوده میشود.
گزینه  )2انتشار تسهیل شده و انتقال ف ال به کمک پروتئینهای
غشایی انجام میگیرند .ف ال بامصرف انرژی همراه است ولی انتشار
تسهیل شده بدو صرف انرژی میباشد.

lim
oo

درعبور مواد از عرض غشا طی انتشار ،جریا مولکولها از جای
پرغلظت به جای کم غلظت (درجهت شیب غلظت) است ،نتیجه انتشار
هر ماده ،یکسا شد غلظت آ در دو سوی غشاست.

سطح سوال  :نسبتا سخت

آنالیز سوال

گزینه  )3انتقال ف ال و برو رانی و درو بری با مصششرف  ATPصششور میگیرند ،درطی انتقال ف ال چو برخالف شششیب غلظت رم میدهد،
اختالف غلظت دو سوی غشا افزای مییابد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

مبحث سوال  :روشهای عبور مواد از غشا ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای عبور مواد از غشا رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با

برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای عبور مواد
از غشاااا رو ببینی یا به آدرس آپارت ما به نشاااانی  aparat.com/limootoorshمراجعه کنی و از
انیمیشینها لذت ببری

ویژه آزمون مرحلــه  4آبان قلم چی

روش عبور مواد

مصرف

فعالیت

تشکیل

انرژی

پروتئینهای

کیسههای

زیستی

غشایی

غشایی

آزمونهای زیست لیموترش
جهت حرکت

مواد عبوری از غشای پالسمایی

انتشار تسهیل شده

خیر

بله

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

یو هایی که نمیتوانند از غشای
دوالیه عبور کنند.

اسمز (گذرندگی)

خیر

خیر

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای آب

انتقال فعال

بله

بله

خیر

غلظت کم به زیاد
(خالف جهت شیب
غلظت)

مولکولهای کوچک و یو ها

آندوسیتوز

بله

خیر

بله

به سمت داخل یاخته

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

m

انتشار

خیر

خیر

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای کوچکی که از
فسفولیپیدهای غشا میتوانند عبور
کنند.

اگزوسیتوز

بله

(برونرانی)

h.

co

(درونرانی)
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گزینه 4

بله

خیر

به سمت خارج یاخته

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

to
o

بررسی سایر گزینهها :

rs

گذرندگی یا ا سمز در ارتباط با مولکولهای آب محرس می شود .هرچه اختالف غلظت آب در دو سوی غ شا بی شتر با شد.ف شار ا سمزی بی شتر ا ست و
جابجایی آب سریعتر رم میدهد.
گزینه  )1یو ها و برخی مواد دیگر چو از فضششای بین مولکولهای لیپیدی نمیتوانند عبور کنند از طریق پروتئینهای کانالی ویژهای از عرض
غشا در جهت شیب غلظت خود عبور میکنند.

گزینه  )3در طی درو بری (آندوستیوز) یاخته با تشکیل کیسه غشایی ،ذرا بزرگ را جذب میکند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

14

مبحث سوال  :روشهای عبور مواد از غشا ()102

گزینه 1

در فرآیندهای برو رانی و درو بری ،انرژی زیسششتی مصششرف و کیسششههای
غشایی تشکیل میگردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در طی درو بری ،با تششکیل کیسشه غششایی از سشحح غ شا
کاسته میشود ،براثر درو بری ذرا بزرگ وارد یاخته میشوند.
گزینه  )3فرآیندهای درو بری و برو رانی ارتباطی با ششششیب غلظت
ندارد.
گزینه  )4با تشکیل کیسه غشایی درطی برو رانی بر وس ت غشا افزوده
میشود ،ذرا بزرگ از یاخته خارج میشوند.

lim
oo

آنالیز سوال

گزینه  )2انتقال ف ال فرایندی انرژی خواه اسشت و با مصشرف انرژی همراه اسشت در سشلو ل انرژی از پیوندهای پرانرژی مولکول ( ) ATPتامین
میشود.

