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پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال
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برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی برداری و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

در واپسین چهر (تلوفاز) رشتههای دوک تخریب شده و کروموزومها شروع به باز شدن میکنند تا به صورت کروماتین درآیند .پوشش هسته
نیز مجدداً تشکیل میشود .در پایان تلوفاز ،یاخته دو هسته با مادۀ ژنتیکی مشابه دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2ناپدید شدن پوشش هسته در مرحله پرومتافاز است ولی شروع شکلگیری رشتههای دوک تقسیم در مرحله پروفاز صورت میگیرد.
گزینه  )3کامل شدن رشتههای دوک در مرحله متافاز صورت میگیرد ،در این مرحله کروموزومها به حداکثر فشردگی میرسند پس
کروماتیدها حداقل اندازه و طول را دارد( .بیشترین ضخامت و کوتاهترین طول)
گزینه  )4خیلی دقت کنید که مضاعف شدن سانترویلها در اینترفاز و قبل از شروع تقسیم میتوز صورت میگیرد.
در مرحله پرومتافاز پوشش هسته و شبکهی آندوپالسمی تجزیه میگردند.

آنالیز سوال

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

مبحث سوال  :مراحل تقسیم یاخته ( )116سطح سوال  :متوسط
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2

گزینه 1

در یاختههای پوست انسان ،تقسیم میتوز صورت میگیرد ،در مرحله آنافاز ،سانترومرهای یاخته ،دوبرابر میشوند.
بررسی همهی گزینهها :
گزینه الف) پس از مضاعف شدن سانترومرها ،رشتههای دوک تقسیم شروع به کوتاه شدن میکنند و کروموزومهای تک کروماتیدی را به یک
قطب سوی میبرند( .تایید «الف»)
گزینه ب) در مرحله پروفاز رشتههای دوک تقسیم تشکیل میگردند( .رد «ب»)
گزینه ج) در مرحله پروفاز ،کروموزومها شروع به کوتاه شدن و ضخیم شدن میکنند تا در متافاز به حداکثر فشردگی خود برسند( .رد «ج»)
گزینه د) در انتهای این مرحله ،در هر قطب یاخته  64کروموزوم وجود دارد ،از آنجایی که یاختههای انسان دیپلوئید هستند ،در هر قطب یاخته
دو مجموعه کروموزومی یا به عبارتی  2nکروموزوم وجود دارد( .رد «د»)

ویژه آزمون مرحلــه  3اسفند قلم چی

3

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

فشرده شدن کروماتیدهای خواهری ،از مرحله پروفاز شروع شده و تا متافاز ادامه دارد،
در این مرحله کروموزومها حداکثر ،فشردگی را پیدا میکنند .در هیچیک
از مراحل گفته شده ،کوتاه شدن رشتههای دوک صورت نمیپذیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1یاختههای بنیادی مغزاستخوان ،دائما تقسیم میتوز
انجام میدهند ،در مرحله پروفاز میتوز ،به دنبال دور شدن
جفت سانتریولها از هم ،دوک تقسیم شکل میگیرند.
گزینه  )3از بین رفتن پوشش هسته در مرحله پرومتافاز
صورت میگیرد ،با ناپدیدشدن پوشش هسته ،کروموزومهای
مضاعف در میانه یاخته قابل رویت میشوند.
گزینه  )4در مرحله تلوفاز ،تشکیل پوشش هسته صورت میگیرد
در این مرحله همچنین کروموزومها به شکل رشتههای کروماتینی در میآیند.

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

14

گزینه 2

مبحث سوال  :مراحل تقسیم یاخته ( )116سطح سوال  :متوسط
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در چرخه سلولی ،نقاط وارسی وجود دارد که سرعت چرخه را کنترل میکند،
یکی از نقاط وارسی ،نقطه وارسی متافاز است که برای اطمینان از این موضوع است
که کروموزوم ها به صورت دقیق به رشته های دوک متصل و
در وسط یاخته آرایش یافته اند یا خیر؟
از آغاز حرکت سانتریولها به سمت قطبهای یاخته
در مرحله پروفاز میتوز تا از بین رفتن پوشش
هسته در مرحله پرومتافاز ،نقطه وارسی
وجود ندارد.

o
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بررسی سایر
گزینهها :
گزینه  )1از آغاز
مرحله ( G1یا
مرحله وقفه اول) تا پایان همانندسازی دِنا ،نقطه وارسی
در این بین وجود دارد ،این نقطه وارسی قبل از مرحله  Sاست
و یاخته را از سالمت «دِنا» مطمئن میکند .اگر «دِنا» آسیب دیده باشد و
اصالح نشود ،فرایندهای مرگ یاختهای به راه میافتد.
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گزینه  )3از پایان مرحله همانندسازی دِنا تا تک کروماتیدی شدن
کروموزومها ،دو نقطه وارسی وجود دارد که یکی نقطه وارسی  G2است
که اگر دوک تقسیم یا عوامل الزم برای میتوز فراهم نباشد ،نقطۀ وارسی
«  » G2اجازۀ عبور یاخته از این مرحله را نمیدهد همچنین نقطه وارسی
متافازی که قبال توضیح دادیم.
گزینه  )4از پایان مرحله وقفه دوم ،تا باریک و دراز شدن کروماتیدها در تلوفاز میتوز ،نقطه وارسی متافازی دیده میشود.

