اگر دااه اصاح شود  ،مملکت اصاح میشود.
خم
امام ینی (ره )

آزمون شماره 1
1398/05/16

آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه نظام جذیذ
دفترچــــــــه ســـــــوااتــــــــــــــ

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

و

و ویراستان

گروه مولفان

.c
o

 .1سروش مرادی

or

مباحث آزمون

sh

 .4سجاد ترکمان

 .2محمذ شاکری

 .3مسعود پورقهرمانی

آزمون

 ارائه دامهای متداول تست

 ارائه کادرهای آموزشی

oo

ویژگی های پاسخنامه

to

 آنالیس دقیق سواات

 تشریح تمام گسینهها همراه با نکات

پروژه آزمونهای تابستان –  25سوال

m

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 99

آزمــــــــــــــونــــــــ تابســـتان

Li
Limootoorsh.com

برای ثبتنام در

آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

Li
m
oo
to
or
sh

.c
o

m
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 88هرداد  98گرٍُ آهَزؼٖ ل٘وَترغ

کذام گسٌِٗ هتي زٗر را تِ ًادرظتٖ تکو٘ل هٖکٌذ؟
در هحل ارتثاط دٍ ٗاختِ ػصثٖ تا ٗکذٗگر ................

ُ )1يّاره یک ٌّع رقحَ ؿیحّپاؿيی ةا اٌحِاي پیازي قکم در ىضم ؿیٍاپؾ صظّر دارد.
 )2ةا آزاد قغن ٌاكم غصتی ؿػش آدٌّزیً جؼيفـفات درون ٌّرون پیفؿیٍاپـی افؽایف ىییاةغ.
 )3ةا رؿیغن پیام ةَ پایاٌَ آکـّن ،وزیکّلُاي صاوي ٌاكم غصتی ىضحّیات ظّد را جعهیَ ىیکٍٍغ.
ٌ )4اكم غصتی ةا اجصال ةَ گیؼٌغه ظّد در ٌّرون پؾؿیٍاپـی قغه و اظحاف پحاٌـیم دو ؿّي غكا را جغییؼ ىیدُغ.

کذام گسٌِٗ ػثارت زٗر را تِ عَر ًاهٌاظة تکو٘ل هٖکٌذ؟

m

در ؼکل زٗر تخػ ؼوارُ  .....................هؼادل تخؽٖ از دظتگاُ ػصثٖ اًعاى اظت کِ .....................
 - 2 )1در پكث ةػً چِارم ىغؽي كؼار گؼفحَ اؿث.
 - 4 )2قیار پكحی آن ةؽرگجؼ از قیار كغاىی آن ىیةاقغ.
 - 3 )3در جٍظیو ىلغار ةؼون ده كهتی ٌلف اصهی را دارد.
 - 1 )4پیام ُاي دریافحی از ىضیع را ةغون غتّر از جااىّس ةَ ككؼىط ىیفؼؿحٍغ.

sh

-4

.c
o

-3

در پتاًع٘ل ػول ،زهاًٖ کِ اختاف پتاظ٘ل ت٘ي دٍ ظَٕ ؿؽا  .....................قغؼا .....................
 )1کاُف ىییاةغ – کاٌالُاي دریچَدار ؿغیو ةاز ُـحٍغ.
 )2افؽایف ىییاةغ – یّنُاي ؿغیو و پحاؿیو در صانث جّازن ُـحٍغ.
 )3ةَ صفؼ ٌؽدیک ىیقّد – یّنُاي ؿغیو در ظاف قیب غهظث ةَ ظارج از یاظحَ اٌحلال ىییاةٍغ.
 )4ةَ  +33ىیرؿغ – کاٌالُاي یٌّی کَ پحاؿیو را غتّر ىیدٍُغ ،ةـحَ ُـحٍغ.

or

در اًعاى ظالن ،در هَرد ظاختارٕ کِ ً ، .....................وٖتَاى گلت  .....................قرار دارد.
 )2ىؼکؽ جلّیث اغاغات صـی اؿث  -در ةااي ؿاكَي ىغؽ
 )1ىضم دریافث اغاغات ةّیایی اؿث  -پاییًجؼ از زـو پیٍَ
 )4داراي کؼىیٍَ اؿث  -زهّي ؿاكَي ىغؽ
 )3جٍفؾ را جٍظیو ىیکٍغ  -در كـيث پاییٍی ىغؽ

-7

کذام گسٌِٗ ،ػثارت زٗر را تِ ًادرظتٖ تکو٘ل هٖکٌذ؟

-8

کذام هَارد درتارُٕ ّوِٕ ٗاختِّإ تؽک٘ل دٌّذُ داخلٖترٗي اِٗ چؽن درظت اظت؟

to

-5

در دظتگاُ ػصثٖ هح٘غٖ اًعاىّ ،وِٕ ػصةّاٖٗ کِ .....................
 )1اغاغات صـی را ةَ ؿّي ىغؽ ُغایث ىیکٍٍغ ،از ةعف پكحی وارد ٌعاع ىیگؼدٌغ.
 )2در جضؼیک ىاُیچَُاي ارادي ٌلف دارٌغ ،صاوي زـو یاظحَاي در ىاده ظاکـحؼي ُـحٍغ.
 )3در جكکیم اغصاب ىعحهع ٌلف دارٌغ ،اغاغات را ةَ صّرت دوغؼفَ ُغایث ىیکٍٍغ.
 )4اغاغات صـی اٌغامُاي ةغن را ُغایث ىیکٍٍغ ،فاكغ جّاٌایی اٌحلال پیام غصتی ُـحٍغ.

oo

-6

m

پط از ترخَرد دظت تا جعوٖ داؽًَ ،ػٖ پاظخ اًؼکاظٖ آؿاز هٖؼَد کِ در آى ّر ظٌ٘اپعٖ کِ  ..............اظت ،قغؼا ................
 )1جضؼیکی – درون ىاده ظاکـحؼي ٌعاع صّرت ىیگیؼد.
 )2ىِاري – ةا افؽایف اظحاف پحاٌـیم انکحؼیکی ٌّرون راةع ُيؼاه ىیةاقغ.
 )3ىِاري – ةا آزاد قغن ٌّغی ٌاكم غصتی ورود یّنُاي ىذتث ةَ درون یاظحَ رخ ىیدُغ.
 )4جضؼیکی – ةا کاُف ؿػش اٌؼژي زیـحی درون یاظحَ پؾ ؿیٍاپـی ُيؼاه ىیةاقغ.

Li

« در ًَػٖ ت٘وارٕ چؽوٖ کِ  ..............ظ٘ة هٖتٌ٘ذ» .............. ،
 )1غغؿی – ةؼاي اصاح ىكکم ىیجّان از غیٍکُاي ىعصّص اؿحفاده کؼد.
 )2كؼٌیَ – پؼجُّاي ٌّر ةؼ روي چٍغ ٌلػَ از قتکیَ چكو ىحيؼکؽ ىیقٌّغ.
 )3کؼة چكو  -ةا اؿحفاده از غغؿی واگؼا و یا ُيگؼا ىكکم چكو رفع ىیقّد.
 )4غيم جػاةق  -فؼد در ىكاُغة ازـام ٌؽدیک ةؼ ظاف دور دچار ىكکم ىیقّد.
الق ـ پؽت ػٌثِ٘ در تواض تا هاٗغ زالِ٘ قرار دارًذ.

ب ـ هعتق٘وا در پاظخ تِ ًَر پتاًع٘ل الکترٗکٖ خَد را تـ٘٘ر هٖدٌّذ.

ج ـ هرکس تٌظ٘ن كؼال٘ت آىّا در قعوتٖ هَظَم تِ جعن ٗاختِإ قرار گركتِ اظت.

د ـ تَاًاٖٗ تَل٘ذ پ٘ام ػصثٖ ٍ اٗجاد پتاًع٘ل ػصثٖ در ٗاختِ تؼذ از خَد را دارًذ.
 )3ب  -د
 )2انف  -ج
 )1انف  -ب
رتات پرسش و پاسخ راااٗگاى ٍ داًلَد راااااٗگاى کل٘پ ٍ جسٍُ ٍ آزهَى ◄◄◄

 )4ج  -د
صلحِ 8
t.me/limootoorsh_com_bot
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- 80

- 88

در تذى اًعاى ّر گ٘رًذُ هصکدار .....................
 )1در ةیً یاظحَُاي ةافث پّقكی كؼار گؼفحَ اؿث.
 )3ةا صؼکث ىادة ژاجیٍی ،پیام غصتی ایساد ىیکٍغ.

 88هرداد  98گرٍُ آهَزؼٖ ل٘وَترغ

 )2جّؿع اؿحعّان گیسگاُی ىضافظث ىیقّد.
 )4پیامُاي آن در جااىّس جلّیث ىیقٌّغ.

ّوِٕ ٗاختِّاٖٗ کِ  .....................هٖتَاًٌذ .....................
 )1در گّش پیام غصتی جّنیغ ىیکٍٍغ – جضث جادیؼ ارجػاقات درون گّش ىیاٌی ةاقٍغ.
 )2در ىعاط ةیٍی ىـحلؼ ُـحٍغ – ةا غصبُاي درون نّب ةّیایی ؿیٍاپؾ جكکیم دٍُغ.
 )3در زّاٌَ چكایی زةان صظّر دارٌغ – پؼوجئیًُاي غكایی ویژه ةؼاي اجصال ةَ ىّنکّلُاي غػا داقحَ ةاقٍغ.
 )4در پّؿث پیام درد ایساد ىیٌيایٍغ – در جياس ةا یاظحَُاي پّقكی ؿٍگفؼقی ةاقٍغ.

m

َّرهَى ًَ .....................ػٖ َّرهَى اظت کِ در اظتخَاى دارإ گ٘رًذُ اظت ٍ هٖتَاًذ .....................
 )1رقغ – ةا ادؼ ةؼروي اؿحعّانُاي پًِ ،ؿتب رقغ ایً اؿحعّانُا قّد.
 )2کّرجیؽول – اؿحضکام اؿحعّانُاي دراز اؿکهث ىضّري ةغن را کاُف ةغُغ.
 )3اریحؼوپّیحیً – ةؼ روي ُؼ اؿحعّاٌی کَ داراي ةافث اؿفٍسی اؿث ادؼ ةگػارد.
 )4جیؼوئیغي – ؿتب افؽایف ىصؼف آًُ و ویحاىیً  B12در ىغؽ زرد اؿحعّان ةكّد.

.c
o

- 83

sh

 - 82اًعاىٗ ..................... ،کٖ از ػلل پَکٖ اظتخَاى اظت کِ تِ عَر حتن .....................
 )1کيتّد کهـیو – درپی ٌلصان غيهکؼد غغة جیؼوئیغ ایساد ىیقّد.
 )2ىصؼف انکم – در ىؼدان و زٌان ةَ یک ٌـتث ؿتب آؿیب ىیقّد.
 )3ىصؼف ؿیگار – ةا آؿیب ةَ یاظحَُاي اؿحعّاٌی ؿتب اؿیب ىیقّد.
 )4کيتّد ویحاىیً – Dةَ صّرت غیؼىـحلیو ؿتب کاُف جؼاکو اؿحعّان ىیقّد.
در ٗک اظتخَاى دچار پَکٖ ،چٌذ هَرد از تـ٘٘رات زٗر را هٖتَاى هؽاّذُ کرد؟

 کاّػ تراکن تاكت اظتخَاًٖ در ّؤ تخػّإ اظتخَاى

 اكساٗػ ه٘ساى هادٓ زهٌِ٘إ ترؼح ؼذُ از ٗاختِّإ اظتخَاًٖ
4 )4
3 )3

or

 اكساٗػ حجن تَدُّإ اظتخَاًٖ
2 )2
1 )1

 کاّػ تؼذاد حلرات هَجَد در تٌِ اظتخَاى

to

 - 84تارّإ هاّ٘چِإ کِ ترإ ٍٗ .................صُ ؼذُاًذ ترخاف تارّإ هاّ٘چِإ کِ ترإ  .................تخصص ٗاكتِ اظت .................
 )1دو صغىحؼ – قٍاکؼدن – پيپُاي ٌاكم کهـیو کيحؼي درقتکَ آٌغوپاؿيی آنُا وزّد دارد.
 )2ةهٍغکؼدن وزٌَ – دوي ىاراجً – رٌگغاٌَُاي كؼىؽ ذظیؼهکٍٍغه اکـیژن ٌغارٌغ.
 )3دو ىاراجً – ةهٍغکؼدن وزٌَ – جّنیغ اکحیک اؿیغ در آنُا ةیكحؼ اؿث.
 )4قٍاکؼدن – دوي صغىحؼ – قتکَ ىّیؼگی گـحؼدهجؼي دارٌغ.

oo

m

 - 85در ػضلٔ ت٘ي دًذُإ داخلٖ .....................
 )1پؾ از اجصال ىّنکّل ىیّزیً ةَ ظع  ،Zقفُا از ُّا ظانی ىیقٌّغ.
 )2صیً فؼایٍغ ةازدم غادي ظع  ،Zةَ ةعف ُيحاي ظّد ٌؽدیک ىیقّد.
 ) 3صؼکث رقحۀ اکحیً ةؼ روي ىیّزیً ،ةاغخ ظؼوج ُّاي ةاكی ىاٌغه از قفُا ىیقّد.
 )4صؼکث ظع  ،Zةَ ؿيث ىؼکؽ ؿارکّىؼ ،از فكاري ُّاي صتاةکُا ىیکاُغ.

Li

 - 86چٌذ هَرد ،ػثارت هقاتل را تِ عَر صح٘حٖ تکو٘ل ًوٖکٌذ؟
« در دظتگاُ حرکتٖ ٗک كرد ظالن ّوَارُ » .....................

الق ـ زردپّٖإ دٍ اًتْإ هاّ٘چِ ،تِ اظتخَاىّإ هختلق هتصل هٖؼًَذ.

ب ـ اًرشٕ ازم ترإ اًقثاض هاّ٘چِّا ،از گل٘کَشى رخ٘رُ ؼذُ تِ دظت هٖآٗذ.

ج ـ تا تـ٘٘ر کَتاّٖ در عَل هاّ٘چِ ،اظتخَاى تِ اًذازٓ زٗادٕ جاتِجا هٖؼَد.

د ـ هاّ٘چِّإ هتصل تِ اظکلت جاًثٖ ،ؼاهل دٍ ًَع ٗاختٔ هاّ٘چِإ تٌذ ٍ کٌذ ّعتٌذ.
1 )1

2 )2

3 )3

 - 87در اًعاى تالؾ ٍ ظالنّ ،ر پ٘ک ؼ٘و٘اٗى  .....................قغؼاً .....................
 )1دورةؼد – ةَ دٌتال کاُف فكار اؿيؽى ىّیؼگ در ؿيث ؿیاُؼگْ وارد زؼیان ظّن ىْ قّد.
 )2کّجاه ةؼد – ةا آزاد قغن وزیکّل از یاظحَ درونریؽ ،ةَ ىایع ىیان ةافحْ وارد ىْقّد.

ثبت نام درآزمونهای آناین زیست کنکور  - 99ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

4 )4
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 88هرداد  98گرٍُ آهَزؼٖ ل٘وَترغ

 )3کّجاه ةؼد – پؾ از ورود ةَ ىایع ىیان ةافحْ پحاٌـیم انکحؼیکْ یاظحَ ُغف را جغییؼ ىْ دُغ.
 )4دورةؼد – پؾ از جؼقش وارد ىّیؼگ ُایْ ةا ىٍافػ زیاد و غكاى پایَ اى طعیو ىْ قّد.

 - 88کذام گسٌِٗ ػثارت زٗر را تِ ًادرظتى تکو٘ل هىکٌذ؟

ؿذُاى کِ تَاًاٗى تٌظ٘ن  .....................را دارد ،در تذى كرد اٗعتادُ ًعثت تِ  .....................تااتر قرار گركتِ اظت.

 )1ریحوُاى قتاٌَ روزى – ىؼکؽ جٍظیو وطػیث و جػادل ةغن
 )2فػانیث ُاى غصتْ و درون ریؽ ةغن – زؽئْ از دؿحگاه نیيتیک کَ در صافظَ ٌلف دارد
 )3اٌغازه كغ فؼد – ىضم پؼدازش اونیَ و جلّیث اغاغات صـی
 )4ىیؽان کهـیو ظٌّاب – ىضم ةهّغ و جيایؽ گؼوُْ از نٍفّؿیث ُا

m

 - 89تخؽى از ؿذُ زٗرهـسى کِ  .....................اظت..................... ،
 )1از ؿایؼ ةعفُا ةؽرگحؼ – داراى ارجتاط غیؼظٌّْ ةا ىؼکؽ جٍظیو گؼؿٍگْ ةغن ىْةاقغ.
 )2داراى ارجتاط غصتْ ةا زیؼٌٍِر – ةَ ىضض ؿٍحؽ ُّرىّن در زیؼٌٍِر ،آن را جؼقش ىْکٍغ.
 )3در جياس ىـحلیو ةا پؼده ىٍٍژ – كػػاً داراى جّاٌایْ جؼقش چٍغ ٌّع پیک قیيیایْ از ظّد اؿث.
 )4داراى ؿاظحارى درون ریؽ – كادر ةَ جٍظیو جؼقضات غغه روىغؽى در قتاٌَ روز ٌيْةاقغ.

.c
o

 - 20کذام گسٌِٗ جولِ زٗر را تِ هٌاظة کاهل هىکٌذ؟

تِ عَر هؼوَل در اًعاى تالؾّ ،وِ ٗاختِّاى َّ .....................رهَى ّ .....................وَارُ .....................

sh

 )1ؿازٌغه – ىّدؼ ةؼ جػادل آب ةغن – جؼقضات ظّد را از ُیپّفیؽ ةَ ظّن ىْریؽٌغ.
ُ )2غف – اکـْ جّؿیً در ةغن – دوکْ قکم و داراي ظاُؼى ىعػع ىْةاقٍغ.
 )3ؿازٌغه – افؽایٍغه جسؽیَ گهیکّژن – جضث کٍحؼل ُّرىّنُاى ىضؼك كؼار دارٌغ.
ُ )4غف – رقغ – در ىیان یاظحَُاى ةافث اؿحعّاٌْ فكؼده و اؿفٍسی كؼار گؼفحَاٌغ.

 - 28چٌذ هَرد زٗر درتارٓ ّر ظاز ٍ کار دخ٘ل در ًخعت٘ي خظ دكاػٖ اًعاى ،صادم اظت؟

or

الق ـ در تراتر ّؤ تاکترّٕإ هْاجن تِ تذى هؤثر اظت.

ج ـ پ٘ػ از ارائٔ ًظرٗٔ ه٘کرٍتٖ ،اٗي ظازٍکارّا ًاؼٌاختِ تَدًذ.

د ـ از هَاد قل٘اٖٗ ػلِ٘ ه٘کرٍبّإ هْاجن اظتلادُ هٖکٌذ.

3 )3

to

1 )1

2 )2

ب ـ ٗاختِّإ خَدٕ را از ؿ٘ر خَدٕ تؽخ٘ص ًوٖدّذ.
4 )4

oo

 - 22در خظ دٍم دكاػٖ تذى كرآٌٗذ  .....................كرآٌٗذ  .....................تذٍى دخالت درؼتخَارّا اًجام هٖؼَد.
 )1ىتارزه ةا ارو اٌگمُ ،ياٌٍغ – فػال ؿازي نٍفّؿیثُا در گؼة نٍفی
ٌ )2اةّد ؿازي یاظحَُاي ؿؼغاٌی  ،ةؼظاف ٌ -اةّد ؿازي یاظحۀ آنّده ةَ ویؼوس
 )3ىتارزه غهیَ ىیکؼوبُا در انحِاب ،ةؼظاف – ٌاةّد ؿازي یاظحَُاي ؿؼغاٌی
 )4فػال ؿازي نٍفّؿیثُا در گؼة نٍفیُ ،ياٌٍغ – پاکـازي گّیچَُاي كؼىؽ ىؼده

 - 23اًَاػٖ از ٗاختِّإ اٗوٌٖ دارإ تَاًاٖٗ ت٘گاًِخَارٕ ّعتٌذ ٍ تٌْا در تاكتّا ٗاكت هٖؼًَذ .کذام ػثارت در ارتثاط تا اٗي

m

 - 24کذام گسٌِٗ ،ػثارت زٗر را تِ عَر هٌاظة کاهل ًوٖکٌذ؟

Li

ٗاختِّا صح٘ح اظت؟
 )1ةا جؼقش ُیـحاىیً از ظّد ،ؿتب گكاد قغن رگُا و صظّر ةیفجؼ گّیچَُاي ؿفیغ در ةافثُا ىیقٌّغ.
 )2كـيثُایی از ىیکؼوب را در ؿػش ظّد كؼار داده و ایً كـيثُا را ةَ یاظحَُاي ایيٍی ارائَ ىیکٍٍغ.
 )3در پی جؼاگػاري و جيایؽ ٌّغی یاظحۀ داٌَدار و وازغ ىٍكاء ىیهّئیغي ةَ وزّد ىیآیٍغ.
 )4غهیَ اغهب غّاىم ةیگاٌۀ ظارزی در ةافثُاي ةغن ةَ یک قکم غيم ىیکٍٍغ.

در دظتگاُ اٗوٌٖ ٗک كرد تالؾ ،تَاًاٖٗ  .....................در تؼضٖ از ٗاختِّإ  .....................تِ کوک  .....................تذظت هٖآٗذ.

 )1ىلاةهَ ةا غاىم ةیگاٌَ – نٍفّؿیث  Tغیؼفػال – یاظحَُاي دٌغریحی در گؼهُاي نٍفاوي
 )2ةیگاٌَظّاري ویؼوسُا – ةیگاٌَ ظّار – اجصال پادجً ةَ آٌحیژنُاي ظّد در ؿػش ویؼوس
 )3پاؿط ایيٍی اونیَ – نٍفّؿیث – Bؿاظحَ قغن ٌّع زغیغي از نٍفّؿیثُاي  Bغیؼفػال
 )4ىتارزه غهیَ ىِازيیً  -نٍفّؿیث Bو ٌّ – Tغی یاظحَُاي نٍفّؿیث Tکيک کٍٍغه

 - 25تِ عَر هؼوَلٍ ،جِ ؼثاّت ٗاختِّإ ًَترٍك٘ل ٍ ٗاختِّإ  ..................در اٗي اظت کِ ّر دٍ كاقذ ّ ..................عتٌذ.
 )2داریٍَاي – جّاٌایی جؼقش ىاده گكادکٍٍغه رگُا
 )1درقثظّار – جّاٌایی غتّر از دیّاره ىّیؼگ
 )4کكٍغه غتیػی  -جّاٌایی صؼکث در ةافث و ةیگاٌَظّاري
 )3ظاغؼه – گیؼٌغهي آٌحیژٌی اظحصاصی

رتات پرسش و پاسخ راااٗگاى ٍ داًلَد راااااٗگاى کل٘پ ٍ جسٍُ ٍ آزهَى ◄◄◄
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آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه نظام جذیذ
دفترچــــــــه پاســــخنامه تشــــریحی

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

و

و ویراستان

گروه مولفان

.c
o

 .1سروش مرادی

or

مباحث آزمون

sh

 .4سجاد ترکمان

 .2محمذ شاکری

 .3مسعود پورقهرمانی

آزمون

 ارائه دامهای متداول تست

 ارائه کادرهای آموزشی

oo

ویژگی های پاسخنامه

to

 آنالیس دقیق سواات

 تشریح تمام گسینهها همراه با نکات

پروژه آزمونهای تابستان –  25سوال

m
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آزمــــــــــــــونــــــــ تابســـتان

Li
Limootoorsh.com

برای ثبتنام در

آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

Li
m
oo
to
or
sh

.c
o

m

Li
m
oo
to
or
sh

.c
o

m

:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی
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1

گسینه 2

در ىدم ظیٍاپط ،آزاد ػسن ٌاكمُای غصتی از غصیق فصایٍس اگضوظیحّز یا ةصونراٌی اظث کَ ةا ىصصف اٌصژی زیعحی ییا  ATPدر یارحیَ پییغ
ظیٍاپعی ُيصاه اظث ،پط ظػح آدٌّزیً جصیفعفات درون ٌّرون پیغظیٍاپعی کبّش ىییاةس.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1یک ظيث ظیٍاپط ُيّاره یارحَ پیغ ظیٍاپعی اظث کَ ٌّغی ٌّرون ىدعّب ىیػّد و ةزؼی از آن کیَ در ىدیم ظییٍاپط كیصار
دارد آکعّن و پایَ آکعٌّی اظث پط در ىدم ظیٍاپطُ ،يّاره یک ٌّع رػحَ ظیحّپاظيی (آکعّن) ةا اٌحِای پیازی ػکم (پایاٌَ آکعٌّی) در
ىدم ظیٍاپط خظّر دارد.

گزینه  )3غی ظیٍاپط ،ةا رظیسن پیام ةَ پایاٌَ آکعّن ،وزیکّلُای خاوی ٌاكم غصتی ،ىدحّیات رّد را جزهیَ ىیکٍٍس.

گزینه ٌ )4اكم غصتی ةا اجصال ةَ گیصٌسه رّد در ٌّرون پطظیٍاپعی ،ارحاف پحاٌعیم دو ظّی غؼا را جغییص ىیدُس( .یا ىِار یا جدصیک)

m

انتقال پیام عصبی

یبدآٍری :گفحیو پحاٌعیم غيم در غّل ٌّرون از یک ٌلػَ ةَ ٌلػَی دیگص از ُيان ظهّل ىٍحلم ىیػّد .ةَ ایً اجفاق ىیگً ّذایت پیبم عصجی.

.c
o

 خاا ىی رّاُیو اٌحلال پیام غصتی را ةگیو .ىٍظّر از اًتقبل پیبم عصجی ایً اظث کَ پتبًسیل عول (پیام غصتی) اس یک ًَرٍى ثِ سلَل
دیگز هٌتقل شَد.

 هَاد اسم ثزای اًتقبل پیبم عصجی:

سلول پیش سیناپسی

sh

سلول پیش سیناپسی

سلول پس سیناپسی

سیناپس

ظهّنی کَ پیام غصتی را ةَ ظهّل ةػسی اٌحلال ىیدُس .ةِغ ىیگً ،سلَل پیش سیٌبپسی.

or

ًکتُِ :يیؼَُ ،يَجا و در ُص ػصایػی ،قغعبً ظهّل پیغ ظیٍاپعی ٌّرون اظث.

 ظهّل پیغ ظیٍاپعی ٌّرون اظث .و ویژگی غيّىی ُيَی ٌّرونُا را دارد.

هشخصبت سلَل پیش سیٌبپسی (کِ حتوبً ًَرٍى است) هَارد سیز هیثبشذ:

to

ُ _aسایث پیام غصتی جا پایاٌَی آکعّن

 - bظٍحض و ذریصهی اٌحلال دٍُسهی غصتی

 - cداػحً پایاٌَی آکعّن

oo

ًکتِ :اٌحلال دٍُسهی غصتی غی فصآیٍس اگشٍسیتَس جصػح ىیػّد .ىّاظب ةاػیس ٌّرونُایی کَ ظٍحض کٍٍسهی ُّرىیّن ُعیحٍسٌ ،يیجّاٌٍیس اٌحلیال
دٍُسهی غصتی جصػح کٍٍس.
 -dجتسیم اثص ىدصك ةَ پیام غصتی
ًکتِ :دسٍى پایِی آکؼَى ػلَل پیش ػیٌاپؼی (کِ قطعاً ًَسٍى اػت) اًتقبل دٌّدُی عصجی ذخیسُ هیشَد.

ًکتِ :تِ طَس کلی ًَسٍى حؼیًَ ،سٍى ساتط ٍ ًَسٍى حشکتی هیتَاًٌذ ػلَل پغ ػیٌاپؼی یا پیش ػیٌاپؼی تاشٌذ.

هثبل :تشای هثال دس اًعکاع عقة کشیذى دػت ًَسٍى ساتط ٍقتی تا ًَسٍى حؼی جلَ تاصٍ (دٍ ػش) ػیٌاپغ تشکیل هیدّذًَ ،سٍى پغ ػیٌاپؼی

m

هیتاشذ ٍ ٍقتی تا ًَسٍى حشکتی دٍ ػش ػیٌاپغ تشکیل هیدّذً ،قش ػلَل پیش ػیٌاپؼی داسد.

تسکیت :دسٍى شثکیِی چشن اًؼاىًَ ،سٍىّای تشکیل دٌّذُی عصة تیٌایی (ًَسٍى حؼی) تا ػلَل پیش ػیٌاپؼی تشکیل ػیٌاپغ هیدٌّذ ٍ
ًکتًَِ :سٍى پیش ػیٌاپؼی هیتَاًذ تا دًدزیت ،جسن سلَلی ٍ آکسَى ًَسٍى پغ ػیٌاپؼی ،ػیٌاپغ تشکیل دّذ.

سلول پس سیناپسی

Li

ًقش ػلَل پغ ػیٌاپؼی داسًذ.

 سلَل پس سیٌبپسی ،ظهّنی اظث کَ ةصای اٌحلال دٍُسهی غصتی دارای گیصٌسه اظث و پیام غصتی جّظع اٌحلال دٍُیسهی غصیتی ةیَ آن
ىٍحلم ىیػّدًَ .رٍى ،سلَلّبی هبّیچِای ٍ غذُّب ىیجّاٌٍس سلَل پس سیٌبپسی ةاػٍس.

ٍیژگی کلی ّوِی سلَلّبی پسسیٌبپسی:
-a
-b
-c
-d

در غؼای پاظيایی آنُا ةصای اٌحلال دٍُسهی غصتی گیصٌسه وجّد دارد.
در ىجاورت پایاٌَی آکعّن ٌّرون پیغ ظیٍاپعی كصار دارٌس.
ةیً ظهّل پط ظیٍاپعی و پایاٌَ ی آکعّن ٌّرون پیغ ظیٍاپعی فظای رانی و ىایع ةیً ظهّنی وجّد دارد.
ُيگی جّاٌایی دریافث و ُسایث پیام غصتی دارٌس.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم
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سِ ًَع سلَل هبّیچِای در ثذى آدهب ٍجَد دارد:
 -aىاُیچَی صاف

 -cىاُیچَی كهتی

 -bىاُیچَی اظکهحی

ُ يَی ىّارد ةاا ةا ًَرٍىّبی حزکتی ظیٍاپط جؼکیم ىی دٍُس و ًقش سلَل پس سیٌبپسی دارًذ.

تذکز :ىّارد ُ c, b, aیچگاه ٌيیجّاٌٍس ٌلغ ظهّل پیغ ظیٍاپعی داػحَ ةاػٍس .چّن ٌّرون ٌیعحٍس.

 -1ثِ طَر کلی در ثذى اًسبىّب دٍ ًَع غذُ ٍجَد دارد:

 -bغسهی ةصونریض
 -aغسهی درونریض
ىّاردٌ b, aیض ىاٌٍس ىاُیچَُا فلع ةا ٌّرونُای خصکحی ظیٍاپط جؼکیم ىیدٍُس و فلع ٌلغ ظهّل پط ظیٍاپعی دارٌس.

تذکز :ىّارد  b,aىاٌٍس ىاُیچَُا ُیچگاه ٌيیجّاٌٍس ٌلغ ظهّل پیغ ظیٍاپعی داػحَ ةاػٍس.

ًکتِ :ىّارد  1و  2كػػاً ةصای اٌحلال دٍُسهُای غصتی کَ جّظع ٌّرون خصکحی ظارحَ ىیػٌّس دارای گیصٌسهی پصوجئیٍی ُعحٍس.

m

سیناپس

 ىدهی را کَ در آن یک ٌّرون ةا ظهّل دیگص ارجتاط ةصكصار ىیکٍس ،سیٌبپس ىیٌاىٍس.
در ظیٍاپطُاٌّ ،رون ةَ ظهّل دیگص ٌيیچعتس ،ةهکَ ةیً پایاٌَی یک آکعّن (ظهّل پیغ ظیٍاپعی) و ظهّل دریافث کٍٍسه (ظهّل پیط ظییٍاپط)،

.c
o

فاصهَی کيی وجّد دارد کَ ةَ آن فضبی سیٌبپسی ىیگّیٍس.

 ةَ غّر کهی در ظیٍاپط قسوت اًتْبیی غشبی پبیبًِی آکسَى ( ىصةّط ةَ ظهّل پیغ ظیٍاپعی) غشـبی سـلَل پـس سیٌبپسـی
(ٌّرون یا غسه یا ىاُیچَ) ٍ فضبی سیٌبپسی وجّد دارد.

داخلی ىیةاػس.

sh

ًکتِ :فظای ةیً پایاٌَی آکعّن ٌّرون پیغ ظیٍاپعی و ظهّل پط ظیٍاپعی (فظای ظیٍاپعی) جّظع هبیع ثیي سلَلی پص ػسه اظث و جض هحیط

ًکتِ :در ةزؼی از غؼای پاظيایی ظهّل پط ظیٍاپعی کَ در فظای ظیٍاپعی كصار دارد ،جػساد زیادی گیصٌسهُای اٌحلال دٍُسه غصتی وجّد دارد.
ًکتِ :ظیٍاپط ىدهی اظث کَ در آن پیبم عصجی کِ هبّیت الکتزیکی دارد ثِ پیبم شیویبیی تجذیل هیشَد.

or

انتقال دهندههای عصبی

در هَرد اًتقبل دٌّذُّبی عصجی هغبلت سیز را ًَشیتن:
 -aجّظع ًَرٍى پیش سیٌبپسی ظارحَ ىیػٌّس.

 -cغی فصآیٍس اگشسیتَس از پایاٌَی آکعّن ةَ هبیع هیبى ثبفتی ریزحَ ىیػٌّس.

oo

 -bدرٍى ٍسیکَلّبیی در پبیبًِی آکسَى رخیزُ ُعحٍس.

to

 در ظػح کحاب درظی ةایس ةساٌیس کَ اٌحلال دٍُسهُای غصتی ىّنکّلُای ػیيیاییاٌس کَ پیام غصتی (کَ ىاُیث انکحصیکی دارد) ةَ ظیهّل
پط ظیٍاپعی ىٍحلم ىیکٍٍس.

ًکتِ :غی فصآیٍس اگضوظیحّز اٌحلال دٍُسهُای غصتی ،ثز ٍسعت غشبی پاسوبیی پبیبًِی آکسَى ًَرٍى پیش سیٌبپسی افشٍدُ هیشَد.

تزکیت :ىایع ىیان ةافحی جضء هحیط داخلی ةّده و هٌشبء خًَی دارد ونی جضء رّن ٌیعث.

 -fایً اجصال قغعبً پتبًسیل الکتزیکی سلَل پس سیٌبپسی را تغییز هیدّذ.

Li

 -dفظای ظیٍاپعی (ىایع ةیً ظهّنی یا ىایع ىیان ةافحی) را غی ىیکٍٍس.
 -eةَ گیصٌسهُای رّد در غؼای پاظيایی ظهّل پط ظیٍاپعی (در ظیٍاپط) ىحصم ىیػٌّس.

m

تذکز :اًتقبل دٌّذُّبی عصجی ّیچگبُ ٍارد جزیبى خَى ًویشًَذ.

تذکز :اٌحلال دٍُسهُای غصتی جّاٌایی غتّر از غؼای پاظيایی ظهّل پط ظیٍاپعی ٌسارٌس و ٍارد سلَل پس سیٌبپسی ًویشًَذ.
ًکتِ :اٌحلال دٍُسهُای غصتی چّن وارد جصیان رّن ٌيیػٌّس پط جصیان رّن در اٌحلال آن ُیچ ٌلغ ىعحلیيی ٌسارد.

ً -gبقلّبی عصجی درٍى فضبی سیٌبپسی عوز کَتبّی دارًذ و زود غی اجفاكاجی (کَ رارج از کحاب اظث) ىدّ ىیػٌّس.

تزکیت :اٌحلال دٍُسهُای غصتی ةصراف ُّرىّنُا عول سزیع دارٌس اىا هذت اثز آىّب کَتبُ است.
ًکتِّ :وِی اٌحلال دٍُسهُای غصتی در پایاٌَی آکعّن ذریصه ىیػٌّس.

ًکتِ :آن دظحَ از اٌحلال دٍُسهُای غصتی کَ جّظع ػتکَی آٌسوپاظيی زةص و دظحگاه گهژی ظارحَ ىیػٌّس؛ تَسط آکسَى ثِ پبیبًِی آکسَى

حول هیشًَذ.

تزکیتُّ :رىّنُایی کَ جّظع ٌّرونُا ظارحَ ىیػٌّس (اکعی جّظیً ،طس ادراری ،ىِار کٍٍسه و آزاد کٍٍیسه) ٍارد جزیبى خَى هیشًَذ ٍ ًبقل

پیبم عصجی ًیستٌذ.

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی
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:
2

گسینه 2

ػياره ٌ 4زاع را ٌؼان ىیدُس کَ ػیار كساىی آن ةضرگحص از ػیار پؼحی آن ىیةاػس ( .غتق ػکم کحاب درظی )
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )1ػياره دو ٌیوکصهُای ىزچَ را ٌؼان ىی دُس کَ در پؼث ةػً چِارم ىغضی كصار گصفحَاٌس.

گزینه  )3ػياره  3ةصم انٍزاع اظث کَ ةعیاری از اغيال خیاجی ىصةّط ةَ فػانیث ُای ةسن ىاٌٍس جٍفط و طصةان كهب را جٍظیو ىیکٍس.
گزینه  )4ػياره  1نّبُای ةّیایی را ٌؼان ىیدُس کَ پیام ةّیایی را دریافث و ةسون غتّر از جااىّس ةَ كؼص ىذ ىیفصظحس.

3

گسینه 3

m

ارحاف پحاٌعیم ظهّل در غی پحاٌعیم غيم ،از  -54جا صفص و از  +34جا صفص در خال ٌضدیک ةَ صفص اظث ،فػانیث پيپ غؼیایی ظیسیو-پحاظییو در
غّل پحاٌعیم غيم ىحّكف ٌیعث و صّرت ىیگیصد ،پط ظسیو در راف ػیب غهظث رّد از درون ظهّل ةَ رارج آن پيپ ىیػّد.
بررسی سایر گزینهها :

.c
o

گزینه  )1کاُغ ارحاف پحاٌعیم دو ظّی غؼا ،در غی پحاٌعیم غيم ،یػٍی از  -54جا صفص و از  +34جا صفص کَ در خال ٌضدیک ػسن ةَ صفص اظیث،
در زىاٌی ٌيّدار از  -54جا صفص پیغ ىیرود ،کاٌالُای دریچَدار ظسیيی ةاز ُعحٍس.
گزینه  )2افضایغ ارحاف پحاٌعیم دو ظّی غؼا ،در غی پحاٌعیم غيم ،یػٍی از صفص جا  +34و از صفص جا  -54کَ در خال دور ػسن ةیَ صیفص اظیث،
دكث داػحَ ةاػیس جّازن یٌّی ةیً دو ظّی غؼا در ٍُگام پحاٌعیم صفص ایجاد ىیػّد.

sh

نکته  :در غی پحاٌعیم آراىغ ًیض یَىّای ػذین ٍ پتاػین دس حالت عذم تَاصى ّؼتٌذ.