سطح سوال  :نسبتا سخت

6
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گزینه 3

کربوهیدرا ها (قندها) در سمت خارج یاختهای غشا قرار گرفته
و به مولکولهای فسفولیپید یا پروتئین متصل هستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1دو نوع پروتئین در غشا وجود دارد :
 -1پروتئین سراسری (تمام عرض غشاطی کرده)
 -2پروتئین سححی یا گیرنده ،در یکی از الیه های غشا
(م موال خارجی) قرار دارند.
گزینه  )4کلسترول در یک الیه غشا قرار میگیرد .که این الیه میتواند الیه داخلی باشد یا الیه خارجی !

m

آنالیز سوال

گزینه  )2برخی مولکولهای فسفولیپیدی در تماس با کربوهیدرا ها هستند.
مبحث سوال  :ساختار غشا ()102

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

نوع ساختار

co

ویژگی
 )1فراوا ترین مولکول غشا

فسفولیپید

 )2حضور در هر دو الیه
 )3سر آبدوست به سمت درو یا خارج یاخته

h.

بخش لیپیدی

سطح سوال  :نسبتا سخت

rs

کلسترول
سطحی

 )4برخی در تماس با پروتئین یا کربوهیدرا
 )1فاقد زنجیره اسیدچرب
 )2فقط در غشای جانوری دیده میشود.
 )3در هر دو الیه غشا حضور دارد.
 )1در سحح خارجی یا داخلی غشا

to
o

 )2سراسرتا سر عرض غشا را طی نمیکند.

 )1کمک به عبور یو ها از عرض غ شا در جهت شیب غلظت

پروتئین کانالی

بخش پروتئینی

خود

 )2ف الیت بدو صرف انرژی زیستی

سراسری

lim
oo

 )3کمک به انتشار تسهیل شده

 )1کمک به عبور یو ها از عرض غ شا در خالف جهت شیب
پروتئین ناقل
(پمپها)

غلظت خود

 )2ف الیت با صرف انرژی زیستی

 )3ف الیت در فرآیند انتقال ف ال

بخش کربوهیدارتی
(قندی)

16

گلیکولیپید

 )1اتصال رشتهای از چند مونوساکارید به فسفولیپید غشا
 )2قرار گرفتن در سحح خارجی غشا

گلیکوپروتئین

اتصال رشتهای از چند مونوساکارید به پروتئینهای غشا

گزینه 1

بافت پیوندی شامل یاختهها و ماده زمینهای است ،ماده زمینهای توسط یاختههای بافت پیوندی ایجاد میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2رشته های کالژ در استحکام و مقاومت بافت نق

دارند .رشته های کالژ در بافت پیوندی خو دیده نمیشوند.

گزینه  )3بافت پیوندی سست که یکی از انواع بافتهای پیوندی است دارای ماده زمینهای شفاف و حاوی رشتههای کشسا است.
گزینه  )4در بافتهای پیوندی سست و غضروف ،رشته های االستیک ان حاف پذیری باالیی دارد.

ویژه آزمون مرحلــه  4آبان قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

بافت پوششی سنگفرشی چند الیه سحح دها را میپوشاند ،این ویژگی مختص سلولهای بافت پوششی است که فاصله بین یاختهای اندک دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بافت پیوندی رشتهای مقاومت زیادی در برابر کش

دارد در بافت پوششی سلولها بر روی ساختار غشای پایه قرار گرفتند.

گزینه  )2بافت پوششی غدهای در لوزالم ده آنزیمهای شیره لوزالم ده را تولید میکند ،ماده زمینهای ویژگی بافت پیوندی است.
گزینه  )4بزرگترین ذخیره انرژی در بد بافت چربی است ،بافت پیوندی سست ،بافت پوششی را پشتیبانی میکند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط و دامدار

مبحث سوال  :بافت پوششی ()102
استوانهای

m
تک الیه

چندالیه

سنگفرشی
مکعبی

سنگفرشی

مثال  )1 :غده تیروئید

 )2لولهی نفرو (گُردیزه)

مثال  )1 :پوست  )2مری  )3زبا
مثال  )1 :غدد بزاقی

 )4ابتدای بینی

 )2غدد م ده

 )3یاختههای ترشحکننده هورمو در روده

h.