آنالیز سوال

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

مبحث سوال  :نقاط وارسی چرخه ( )116سطح سوال  :نسبتا سخت

2
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آزمونهای زیست لیموترش

5

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

تقسیم میتوز نوعی تقسیم هسته است که هستههای حاصل تعداد کروموزومهای برابری با یاخته مادر دارند.
به عبارتی از تقسیم میتوز و سیتوپالسم یک لنفوسیت ،دو یاخته تولید می شوند که هر دو دیپلوئید هستند و تعداد کروموزومهای برابر با یاخته اولیه
یا مادر دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در متفاز میتوز (برخالف میوز) کروموزومهای مضاعف به صورت تکی (نه جفت) در میانه یاخته ردیف میشوند.

آنالیز سوال

گزینه  )2پس از ردیف شدن کروموزومهای مضاعف در میانه یاخته ،چون نقطه وارسی متافاز داریم که برای اطمینان از این موضوع است
که کروموزوم ها به صورت دقیق به رشته های دوک متصل و در وسط یاخته آرایش یافته اند یا خیر؟ اگر شرایط مناسب نبود ،آنافاز شروع نمیشود و
کروماتیدهای خواهری از هم جدا نمیگردند.

گزینه  )3با جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،تعداد کروموزومهای یاخته دو برابر میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :مراحل تقسیم یاخته ( )116سطح سوال  :متوسط
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گزینه 2

در یاختههای جانوری تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع میشود .این فرورفتگی حاصل انقباض حلقهای از جنس اکتین و
میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپالسم قرار می گیرد و به غشاء متصل است .با تنگ شدن این حلقۀ انقباضی در نهایت دو یاخته از هم جدا
میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
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گزینه  )1اگر به شکل تقسیم میتوز (تقسیم هسته) خوب نگاه کنید ،به هر کروموزوم ،دو رشته دوک متصل است( .از طرف یا قطب یک رشته)

آنالیز سوال

گزینه  )3دو برابر شدن دِنای یاخته ،در مرحله  Sطی اینترفاز صورت میگیرد و در طی تقسیم هسته مقدار ماده ژنتیک یاخته اضافه یا کم نمیشود.
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گزینه  )4در تقسیم میان یاخته سلول گیاهی ،دیواره احاطه شده توسط غشای سلولی ،ایجاد میشود.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی و شکل کتاب و دامدار مبحث سوال  :تقسیم یاخته در گیاه و جانور ( )116سطح سوال  :نسبتا سخت

7

گزینه 3

o
o

در دو مرحله متافاز و آنافاز رشتههای دوک به کروموزومها متصل هستند ،دقت کنید بچهها کروموزمهای همتای فقط در تقسیم میوز از یکدیگر
جدا میشوند( .آنافاز میوز  )Іپس در میتوز هرگز جداشدن کروموزومهای همتا در آنافاز دیده نمیشود.
بررسی سایر گزینهها :

il m

گزینه  )1در مرحله متافاز کروماتیدهای این یاخته حداکثر فشردگی را دارند .دقت کنید در مرحله آنافاز نیز این حداکثر فشردگی دیده میشود.
گزینه  2و  )4در مرحله آنافاز به دنبال جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،تعداد کروموزومها و کروماتیدهای سلول برابر باشند ،چون همه
کروموزوم ها تک کروماتیدی هستند( .کروموزوم مضاعف یا دوکروماتیدی نداریم) پس هر کروموزوم تک کروماتیدی و تک سانترومری است.

8

گزینه 1

در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی ،پوست و الیههای مخاطی نقش اصلی را ایفا میکنند ،در این خط موارد زیر اتفاق میافتد :


نابود شدن باکتریهای بیماریزا ← لیزوزوم (موجود در بزاق و عرق و اشک و مایع مخاطی)



چربی سطح پوست ← جلوگیری از رشد میکروبهای سطح پوست



به دام افتادن میکروب ← الیه مخاطی (تنفس و گوارش و ادراری-تناسلی)



ریزش یاختههای سطح پوست ← الیه مرده (خارجیترین بخش اپیدرم)



تاثیر اسیدمعده بر میکروبهای غذا ← نابودی میکروب ها بر اثر خاصیت اسیدی  HClمعده



مانع شدن از نفوذ میکروب به بخشهای عمیقتر ← مخاط مژکدار (تنفس)



انعاکس دفع ،استفراغ ،سرفه و عطسه و ادرار ← بیرون راندن عوامل بیماریزا

آنالیز سوال

دقت کنید  :ترشح هیستامین از سلولهای آسیبدیده (ماسیتوسیتها) در التهاب که جز خط دوم دفاع غیراختصاصی است صورت میگیرد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار مبحث سوال  :نخستین خط دفاع غیراختصاصی ( )115سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  3اسفند قلم چی

9

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

در تزریق واکسن به بدن ،با تولید پادتن توسط یاختههای پادتنساز و همچنین در تزریق سرم که پادتن آماده دارد ،آنتیژنها سریع شناسایی و
خنثی میگردند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در هر دوحالت ،چه تزرق واکسن و یا تزریق سرم ،اتصال پادتن به آنتیژن ،زمینهی فعالیت درشتخوارها را فراهم میکند.
گزینه  )3فقط در تزریق واکسن ،لنفوسیتهای  ،Bتعدادی یاخته پادتنساز و خاطره میسازند.
گزینه  )4در هر دو به علت ،حضور پادتن فراوان در خون فرد ،از اتصال و تاثیر میکروب به سلول میزبان ممانعت میشود.

آنالیز سوال

توجه کنید بچه ها!!! به این تفاوت و شباهت های تزریق واکسن و تزریق سرم خوب دقت کنید که خیلی سوال خورش عالیه!!
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :تزریق سرم و واکسن ( )115سطح سوال  :متوسط
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