گزینه  )4در كهَ پحاٌعیم غيم ،ارحاف پحاٌعیم دو ظّی غؼا ةَ  +34ىیرظس ،کاٌالُای یٌّی کَ پحاظیو را غتّر ىیدٍُس ػاىم کاٌالُیای ٌؼیحی
پحاظیو و کاٌالُای دریچَ دار پحاظیيی ُعحٍس کَ جٍِا کاٌالُای دریچَدار پحاظیيی ةاز و ةعحَ ىیػٌّس ( .کاٌالُای ٌؼحی ُيّاره ةاز ُعحٍس)

هسحلِی ثبازٍ اختاف پتبًسیل الکتسیکی


هسحلِی پبییيزٍ اختاف پتبًسیل الکتسیکی

to

تجدیل اثس هحسک پیبم عصجی

or

ثِ طَز کلی پتبًسیل عول شبهل هَازد شیس است:

پتبًسیل عول

یکی اص ٍیظگی ّای یاختِ ّای عصثی ایي اػت کِ هیتَاًٌذ اثس هحسک زا ثِ پیبم عصجی تجدیل کٌٌد .هٌظَس اص تثذیل اثش هحشک تِ پیاام عصاثی ایاي

oo

اػت کِ ٍقتی هحشک تش تخشی اصیاختِ عصثی اثش کشد ،دس آى تخش اص یاختِ عصثی تِ صَست ًبگْبًی ٍ شدیداختاف پتاًؼیل تیي دٍ ػَی غشاء تغییش
هی کٌذ .دس طی ایي تغییش دس صهاى تؼیاس کَتاّی پتاًؼیل داخل غشاء ًؼثت تِ خاسج آى هثثتتش هیشَد ٍ تافاصلِ تِ حالت اٍل خَد تش هی گشدد (یعٌای
هجذداً داخل غشاء ًؼثت تِ خاسج هٌفیتش هیشَد).

ًکتِ :اٍلیي قدم تشای ششٍع پتاًؼیل عول دس یاختِ عصثی ای کِ دس آساهش اػت ،اثش هحشک هؤثش تش غشای یاختِ عصثی هیتاشذ.


دز ٍقَع هسحلِی ثبازٍ ،یَىّبی سدین ٍ کبًبلّبی دزیچِداز سدین فعبلیت دازًد:

m

هسحلِی ثبازٍ اختاف پتبًسیل الکتسیکی

 -1دز شسٍع پتبًسیل عول دزیچِی کبًبلّبی سدیوی ثبش هیشَد ٍ یَىّبی سدین ثِ صَزت ًبگْبًی اش طسیق کبًبلّابی هارکَز ٍازدًاَزٍى

Li

هیشًَد ٍ ثِ صَزت ًبگْبًی ٍ شدید دزٍى سلَل زا هثجت هیکٌٌد.

ًکتِ :کاًالّای ػذیوی کِ دس هشحلِی تااسٍ اختاف پتاًؼیل تاص ّؼتٌذ ،تا کاًالّای ػذیوی ٍ پتاًؼیوی کِ دس حیي پتاًؼیل اػتشاحت غشاء ،فعالیت
هیکٌٌذ هتفاٍتاًذ ٍ اص یک ًَع ًیؼتٌذ.

ًکتٍِ :سٍد یاَى ّاای ػاذین تاِ دسٍى یاختاِ عصاثی اص طشیال کاًاالّاای دسیهاِداس ػاذیوی صاَست هایگیاشد ٍ اص ًاَع اًتشابز تساْیل شادُ ٍ دز
جْت شیت غلظت اػت دز طی فسآیٌد هرکَز  ATPهصسف ًویشَد.

 -2قثل اص ششٍع پتاًؼیل عول (ٍ ٌّگاهی کِ یاختِ عصثی دس حال آساهش اػت) اختاف پتاًؼیل دٍ ػَی غشای یاختِ عصثی  -70هیلیٍلت اػت .اها تا تااص
شذى کاًالّای ػذیوی اختاف پتاًؼیل دٍ ػَی غشای یاختِ عصثی اص -70هیلیٍلت تِ ػوت صفش حشکت هیکٌذ ٍ دس ًْایت تِ  +30هیلیٍلت هیسػذ.
 -3دس طی ٍقَع هشحلِ ی تااسٍ اختاف پتاًؼیل ،هقذاس یَى ّای هثثت (ػذین) دسٍى یاختِ عصثی سٍ تِ افضایش اػتٍ .سٍد یَىّاای ػاذین تاِ دسٍى یاختاِ
عصثی تا صهاًی اداهِ هییاتذ کِ دسیهِی کاًالّای ػذیوی تاص اػت.

 -4دز اثتدای شسٍع پتبًسیل عول ( -70هیلیٍلت) دزیچِی کبًبل ّبی سدیوی ثبش شد .حبل دز اًتْبی هسحلِی ثبازٍٍ ،قتی اختاف پتبًسایل
دزٍى یبختِ عصجی ًسجت ثِ خبزج آى ثِ  +30هیلیٍلت زسید ،دزیچِی کبًبلّبی سدین ثستِ شدُ ٍ دیگس یَى سدین ٍازد یبختِ عصاجی

ًویشَد.

ًکتِ :دسیهِی کاًالّای ػذین دس ٍلتاط خاصی تاص ٍ دس ٍلتاط (اختاف پتاًؼیل) خاص دیگشی تؼتِ هیشَد تٌاتشایي هیتاَاى ًتیجاِ گشفات کاِ کبًابلّابی
دزیچِداز سدیوی دز غشبی یبختِ عصجی ٍاثستِ ثِ ٍلتبض ّستٌد.
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ویژه آزمون مرحلـــه  18مرداد قلم چی
 -5دزثبزُی هسحلِی ثبازٍ ثبید هطبلت شیس زا ثداًید:

 تغییس اختاف پتبًسیل الکتسیکی اش  -70هیلیٍلت تب صفس (-70
-a
-b
-c
-d

صفس)

تاص شذى دسیهِی کاًالّای ػذین (دس اتتذا).
ٍسٍد یَىّای ػذین تِ دسٍى یاختِ عصثی اص طشیل کاًالّای دسیهِداس ػذیوی( .تذٍى هصشف )ATP
هقذاس یَىّای هثثت (تاس الکتشیکی هثثت) دسٍى یاختِ عصثی سٍ تِ افضایش اػت.
تاص تَدى دسیهِی کاًالّای ػذیوی (دس اداهِ)

 -eکبّش هقداز اختاف پتبًسیل الکتسیکی.

 تغییس پتبًسیل الکتسیکی اش صفس تب ( +30صفس

)+30

m

 -aکاًالّای دسیهِداس ػذیوی تاص ّؼتٌذ ( دس اداهِ)
 -bیَىّای ػذین اص طشیل کاًالّای دسیهِداس ػذیوی ٍاسد یاختِ عصثی هیشَد( .اًتشاس تؼْیل شذُ تذٍى هصشف )ATP
 -cهقذاس (ٍ غلظت) یَىّای هثثت دسٍى یاختِ عصثی سٍ تِ افضایش اػت.

 -dاختاف پتبًسیل اش صفس تب  +30هیلیٍلت دز حبل افصایش است.

.c
o

ٍ -eقتی اختاف پتاًؼیل دٍ ػَی غشای یاختِ عصثی تِ  +30سػیذ ،دسیهِی کاًالّای ػذیوی تؼتِ هیشَد.
 -fدس  +30دسیهِی کاًالّای پتاػیوی ٍ ػذیوی تؼتِ ّؼتٌذ( .طثل گفتِی کتاب دسػی)

 -gدس  +30تیشتشیي هقذاس یَى دسٍى یاختِ عصثی ٍجَد داسد تٌاتشایي دس ایي حالت هقذاس فشبز اسوصی حداکثس ٍ پتبًسیل آة حداقل اػت.
هسحلِی پبییيزٍ اختاف پتبًسیل الکتسیکی

sh

 تشای اًجام هشحلِی پاییيسٍ اختاف پتاًؼیل الکتشیکی ،یَىّای پتاػین ٍ کاًالّای دسیهِداس پتاػیوی ًقش داسًذ.

 -1دس غشای پاػوایی یاختِ ّای عصثی عاٍُ تش کبًبلّبی ًفَذپریس ثِ سدین ٍ پتبسین ،پوپ سدین -پتبسین ٍ کبًبلّبی دزیچِداز سدیوی،
کبًبلّبی دزیچِداز پتبسیوی ٍجَد داسد .کبًبلّبی دزیچِداز پتبسیوی هاًٌذ کبًبلّبی دزیچِ سدیوی ٍاثستِ ثِ ٍلتابض ّؼاتٌذ ٍ ٍقتای

or

اختاف پتاًؼیل یاختِ عصثی تِ  +30ثسسد ،ثبش ٍ ٍقتی اختاف پتاًؼیل ثِ -70ثسسد ثستِ هیشًَد.

to

ٌّ -2گام ششٍع هشحلِی پاییي سٍ اختاف پتاًؼیل الکتشیکی ،اختاف پتاًؼیل تیي دٍ ػَی غشای یاختِ عصاثی  +30هیلایٍلات اػات .دس ایاي ٍلتااط
دسیهِی کاًال ّای پتاػیوی تاص شذُ ٍ تِ طَس ًاگْاًی یَىّای پتاػین اص یاختِ عصثی خاسج شذُ ٍ ػثة هیشًَذ کِ اخاتاف پتاًؼایل دٍ ػاَی
غشای یاختِ عصثی اص  30هیلی ٍلت تِ ػوت صفش ٍ ػپغ تِ طشف هقذاس هٌفی ( )-70حشکت کٌذ.
 -3دس طی ٍقَع هشحلِی پاییيسٍ اختاف پتاًؼیل ،هقذاس یَى ّای هثثت (پتاػین) دسٍى یاختِ عصثی ،دس حال کاّش اػت .خشٍج یَىّای پتاػاین اص
یاختِ عصثی تا صهاًی اداهِ هییاتذ کِ دسیهِی کاًالّای پتاػیوی تاص اػت (یعٌی تا .)-70

oo

تسکیت :کاًالّای ًفَرپزیش تِ یَىّای ػذین ٍ پتاػین (دس هشحلِی اػتشاحت) ،پوپ ػذین -پتاػین ،کاًالّای ػذیوی ٍ کاًالّای پتاػیویّ ،وگای
جضء پسٍتئیيّبی سساسسی ّؼتٌذ ٍ تَػط شجکِی آًدٍپاسوی شثس ػاختِ هیشًَذ.

ًکتِ :دس ّوِی حالتّا ،چِ یاختِ عصثی دس حال آساهش تاش ذ ٍ چِ دس حال پتاًؼایل عوال ،هقاذاس یاَى ػاذین هَجاَد دس خااسج اص یاختاِ عصاثی
ّوَازُتیشتش اص دسٍى یاختِ هیتاشذ .اص طشف دیگش ّویشِهقذاس یَى پتاػین هَجَد دس یاختِ عصثی تیشتش اص خاسج یاختِ اػت.
تغییش پتاًؼیل الکتشیکی اص  +30هیلیٍلت تِ صفش (+30
تاص شذى دسیهِی کاًالّای پتاػیوی (دس اتتذا)
خشٍج ًاگْاًی یَىّای پتاػین اص یاختِ عصثی اص طشیل کاًالّای دسیهِداس پتاػیوی (تذٍى هصشف )ATP
هقذاس یَىّای هثثت دسٍى یاختِ عصثی ) (K+دس حال کاّش اػت.
تاص تَد دسیهِی کاًالّای پتاػیوی (دس اداهِ)

 )eکبّش اختاف پتبًسیل الکتسیکی

 تغییس پتبًسیل الکتسیکی صفس تب  -70هیلیٍلت (صفس

Li


)a
)b
)c
)d

صفش):

m

 -4دزثبزُی هسحلِی پبییيزٍ ثبید هطبلت شیس زا ثداًید:

:)-70

 )aکاًالّای دسیهِداس پتاػیوی تاص ّؼتٌذ.
 )bیَىّای پتاػین اص طشیل کاًالّای دسیهِداس پتاػیوی خاسج هیشًَذ ( اًتشاس تؼْیل شذُ ،تذٍى هصشف )ATP
 )cهقداز ٍ غلظت یَىّبی هثجت دزٍى یبختِ عصجی دز حبل کبّش است.

 )dاختاف پتبًسیل الکتسیکی اش صفس تب  -70دز حبل افصایش است.

ًکتٌِّ :گاهی کِ اختاف پتاًؼیل تِ  -70هیلیٍلت سػیذ( ،آخش پتاًؼیل عول) دزٍى یبختِ عصجی هقذاس صیاادی یَى سادین ٍ خابزج آى هقاذاس
صیادی یَى پتبسین ٍجَد داسد.

:
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4

گسینه 4

در وظع ىزچَ ،کصىیٍَ وجّد دارد .ىزچَ پؼث ظاكَی ىغض كصار دارد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1نّبُای ةّیایی ،ىدم دریافث پیامُای ةّیاییاٌس و ةاای خفصهی ةیٍی كصار دارٌس.
ایً ظارحار جض دظحگاه نیيتیک ٌتّده و پاییًجص از جعو پیٍَای اظث.
گزینه  )2جااىّس ىصکض جلّیث اغهب اغاغات خعی اظث .ایً ظارحار در ةاای ظاكَی ىغض
كصار دارد.

گزینه ُ )3یپّجااىّس ُيصاه ةا ةصمانٍزاع ،طصةان كهب را جٍظیو ىیکٍس.
ةصمانٍزاع در كعيث پاییٍی ىغض كصار دارد.

m

5

گسینه 2

.c
o

ایي تست خیل قشٌگِ پس حسبثی ثْش دقت کي ،عصت ثِ آکسَى یب دًذریت ثلٌذ گفتِ هیشَد کِ پیبم عصجی را ّـذایت ٍ اگـز

آکسَى ثبشٌذ هیتَاًٌذ هٌتقل کٌٌذ.

غصب خصکحی در در جدصیک ىاُیچَُای ارادی ٌلغ دارٌس ،ایً غصبُای خصکحی (آکعّن) ىی جّاٌٍس از غصب ُای ىغضی ( 12جفث) یا از غصب
ُای ٌزاغی ( 31جفث) ةاػٍسٌ ،کحَی ریهی ىِو ایً اظث کَ جعو ظهّنی ُيَی غصبُای خصکحی در ىادهی راکعحصی كصار دارد.

sh

جسن سلَلی  12جفت عصت هغشی (الجتِ شبخِّبیی کِ هختلط یب هٌحصزا حزکتی ّستٌذ) در سبقِی هغش ٍ جسن سلَلی  31جفت
عصت ًخبعی ّوگی در هبدُی خبکستزی ًخبع قزار دارد.
بررسی سایر گزینهها :

or

گزینه  )1غصب خعی ،اغاغات خعی را ةَ ظّی ىغض ُسایث ىیکٍٍس .اون غصبُای خعی کَ از ظاكَی ىغض جسا ىیػٌّس ( 12جفث ىغضی) ةَ
ریؼَی پؼحی ٌزاع وارد ٌيیػٌّس.

to

گزینه  )3غصبُایی در ةزغ ىغض و ٌزاع ىی جّاٌٍس در جؼکیم غصب ىزحهع ػصکث داػحَ ةاػٍس ونی یَ ٌکحَ ریهی ظصیف وجّد داره( ،كّیجصیً

جضوات زیعث ػٍاظی در ظایث نیيّجصش) ُص غصب ،پیام غصتی رو فلع در یک جِث غتّر ىیسه ،در غصب خعی ،پیام فلع در جِث ٌضدییک ػیسن
ةَ جعو ظهّنی و در جارغصتی خصکحی پیام فلع در جِث دور ػسن از جعو ظهّنی ُسایث ىیػّد.

نکته  :در اغصاب ىزحهع ٌزاغی و ىغضی ُ ،سایث ةَ صّرت دو غصفَ صّرت ىیگیصد.
ٌسارٌس .اىا یَ استثناء خیلی قشنگ وجود داره:

oo

گزینه  )4غصب خعی در ةزغ ٌزاع و ىغض اغاغات خعی اٌسام ُای ةسن را ُسایث ىیکٍٍس و چّن دٌسریث ُعحٍس جّاٌایی اٌحلال پیام غصتی را
در عصت حسی ثَیبیی( ،شکل  12فصل  )2اطاعبت حس ثَیبیی تَسط عصجی اس جٌس آکسَى هٌتقل هیشَد ٍ ایي آکسَى

Li

6

گسینه 4

m

هیتَاًذ پیبم ثَیبیی را ثِ سیٌبپس ثزسبًذ .آکسَى ًَرٍى ثَیبیی ثزخاف سبیز عصتّبی حزکتی ،حبٍی اطاعبت حسی است.

در ایً اٌػکاس  4ظیٍاپط جدصیکی ىؼاُسه ىیػّد کَ در ُيَ ایً ظیٍاپطُا یارحَ ةػسی جدصیک ىیػّدٌّ ،رونُای راةع و خصکحیی دوظیص
ران چّن دارای پحاٌعیم غيم دارٌس و ُص کسام ٌاكم غصتی آزاد ىی کٍٍس پط کاُغ ظػح اٌصژی یارحَ را دارٌس( .اگضوظحّز ٌاكم ةا صصف اٌیصژی
اظث) ىاُیچَ دوظص ُو کَ جدصیک ىیػّد و ىٍلتض ىیگصدد كػػا غی اٌلتاض اٌصژی ىصصف ىیکٍس و ظػح اٌصژی آن کاُغ ىییاةس.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  3 )1جا از  4ظیٍاپط جدصیکی ،درون ىاده راکعحصی ٌزاع صّرت ىیگیصد .ونی یکی از ایً ظیٍاپطُا کَ ةیً ىاُیچیَ دوظیص و ٌیّرون
خصکحی ىصةّط ةَ آن اظث در رارج از ىاده راکعحصی ٌزاع رخ ىیدُس.
گزینه  )2فلع یک ظیٍاپط ىِاری داریو کَ ةیً ٌّرون راةع و ٌّرون خصکحی ظَ ظص ةازو اظثٌّ ،رون راةػی کَ در ایً ظیٍاپط ػصکث ىیی-
کٍس رّد كتا جدصیک ػسه و در آن پحاٌعیم غيم صّرت گصفحَ پط ةا کبّش ارحاف پحاٌعیم انکحصیکی ٌّرون راةع روةَرو ُعحیو.

گزینه  )3در ظیٍاپطُای ىِاری ،آزاد ػسن ٌّغی ٌاكم غصتی ىّثص ةص کاٌالُای دریچَدار پتبسین رخ ىیدُس کَ ظتب رصوج یّنُای ىثتث
از یارحَ ىیػّد.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

ویژه آزمون مرحلـــه  18مرداد قلم چی
 هزاحل ٍقَع اًعکبس عقت کشیذى دست:

انعکاس عقب کشیدن دست پس از احساس درد

 در اةحسا درد اخعاس ىی ػّد(ىدصك) پط از آن :

 -aیبختِ عصجی حسی دظث جدصیک ػسه و در آن پیام غصتی جّنیس ىیػّد.

 -bپیام غصتی جّظع دًذریت یبختِ عصجی حسی ىّجّد در غصب ٌزاغی وارد ریؼَی پؼیحی ٌزیاع و پیط از غتیّر از جعو یارحَی وارد آکعّن خعیی و
در ٌِایث وارد ىادهی راکعحصی ٌزاع ىیػّدُ( .سایث پیام در آن جِؼی اظث)

 -cپایاٌَُای آکعّن یارحَ غصتی خعی ةا دو یارحَ غصتی راثط ،ظیٍاپط جؼکیم ىیدُس و ظتب اٌحلیال پییام غصتی ةَ ُص دو جا یارحَ غصتی راةع ىیػّد.
ًکتُِ :ص دو از ٌّع فعبلکٌٌذُ اظیث و در ّـز دٍ یبختِ عصجی راثط پتبًسیل الکتزیکی تغییز کزدُ ٍ سپس در آىّب پیبم عصجی ایجبد هیشَد.
ًکتُِ :ص دوظیٍاپط ىشکّر در هبدُی خبکستزی ًخبع صّرت ىیگیصد.

m

ًکتِ :درون ىادهی راکعحصی ٌزاع در دو ٌّرون راةع پیام غصتی ایجاد ىیػّد.

 -dپیام غصتی در غّل یارحَُای غصتی راةع خصکث کصده جا ةَ پایاٌَ آکعّن ةصظس.
 -eسیٌبپس یبختِّبی عصجی راثط در هبدُ خبکستزی ًخبع :

.c
o

 -fیبختِ عصجی راثط شوبرُ  : 1یارحَ غصتی راةع ػياره یک در ىاده راکعحصی ٌزاع ةا یارحَ غصتی خصکحی ىصةّط ةَ غظهَ دوظص ظیٍاپط ىیدُس .اٌحلال
دٍُسه غصتی از ٌّع جدصیکی از پایاٌَ آکعّن یارحَ غصتی راةع جصػح ىیػّد .ایً اٌحلال دٍُسه ةَ گیصٌسهی رّد در غؼای یارحَ غصتی خصکحیی ىاُیچیَ
دوظص ةازو ىحصم ػسه پیام غصتی در یارحَ غصتی خصکحی ایجاد ىیػّد جا ةَ پایاٌَ آکعّن ةصظس و ىاُیچَ ىٍلتض ىیػّد.

sh

 -gیبختِ عصجی راثط شوبرُ  : 2یارحَ غصتی راةع ػياره دو درىاده راکعحصی ٌزاع ةا یارحَ غصتی خصکحی ىصةّط ةَ غظهَ ظَ ظص ةازو ظیٍاپط ىیدُیس و
اٌحلال دٍُسه غصتی از ٌّع ىِاری از پایاٌَ آکعّن یارحَ غصتی راةع جصػح ىی ػّد ایً اٌحلال دٍُسه ةَ گیصٌسه رّد در غؼای یارحَ غصتی خصکحی ىاُیچَ
ظَ ظصةازو ىحصم ػسه و آن را ىِار ىیکٍس.
 -hپط از اجصال اٌحلال دٍُسه ُای ىِاری ةَ گیصٌسه رّد در یارحَ غصتی خصکحی ىصةّغَ ارحاف پحاٌعیم انکحصیکی دو ظّی غؼای یارحَ خصکحی ىٍفیجص ىی-
ػّد ایً یػٍی ىِار ػسه.
 -iةا ىِار یارحَ غصتی خصکحی در آن پیام غصتی ایجاد ٌيی ػّد ایً یػٍی از پایاٌَ آکعّن یارحَ غصتی خصکحی ُیچ اٌحلال دٍُسه غصتی ةَ فظیای ظیٍاپعیی
(ةیً یارحَ غصتی خصکحی و ىاُیچَ ظَ ظص) آزاد ٌيیػّد.

or

ثبقی هیهبًذ ٍ هٌقجط ًویشَد.

تَجِ :ىصخهَ ُ fيصاه ةا  j , I , h, gصّرت ىیگیصد.

 -bدرٍى هبدُی خبکستزی  0تب سیٌبپس ایجبد شذُ است :

oo

 -1تعذادی ًکتِی هْن درثبرُی اًعکبس سردپی سیز ساًَ :
 -aاٌػکاس غلب کؼیسن دظث پط از اخعاس درد ٌزاغی اظث.

to

 -jچّن ظیٍاپط ةیً یبختِ عصجی حزکتی هبّیچِ سِ سز ثبسٍ ٍ هبّیچِی سِ سزثبسٍ غیزفعبل است پس هبّیچِی سِ سز ثبسٍ در حبل استزاحت

 -cدر کم در اٌػکاس زردپی زیص زاٌّ  6تب سیٌبپس فعبل جؼکیم ىیػّد کِ  0تبی آى در هبدُی خبکستزی كصار دارد و یکی ّن ایي جَری اسـت :ثـیي

 -eظیٍاپط ةیً یارحَ غصتی راةع و یارحَ غصتی خصکحی ىاُیچَ ظَ ظص ةازو اس ًَع هْبری است.

Li

ظص ةازو و ىاُیچَی دو ظص ةازو ،اس ًَع فعبل کٌٌذُ (تحزیکی) است.

m

یبختِ عصجی حزکتی هبّیچِی دٍ سز ثبسٍ ٍ هبّیچِی دٍ سز ثبسٍ
 -dظیٍاپط ةیً یارحَ غصتی خعی -یارحَُای غصتی راةع ،یارحَ غصتی راةع و یارحَ غصتی خصکحی ىاُیچَ دو ظص ةازو و یارحَ غصتی خصکحیی ىاُیچیَ دو

 -fظیٍاپط ةیً یارحَ غصتی خصکحی ىاُیچَ ظَ ظص و ىاُیچَ ظَ ظص غیزفعبل است .یػٍی در طی ٍقَع اًعکبس اس پبیبًـِی آکسـَى یبختـِ عصـجی
حزکتی هبّیچِ سِ سز ّیچ اًتقبل دٌّذُی عصجی تزشح ًویشَد.

 -gیارحَُای غصتی خعی و خصکحی کَ در اٌػکاس ػصکث دارٌسّ ،وگی هیلیيدار ّستٌذ ٍ ّذایت پیبم در آىّب ثِ صَرت جْشی اس یک گزُ راًَیِ ثِ
گزُ ثعذی صَرت هیگیزد .در طيً ظصغث ُیسایث پییام در آنُیا ریهیی ةااظث ةَ گٌَّ ای کَ فصد ةافاصهَ پط از اخعاس درد دظث رّد را غلب ىی

کؼس.

 -hسِ تب از ظیٍاپطُای ىّجّد در هبدُی خبکستزی از ٌّع تحزیکی ٍ یکی ُو از ٌّع هْبری اظیث .اگر گفتی کدومها منظورمه؟!.

 .Aجسن یبختِی یبختِی عصجی حسی ىّجّد در غصبُای ٌزاغی ،درٍى ریشِی پشتیكصار دارد.

 .Bجسن یبختِی یبختِّبی عصجی حزکتی ىّجّد در غصبُای ٌزاغی درٍى هبدُی خبکستزی ًخبع كصار دارد.

 .Cغّل آکعّن یارحَ ُای غصتی خصکحی ىّجّد در غصبُای ٌزاغی ریهی ةهٍس اظث.
 .Dآکعّن یارحَُای غصتی خصکحی غصب ٌزاغی از ىادهی راکعحصی و ىادهی ظفیس ٌزاع غتّر ىیکٍٍس و وارد ریؼَی ػییکيی و ظیپط غصیبُای ٌزیاغی
ىیػٌّس و در ٌِایث ةا غسه یا یارحَ ىاُیچَای ظیٍاپط جؼکیم ىیدٍُس.

:

7
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گسینه 4

در ةیياریُای ىصةّط ةَ چؼو اٌعان  ،دورةیٍی و ٌضدیک ةیٍی ةَ غهث ٌلص در
کصة چؼو ةَ وجّد ىیایٍس ،در افصاد اظحیگياجیعو ىؼکم از غسظی یا كصٌیَ چؼو
اظث و در پیص چؼيی غسظی چؼو کسر ىیػّد .در پیص چؼو كسرت جػاةق

کاُغ پیسا ىیکٍس و فصد در ىؼاُسة اجعام دٍر ٍ ًشدیک دچار ىؼکم ىیػّد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ةَ كیس «ُص» در صّرت ظّال دكث داػحَ ةاػیس ،ةیياری پیص چؼيی
و آظحیگياجیعو ةَ غهث ىؼکم در غسظی رخ ىیدٍُس کَ در ُصدو ةیياری
ىؼکم فصد ةا اظحفاده از غیٍک ىزصّص اصاح ىیػّد.

m

گزینه  )2در ةیياری آظحیگياجیعو فصد دچار ىؼکم از كعيث كصٌیَ ىیػّد
و پصجُّای ٌّر ةَ جای یک ٌلػَ ةص روی چٍس ٌلػَ از ػکتیَ ىحيصکض ىیػّد.
گزینه  )3در ةیياری ٌضدیک ةیٍی و دور ةیٍی کصة چؼو دچار ىؼکاجی

.c
o

ىیگصدد ،کَ ایً ىؼکات ةا غسظی واگصا ( ٌضدیکةیً) و ُيگصا (دورةیً) رفع ىیگصدد.
 -1یکی از ةیياریُای چؼو پیزچشوی ىیةاػس.
دربارهی این بیماری باید مطالب زیر را بدانید:

sh

 .aةا افضایغ ظً هوکي است ةصوز کٍس.

 .bدر ایً ةیياری عذسی چشن سفت شذُ ٍ اًعغبفپذیزی آى کنتز هیشَد .ةٍاةصایً كسرت جػاةق فصد کاُغ ىییاةس.

یبدآٍری :كػص غسظی جّظع ىاُیچَُای ىژکی جغییص ىیکٍس.

 .cدر افصاد ىتحا ةَ پیص چؼيی ةَدنیم کبّش اًعغبفپذیزی عذسی ،ىاُیچَی ىژکی ٌيیجّاٌس كػص غسظی را ةَرّةی جغییص دُس ،ةٍاةصایً

or

فزد ًویتَاًذ اشیبی ًشدیک را ثِ خَثی ثجیٌذ ٍ عاٍُ ثز پیزچشوی ثِ دٍر ثیٌی ًیش هجتا خَاّذ ثَد.

 .dایً ةیياری جّظع غیٍکُای ىزصّص (غسظی ُوگصا یا غسظی ىدسب) درىان ىیػّد.

 -2دربارهی بیماری آستیگماتیسم باید مطالب زیر را بدانید:

to

تذکز :ةا اظحفاده از غیٍک ىزصّص غایو ةیياری رفع ػسه اىا ىّاظب ةاػیس ةاز ُو فصد ةَ پیص چؼيی ىتحا ةّده و غسظی او ظفث ىیةاػس.
 .aدر افصاد ىتحا ةَ ایً ةیياری ظػح عذسی ٍ یب قزًیِ کاىاً کصوی و صاف ٌیعث.

oo

ٌضدیک روی ػتکیَ جؼکیم ىیػٌّس ،اىا جصّیص واطدی
ةَ وجّد ٌيیآیس.
 .eةصای ایًکَ دیس فصد آظحیگيات واطح ػّد فصد ةایس
از غیٍکی راص اظحفاده کٍس.

m

ًکتِ :در افصاد آظحیگيات ةا ایٍکَ ُو جصاویص دور و ُو

Li

ًکتِ :در افصاد ظانو ظػح غسظی و كصٌیَ کاىاً کصوی و
صاف اظث.
 .bدر ایً ةیياری پصجُّای ٌّر ةَغّر ٌاىٍظو ةَ ُيسیگص
ىیرظٍس.
 .cپصجُّای ىشکّر ةص روی یک ٌلػَ از ػتکیَ ىحيصکض
ٌيیػٌّس.
 .dدر ایً ةیياری جصّیص واطدی ةَ وجّد ٌيیآیس.

ًکتِ :غیٍکی کَ افصاد ىتحا ةَ آظحیگياجیعو اظحفاده ىیکٍٍس دارای ًَع خبصی از غسظی اظث کَ غسم یکٍّارحی اٌدٍای كصٌیَ یا غسظی چؼو را
جتصان ىیکٍس.
 .fدر افصاد آظحیگيات كسرت جػاةق چؼو ُیچ ىؼکهی ٌسارد .در طيً ىّاظب ةاػیس ایً افصاد ةسون غیٍک ُيَچیض را ٌاواطح ىیةیٍٍس ةا ایًکَ
ىدم جؼکیم جصّیص ةص روی ػتکیَ اظث.
ًکتِ :در افصاد آظیحگيات جصّیص اػیاء ةص روی چٍس ٌلػَ از ػتکیَ جؼکیم ىیػّد ٌَ یک ٌلػَ از ػتکیَ.

ًکتِ :پیصچؼيی ( ظفث ػسن غسظی) ىصةّط ةَ عذسی ُعحٍس و آظحیگياجیعو ىصةّط ةَ غسم یک ٌّارحی قزًیِ ٍ یب عذسی (و یا ُص دو) اظث.
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دربارهی افراد مبتا به نزدیک بینی میتوان موارد زیر را گفت:
 .aکصهی چؼو ةیغ اٌسازه ةضرگ اظث.

ًکتُِ :ص چلسر کصهی چؼو ةضرگجص ةاػس ىلسار زجاجیَی آن ٌیض ةیغجص رّاُس ةّد.

 .bجصّیص اشیبی دٍر ،در جلَی شجکیِ جؼکیم ىیػّد.

ًکتِ :در افصاد ٌضدیک ةیً ىدم جؼکیم جصّیص اػیای دور درون زجاجیَ اظث.
 .cایً افصاد ٌيیجّاٌٍس اػیای دور را واطح ةتیٍٍس.

 .dایً افصاد اجسبم ًشدیک را ةَرّةی و واطح ىیةیٍٍس.

ًکتِ :پصجُّای ٌّر کَ از اجسبم دٍر ةَ چؼو ٌضدیک ىیػٌّس هَاسی ةّده اىا پصجُّای ٌّر از اجسبم ًشدیک ٍاگزا ُعحٍس.

تذکز :ةا افضایغ جدسب كصٌیَ یا غسظی ،ىیضان ػکعث ٌّر ةیغجص ػسه و فصد دچار ٌضدیک ةیٍی ىیػّد.

m

بنابراین نزدیکبینی میتواند سه تا دلیل داشته باشد:
 -1ةضرگ ةّد کصهی چؼو

 -3افضایغ جدسب غسظی

 -2افضایغ جدسب كصٌیَ

 .eدر افصاد ٌضدیکةیً هحل تشکیل تصبٍیز اس اجسبم ًشدیک ،رٍی شجکیِ است.

افزاد ًشدیکثیي ةصای ایًکَ اجعام دور را واطح ةتیٍٍس ةایس از غیٍکُایی کَ دارای عذسیّبی ٍاگزا (ىلػص) ُعحٍس ،اظحفاده کٍٍس.

.c
o

.f

ًکتِ :غسظیُای واگصا ظتب کاُغ كسرت ػکعث ٌّر در چؼو ىیػٌّس .ةٍاةصایً در افصاد ٌضدیکةیً ةا اظحفاده از ایً ٌّع غسظیُا جصّیص اجعام دور
ةص روی ػتکیَ جؼکیم ىیػّد.

sh

 -5مطالبی که باید دربارهی افراد مبتا به دوربینی بدانید:

 )aکصهی چؼو ةیغ از اٌسازه کّچک اظث.
 )bجصّیص اػیای ٌضدیک در پؼث ػتکیَ جؼکیم ىیػّد.

or

رفع اثْبم :ىٍظّر از ىّرد  bایً اظث کَ اگص اىحساد پصجُّای ٌّر را اداىَ دُیو ،ىدم ةَ ُو رظیسن پصجُّای ٌّر (و جؼکیم جصّیص) پؼث ػتکیَ رّاُس
ةّد.

ًکتِ :افصاد ىتحا ةَ دٍرثیٌی ،اشیبی ًشدیک را ًبٍاضح هیثیٌٌذ.
 )cدر ایً افصاد جصّیص اػیای دور ةص روی ػتکیَ جؼکیم ىیػّد.

to

ًکتِ :افصاد دورةیً! اجعام دور را واطح ىیةیٍٍس.

 )dافزاد دٍرثیي ةصای ایًکَ اجعام ٌضدیک را واطح ةتیٍٍس ةایس از عذسیّبی ّوگزا (ىدسب) اظحفاده کٍٍس.
ًکتِ :غسظی ُيگصا ظتب افضایغ كسرت ػکعث ٌّر در چؼو ىیػّد.

یبدآٍری :افصاد ىتحا ةَ پیصچؼيی ىتحا ةَ دورةیٍی ٌیض ُعحٍس.

ًکتُِ :يَی ىّاردی کَ جا اان گفحو جضء عیَة اًکسبری چشن ةّد.
گسینه 4

m

8

oo

ًکتِ :خاػیَی غسظی ُيگصا ىثم ذرهةیً ةاریک و ىصکض آن كػّر ىیةاػس( .غسظی واگصا ةص غکط اظث).

بررسی همهی گزینهها :

Li

گزینه الف) ػتکیَ جا ىاُیچَُای ىژکی اىحساد دارٌس و ةَ پؼث غٍتیَ کؼیسه ٌؼسهاٌس و جٍِا ةا زجاجیَ در جياساٌس( .رد گسینه)

گزینه ب) جٍِا گیصٌسهُای ةیٍایی در پاظذ ةَ ٌّر ىعحلیيا جغییص پحاٌعیم ىیدٍُس .ػتکیَ از گیصٌسهُا و ٌّرونُا جؼکیم ػسه اظث.

(رد گسینه)

گزینه ج) جيام ظهّلُای ػتکیَ دارای ُعحَ ُعحٍس ،جعو ظهّنی فػانیث آنُا را جٍظیو ىیکٍٍس .ازم ةَ ذکص اظث کَ گیصٌسهُای ةیٍایی

ٌیض ىٍؼا غصتی دارٌس ونی ةصای اٌجام فػانیث رّد جيایض یافحَ و ارحصاصی ػسهاٌس( .تایید گسینه)

گزینه د) گیصٌسهُای ٌّری و ٌّرونُای خعی ،جّاٌایی جّنیس پیام غصتی را دارٌس و ةا اٌحلال پیام غصتی ةَ یارحَ ةػس از رّد ظتب فػال ػسن

آنالیس سوال

آن ىیػٌّس( .تایید گسینه)

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

هبحث سوال  :شبکیه ( )112سطح سوال  :سخت

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

:

شبکیه

شجکیِ از جٍط ثبفت عصجی اظث.
موارد زیر همگی در شبکیه وجود دارند که باید همگی را توضیح دهیم:
 -1ظهّلُای گیصٌسهی ٌّر

ٌّ -2رون (ایَ یارحَُای غصتی)

ٌ -4لػَی کّر

 -3نکَی زرد

 -1درون ػتکیَ دو ٌّع گیصٌسهی ٌّری وجّد دارد؛ یکی سلَلّبی استَاًِای و دیگصی سلَلّبی هخزٍطی.

در مورد این سلولها باید مطالب زیر را بدانیم:
-a
-b
-c

m

-d

ظهّلُای اظحّاٌَای و ىزصوغیًَ ،رٍىّبی حسی توبیش یبفتِ ّستٌذ.
ظهّلُای گیصٌسهی ٌّر اٌصژی ٌّراٌی را ةَ پیام غصتی جتسیم ىیکٍٍس.
ةا جّجَ ةَ ػکم کحاب ىدم ورود دٌسریث ةَ جعو ظهّنی گیصٌسهُای ٌّری یک غسد ةّده و
ىلاةم ىدم رصوج آکعّن از جعو ظهّنی كصار دارد.
در ةزغ دٌسریحی جيایض یافحَی ظهّلُای اظحّاٌَای ،جػساد ةیغجصی ظارحار ةؼلاب ىاٌٍس (دیعک)
وجّد داردٌ( .عتث ةَ ظهّلُای ىزصوغی) ایً اىص ةاغث ػسه کَ تعذاد هبدُ حسبس ثِ ًَر در

.c
o

سلَلّبی استَاًِای ثیشتز اس سلَلّبی هخزٍطی ثبشذ .ةٍاةصایً حسبسیت سلَلّبی
استَاًِای ثیشتز اس سلَلّبی هخزٍطی است.

ًکتِ :در صفدات ةؼلاب ىاٌٍس (یا دیعکُا ) رٌگساٌَُای جاذب ٌّر وجّد دارٌسُ .ص چلسر جػساد ایً
ةؼلابُا ةیغجص ةاػس جّاٌایی آن ظهّل در جشب ٌّر ةیغجص اظث.