18

مثال  )1 :دیواره مویرگ

 )2الیه خارجی کپسول بومن

 )3دیواره حبابکها

غدهای

گزینه 3

 )1روده  )2م ده  )3انتهای بینی

 )4نای تا نایژکهای مبادلهای

co

نوع بافت پوششی

مثال :

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی سایر گزینهها :

to
o

rs

بافت ماهیچهای صاف و قلبی به صور غیرارادی منقبض می شوند این بافتها دارای یاختههای تک هستهای هستند( .یاخته چندهستهای مربوط
به بافت ماهیچه مخحط میباشد)
گزینه  )1ماهیچهای که به صور ارادی کنترل میشوند دارای بافت ماهیچهای مخحط است ،یاختههای این بافت به رنگ قرمز دیده میشوند.
گزینه  )2بافت عصبی در لوله گوارش در الیه ماهیچهای و زیر مخاطی حضور دارد.
گزینه  )4اعصاب خودمختار ترشحا بزرگ را کنترل میکنند.

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

مبحث سوال  :بافت ماهیچهای ()102

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3
بررسی مههی گزینهها :

مورد اول) بافت پیوندی رشتهای دارای ماده زمینهای و یاخته اندک است( .تایید گزینه )

مورد دوم) بافت عصبی دارای دونوع یاخته است یاخته اصلی ی نی نورو دارای رشتههای آکسو و دندریت و جسم یاختهای میباشد.
(تایید گزینه )
مورد سوم) بافت چربی نق

عایق و ضربه گیری دارد( .رد گزینه )

مورد چهارم) بافت ماهیچهای صاف و مخحط بر اثر تحریکا ع صبی منقبض می شوند ولی ماهیچه قلبی براثر تحریکا بافت گرهی منقبض
میشود( .رد گزینه )
مورد پنجم) بافت پیوندی سست دارای گلیکوپروتئین در ماده زمینهای خود است( .رد گزینه )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،خط به خطو شمارشی و دامدار

مبحث سوال  :انواع بافتها ()102

سطح سوال  :سخت

8
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آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

دیواره مویرگها از یک الیه بافت پوششی سنگفرشی تشکیل شده است ،ماده زمینهای حاوی رشتههای کالژ مربوط به بافت پیوندی میباشد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در بافت چربی هسته به حاشیه یاخته رفته و در مجاور غشای پالسمایی قرار گرفته است.
گزینه  )3ترشح مواد به داخل فضای لوله گوارش توسط بافت پوششی غدهای صور میگیرد.
گزینه  )4بافت پو شاننده سحح حفرههای بد بافت پو ش شی ا ست .بافتهای پو ش شی مختلف همگی غ شای پایه دارند .غ شای پایه شبکهای از
رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی است.

درست

m

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی و دامدار
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مبحث سوال  :انواع بافتها ()102

سطح سوال  :متوسط

فکر نمیکنم نیاز به توضیح باشه ،توی پاسخ نامه توضیح کامل دادیم

co
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درست

واحد ساختاری وعملی حیات یاخته است که میتواند وضعیت درونی خود را در محدودهی تقریبا ثابتی نگهدارد( .همایستایی)

h.
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نادرست

ویژگیهای جاندار زنده را میتوان فقط با برر سی اجزای سازنده پیکر آن تو ضیح داد .از دیدگاه جزء نگری مطرح می شود ،ما

rs

عنوان کردیم که در دید کل نگری باید به ارتباط بین اجزاء و همچنین ارتباط اجزاء با محیط نیز توجه کرد.
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نادرست

خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور ،میتواند ناشی از ویژگی توانایی پاسخ به محیط (نه سازش با محیط) در جانداران باشد.

25

نادرست

توی درسانامه پاساخنامه گفتیم ،که فقط پروتئینهای ساراساری در عبور مواد از عرغ غشاای پاسامایی نقش دارند( .پروتئین
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سطحی نقشی در این فرآیند ندارد.

