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پیش آزمون شماره 01
0017/01/10

زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 01
گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســــــــواالتــــــــــــ

 .0سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
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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
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

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

il m

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

 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 1
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زیست شناسی یازدهم – مرحله دهم پیش آزمونهای سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش

 3اسفند 79

طی تقسیم هسته در یاختههای لنفوسیت انسان ................. ،مرحلهای که  .................رخ میدهد ،قطعاً  ................صورت میگیرد.
 )1قبل از – پدیدار شدن مجدد غشای هسته – مشاهده کروموزومهای مضاعف در هر قطب یاخته
 )2پس از – کسب حداکثر فشردگی در کروموزومها – کوتاه شدن رشتههای دوک با عدم تغییر تعداد کروموزومها
 )3پس از – ناپدید شدن پوشش اطراف هستهها – ردیف شدن کروموزومها در استوای یاخته
 )4قبل از – دو برابر شدن تعداد سانترومرها – قرار گیری جفت سانتریولها در هر قطب از یاخته
در هر نوع تقسیم هستهای که در آن کرموزومها به صورت  ..................دیده میشوند ،به طور حتم ..................
 )1تک کروماتیدی – کمربند پروتئینی سبب تقسیم سیتوپالسم میشود.
 )2متصل به رشتهی دوک – به دنبال تقسیم سانترومرها ،محتوای ژنی یاخته ثابت میماند.
 )3مضاعف – یاختههای حاصل از تقسیم ،تعداد کروموزوم مشابه یاخته مادر دارند.
 )4ساختار تتراد – یاختههای حاصل قادر به تشکیل رشتههای دوک نیستند.
به طور طبیعی در همهی ..................

چند مورد میتواند عبارت زیر را به درستی کامل نماید؟
 متافازها ،هر کروموزوم حاوی دو کروماتید است.

 تلوفازها ،هستههای حاصل دیپلوئیدی یا هاپلوئیدی هستند.

m
o

 پروفازها ،رشتههای دوک شروع به تشکیل شدن میکنند.
 آنافازها ،کروموزومهای همتا از یکدیگر دور میشوند.
1 )1

c
.
h
2 )2

4 )4

3 )3

کدام گزینه زیر در ارتباط با غدد جنسی یک پسر خردسال نادرست است؟
 )2در دمای کمتر از  3۳درجه فعالیت میکنند.
 )1درون کیسه بیضه در خارج از محوطه شکمی قرار دارند.
 )4به طور مستقیم به مجرای اسپرم بر اتصال ندارند.
 )3لولههای اسپرم ساز ،یاخته های جنسی نر را تولید میکنند.

s
r

طی فرایند زامهزایی در انسان ،هر یاخته که  ..................به طور حتم ..................
 )1دارای دو مجموعه کروموزومی است  -ساختار چهار کروماتیدی را ایجاد میکند.
 )2با تقسیم خود دو یاخته هاپلوئید ایجاد میکنند  -در نزدیکی سطح خارجی لوله اسپرم ساز قرار دارد.
 )3حاصل از تقسیم میتوز است  -رشته های دوک تقسیم را تشکیل میدهد.
 )4فاقد کروموزوم های هم ساخت میباشد  -با تمایز و تغییر شکل ،گامت نر را میسازد.

o
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o
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هر یاخته اسپرماتوسیت موجود در لوله های اسپرم ساز میتواند ..................
 )1طی متافاز جفت کروموزوم ها در استوای یاخته روی رشته های دوک قرار می گیرند.
 )2دارای تعداد مجموعه کروموزومی یکسانی با یاخته مادر خود است.
 )3به سایر یاخته های لوله اسپرم ساز اتصال داشته باشد.
 )4با تشکیل رشته دوک تقسیم چهار یاخته اسپرماتید را ایجاد کند.
چند مورد از موارد زیر در ارتباط با اسپرم انسان صحیح است؟
الف ـ دارای هسته ای فشرده شده در قسمت سر خود است.
ب ـ توسط یاخته های بینابینی تغذیه و پشتیبانی میشود.

ج ـ با کمک آنزیم های درون آکروزوم ،در الیه های اطراف تخمک نفوذ می کنند.
د ـ در قطعه میانی خود انرژی مورد نیاز برای حرکت تاژک را تولید میکند.
3 )3
2 )2
1 )1
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4 )4

در مردان یاختههایی که توسط  ..................تحریک میشوند ،لزوما ..................
 )2هورمون  - FSHبیگانه خواری باکتریها را برعهده دارند.
 )1هورمون  - LHتمایز اسپرم را تسهیل میکنند.
 )4هورمون  - LHدر دیواره لوله اسپرم ساز قرار دارند.
 )3هورمون  - FSHهورمون جنسی مردانه را ترشح می کنند.
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کانال تلگرام @limootoorsh_free :

limootoorsh.com