در ًَر ضعیف ُو ظهّلُای اظحّاٌَای و ُو ظهّلُای ىزصوغی جدصیک ىیػٌّس ونی ظهّلُای
اظحّاٌَای ةیغجص.

-f

oo

-j

ظهّلُای ىزصوغی ةَ ىا جّاٌایی دیسن رًگ ٍ جشئیبت ظزیف اشیب را ٌیض ىیدٍُس و در ٌحیجَی جدصیک آنُا ،تصبٍیز دقیقی جّنیس
ىیػّد.
ةزغ دٌسریحی ظهّل ىزصوغی ،ىزصوغی ػکم و ةزغ دٌسریحی ظهّلُای اظحّاٌَای ،اظحّاٌَای ػکم اظث.
ةزغ ىزصوغی و اظحّاٌَای ػکم ظهّلُای گیصٌسهی ٌّر ،واجس دیعک و رٌگساٌَُای جاذب ٌّر اظث.
در پایاٌَی آکعّن ظهّلُای گیصٌسهی ٌّر ،وزیکّلُای ظیٍاپعی ذریصه ػسهاٌس و ٌلغ آنُا اٌحلال پیام خعی ةَ ٌّرون پط ظیٍاپعی
اظث.
ةا ةصرّرد ٌّر ةَ گیصٌسهُای ٌّری ،ىاده خعاس ةٌَّر در ةزغ دٌسریحی ،ججضیَ ػسه و واکٍغُایی ةَ راه ىیافحس کَ ةَ جّنیس پیام غصتی
ىٍجص ىیػّد.

to

-g
-h
-i

در ًَر قَی ُوظهّلُای اظحّاٌَای و ُو ظهّلُای ىزصوغی جدصیک ىیػٌّس ونی ظهّلُای ىزصوغی ةیغجص.

or



sh

 -eظهّلُای استَاًِای در ًَر ضعیف ٍ سلَلّبی هخزٍطی در ًَر قَی ثیشتز تحزیک ىیػٌّس.

ًکتِ  :ویحاىیً ٌّ Aغی ویحاىیً ىدهّل در چصةی اظث کَ ةصای ظارحً ىاده خعاس ةَ ٌّر در گیصٌسهُای ٌّری ازم اظث.
ػسه و وارد ىغض ىیػّد و جؼکیم کیاظيای ةیٍایی ىیدُس.

m

 -2در ػتکیَ غاوه ةص ظهّلُای گیصٌسهی ٌّرًَ ،رٍى وجّد دارد .پیام ةیٍایی جّنیس ػسه در ٌِایث جّظع عصت ثیٌبیی از پؼث چؼو رارج

Li

ًکتِ :پیام ةیٍایی اةحسا وارد کیاظيای ةیٍایی و ظپط تباهَس ػسه ،تقَیت گزدیذُ و ظپط ةَ قشز هخ در لَة پسسزی ارظال ىیػّد.

ًکتِ :ةا جّجَ ةَ ػکم کحاب درظی؛ غصب ةیٍایی رارج ػسه از ُص دو چؼو در هغش ثِ یکذیگز هیپیًَذًذ ٍ سپس جذا هیشًَذ ٍ در
ًْبیت ثزای پزداسش ثِ قشز هخ در لت پسسزی ارسبل هیشًَذ.

9

گسینه 1

گیصٌسهُای ىژكدار در ةسن اٌعان ػاىم گیصٌسهُای ةّیایی در ةیٍی و ػٍّایی و جػادنی در گّش ىیةاػس.
ظهّلُای ىژكدار در گّش و ةیٍی ُيگی جّظع ظهّلُایی از جٍط ةافث پّػؼی اخاغَ ػسهاٌس.
بررسی سایرگزینهها :
گزینه  )2گیصٌسهُای ةّیایی در رارج از گّش دارهی كصار دارٌس و جّظع اظحزّان گیجگاُی ىدافظث ٌيیػٌّس.

گزینه  )3گیصٌسهُای ةّیایی ىژكدار ُعحٍس اىا ىژكُای آٌِا در جياس ةا ىاده ىزاغی كصار دارد .خصکث ىاده ىزیاغی ٌيییجّاٌیس ظیتب
جدصیک ایً گیصٌسهُا ػّد( .ایً گیصٌسهُا ،گیصٌسه ػیيیایی ُعحٍس و ةصرّرد ىهکّلُای ػیيیایی ةَ آنُا ،جدصیکؼان ىیکٍس).
گزینه  )4پیامُای غصتی ةّیایی پط از ورود ةَ ىغض ىعحلیيا از دظحگاه نیيتیک و نّبُای ةّیایی ةَ كؼص ىذ ىیرود جیا پیصدازش و درك
اغاغات صّرت گیصد (.جّظع جااىّس پیامُای ةّیایی جلّیث ٌيیػٌّس و ةَ جااىّس ٌيیروٌس).

10
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گسینه 4

گیصٌسه ُایی کَ در پّظث وجّد دارٌس ػاىم  :درد ،ظصىا ،گصىا ،نيط و فؼار ُعحٍس کَ ةایس دكث داػحَ ةاػیس کَ گیصٌیسهُیای گفحیَ ػیسه ةیَ جیض
گیصٌسه دردُ ،يگی در ةافث ُيتٍس زیص ةافث پّػؼی ظٍگ فصػی چٍسایَ (رارجی جصیً ایَ ىصده) كصار دارٌس ،گیصٌیسه درد ٌضدیکحیصیً گیصٌیسه ةیَ
ظػح پّظث ةّده و در جياس ةا ظهّل ُای پّػؼی پّظث اظث (دكث کٍیس کَ ایً گیصٌسه ةااجص از غؼای پایَ ٌیض كصار گصفحَ و فاكس غاف پیٌّسی در
اغصاف رّد اظث)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در گّش اٌعان دو ٌّع گیصٌسه ىکاٌیکی ةا ظارحاری کو و ةیغ ىؼاةَ در ىجاری خهضوٌی و ٌیودایصهای خظّر دارٌس کَ ةَ جصجیب پیام
ػٍّایی و جػادنی ایجاد ىیکٍٍس ،گیصٌسهی ىّجّد در ىجاری ٌیودایصهای جدث جاثیص ارجػاػات درون گّش ىیاٌی كصار ٌسارد.

m

گزینه  )2در ىزاط ةیٍی دو ٌّع ظهّل پّػؼی و گیصٌسه ةّیایی خظّر دارٌس (جّجَ کٍیس کَ ظهّلُای گیصٌسه ةّیایی جػساد کيحصی دارٌس) گیصٌیسه-
ُای ةّیایی ةا جدصیک جّظع ىّنکّلُای ةّیایی ،پیام ةّیایی جّنیس کصده و ةا غصبُای درون نّب ةّیایی ظیٍاپط جؼکیم ىیدٍُس.
گزینه  )3در جّاٌَ چؼایی دو ٌّع ظهّل پؼحیتان و گیصٌسه چؼایی خظّر دارٌس کَ جٍِا گیصٌسه چؼایی ىیجّاٌس پصوجئیًُای غؼایی ویژه ةصای
اجصال ةَ ىّنکّلُای غشا داػحَ ةاػٍس.

.c
o

11

گسینه 2

ُّرىّن کّرجیضول ٌّغی ُّرىّن اظث کَ ىیجّان پصوجئیًُا را ججضیَ کٍس .ةا غيم ایً ُّرىّن و ججضیَ پصوجئیًُیای ىیادة زىیٍیَای ةیَ رصیّص
کاژن از اظحدکام اظحزّانُای دراز کاظحَ ىیػّد.

sh

بررسی سایر گزینهها :

گزینه ُّ )1رىّن رػس در اظحزّانُا دراز دارای گیصٌسه اظث و در اظحزّانُای پًِ فاكس گیصٌسه اظث.

or

گزینه ُّ )3رىّن اریحصوپّیحیً ُّرىٌّی اظث کَ ةا اثص ةا یارحَُای ةٍیادی ىیهّئیسی ظتب افضایغ رّنظازی ىیػّد .دكث داػحَ ةاػیس کَ ُيۀ
اظحزّانُای ةسن دارای ةافث اظفٍجی ُعحٍس و از ظّی دیگص اغهب اظحزّانُای ةسن دارای ىغض كصىض ُعحٍس ةٍاةصایً اظحزّانُایی وجّد دارٌس کَ
ةا وجّد ةافث اظفٍجی فاكس كسرت رّن ظازی ُعحٍس ةٍاةصایً فاكس گیصٌسه ةصای ُّرىّن اریحصوپّیحیً ُعحٍس.

12

گسینه 4

to

گزینه ُّ )4رىّن جیصوئیسی در ُيۀ یارحَُا دارای گیصٌسه اظث .ایً ُّرىّن در ىغض كصىض اظحزّان ظتب افضایغ ىصیصف آُیً و ویحیاىیً  B12در
ىغض زرد اظحزّان ةؼّد کَ در ٌحیجَ رٌّعازی افضایغ ىییاةس.

بررسی سایر گزینهها :

oo

در اٌعان کيتّد ویحاىیً Dیکی از غهم پّکی اظحزّان ىدعّب ىیػّد .ایً ویحاىیً ةاغث جشب کهعیو در رودهُا ىیػّد .اگص ایً ویحیاىیً در
ةسن ٌتاػس کهعیيی کيی جشب ػسه و از ىیضان کهعیو در اظحزّانُا کاظحَ ىیػّد .ةٍاةصایً کيتّد ویحاىیً  Dةیا ایجیاد کيتیّد کهعییو (غییص
ىعحلیو) ظتب پّکی اظحزّان ىیػّد.

m

گزینه  )1کيتّد کهعیو ىيکً اظث غهثُای ىزحهفی ُيچّن کيتّد کهعیو داػحَ ةاػس.

گزینه  )2ىصصف انکم در ىصدان و زٌان ةَ صّرت ىحفاوجی اظیب ایجاد ىیکٍس .ىیضان اظیب انکم ةَ زٌان ةیغ از ىصدان اظث.

13

گسینه 1

فقط هَرد دٍم صحیح است .

Li

گزینه  )3ىصصف ظیگار ةا جهّگیصی از رظّب کهعیو در اظحزّان ىیجّاٌس ظتب پّکی اظحزّان ةؼّد.

بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) جغییص اظحزّان ةیؼحص در ةزغ اظفٍجٍی ةّده و در ةزغ ىحصاکو اظیحزّان ىػیاةق ػیکم کحیاب درظیی جغیییصی ىؼیاُسه
ٌيیػّد.
مورد دوم) در یک اظحزّان دچار پّکی در ىلایعَ ةا اظحزّان غتیػی جػساد خفصات ىّجّد در اظحزّان کاُغ ىییاةس .اىا از ظیّی دیگیص
خجو خفصات افضایغ كاةم جّجِی ىییاةس.
مورد سوم) ُياٌػّر کَ واطح اظث در پّکی خجو جّدهُای اظحزّاٌی ةَ غّر كاةم جّجَ کاُغ پیسا ىیکٍس.
مورد چهارم) در پّکی ،ىادة زىیٍَای ىّجّد در اظحزّان ةَ غهث ٌلصان یارحَُا اظحزّاٌی کاُغ پیسا ىیکٍس.

1

:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی
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جارُای کٌذ ةصای ػٍاکصدن و جارُای تٌذ ةصای دوی صسىحص ویژه ػسهاٌس .ىیضان رٌّصظاٌی ةَ جارُای کٌذ ،ثیشتز اظث زیصا ةَ ىیضان اکعیژن ثیشتزی
ةصای فػانیث رّد اخحیاج دارٌس.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1جارُای ىاُیچَای تٌذ ةصای دوی صسىحص جزصص یافحَاٌس و جارُای کٌذ ةصای ػٍاکصدن .جارُای کٍس کهعیو را ةا ظصغث کوتـزی ةیَ ػیتکَ
آٌسوپاظيی رّد ةازىیگصداٌٍس؛ پط جػساد کاٌالُای ٌاكم کهعیو کَ ایً یّن را ةَ ػتکَ آٌسوپاظيی ةازىیگصداٌٍس ،در جارُای کٌذ ،کوتـز از جارُیای

تٌذ اظث.

گزینه  )2جارُای ىاُیچَای جٍس ةصای ةهٍسکصدن وزٌَ و جارُای کٍس ةصای دوی ىاراجّن جزصصیاٌس .ىیضان رٌگساٌیَ كصىیض ىیّگهیّةیً درجارُیای جٍیس،کو
اظث.

m

گزینه  )3جارُای ىاُیچَای تٌذ ةصای ةهٍسکصدن وزٌَ و جارُای ىاُیچَای کٌذ ةصای دوی ىاراجّن ویژه ػسهاٌس .جارُای ىاُیچَای جٍس ةیؼحص اٌصژی رّد
را ةَ روش ةیُّازی ةَدظث ىیآورٌس .در ٍُگام جٍفط ةیُّازی اکحیکاظیس جّنیس ىیػّد .پط در جارُای ىاُیچَای تٌذ جّنیس اکحیک اظییس ثیشتز

.c
o

جارُای
اظث.بافت ماهیچهای :
کٌذهای
یاخته
ازانواع

یارحَُای ىاُیچَای را ىیجّان ةَ دو ٌّع یارحَُای جٍس و کٍس جلعیو کصد.
ایً جلعیوةٍسی ةصاظاس ظصغث اٌلتاض اظث ُ ،ياٌػّر کَ از ُص جار ىػهّم اظث ،جار کٍُس ،جاری اظث ظصغث اٌلتاض پاییٍی دارد و جار جٍُس ةصغکط!
ثسیبری اس ىاُیچَُای ةسن ُص دو ٌّع یارحَ را دارٌس.

sh

الف) تار ماهیچهای کُند (قرمز) :

 .aجار ىاُیچَای ٌّع کٍس ،ةصای خصکات اظحلاىحی
(اٌلتاضُای غّاٌی) ىاٌٍس ػٍاکصدن ویژه ػسهاٌس( .کارةصد)

or

یبدآٍری  :ةصای اٌلتاض طَاًیتز ،ىاُیچَُا از اظیس ُای چصب
اظحفاده ىیکٍٍس.

 .bایً جارُا ىلسار زیادی رًگداًِ قزهش ةَ ٌام هیَگلَثیي

تزکیت  :گّیچَ كصىض ظصػار از ّوَگلَثیي اظثُ .يّگهّةیً،

پزٍتئیٌی اظث کَ از چِار رػحَ پهیپپحیسی جؼکیم ػسه اظث.

oo

ُص رػحَ ،ةَ یک گصوه غیزپزٍتئیٌی ةَ ٌام ِّن ىحصم اظث.

to

(ػتیَ ُيّگهّةیً) دارٌس کَ ىیجّاٌٍس ىلساری اکسیژى را ذریصه کٍٍس.

ُص گصوهِ ُِو یک اجو آًُ دارد کَ ىیجّاٌس ةَ غّر ةصگؼثپشیص ةَ یک هَلکَل اکسیژى ىحصم ػّد؛ یػٍی ایٍکَ اکعیژنِ ىحصم ػسه ،جّاٌایی
جسا ػسن از ُيّگهّةیً را ٌیض دارد.
ًکتِ  :جارُای ىاُیچَای کٍُسٌ ،عتث جارُای جٍُس ،ىیّگهّةیً (رٌگساٌَ كصىض) ثیشتزی دارٌس و ةَ ُيیًدنیم قزهشتز دیسه ىیػٌّس.

m

 .cایً جارُا ةیؼحص اٌصژی رّد را ةَ روش َّاسی ةَ دظث ىیآورٌس.

ًکتِ  :ىلسار هیتَکٌذری در یارحَُای ىاُیچَای کٍُس از جٍس ةَ دنیم فصآیٍسُای جٍفط یارحَای ُّازی ،ةعیار ثیشتز اظث.

)a
)b
)c
)d
)e
)f

جارُای ىاُیچَای جٍس (یا ظفیس) سزیع هٌقجط ىیػٌّس.

ایً جارُا ىعئّل اٌجام اًقجبضبت سزیع ىثم دوی ظصغث و ةهٍسکصدن وزٌَاٌس.

Li

ب) تار ماهیچهای کُند (سفید) :

ایً جارُا جػساد ىیحّکٍسری و هیَگلَثیي کوتزی دارٌس.

اٌصژی رّد را ةیؼحص از راه جٍفط ثیَّاسی ةَ دظث ىیآورٌس.

ایً جارُا ظصیع اٌصژی رّد را از دظث ىیدٍُس و خستِ ىیػٌّس.

افصاد کو جدصك ،جارىاُیچَای جٍس ةیؼحصی ُعحٍس کَ ةا ٍرسش ،جارُای ٌّع تٌذ ةَ ٌّع کٌذ جتسیم ىیػٌّس.

چند نکته مهم :
 -1در هر دو نوع تار ماهیچهای گفته شده میوگلوبین و هسته و میتوکندری یافت میشود ،فقط وواتطتوب باشطه در تارهطای کتنطد ت طداد
میوگلوبین و میتوکندری بیشتر اتت.
 -2در هر دو نوع تار ماهیچهای گفته شده گلوکس به عنواب توخت اصلی یاخته مصرف میشود ولی نوع توختن آب متفاوت اتت.
(تنفس یاختهای در کند  :هوازی ،تنفس یاختهای در تند  :بیهوازی)
 -3هر دو نوع یاخته ماهیچهای با تحریکات عصبی منقبض می شوند و فرآیندهای انقباضی در هر دو یکساب اتت.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم
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ةا اٌلتاض ىاُیچَُا و کّجاه ػسن ظارکّىصُا ،رػّط  Zةَ ىیاٌۀ ظارکّىص ٌضدیک ىیػٌّس .غظات ةیً دٌسهای دارهی ،در غی فصایٍس ةیازدم
غيیق ىٍلتض ىیػٌّس و در خیً ةازدم ظتب کاُغ فؼار ُّای ػغ ىیػّد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  1و  )3در خانث غتیػیُّ ،ای ػغُا و کیعَُای ُّایی رانی ٌيیػّد .خحی پط از یک ةازدم غيیق ٌیض ىلیساری ُیّا در ػیغُا
ةاكی ىیىاٌس.
گزینه  )2ةازدم فصایٍسی غیصفػال ةّده و در ٌحیجَ ةَ اظحصاخث دراىسن ىاُیچَُای دىی رخ ىیدُس.

16

گسینه 4

m

بررسی همهی گزینهها :

.c
o

گزینه الف) اغلت زردپیُای دو اٌحِای ىاُیچَ ،ةَ اظحزّانُای ىزحهف ىحصم ىیػٌّس .ةصای ىثال در زردپی ىاُیچیۀ ظیصیٍی کّچیک و
ةصری ىاُیچَُای ىحصم ةَ اظحزّان کحف ،زردپیِ دو ظص ىاُیچَ ةیً دو اظحزّان ىزحهف ٌیعث.
گزینه ب) ثیشتز اٌصژی ازم ةصای اٌلتاض ىاُیچَُا از ظّرحً گهّکض ةَ دظث ىیآیس .در ىاُیچَُا گهیکّژن ةَ صّرت ذریصه وجیّد دارد و

sh

در صّرت نضوم ةَ گهّکض ججضیَ ىیػّد .ىاُیچَُا ةصای اٌلتاض غّاٌیجص ،از اظیسُای چصب اظحفاده ىیکٍٍس .کصآجیً فعفات ٌییض ىییجّاٌیس ةیا دادن
فعفات رّد ،ىّنکّل  ATPرا ةَ ظصغث ةازجّنیس کٍس.
هذت اًقجبض

ةصری

کصاجیًفعفات

کّجاه و غّاٌی

ةصری

اظیسُای
چصب

غّاٌی

غانتاً ةیُّازی
↓
ىیحّکٍسری کو
↓
جّنیس اکحیک اظیس
↓
جدصیک گیصٌسة درد

ُّازی
↓
ىیحّکٍسری زیاد
↓
اظحفاده از اظیسُای چصب
↓
افضایغ جشب اظیس چصب

or

اغهب

گهّکض

کّجاه

جٍس

کٍس

to

oo

اًزطی هصزفی در هبّیچِّبی اسکلتی

هٌجع اًزطی

یبختٔ هبّیچِای

گزینه ج) ٌدّة اجصال ىاُیچَ ةَ اظحزّان غّری اظث کَ هعوَاً ةا جغییص کّجاُی در غّل ىاُیچَ ،اظحزّان ةَ اٌسازة زیادی جاةَجا ىیػّد.

m

گزینه د) یارحَُای ىاُیچَای را ىیجّان ةَ دو ٌّع یارحَُای جٍس و کٍس جلعیو کصد .ایً جلعیوةٍسی ةصاظاس ظصغث اٌلتاض اظث .ةعییاری
از ىاُیچَُای ةسن ُص دو ٌّع یارحَ را دارٌس.

Li

17

گسینه 3

پیک ػیيیایى کّجاه ةصد یا ُيان ٌاكم غصتی  ،ةا جغییص ٌفّذ پشیصی غؼای یارحَ پط ظیٍاپعی ةَ یّن ُا ،پحاٌعیم انکحصیکیی اییً یارحیَ را
جغییص ىی دُس .ةصاظاس ایٍکَ ٌاكم غصتی جدصیک کٍٍسه یا ةازدارٌسه ةاػس ،یارحَ پط ظیٍاپعی جدصیک یا ىِار ىى ػّد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1پیک ُاى ػیيیایى دورةصد  ،در ظيث ظیاُصگى ىّیصگ ةَ دٌتال کاُغ فؼار جصاوػى و غهتَ فؼار اظيضى ةص آن ةیَ ىیّیصگ وارد
ىى ػٌّس ؛ جّجَ داػحَ ةاػیس کَ در غّل ىّیصگ فؼار اظيضى ُيّاره ثاةث اظث.
گزینه  )2پیک ُاى ػیيیایى ةا فصآیٍس اگضوظیحّز و ىصصف اٌصژى ةَ فظاى ةیً یارحَ اى وارد ىى ػٌّس ؛ ُصگض ریضکیعیَای از یارحیَ ُیاى
جصػدى ةَ ایً فظا وارد ٌيى گصدد.

گزینه  )4ىّیصگ ُایى ةا ىٍافش زیاد و غؼاى پایَ طزیو  ،ىّیصگ ُاى ىٍفش دار ُعحٍس کَ در جياىى غسد درون ریض كاةم ىؼاُسه ُعیحٍس ؛
اىا جّجَ داػحَ ةاػیس جياىى پیک ُاى درون ریض كصار ٌیعث از غسد درون ریض جصػح ػٌّسُّ .رىّن ُا ىيکً اظیث از ییک ظیهّل درون رییض
ىّجّد در یک اٌسام  ،ةَ رّن وارد ػٌّس کَ در ایً صّرت وارد ىّیصگ ُاى ىٍفش دار ٌيى ػٌّس.

:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی
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ُّرىّن رػس ىحصػدَ از غسه ُیپّفیض  ،جٍظیو کٍٍسه اٌسازه كس فصد اظثُ .یپّفیض ٌعیتث
ةَ ٌِر ( جااىّس ) کَ ىدم پصدازش اونیَ و جلّیث اغاغات خعى اظث در ظػح پیاییً
جصى كصار گصفحَ اظث.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1غسه اى کَ جّاٌایى جٍظیو ریحو ُاى ػتاٌَ روزى را ةصغِسه دارد  ،غسه روىغیضى
اظث ؛ غتق ػکم کحیاب درظیى  ،غیسه اپیى فییض ةیااجص از ةصجعیحگى ُیاى چِارگاٌیَ و
ةصجعحگى ُاى چِارگاٌَ ةااجص از ىزچَ کَ ىصکض جٍظیو وطػیث و جػادل ةسن اظیث كیصار
دارد.

m

گزینه  )2غسه زییصٌٍِر  ،فػانییث ُیاى غصیتى و درون رییض ةیسن را جٍظییو ىیى کٍیس.

.c
o

ُیپّجااىّس ةااجص از ُیپّکاىپ ( ةزؼى از نیيتیک کَ در خافظَ ٌلغ دارد) كصار گصفحیَ
اظث.

گزینه  )4غسد جیصوئیس و پاراجیصوئیس وظیفَ جٍظیو ىیضان کهعیو رٌّاب را ةصغِسه دارٌیس.
ُص دو ایً غسه ُ ا در ٌّاخى گصدن كصار داػحَ و ٌعتث ةَ غسه جیيیّس کیَ ىدیم ةهیّغ و
جيایض گصوُى از نٍفّظیث ُا اظث ،در ظػح ةااجصى كصار دارٌس.

sh
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or

ةزغ پؼیً غسه زیصىغضى داراى ظارحارى درون ریض اظث و جّاٌایى جصػح ُّرىّن از رّد را داردُّ .رىّن ُاى ىدصك ایً ةزغ وظیفَ جٍظیو کار
ظایص غسد را ةصغِسه دارٌس .ایً ُّرىّن ُا ىى جّاٌٍس ةص غيهکصد غسد جٍعى  ،جیصوئیس و فّق کهیَ جاثیص داػحَ ةاػٍس .پیط جصػیدات غیسه اپیى فییض
(روىغضى) جدث جاثیص غسه زیصىغضى و زیصٌٍِر ٌيى ةاػس.

to

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ةزغ پیؼیً غسه ُیپّفیض از ظایص ةزغ ُا ةضرگحص اظث ؛ ایً ةزغ داراى ارجتاط رٌّى ةا زیصٌٍِر ( ىصکض جٍظیو گصظٍگى ) اظیث .غیسه

oo

زیصٌٍِر از غصیق ُّرىّن ُاى آزادکٍٍسه و ىِارکٍٍسه رّد  ،فػانیث ةزغ پیؼیً غسه زیصىغضى را کٍحصل ىى کٍس.

گزینه  )2ةزغ پعیً غسه زیصىغضى داراى ارجتاط غصتى (غیصرٌّى) ةا زیصٌٍِر اظثُّ .رىّنُایى کَ در یارحَُاى غصتى زیصٌٍِر ظٍحض ىىػٌّس
(طس ادرارى و اکعى جّظیً) ،پط از ظارحَ ػسن در ایً كعيث در ُیپّفیض پیؼیً ذریصه ػسه جا در ىّاكع ىّرد ٌیاز ةَ درون رّن جصػح ػٌّس.

گزینه  )3جياىى ةزغ ُاى ایً غسه ( پیؼیً  ،ىیاٌى و پعیً ) در جياس ىعحلیو ةا پصده ىٍٍژ كصار ىى گیصٌس ؛ از آٌجا کَ غيهکصد ةزغ ىییاٌى در
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m

اٌعان ةَ رّةى ىؼزص ٌؼسه اظثٌ ،يىجّان گفث جياىى ةزغ ُاى ایً غسه از رّد ُّرىٌّى را جصػح ىى کٍٍس.

بررسی سایر گزینهها :

Li

ُّرىّن رػس ،صفدات غظصوفى را در ٌضدیکى دو ظص اظحزّان ُاى دراز جدث جاثیص كصار ىى دُس .در دو ظیص اظیحزّانُیاى دراز ظیهّلُیاى ةافیث
اظحزّاٌى اظفٍجى و فؼصده وجّد دارد؛ پط صفدات رػس در ىیان ظهّلُاى ةافث اظحزّاٌى اظفٍجى و فؼصده كصار دارٌس.
گزینه ُّ )1رىّن ُاى ىّثص ةص جػادل آب ُّ ،رىّن ُاى پصواکحیً  ،طس ادرارى و آنسوظحصون ُعحٍس ؛ ُّرىّن طس ادرارى در ظهّل ُاى زیصٌٍِر
و پصواکحیً در ظهّل ُاى ُیپّفیض پیؼیً ظٍحض ىىػٌّس .جصػح ایً دو از غسه ُیپّفیض اٌجام ىى ػّد ؛ اىا آنسوظحصون از ةزیغ كؼیصى غیسه فیّق
کهیَ ةَ رّن ىى ریضد.

گزینه ُّ )2رىّن اکعى جّظیً در رخو و غسد پعحاٌى گیصٌسه دارد ؛ ایً ُّرىّن  ،ىٍجص ةَ افضایغ اٌلتاطات رخو و غسد پعحاٌى ىى ػیٌّس .رخیو
داراى ىاُیچَ صاف اظث کَ خاوى ظهّل ُاى دوکى ػکم و ظاُصى ةسون رع ُعحٍس.
گزینه ُّ )3رىّن افضایٍسه گهّکض رّن کَ ىى جّاٌس ایً غيم را ةا ججضیَ گهیکّژن اٌجام دُس  ،ىيکً اظث ُّرىّن گهّکاگّن ةاػس ؛ ىى داٌییو کیَ
ُّرىّن ُاى ىحصػدَ از پاٌکصاس  ،جدث جٍظیو ُّرىّن ُاى ىدصك غسه ُیپّفیض پیؼیً كصار ٌسارٌس.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم
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فقط هَرد دٍم صحیح است .
بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) جغییص در ٌزعحیً رع دفاغی روشُایی ةَ کار گصفحَ ىیػّد کَ در ةصاةص غیف ٍسیعی از ىیکصوبُا ىؤثص اظیث .ةٍیاةصایً،
ایً ظازوکارُا ةصروی ةصری از غّاىم ةیياریزا جأثیص گشار ٌیعحٍس.
مورد دوم) پّظث ،غصق ،ىزاط ،ىزاط ىژك دار در دظحگاه جٍفعی ،نیضوزیو ىّجّد در ةضاق ،اظیس ىػسه ،اػیک ،غػعیَ ،ظیصفَ ،اظیحفصاغ،
ىسفّع و ادرار از جيهَ ظازوکارُای جزعحیً رع دفاغی ةسن ُعحٍس .رع اول دفاغی ةسن جّاٌایی جؼزیص یارحَُا را ٌسارد و ػٍاظایی یارحَُای
رّدی از غیصرّدی از رع دوم دفاغی آغاز ىیػّد.

m

مورد سوم) ٌظصیۀ ىیکصوةی ةیان ىیکٍس کَ ىیکصوبُیا ىیجّاٌٍیس ةیيیاریزا ةاػیٍس .پییغ از ارائیۀ ٌظصییۀ ىیکصوةیی ،غيهکیصد ةصریی از

.c
o

ظازوکارُای ٌزعحیً رع دفاغی ةسن ُيچّن ٌدّة فػانیث ىػسه جا خسودی ػٍارحَ ػسه ةّد.
مورد چهارم) ةا جّجَ ةَ ٌّع ظازوکار از ىّاد ىزحهفی غهیَ ىیکصوبُا اظحفاده ىی ػّد؛ ىادة چصب پّظث و اظیس ىػسه ةا راصیث اظیسی
رّد در از ةیً ةصدن ىیکصوبُا ٌلغ دارٌس.

sh
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ُيۀ غّاىم ةیياریزا را ٌيیجّان ةا ةیگاٌَ رّاری از ةیً ةصد .در ةصاةص غّاىم ةیياریزای ةضرگجصی ىثم کصمُای اٌگم کَ كاةم ةیگاٌَرّاری ٌیعحٍس،
ائّزیٍّفیمُا ىتارزه ىیکٍٍس .ائّزیٍّفیمُا ةَ جای ةیگاٌَرّاری ،ىدحّیات داٌَُای رّد را ةَ روی اٌگم ىیریضٌس .فػالظازی نٍفّظیثُا ىیجّاٌیس
در گصهُای نٍفی و ةَ کيک یارحَُای دٌسریحی صّرت ىیگیصد ٌَ( .درػثرّارُا)

or

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2یارحَُای ىصدة آنّده ةَ ویصوس و یا ظصغاٌی ػسه ،جّظع درػثرّارُا ةیگاٌَرّاری ىیػٌّس.

to

گزینه  )3در فصایٍس انحِاب ،درػثرّارُا طيً جّنیس پیک ػیيیایی ىیکصوبُا را ةیگاٌَرّاری ىیکٍٍس.

گزینه  )4درػثرّارُایی کَ در کتس و غدال كصار دارٌس ،ایً اٌسامُا را از گّیچَُای كصىض ىصده پاکعازی ىیکٍٍس.

oo
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یارحَُای دٌسریحی ،درػثرّارُا و ىاظحّظیثُا اٌّاغی از یارحَُای ایيٍی ُعحٍس کَ واجس جّاٌایی ةیگاٌَ
رّاری اٌس و جٍِا در ةافثُا یافث ىیػٌّس .ةیگاٌَرّارُا جضئی از رع دوم دفاغی ةسن(دفاع غیص ارحصاصی)
ُعحٍس .ةٍاةصایً غهیَ اغهب غّاىم ةیگاٌۀ رارجی در ةافثُای ةسن ةَ یک ػکم غيم ىیکٍٍس.
گزینه  )1ىاظحّظیثُا در ةزغُایی از ةسن کَ ةا ىدیع ةیصون در ارجتاطاٌس(ةافثُا) ،ةَ فصاواٌی یافث

گزینه  )2یارحَُای دٌسریحی در ةزغُایی از ةسن کَ ةا ىدیع ةیصون در ارجتاطاٌس ،ىثم پّظث(ایۀ اپیدرم)
و نّنۀ گّارش ،ةَ فصاواٌی یافث ىیػٌّس .ایً یارحَُا غیاوه ةیص ةیگاٌیَرّاری ،كعیيثُایی از ىیکیصوب را در
ظػح رّد كصار ىیدٍُس .ةٍاةصایً یارحَُای دٌسریحی پط از ػٍاظایی غاىم ىیکصوةی ،آنُا را را از ةیً ةصده و
كعيثُایی از ىیکصوب را در ظػح رّد كصار ىیدٍُس.

Li

ىیػٌّس .ىاظحّظیثُا ىادهای ةَ ٌام ُیعحاىیً جصػح ىیکٍٍسُ .یعحاىیً رگُا را گؼاد و ٌفّذپشیصی آنُا
را زیاد ىیکٍس .گؼاد ػسن رگُا ةاغث افضایغ جصیان رّن و خظّر ةیغجص گّیچَُای ظفیس ىیػّد.

m

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )3یارحَُایی ةَ ٌام ىٌّّظیثُا از یارحَُای ىیهّئیسی ىغض كصىض اظحزّان جّنیس ىیػٌّس .ایً
یارحَُا در رّن كصار دارٌس و پط از ورود ةَ ةافث ةَ درػثرّارُا(ىاکصوفاژُا) و یا یارحَُای دٌسریحی جتسیم
ىیػٌّس .ىٌّّظیثُا فاكس داٌَ ُعحٍس.

آنالیس سوال

نوع سوال  :استدالی و خط به خط و مفهومی ،دامدار هبحث سوال  :فاگوسیتها ()115

سطح سوال  :نسبتا سخت

:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

یاختههای دارینهای نوعی یاخته بیگانهخوار هستند ،هر آنچه که باید راجب یاختههای دارینهای بدانید :

 .aىٌّّظیثُا غی فصآیٍس دیاپسز از ىٍافش ىّجّد در دیّاره ىّیصگُا (یارحَُای ظٍگفصش ظاده) غتّر کیصده (دیاپیسز) و وارد ةافثُیای ةیسن
ىیػٌّس .پط از رصوج ىٌّّظیثُا از رّن ةَ یارحَُای داریٍَای جتسیم ىیػٌّس.

 .bیارحَُای داریٍَای ًویتَاًٌذ وارد جصیان رّن ػٌّس و جّاٌایی دیاپسز ٌسارٌس.
 .cیارحَُای داریٍَای دارای اًشعبثبت دًذریتهبًٌذ ُعحٍس.

 .dیارحَُای دٌسریحی در ةزغُایی از ةسن کَ ةا ىدیع ةیصون در ارجتاطاٌس،
ىثم پّظث و نّنۀ گّارش ،ةَ فصاواٌی یافث ىیػٌّس.

ًکتِ  :در ةزغ اپیدرم پّظث ،اةَای یارحَُای زٌسه ،یارحَ داریٍَای خظّر دارد.

m

 .eایً یارحَُا جّاٌایی ػٍاظایی غّاىم ةیياریزا ةصاظاس ویژگی غيّىی آنُا ةّده
و ىیجّاٌٍس فاگّظحّز (ةیگاٌَرّاری) اٌجام دٍُس.
 .fیارحَُای داریٍَای كعيثُایی از ىیکصوب را در ظػح رّد كصار ىیدٍُس ظپط رّد را
ةَ گصهُای نٍفاوی ٌضدیک ىیرظاٌٍس ،جا ایً كعيثُا را ةَ یارحَُای ایيٍی ارائَ کٍٍس.

.c
o

ًکتِ هْن  :یارحَُای داریٍَای در گصهُای نٍفی ىؼاُسه ىیػٌّس ونی ةصراف
ىاکصوفاژُا ،در ایً ٌّاخی ىعحلص ٌیعحٍس.

sh

ًکتِ  :در ىایع نٍفی و گصهُای نٍفاوی یارحَُای ةیگاٌَرّار خاصم از دیاپسز ىٌّّظیث
(ىاکصوفاژ و یارحَ داریٍَای) ىؼاُسه ىیػٌّس.
 .gیارحَُای داریٍَای ةا ارائَ ةزؼی ازىیکصوب ةَ یارحَُای نٍفّظیث ( Tو  )Bظتب
فػال ػسن ایً یارحَُا و ػٍاظایی ارحصاصی غاىم ةیگاٌَ جّظع ایً یارحَُا ىیػٌّس.

تَجِ  :یارحَُای نٍفّظیث فػال ػسه پط از ػٍاظایی غاىم ةیگاٌَ جّظع گیصٌسه آٌحیژٌی ظػح رّد ،رػس کصده و جلعیو ىیحّز اٌجام ىیدٍُس.
ًکتِ  :در ایٍجا ىا ػاُس ٌّغی ُيکاری ةیً دفاع غیصارحصاصی یا ارحصاصی ُعحیو.

تَی خَى ّیچَقت دیذُ ًویشي!

or

یِ ًکتِ خیلییی پزکبرثزد ٍتکزاری  :یارحَ ُای ىاکصوفاژ و دٌسریحی ،فاكس دیاپسز (غتّر از دیّاره ىّیصگ) ُعحٍس،
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to

ًکتِ  :ایً یارحَُا ىثم جيّم گّیچَُای ظفیس ،یارحَُای رّدی رو از ةیگاٌَ جؼزیص ىیدن!

بررسی سایر گزینهها :

oo

در پاظذ ایيٍی اونیَ ،نٍفّظیث Bغیص فػال ،فػال ىیػّد ،در ایً خانث ٌّع جسیسی از نٍفّظیثُای غیص فػیال جّنییس ٌيیگیصدد .پییغ از پاظیذ
ایيٍی اونیَ ،نٍفّظیثُای غیص فػال ةَ وجّد آىسهاٌس.

m

گزینه  )1یارحَُای دٌسریحی غاوه ةص ةیگاٌَرّاری ،كعيثُایی از ىیکصوب را در ظػح رّد كصار ىیدٍُس .ظیپط ریّد را ةیَ گصهُیای نٍفیاوی
ٌضدیک ىیرظاٌٍس ،جا ایً كعيثُا را ةَ یارحَُای ایيٍی (نٍفّظیثُا) ارائَ کٍٍس .در ایً فػانیث؛ نٍفّظیث Tغیصفػال ةَ فػال جتسیم ىیػّد.

