اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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 02 + 02زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1
گروه مولفان

 .1سروش مرادی  .2محمد شاکری  .3محمد فرجی  .4محمدمهدی بابایی
 .5بهزاد مقیمیان هوش  .6سعید شرفی
 .9مهدیه خسروی

 .11حامد باتقوا

 .7پوریا زندی

 .8محمد امین قاسمی

 .11مصطفی عشوری  .12امیرمحمد ابویی

تعداد سواالت فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون آنالین زیســــــت شناســـی – ویژه سوم تجربی

دفتـــــرچـــــهی ســـــواالتـــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

پروژه اول آزمونهای مرحلهای –  52سوال

لیــــــمو تــــــرشــــــــــ
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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 - 1به طور معمول  .................نمیتواند در اولین خط دفاع غیر اختصاصی رخ دهد.
 )2مهاجرت نوتروفیل از خون به بافت
 )1تخریب دیوارهی باکتری
 )4جلوگیری از رشد میکروبهای سطح پوست

 )3به دام افتادن میکروب در مایع مخاطی

 - 2هیستامین آزاد شده از سلولهای آسیب دیده در فرآیند التهاب سبب  .................نمیشود.
 )2وقوع خونریزی در ناحیهی آسیب دیده
 )1افزایش جریان خون
 )4فراخوانی گلبولهای سفید خون به ناحیهی آسیب دیده

 )3افزایش نشت پالسما به خارج مویرگ

 - 3کدام مطلب صحیح است؟
 )1همهی تبها به دلیل ورود عوامل بیماریزا به بدن رخ میدهد.
 )2در همهی موارد تب نشانه ی مبارزهی بدن با عوامل بیماریزا است.
 )3تب میتواند از رشد سریع بسیاری از عوامل بیماریزا در بدن جلوگیری کند.
 )4پاسخ دمایی جزء اولین خط دفاعی بوده که با افزایش دمای بدن همراه است.

 - 4به طور معمول ماکروفاژها .................
 )1برخالف نوتروفیلها توانایی فاگوسیتوز میکروبهای خون را دارند.
 )2مانند بازوفیلها دارای هستهی گرد و مقدار اندکی سیتوپالسم هستند.
 )3برخالف بازوفیلها به طور مستقیم از سلول های بنیادی حاصل میشوند.
 )4مانند نوتروفیلها توانایی مبارزه با ذرات خارجی در خون را دارند.

 - 5چند مورد متن زیر را به درستی تکمیل میکند؟
در انسان پروتئین مکمل میتواند از سلولهایی ترشح شود که .................
 توانایی فاگوسیتوز ذرات خارجی را دارند.

 استوانهای شکل میباشند.

 محل ذخیرهی گلیکوژن میباشند.

 توسط مایع مخاطی احاطه شدهاند.

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 - 6در مهمترین بخش دومین خط دفاع غیر اختصاصی در مهره داران................. ،
 )1هیپوتاالموس دچار اختالل شده و دمای بدن افزایش مییابد.
 )2هیستامین از سلول های آسیب دیده ترشح شده و باعث گشادی رگها میشود.
 ) 3اندامک لیزوزوم به ویزیکول های محتوی ذرات خارجی در ماکروفاژ میپیوندد.
 )4پروتئینها پس از برخورد با میکروب فعال شده و ساختار حلقه مانند تشکیل میدهند.

 - 7چند مورد دربارهی تصویر زیر صحیح است؟
الف _ توسط شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته میشود.
ب _ در خون  ،لنف و مایع بین سلولی محلول است.
ج _ توانایی اتصال به چندین نوع آنتی ژن را دارد.
د _ مانع از تاثیر میکروب به سلول میزبان میشود.
ه _ در طی شرایطی احتمال فاگوسیتوز را افزایش میدهد.
5 )1

3 )3

4 )2

 - 8همهی لنفوسیتهای موجود در خون................. ،
 )1توانایی شناسایی سلولهای خودی را از بیگانه دارند.
 )3قدرت فاگوسیتوز نوتروفیلها را افزایش میدهند.

2 )4

 )2به طور مستقیم از سلولهای بنیادی حاصل شدهاند.
 ) 4توانایی عبور از منافذ موجود در دیوارهی مویرگها را دارند.

هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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 - 9به طور معمول با ورود اولین آنتیژن به بدن انسان  .................ورود مجدد آنتیژن................. ،
 )1برخالف  -خنثی کردن اثر آنتیژن آهستهتر صورت میگیرد.
 )2مانند  -پالسموسیتها از تقسیم سلول خاطره به وجود میآید.
 )3برخالف  -پادتن توسط سلولهای بدون گیرندهی آنتیژنی ترشح میشود.
 )4مانند  -شناسایی اولیهی آنتیژن توسط سلولهای فاقد توانایی تقسیم رخ میدهد.

 - 11در انسان سالم ،سلولی که در ایمنی  .................فعالیت میکند................. ،
 )1سلولی  -دارای توانایی تقسیم و ذرهخواری میباشد.
 )2هومورال  -فاقد توانایی ذرهخواری و سنتز پروتئین مکمل میباشد.
 )3سلولی  -فاقد گیرندهی آنتیژنی بوده و پروتئین دفاعی تولید میکند.
 )4هومورال  -دارای گیرندهی آنتیژن بوده و پروتئینهای دفاعی تولید میکند.

 - 11به طور معمول در فرد دریافت کنندهی کلیه ................. ،دور از انتظار است.
 )2کاهش فعالیت ذرهخوارها
 )1افزایش احتمال ابتال به سرطان
 )4کاهش مهاجرت ائوزینوفیلها به ناحیهی انگلی

 )3افزایش خنثیسازی میکروبها

 - 12چند مورد متن زیر را به طور صحیحی کامل میکند؟
وجه اشتراک اسفنجها و مهرهداران در  .................است.
الف _ داشتن آنزیمهای لیزوزومی

ب _ وجود سلولهایی با توانایی ذرهخواری

ج _ رد عضو پیوندی به واسطهی لنفوسیتها

د _ فاگوسیتوز پادتنهای متصل به آنتیژن

4 )1

3 )2

1 )4

2 )3

 - 13کدام گزینه متن زیر را به طور نامناسبی کامل میکند؟
در افراد مبتال به ................. ،MS
 )1پوششهای اطراف سلولهای عصبی مغز و نخاع تخریب میشود.
 )2بر اساس محل و شدت تخریب عالیم مختلفی مشاهده میشود.
 )3بعد از حملهی دستگاه ایمنی ،عالیم بیماری به طور ناگهانی بروز میکند.
 )4با ترمیم پوششهای سلولهای عصبی ،عالیم بیماری از بین میرود.

 - 14کدام عبارت نادرست است؟
 )1در طی همانندسازی ،آنتیژنهای ویروس ایدز بهطور مداوم در حال تغییر است.
 )2در افراد مبتال به ایدز تعداد لنفوسیتهای  Tکمتر از  200عدد در هر میلیلیتر خون است.
 )3لنفوسیت  Tکشنده با ترشح پرفورین غشای سلولهای آلوده به ویروس ایدز را تخریب میکند.
 )4از لنفوسیتهای  Tآلوده به ویروس ایدز ،نوعی پروتئین دفاعی با فعالیت غیر اختصاصی ترشح میشود.

 - 15امکان ندارد ترشحات .................
 )1ماکروفاژ در غشای پالسمایی ایجاد منفذ کند.
 )2ماستوسیتها فعالیت ماکروفاژها را افزایش دهد.
 )3سلول  Tکشنده غشای پالسمایی سلولهای خودی را تخریب کند.
 )4پالسموسیتها با لیپوپروتئین بافت عصبی رابطهی مکملی برقرار کند.

 - 16نمیتوان گفت سلولهایی از نوع .................
 )1گرانولوسیتی توانایی رد پیوند عضو دارند.

 )2گرانولوسیتی توانایی مبارزه با عامل ماالریا را دارند.

 )3آگرانولوسیتی در لوزهها با عوامل بیماریزا مبارزه میکنند )4 .آگرانولوسیتی نقش اصلی در مبارزه با سلولهای سرطانی دارد.
هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
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 - 17به طور معمول در انسان................. ،
 )1گلبولهای قرمز آلوده به عامل ماالریا ،اینترفرون سنتز میکنند.
 )2لنفوسیتهای  Tخاطره توانایی متالشی کردن سلولهای آلوده به ویروس دارند.
 )3پروتئینهای مکمل با اتصال به باکتریها و ایجاد منفذ ،باعث ورود آب به باکتری میشوند.
 )4ساختار گیرندهی آنتیژن لنفوسیت  Bو پالسموسیت حاصل از تقسیم آن ،مشابه میباشد.

