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

پیش آزمون شماره 01
0031/01/10

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســــــــواالتــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ01
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

پیـــــش آزمــــــــــــــونــــــــــــ

 .0سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال

il m

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

آزمونها اسکن کنید

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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to

o
o
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در تمام آزمون های امسال شیمی رایگان شرکت کنید،جهت ثبت نام  بعد از ایجاد پنل
کاربری از قسمت مرکز آزمون،در بخش ثبت نام آزمون ،پکیج آزمونهای شیمی را
انتخاب کنید.
صفحه 1
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

محصول جدید گروه آموزشی لیموترش
هم اکنون در فروشاگه لیموترش به نشانی  limootoorsh.com/shopبا تخفیف ویژه
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
یه سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
ربات گروه آموزشی لیموترش با کلی امکانات توووپ  در ضمن رایگاااان!
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امکانات باال همگی در ربات به صورت کامال رایگان قرار داده شده است.

o
to

پیشنهاد ویژه ما به شما  :

o
o

با معرفی آن به دوستانتان می توانید  1عدد جزوه رایاگن نیز از ما
دریافت کنید

il m

 ضمن اینکه با مراجعه به ربات لیموترش به آدرس :

@limootoorsh_com_bot

میتونید با رتبههای تک رقمی و  2رقمی ارتباط مستقیم داشته باشید
منتظرتون هستیم.
صفحه 3
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زیست شناسی پایه دوازدهم – پیش آزمون مرحله دهم سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 3اسفند 79

در طی فرآیند تقسیم هسته در یک یاخته پیکری بدن انسان ،همزمان با ..................
 )1پدیدار شدن کروماتینها ،پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها شکل میگیرد.
 )2ناپدید شدن پوشش هسته ،شکلگیری رشتههای دوک آغاز میگردد.
 )3کامل شدن رشته های دوک ،طول کروماتیدهای هر کروموزوم به حداکثر مقدار خود میرسد.
 )4مضاعف شدن سانتریولها ،پوشش هسته و شبکهی آندوپالسمی تجزیه میگردند.
چند مورد ،جمله زیر را به درستی تکمیل مینماید؟
در فرآیند تقسیم میتوز یاختههای پوست در انسان ،پس از مضاعف شدن سانترومرها ..................
الف ـ کوتاه شدن رشتههای دوک ،آغاز میگردد.

ب ـ رشته های دوک تقسیم تشکیل میشوند.

ج ـ کروموزومها شروع به ضخیم و کوتاه شدن میکنند.

د ـ در هر سوی یاخته ،یک مجموعه کروموزومی قرار میگیرد.

2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

کدام گزینه زیر عبارت را به طور نادرست تکمیل میکند؟
« در تقسیم یاختههای بنیادی مغز استخوان ،هرگاه  ..................صورت میگیرد» .................. ،
 )1دور شدن جفت سانتریولها از هم  -دوک تقسیم شکل میگیرد.
 )2فشرده شدن کروماتیدهای خواهری – رشتههای دوک کوتاه میشوند.
 )3از بین رفتن پوشش هسته  -کروموزومها به صورت دوکروماتیدی قابل رویت میشوند.
 )4تشکیل پوشش هسته  -کروموزومها به شکل رشتههای کروماتینی در میآیند.

m
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c
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h

کدام گزینه زیر نمیتواند به درستی بیان شده باشد؟
« به طور معمول ،در تنظیم چرخهی یاختهای از  ..................تا  ..................نقطه وارسی وجود دارد.
 )1آغاز مرحله وقفه اول – مضاعف شدن ماده ژنتیک
 )3پایان مرحله همانندسازی دِنا – تک کروماتیدی شدن کروموزومها

s
r

 )2آغاز حرکت سانتریولها به سمت قطبها – از بین رفتن پوشش هسته
 )4پایان مرحله وقفه دوم – باریک و دراز شدن کروماتیدها

در طی نوعی تقسیم یاخته که در لنفوسیتها صورت میگیرد ،به طور حتم ..................

o
to

 )1کروموزومهای مضاعف به صورت جفت در میانه یاخته ردیف میشوند.
 )2بالفاصله پس از حضور کروموزومها در میانه یاخته ،کروماتیدهای خواهری جدا میشوند.
 )3با جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،تغییری تعداد کروموزومهای یاخته پدید نمیآید.
 )4تعداد کروموزومهای یاختههای جدید برابر با تعداد کروموزومهای یاخته مادر است.

o
o

به طور معمول در طی فرآیند تقسیم  ..................در یاخته  ..................میشود.
 )2میانیاخته  -جانوری ،ابتدا فرورفتگی در سیتوپالسم شروع
 )1هسته  -گیاهی ،هر سانترومر به یک رشتهی دوک متصل
 )4میانیاخته  -گیاهی ،غشای یاختهی احاطه شده توسط دیواره ،ایجاد
 )3هسته  -جانوری ،تعداد مولکولهای دِنا ،دو برابر

il m

در تقسیمهایی که یاختههای دیواره لوله گوارش انسان انجام میدهند ،طی مرحلهای که رشته دوک به سانترومرها متصل است،
نمیتواند مرحلهای باشد که ................
 )1کروماتیدهای این یاخته حداکثر فشردگی را داشته باشند.
 )3کروموزمهای همتای این یاخته از هم جدا شوند.

 )2تعداد کروموزومها و کروماتیدهای یاخته برابر باشند.
 )4کروموزومها تک کروماتیدی و تک سانترومری باشند.

کدام گزینه ،عبارت زیر را به طور نامناسب کامل مینماید؟
به طور معمول .................. ،همانند  ..................در نخستین خط دفاع غیراختصاصی صورت میگیرد.
 )1نابود شدن باکتریهای بیماریزا  -ترشح هیستامین از یاخته آسیبدیده
 )2جلوگیری از رشد میکروبهای سطح پوست – به دام افتادن میکروب
 )3ریزش یاختههای سطح پوست – تاثیر اسیدمعده بر میکروبهای غذا
 )4مانع شدن از نفوذ میکروب به بخشهای عمیقتر – انعکاس دفع
در ایمنی حاصل از واکسن  ..................تزریق سرم به فرد.................. ،
 )1همانند – آنتیژنها سریع شناسایی و خنثی میگردند.
 )2برخالف – اتصال پادتن به آنتیژن ،زمینهی فعالیت درشتخوارها را فراهم میکند.
 )3همانند – لنفوسیتهای  ،Bتعدادی یاخته پادتنساز و خاطره میسازند.
 )4برخالف – از اتصال و تاثیر میکروب به یاخته میزبان ممانعت میشود.
صفحه 1

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

Limootoorsh.com/add