گزینه  )2ةا جّجَ ةَ ػکم کحاب درظی  ،پادجًُا ةا اثص ةص روی آٌحیژنُای ظػح ویصوسُا و ةاکحصیُا ظتب غيهکیصد رٍثیی ظیازی ىیگصدٌیس،

Li

ظپط درػثرّارُا وارد غيم ػسه و غيم ةیگاٌَرّاری را اٌجام ىیدٍُس.

گزینه  )4فػال ظازی نٍفّظیثُایTو Bةَ کيک نٍفّظیثُایTکيک کٍٍسه صّرت ىیگیصد ،اگص نٍفّظیثُایTکيک کٍٍسه آظییب ةتیٍٍیس،
غيهکصد نٍفّظیثُایTو Bدچار ارحال ىیػّد.

25

گسینه 2

ٌّجصوفیمُا ةَ یارحَُای واکٍغ ظصیع ىػصوف ُعحٍس ،ایً یارحَُا كسرت فاگّظیحّزی ةاایی دارٌس ،یارحَُای داریٍَُای در ایَ اپیدرم پّظث
كصار دارٌس و فاگّظیحّز غّاىم ةیياریزا را ةصغِسه داػحَ و ظتب فػال ػسن نفّظیثُا ىیػٌّسُ .صدوی یارحَ ٌامةصده فاكس جّاٌایی جصػح ىاده
گؼادکٍٍسه رگُا (ُیعحاىیً) ُعحٍسُ( .یعحاىیً جّظع ىاظحّظیثُا و ةازوفیمُا جصػح ىیػّد)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه ٌّ )1جصوفیمُا ٌّغی گّیچَی ظفیس ُعحٍس و ىیجّاٌٍس از رّن وارد ةافث ػٌّس( .دیاپسز دارٌس) ىاکصوفاژُا یا درػثرّارُا فاكس ایً جّاٌایی ُعحٍس.
گزینه  )3یارحَُای راغصه ،دارای گیصٌسهی آٌحیژٌی ارحصاصی ُعحٍس ونی ٌّجّرفیمُا در دفاع غیصارحصاصی ػصکث دارٌس و فاكس ایً گیصٌسه ةص
ظػح غؼای یارحَای رّد ىیةاػٍس.
گزینه ٌّ )4جصوفیمُا پط از دیاپسز و ورود ةَ ةافث ةا خصکات آىیتی در ةافث خصکث ىیکٍٍس و غاىم ةیياریزا را ىیةهػٍس (ةیگاٌَرّاری)
در خانی کَ یارحَُای کؼٍسه غتیػی ،فاكس جّاٌایی ةیگاٌَ رّاری ُعحٍس.
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گَیچِّبی (گلجَل) سفیذ

* ُياٌػّر کَ در جصیان ُعحیس ثیشتزیي جػساد غٍاصص یارحَی رّن در ىغض اظحزّان ظارحَ ىیػٌّس در ىغض كصىض اظحزّان یارحَُای ةٍیادی وجّد دارد کَ
جّاٌایی جلعیو ةاایی دارٌس .گهتّلُای ظفیس و گهتّلُای كصىض خاصم جلعیو ىیحّز یارحَُای ةٍیادی و جيایض یارحَُای خاصم از جلعیو ُعحٍس.

* هْنتزیي ةزغ دٍهیي خط دفبع غیزاختصبصی ىصةّط ةَ گهتّلُای ظفیس اظث.

تَجِ :تب ایٌجب فبگَسیتّب ثزرسی کزدین .حبل هیخَاّین ّوِی گلجَلّبی سفیذ را ثِ صَرت تزکیجی ،هفَْهی ٍ ثِ رٍش یک رقویّب ثگَیین.

m
.c
o
sh

ًکتِ خیلییییییی هْن ّ :وِ گَیچِّبی سفیذ ،تَاًبیی خزٍج اس خَى را دارًذ.

فزآیٌذ تزاگذری (دیبپذس) :

or

فصایٍس غتّر گّیچَُای ظفیس را از دیَارٓ هَیزگّب ،تزاگذری (دیبپذس) ىیٌاىٍس.

to

ةیً یارحَُای پّػؼی ُيَ ىّیصگُای رٌّی اٌعان (ةَ جض ىغض) فظای ةیً یارحَی وجّد

Li

ىیکٍٍس در اداىَ پط از آزاد ػسن ىّاد جاذب گهتّل ظفیس؛ ٌّجصوفیمُا و ىٌّّظیثُا از
رّن رارج ػسه (دیاپسز) و وارد ٌاخیَ آظیب دیسه ىیػٌّسٌّ .جصوفیمُا ػصوع ةَ فاگّظیحّز
ذرات رارجی ىیکٍٍس.

m

در اثتذا ىاکصوفاژُایی کَ در ىدم آظیبدیسه خظّر دارٌس ةا ذرات رارجی ػصوع ةَ ىتارزه

oo

داردّ .وِ گهتّلُای ظفیس از جيهَ ٌّجصوفیمُا و ىٌّّظیثُا ىیروٌس و ةَ ایً ىٍافش
ىیچعتٍس و ةػس ةزؼی از گهتّل ظفیس وارد ىٍفش ىیػّد و در اداىَ کوکو ظیحّپاظو
رّد را از ىٍفش غتّر ىیدُس جا در ٌِایث جيام گهتّل ظفیس از ىٍفش غتّر کٍس و وارد ىایع
ىیانةافحی ىیػّد.
در طيً ُصچلسر ٌفّذپشیصی ىّیصگُا ةیؼحص ةاػس گهتّلُای ظفیس راخثجص دیاپسز
ىیکٍٍس.

:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

* اًَاع گَیچِّبی سفیذ داًِدار ثِ صَرت سیز است :

ًَ -aتزٍفیلّب

 -1دارای ُعحَ  3جا  5كعيحی ُعحٍس.
 -2جدصك زیادی دارٌس( .چُعث و چاةُک!!)
 -3ةا پسیسهی فاگّظیحّز و گّارش درون یارحَای (ةَ وظیهَی آٌضیوُای نیضوزىی) ىّجب از ةیً رفحً ذرات رارجی
ىیػٌّس .در طيً وظیفَی اصهی آنُا فاگّظیحّز و ىحاػی کصدن ذرات رارجی اظث.
 -4اونیً گهتّلُای ظفیسیاٌس کَ از رّن رارج ػسه (غی دیاپسز) و وارد ٌاخیَ آظیب دیسه ىیػٌّس.
 -5در ةافثُا دارای خصکث آىیتی ةّده و غی خصکث آىیتی غّاىم ةیياریزا را فاگّظیحّز ىیکٍٍس.
 -5در خَى کزٍی ثَدُ ٍ حزکت آهیجی ًذارًذ.

m

.c
o

 -5از آنُا ةَ غٍّان ٌیصوُای واکٍغ ظصیع یاد ىیػّد.
ٌّ -8جصوفیمُا از جيهَ ةیگاٌَرّارُاظث ونی از یارحَُای گّیچَ ظفیس ىدعّب ىیػّد.
ًکتِ ٌّ :جصوفیمُا از جلعیو یارحَُای ةٍیادی ىغض اظحزّان و جيایض یارحَُای ةٍیادی

ىیهّئیسی خاصم ىیػٌّس.

ًکتِ  :غتق ػکم کحاب درظی ُص ةزغ از ُعحَُای چٍس كعيحی ٌّجصوفیمُا جّظع
اظث.

ةاٌسُای ٌازکی ةَ یکسیگص ىحصم

تزکیت ٌّ :جصوفیمُای دارای هیبىیبختِ داًِدار ُعحٍس ،ایً داٌَُا رٍشي ٍ ریش ىی-

sh

ةاػٍس.

or

تزکیت  :ائَسیٌَفیلّب دارای هیبىیبختِ داًِدار

ًکتِ  :ائَسیٌَفیلّب از جلعیو یارحَُای ةٍیادی ىغض اظحزّان و جيایض یارحَُای ةٍیادی
ىیهّئیسی خاصم ىیػٌّس.

oo

ُعحٍس ،ایً داٌَُا رٍشي ٍ دُرشت ىیةاػٍس.

to

 -bائَسیٌَفیلّب
 -1دارای ُعحَ دو كعيحی دىتهی ػکماٌس.
 -2از ٌظص ظاُصی ةَ ٌّجصوفیمُا ػتاُث دارٌس.
 -3ةصاظاس ىحً کحاب ةصراف ٌّجصوفیمُا فاكس فاگّظیحّز
ُعحٍس.
 -4جػساد ائّزیٍّفیمُا در غفٌّثُای اٌگهی افضایغ ىییاةس
و ةا ىدحّیات داٌَُای رّد ىیجّاٌٍس اٌگمُا را ٌاةّد کٍٍس.

ًکتِ  :ائّزیٍّفیمُا جّاٌایی جّنیس و جصػح ُیعحاىیً ٌسارٌس.

 -2ةَ ىّاد خعاظیثزا خعاساٌس و در ایً خانث ّیستبهیي جصػح ىیکٍٍس.
* ّیستبهیي هَجت گشبدی رگّب هیشَد.

Li

 -cثبسٍفیلّب
 -1دارای ُعحۀ دو كعيحی روی ُو افحاده ُعحٍس.

m

ًکتِ  :کصم کسو ٌّغی اٌگم دارهی (رارج از ىدیع دارهی) اظث کَ در دظحگاه گّارش آدىا زٌسگی ىیکٍس.

ًکتِ ُ :یعحاىیً جصػح ػسه از ةازوفیمُا و ىاظحّظیثُا در ٍُگام ةصرّرد ةا ىاده خعاظیثزا ةصراف ُیعحاىیً آزاد
ػسه در ٌاخیَ انحِاب ىیجّاٌٍس ظتب ةصوز عائن حسبسیت ػّد.

تزکیت  :فصآیٍس جصػح ُیعحاىیً از ةازوفیمُا و ىاظحّظیثُا ثزٍىراًی (اگشٍسیتَس) اظث .ةصای وكّع فصآیٍس اگضوظیحّز ةَ ٌ ATPیاز ىیةاػس.

تزکیت  :ثبسٍفیلّب دارای هیبىیبختِ داًِدار ُعحٍس ،ایً داٌَُا تیزُ ىیةاػٍس.

ًکتِ  :ثبسٍفیلّب از جلعیو یارحَُای ةٍیادی ىغض اظحزّان و جيایض یارحَُای ةٍیادی ىیهّئیسی خاصم ىیػٌّس.
* اًَاع گَیچِّبی سفیذ ثذٍىداًِ ثِ صَرت سیز است :
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* گَیچِّبی سفیذ ثذٍىداًِ دارای ُعحَ ثشرگی ُعحٍس کَ دیگص چٍس كعيحی ٌیعث و ظیحّپاظو ایً یارحَُا یکٍّارث ىیةاػس و داٌَ ٌسارٌس .گَیچِّبی

سفیذ ثذٍىداًِ ػاىم هًََسیتّب و لٌفَسیتّب اظث.

 -aهًََسیتّب

 -1دارای ُعحَای جکی ةَ صّرت ريیسه یا نّةیایی ػکم ُعحٍس.
 -2اٌسازهی آنُا ةضرگحص از نٍفّظیثُا ىیةاػس.
 -3ةَ غّر ىعحلیو جّظع یارحَُای ةٍیادی ىیهّئیسی ظارحَ ىیػٌّس.
 -4ىٌّّظیثُا ةَ ُيصاه ٌّجصوفیمُا ةا خيهَ ةَ ةاکحصیُا ،ویصوسُا و ظایص ذرات رارجی کَ ةَ ةسن وارد ػسهاٌس ،آنُا را
ةا ذره رّاری از ةیً ىیةصٌس.
 -5ىٌّّظیثُا ىی جّاٌٍس پط از دیاپسز و رصوج از رّن ،درةافث ةَ دو ٌّع یارحَ ىحفاوت جتسیم ػٌّس :

m

■) هبکزٍفبط (درشتخَار)

■) یبختِ دًذریتی

تذکز ٌ :کات ىاکصوفاژُا و یارحَُای داریٍَای را در صفدات كتم ةصرظی کصدیو اگص یادجّن رفحَ ةصیس ظصیع ىصور کٍیس.

.c
o

 -5دكً کٍیس کَ ىٌّّظیثُا پط از رصوج از رگ ،دیگص جّاٌایی ورود ىجسد ةَ رّن را ٌسارٌس( .ىاکصوفاژُا و یارحَُای دٌسریحی فلع در ةافث ُعحٍس)

 -bلٌفَسیتّب
 -1دارای ُعحَای جکی ةضرگ ،گصد یا ةیظی ُعحٍس.
 -2اٌسازه آن کّچکحص از ىٌّّظیثُا ةّده و ىلسار ظیحّپاظو آنُا کيحص ىیةاػس.

sh

 -3جّاٌایی دیاپسز دارٌس ونی فبگَسیتَس ًویکٌٌذ.

or

 -4ةصراف ُيَ گّیچَُای ظفیس دیگص ،جّاٌایی ىیحّز و جلعیو ػسن دارٌس.
 -5جػسادی از آنُا ةَ غّر ىعحلیو از جلعیو یارحَُای ةٍیادی ایجاد ىیػٌّس و ةیؼحص آنُا خاصم جلعیو
ظایص نٍفّظیثُا در ةافثُای نٍفی ُعحٍس.
 -5ةصراف ظایص یارحَُای رٌّی (گّیچَ ظفیس و كصىض) از جيایض یارحَُای ةٍیادی نٍفّئیسی ایجاد ىی-
ػٌّس.

to

ًکتِ هْن ُ :يَ گّیچَُای ظفیسی کَ یارحَُای ىیهّئیسی ىٍؼاء ىیگیصٌس در دفاع غیصارحصاصی ػصکث

oo

دارٌس.
◄ اگص ةپصظٍس ُصیارحَ گّیچَ ظفیس داٌَدار ،ىا ىیگّییو کَ كػػا از یارحَُای ةٍیادی ىیهّئیسی ىٍؼاء گصفحَ اظث.
◄ اگص ةپصظٍس ُصیارحَ گّیچَ ظفیس ةسون داٌَ ،ىا ٌيیگّییو کَ كػػا از یارحَُای ةٍیادی ىیهّئیسی ىٍؼاء گصفحَ اظث چّن نٍفّظیثُا ایً ویژگی را ٌسارٌس.
 -5در ظػح غؼای پاظيایی آنُا گیصٌسهُای آٌحیژٌی وجّد دارد کَ ةَ صّرت ارحصاصی غيم ىیکٍس.
ًکتِ  :در ظػح یبختِّبی پبدتيسبس ،گیصٌسهی آٌحیژٌی در ظػح یارحَ یافث ًویشَد.
 -8نٍفّظیثُا ةیً رّن و نٍف در گصدش ُعحٍس و جػسادی دیگص در ةافثُای نٍفی (گصهُا و نّزه و جیيّس و آپاٌسیط و  ) ...ىعحلص ىیػٌّس.

m

 -9فقط در ىِصهداران ُعحٍس و در ظایص جاٌساران وجّد ٌسارد.

 -14ىتاخث ىصةّط ةَ نٍفّظیثُای  Bو  Tرا در درظٍاىَُای ةػسی ةصرظی ىیکٍیو ونی آن ٌگاُی ةَ ٌيّدار زیص ةیٍسازیس جا ةسوٌیس چیةَچی اظث :

Li
تذکز  :نٍفّظیثُای  Bو  Tفلع در دفاع ارحصاصی فػانیث ىیکٍٍس و در دفاع غیصارحصاصی ظایص گهتّلُای ظفیس و ةیگاٌَرّارُا ٌلغ دارٌس.

اگر دااه اصاح شود  ،مملکت اصاح میشود.
خم
امام ینی (ره )
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آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه نظام قذیم
دفترچــــــــه ســـــــوااتــــــــــــــ

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

گروه مولفان

.c
o

 .1سروش مرادی

 .2محمذ شاکری

 .3امیرحسیه میرزایی

مباحث آزمون

sh
or

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

 ارائه دامهای متداول تست

 ارائه کادرهای آموزشی

oo

 آنالیس دقیق سواات

 تشریح تمام گسینهها همراه با نکات

پروژه آزمونهای مرحلهای –  40سوال

m

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 99

آزمــــــــــــــونــــــــ تابســـتان

Li
Limootoorsh.com

برای ثبتنام در

آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

Li
m
oo
to
or
sh

.c
o

m

سیست شٌبسی کٌکَر ٍ – 99یژُ تبثستبى آسهَى هزحلِ اٍل
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گزٍُ آهَسشی لیوَتزش

ٍیژُ آسهَى  11هزداد 91

در یک اًسبى ثبلغّ ،ز سلَل هَجَد در خَى کِ تَاًبیی  ....................را دارد ،هیتَاًذ .....................
 )1جّنیس ىاده طساٌػلاد رّن  -دارای خصکث آىیتی ػکم ةاػس.
 )2غتّر از ىٍافش ىّیصگ  -پیّظحَ ةیً رّن و نٍف درگصدش ةاػس.
 )3اظحلصار درگصهُای نٍفاوی – در رػّط دفاع غیصارحصاصی ةسن ٌلغ داػحَ ةاػس.
 )4جلعیو ظهّنی  -پط ازکعب گیصٌسهی آٌحی ژٌی ،وارد رّن ػّد.

چٌذ هَرد سیز هیتَاًذ هتي را ثِ درستی تکویل ًوبیذ؟
ثعذ اس ٍرٍد آلزطى تکزاری ثِ ثذى.................... ،

الف ـ سلَلّبی خبطزُ هقذار سیبدی پبدتي هیسبسد.

ة ـ سغح ًَعی پبدتي خبص در خَى افشایش هییبثذ.

ج ـ اتصبل پبدتي ثِ سغح هبستَسیت هبًٌذ قجل اداهِ خَاّذ یبفت.
3 )3

ّوِی گلجَلّبی سفیذی کِ ....................
 )1ةا ظهّلُای ظصغاٌی ىتارزه ىیکٍٍس ،پصوجیئًُای دفاع ارحصاصی را ظٍحض ىیکٍٍس.
 )2جّاٌایی جيایض ةَ ظهّلُای دیگصی را دارٌس ،دارای گیصٌسه آٌحیژٌی ارحصاصی ُعحٍس.
 )3فلع از ظهّلُای ةٍیادی ىغض اظحزّان ایجاد ىیػٌّس ،کيحص از ىاکصوفاژُا غيص ىیکٍٍس.
 )4در ةافثُای نٍفی فػانیث ىیکٍٍس ،ةَ صّرت ارحصاصی ةا غّاىم ةیياریزا ىلاةهَ ىیکٍٍس.

sh
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4 )4
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1 )1

m

د ـ تعذاد ائَسیٌَفیلّبی خَى ٍ ًفَرپذیزی هَیزگّب افشایش هییبثذ.

چٌذ هَرد هتي سیز را ثِ درستی تکویل هیًوبیذ؟

ّوِی لٌفَسیتّبیِ ثبلغ در خَى یک فزد سبلن.................... ،

or

 تَاًبیی شٌبسبیی سلَلّبی خَدی اس ثیگبًِ را دارًذ.

 ثِ طَر هستقین اس تقسین سلَلّبی ثٌیبدی هغش استخَاى ایجبد شذُاًذ.
 قذرت فبگَسیتَس سلَلّبی ررُخَار را افشایش هیدٌّذ.
1 )1

2 )2

3 )3

to

 تَاًبیی عجَر اس هٌبفذ هَجَد در دیَارُ هَیزگّبی خًَی را دارًذ.

4 )4

-7

در طی تشزیح ٍ ثزرسی هغش گَسفٌذ ،هحل قزار گیزی  ....................در ثخش  ....................است.
 )2ةصجعحگیُای چِارگاٌَ – ةااجص از ةصم انٍزاع
 )1ىجصای ظیهّیّس – جهّیی ىغض ىیاٌی
ُ )4یپّجااىّس – پاییًجص از پم ىغضی
 )3اپی فیض – جهّیی فظای ةػً ظّم ىغض

oo

-5

در ثذى یک فزد سبلنّ ،وِی پزٍتییيّبیی کِ ....................
 )1اتصال تٍ عًامل تیماریزا را تٍ طًر اختصاصی اوجام میدَىذ ،تًسط شبکٍ آوذيپاسمی زتر ساختٍ میشًوذ.
 )2تًاوایی تخریة غشای پاسمایی را داروذ ،در دفاع غیراختصاصی فعالیت میکىىذ.
 )3مبارزٌ علیٍ عامل تیماری َپاتیت را ترعُذٌ داروذ ،از لىفًسیت  Tکشىذٌ ترشح میشًوذ.
 )4تًسط دستگاٌ غشایی دريوی سىتس میشًوذ ،تٍ صًرت فعال درين سلًل یافت میگردوذ.

Li
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در طی پتبًسیل عول در هزحلِی ثبا رٍ  ....................هزحلِی پبییيرٍ ....................
 )1ىاٌٍس  -پيپ ظسیو-پحاظیو در جِث ػیب غهظث گصوُی از یّنُا را ىتادنَ ىیکٍس.
 )2ةصراف ٌ -فّذپشیصی غؼای ٌّرون ةَ یّن ظسیو ةیؼحص از یّن پحاظیو اظث.
 )3ىاٌٍس  -ىلسار یّن ظسیو درون ٌّرون رو ةَ افضایغ و ىلسار پحاظیو رو ةَ کاُغ اظث.
 )4ةصراف ُ -يّاره ىلسار ارحاف پحاٌعیم درون ٌّرون رو ةَ افضایغ اظث.

کذام گشیٌِ عجبرت سیز را ثِ طَر ًبهٌبست کبهل هیًوبیذ؟

تصویر فرضی روبهرو مربوط به مغز گوسفنذ است .بخش مورد سؤال در انسان.................... ،

َ )1ماوىذ مثلث مغسی راتط تیه دي وینکرٌی مخ میتاشذ.
 )2مجمًعٍای از زائذٌَای تعذاد زیادی سلًل عصبی میتاشذ.
 )3پیامَای حرکتی را مستقیماً تٍ درين مغس میاوی ارسال میکىذ.
 )4دارای سلًلَایی تا قاتلیت عایق کردن رشتٍَای عصبی میتاشذ

رثبت پرسش و پاسخ رااایگبى ٍ داًلَد رااااایگبى کلیپ ٍ جشٍُ ٍ آسهَى ◄◄◄
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گزٍُ آهَسشی لیوَتزش

در دستگبُ عصجی هزکشی یک فزد ثبلغٌّ ،گبهیکِ  ....................هیشَد ،قغعبً  ....................هیگزدد.
ٌ )1اكم غصتی ةَ گیصٌسهی رّد ىحصم  -ظهّل پط ظیٍاپعی ىِار
 )2پیام غصتی ةَ ٌّرون پط ظیٍاپعی ىٍحلم ٌ -فّذپشیصی غؼای ٌّرون دچار جغییص
 )3پیام غصتی ةَ اٌحِای آکعّن ارظال ٌ -اكم غصتی ظٍحض و جصػح
 )4ارحاف پحاٌعیم ظهّل پط ظیٍاپعی ةیؼحص  -ظهّل ىشکّر جدصیک

 - 10در صَرت اختال در  ................ثِ طَر حتن ................
 )1غيم جػاةق در غسظی – جدصیک گیصٌسهُای ٌّری ىٍجص ةَ جّنیس پیام ةیٍایی ٌيیػّد.
 )2ارجػاش پصدهی صياخ – جدصیک ُيَی گیصٌسهُای ىژكدار گّش غیصىيکً ىیػّد.
 )3اٌحلال پیام ػٍّایی – اٌحلال ارجػاػات درون گّش ىیاٌی ىحّكف ٌيیػّد.
 )4ىعیص غصب ةّیایی – اٌحلال پیام ةّیایی ةَ نّب ةّیایی ىزحم ىیػّد.

m

ًَ - 11عی ثیوبری چشن اًسبى کِ ................
 )1ظارحارُای ظهّنیِ ػفاف آن ارحال دارٌس ،ةَ دٌتال جغییص كػص کصه چؼو ةصوز ىیکٍس.
 )2در ارجتاط ةا جغییص كػص کصه چؼو اظث ،ةا اظحفاده از ٌّغی غسظی اصاح ىیگصدد.
 )3جؼکیم جصّیص ةص روی چٍس ٌلػَ ػتکیَ ىیةاػس ،ةسون اظحفاده از غیٍک درىان ىیػّد.
 )4فصد در جؼزیص ةصری رٌگُا دچار ىؼکم اظث ،ظهّلُای اظحّاٌَای دچار ارحال ػسهاٌس.

.c
o

sh

 - 12ثخش هشخص شذُ ثب شوبرُی  ................لشٍهب ................
 – 2 )1جدصیکات ىّجّد در گّش ىیاٌی را ةَ پیام غصتی جتسیم ىیکٍس.
 – 4 )2ىٍدصصا خعی ةّده و ةَ ةزؼی در ةاای ىغض ىیاٌی ىیرود.
 – 1 )3از جياس ةا ىعحلیو ىایع ةا ظهّلُای گیصٌسه جهّگیصی ىیکٍس.
 – 3 )4پیام غصتی را ةَ غصب ػٍّایی رارج ػسه از گّش ىٍحلم کٍس.

or

 - 13ثِ طَر هعوَل ،گزثِهبّی ................
ُ )1ياٌٍس ظایص ىاُیُا ،دارای پصده ظَ ایَ ىٍٍژ و چِار ٌّع ةافث اصهی ىیةاػس.
 )2ةصراف ىارىاُی ،از غصیق گیصٌسهُای انکحصیکی رّد ٌيیجّاٌس اػیای غیص زٌسه را جؼزیص دُس.
 )3ةصراف ىارىاُی ،در رع جاٌتی رّد دارای گیصٌسهُای انکحصیکی ةا جّاٌایی ىصصف اکعیژن اظث.
ُ )4ياٌٍس ظایص ىاُیُا ،از غصیق ظهّلُای ىژهدار فلع كادر ةَ جؼزیص اجعام ىحدصك ىیةاػس.

to
oo
m

 - 14در اًسبى ّوِی َّرهَىّبیی کِ ................
 )1ظتب افضایغ گهّکض رّن ىیػٌّس ،جّظع پاٌکصاس جّنیس ىیگصدد.
 )2ظتب افث ذرایص گهیکّژن در ىیّنُا ىیػّد ،جّظع غسد فّقکهیَ ظٍحض ىیگصدد.
 )3از غسهی جیصوئیس ةَ جصیان رّن جصػح ىیػٌّس ،فاكس پیٌّس پپحیسی ُعحٍس.
 )4از ُیپّفیض پعیً جصػح ىیػٌّس ،جّظع جعو ظهّنی ةػظی از ٌّرونُا جّنیس ىیگصدد.
 - 15ثب تَجِ ثِ شکل هقبثل کذام گشیٌِ صحیح است ؟
« ثخش (الف)  ................ثخش (ة) » ................

Li

الف ـ ّوبًٌذ – دارای لَلِّبیی هیثبشذ کِ در سبخت ٍ تَلیذ ادرار ًقش دارد.

ة ـ ثزخاف – در هَقعیتّبی تٌش سا اثزاتی آّستِتز اهب طَاًیتز دارد.

ج ـ ّوبًٌذ – هیتَاًذ هیشاى اًزطی در دستزس ثذى را افشایش دّذ.

د ـ ثزخاف – در صَرتی کِ ثیش اس حذ َّرهَى تَلیذ کٌذ ،هیتَاًذ سجت ادم شَد.
 )1انف – ب

 )2ب – ج

 )3ج – د

 - 16در اًسبى ثِ طَر طجیعی ،غذُای کِ سجت  ................هیشَد ّیچگبُ ................
 )1افضایغ فػانیث غسهی جیصوئیس  -ةاغث جغییص فػانیث ظهّلُای غسهی فّق کهیَ ٌيیػّد.
 )2افضایغ ُّػیاری در افصاد ةضرگعال ٌ -يیجّاٌس در اظحدکام ةافث اظحزّاٌی ٌلغ داػحَ ةاػس.
 )3کاُغ ىِاجصت ائّزیٍّفیمُا ةَ ٌاخیَی اٌگهی ٌ -يیجّاٌس در جٍظیو غهظث ظسیو رّن ٌلغ داػحَ ةاػس.
 )4جعِیم زایيان  -دارای گیصٌسه ةصای ُّرىّنُای آزاد کٍٍسهی ُیپّجااىّس ٌيیةاػس.

ثبت نام درآزمونهای آناین زیست کنکور  - 99ویژه فارغ التحصیان آغاز شد .ثبت نام در ←

 )4انف  -د
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 - 17چٌذ هَرد ،عجبرت سیز را ثِ طَر صحیح کبهل هیًوبیذ؟

« در اًسبىّ ،ز هبدُای کِ اس ًَرٍىّب تزشح هیشَد ،قغعبً » ................

 هیتَاًذ سجت تغییز سزیع پتبًسیل غشب شَد.

 درٍى ٍسیکَلّبیی تَاًبیی رخیزُسبسی دارًذ.

 تَاًبیی اتصبل ثِ گیزًذُّبی اختصبصی در سیتَپاسن دارًذ.

ً ویتَاًذ تَسط جزیبى خَى در سزاسز ثذى ثِ گزدش درآیذ.
3 )3
2 )2
1 )1

4 )4

m

 - 18ثِ طَر هعوَلّ ،ز غذُ درٍى ریشی کِ  ................اس  ................قزار گزفتِ است................ ،
 )1ةااجص – غسه جصػح کٍٍسه ُّرىّن پاراجیصوئیسی – پیکُای ػیيیایی را در ىدم ظٍحض رّد ةَ رّن ىیریضد.
 )2پاییًجص – غسه جصػح کٍٍسه ةیکصةٍات ظسیو  -در جّنیس ظهّلُای جٍعی از غصیق جؼکیم جحصاد ٌلغ دارد.
 )3ةااجص – غسه جصػح کٍٍسه آنسوظحصون – جصػدات اونیَ آن جدث کٍحصل ىصکض جٍظیو دىای ةسن اظث.
 )4پاییًجص – غسه ةانغ کٍٍسه گصوُی از نٍفّظیثُا – در ةصاةص فؼارُای روخی آٌی ،گهّکض رّن را افضایغ ىیدُس.

.c
o

 - 19ثِ طَر هعوَل ّوِی لیپیذّبیی کِ  ..................دارًذ ،هیتَاًٌذ ..................
 )1در غؼای ظهّل گیاُی خظّر – در ػتکَی آٌسوپاظيی صاف دارای آٌضیوُای جّنیسکٍٍسه ةاػٍس.
 )2ظارحار ىؼاةَ ىّنکّل کهعحصول – ذریصهی اٌصژی را درظهّلُا اٌجام دٍُس.
ٌ )3لغ غایق در ةصاةص گصىا یا ظصىا – ظارحار پهیىصی از اظیسُای چصب جؼکیم دٍُس.
 )4ىّنکّل گهیعصول در ظارحيان رّد – ةا جشب ُیسروژن ،اػتاع گصدٌس.

sh

 )2آٌضیوُا ،ةزؼی از ىصاخم جّنیس در ػتکَ آٌسوپاظيی غی ىیػّد.
 )4آٌضیوُای گّارػی ،دظحگاه غؼایی دروٌی ػصکث دارد.

oo
m

 - 22ثب تَجِ ثِ شکل هقبثل ،ثخش شوبرُی ................
 ،4 )1ةا چّةی ػسن آن ،كػػا پصوجّپاظو از ةیً ىیرود.
 ،3 )2ىػيّا ةا ىؼارکث دو ظهّل ىجاور ایجاد ىیگصدد.
 ،2 )3در ظهّلُای گیاُیِ فاكس ىحاةّنیعو یافث ىیػّد.
ٌ ،1 )4عتث ةَ ظایصیً ةَ غؼای پاظيایی ٌضدیکحص اظث.

to

 - 21در یک فزد ثبلغ در تَلیذ ّوِی .................
ُّ )1رىّنُا ،ػتکَ آٌسوپاظيی زةص ٌلغ دارد.
 )3پهیپپحیسُا ،واخسُای یکعاٌی ةَ ُو ىحصم ىیػٌّس.

or

 - 20در سلَلّبی ثبفت ّ ................ز سلَلی ................
 )1اٌعاٌی – کَ جدث جاثیص اٌحلال دٍُسه غصتی كصار دارد ،جّاٌایی ُسایث پیام غصتی را دارد.
 )2گیاُی – ةا دیّاره غیصیکٍّارث ةَ ىٍظّر ایجاد دیّاره ٌیازىٍس اٌّاغی از پهیظاکاریسُا اظث.
 )3گیاُی – کَ ىاده چّب در دیّاره دوىیً آن رظّب کصده اظث ،فاكس واکٍغُای ىحاةّنیعيی اظث.
 )4اٌعاٌی – ةا جّاٌایی جّنیس اٌصژی زیعحی درون ظهّل ،دارای دظحگاه غؼایی دروٌی اظث.

 - 24در سلَلّبی هَجَد دیَارُی سزخزگّبّ ،ز ٍاکٌش دٌّذُ سیستی کِ  ................قغعب ................
 )1در اٌحلال فعفات ةَ ىّنکّل ٌ ADPلغ دارد – در غؼای پاظيایی ظهّل كصار گصفحَ اظث.
 )2درون ُعحَ فػانیث ىیکٍٍس – ژن آن جّظع  RNAپهی ىصاز  ІІروٌّػث ةصداری ىیػّد.
 )3درون ظیحّپاظو فػانیث دارٌس – غی جصجيَ درون ظارحاری ةسون غؼا ظٍحض ىیػّد.
 )4ةَ کيک ػتکَ ُای آٌسوپاظيی زةص ظارحَ ىیػٌّس – ةا اگضوظیحّز از ظهّل رارج ىیگصدد.

Li

 - 23در یک سلَل عصجیِ اًسبى ثبلغّ ،وِی پزٍتئیيّبی سبختبری کِ در درٍى ّستِ فعبلیت هیکٌٌذ................ ،
 )2در ىدم فػانیث رّد جّنیس ىیػٌّس.
 )1ظتب پایساری پّػغ ُعحَ ىیگصدٌس.
 )4غی فػانیث آٌضیو ظازٌسهی رّد ،ظٍحض ىیػٌّس.
 )3در فؼصده ظازی ىادهی ژٌحیک ٌلغ دارٌس.

 - 25در سلَلّبی ثزٍىریش پبًکزاس اًسبىّ ،ز اًذاهکی کِ  ...............را ثزعْذُ داردً ،ویتَاًذ ...............
 )1فصآیٍس غؼاء ظازی – در گعحصش دظحگاه غؼایی دروٌی ىّثص ةاػس.
 )2جّنیس كّیجصیً آٌضیوُای گّارػی – گّارش درون ظهّنی را اٌجام دُس.
 )3فصآیٍس وكّع ارصیً جغییصات ػیيیایی – وزیکّلُای جصػدی دریافث کٍس.
ٌ )4ؼاٌَگشاری پصوجیئًُای جصػدی – درون ظیحّپاظو گعحصش زیادی یافحَ ةاػس.

رثبت پرسش و پاسخ رااایگبى ٍ داًلَد رااااایگبى کلیپ ٍ جشٍُ ٍ آسهَى ◄◄◄
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 - 26در ارتجبط ثب فزآیٌذ غشبسبسی در شجکِی آًذٍپاسوی سلَلّبی پَست اًسبى ،چٌذ هَرد درست ثیبى شذُ است؟

آًشینّبی هَجَد در شجکِی آًذٍپاسوی صبف فسفَلیپیذّبی سلَل را هیسبسد )1( .فسفَلیپیذّبی سبختِ شذُ تَسط شجکِی
آًذٍپاسوی صبف ثِ شجکِی آًذٍپاسوی سثز اًتقبل هییبثذ )2( .شجکِی آًذٍپاسوی سثز پزٍتئیيّبیی ثِ فسفَلیپیذّبی

ارسبلی اس شجکِی آًذٍپاسوی صبف اضبفِ هیکٌذ )3( .قسوتی اس غشبی سبختِ شذُ تَسط شجکِی آًذٍپاسوی سثز ،ثِ دیگز
اًذاهکّب فزستبدُ هیشَد)0( .

1 )1

3 )3

2 )2

m

 - 27فزاٍاىتزیي ٍ هتٌَعتزیي هَلکَلّبی آلی ثذى کِ ًقش  ................دارًذ ،لشٍهب ................
 )1آٌضیيی – فػانیحی ارحصاصی را در درون ظهّل اٌجام ىیدٍُس.
 )2ظارحاری – جّظع ریتّزومُای آزاد درون ظیحّظم ظٍحض ىیػٌّس.
 )3پیک ػیيیایی – در ظهّل ُسف دارای گیصٌسهی ارحصاصی ُعحٍس.
 )4دفاغی – از گهتّلُای ظفیس ػصکثکٍٍسه در دظحگاه ایيٍی جصػح ىیػٌّس.

4 )4

.c
o

 - 28در فزآیٌذ اًتقبل فعبل ّوبًٌذ ...............
 ) 1اٌحؼار جعِیم ػسه ،ةا افضایغ ارحاف غهظث ،اٌصژی ةیؼحصی صصف ىیػّد.
 )2اگضوظیحّز ،ورود ىّاد ىّرد ٌیاز ةَ دارم ظهّل ةا ىصصف  ATPاٌجام ىیگیصد.
 )3اظيض ،غتّر ىّاد واةعحَ ةَ فػانیث پصوجئیًُای ظصاظصی غؼای پاظيایی اظث.
 )4اٌحؼار ظاده ،ىّنکّلُای  O2و  CO2جّاٌایی غتّر از غصض غؼا را دارٌس.

sh

 - 29سلَلّبی ثبفت پَشبًٌذُ ثخش خبرجی ّز عصت ًخبعی .................
 )2رػحَُای ااظحیک را درون ظیحّپاظو رّد ظٍحض ىیکٍٍس.
 )1ةص روی ظارحار غؼای پایَ كصار گصفحَاٌس.
 )4دارای فظای ةیً ظهّنی اٌسکی ُعحٍس.
 )3غاف ىیهیً اغصاف آکعّن را جّنیس ىیکٍٍس.

or

 - 30کذام عجبرت سیز ،هتي را ثِ طَر ًبهٌبسجی کبهل هیًوبیذ؟

در جبًَراًی کِ دارای چْبر ًَع ثبفت اصلی ّستٌذ.................. ،

to

 )1خصکات ةسن جّظع ظَ ٌّع ةافث ىاُیچَای ىيکً ىیگصدد.
 )2ظػّح دارهی و رارجی ةسن جّظع ةافث پّػؼی در ةص گصفحَ ػسه اظث.
 )3ظهّلُای ىّجّد در ةافث غصتیُ ،يگی ٌاكم غصتی را ظٍحض ىیکٍٍس.
 )4ىادهی زىیٍَای در ةافثُای پیٌّسی ،جّظع ظهّلُای آن جّنیس ىیػّد.

oo
m

ّ - 31ز سلَل گیبّی کِ دارای  .................است قغعب ................
 )1دیّارهای ةا طزاىث ٌاةصاةص – رػس ،ةا افضایغ غیصكاةم ةصگؼث اةػاد ظهّل ُيصاه اظث.
ٌ )2لغ اظحدکاىی – فاكس جّاٌایی جتسیم اٌصژی ٌّراٌی ةَ اٌصژی ػیيیایی اظث.
 )3پصوجّپاظث زٌسه – ژنُای رىضکٍٍسهی کّجیکّل را دارد.
 )4جّاٌایی جلعیوػسن – ىّاد زٌسه در ظارحار انُای آن از یافث ىیگصدٌس.
 - 32چٌذ هَرد ثِ طَر هٌبست هتي سیز را کبهل هیًوبیذ؟

Li

ثبتَجِ ثِ شکل هقبثل ،سلَلّبی  ................ثخش سلَلّبی ثخش ................