 - 18چند مورد از موارد گفته شده صحیح میباشد؟
 همهی آنتیژنها ،مادهی حساسیتزا هستند.

 همهی آلرژنها توانایی اتصال به بیش از یک پادتن دارند.
 برای وقوع آلرژی فرد باید بیش از یکبار در معرض آلرژن قرار بگیرد.
 موادی که در غذا نقش آلرژن دارند باید نسبت به آنزیمهای معده مقاوم باشند.
 همهی پادتنهای روی سطح ماستوسیت فقط توانایی اتصال به یک نوع مادهی آلرژن دارد.
5 )1

4 )2

2 )4

3 )3

 - 19در انسان ،همهی .................
 )1سلولهایی که مانع از اثر آنتیژنها میشود منشأ لنفی دارند.
 )2سلولهایی که توانایی اتصال به سلولهای سرطانی دارند ،پادتن ترشح نمیکنند.
 )3سلولهایی که در مبارزه با ویروسها نقش دارند ،در مغز استخوان بالغ میشوند.
 )4پروتئینهایی که در مبارزه با ویروسها نقش دارد ،از لنفوسیتهای  Tترشح میشود.

 - 21بسیاری از گلبولهای سفیدی که .................
 )1با سلولهای سرطانی مبارزه میکنند متعلق به آگرانولوسیتها هستند.
 )2ژنوم هستهای مشابه سلولهای حاشیهای دارند ،کمتر از چند هفته زنده هستند.
 )3فقط از سلولهای بنیادی مغز استخوان ایجاد میشوند ،کمتر از ماکروفاژها عمر میکنند.
 )4در بافتهای لنفی ایجاد میشوند به صورت اختصاصی با عوامل بیماریزا مقابله میکنند.

 - 21اینترفرون نوعی پروتئین دفاعی است که .................
 )1سبب ایجاد منفذ در غشای سلولهای آلوده به ویروس میشود.
 )2برخالف پروتئینهای مکمل دارای نوعی نقش ضدباکتریایی است.
 )3مانع از ساخته شدن ژنوم و پروتئینهای ویروس در سلولهای سالم میشود.
 )4باعث مقاومت کوتاه مدت سلولهای آلوده به ویروس در برابر سایر ویروسها میشود.

 - 22کدام عبارت نادرست است؟
 )1در اطراف گردن ،زیر بغل و کشالهی ران تعداد زیادی گره لنفی وجود دارد.
 )2دستگاه لنفی به گردش خون و ایمنی بدن در مبارزه با میکروبها کمک میکند.
 )3طحال ،لوزهها و آپاندیس ،جز اندامهای لنفی و محل استقرار لنفوسیتها هستند.
 )4در طحال مانند سایر بافتهای لنفی ،مایع بیرنگ لنف جریان دارد.

 - 23در انسان همهی پروتئینهایی که .................
 )1توانایی اتصال به میکروبها دارند ،اختصاصی عمل میکنند.
 )2با عوامل بیماریزا مبارزه میکنند ،فعالیت ضد ویروسی دارند.
 )3در دفاع غیر اختصاصی فعالیت میکنند ،توانایی ایجاد ساختار حلقه مانند دارند.
 )4غشای پالسمایی را تخریب میکنند ،توسط شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته میشوند.
هرگونه سواستفاده غیرمجاز از سواالت و پاسخ نامه بدون اجازه گروه آموزشی لیموترش شرعا حرام بوده و پیگرد قانونی دارد.
53900065050

95550550550103

@LIMOOTOORSH_OFFICIAL

/limootoorsh

9

@Limootoorshcom

دفترچهی سواالت

پیش آزمون  32مهر ماه

مرحلهی اول

59
 - 24چند مورد دربارهی همهی لنفوسیتها صادق نیست؟
 توانایی گردش بین خون و لنف
 بالغ شدن در تیموس
 داشتن هستهی بزرگ و گِرد
 داشتن سیتوپالسم کمتر از مونوسیتها
 داشتن توانایی دیاپدز و فاگوسیتوز
1 )1

3 )3

2 )2

 - 25به طور حتم پالسموسیتها .................
 )1از تقسیم لنفوسیت  Bخاطره حاصل میشوند.
 )3دارای عمری بیشتر از سلولهای  Bخاطره هستند.

4 )4

 )2با گیرندهی آنتیژنی اختصاصی فعالیت میکنند.
 )4مانند لنفوسیت  Tکشنده پروتئین دفاعی ترشح میکنند.
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