ّ 1 وبًٌذ ـ  ،2درصَرت آسیتدیذگی هیتَاًٌذ در سایش اریتزٍسیتّب اختال ایجبد کٌٌذ.

 6 ثزخاف ـ  ،3هیتَاًٌذ ّوبًٌذ غذُ پزستبت ًَعی هبدُ قلیبیی را سٌتش ٍ تزشح کٌٌذ.

ّ 0 وبًٌذ ـ  ،1هیتَاًٌذ در ثزّن سدى هحیط پبیذار اطزاف ثعضی سلَلّب ًقش داشتِ ثبشٌذ.

 6 ثزخاف ـ  ،0هیتَاًٌذ هقبدیز فزاٍاًی کلسین در خَد رخیزُ کٌٌذ.
3 )3
2 )2
1 )1

 - 33کذام گشیٌِ ،عجبرت سیز را ثِطَر ًبدرست کبهل کٌذ؟

4 )4

« ثخشی اس  ................کِ  ................هیتَاًذ » ................

 )1ىػسه گاو – ُيّاره غشا را ةصراف جاذةَ جاةَجا ىیکٍس – ةا جصػح آٌضیو ةػظی از ىٌّّىصُای دیّارهی ظهّنی را كاةم جشب کٍس.
 )2ىػسه گّزن – ظتب افضایغ غهظث غشا ىیػّد – ىِوجصیً واکٍغ دٍُسهُای زیعحی را جصػح کٍس.
 )3دظحگاه گّارش گاو – ةا غشای دوةاره جّیسه ػسه در ارجتاط اظث – ىٌّّىصُای ظهّنض را جشب کٍس.
 )4دظحگاه گّارش اظب – درجشب گهّکض ٌلغ دارد – گهیکّژن را ةَ صّرت ةصون ظهّنی گّارش دُس.
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 - 34کذام هَرد در ارتجبط ثب دستگبُ گَارش ًشخَارکٌٌذگبى درست است؟
« ثخشی اس هعذُی گبٍ کِ » ................

 )1ةَ دم ٌضدیکجص اظث ،ةصای ججضیَ ىّاد غشایی آٌضیوُایی را ةَ ةیصون جصػح ىیکٍس.
 )2اثصاجی از ةاکحصیُا درآن كاةم رویث اظث ،ىیجّاٌس جشب ىّاد ىّجّد در نّنَی گّارػی را داػحَ ةاػس.
 )3جٍِا از یک ةزغ ىػسه ىّاد ةَ آن وارد ىیػٌّسُ ،ظو ػیيیایی ظهّنض را آغاز ىیکٍس.
 )4در ىػصض غشای دوةاره جّیسه ػسه كصار ىیگیصدُ ،ص آٌضیو ظٍحض ػسه در ىحاةّنیعو آنُا ٌلغ ایفا ىیکٍس.

m

 - 35در دستگبُ گَارش اًسبى ............... ،ثِ دًجبل  ................دٍر اس اًتظبر است.
 )1ػصوع خصکات دودی در اةحسای روده ةاریک – افضایغ کؼیسگی دیّارهی ىػسه
 )2کاُغ چیً رّردگیُای ىػسه – افضایغ خجو کیيّس ىّجّد در دوازدَُ
 )3افضایغ ورود ةیکصةٍات ةَ دارم دوازدَُ – افضایغ جصػدات غسد درون ریض ىػسه
 )4کاُغ اٌلتاطات دریچَی کاردیا – جدصیک گیصٌسهُای ىکاٌیکی گهّ

 - 36چٌذ هَرد ،عجبرت سیز ثِ طَر هٌبست تکویل هیًوبیذ؟

.c
o

در طی اًعکبسّبی هَجَد در لَلِی گَارش................ ،

الف ـ ثزای هذتیَّ ،ا درٍى هجبری تٌفسی هحجَس هیهبًذ.

ة ـ اًقجبضبت هبّیچِّبی ًبحیِ کبردیب هتَقف هیگزدد.

ج ـ سثبى کَچک ٍ حٌجزُ ثزخاف جْت ّوذیگز حزکت هیکٌٌذ.
1 )1

2 )2

sh

د ـ ثخشّبی هختلفی اس سبقِی هغش ثز رٍی عولکزد ّن تبثیز هیگذارًذ.
3 )3

or

 - 37در رٍدُی ثبریک اًسبى ثبلغ ،جذة ّز هبدُی غذایی کِ  .............لشٍهب .............
 )1ةا کيک یّن ظسیو رخ ىیدُس – گّارش ػیيیایی آن در دارم دُان آغاز ىیگصدد.
 )2ةا اٌحلال فػال اٌجام ىیػّد – جدث جاثیصآٌضیوُای گّارػی درون روده كصار ىیگیصد.
ٌِ )3ایحا وارد نٍف ىیگصدد – ةا فػانیث آٌضیو نیپازِ پاٌکصاس ججضیَ ىیػّد.
 )4ةسون صصف اٌصژی صّرت ىیگیصد – از غصیق ریضپصزُا جشب ىیػّد.

4 )4

to

 - 38کذام گشیٌِ سیز ،عجبرت را ثِ طَر ًبهٌبست کبهل هیًوبیذ؟

« در سبختبر لَلِی گَارش فزد ثبلغّ ،ز ثخشی کِ تَاًبیی  ................دارد» ................ ،

oo

ُ )1ظو ػیيیایی – جشب ىّاد غشایی اٌجام ىیدُس.
 )3جشب ویحاىیًُا – جدث جاثیص اغصاب رّدىزحار كصار دارد.

 )2گّارش ىکاٌیکی – در دفاع غیصارحصاصی ٌلغ دارد.
 )4جصػح آٌضیوُای گّارػی – جّظع صفاق پّػاٌسه ػسه اظث.

m

 - 39ثِ طَر هعوَل ،ثخشی اس لَلِی گَارش کِ در  .............است ،در  .............ثعذ اس قسوتی قزار دارد کِ ًویتَاًذ .............
 )1کصم راکی ،اونیً ىدم ذریصهی ىّكث – ىهذ – ىدم گّارش ىکاٌیکی ةاػس.
 )2ىهذ ،دوىیً ىدم گّارش ىکاٌیکی غشا – گٍجؼک – اونیً ىدم گّارش ىکاٌیکی ةاػس.
 )3گٍجؼک ،اونیً ىدم گّارش ػیيیایی – ىهذ – دوىیً ىدم گّارش ىکاٌیکی ةاػس.
 )4گاو ،اونیً ىدم گّارش ىّادغشایی – گٍجؼک – اونیً ىدم ذریصهی ىّكث غشا ةاػس.

رثبت پرسش و پاسخ رااایگبى ٍ داًلَد رااااایگبى کلیپ ٍ جشٍُ ٍ آسهَى ◄◄◄

Li

 - 40ثب تَجِ ثِ شکل هقبثل ،سلَلّبی شوبرُ  ............سلَلّبی شوبرُ ..............
ُ C )1ياٌٍس –  ،Aگیصٌسه غؼایی ارحصاصی ةصای غسد درون ریض ىػسه دارٌس.
 A )2ةصراف –  ،Bدارای دظحگاه غؼایی دروٌی گعحصش یافحَ ُعحٍس.
ُ B )3ياٌٍس –  ،Cةا آزادظازی یّن کهعیو جصػدات رّد را ةَ درون ىجصا ىیریضٌس.
 C )4ةصراف –  ،Aةا جصػح پپعیً ُظو پصوجئیًُا را در نّنَی گّارش آغاز ىیکٍس.
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خم
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آزمون شماره 1
1398/05/16

آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه نظام قذیم
دفترچــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

گروه مولفان

.c
o

 .1سروش مرادی

 .2محمذ شاکری

 .3امیرحسیه میرزایی

مباحث آزمون

sh
or

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

 ارائه دامهای متداول تست

 ارائه کادرهای آموزشی

oo

 آنالیس دقیق سواات

 تشریح تمام گسینهها همراه با نکات

پروژه آزمونهای مرحلهای –  40سوال

m

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 99

آزمــــــــــــــونــــــــ تابســـتان

Li
Limootoorsh.com

برای ثبتنام در

آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

Li
m
oo
to
or
sh

.c
o

m

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

:
1

گزینه 4

جٍِا ظهّلُای نٍفّظیث ُعحٍس کَ جّاٌایی جلعیو ىحیّز و غتّر از ٌلاط وارظی چصرَی ظهّنی دارٌس و ُياٌػّر کَ رّدجّن ىیدوٌیس ،نٍفّظیثُا پط
از ةهّغ (کعب گیصٌسهی آٌحیژٌی) اةحسا وارد رّن ىیػٌّس.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ىادهی طس اٌػلاد رّن (ُپاریً) جّظع ةازوفیمُای رّن ،جّنیس ىیػّد ،ایً ظهّلُا فاكس خصکات آىیتی ػکم ُعحٍس.

گزینه  )2جياىی گهتّلُای ظفیس جّاٌایی دیاپسز (غتّر از ىٍافش ىّیصگ) را دارٌس ونی جٍِا گصوُی از نٍفّظیثُا پیّظحَ ةیً رّن و نٍف در خال گصدش
ُعحٍس.

گزینه  )3ظهّلُای رٌّی اظحلصار یافحَ در گصهُای نٍفاوی ،نٍفّظیثُا ُعحٍس ،ایً ظهّلُا در رع دفاع ارحصاصی ةسن فػانیث ىیکٍٍس.

آنالیس سوال

نوع هسته

نوتروفیلها

تىیادی مغش

بازوفیلها

تیىادی مغش

قزمش استخًان

سلًل َای

استخًان

مونوسیتها

لىفی

در تافت َای

َای مًجًد

لىفًسیت

مىشأ ثاوًیٍ

آگرانولوسیت ها

ماکروفاژها

oo

m

لنفوسیتها

در تافت

مًوًسیت َا

َای تىیادی

آن َا سلًل

قزمش

تىیادی مغش

سلًل َای
اس تغییز شکل
مىشأ ايلیٍ

غیر اختصاصی
غیر اختصاصی
اختصاصی

ایجاد پاهای کاذب در بافت ها

فاگوسیتوز میکنند.

حرکت آمیبی در بافت ها

باشید!!!

to

غیر اختصاصی

آلرژی

بروز عائم

هیستامین و

or

گرانولوسیت ها

ائوزینوفیلها

تیىادی مغش

قزمش استخًان

سلًل َای

غیر اختصاصی

انگلی

sh

قزمش استخًان

سلًل َای

ها

پاهای
ایجاد
اختصاصی
غیر

کاذب در بافت-

تاکتیک

شیمیایی

حرکات آمیبی

شکل در بافتها

ماکروفاژها

همکاری با

مونوسیتها و

بیماری های

پادجً جّظع پاظيّظیثُا ظارحَ ىیػّد .ظهّلُای راغصه جّاٌایی ظٍحض پادجً ٌسارٌس.
ةا ورود آنصژن جکصاری ةَ ةسن ظهّلُای راغصه ةا آنصژن ةصرّرد ىیکٍٍس.

Li

گزینه 3

ترشح

زیاد)

هر دو عوامل بیماری زا را

یک هستهی کروی شکل

دارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

با ما همراه

یک هسته

ندارد

(خیلی

ندارد

دارد

میکروبها

دارد

دارد

دارد

ماکروفاژ تبدیل می شوند.

یک هستهی لوبیایی شکل

دارد

کم)

مونوسیت ها در بافت ها به

قسمتی

(کم)

خون

دارد

(کم)

دارد

(خیلی

دارد

دارد

و عدم انعقاد

چند

(کم)

دارد

دارد

مبارزه با

چند قسمتی

دارد

دارد

دارد

دارد

فاگوسیتوز

دارد

دارد

(زیاد)

در خون

در بافت

فعالیت

ذرات خارجی و

چند قسمتی

دیاپدز

فاگوسیتوز

حضور

حضور

نوع

اعمال

ترشح هپارین

2

تولید

مبحث سوال  :ترکیبی از عملکرد گلبولهای سفید ()301

.c
o

گلبول های سفید

m

نوع سوال  :استدالی ،ترکیبی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

ظهّلُای راغصه اثتذا رشذ و تقسین ىیکٍٍس و ظپط توبیش ىییاةٍس و جػسادی پاظيّظیث و جػساد کيحصی ظهّل راغصه جّنیس ىیکٍٍس.

پاظيّظیثُا ًَعی پبدتي خبص ( )IgEکِ توبیل سیبدی ثِ اتصبل ثز سغح هبستَسیتّب ٍ ثبسٍفیلّب دارد ،جصػح ىیکٍٍس .ةٍاةصایً ظػح
پادجً  IgEدر رّن زیاد ىیػّد .پادجًُای راص ىاٌٍس ةار اونی کَ آنصژن وارد ةسن ػس ةَ ظػح ىاظحّظیثُا ىحصم ىیػٌّس.
ةا كصار گصفحً آنصژن ةص ظػح پادجًُای ىحصم ةَ ىاظحّظیث ُیعحاىیً از ىاظحّظیثُا آزاد ىیػّد .آزاد ػسن ُیعحاىیً ةاغث افضایغ ٌفّذپشیصی
ىّیصگُا ىیػّد .ةا آزاد ػسن ُیعحاىیً و چٍس ىادهی ػیيیایی دیگص جػساد ائّزیٍّفیم و ىِاجصت آنُا ةَ ٌاخیَی ىهحِب افضایغ ىییاةس.

آنالیس سوال

نوع سوال  :استدالی ،مفهومی ،خط به خط ،شمارشی

مبحث سوال  :آلرژی ()301

سطح سوال  :سخت

ویژه آزمون مرحلـــــه  18مرداد قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

هقایسِی برخَرد اٍل ٍ دٍم با آًتیژى :

m

 -aدر ةصرّرد اول نٍفّ ظیث  Bةَ آٌحیژن ىح صم ىی ػّد ونی در ةصرّرد دوم ظهّل  Bراغصه آٌحیژن را
ػٍاظایی ىیکٍس.
 -bجػساد ظهّل  Bراغصه از نٍفّ ظیث  Bاونیَ در ةسن ةی ؼحص ا ظث ،ةٍاةصایً در ةصرّرد دوم زودجص آٌحیژن
ػٍاظایی ىیػّد.
 -cدر ةصرّرد دوم ىلسار ةی ؼحصی پا ظيّ ظیث و پادجً جّنیس ىی ػّد ةٍاةصایً در ةصرّرد دوم ةا آٌحیژن ،ةا
ػست ةیؼحصی ىلاةهَ ىیػّد.
 -dدر ةصرّرد اول پاظيّظیث از جلعیو نٍفّظیث  Bاونیَ ایجاد ىی ػّد ونی در ةصرّرد دوم پاظيّظیث
خاصم جلعیو ظهّل  Bراغصه اظث.
 -eدر ةصرّرد دوم ىلسار پادجً جّنیس ػسه ةی ؼحص ا ظث .ةٍاةصایً در ةصرّرد دوم ىلسار پادجً در ةسن دیصجص
از ةصرّرد اول ،کو ىیػّد.
 -fدر ةصرّرد دوم چّن ىلسار پادجً جص ػح ػسه ةیؼحص ا ظث ،اخحيال فاگّ ظیحّز آٌحیژن جّ ظع ذرهرّارُا
(ىاٌٍس ىاکصوفاژُا) ةیؼحص افضایغ ىییاةس.

.c
o

sh

3

گزینه 3

or

گصاٌّنّظیثُا (ٌّجصوفیمُا ،ائّزیٍّفیمُا و ةازوفیمُا) ،ىٌّّظیثُا ،نٍفّظیث  Bو نٍفّظیث  Tةَ غّر ىعحلیو از ظهّلُای ةٍیادی ىغض اظحزّان

ایجاد ىیػٌّس .غيص ُيَی ىّارد ٌام ةصده از چٍس ظاغث جا چٍس ُفحَ ىیةاػس .هبکزٍفبطّب هیتَاًٌذ ثیش اس یک سبل سًذُ ثوبًٌذ .دكث کٍیس
ىٌّّظیثُایی کَ ةَ ىاکصوفاژ جتسیم ٌيیػٌّس غيص کّجاُی دارٌس و ٌيیجّاٌٍس ىاٌٍس ىاکصوفاژ یک ظال صادكاٌَ از ىصزُای رٌّی و ةافحی دفاع کٍٍس.

to

بررسی سایر گزینهها :

oo

گزینه  )1نٍفّظیثُای  Tکؼٍسه و ىاکصوفاژُا ةا ظهّلُای ظصغاٌی ىتارزه ىیکٍٍس .نٍفّظیثُای  Tکؼٍسه پصوجیئً ارحصاصی پصفّریً را جصػح
ىیکٍٍس و ىاکصوفاژُا پصوجئیً ىکيم را ظٍحض ىیکٍٍس کَ ىصةّط ةَ دفاع غیصارحصاصی ةسن اظث.
گزینه  )2نٍفّظیثُا و ىٌّّظثُا جّاٌایی جيایض و ایجاد ظهّلُای دیگصی را دارٌس ،نٍفّظیثُا دارای گیصٌسه آٌحیژٌی ارحصاصی ُعحٍس ونی
ىٌّّظیثُا فاكس ایً ویژگی ُعحٍس.
گزینه  )4ثیشتز نٍفّظیثُا و ىاکصوفاژُا در ةافثُای نٍفی ىعلص ىیػٌّس ونی فلع نٍفّظیثُا در دفاع ارحصاصی فػانیث ىیکٍٍس.

m

4

گزینه 3

Li

ُيَی اٌّاع نٍفّظیثُایی ةانغی کَ در رّن یک فصد یافث ىیػّد ػاىم نٍفّظیثُای ةانغ  Bو  Tو ُيچٍیً نٍفّظیثُای  Bو  Tراغصه اظث.
بررسی همهی گزینهها :

مورد اول) جياىی ظهّلُای گهتّل ظفیس کَ ةانغ ُعحٍس ،ظهّلُای رّدی یا را از ةیگاٌَ ىیػٍاظٍس ( .تایید گزینه)

مورد دوم) جٍِا نٍفّ ظیثُای  Bو  Tاونیَ از جل عیو ى عحلیو ىغض ا ظحزّان ایجاد ىیگصدٌس ،در صّرجی کَ نٍفّ ظیث ُای  Bو  Tراغصه از

جلعیو ػسن نٍفّظیثُای  Bو Tاونیَ پسیس ىیآیٍس( .رد گزینه )

مورد سوم) نٍفّظیییثُای ةانغ ةا فػانیث رّد در ٌِایث فػانیث فاگّظیییثُای رّن را جؼییسیس ىیکٍٍس .چّن اػییَ ظییهّلُای ىصده و غّاىم

ةیياریزا جّظع ظهّلُای فاگّظیثکٍٍسه پاك ظازی ىیگصدد ( .تایید گزینه)

مورد چهارم) ُيَی نٍفّظیثُای گفحَ ػسه جّاٌایی دی اپسز و غتّر از ىٍافش ىّیصگی و ورود ةَ ىایع ىیان ةافحی را دارٌس ( .تایید گزینه)

آنالیس سوال

نوع سوال  :استدالی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :ایمنی سلولی و همورال ()301

سطح سوال  :نسبتا سخت

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

:

محل حضور لنفوسيتها

لٌفَ سیتّبی  T ٍ Bپس اس ثبلغ شذى ٍارد جزیبى خَى هی شًَذ .تعذادی از نٍفّ ظیثُا ةیً رّن و نٍف در گصدشاٌس و عذُای دیگز ةَ
گصهُای نٍفی ،غدال ،نّزهُا و آپاٌسیط ىٍحلم و در ایً اٌسام ىعحلص ىیػٌّس.
تًجٍ  :ىٍظّر از اغظای نٍفاوی ،غدال ،گصهُای نٍفاوی ،نّزهُا ،آپاٌسیط و  ...اظث کَ ةػساً ُيگی را جّطیح ىیدُو.

وکتٍ  :نٍفّظیثُا جّاٌایی دیاپسز دارٌس و ٍُگاىی کَ ةیً رّن و نٍف در گصدشاٌس ،از ىٍافش ىّجّد در ىّیصگُا از غصیق دیاپسز غتّر ىیکٍٍس.
محل حضور

لنفوسیت  Bبالغ

لنفوسیت  Bنابالغ

لنفوسیت  Tبالغ

لنفوسیت  Tنابالغ

خون

+

-

+

+

اعضای لنفاوی

+

-

+

-

وکتٍ  :در جیيّس ةَ غّر ُيضىان نٍفّظیث  Tةانغ و ٌاةانغ وجّد دارد.

m

وکتٍ  :اگص جصّر کصدیس کَ در ىغض اظحزّان نٍفّظیث  Tةانغ وجّد ٌسارد ،ىػيئً ةاػیس ةَ گيصاُی پٍِان دچار ػسیس و دنیم ایً اىص ایً اظث کَ
نٍفّظیثُای  Tپط از ةهّغ جّظع جصیان رّن وارد ىغض اظحزّان ىیػٌّس.

.c
o
sh
or

محل توليد ثانويهي لنفوسيتها
* نٍفّ ظیث ُای ةانغ پط از ورود ةَ جصیان رّن و ا ظحلصار یافحً در اغ ظای نٍفاوی ،ةا غّاىم ةیياریزا ػصوع ةَ ىتارزه ىیکٍٍس .ایً ظهّلُا پط
توبیش (جٍظیو ةیان ژن) ىییاةٍس (ةَ كّل کحاب درظی جغییص ىیکٍٍس).

to

از ةصرّرد ةا غّاىم ةیياریزا و ظایص آٌحیژنُا ،رشذ هیکٌٌذ (اةحسا) ،تقسین هیشًَذ (ظپط ىیحّز  +ظیحّکیٍض) و ظهّلُای خاصم از جلعیو

* نٍفّ ظیثُا جٍِا ظهّلُای ىّجّد در رّن ُ عحٍس کَ جّاٌایی جل عیو ػسن دارٌس .در ٌحیجَ نٍفّ ظیثُای  B,Tدر اغ ظای نٍفاوی ،رّن و ...

یادآيری  :جّنیس اونیَی نٍفّظیثُا در ىغض كصىض اظحزّان صّرت ىیگیصد.

oo

جلعیو ىیػٌّس و جػساد آنُا زیاد ىیػّد ةَ ایً ىیگً تَلیذ ثبًَیِی لٌفَسیتّب.

وکتٍ :نٍفّظیثُا ىیجّاٌٍس در ىدم ظارحَ ػسن گیصٌسهُای آٌحیژٌی رّد (اغظای نٍفاوی  +ظایص ةافثُا  +ىغض كصىض اظحزّان  +غدال) ،فػانیث

5

گزینه 1

پادجًُا جّاٌایی اجصال ةَ غّاىم ةیياریزا را ةَ غّر ارحصاصی دارٌس و جّظع ػتکَ آٌسوپاظيی زةص ظارحَ ىیػٌّس.

Li

بررسی سایر گزینهها :

m

ذرهرّارُا را افضایغ دٍُس.

گزینه  )2پصفّریً و پصوجئیً ىکيم جّاٌایی جزصیب غؼای پاظيایی را دارٌس ونی فلع پصوجئیً ىکيم جّاٌایی فػانیث در دفاع غیصارحصاصی را دارد.
گزینه ُ )3يَ پصوجییًُای واجس ٌلغ درىتارزه ةا غاىم ُپاجیث  )1 :پزفًریه  )2پادته  )3ایىتزفزين ُعحٍس
اىا ُيگی جّظع نٍفّظیث  Tکؼٍسه جصػح ٌيیػٌّس.

گزینه  )4پصوجئیًُای ىکيم در ةصرّرد ةا ىیکصوبُا فػال ىیػٌّس.

آنالیس سوال

نوع سوال  :استدالی ،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :ایمنی سلولی و همورال ()301

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلـــــه  18مرداد قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

درسنامهي پادتن

پادجًُا ٌّغی از پزٍتئیيّبی تزشحی ُعحٍس کَ جّظع پاسوَسیتّب (ٌَ نٍفّظیثُا) ظارحَ ىیػٌّس ُص ىّنکّل پادجً از چٌذ رشتِی
پلیپپتیذی ظارحَ ػسه اظث ،ةٍاةصایً در سبختِ شذى آى اس رٍی چٌذ طى رًٍَیسی هیشَد.

نکته  :پصوجئیًُای جصػدی ىاٌٍس پادجً جّظع ریجَسٍمّبی شجکِ آًذٍپاسوی سثز و جسن گلژی ظارحَ ىیػٌّس.
نکته  :پادجً فػال درٍى شجکِ آًذٍپاسوی سثز ظارحَ ىیػّد.

نکته  :پادجًُا غی فصآیٍس اگشٍسیتَس ةَ رارج پاظيّظیث جصػح ىیػٌّس.
نکته  :ةصای اٌجام فصآیٍس اگضوظیحّز ةَ  ATPو یَى کلسین ٌیاز اظث.

m

ػکم پادجًُا ىؼاةَ گیصٌسهُای آٌحیژٌی اظث یػٍی ةَ ػکم ُ Yعحٍس
ةزغُای  Aو ُ Bص پادجً راص (ىاٌٍس گیصٌسهی آٌحیژٌی) دارای
جّانی آىیٍّاظیسی یکعان ُعحٍس و فلع ةَ یک ٌّع آٌحیژن ىحصم ىیػٌّس.
نکته  :جّانی آىیٍّاظیسی  Aو  Bدر اٌّاع ىزحهفی از پادجًُا ىحفاوت ىیةاػس.

نکته  :ػکم فظایی و راةػَ ىکيم  Aو  Bظتب ىیػّد کَ پادجًُا (ىاٌٍس گیصٌسه آٌحیژٌی)

.c
o

ةَ صّرت ارحصاصی غيم کصده و فلع یک ٌّع آٌحیژن را ػٍاظایی ىیکٍٍس.
* پادجًُا در رّن ،پاظيا و ىایع ةیً ظهّنی ىدهّل ُعحٍس .ةٍاةصایً ىیجّان ٌحیجَ گصفث کَ پادجًُا ىیجّاٌٍس از رگ رارج ػٌّس و در ىایع
ىیانةافحی و نٍف ُو خظّر داػحَ ةاػٍس.
* پبدتيّب کبرّبی هتفبٍتی را هیتَاًٌذ اًجبم دٌّذ :

sh

 -aدر سبدُتزیي رٍش ،پادجًُا ىیجّاٌٍس ةَ آٌحیژنُا ىح صم ػٌّس و آنُا را رٍثی کٍٍس ىٍظّر از رٍثی ػسن آٌحیژن جّ ظع پادجً ایً ا ظث کَ
هبًع

اس اتصبل ٍ تأثیز هیکزٍةّب ثز سلَلّبی هیشثبى هیشًَذ.

or

 -bگفحیو ُص پادجً دارای دو جایگاه ةصای اجصال ةَ آٌحیژن اظث .ةٍاةصایً پادجًُا ىیجّاٌٍس ةَ چٍسیً آٌحیژن ىحصم ػٌّس و آنُا را ةَ ُو ةچعتاٌٍس.
 -cاجصال چٍسیً پادجً ةَ چٍسیً آٌحیژن ظتب ىیػّد کَ آٌحیژنُا رظّب کٍٍس.
نکته  :ىّارد  c,b,aةاغث ىیػّد کَ هبکزٍفبطّب راحتتز آًتیطى را ثجلعٌذ ٍ فبگَسیتَس افشایش یبثذ.
فبگَسیتّب ىاٌٍس ىاکصوفاژُا اٌجام ىیػّد.

to

نکته  :پادجًُا ٌيیجّاٌٍس آٌحیژن را ٌاةّد کٍٍس ةهکَ آن را غیصفػال (رٍثی) ىیکٍٍسٌ .اةّد کصدن غّاىم ةیياریزا و پادجً ىحصم ةَ آن ةَ وظیهَی
نکته  :غيص پادجًُا در ةسن زیاد ٌیعث و ةػس از ىسجی ىلسار آنُا در ةسن کاُغ ىییاةس.

در هزحلِی ثبارٍ اختاف پتبًسیل ()+00  -56
 )aکاٌالُای ظسیيی ةاز ىیػّد.

 )cیّن ظسیو در جْت شیت غلظت ٍارد ًَرٍى ىیػّد.

در هزحلِی پبییيرٍ اختاف پتبًسیل (:)-56  +00
)a
)b
)c
)d
)e

کاٌالُای پحاظیيی ةاز ىیػّد.
ٌفّذپشیصی غؼای ٌّرون ةَ پحاظیو ةَغّر ٌاگِاٌی افضایغ ىییاةس.
یّن پحاظیو در جِث ػیب غهظث از ٌّرون رارج ىیػّد.
ىلسار یّن پحاظیو در ٌّرون درخال کاُغ اظث.
در کيحص  -55دریچَُای کاٌالُای پحاظیيی ةعحَ ىیػّد.

Li

 )dىلسار یّن ظسیو درون ٌّرون درخال افضایغ اظث.
 )eدر  ،+44کاٌالُای دریچَدار ظسیيی ةعحَ ىیػّد.

m

)b

ٌفّذپشیصی غؼای ٌّرون ةَ ظسیو ثِطَر ًبگْبًی افشایش ىییاةس.

oo

6

گزینه 2

تغییزات اختاف پتبًسیل در طَل پتبًسیل عول:

آنالیس سوال

 -55کاُغ صفص افضایغ  +44کاُغ صفص افضایغ -55
⟵
⟵
⟵
⟵

نوع سوال  :استدالی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :پتانسیل عمل ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

:
7

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش
گزینه 2

ثزای حل ایي تست فقط ثب دقت ّزچِ توبم تز ایي شکل
رٍ ثزرسی کٌیذ ٍ جبی ّوِ چیش رٍ حفظ کٌیذ.

ایشبا داًشگبُ کِ رسیذ ٍ ثلَک هغش ٍ اعصبة رٍ خًَیذ
هیفْویذ کِ آًبتَهی هغش خیلی شیزیٌِ!!

همانطور که میبینید برجستگیهای چهارگانه بااتر از
بصل النخاع قرار دارند ،بررسی بقیه با شما 

آنالیس سوال

m

.c
o

نوع سوال  :استدالی و مفهومی ،شکل کتاب مبحث سوال  :آناتومی عصب ()302

سطح سوال  :نسبتا سخت

یٍ اویمی شه خیلی جالة تزاتًن داریم ،اگز میخًای جایگاٌ تطه َای مغشی ي ساختارَای دیگٍ ري خًب خًب یادش

تگیزی ،میتًوی تا تزوامٍای سادٌ کٍ فایل  QRري ا سکه می کىٍ ،ت صًیز مقاتل ري ا سکىص کىی ي فایل يیذئًی سیثای

sh

آواتًمی مغش ري تثیىی

با توجه به فعالیت ( )٢-٥مطالب زیر را باید در مورد مغز گوسفند بدانید:

 -1بافت مغز نرم است .بنابراين بايد آن را  84تا  27ساعت قبل از تشريح در محلول فرمالین  ٥تا  11درصد يا مـــدک توتـــادر در آب ج ـوش قرار دديد تا
 -٢موارد زیر از باا به پایین قابل مشاهده است:

or

سفت شود .حال اگر مغز را به گونهای در ظرف تشریح قرار دهید که سطح پشتی آن به سمت شما باشد

بخشهایی از لبهای بویایی ،نیمکره مخ ،نیمکرهی مخچه  +کرمینه ،بخشهایی از بصلالنخاع ،نخاع

to

نکته :کرمینه بين نیمکرههای مخچه قرار دارد.

نکته :شکنجدای عميق مغز را شيار مرنامند.

 -3حال اگر مغز را به گونهای در ظرف تشریح قرار دهیم که سطح شکمی مغز به طرف شما باشـد.
موارد زیر از باا به پایین قابل مشاهده است:

از مغز میانی میباشد.

m

نکته :پايک مغزی باای پل مغزی قرار گرفته است .اين يعنر پایک مغزی بخشی

Li

ترکیب :عصب بيناير پس از خروج از چشم به سمت مخالف خود خم مرشود و
در نتيجه تياسمای بيناير تشکيل مرشود .پس تياسمای بيناير حاصل امتداد
عصبدای بيناير (عصب مغزی) است و منحصرا حسر مرباشد .پيام بيناير بعد
از خروج از تياسمای بيناير به تااموس وارد شده و تقويت شده سپس به لب
پس سری مررود.

oo

لبدای بوياير -نيمکرهدای مخ -تياسمای بيناير ( 7عدد) -جسم خاتستری
(بخشر از ديپوتااموس) محل اتصال ديپوفيز (نه ديپوفيز) -مغز ميانر -پايکدای
مغزی -شيار پيشين -پل مغزی -بصل النخاع -نيمکرهدای مخچه -قسمتر از نخاع

نکته :لبدای بوياير مخچه و بصل النخاع در در دو حالت  1و  7قابل مشادده دستند.

نکته :در حالت  ٢غده ی ديپوفيز قابل مشادده نيست و فقط محل اتصال آن مشخص است.

 -8حال اگر با نوک انگشتان خود شيار بين دو نيم ترهی مخ را باز تنيد به نوار سفيد رنگر مررسيد .به اين نوار سفيد رنـگ مرگن جسم پینهای.
یادآوری :جسم پينهای متشکل از دستهای از تاردای عصبر است.

 با احتياط تيغ جراحر (اِسکالپل ) را برداشته و با نوک آن در جلوی جسم پينهای برش تمعمقر ايجاد تنيد .تا به مثلث مغزی (رابط سه گوش) برسيد.
یادآوری :جسم پینهای و مثلث مغزی رابط بين نيمترهدای مخ دستند.

نکته :راس مثلث مغزی به سمت جلو و قاعده آن به سمت عقب است .رابط پينه ای و سه گوش در عقب با دم يکر شده و در جلواز دم فاصله دارند و بين آنها
پردهای شفاف به نام سپتوم(ديوار) به صورک عمودی تشيده شده است ته بطندای  1و  7را از دم جدا مرتند.
نکته  :تااموس در زير مثلث مغزی قرار دارد حال اگر با تمک اســـکالپل در مثلث مغزی برش یولر ايجاد تنيم در زير آن تااموسدا(7عدد) و رابط بين آنها

ديده مرشود.
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نکته :در عقب تااموسدا بطن سوم به صورک محویهی قيفمانندی ديده مرشود ته از یريق مجراير (سيلويوس)
به بطن  8ارتباط دارد.
نکته :در در لبهی پايين بطن  3اپرفيز(غدهی پينهآل)
را مربينيد .در عقب اپر فيز برجستگر چهارگانه ( 8عدد)
قرار دارند ته دو برامدگر جلوير بزرگتر و برامدگردای عقبر
توچکترند .در ضمن برجستگی چهارگانه جزء

مغز میانی است مثل پایک مغزی.

نکته :با برش ترمينه (در مخچه) بطن  8مغز
(بين مخچه و پل مغزی) ديده مرشود.

نکته :بخش سفيد مخچه (درخت زندگر) شبيه درختر است

m

ته در ميان مادهی خاتستری قرار دارد.

نکته :در داخل نيمکرهدای مخ بطندای جانبر  1و  7و در

.c
o

تف آندا اجسام مخطط به صورک برجستگرداير قرار دارند.
نکته :مجرای سيلويوس بطن  3را به بطن  8مرتبط مرتند.

ترکیب :اپی فیز دمان غدهی درون ريز پینه آل است ته دورمون ماتونین مر سازد .نقش اين دورمون در انسان دقیقاً معلوم نيست .اما
حدس زده مرشود ته در انسان اين دورمون در پاسخ به تاريکر ترشح مرشود.

8

گزینه 3

ةزغ ىّرد ظؤال ،جسن پیٌِای اظث.

sh

نکته :در ديچيک از حااک تشريح ديپوتااموس و ديپوفيز قابل مشادده نيستند.

9

گزینه 2

or

جعو پیٍَای ىاٌٍس ىثهث ىغضی راةع ةیً دو ٌیوکصهی ىذ ىیةاػس .جعو پیٍَای ىحؼکم از دظحَای از جارُای غصتی اظث.

oo

بررسی سایر گزینهها :

to

وكحی اٌحلالدٍُسهی غصتی ةَ گیصٌسهی رّد در ٌّرون پط ظیٍاپعی ىحصم ىی ػّد ،ارحاف پحاٌعیم ظهّل پط ظیٍاپعی جغییص ىیکٍس .ایً یػٍی
ٌفّذپشیصی غؼای ظهّل پطظیٍاپعی جغییص ىیکٍس.
گزینه  )1وكحی ٌاكم غصتی ةَ گیصٌسهی رّد ىحصم ىی ػّد ،حتوبً ارحاف پحاٌعیم ظهّل پط ظیٍاپعی جغییص ىیکٍس ونی سلَل پس سیٌبپسی
هْبر یب تحزیک هیشَد.

گزینه  )3وكحی پیام غصتی ةَ پایاٌَی آکعّن ىیرظسً ،بقل عصجی کِ قجاً سبختِ شذُ ةَ درون فظای ظیٍاپعی جصػح ىیػّد.
گزینه 3

Li

10

m

گزینه  )4وكحی ارحاف پحاٌعیم ٌّرون درخال اظحصاخث ةیؼحص ىیػّد یػٍی ىٍفیجص ػسه .در ایيحبل سلَل پسسیٌبپسی هْبر هیشَد.

در صّرجی کَ در اٌحلال پیام ػٍّایی ىؼکهی ةصوز کٍس ،ةَ ىػٍی کصی (ٌاػٍّایی) از ٌّع غصتی اظث کَ ةا ایٍکَ گیصٌسه جدصیک ىیػّد ،ونی پیام
غصتی ةَ ىغض ىٍحلم ٌيیػّد ،در ایً خانث ىؼکهی در اٌحلال ارجػاػات در گّش ىیاٌی وجّد ٌسارد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1غيم جػاةق در غسظی در صّرجی کَ ةا ارحال ایجاد ػّد ،ىّجب ىیػّد کَ جصّیص واطدی ةص روی ػتکیَ جؼکیم ٌؼّد ،ایً اجفاق ىاٌع از
جدصیک گیصٌسهُای ٌّری چؼو و جّنیس پیام ةیٍایی ٌسارد ،ایً اجفاق صصفا کیفیث دیسن را ةَ ػست کاُغ ىیدُس.
گزینه  )2در صّرجی پارگی پصده صياخ یا ُص گٌَّ ارحال دیگص در آن ،پیام ػٍّایی ةص اثص جدصیک ٌؼسن گیصٌسهُای ىژکسار درون ىجصای خهضوٌی ةا
ىؼکم ىّاجَ ىیػّد ،اىا یادجّن ةاػَ ظهّل ىژکسار ىّجّد در ىجاری ٌیودایصه ای ارجتاغی ةا ىجصای گّش و ٌ ...سارٌس و ارحال در
پصده صياخ اػکانی در غيهکصد ایً ظهّلُا ایجاد ٌيیکٍس.

گزینه  )4ىعیص غصب ةّیایی در نّب ةّیایی غی ىیػّد و ارحال در ایً غصب ىاٌع از ایً ٌيیػّد کَ پیام ةّیایی ةَ نّب ةّیایی ىٍحلم ػّد.

آنالیس سوال

نوع سوال  :استدالی،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :حواس ()303

سطح سوال  :نسبتا سخت

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

:

m
.c
o

یٍ اویمیشه خیلی جالة تزاتًن داریم ،اگز میخًای عملکزد چشم ري خًب خًب یادش تگیزی ،میتًوی تا تزوامٍای

سادٌ کٍ فایل  QRري اسکه می کىٍ ،تصًیز مقاتل ري اسکىص کىی ي فایل يیذئًی سیثای فعالیت چشم ري تثیىی

11

گزینه 2

sh

ةیياری ُایی کَ در ارجتاط ةا جغییص كػصه کصه چؼو ُعحٍس ػاىم دور ةیٍی و ٌضدیک ةیٍی ُعحٍس کَ ةَ جصجیب ةا غسظی ُيگصا و واگصا كاةم اصاح ُعحٍس.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در ةیياریُایی ٌظیص آب ىصواریس و آظحیگياجیعو ،ظارحارُای كصٌیَ و غسظی دچار ىؼکم ىیػٌّس ونی جغییصی در كػص کصه چؼو پسیس

or

ٌيیآیس ( .آب ىصواریس ةَ غهث کسر ػسن غسظی و آظحیگياجیعو ةَ دنیم کاىاً صاف و کصوی ٌتّدن ظػح غسظی یا كصٌیَ رخ ىیدُس)
گزینه  )3در ةیياری آظحیگيات ایجاد تصویر ناواضح روی شبکیه ةَ دنیم ىحيصکض ٌتّدن جصّیص روی یَ ٌلػَ ةص روی ػتکیَ رخ ىیدُس ،درىان

to

آظحیگياجیعو ةسون غیٍک ىيکً ٌیعث.

گزینه  )4کّررٌگی ةیياریای اظث کَ ػزص ٌيیجّاٌس ةصری از رٌگُا را ةَ درظحی جؼزیص دُس .ظهّلُای ىزصوغی ةَ ىا جّاٌایی دیسن رٌگ و
جضئیات ظصیف اػیا را ٌیض ىیدٍُس و در ٌحیجَ جدصیک آنُا ،جصاویص دكیلی جّنیس ىیػّد.

آنالیس سوال

بیماریهای چشم
پیزچشمی

مخصًص

کذر شذن عذسی چشم با افسایش سن و کاهش تذریجی بینایی  /درمان ،جایگسینی عذسی مصنوعی با جراحی یا
به کمک عیىک

Li

آستیگماتیسم

سفت شذن ي کاَص اوعطاف عذسی چشم در اثر افسایش سن  /کاهش قذرت تطابق  /درمان با عیىکَای

m

آبمزياریذ

oo

نوع سوال  :استدالی،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :بیماریهای چشم ()303

سطح سوال  :نسبتا سخت

کاماً صاف ي کزيی وثًدن سطح عذسی یا قزویٍ  /ایجاد تصویر ناواضح روی شبکیه  /درمان با
عذسی

ديرتیىی

کًچک شذن کزٌ چشم  /افتادن تصویر اشیاء نسدیک ،پشت شبکیه و دور ريی شبکیه  /درمان با عذسی َمگزا

وشدیکتیىی

تشرگ شذن کزٌ چشم  /افتادن تصویر اشیاء دور ،جلًی شبکیه و نسدیک ريی شبکیه  /درمان با عذسی ياگزا

کًر روگی

نوعی بیماری وابسته به  Xمغلوب که درنتیجهی اختال در عملکرد سلولهای مخزيطی ،فرد قادر به دیذن برخی
رنگها نمیباشذ.

تًجٍ  1تیماریَای پیزچشمی ي آبمزياریذ فقط مزتًط تٍ اختال عذسی میتاشىذ.
تًجٍ  2فقط تیماری آبمزياریذ تا جزاحی قاتلدرمان است.

ویژه آزمون مرحلـــــه  18مرداد قلم چی

12

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

ةا جّجَ ةَ ػکم ىلاةم ،ىادهی ژاجیٍی (کاپّا) از جياس ىعحلیو ىایع (آٌسونٍف) درون ىجاری ٌیودایصهای ةا
ظهّل ىژكدار جهّگیصی ةَ غيم ىیآورد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1جدصیکات ىّجّد در گّش ىیاٌی جاثیصی ةص جّنیس پیام غصییتی جّظییع ظییهّلُای ىژکسار ىجاری
ٌیودایصهای ٌسارد.

گزینه  )2غصب جػادنی غصتی ىٍدصصا خعی اظث (زوج  8ىغضی) و ةصای جلّیث ةَ جااىّس
(ةزؼی در ةاای ىغض ىیاٌی) ٌيیرود .اغاغات جػادنی ةَ ىزچَ و چٍس ةزغ از ىغض ىیروٌس.
گزینه  )4ظهّل گیصٌسه ،پیام جػادنی را ةَ غصب جػادنی رارج ػسه ىٍحلم ىیکٍس.

m
13

گزینه 2

sh

آنالیس سوال

.c
o

نوع سوال  :استدالی،مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :بخش تعادلی گوش ()303

سطح سوال  :نسبتا سخت

or

گصةَىاُی ةصای جؼزیص اػیای غیصزٌسه از گیصٌسهُای ىکاٌیکی
(ىّجّد در رع جاٌتی) اظحفاده ىیکٍس .ایً جاٌّر ةَ ىٍظّر ػٍاظایی
غػيَ( و ظایص جاٌّران) غاوه ةص گیصٌسهُای ىکاٌیکی رّد از
گیصٌسه انکحصیکی ٌیض اظحفاده ىیکٍس.

oo

گزینه  )1گصةَىاُی ىاٌٍس ظایص ىاُیُا پعحاٌسار ٌتّده و فاكس پصده
ظَ ایَ ىٍٍژ اظث .اىا ىاٌٍس ُيَی ىِصهداران دارای ٌّ 4ع ةافث اصهی
ُعحٍس.

to

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )3گصةَىاُی و ىارىاُی ُص دو در رع جاٌتی رّد غاوه ةص گیصٌسهُای ىکاٌیکی ،گیصٌسه انکحصیکی ٌیض دارٌس.

آنالیس سوال

نوع سوال  :استدالی ،مفهومی

سطح سوال  :متوسط

Li

14

مبحث سوال  :گیرنده حواس در ماهیها ()303

m

گزینه  )4گیصٌسه ىکاٌیکی ( ظهّلُای ىژه دار) ىّجّد در رع جاٌتی ىاُی ةَ ارجػاش آب خ عاس ةّده و كادر ةَ ج ؼزیص اج عام ىحدصك و ظاکً
ىیةاػس.

گزینه 4

اکعیجّظیً و طسادراری جّظع جعو ظهّنی ةػظی از ٌّرونُای ُیپّجااىّس ظٍحض ػسه و جّظع ُیپّفیض پعیً جصػح ىیػٌّس.
بررسی سایر گزینهها :

آنالیس سوال

گزینه  )1کّرجیضول ،اپیٌفصیً و ٌّراپیٌفصیً (غسد فّقکهیَ) و گهّکاگّن (پاٌکصاس) ،ظتب افضایغ كٍس رّن ىیػٌّس.

گزینه ُّ )2رىّنُای جیصوئیسی ،کّرجیضول ،اپیٌفصیً و ٌّراپیٌفصیً (غسد فّقکهیَ) و گهّکاگّن (پاٌکصاس) ظتب افث ذرایص گهیکّژٌی ىیػّد.
گزینه  )3کهعیجٌّیً ،از غسهی جیصوئیس جصػح ىیػّد .در آن پیٌّس پپحیسی وجّد دارد.
نوع سوال  :استدالی ،خط به خط

مبحث سوال  :غدد درون ریز ()304

سطح سوال  :متوسط

یٍ اویمی شه خیلی جالة تزاتًن داریم ،اگز میخًای ساختار ي فعالیت غذد َیپًتاامًس ي َیپًفیش

ري خًب خًب یادش تگیزی ،میتًوی تا تزوامٍای سادٌ کٍ فایل  QRري ا سکه می کىٍ ،ت صًیز مقاتل
ري اسکىص کىی ي فایل يیذئًی سیثای فعالیت غذد َیپًتاامًس ي َیپًفیش ري تثیىی

:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

* از اين بخش دو دورمون اکسیتوسین و ضدادراری ترشح مرشود.

َیپًفیش پسیه

نکته  :در هیپوفیزپسین سلولدای درونريز وجود ندارد بنابراين هیچ نوع هورمونی سنتز نمیکند.

* در اين بخش آتسونداير وجود دارد ته از پايانهی آندا دورموندای اتسرتوسين و ضد ادراری به جریان خون آزاد مرشود.
* در ديپوفيز پسين مانند ديپوفيز پيشين شبکهی مويرگر وجود دارد ته در نهايت باعث انتقال دورموندا به سلول ددف مرشوند.

ترکیب  :شبکهی آندوپاسمر زبر به دسته متصل است .در نورونها ،هسته در جسم سلولی قرار دارد.

نتیجه  :اکسیتوسین و ضد ادراری توسط جسم سلولی ساخته مرشوند .این نورونها شبکهی آندوپاسمیزبر گسترده و جسم گلژی فراوان دارند.

تذکر  :نورونداير ته اتسرتوسين مرسازند ديگر دورمون ضد ادراری نمرسازند و نورونداير ته دورمون ضد ادراری مرسازند هیچگاه دورمون اتسرتوسين
نمرسازند پس دورموندای مذتور توسط نوروندای جداگانهای ساخته مرشوند.

m

نکته :درون ديپوفيز پيشين سلولدای درونريز زيادی وجود دارد .درون ديپوفيز پسين آتسون و پايانهی آتسون وجود دارد .بنابراين ساختار ديپوفيز پيشين با
ديپوتااموس متفاوک است.
نکته :منشا ديپوفيزپسين و ديپوتااموس بافت عصبی است.

.c
o

ارتثاط َیپًفیش پسیه تا َیپًتاامًس

ارتباط ديپوفيز پسين با ديپوتااموس از یريق نوروندا بوده و عصبی مرباشد.

* مز احل آسادساسی ًَرمًن اکسیتًسیه ي ضذ ادراری تًسط َیپًتاامًس
عصبی ايجاد مرتند.

sh

 )aبا توجه به ایاعاتر ته ديپوتااموس از محيط داخلر و خارجر بدن دريافت مرتند در نوروندای سازندهی دورموندای اتسرتوسين يا ضد ادراری پیام

 )bپيام عصبر در یول آتسون نوروندای مذتور حرتت مرتند و تا پايانهی آتسون آندا در هیپوفیز پسین مررود.

or

 )cبا رسيدن پيام عصبر به انتهای آتسون وزيکولدای محتوی دورمون با پايانهی آتسون ادغام و دورمون یر فرآيند اگزوسیتوز از پايانهی آتسون خارج مر-
شوند.
نکته  :فرآيند اگزوسیتوز دمراه با مصرف ATPو در حضوریون کلسیم است.

to

نکته  :وزيکول محتوی دورمون اتسرتوسين و ضد ادراری قباً ساخته شده و در پایانهی آکسون ذخیره هستند.
 )dایراف پايانهی آتسون (در ديپوفيز پسين) شبکهی مويرگر فراوانر وجود دارد و دورموندای آزاد شده وارد مويرگدای ایراف پايانهی آتسون مرشوند و در
نهايت توسط جریان خون به سلول هدف میرسند.

oo

یاداوری  :ارتباط هیپوتااموس با هیپوفیز پسین از یريق نورون مرباشد و عصبی است.

نکته :وزیکولهای محتوی هورمون از جسم سلولی توسط آکسون به سمت پایانهی آکسون انتقال مییابد.

رگَای َیپًفیشپسیه

* یک سرخرگ از حفرهی استخوانر در قاعدهی مغز و بخش پايين ديپوفيز پسين وارد ديپوفيز پسين مرشود .اين سرخرگ در ديپوفيز پسين (ایراف پايانهی

m

آتسوندا) تشکيل شبکهی مويرگر مرددد.

*از شبکهی مويرگر چند سیاهرگ ( 7عدد) و یک سرخرگ خارج مرشود .سرخرگ خارج شده از شبکهی مویرگی در هیپوفیز پسین وارد هیپوفیز

15

گزینه 2

ةزغ (انف) ُيان ةزغ كؼصی و ةزغ (ب) ُيان ةزغ ىصکضی غسه فّق کهیَ اظث .

Li

پیشین میشود .پس ارتباط هیپوفیز پسین با هیپوفیز پیشین خونی است.

بررسی همهی گزینهها :
گزینه الف) اگص ایً گضیٍَ را اٌحزاب کصده ایس ةایس ةساٌیس ایً ػکم در ارجتاط ةا غسه فّق کهیَ اظث ٌَ رّد کهیَ ( .رد گزینه )

گزینه ب) ُّرىّن ُاى كعيث كؼصی فّق کهیَ در ىلایعَ ةا اپی ٌفصیً و ٌّر اپی ٌفصیً پاظذ ُاى آُعحَ جص اىا دیصپا جصی در
ةصاةص ىّكػیث ُاى جٍغ زا ایجاد ىى کٍٍس(.تایید گزینه )
گزینه ج) ُّرىّن ُای ةزغ ىصکضی ظتب افضایغ كٍس رّن و ةزغ كؼصی ٌیض ىیجّاٌس كٍس رّن را افضایغ دُس(.تایید گزینه )

گزینه د) ُص دو ةزغ ىیحّاٌٍس در صّرت فػانیث ةیغ از خس ظتب ادم ػٌّس چّن ُصدو ظتب افضایغ فؼار رّن ىیػٌّس کَ از
غّاىم زىیٍَ ظاز اِدِم اظث (رد گزینه )

ویژه آزمون مرحلـــــه  18مرداد قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

اک عیجّ ظیً در ج عِیم زایيان (اٌلتا طات رخو) ٌلغ دارد .ایً ُّرىّن جّ ظع ُیپّفیض پ عیً جص ػح ىی ػّد .گیصٌسهی ُّرىّنُای آزادکٍٍسه و
ىِارکٍٍسهی ُیپّجااىّس در ُیپّفیض پیؼیً كصار دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ُّ )1رىّن ىدصك غسهی جیصوئیس کَ جّظع ُیپّفیض پیؼیً جصػح ىی ػّد ،ىیجّاٌس ظتب افضایغ فػانیث غسه جیصوئیسی گصدد .از ُیپّفیض
پی ؼیً ُّرىّن ىدصك ةزغ ك ؼصی غسهی فّق کهیَ جص ػح ىی ػّد .ایً ُّرىّن ىیجّاٌس ظتب جغییص فػانیث ظهّلُای غسهی فّق کهیَ ػّد.
دنیهغ ُو ایً اظث کَ در غسهی فّق کهیَ دارای گیصٌسه اظث.
گزینه  )2جیصوکعیً جصػح ػسه از غسه ی جیصوئیس ظتب افضایغ ُّػیاری در افصاد ةضرگعال ىیػّد.از ایً غسه ُّرىّن کهعیجٌّیً جصػح ىیػّد
کَ ةا رظّب کهعیو رّن ظتب افضایغ اظحدکام ةافثُای اظحزّاٌی ىیػّد.
ىیػّد در جٍظیو یّن ظسیو و پحاظیو رّن ٌلغ دارد.
نوع سوال  :استدالی،مفهومی و دامدار

17

گزینه 1

مبحث سوال  :غدد درونریز بدن ()304

.c
o

آنالیس سوال

m

گزینه  )3کّرجیضول ةاغث ظصکّب ظیعحو ایيٍی ىی ػّد .ایً ُّرىّن جّظع غسهی فّق کهیَ جصػح ىی ػّد .آنسوظحصون کَ از ُيیً غسه جصػح
سطح سوال  :نسبتا سخت

دو ىّرد پیک ػیيیایی جّظع ًَرٍىّب ىیجّاٌس ظٍحض و جصػح ػّد:
ً )1بقلّبی عصجی

َّ )2رهَى

sh

ًکتٌِ :اكمُای غصتی وارد جصیان رّن ًویشًَذٌ .اكمُای غصتی پط از رصوج از

ٌّرون ٍارد هبیع هیبى ثبفتی ىیػٌّس و ظپط ةَ گیصٌسهی رّد در سلَل
پسسیٌبپسی ىحصم ىیػٌّس.

or

تزکیت :اکسیتوسین ،ضد ادراری ،آزاد کننده و مهارکننده جّ ظع ٌّرونُا جص ػح ىی ػّد.
ایً ىّاد ُّرىّناٌس و پط از ورود ةَ رّن در سزاسز ثذى ةَ گصدش در ىیآیٍس.

ًکتُِّ :رىّنُا (آنُایی کَ جّظع ٌّرون ظارحَ ىیػٌّس) و ٌاكمُای غصتی

تٌْب هَرد سَم درست است.

گزینه 2

غذُّبی جٌسی اظث کَ ةا جصػح ُّرىّنُای جٍعی ،جّنیس

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1غسه ُای ّیپَتباهَ سی ٍ ّیپَفیشی ٍ  ....ةااجص از غسه ُای جص ػح کٍٍسه
ُّرىّن ُای پبراتیزٍئیذی ُعحٍسُّ .رىّنُای طس ادراری و

اکعی جّظیً ظارحَ ػسه در ُیپّجااىّس ،در ىدهی غیز اس هحل سبخت خَد یػٍی
ُیپّفیض پعیً ةَ رّن ىیریضٌس.

گزینه  )3غسه جصػیییح کٍٍسه آنسوظیییحصون فّق کهیَ ىی ةاػیییس و غسهُای پیٍَ آل و
پاراجیصوئیسی کَ ةااجص از آن ُعحٍس جصػداجؼان جدث جاثیص هزکش دهبی

ثذى یػٍی ّیپَتباهَس ٌيیةاػس.

گزینه  )4غسه ُای درون ریض پاییً جص از غسه ةانغ کٍٍسه گصوُی از نٍفّ ظیث ُا ػاىم
پبًکزاس ٍ فَق کلیِ ٍ تخوذاى یب ثیضِّب ُعحٍس ،کَ ُّرىّن

جصػح ػسه از فّق کهیَ ىیجّاٌس در فؼار روخی آٌی ،گلَکش را افشایش دُس در صّرجی

کَ ظایص غسهُا ٌام ةصده چٍیً ویژگی ٌسارٌس خحی ةزغ درون ریض
پاٌکصاس ةا جصػح اٌعّنیً كٍس رّن را پاییً ىی آورد.

Li

ظهّلُای جٍعی را از غصیق تقسین هیَس ىيکً ىیظازٌس.

m

اٌسام جص ػح کٍٍسه ةیکصةٍات ظسیو پبًکزاس ا ظث و غسهُای درون ریض زیص آن ػاىم

oo

18

to

درٍى ٍسیکَلذخیره ىیػٌّس.

1

:
19

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

گزینه 1

در غؼای ظهّل گیاُی نیپیسُایی ٌظیص فعفّنیپیس خظّر دارٌس ،نیپیسُا درون ػتکَی آٌسوپاظيی و ةَ کيک آٌضیو ظازٌسه رّد ظارحَ ىیػٌّس.

گزینه  )2نیپیسُایی کَ ظییارحار ىؼییاةَ ىّنکّل کهعییحصول دارٌس ،اظییحصوئیسُا ُعییحٍس ،اظییحصوئیسُا ىػيّا ٌلغ ُّرىٌّی دارٌس ،جصیگهیعیییصیسُا
(چصةیُا) در ةسن ٌلغ ذریصهی اٌصژی را ةصغِسه دارٌس.

گزینه  )3نیپیسُایی ٌظیص چصةیُا و کّجیکّل (پّظییحک) ةَ جصجیب ٌلغ غایق در ةصاةص گصىا یا ظییصىا را دارٌس ،جا نیپیسُایی کَ پهیىصی از اظیییسُای
چصب ُعحٍس ،ىّمُا و پّظحک ُعحٍس.
گزینه  )4نیپیسُایی ٌظیص چصةیُا و ف عفّنیپیسُا در ظارحار رّد ىّنکّل گهی عصول دارٌس ،چصةیُا ىی جّاٌٍس ىایع یا جاىس ةا ػٍس ،چصةیُای ىایع
غیصاػتاع ُعحٍس و ىیجّاٌٍس ةا جشب ُیسروژن و از ةیً رفحً پیٌّس دوگاٌَ ،ةَ جصکیتی ظیصػسه و اػتاع جتسیم ػٌّس.

لیپیذّب

m

از کزثيّ ،یذرٍطى و اکسیژى ظارحَ ػسهاٌس.

ّوگی آب گصیضٌس.

.c
o

ّوگی ةَ جض اظحصوئیسُا در ظارحار رّد دارای اظیس چصب ُعحٍس.

اظیسُای چصب یک ظص كػتی ( )COO-و یک دم غیصكػتی دارٌس .ثعضی از اظیسُای چصب ظیص ػسهاٌس (یػٍی پیٌّس دوگاٌَ یا ظَگاٌَ

ٌسارٌس) و ثعضی دیگص ظیص ٌؼسه اٌس (یػٍی پیٌّس چٍسگاٌَ دارٌس) اظیسُای چصب ظیص ٌؼسه دارای ريیسگی ُعحٍس.

sh

ثیشتز نیپیسُا پهیىص ًیستٌذ.

چصةیُا ،فعفّنیپیسُا ،ىّمُا و اظحصوئیسُا جضء نیپیسُا ُعحٍس.

در یّ کاریّتُا ّوِی نیپیسُا جّظع شجکِی آًذٍپاسوی صبف ظارحَ ىیػٌّس (ةَ جض در ةاکحصیُا).

درٍى ّیچکذام اس ّDNAب طى رهشکٌٌذُی لیپیذّب ٍجَد ًذارد.

to
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گزینه 2

or

تذکز :در ّوِی اظیسُای چصب (ظیص ػسه و ظیص ٌؼسه) پیٌّس دوگاٌَ وجّد دارد .پیٌّس دوگاٌَ در گصوه کصةّکعیم.

در ّوِ سلَلّبی گیاُی دیّاره ظهّنی ( دیّاره ٌز عحیً) یافث ىی ػّد ،ظارحار دیّاره از ظهّنض (ٌّغی پهی ظاکاریس) و ظایص پهی ظاکاریسُا و پصوجئیً
ظارحَ ػسه ا ظث ،ةصای ظارحً دیّاره ةَ اٌّاغی از پهی ظاکاریسُا ٌیازىٍسیو کَ جضء ا صهی ظهّنض ا ظث ،ظهّلُای گیاُی دارای دیّاره ظهّنی ةا طزاىث

oo

غیصیکٍّارث ،سلولهای کانشیم و سلول نگهبان روزنه هستند!!!

گزینه  )1ظهّلُایی کَ در ىدم ظیٍاپط كصار ىیگیصٌس و ىی جّاٌٍس جدث جاثیص اٌحلال دٍُسه غ صتی ةا ػٍسًَ ،رٍى ّب ٍ تبر ّبی هبّیچِ ّبی توبیش
یبفتِ ٍ غذد ّستٌذ کَ در ایً ىیان جٍِا ٌّرون ىی جّاٌس ُسایث پیام غصتی را اٌجام دُس ( هبّیچِ ٍ غذُ ّذایت پیبم عصجی ًذارًذ)

گزینه  )3ىاده چّب در ظهّل ُای ةافث اظکهصاٌؼیيی ةانغ (فیجز ٍ اسکلزٍئیذ) و ةافث آوٌس چّب ( جصاکئیس و غٍاصص آوٌسی) و پبراًشین ّبی هسي،از

m

ةیً ىّاردگفحَ ػسه پاراٌؼیو ظهّل سًذُ اظث و هتبثَلیسن دارد.

گزینه  )4گهتّل ُای كصىض در اٌعییان ظییهّل ُای زٌسه ُعییحٍس و اًزطی جّنیس ىی کٍٍس ( در جٍفط ةی ُّازی -گهیکّنیض و جزيیصاکحیکی ATP -جّنیس

21

گزینه 4

آٌضیوُای گّارػی در ظهّلُا ةَ صّرت یافث ىیػٌّس :

Li

ىیکٍٍس) ایً ظهّلُا فبقذ اًذاهک ُعحٍس و دظحگاه غؼایی دروٌی ٌسارٌس.

 )1آنزیمهای گوارشی که ترشح میشوند کَ ایً ىّرد را در ظهّلُای ةصون ریض پاٌکصاس و ىػسه و غسد ةضاكی ىیجّان ىییافث
 )2آنزیمهای گوارشی در درون لیزوزوم که در گوارش درون سلولی ٌلغ دارٌس و در ُيَی ظهّلُایی ةسن کَ اٌساىک دارٌس صسق ىیکٍس.
جيام آٌضیوُای گّارػی جّظع دظحگاه غؼایی دروٌی (ػتکَ آٌسوپاظيی زةص و جعو گهژی) ظارحَ ىیػٌّس.
تذکر  :یادجّن ٌصه نیضوزوم و آٌضیوُاش جّظع دظحگاه غؼایی دروٌی جّنیس ىیػٌّس.

گزینه ُّ )1رىّنُا آىیٍّا ظیسی و ا ظحصوئیسی ُعحٍسُّ ،رىّنُای آىیٍّا ظیسی کَ اغهب پهیپپحیسی ُعحٍس جّ ظع دظحگاه غؼایی دروٌی ( ػتکَی
آٌسوپاظيی زةص و جعو گهژی) ظارحَ ىیػٌّس.

گزینه  )2آٌضیوُا دو د ظحَاٌس  )1 :پزيتئیىی  )2غیزپزيتئیىی ( )rRNAآٌضیوُایی پصوجئیٍی کَ درون ظهّل فػانیث ىیکٍٍس جّ ظع ریتّزومُای آزاد
ظٍحض ىیػٌّس و ػتکَی آٌسوپاظيی زةص در ظٍحض آٌضیوُای ةصون ظهّنی ٌلغ دارد.
تذکر  :ةَ آٌضیوُای غیص پصوجئیٍی کَ جّظع ریتّزوم ظٍحض ٌيیػٌّس و ظارحار آىیٍّاظیسی ٌسارٌس و درون ظیحّظم فػانیث ىیکٍٍس دكث داػحَ ةاػیس.

گزینه  )3پهیپپحیسُا از آىیٍّاظیسُا ظٍحض ىیػٌّس و ایً واخسُا کو و ةیغ یکعان ُعحٍس (ٌّ 24ع آىیٍّاظیس در غتیػث وجّد دارد)

ویژه آزمون مرحلـــــه  18مرداد قلم چی
اًَاع آًشینّب

↖
↙

درون ظهّنی

↖
↙

پصوجئیٍی
غیص پصوجئیٍی

ةصون ظهّنی

⟵

آٌضیوُا درون ظهّل ظارحَ ىیػٌّس.

آزمونهای زیست لیموترش

درون ظهّنی

وکتٍ :ظارحار اونیَ و اصهی آٌضیوُای پپعیً و جصوىتیً در ظهّل ظارحَ ىیػّد اىا در رارج ظهّل فػال ىیػٌّس.

ثیشتز آٌضیوُا پصوجئیٍی ُعحٍس.

وکتٌٍّ rRNA :غی آٌضیو غیز پزٍتئیٌی اظث کَ جٍط آن  RNAاظث و كٍس ریتّز دارد .و در ظارحار ریتّزوم اظث.
ةَ آٌضیوُایی کَ درون ظهّل فػانیث ىیکٍٍس ،ىیگً آًشینّبی درٍى سلَلی.

وکتٍ :ایً آٌضیوُا ةَ ثیشتز(ٌَ ُيَی) واکٍغُای زیعحی درون ظهّل ظصغث ىیةزؼٍس و در جٍظیو کار آٌضیوُای دیگص ىؤثصجصٌس.

m

ةَ آٌضیوُایی کَ در رارج از ظهّل ظازٌسه فػانیث ىیکٍٍس ،ىیگً آًشینّبی ثزٍى سلَلی.

مثال :آٌضیوُای گّارػی (آىیاز  ،پپعیٍّژن ،پصوجئاز و  ،)...آٌضیو نیضوزیو ،جصوىتّپاظحیً ،جصوىّةیً و ...
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گزینه 3

.c
o

تزکیة :آٌضیوُای ةصون ظهّنی در جاٌساران یّکاریّجی ،جّظع ریجَسٍمّبی شجکِی آًذٍپاسوی سثز ظارحَ ىیػٌّس.

بررسی سایر گزینهها :

sh

ةا جّجَ ةَ ػکم ىلاةم ،ةزغ ُای ىؼزص ػسه ةا ػياره  : 1جیغَی ىیاٌی ،ػياره  :2دیّارهی ٌزعحیً،
ػياره  : 3ان ،ػياره  :4دیّارهی دوىیً اظث.
دیّارهی ٌزعحیً در جياىی ظهّلُای زٌسه و ىصده گیاُی یافث ىیػّد.

گزینه  )2ان ةَ ةزغُای ٌازك ػسه در دیّارهی یک ظهّل گیاُی گفحَ ىیػّد،
انُای دو ظهّل گیاُی ىػيّا در ىلاةم یکسیگص كصار ىیگیصٌس.

گزینه  )4جیغَی ىیاٌی دورجصیً ةزغ ٌعتث ةَ غؼای پاظيایی ىدعّب ىیػّد.

نوع سوال  :استدالی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :دیوارهی سلولی و ان

دیوارهی سلولی در گیاهان

عمدتاً از رشتهدای سلولزی ساخته شده است.

نکته :اين رشتهدا در سيمانر از جنس ساير پلرساتاريددا و پروتئين قرار گرفته است.

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

oo

دامهای تست

to

آنالیس سوال

or

گزینه  )1ةَ غّر ىػيّل ،ةا چّةی ػسن دیّارهی دوىیً ،پصوجّپاظو از ةیً ىیرود.

دیوارهی سلولی گیاهی نسبت به آب و موادی ته در آن حل شدهاند بهطور کامل تراوا است .و نقشر در تنترل ورود و
خروج مواد ندارد.
ضخامت ديوارهی سلولر گيادر  10تا  100برابر غشای پاسماير است.
ان :بخشی از دیوارهي سلولی است که نازکتر است.

Li

ایتسگاه آموزشی این تست

m

نکته :جنس دیوارهی گیاهان :سلولز  +ساير پلرساتاريددا +پروتئين

نکته :در محل حضور اندا ديوارهی دومين بيشتر از ساير ايهدای ديوارهی سلولر نازک مرشود.
نکته :اندای سلولدای مجاور معمواً در مقابل يکديگر قرار مرگيرند و ديواره در آن قسمت در مجموع نازکتر از ساير بخشداست.
نکته :در سلولدای گيادر زنده درون اندا پاسمودسم (سيتوپاسم  +غشا) وجود دارد.
نکته :در همهی سلولدای گيادر (چه مرده چه زنده) ان وجود دارد.
تذکر :انِ واجد پاسمودسم منحصراً در سلولدای گيادر زنده يافت مرشود.

:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 4

پصوجئیًُایی کَ در درون ُعحَی ظهّلُای یّکاریّجی خظّر دارٌس ،ػاىم پصوجئیًُای ُیعحّن و اٌّاع آٌضیوُای دریم در اىص پصوجئیً ظازی
و روٌّیعی و ُيچٍیً پصوجئیًُای اظکهث ُعحَای ُعحٍس ،جياىی ایً پصوجئیًُا ةَ کيک فػانیث آٌضیو ظازٌسه رّد در درون ظیحّظم جّظع
ریتّزومُای آزاد ظٍحض ىیػٌّس.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پصوجئیًُای اظکهث ُعحَای ظتب پایساری پّػغ ُعحَ ىیگصدٌس.

گزینه ُ )2يَی پصوجئیًُای درون ُعحَ در ىدهی ىحفاوت از ىدم ظارث رّد (ظیحّظم) جّنیس ىیػٌّس.
گزینه  )3پصوجئیًُای ُیعحّن در فؼصده ظازی ىادهی ژٌحیک ٌلغ دارٌس.

m
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گزینه 2

واکٍغ دٍُسه زیعیییحی یػٍی آٌضیو ،آٌضیيیُا یا پصوجئیٍی ُعیییحٍس یا غیصپصوجئیٍی ( )rRNAکَ  rRNAدرون ظییییحّپاظیییو فػانیث ىیکٍَ و
آٌضیوُای پصوجئیٍی ىیجّاٌٍس در درون ُعحَ یا ظیحّپاظو و یا خحی رارج ظهّل فػانیث کٍٍس.

.c
o

وکتٍ ایه جاست کٍ ُص واکٍغ دٍُسه زیعحی در دارم ُعحَ یا رارج ظهّل از جٍط پصوجئیً اظث ،وكحی خصف از پصوجئیً ىی زٌیو پط كػػا
دارای رىض ژٌحیکی اظث و جّظع  RNAپهیىصاز  ІІژن آن روٌّیعی ىی ػّد و RNAی پیک جّنیس ىی گصدد.
گزینه  )1آٌضیوُایی ىعیص جٍفط ةیُّازی در درون ظهّل درون سیتَپاسن كصار دارٌس و ىیجّاٌٍس  ADPرا اخیاء و  ATPجّنیس کٍٍس.

sh

گزینه  )3گفحیو آٌضیو درون ظیییحّپاظییو ،یا پصوجئیٍی یا غیصپصوجئیٍی ُعییحٍس ،آٌضیو ُای پصوجئیٍی در غی جصجيَ درون ظییارحاری ةسون غؼییا
(ریتّزوم) ظٍحض ىیػٌّس ونی آٌضیو  rRNAفبقذ تزجوِ اظث وجّنیس آن فلع هحٌصز ثِ رًٍَیسی از روی ژن آن اظث.

گزینه  )4آٌضیوُای جص ػدی و آٌضیو ُای گّار ػی درون ظهّل ىّجّد در نیضوزوم در ػتکَ آٌسوپا ظيی زةص ظٍحض ىی ػٌّس ،ةٍاةصایً ُص آٌضیيی کَ

or

جّظع ایً ػتکَ جّنیس ىی ػّد جصػح ٌيیگصدد.

(خّا ظحّن ةا ػَ لیشٍسٍم ٍ آًشین ّبی درًٍش (پزٍتئبسّب ٍ  )....جّ ظع د ظحگاه غ ؼایی درًٍی و ةَ کيک ػتکَ آٌسوپا ظيی زةص و ج عو گهژی
ظٍحض ىیػٌّس و تزشح ثِ خبرج ًذارًذ).

to

عمل همهی آنزیمهای کتاب درسی

oo

پروتئازها(آنزیم درون سلولی) و (برون سلولی)
تجزیهی پروتئینها درون سلول یا خارج سلول -در صنعت برای نرم کردن گوشت ،پوست کندن ماهی ،زدودن موهای روی پوست جانوران و تجزیه
پروتئینهای موجود در غذای خردسال
آمیازها(برون سلولی) و (درون سلولی) در گیاهان و جانوران نشاسته را به مالتوز یا قند شیرین تبدیل میکند  -در صنعت برای تهیه آب
میوه ،شکات و تجزیه نشاسته به قندهای سادهتر کاربرد دارد.
سلواز (برون سلولی)
برخی میکروبها و تاژکداران جانور مانند میسازند و ترشح میکنند(آنزیم برون سلولی) و سبب تجزیه سلولز در گیاهخوارها میشوند -در صنعت برای
نرم کردن مواد گیاهی و خارج کردن پوستهی دانهها در کشاورزی از سلواز استفاده میشود.
کاتااز(آنزیم درون سلولی)
در اندامک پراکسیزوم هیدروژن پراکسید را به آب و اکسیژن تبدیل میکند -در صنعت برای اسفنجسازی کاربرد دارد.
رنین(برون سلولی) ،پروتئین شیر (کازئین) رسوب میدهد.
ترومبین(برون سلولی) ،فیبرینوژن را به فیبرین تیدل میکند.
انیدراز کربنیک(آنزیم درون سلولی)  CO2 ،را با آب ترکیب کرده و اسید کربنیک میسازد.
روبیسکو(آنزیم درون سلولی)  ،در چرخهی کالوین  CO2را با ترکیب  5کربنی ترکیب میکند یا سبب شکستن ترکیب  5کربنی و ایجاد مولکولهای
2و  3کربنی میشود.
( ECORIآنزیم درون سلولی) ،نوعی آنزیم محدودکننده است که توسط اکای (باکتری) ساخته شده و  DNAرا تکه تکه میکند.
لیزوزیم(برون سلولی) ،سبب تخریب دیوارهی باکتری شده و در نخستین خط دفاع غیراختصاصی فعالیت میکند.
پتیالین(برون سلولی) ،نوعی آمیاز ضعیف است که نشاسته را به مالتوز (قند جوانهی جو) تبدیل میکند(.برون سلولی)
 DNAپلیمراز(آنزیم درون سلولی)  ،تشکیل پیوند فسفودی استرو ویرایش در حین همانندسازی .DNA
 RNAپلیمراز(آنزیم درون سلولی)  ،تشکیل پیوند فسفودی استر و شکستن پیوند هیدروژنی در طی رونویسی.
هلیکاز(آنزیم درون سلولی)  ،پیوند هیدروژنی بین جفت بازها و دو راهی همانندسازی را میشکند.
لیگاز(آنزیم درون سلولی)  ،برای سنتز پیوند فسفودی استر در  DNAکاربرد دارد( .مهندسی ژنتیک)

m

Li

ویژه آزمون مرحلـــــه  18مرداد قلم چی
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گزینه 2

وظیفَ جّنیس آٌضیوُای ةصون ریض پاٌکصاس ةصغِسه اٌساىک ػتکَ آٌسوپاظيی
زةص اظث کَ ٌيیجّاٌس گّارش درون ظهّنی را اٌجام دُس و ایً وظیفَ
نیضوزوم اظث.

بررسی سایرگزینهها :

گزینه  )1فصایٍس غؼاظازی ةصغِسه ػتکَ آٌسوپاظيی زةص اظث

کَ ثب تَلیذ لیشٍسٍم ٍ ّوچٌیي ثب تَلیذ غشب ثزای سبیز اًذاهکّب
در گعحصش دظحگاه غؼای دروٌی ُو ٌلغ دارد

گزینه  )3اٌساىکی کَ وكّع آرصیً جغیصات را ةصغِسه دارد جعو گهژی
ُعث کَ كادر ةَ دریافث وزیکّلُای جصػدی کَ از ظيث ػتکَ آٌسوپاظيی

m

زةصیا صاف کَ ةَ ظيث جبیگبُ پذیزًذُ آن ىیآیس ،ىیةاػس.

گزینه ٌ )4ؼاٌَ گشاری را جعو گهژی اٌجام ىیدُس کَ كادر ةَ گعحصش

جياىی ىّارد گفحَ ػسه صحیح اظث.

نوع سوال  :استدالی و مفهومی ،خط به خط

مبحث سوال  :شبکهی آندوپاسمی ()202

سطح سوال  :نسبتا سخت

 .Iکبرّبی شجکِی آًذٍپاسوی صبف هَارد سیز است:

or

سبخت هَادی هبًٌذ اسیذّبی چزة ،فسفَلیپیذّب ٍ استزٍئیذّب

ًکتُِ :صیک از ىّارد ىشکّر جّظع ظهّل راصی ظارحَ ىیػّد.

ًکتِ :ػتکَی آٌسوپاظيی صاف ُيَی فعفّنیپیسُای ىّردٌیاز ظهّل را ىیظازد.

ترکیبُّ :رىّنُای اظحصوژن ،پصوژظحصون ،جعحّظحصون ،کّرجیضول و آنسوظحصونّ ،وگی استزٍئیذیاًذ ٍ کهعحصول ،ىّم (ظّةصیً،چّب پٍتَ،

to

ایتسگاه آموزشی این تست

sh

آنالیس سوال
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گزینه 4

.c
o

درون ظیحّپاظو اظث( .فػانیث در دظحگاه غؼایی دروٌی )

ٌّار کاظپاری ،کّجیکّل) و ویحاىیًُای ىدهّل در چصةی ( )DAKEو کاروجً جّظع آٌضیوُای ػتکَی آٌسوپاظيی صاف ظارحَ ىیػٌّس.

تٌظین هقذار قٌذ خَى

oo

ترکیب :ةا افضایغ اًسَلیي در رّن و اثص آن ةص ظهّلُای کجذی (و ىاُیچَای) ،درون ظهّل آٌضیوُایی فػال ىیػٌّس کَ در ٌِایث کاری

ىیکٍٍس آٌضیوُای ػتکَ ی آٌسوپاظيی صاف ،گهّکض را ةَ گهیکّژن جتسیم کٍس .ةا افضایغ گلَکبگَى در رّن و اثص آن ةص ظهّلُای کجذی و
ىاُیچَای ،آٌضیوُای ػتکَی آٌسوپاظيی صاف فػال ػسه و گهیکّژن را ةَ گهّکض جتسیم ىیکٍٍس و در ٌِایث كٍس رّن افضایغ ىییاةس.

گزٍّی از آًشینّبی شجکِی آًذٍپاسوی صبف در کجذ ،ىعئّل جغییص داروُا و ىّاد ػیيیایی ىظص ُعحٍس.

رخیزُی یَى کلسین در سلَلّبی هبّیچِای

ترکیب :در اٌعان ظَ ٌّع ةافث ىاُیچَایِ صبف ،اسکلتی و قلجی وجّد دارد.
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Li

ًکتِ :سنسدایی وظیفَی ػتکَی آًذٍپاسوی صبف و پزاکسیسٍمّبی کجذ اظث.

m

سنسدایی

گزینه 3

فصاوانجصیً و ىحٍّعجصیً ىّاد درون ةسن پصوجئیًُا ُعییحٍس خال پیکُای ػیییيیایی پصوجئیٍی ىػيػٍا دارای گیصٌسهُای ارحصییاصییی ةصای ایجاد پاظییذ
ىٍاظب در ظهّل ُسف ُعحٍس و پط ىیجّاٌٍس دارای گیصٌسه ارحصاصی در ظهّل ُسف داػحَ ةاػٍس.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پصوجییًُای ةسن اٌعییان جّظییع دو دظییحَ از ریتّزومُا ظییارحَ ىیػییٌّس ریتّزومُای آزاد ظیییحّپاظییيی و ریتّزومُای چعییتیسه ةَ ػییتکَ
آٌسوپاظيی زةص درخانی کَ در ایً گضیٍَ اػارهای ةَ ریتّزومُای ىحصم ةَ ػتکَ آٌسوپاظيی زةص ٌؼسه.
گزینه  )2در جصیان ججضیَ تجشیِ ّیذرٍطى پزاکسیذ کَ آب جّنیس ىیػّد ونی دو ىٌّّىص ةَ ُيسیگص وصم ٌيیػٌّس.

گزینه  )4ایٌتزفزٍى و یا پزٍتئیيّبی هکول ُو جضو پصوجئیًُای دفاغی ُعحٍس ونی ىیجّاٌٍس جّظع گهتّلُای ظفیس جّنیس نػٌّس.

آزمونهای زیست لیموترش

:
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دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

گزینه 4

ُياٌػّر کَ ىیساٌیو ىّنکّل ُای  O2و  CO2از غصیق اٌحؼییار ظییاده ىٍحلم ىیػییٌّس و در اٌحلال فػال ٌیض از غصیق کاٌالُای ىّجّد ایً دو ىّنکّل
جّاٌایی اٌحلال و غتّر دارٌس.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در اٌحؼار جعِیم ػسه صصف اٌصژی وجّد ٌسارد ،پط ُص اجفاكی رخ دُس اصا ةاغث صصف اٌصژی غی ایً فصآیٍس ٌيیػّد.

گزینه  )2در فصآیٍس اگضوظیحّز ىّاد از دارم ظهّل رارج ىی ػٌّس ٌَ ایٍکَ ىّاد ىّرد ٌیاز ظهّل ةَ دارم وارد ػٌّس( .جّ دام افحادی؟؟؟)
گزینه  )3اظيض ُیچ ٌیازی ةَ پصوجئیًُای ظصاظصی غؼا ٌسارد.
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گزینه 2

m

ظهّلُای ةافث پّ ػاٌٍسه ةزغ رارجی ُص غ صب ٌزاغی ٌّغی ةافث پیٌّسی ر ػحَای ىدکو ىی ةا ػٍس .ایً ظهّلُا ر ػحَ ُای اا ظحیک را ظٍحض
ىیکٍٍس و ةَ درون ىاده زىیٍَای رّد جصػح ىیکٍٍس.

.c
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ظهّلُای ةافث پیٌّسی غؼای پایَ ٌسارٌس.

گزینه  )3ایً گضیٍَ در ىّرد ظهّلُای ٌّرگهیا ةدث ىیکٍس ونی صّرت ظّال در ىّرد ظهّلُای ٌّرگهیا ٌیعث.
گزینه  )4فاصهَ ةیً ظهّلُای ةافث پیٌّسی اٌسك ٌیعث ةهکَ فاصهَ ةیً ظهّنی ایً ةافث زیاد اظث.
 -aػاىم سردپی و رثبط ىیةاػس.

sh

آوچٍ را کٍ تایذ درتارٌی تافت پیًوذی رشتٍای تذاویذ

 -bزردپیُا ىاُیچَُای اظکهحی (ارادی) را ةَ اظحزّانُا وصم ىیکٍٍس.

or

وکتٍ زردپیُا ٌیصوی اٌلتاطی ىاُیچَُا راةَ اظحزّان ىٍحلم کصده و ظتب خصکث اظحزّان ىیػٌّس.

تزکیة ىیّنُا ( ظهّلُای ىاُیچَ ی اظکهحی) جّظع ظیياٌی از ةافث پیٌّسی در کٍار یکسیگص كصار دارٌس و غافی پیٌّسی ىجيّغَ آنُا را ىی
پّػاٌس .ایً غافُا در ظص جارُا (ىیّنُا) ةَ ُو ىیپیٌّسٌس و زردپیُای دو ظص ىاُیچَُا را ىیظازٌس.

to

 -cسردپیّب از ٌّع ةافث پیٌّسی ةعیار ىلاوم ُعحٍس.

 -dرثبطّب در ىدم ىفصمُا ،اظحزّانُا را ةَ یکسیگص وصم ىیکٍٍس .رةاطُا خصکثُای اظحزّانُا را در ىدم ىفصمُا ىدسود ىیکٍٍس.

oo

 -eثعضی از رةاطُا در رارج از ىدم ىفصم و ثعضی درون آن كصار دارٌس.
 -fدر ةافث پیٌّسی رػحَای ،رػحَُای ةَ ُو فؼصده ػسه و کؼعان وجّد دارٌس.

وکتٍ در ةافث پیٌّسی رػحَای کاژن وجّد دارد .ىیداٌیس کَ کاطى هَجَد در ثبفت پیًَذی رشتِای ٍظیفِی استحکبم رثبط ٍ سردپی را

ثز عْذُ دارد.
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گزینه 3

m

وکتٍ غتق ػکم (ُ ،)3-4عحَُای ظهّل ةافث پیٌّسی رػحَای ،دراز گصدیسه و ظهّلُای آن رػحَ ىاٌٍس ُعحٍس.

Li

جاٌّران دارای چِار ٌّع ةافث ا صهی ػاىم ىِصهداران ىیةا ػٍس .ظهّلُای ةافث غ صتی ػاىم ظهّلُای غ صتی یػٍی ٌّرونُا و ظهّلُای غیصغ صتی
یػٍی ٌّروگهیاُا کَ ایً ىّرد درةارهی ٌّروگهیاُا صادق ٌیعث.
 .aدرون ةافث غصتی ةَ جض ٌّرونُاٌّ ،غی سلَل غیز عصجی وجّد دارد کَ ةِغ ىیگً ًَرٍگلیب یا سلَلّبی پشتیجبى.

 .bثعضی از ٌّروگهیاُا ةَ تغذیِی ًَرٍىّب کيک ىیکٍٍس.
.c

ثعضی دیگز از ایً ظهّلُا ةَ حفبظت اس ًَرٍىّب کيک ىیکٍٍس.

 .dثعضی دیگز از ٌّروگهیاُا در پیصاىّن آکعّنُا و دٌسریثُا ىیپیچٍس و آنُا را عبیق ىیکٍٍس.

تزکیت :ىٍظّر از ىّرد ٌّ Dروگهیاُایی اٌس کَ غاف هیلیي ىی ظازٌس .غاف ىیهیً از جٍط غ ؼا (ف عفّنیپیس  +پصوجئیً  +که عحصول) ىیةا ػس .غاف

هیلیي ثبعث افشایش سزعت ّذایت پیبم عصجی هیشَد و ظػح جياس غؼای ٌّرون را ةا ىایع ةیً ظهّنی کاُغ ىیدُس.
 .eایً ظهّلُا (ةصراف ٌّرونُا) جّاٌایی جتسیم اثص ىدصك ةَ پیام غ صتی ،جّنیس پیام غ صتی و اٌحلال پیام غ صتی ٌسارٌس و ٌاكم غ صتی (ىاٌٍس
اظحیم کّنیً) ٌيیظازٌٍس.
.f
.g

در افصاد ىتحا ةَ  MSدظحگاه ایيٍی ةَ غاف هیلیي در دستگبُ عصجی هزکشی (ىغض و ٌزاع) خيهَ ىیکٍٍس.

ىّاظب ةاػیس در اٌعان اًَاعی اس ًَرٍگلیب وجّد دارد و ُص ٌّروگهیا کار ویژهای اٌجام ىیدُس .ىثأ ٌّروگهیایی کَ غاف ىیهیً ىیظازد دیگص

ٌيیجّاٌس در جغشیَ ٌّرونُا ٌلغ داػحَ ةاػٍس.
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گزینه 4

ظهّلُای دارای جّاٌایی جل عیو ػاىم ظهّلُای ىصی عحيی ،پاراٌ ؼیيی و ظهّلُای ةٍیادی کَ ایً ظهّلُا زٌسه ةّده و ظهّلُای زٌسه دارای
پاظيّدظو ُعحٍس یػٍی ىّاد زٌسه در ظارحار ان آٌِا وجّد دارد.

گزینه  )1ظهّل دارای دیّارهی ٌاةصاةص ػاىم ظهّلُای کاٌ ؼیيی و ظهّلُای ٌگِتان روزٌَ ُ عحٍس کَ ظهّلُای ٌگِتان روزٌَ ر ػس ٌسارٌس اىا
کاٌؼیوُا دارای رػس غیصكاةم ةصگؼث اةػاد از غصیق افضایغ خجو ظهّل ُعحٍس.

گزینه  )2ظییهّلُای کاٌؼیییيی و اظییکهصاٌؼیییيی و ظییهّلُای ةافث آوٌسی چّةی دارای ٌلغ اظییحدکاىی ُعییحٍس .کَ ظییهّلُای کاٌؼیییيی
کهصوپاظث دارٌس و فحّظٍحض ىیکٍٍس یػٍی اٌصژی ٌّراٌی را ةَ اٌصژی ػیيیایی جتسیم ىیکٍٍس.
گزینه  )3ىیداٌیو ظهّلُای غصةانی ظهّلُای زٌسه ُعحٍس و پصوجّپاظث زٌسه دارٌس اىا فاكس ُعحَ و DNAو ژن ُعحٍس.
درتارٌی کاوشیم تایذ مطالة سیز را تذاویم
 .aظهّلُای کاٌؼیيی زیص روپّظث و ٌضدیک ةَ آن كصار دارٌس.

m

 .bایً ظهّلُا ّوگی زٌسه ةّده و دیَارُی ًخستیي دارًذ و فاكس دیّارهی دوىیً و گهیٍیً ُعحٍس.
نکته :دیّارهی سلَلّبی کاًشیوی ٍ ًگْجبى رٍسًِ غیز یکٌَاخت اظث.

.c
o

 .cظهّلُای کاٌؼیيی ةا دیّارهُای ظهّنضی و طزیو رّد ةاغث اظحدکام و ةصافصاػحَ ىاٌسن ظاكَُا و ظایص ةزغُا ىیػٌّس.
 .dظهّلُای کاٌؼیيی كاةهیث رػس رّد را خفظ کصدهاٌس و ُياٍُگ ةا رػس گیاه ،رػس ىیکٍٍس.
نکته :ىٍظّر از رػس در ظهّلُای کاٌؼیيی ،افضایغ غیص كاةم ةصگؼث اةػاد و خجو ظهّل اظث.
یافحَجص از ظهّلُای پاراٌؼیيی ُعحٍس.

sh

 .eظهّلُای کاً شیوی تَاًبیی تق سین شذى ٍ ایجبد سبختبر دٍک ًذارًذ .یػٍی ىیحّز ،ىیّز و ظیحّکیٍض ٌسارٌس .ایًُا یػٍی ایً ظهّلُا جيایض
 .fظهّلُای ةافث کاٌؼیيی گبُ کهصوپاظث دارٌس و فحّظٍحض ىیکٍٍس .ةٍاةصایً ًویتَاى گفت ّوِی ظهّلُای کاٌؼیيی فحّظٍحض ىیکٍٍس .آن دظحَ
از ظهّلُای کاٌؼیيی کَ کهصوپاظث دارٌس ،دیاکعیسکصةً را جثتیث ىیکٍٍس و آٌضیو روةیعکّ ،چصرَی کانّیً NADPH ،و  ...دارٌس.

or

آنچٍ را کٍ تایذ درتارٌی تافت اسکلزاوشیم تذاویم

to

 .aةصای اظحدکام ةزؼیسن ةَ گیاه جيایض یافحَاٌس.
 .bدیّارهی دوىیً طزیيی دارٌس کَ در آن ىادهی چّب (نیگیٍیً) وجّد دارد.

نکته :چّةی ػسن دیّارهی دوىیً اغلت ةاغث از ةیً رفحً پصوجّپاظو و ىصگ ظهّل ىیػّد.

 .cظهّلُای ةافث اظکهصاٌؼیو دارای جیغَی ىیاٌی ،دیّارهی ٌزعحیً ،دیّارهی دوىیً و اغلت نیگیٍیً ُعحٍس.
فیرها:

 .1ظهّلُای دراس ،کشیذُ ٍ هزدُ ُعحٍس.

oo

 .dدٍ ًَع سلَل اسکلزاًشیوی در گیبّبى یبفت هیشَد :فیتصُا و اظکهصوئیسُا

 .2ىیان ةافثُای دیگص كصار گصفحَاٌس .3 .در ٌضدیکی ةافثُای آوٌسی كصار دارٌس.

نکته :فیتصُا در اظحدکام ةزؼیسن ةَ آوٌسُا ٌلغ ىِيی دارٌس.

 .5غتق ػکم( ،)3-11در فیجزّب اى ٍجَد دارد .ایً ظهّلُا چّن ىصدهاٌس فاكس غؼا ،ظیحّپاظو و اٌساىک ُعحٍس.

بررسی همهی گزینهها :

Li
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گزینه 3

m

 .4غتق ػکم ( ،)3-11فیتصُا در کٍار یکسیگص كصار ىیگیصٌس و دظثجاجی را ىیظازٌس.

مورد اول) در صّرت آظیب دیسن ظهّلُای ةزغ  2ىی جّاٌس در جّنیس فاکحّر دارهی ىػسه ایجاد کٍس و ةاغث غسم خفظ ویحاىیً  B12ػّد کَ
در جّنیس اریحصوظیث ُا ارحال ایجاد ىیػّد .آظیب دیسن ظهّلُای( 1کتس) اىکان ارحال در ظٍحض اریحصوپّیحً را ةَ ُيصاه دارد کَ کاُغ ایً ُّرىّن
ارحال در ظٍحض اریحصوظیثُا را ةَ ُيصاه دارد ( .تایید گزینه )
مورد دوم) ظهّل ُای ةزغ ( 5پاٌکصاس) ةا جّنیس ةیکصةٍات ظسیو کَ یک ىاده كهیایی اظث ،ةاغث كهیایی کصدن ىدیع دارهی روده ىی ػّد در

صّرجی کَ ظهّلُای ةزغ  3در ظٍحض و جصػح ىاده كهیای ٌلغ ٌسارٌس و فلع ىاده كهیایی ظٍحض ػسه جّظع کجذ را غهیظجص ىیکٍس ( .تایید گزینه )

مورد سوم) از آٌجا کَ ظهّلُای ةزغ(1کتس) و ةزغ ( 4روده) در جّنیس پصوجیًُای ىکيم ٌلغ دارٌس و ایً پصوجیًُا ُو در ظّراخ کصدن
غؼای ىیکصوبُا از جيهَ ةاکحصیُا ٌلغ دارد و در ٌحیجَ ىدیع دارهی آنُا را ةص ُو ىیزٌٍس.
( تایید گزینه )
مورد چهارم) از اٌجا کَ ظهّل ُای ةزغ  5و  4واجس ایَُای ىاُیچَای و ُيچٍیً غسهُای جص ػح کٍٍسه ُ عحٍس پط خحيا یّن که عیو را

ذریصه ىیکٍٍس ( .رد گزینه )

:
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آنالیس سوال

مبحث سوال  :لولهی گوارش انسان ()204

نوع سوال  :استدالی ،مفهومی ،مقایسهای

سطح سوال  :نسبتا سخت

دستگاه گوارش انسان
 -1دظحگاه گّارش اٌعان ػاىم لَلِی گَارشی و غذُّبی گَارشی اظث.
 -2انواع غدههای گوارشی در انسان:

غسهُای ةضاكی -غسهُای دیّارهی ىػسه و روده -پاٌکصاس -جگص

نکته :غسهُای ىشکّر ّوگی ثزٍى ریش ةّده و ىدحّیات رّد را ةَ هجزا ىیریضٌس و ظیییپط ىّاد جصػیییح ػیییسه از غصیق ىجصا وارد نّنَی گّارش

ىیػّد.

نکته :ىّظیً ٌّغی پصوجئیً جصػدی ا ظث کَ در ظصا ظص نّنَی گّارش جص ػح ىی ػّد .ایً پصوجئیً در دُان و ىصی جّ ظع ظهّلُای سٌگفزشی

m

ایستگاه آموزشی این

بخشهای دستگاه گوارش

چٌذ ایِ و در ىػسه و روده جّظع سلَلّبی استَاًِای سبدُ جصػح ىیػّد.

.c
o

ترکیب :ىّظیً در ىجاری جٍفعی (ةیٍیٌ ،ایٌ ،ایژه و ٌایژك) از ظهّلُای ىژکسار جصػح ىیػّد.
نکته :ىّظیً ةا جشب آب ةَ ىدهّل چعتٍاکی ةَ ٌام هَکَس جتسیم ىیػّد.

ترکیب :ىّکّز در ٌزعییحیً رع دفاع غیص ارحصییاصییی ٌلغ داػییحَ و ةاغث ةَ دام افحادن ىیکصوبُا ىیػییّد و ىاٌع ٌفّذ ىیکصوبُا ةَ ةزغُای

غيیقجص ىیگصدد.

دهان (گوارش مکانیکی و شیمیایی)
راست روده
بزرگ

حلق

sh

 -3بخشهای لولهی گوارش و مسیر عبور غذا در انسان به صورت زیر است:
مری

معده (گوارش مکانیکی و شیمیایی)

رودهی

رودهی باریک (گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی)

or

نکته :فظای درون نّنَی گّارش رارج از ىدیع دارهی اظث.

ساختار لولهی گوارش

 -1دیّارهی نّنَی گّارش تقزیجبً در توبم غّل آن ةَ جصجیب از رارج ةَ دارم ػییاىم ایِّبی پیًَذی ،هبّیچِای طَلی ،هبّیچِای حلقَی،

to

سیز هخبطی و هخبطی (ةافث پّػؼی کَ ىّاد ىّکّزی جصػح ىیکٍس) اظث.

 -3ایَی پیٌّسی رارجی در خفصهی ػکيی ةز ؼی از پزدُی صفبق یب رٍدُثٌذ را ج ؼکیم ىیدُس کَ اٌسامُای ىّجّد در خفصهی ػکيی را از
رارج ةَ ُو وصم ىیکٍس.
* ایٍی خارجی

* سیز مخاط

* استز مخاط

ترکیب :ةافث پیٌّسی دارای فظای ةیً ظهّنی فصاوان و رػحَُای پصوجئیٍی اظث.

oo

 -3در لولهی گوارش در موارد زیر بافت پیوندی وجود دارد:

 -2در حفرُی شکوی بخشی از پردُی
صفاق یا رٍدُبٌذ را تشکیل هیدّذ.
 -3از ًَع با فت پیَ ًذی رشتتت تِ ای با
فضای بیي سلَلی فراٍاى است.

 -2هتشکل از بافت پیًَذی است.
 -1هتتاّی تتِ ی طَلی ختتارجی تر
قرار دا شتِ ٍ بخش خارجی آى بِ
ایِی پیًَذی اتصال یافتِ است.
 -2هتتاّی تتِ ی حلقَی داخلی تر
قرار داشتتتِ ٍ بخش داخلی آى بِ
ا یِ ی زیر ه خاطی اتصتتتال یاف تِ
است.
 -3هاّی ِّای صاف ّستٌذ.

انواع ماهیچههای موجود در لولهی گوارش:
ىزػع و صاف

 -3در آى ًَ 4ع بافت پَشتتتشتتتی،
پیًَذی ،عصتتتوی ٍ هاّی ِای یافت
هیشَد.

m

است.

طَلی

حلقَی

هیباشذ.

هَکَزی

Li

 -1خارجیتریي ا یِی لَ لِی گَارش

هتتاّتتیتت تتِ ی

هتتاّتتیتت تتِ ی

 -1دارای رگ خًَی ،رگ لٌفی ،ع صب

آستر پیًَذی

غشای پایِ

غشتتتای

 -1بافت پَششی ایي ایِ در دّاى ٍ هری

ستتٌ فرشتتی چٌذ ایِ ٍ در هعذُ ٍ رٍدُ
استَاًِای تک ایِ است.

 -2بِ طَر کلی در ترشتتت ٍ جمو هَاد
ًقش دارد.
 -3بتتِ طَر ک لی دارای چ یي خَردگی
هی باشتتتتذ کِ ستتت

ت واز را افزایش

هیدّذ.
 -4دارای دٍ ًَع بافت است:
بافت پیًَذی -بافت پَششی

ویژه آزمون مرحلـــــه  18مرداد قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

ماهیچههای مخطط لولهی گوارش:

 .aىاُیچَُای ٌاخیَی دُان اثتذای خهق و اًتْبی نّنَی گّارش

ُ .bيگی ارادی ةّده و جدث کٍحصل اعصبة پیکزی ُعحٍس.
.c

ظهّلُای آن چٌذ ّستِای ةّده دارای جارچٌَّ ،اخی جیصه و روػً ،رع  ،Zصفدَی ٍُعً ،رع جیصهی  Mو  ...ىیةاػٍس و جّاٌایی

ىیحّز و ظیحّکیٍض (ةػس از جّنس) ٌسارٌس.
ماهیچههای صاف:

 .aثیشتز ةزغ ىصی ،ىػسه ،رودهی ةاریک ،رودهی ةضرگ و ثیشتز ةزغ راظث روده

ُ .bيگی غیص ارادی ةّده و جدث کٍحصل اعصبة خَد هختبر (ظيپاجیک و پاراظيپاجیک) ُعحٍس.
 .cظهّلُای آن جک ُعحَای و دوکی ػکم ىیةاػس.

m

 -5ماهیچههای صاف آن دو نوع هستند:
ىاُیچَُای غّنی -ىاُیچَُای خهلّی

.c
o

ماهیچههای صاف طولی لولهی گوارش:

 .aةیً ایَی پیٌّسی رارجی و ىاُیچَی خهلّی صاف كصار دارد.

 .bثخش خبرجی آن ةَ ایَی پیٌّسی اجصال یافحَ اظث.
.c

ایً ایَی ىاُیچَای جّظع ةافث پیٌّسی اخاغَ ػسه اظث.

sh

ماهیچههای صاف حلقوی لولهی گوارش:

 .aةیً ىاُیچَی غّنی و زیص ىزاط كصار دارد.

 .bثخش داخلی آن ةَ زیص ىزاط (ةافث پیٌّسی) اجصال یافحَ اظث.
 -5وظایف ماهیچههای لولهی گوارش:

گزینه 4

oo
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to

 .aرصد و ٌصم ػسن ىّاد غشایی
 .bىزهّط ػسن غشا ةَ آٌضیوُای گّارػی
 .cخصکث غشا ةَ ظّی جهّ

or

.c

ایً ایَی ىاُیچَای ایَی زیص ىزاغی را اخاغَ کصده اظث.

آى قسوت از دستگاُ گَارش اسب کِ در جمو گلَکز ًقش دارد هیتَاًذ رٍدُ بزر گ ٍ رٍدُ کَچک باشذ ٍلی ّی کذام ًویتَاًٌذ گلیکَژى
را بِ صَرت برٍى سلَلی گَارش دٌّذ چَى اصا گَشت خَار ًیست ٍ فقط گَارش درٍى سلَلی گلیکَژى را دارد.

m

گزینه  )1ىٍظّر شیزداى اظث کَ ةا جصػح آٌضیو گّارػی ىیجّاٌس ةػظی از ىٌّّىصُای دیّاره ظهّنی گیاُان را از جيهَ پزٍتئیي را ججضیَ و كاةم
جشب کٍس.

گزینه ُ )2ص ةزؼی از ىػسه گاو ىیجّاٌس ةاغث افضایغ غهظث غشا ػّد ىثا در ُضارا ةا جشب آب ،در ةلیَ ةزغُا جدث جاثیص آٌضیوُای گّارػی و

Li

غيم ُیسرونیض کَ ةا ىصصف آب ُيصاه اظث ،اٌجام ىیػّد و ػیصدان ىیجّاٌس ىِوجصیً واکٍغ دٍُسهُای زیعحی (آًشینّب) را ظٍحض کٍس.

گزینه  )3ةز ؼی از د ظحگاه گّارش گاو کَ ةا غشای دوةاره جّیسه ػسه در ارجتاط ا ظث ىیجّاٌس ػاىم روده ةاریک ٌیض ةا ػس کَ كادر ةَ جشب
ىٌّّىصُای ظهّنض اظث ( .دكث کٍیس در صّرت ظّال گفحَ ػسه دظحگاه گّارش (ٌَ ىػسه) )

فيل و اسب

 -1ىیکصوبُای ججضیَ کٍٍسه ظهّنض در رٍدُی ثشرگ یب رٍدُی کَر آنُا زٌسگی ىیکٍٍس.
 -2در رٍدُی کَر فیل ٍ است ظهّنض ىّجّد در غشا ججضیَ ىیػّد.

 -3رٍدُی ثشرگ ٍ رٍدُی کَر ایً جاٌّران ىّاد خاصم از گّارش ظهّنض را جشب ىیکٍس.

نکته :گّارش ظهّنض در رودهی ةاریک فیم و اظب صّرت ٌيیگیصد ةٍاةصایً ثسیبری اس ىّاد غشایی ىّجّد در رودهی آنُا ةَ صّرت ىسفّع دفع ىیػّد.
نکته :ىدم ججضیَ ظهّنض در اٌعان رودهی ةضرگ (یا رودهی کّر) ىیةاػس ونی جشب ٌيیػٌّس.

مسیر عبور غذا در اسب و فیل:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

:
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گزینه 2

معذه ی گاو شامل :سیزاتی ،وگاری َ ،شارا  ،شیزدان است.باکتریها بصورت زنذه در سیرابی و نگاری ایفای نقش میکننذ ولی اثرات آنها در
همهی معذهی گاو دیذه میشود مثا هسارا بخشی از معذهی گاو است که هماننذ روده ملخ آب جذب میکنذ ولی اثراتی از باکتریها در آن
قابل رویت است.
گزینه  )1ظیصاةی ةزؼی از ىػسه ُعث کَ ةَ دم ٌضدیک جص ُعث.در ایً
ىدم ةصای ججضیَ ظهّنض ةاکحصی ُایی وجّد دارٌس ُياٌٍس ٌگاری کَ ةاغث
ججضیَ ظهّنض ىی ػٌّس و ُیچ یک از جاٌّران ژٌی ةصای ظارث آٌضیو
ججضیَ کٍٍسه ظهّنض ٌسارٌس پط ىّادی را ُو ةَ ةیصون جصػح ٌيی کٍٍس.
گزینه ٌ )3گاری جٍِا از ظیصاةی ىّاد ىیگیصد و ػیصدان ُو جٍِا از ُضارا

m

ىّاد ىیگیصد پط ةایس ُص دوی ایً ةزغ ُا رو ىس ٌظص ةگیصیو ونی یادجّن
ةاػَ گّارش ػیيیایی جٍِا در ػیصدان آغاز ىی ػّد!!!!

سیرابی:

.c
o

گزینه ُ )4ضارا و ػیصدان در ىػصض غشای دوةاره جّیسه ػسه كصار ىیگیصد
آٌضیوُا دو د ظحَ ُ عحٍس آٌضیوُای درون ظهّنی و ةیصون ظهّنی و ىحاةّنی عو ىجيّع واکٍغُایی ُ عث کَ درون ظهّل اٌجام ىیگیصد و آٌضیوُای
ةصون ظهّنی در اٌجام ىحاةّنیعوُا ٌلغ ٌسارٌس.

 .bثشرگتزیي ةزغ ىػسهی گاو اظث.
.c

sh

 .aاٍلیي ىدم ورود غشا از ىصی ىیةاػس.

ٌعتث ةَ ظایص ةزغُای ىػسه ةَ دم جاٌّر ًشدیکتزیي ىیةاػس.

or

 .dىدم زٌسگی ةاکحصیُای ججضیَکٍٍسهی ظهّنض ىیةاػس.
 .eدر ظیصاةی غشای ٌیيَ جّیسه جّظع ظهّاز ُظو ىیػّد.
نگاری:

 .bجلصیتاً ٌعتث ةَ ظایص ةزغُای ىػسهی گاو کَچکتزیي اظث.
.c

to

 .aدٍهیي ةزغ ىػسهی گاو اظث کَ غشا از ظیصاةی وارد آن ىیػّد.

ٌعتث ةَ ظایص ةزغُای ىػسه گاو ةَ گصدن جاٌّر ًشدیکتزیي ىیةاػس.

oo

 .dىاٌٍس سیزاثی هحل سًذگی ثبکتزیّبی تجشیِکٌٌذُی سلَلش هیثبشذ.

وکتٍ ةاکحصیُای ججضیَکٍٍسهی ظهّنض در ظیصاةی و ٌگاری جاٌّر زٌسگی ىیکٍٍس و هقذار قبثل تَجْی از ظهّنض ىّجّد در ىّاد گیاُی را ججضیَ ىیکٍٍس.
هزارا:

 .bدیّارهی آن دارای چیيخَردگی زیادی ىیةاػس کَ ظػح جياس را افضایغ ىیدُس.
.c

ىدم جشب آب ىیةاػس و غشا در آٌجا غهیظ ىیػّد.

شیردان:

 .aپبییيتز اس ُضارا كصار دارد.

Li

یادآيری ُضارای ٌّػزّارکٍٍسگان ،رودهی ىهذ و رودهی ةضرگ اٌعان هحل جذة آة ّستٌذ.

m

 .aدر ثبای ػیصدان پشت ٌگاری و جلَی ظیصاةی كصار گصفحَ اظث.

 .bاز یک ظّ ةَ ُضارا و از ظّی دیگص ةَ روده ىحصم اظث.
وکتٍ ىجصای اجصانی ُضارا ةَ ػیصدان ٌعتث ةَ ظایصیً كػص کوجصی دارد.
.c

آرصیً ةزغ ىػسهی جاٌّر ةّده و ىػسهی اصهی ىیةاػس.

وکتٍ ىدم جصػح پصوجئاز ،پپعیٍّژن ،رٌیً و ظایص آٌضیوُا ػیصدان جاٌّر ىیةاػس.
وکتٍ ظیصاةیُ ،ضارا و ٌگاری ىدم جصػح آٌضیوُای گّارػی جاٌّر ٌيیةاػس.

وکتٍ در ػیصدان آٌضیوُای گّارػی جاٌّر ىّجب گّارش ػیيیایی غشا ىیػٌّس و ىلسار زیادی از ىّاد غشایی آىادهی جشب ىیػٌّس.

وکتٍ در ػیصدان ةاکحصیُا ةَ ُيصاه غشا گّارش ػیيیایی ىییاةٍس .ایً یػٍی در ػیصدان ىلسار زیادی از ةاکحصیُای ىیىیصٌس و ججضیَ ىیػٌّس.

 -4ةاکحصیُا ةا ظصغث جّنیس ىثم ىیکٍٍس و ةٍاةصایً هقذار آىّب تقزیجبً ّویشِ در نّنَی گَارشی جبًَر ثبثت هیهبًذ.
 -5د ظحگاه گّارش ٌّ ػزّارکٍٍسگان ةَ غهث ظازگاری ةیغجصی کَ ةا زٌسگی ةاکحصیُای ججضیَکٍٍسهی ظهّنض و گّارش کاىم غشا پیس کصده ا ظث ٌ عتث
ةَ غهفرّاران دیگص ىاٌٍس اظب و فیم کارایی ةیغجصی دارد.
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گزینه 2

آزمونهای زیست لیموترش

زىاٌی کاُغ چیً رّردگیُای ىػسه را داریو کَ ىدحّیات ىػسه رانی ػّد ،ىدحّیات ىػسه ةَ دوازدَُ ىٍحلم ىیػّد ،پط ایٍػّری ىیجّان گفث
کَ ةَ دٌتال افضایغ کیيّس ىّجّد در دوازدَُ افضایغ چیً رّردگیُای ىػسه رو داریو (ٌَ افضایغ چیً رّردگیُای ىػسه)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اٌلتاض ىاُیچَُای دیّاره ىػسه ةَ دٌتال کؼیسگی دیّارهی آن ةاغث اٌحلال ىدحّیات ىػسه ةَ روده ةاریک ىیػّد ،ایً غيم ىٍجص ةَ
ػصوع خصکات دودی در روده ةاریک ىیگصدد.
گزینه ُّ )3رىّن گاظحصیً از غسد درون ریض دیّاره ىػسه ةَ رّن جصػح و ةاغث جدصیک ظهّلُای خاػیَای ىیػّد ،ایً ظهّلُا ةا جصػح اظیس
دارم ىػسه را اظیسی ىیکٍٍس و در ٌحیجَ کیيّس دوازدَُ اظیسی ىیگصدد ،ةا جصػح ُّرىّن ظکصجیً از روده ةصاریک و اثص ةصروی پاٌکصاس ،ةا جصػح
ةیکصةٍات ىدیع دوازدَُ را كهیایی ىیػّد.

m

گزینه  )4در ٍُگام ةهع یا اظحفصاغ گیصٌسهُای ىکاٌیکی گهّ جدصیک ىیػٌّس ،ىاُیچَُای خهلّی کاردیا ٌیض در خانث غادی ىٍلتض ُعحٍس ،پط ةا
جدصیک ایً گیصٌسهُا اٌلتاض کاردیا کاُغ پیسا ىیکٍس.

.c
o
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گزینه 3

بررسی همهی گزینهها :

sh

گزینه الف) اٌػکاس ُا ی ىّجّد در نّنَ گّارش ةهع و اظحفصاغ اظث کَ در ُص دو راه ٌای ةعحَ
ىیػّد و ُّا درون ٌای و ٌایژه و ٌایژك ىدتّس ىیگصدد (کیعَُای ُّایی جضو ىجاری جٍفعی ٌیعحٍس) (تاییذ الف)
گزینه ب) ٍُگام ةهع غشا ةصای وارد ػسن و ٍُگام اظحفصاغ غشای ةصای رارج ػسن ةایس از کاردیا غتّرکٍس،

or

پط اٌلتاطات کاردیا ةایس کاُغ پیسا کٍس( .تاییذ و)

گزینه ج) در ُص دو اٌػکاس ىشکّر زةان کّچک و خٍجصه ةَ ظيث ةاا خصکث ىیکٍٍس( .رد ج)

to

گزینه د) در ةهع ىصکض ةهع ةص ىصکض جٍفط و در اظحفصاغ ٌیض ىصکض اظحفصاغ ةص ىصکض جٍفط اثص ىیگشارد کَ ُيَ
ایًُا جضو ةصم انٍزاع ُعحٍس و ةصم انٍزاع ٌیض جضء ظاكَ ىغض اظث ( .تاییذ د )

اپیگلوت

پایین

پایین

پایین

باا

باا

زبان کوچک

باا

باا

-

باا

m

oo

حنجره

بسته -باا

بسته -باا

بسته -باا

باز -پایین

باز -پایین
پایین

نای

بسته

بسته

بسته

باز

باز
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گزینه 4

Li

بلع

استفراغ

ابتدای سرفه و عطسه

در حین سرفه

در حین عطسه

در رودهی ةاریک ،جشب ةصری كٍسُای ظ اده ،گصوُی از ىّاد ىػسٌی ،آب و گهیعصول و ا ظیسُای چصب ةسون صصف اٌصژی صّرت ىیگیصدُ ،يَ ىّاد
در رودهی ةاریک جشب ریضپصز (غؼای پاظيایی) ىیگصدٌس.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1جشب ةصری آىیٍّا ظیسُا و اغهب كٍسُای ظاده ةَ کيک سذین رخ ىیدُس ،گَارش شیویبیی ً شب ستِ (ٌّغی پهی ظاکاریس) از دُان
ػصوع ىیػّد ونی گّارش پصوجئیًُا از دارم ىػسه ةص اثص آٌضیو پپعیً آغاز ىیگصدد.
گزینه  )2اغلة قىذَای سادٌَ ،مٍی آمیىًا سیذَا ،گزيَی اس مًاد معذوی ،تزخی يیتامیهَا (يیتامیه  )B12تا اوتقال فعال و صصف اٌصژی رخ
ىیدُس ،هَاد هعذًی ٍ ٍیتبهیيّب جدث جاثیص آٌضیوُای گّارػی كصار ٌيیگیصٌس.

گزینه ٍ )3یتبهیيّبی هحلَل در چزثی و تزیگلی سیزیذّب ٌِایحا جشب نٍف ىی ػٌّس ،جصیگهی عیصیسُا (چصةیُا) جدث جاثیص آٌضیو نیپاز كصار
ىیگیصٌس ونی ویحاىیًُای ىدهّل در چصةی ،جدث اثص آٌضیو نیپاز پاٌکصاس ٌیعحٍس.

1

:

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

جذب در رودهی باریک

 -1ىّاد غشایی پط از گّارش ةَ ىّنکّلُای کّچک كاةم جشب جتسیم ىیػٌّس فصایٍس ػیيیایی اصهی در ایً جغییصات ّیذرٍلیش اظث.

 -2در پایان گّارش کزثَّیذراتّب ثِ هًََسبکبریذ ،پزٍتئیيّب ثِ آهیٌَ اسیذّب و چزثیّب ثِ گلیسزٍل ٍ اسیذّبی چزة جتسیم ىیػٌّس.
 -3رودهی ةاریک ىکان اصهی گّارش ػیيیایی و جشب غشاظث.
 -4غتق ىحً کحاب درظی «جشب ورود ىّاد از نّنَی گّارش ةَ رّن اظث» ایً جيهَ رانی از اػکال ٌیعث اىا ىیگشریو!

 -5جشب ىّاد غشایی در روده صّرت ىیگیصد ونی ثزخی هَاد دارٍیی اس هخبط دّبى ٍ هعذُ ًیش جذة هیشًَذ.

 -5جذة اغلت قٌذّبی سبدُ ثب اًتقبل فعبل ةَ وظیهَی ظهّلُای پّػؼی ىزاط و ُيصاه ةا جذة سذین ٍ ثِ کوک آى صّرت ىیگیصد.
تزکیت :اظو چٍسجا آىیٍّاظیس :هتیًَیي ،فٌیلآاًیي ،لَسیي ،لیشیيٍ ،الیي ،سیستئیي و . ...

تذکز :نّظیً و ظیعحئیً را ةا نیعحیً اػحتاه ٌگیصیس.

m

 -5جشب آهیٌَ اسیذّب ثب اًتقبل فعبل صّرت ىیگیصد و ٍجَد سذین در رٍدُ ثزای اًتقبل ثزخی اس آىّب ازم اظث.
ًکتِ :آهیٌَاسیذّبیی کِ اس رٍدُ جذة هیشًَذ اس گَارش پزٍتئیيّبی سیز ایجبد شذُاًذ:
 )aپزٍتئیيّبی غذا

.c
o

 )bپزٍتئیيّب ٍ آًشینّبی هَجَد در تزشحبت لَلِی گَارش
 )cسلَلّبی هزدُ ٍ جذاشذُی ثبفت پَششی رٍدُ

 -1ثب اثز آًشینّبی پبًکزاس ثز چزثیّب ثِ کوک صفزا ثِ تزتیت اتفبقبت سیز رخ هیدّذ:

sh

 )aجتسیم چصةیُا ةَ ىٌّّگهیعصیسُا ،دیگهیعصیسُا و اظیسُای چصب
 )bورود ىّاد ىشکّر ةَ ظهّلُای اظحّاٌَای روده غی اٌحؼار ظاده (ةَ ظِّنث)

ًکتِ :ىّاد نیپیسی (ىٌّّگهیعصیسُا و  ) ...در غؼای ظهّل خم ػسه و وارد ظهّلُای اظحّاٌَای روده ىیػٌّس.

 )cدر ظهّلُای اظحّاٌَای روده اظیسُای چصب ،گهیعصولُا و  ...ةَ یکسیگص ىحصم ػسه و ىجسداً ةَ صّرت تزی گلیسزیذ در ىیآیٍس.

or

ًکتِ :اجصال اظیس چصب ةَ گهیعصول ٌّغی سٌتش آةدّی اظث و غی ایً ٌّع واکٍغ آة جّنیس ىیػّد.

 )dىّنکّلُای جصیگهیعصیس پط از غتّر از غؼای ظهّلُای اظحّاٌَای وارد هَیزگ لٌفی ىیػٌّس.

to

تذکز :در رودهی ةاریک (ٌَ رودهی ةضرگ) ّیچگبُ ىّاد نیپیسی وارد ىّیگ رٌّی ٌيیػّد.

ًکتِ :غهث آنکَ ىّاد چصةی ةصراف ظایص ىّاد آنی از راه نٍفی جشب ىیػٌّس ایً اظث کَ ظػح رارجی ىّیصگُای رٌّی دیّارهی روده ىاٌٍس
ظایص ىّیصگُای رٌّی ةا ایَای از پلیسبکبریذّب پّػیسه ػسه اظث کَ ىاٌع ورود ىّنکّلُای چصةی ىیػّد.

oo

تذکز :در ىّیصگُای نٍفی ةصراف ىّیصگُای رٌّی ایَی پهیظاکاریسی وجّد ٌسارد.

ًکتِ :در رودهی ةاریک ویحاىیًُای ىدهّل در چصةی )ُ (D, A, K, Eيصاه ةا ذرات چصب جشب هَیزگّبی لٌفی ىیػٌّس.

 -9ویحاىیًُای ىدهّل در آب (ةَ جض ویحاىیً  )B12از غصیق اًتشبر جشب هَیزگّبی خًَی رودهی ةاریک ىیػٌّس.

ٍ -14یتبهیي  B12چَى هَلکَل درشتی اظث جشب آن ُيصاه ةا ىصصف اٌصژی زیعحی ) (ATPةّده و ةَ کيک فبکتَر داخلی هعذُ (یک

m

پصوجئیً خاىم) صّرت ىیگیصد.

ًکتِ :فبکتَر داخلی هعذُ جضء پصوجئیًُای خاىم ةّده و فػانیث آن واةعحَ ةَ ىصصف  ATPاظث ایً گهیکّپصوجئیً جّظع شجکِی آًذٍپاسوی
 -11جشب تزکیجبت هعذًی روده از راه اًتشبر یب اًتقبل فعبل صّرت ىیگیصد.
 -12جشب آب در روده هٌحصزاً از كّاٌیً اظيض جتػیث ىیکٍس.

38

گزینه 4

Li

سثز سلَلّبی حبشیِای ظٍحض و غی اگضوظیحّز ةَ درون ىػسه جصػح ىیػّد.

جصػح آٌضیوُای گّارػی در دُان و ىػسه اظث،در دُان پحیانیً کَ ٌّغی آىیاز طػیف اظث وجصػح ىیػّد و در ىػسه ُو ظایص آٌضیوُای گّارػی ىثم
پپعیً و  ...معده توسط صفاق یا روده بند پوشانده شده است اىا دُان ٌّوووووچ!!
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ُ )1ظو ػیيیایی در ىػسه و روده رخ ىیدُس کَ در ُص ظَ جا جشب ىّاد ػیيیایی را داریو ،تزخی مًاد داريیی جذب مخاط دَان ي معذٌ
میشًوذ و روده ةاریک ُو کَ ىدم اصهی جشب ىّاد ػیيیایی اظث.

گزینه  )2گّارش ىکاٌیکی جّ دُان و ىػسه رخ ىیدُس ،ىػسه ةا جصػح اسیذکلزیذریک و دُان جّظع آٌضیو لیشٍسین ةضاق در دفاع غیصارحصاصی ٌلغ
دارٌس.
گزینه  )3جشب ویحاىیًُا درون روده ةاریک و ةضرگ اظث .دیّاره ُص دو ىاُیچَُای صاف خهلّی و صاف دارٌس کَ جدث جاثیص اغصاب رّدىزحار ُعحٍس.
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

اونیً ىدم ذریصه ىّكحی غشا در کصم راکی چیٍَ دان اظث ،چیٍَ دان در ىهذ ةػس از ةػس
ىصی كصار دارد کَ ىصی ٌيیجّاٌس ىدم گّارش ىکاٌیکی ةاػس.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2دوىیً ىدم گّارش ىکاٌیکی در ىهذ ظٍگسان اظث کَ در گٍجؼک ةػس
از ىػسه كصار دارد ،ىػسه در گٍجؼک اونیً ىدم گّارش ىکاٌیکی ىیتاػس.

گزینه  )3اونیً گّارش ػیيیایی در گٍجؼک ىػسه اظث کَ در ىهذ ةػس از ظٍگسان
كصار گصفحَ اظث ،ظٍگسان در ىهذ دوىیً ىدم گّارش ىکاٌیکی غشاظث
گزینه  )4اونیً گّارش در گاو گّارش ىکاٌیکی اظث کَ از دُان ػصوع ىیػّد،

m

دُان در گٍجؼک اونیً ىدم نّنَ گّارش اظث.
وظایف بخشهای لولهی گوارش در گنجشک:

.c
o

دّبى :پصٌسگان دٌسان ٌسارٌس -در دُان گّارش ىکاٌیکی رخ ٌيیدُس.

هزی :راةع ةیً دُان و چیٍَدان اظث -غشایی را کَ ةَ ظصغث ةهػیسه ىیػّد را
ةَ چیٍَدان ُسایث ىیکٍس.

sh

چیٌِداى :اولین ىدم ذریصهی ىّكحی غشا ىیةاػسٌ .عتث ةَ ظٍگسان و ىػسه

ةَ ظص جاٌّر ٌضدیکجص اظث -ىدم ٌصمجص ػسن ىّاد غشایی اظث -در آن ُیچ ٌّع گّارػی رخ ٌيیدُس.
وکتٍ چیٍَدان پصٌسگان آنُا را كادر ىیظازد جا غشایی را کَ ةا ظصغث ةهػیسهاٌس درون آن ذریصه کٍٍس.
وکتٍ در گٍجؼک چیٍَدان ةیً ىصی و ىػسه كصار دارد (ٌَ ةیً ىصی و ظٍگسان).

or

هعذُ :دومین ىدم ذریصهی ىّاد غشایی ا ظث -اولین ىدم وكّع گّارش ػیيیایی و ىکاٌیکی ىیةا ػس -.ثیي چیٌِداى ٍ سٌگذاى قزار گزفتِ
است -ىدحّیات آن جّظع چیٍَدان جأىیً ىیػّد -ىدحّیاجغ را در ٌِایث ةَ ظٍگسان ىیریضد.
آن جّظع ىػسه جأىیً ىیػّد -در ٌِایث ىدحّیات رّد را ةَ روده ىیریضد.

to

سٌگذاى :سومین ىدم ذریصهی ىّكحی غشا ظث -وظیفَی آن گّارش ىکاٌیکی غشا ىیةا ػس -دومین ىدم وكّع گّارش ىکاٌیکی ا ظث -ىدحّیات

وکتٍ بسیاری اس پصٌسگان ُيصاه ةا غشا ،ظٍگریضه ٌیض ىیرّرٌس .ایً ظٍگریضهُا ظٍگسان را جّاٌا ىی ظازٌس جا ةَ آظیاب کصدن غشا ةپصدازٌس .پصٌسگان
وکتٍ ظٍگدان گٍجؼک ٌعتث ةَ چیٍَدان و ىػسه ةَ دم جاٌّر ٌضدیکجص اظث.

oo

دٌسان ٌسارٌس و ةَ جای آن ظٍگدان آظیاب کصدن غشاُا را غِسهدار اظث.

رٍدُ :ةیً ظٍگدان و ىزصج كصار دارد -ىدم وكّع گّارش ػیيیایی و جشب ىٌّّىصُای غشایی ىیةاػس -ىدحّیات آن جّظع ظٍگدان جأىیً ىیػّد.
وکتٍ اولین ىدم وكّع گّارش ػیيایی در گٍجؼک ىػسه و دومین ىدم روده اظث پط گّارش ػیيیایی در گٍجؼک درون روده اداىَ ىییاةس.

 -1در کصم راکی و گٍجؼک ىدحّیات ظٍگدان مستقیماً ةَ روده ىیریضد.

m

هخزج :ىدم رصوج ىّاد گّارش ٌیافحَ و اظیس اوریک اظث.

 -3ىدم جشب ىّاد غشایی در گٍجؼک و کصم راکی روده اظث.
 40گزینه 3

سلًلَای ： Aسلًلَای مًکًسی سلًلَای  Bسلًلَای حاشیٍ ای

Li

 -2در ىهذ و گٍجؼک ىدم وكّع گّارش ىکاٌیکی  2ةزغ از نّنَی گّارش اظث (ىهذ :دُان و ظٍگدان)( -گٍجؼک :ىػسه و ظٍگدان)
سلًلَای ：Cسلًلَای اصلی (پپتیک)

ظهّلُای خا ػیَای و ا صهی ظهّل ُای غسدةصون ریضٌس و ىّادی کَ ىی ظازٌس را ةَ درون ىجصا جص ػح ىیکٍٍس و ةصای جص ػح ىّاد ٌیاز ةَ آزاد
ظازی یّن کهعیو دارٌس.

گزینه  )1ظهّل ُای ىّکّزی ةصای غسد درون ریض (غسد جص ػح کٍٍسه ی گا ظحصیً)گیصٌسه ارحصاصی ٌسارٌس اىا ظهّل ُای اصهی دارای گیصٌَ
ُعحٍس و گاظحصیً روی اٌِا جاثیص ىیگشارد و ةاغث جصػح اٌضیو ُا ىیؼّد

گزینه ُ )2و ظهّلُای ىّکّزی و ُو ظهّلُای خا ػیَ ای دارای دارای دظحگاه غؼای دروٌی گعحصش یافحَ ُعحٍس .زیصا کار ایً ظهّل ُا
جص ػح ا ظث ظهّلُای ا صهی آٌضیو جص ػح ىیکٍٍس و ظهّلُای خا ػیَای فاکحّر دارهی ىػسه و ةصای جص ػح ىّاد ةایس د ظحگاه غ ؼای دروٌی
ىزصّصا دظحگاه گهژی و ػتکَی آٌسوپاظيی زةص گعحصده داػحَ ةاػٍس.
گزینه  )4ظهّلُای اصهی ،پپعیٍّژن جصػح ىیکٍٍس ٌَ پپعیً.

پپسین در نتیجه ی شکستن پپسینوژن به وسیله ی  HCLو پپسین حاصل میشود وپپسین هیدرولیز پروتین ها را در لوله ی
گوارش آغاز میکند.

:

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

سلولهای معده
به طور کلی میتوان گفت در معده سلولهای برون ریز و سلولهای درون ریز وجود دارد:

 -1سلولهای برون ریز معده از طریق اگزوسیتوز محتویات خود را به درون معده میریزند و شامل موارد زیر هستند:
 .aسلولهای ترشح کنندهی موسین (سلولهای موکوزی):

در ظصاظص ظػح دارهی ىػسه وجّد دارٌس -ةا جصػح رّد یک ایَی ضخین ،چسجٌذُ و قلیبیی ىّکّزی ایجاد ىیکٍٍس( .موسین  +آب← ایهی موکوزی)

ًکتِ :ظهّلُای ىّکّزی در سزاسز ىػسه یافث ىیػّد.

ًکتِ :غتق ػکم ( )4-5ظهّلُای ىّکّزی در قسوت ثبایی خفصهُای ىػسه كصار دارٌس و جػساد آنُا کنتز اس ظهّلُای خاػیَای و اصهی اظث.

یبدآٍری :ظهّلُای جصػح کٍٍسهی ىّظیً در ظصاظص نّنَی گّارش ،ىجاری جٍفعی ،ىجاری ادراری و واژن خظّر دارٌس.
 .bسلولهای اصلی:

m

ىاٌٍس ظهّلُای ىّکّزی در سزاسز ظػح دارهی ىػسه خظّر دارٌس -وظیفَی آنُا جصػح آٌضیوُای ػیصهی ىػسه اظث.

ًکتِ :غتق ػکم ( )4-5ظهّلُای اصهی در سزتبسز غّل خفصهُای ىػسه خظّر دارٌس و جػساد آن از ظهّلُای خاػیَای و ظهّلُای ىّکّزی ثیشتز

.c
o

اظث.

ًکتِ :ظهّلُای اصهی چّن آٌضیوُای جصػدی (پصوجئیً جصػدی) ىیظازٌس پط شجکِی آًذٍپاسوی سثز گستزدُ ٍ جسن گلژی فزاٍاًی دارًذ.
 .cسلولهای حاشیهای:

در كعيثُای دور از پیهّر خظّر دارٌس -اظیس کهصیسریک ) (HClفاکحّر دارهی جصػح ىیکٍٍس.
از پیهّر) كصار دارٌس.

sh

ًکتِ :غتق ػکم ( )4-5ظهّلُای خاػیَای ةضرگجص از ظهّلُای اصهی و ىّکّزی ُعحٍسُ -عحَی درػحی دارٌس -در ةزغ پاییٍی خفصهُای ىػسه (و دور
ًکتِ :در ظهّلُای خاػیَای و اصهی ةصای ُّرىّن گبستزیي گیصٌسه وجّد دارد اىا ىّاظب ةاػیس اثز گبستزیي ثز سلَلّبی حبشیِای ثیشتز اس

or

سلَلّبی اصلی است.

تذکز :در ظهّلُای ىّکّزی ةصای ُّرىّن گاظحصیً گیصٌسه وجّد ٌسارد.

ًکتِ :غسهُای ةصون ریض ىػسه ىحؼکم از ظَ ٌّع ظهّل اصلی (پپحیک) حبشیِای و هَکَسی اظث.

to

تزکیت :غسد ةصون ریض جصػدات رّد را ةَ ىجصا (ظارحار نّنَ ىاٌٍس) ىیریضٌس.

 -2سلولهای درون ریز معده هورمون گاسترین سنتزو ترشح میکنند .این سلولها:
 .aدرون غسهُای ىجاور پیهّر كصار دارٌس.

 .cسلَلّبی حبشیِای و اصلی ظهّلُای ُسف ُّرىّن گاظحصیً ُعحٍس.

oo

ُّ .bرىّن گاظحصیً ةَ جزیبى خَى ىیریضٌس.

ًکتُِّ :رىّن گاظحصیً در ىػسه ظارحَ و جصػح ىیػّد و در ىػسه دارای گیصٌسه و ظهّلُای ُسف اظث.

ترشحات معده
جا ایًجا فِيیسیو کَ در ىػسه ظهّلُای ةصون ریض و درون ریض وجّد دارد.

m

تزکیت :دظحگاه درون ریض ػاىم غسد درونریض و ظهّلُای درونریض اظث .ىغض ،ىػسه ،رودهی ةاریک و کهیَ جضء دستگبُ درٍى ریش ُعحٍس.

آًشین ،اسیذ ) ٍ (HClفبکتَر داخلی هعذُ اظث.

 -2بررسی ترشحات سلولهای برون ریز معده:

Li

 -1جصػدات غسد ةصون ریض ىػسه از غصیق خفصهُای ىػسه ةَ درون ىػسه ریزحَ ىیػّد و در ٌِایث ػیصهی ىػسه ایجاد ىیػّد ػیصهی ىػسه ػاىم هَکَس،

 .bسلَلّبی هَکَسی کَ در ظصاظص ىػسه خظّر دارٌس ىّظیً جصػح ىیکٍٍس ىّظیً جصػح ػسه از ظهّلُای ىّکّزی پط از جشب آب ةَ ىّکّز
جتسیم ىیػّد .ىّکّز ىػسه یک ایَ ی طزیو ،چعتٍسه و كهیایی اظث .ایً ىاده ظػح ىػسه را نغضٌسه و ىزاط آن را از ػیصهی ىػسه ىدافظث
ىیکٍس.

.c

آًشینّبی شیزُی هعذُ اس سلَلّبی اصلی (ظصاظص ىػسه) جصػح ىیػّد کَ دربارهی آن باید مطالب زیر را بدانیم:

آٌضیوُای ػیصهی ىػسه ػاىم چٌذ پصوجئاز اظث کَ ةا ٌام کهی پپسیٌَطى رّاٌسه ىیػٌّس -پپعیٍّژن پط از جياس ةا اسیذ کلزیذریک ) (HClةَ

ىّنکّلُای کّچکجص جتسیم ىیػٌّس و ةَ صّرت پپعیً فػال درىیآیٍس -پپسیي خَد ثب اثز ثز پپسیٌَطى تجذیل آى را سزیعتز هیکٌٌذ -پپعیً
پصوجئیًُا را ةَ ىّنکّلُای کّچکجص پپحیسی ججضیَ ىیکٍس (ُیسرونیض ٌاكص).

ًکتِ :اثص پپعیً ةص پصوجئیًُا از ٌّع ّیذرٍلیش ًبقص اظث و پصوجئیًُا را ةَ ىّنکّلُای کّچکجص پپحیسی جتسیم ىیکٍس و ٌيیجّاٌس آىیٍّاظیس جّنیس کٍس.

تزکیت :در غی ُیسرونیض آب ىصصف ىیػّد.

ًکتِ :اٌسازهی ىّنکّنی پپعیٍّژن از پپعیً ةضرگجص اظث.
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ًکتِ :پپعیً ٌّغی آٌضیو اظث کَ در هحیط اسیذی فػانیث ىیکٍس.

تزکیت :ثسیبری (ٌَ ُيَی) آٌضیوُای ةسن ىا در ىدیع رٍثی فػانیث ىیکٍٍس (كهیایی).

ًکتِ :پپعیً ةا اثص ةص پپعیٍّژن؛ پپعیً جّنیس ىیکٍس RNA .پهی ىصاز ٌ IIیض در جّنیس رّدش ٌلغ دارد.

ًکتِ :در ُيَی ظهّلُای ُعحَدار اٌعان ژن رىضکٍٍسهی پپعیٍّژن وجّد دارد اىا ایً ژنُا فلع در ظهّلُای اصهی ىػسه ةیان ىیػٌّس.

ًکتِ :در ّیچکذام از ظهّلُای ةسن ىا ژن رىضکٍٍسهی پپعیً وجّد ٌسارد چّن پپعیً از ػکعحً پپعیٍّژن ایجاد ىیػّد.
ًکتِّ :یچکذام از ظهّلُای ىا جّاٌایی جصػح پپعیً ٌسارد.

رًیي ٌّغی آٌضیو از جٍط پصوجئیً اظث کَ در ػیصهی ىػسهی ٌّزاد آدىی و ثسیبری اس پعحاٌساران یافث ىیػّد رٌیً پصوجئیً ػیص (کازئیً) را رظّب ىیدُس از
رٌیً ةَ غٍّان ىایَ پٍیصظازی اظحفاده ىیػّد.

ًکتِ :رٌیً راصیث ُیسرونیضی ٌسارد.

m

تزکیت :پصدهی ظَ ایَی ىٍٍژ و دیافصاگو فقط در پعحاٌساران وجّد دارد.
 .aمواد ترشح شده از سلولهای حاشیهای (دور از پیلور) شامل اسیدکلریدریک و فاکتور داخلی معده است که دربارهی آنها باید موارد زیر را
بدانیم:

اسیذ کلزیذریک ):(HCl

.c
o

اظیس کهصیسریک و فاکحّر دارهی ىػسه از غذُّبی دٍر اس پیلَر جصػح ىیػٌّس.

sh

ظتب کاُغ  PHکیيّس ىیػّد -ةا اثص ةص پپعیٍّژن پپعیً فػال جّنیس ىیکٍس (پط ةَ صّرت غیص ىعحلیو در ُظو پصوجئیًُا ٌلغ دارد) -جضء ٌزعحیً رع
دفاع غیصارحصاصی و ىیکصوبُا را جزصیب ىیکٍس.

تذکز :آغبسکٌٌذُی تجذیل پپسیٌَطى ثِ پپسیي است ًِ پپسیي.

ًکتِ HCl :ةا اثص ةص پپعیٍّژن پیٌّس پپحیسی آن را ىیػکٍس و ىّنکّل کّچکجص پپعیً جّنیس ىیػّد.
فاکتور داخلی معده:

ةصای جشب ویحاىیً  B12در رٍدُ طصوری اظث.

or

از جٍط گلیکَ پزٍتئیي (پصوجئیً +کصةُّیسرات) اظثٌّ -غی پزٍتئیي اًتقبلی ىیةاػس -از جزصیب ویحاىیً  B12ةَ وظیهَی آًشینّبی هعذُ جهّگیصی ىیکٍس-

to

ًکتِ :سلَلّبی حبشیِای ةَ دنیم ظٍحض فاکحّر دارهی ىػسه (گهیکّپصوجئیً جصػدی) دارای شجکِی آًذپاسوی سثز گستزدُ ٍ تعذاد سیبدی جسن گلژی
ُعحٍس در طيً ىکاٌیعو رصوج فاکحّر دارهی ىػسه از ظهّلُای خاػیَای اگضوظیحّز ةّده و ُيصاه ةا ىصصف  ATPو در خظّر یّن کهعیو ىیةاػس.

ًکتِ :ةا جّجَ ةَ ٌلؼی کَ ویحاىیً  B12در زایغ غتیػی گهتّلُای كصىض رّن دارد ةصداػحً ىػسه یا آظیب دیّاره آن ةاغث کاُغ جػساد اریحصوظیث رّن ىیػّد.

اٌیسراز کصةٍیک و ُيّگهّةیً ىیػّد.

خجو رّن

oo

تزکیت :آظیب ىزاط ىػسه (ةَ دنیم ٌکحَی ةاا) ةاغث کورٌّی وریو ،کاُغ ُياجّکصیث

خجو ظهّل ُا

کاُغ ىصصف آًُ در ىغض كصىض اظحزّان کاُغ جّنیس

َّ -3رهَى گبستزیي جّظع ظهّل ُای درون ریضی کَ در ىجاورت پیهّر كصار دارٌس ةَ جصیان رّن جصػح ىیػّد ُّرىّن گاظحصیً پط از ورود ةَ رّن جّظع
کلزیذریک (اس سلَلّبی حبشیِای) ٍ تب حذی آًشینّبی شیزُی هعذُ(اس سلَلّبی اصلی) است.

ًکتِ :اثص ُّرىّن گاظحصیً ةص ظهّلُای خاػیَای ثیشتز اس ظهّلُای اصهی ىیةاػس

Li

ًکتِ :اثص ُّرىّن گاظحصیً ةص غسهُای ىػسه ٌيٌَّای از اثص دظحگاه درون ریض ةص غسهُای ةصون ریض اظث.

m

جصیان رّن ةَ ظهّلُای ُسف رّد ىیرظس ظهّلُای ُسف گاظحصیً سلَلّبی حبشیِای ٍ اصلی هعذُ ُعحٍس ایي َّرهَى هحزک تزشح اسیذ

ًکتِ HCl :در ٌزعحیً رع دفاع غیص ارحصاصی فػانیث ىیکٍس ةٍاةصایً دظحگاه درون ریض (گاظحصیً) ةَ غّر غیص ىعحلیو و غسهُای ةصون ریض ( ةیغجص غسهُای
ىػسه) ىعحلیيا در ىتارزه ةا ىیکصوبُا ٌلغ دارٌس.

تذکزُّ :رىّن گاظحصیً ةَ ىجصا ،کاٌال ،ظارحار نّنَىاٌٍس و درون ىػسه ریختِ ًویشَد.

اگر دااه اصاح شود  ،مملکت اصاح میشود.
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دفترچــــــــه ســـــــوااتــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1
و

و ویراستان

گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .4سجاد ترکمان

 .2محمذ شاکری

 .3مسعود پورقهرمانی

مباحث آزمون
آزمون

ویژگی های پاسخنامه

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه یازدهمیها

آزمــــــــــــــونــــــــ تابســـتان

 آنالیس دقیق سواات

 تشریح تمام گسینهها همراه با نکات

 ارائه دامهای متداول تست

 ارائه کادرهای آموزشی

پروژه آزمونهای تابستان –  25سوال
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برای ثبتنام در

آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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چٌذ هَرد سیز در ارتجبط ثب هَلکَل دًب ،ثِ درستی ثیبى شذُ است؟

 در ّوِی جبًذاراى ،سبختبر هَلکَلی یکسبًی دارد.
 الگَی رشذ ّوِی جبًذاراى را تٌظین هیکٌذ.

 طی فزآیٌذ هٌْذسی طىشٌبسی ،تغییز هیکٌذ.

 در پبییيتزیي سغح سبختبری سغَح حیبت ،حضَر دارد.
 اطاعبت اسم ثزای سًذگی یبختِ را در خَد رخیزُ دارد.
3 )2
2 )1

4 )3

ّ - 2وِ ی جبًذاراى ٍیژگی  ..................دارًذ کِ ثِ ایي هعٌی است کِ ّوَارُ ..................
 )1رػس و ٌيّ – از اغاغات ذریصه ػسه در دٌای ىّجّد در ُعحَی یارحَُای رّد اظحفاده ىیکٍٍس.
ُّ )2ىئّظحازی – وطع ىدیع اغصاف پیکص رّد را در ىدسودهی ثاةحی ٌگَ ىیدارٌس.
 )3پاظذ ةَ ىدیع – پاظذ ىٍاظب ةَ ىدصكُای ىدیػی اغصاف ،داده ىیػّد.
 )4جّنیسىثم – زادهُای خاصم ،کو و ةیغ ػتیَ وانسیً رّد ُعحٍس.

5 )4

 - 3ثب تَجِ ثِ دستبٍردّبی علن سیست شٌبسی ًویتَاى گفت.................. ،
 )1ةا رّاٌسن اغاغات ىّنکّلُای دٌِای افصاد ،از ةیياریُای ارثی فصد رتصدار ػس.
 )2ةیياریُای فؼار رّن و كٍس رّن ةا اظحفاده از داروُا و روشُای جسیس ىِارػسهاٌس.
 )3ایً غهو ةَ اٌسازهای جّاٌا و گعحصده اظث کَ ىیجّاٌس ةَ ُيۀ پصظغُای اٌعان پاظذ دُس.
 )4ىلسار كاةم جّجِی از غشایی کَ ىیرّریو ،از گیاُان و جاٌّران اصاح ػسه ةَ دظث ىیآیس.

 - 4کذام گشیٌِ در ارتجبط ثب سَختّبی فسیلی ًبدرست ثیبى شذُ است؟
 )2اظحزصاج آنُا ةا جزصیب ىدیع زیعث ُيصاه اظث.
 )1ىصصف آنُا ظتب گصىایغ زىیً و آنّدگی ُّا ىیػّد.
 )4ةیغ از  %55از ٌیاز کٌٍّی جِان ةَ اٌصژی را جاىیً ىیکٍٍس.
ُ )3ياٌٍس زىیً گصىایی ،از اٌّاع ظّرثُای ججسیسٌاپشیص ُعحٍس.
 - 5ثِ طَر هعوَل .................. ،سجت کبّش  ٍ ..................افشایش  ..................هیشَد.
 )1جٍگمزدایی – فصظایغ راك – جٍّع زیعحی
 )2پایسار کصدن ةّم ظازگان – ىلسار جّنیسکٍٍسگی آنُا – کیفیث زٌسگی اٌعان
 )3ػٍارث اجحياغات ىیکصوةی – ىلاوىث گیاُان  -ىلسار جّنیسکٍٍسگی آنُا
 )4پضػکی ػزصی – اثص ةیياریُای ارثی در آیٍسه – اخحيال ىّفلیث درىان دارویی

 - 6در ّز فزآیٌذی کِ عجَر هَاد اس غشبی یبختِ  ..................صَرت هیگیزد ..................
 )1ةا جّنیس کیعَی غؼایی  -ةص ظػح غؼای یارحَ افضوده ىیػّد.
 )2ةَ کيک پصوجئیً غؼایی – ةسون ىصصف اٌصژی زیعحی اٌجام ىیگیصد.
 )3ةا ىصصف ىّنکّل  - ATPارحاف غهظث دو ظّی غؼا افضایغ ىییاةس.
 )4در جِث ػیب غهظث – در ٌِایث غهظث ىاده در دو ظّی غؼای یکعان ىیػّد.

 - 7در اًسبى ،یبختِّبی ثبفتی کِ  ..................قغعب ..................
 )1فاصهَ ةیً یارحَای اٌسکی دارٌس  -ةص روی ظارحار غؼا پایَ كصار گصفحٍس.
 )2ىاده زىیٍَای را ىیظازٌس  -رػحَُای کاژن ىلاوىث زیادی ایجاد ىیکٍٍس.
 )3ظػح ىجاری جٍفعی را ىیپّػاٌٍس  -ىاده زىیٍَای ػفاف خاوی رػحَُای کؼعان دارٌس.
 )4ةافث پّػؼی را پؼحیتاٌی ىیکٍٍس  -ةضرگحصیً ذریصه اٌصژی در ةسن دارٌس.

 - 8حزکبت قغعِقغعِکٌٌذُ در لَلِ گَارش  ..................حزکبت کزهی شکل ..................
 )1ةصراف  -ةا فػانیث ىاُیچَُای غّنی و خهلّی نّنَ ُيصاه اظث.
ُ )2ياٌٍس  -ظتب ىزهّط ػسن ػیصه گّارػی و ىّاد غشایی ىیػٌّس.
ُ )3ياٌٍس – ةَ صّرت خهلَای اٌلتاطی در نّنَ ظاُص ىیػّد کَ رو ةَ جهّ خصکث ىیکٍس.
 )4ةصراف  -در ٍُگام جزهیَ ىدحّیات روده از راه دُان ،جِث خصکث آنُا واروٌَ ىیگصدد.

 - 9پس اس آًکِ غذا ثب فشبر ثِ داخل حلق راًذُ شَد ،هوکي ًیست ..................
 )2ةا ٌضدیک ػسن خٍجصه و ةص چاکٍای ةَ ُو ،راه ٌای ةعحَ ىیػّد.
 )1زةان کّچک و اپیگهّت ةصراف جِث یکسیگص خصکث کٍٍس.
 )4فػانیث ىصکض ةهع ،ىصکض جٍفط در ةصم انٍزاع را ىِار ىیکٍس.
 )3ةٍساره اةحسای ىصی ةص اثص خصکات کصىی ػکم ىٍلتض ىیػّد.
صفحِ 1

t.me/darskhob

limootoorsh.com

سیست شٌبسی پبیِ یبسدّن – هزحلِ اٍل آسهَىّبی تبثستبى

گزٍُ آهَسشی لیوَتزش

 11هزداد 91

 - 10کذام گشیٌِ سیز هتي را ثِ طَر ًبدرست کبهل هیکٌذ؟

« در هعذُ اًسبى ّ ..................وبًٌذ ً ..................قش دارد» .
 )1اظیس ىػسه  -پپعیً ،در فػال کصدن پپعیٍّژن
 )2یارحَُای کٍاری  -یارحَ ُای اصهی ،در گّارش پصوجئیًُا
 )3خصکات کصىی ػکم  -خصکات كػػَ كػػَ کٍٍسه ،در ىزهّطکصدن ىّاد غشایی
 )4یارحَ جصػح کٍٍسه ىاده ىزاغی  -یارحَ پّػؼی ظػدی ،در خفاظث از ىزاط

 - 11چٌذ هَرد سیز هتي را ثِ طَر ًبدرست کبهل هیکٌذ؟

در دستگبُ گَارش یک فزد سبلن ،غذُای کِ ..................
 صفزا را هیسبسد ،در رخیزُ چزثیّب ًیش ًقش دارد.

 آهیاس تزشح هیکٌذ ،در پشت هعذُ ٍ هَاسی ثب آى قزار دارد.

 پزٍتئبس غیزفعبل تزشح هیکٌذ ،در گَارش کزثَّیذراتّب هَثز است.
 لیپبس تزشح هیکٌذ ،تحت تبثیز َّرهَى قزار هیگیزد.
1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

 - 12کذام گشیٌِ در ارتجبط ثب سٌگ کیسِ صفزا ًبدرست است؟
 )1اخحيال ةصوز آن در افصادی کَ دارای رژیو پصچصةی ُعحٍس ،ةیؼحص اظث.
 )2ظتب ارحال در فػانیث آٌضیو نیپاز در دوازدَُ ىیػّد.
 )3جّنیس جصکیتات صفصا در یارحَ ُای ظازٌسه ىحّكف ىیگصدد.
 )4در اثص رظّب کهعحصول در کیعَ صفصا یا ىجاری رصوج آن ایجاد ىیػّد.

ّ - 13ز آًشین  ..................هَثز در گَارش هَاد غذایی درٍى لَلِ گَارش.................. ،
 )1پصوجئاز – پصوجئیًُا را ةَ واخس ظازٌسهػان آةکافث ىیکٍس.
 )2نیپاز  -ةا ادغام کیعَُای غؼایی ةا غؼای یارحَ ظازٌسه رّد جصػح ىیػّد.
 )3آىیاز ُ -يصاه ةا جصکیتات صفصا ةَ دوازدَُ وارد ىیگصدد.
 )4پصوجئاز  -ةَ دٌتال فػانیث ُّرىّن جصػح آن افضایغ ىییاةس.

 - 14در یک فزد سبلن ،در سبختبر  ..................رٍدُی ثبریک ..................
 )2پصزُای – ةیغ از یک ٌّع رگ خظّر دارد.
 )1ریض پصزُای – جيام غؼای یارحَ دارای چیًرّردگی اظث.
 )4پصزُای – ةزؼی از صفاق دیسه ىیػّد.
 )3ریض پصزُای – ػتکَی ىّیصگی ةصای جشب ىّاد وجّد دارد.
 - 15چٌذ هَرد سیز در ارتجبط ثب کیلَهیکزٍىّب ًبصحیح است؟

 پس اس تَلیذ درٍى یبختِ اس طزیق ثزٍى راًی ٍارد فضبی درٍى رٍدُ هیشَد.
 درٍى هَیزگی لٌفی تَسط کیسِی غشبیی در ثزگزفتِ شذُ است.

 اًَاع هختلفی اس لیپیذّب را درٍى خَى ثِ ثبفتّب هیرسبًذ.

 تَسط جزیبى لٌف ثِ کجذ هیرٍد ٍ لیپیذّبی خَد را ثِ کجذ هیدّذ.
1 )1

2 )2

3 )3

ٍ - 16رٍد هَلکَل گلَکش ثِ  ..................تَسط پزٍتئیيّبی غشبیی صَرت هیگیزد کِ ..................
 )1فظای ةیً یارحَای – در راف ػیب غهظث رّد از غصض غؼا جاةَجا ىیػّد.
 )2یارحَی پّػؼی – ةا ىصصف اٌصژی زیعحی فػانیث ىیکٍس.
 )3یارحَی پّػؼی – ةصای فػانیث رّد واةعحَ ةَ ػیب غهظث ظسیو اظث.
 )4فظای ةیً یارحَای – ظسیو را ُيصاه ةا گهّکض از رّد غتّر ىیدٍُس.

4 )4

 - 17کذام گشیٌِ عجبرت سیز را ثِ طَر ًبهٌبست کبهل هیکٌذ؟
« در دستگبُ گَارش گبٍ ،هَاد غذایی قجل اس » ..................

 )1ایٍکَ ةَ غّر کاىم جّیسه ػٌّس ،جدث جاثیص گّارش ىیکصوةی كصار ىیگیصٌس.
 )2غتّر ةصای دوىیً ةار از ٌگاری ،خانث ىایع پیسا ىیکٍٍس.
 )3آةگیصی ،جدث جاثیص آٌضیوُای جصػح ػسه از یارحَُای دیّاره ىػسه كصار ىیگیصٌس.
 ) 4ایٍکَ ةصای ةصای اونیً ةار وارد ظیصاةی ػٌّس ،ةَ صّرت ٌیيَ جّیسه ةهػیسه ىیػٌّس.
برای ثبت وام در آزمونهای آوایه زیست شىاسی یازدهم به سایت لیموترش مراجعه کىید.
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 - 18در ثخشی اس دستگبُ گَارش هلخ کِ  ..................هیشَد ،اهکبى ًذارد  ..................صَرت گیزد.
 )2گّارش ػیيیایی – ذریصه ىّاد غشایی
 )1غشا ٌصم و ذریصه – گّارش ػیيیایی
 )4جشب ىّاد غشایی – جصػح آٌضیوُای گّارػی
 )3گّارش ةصون یارحَای کاىم – رصد ػسن ةیؼحص ىّاد غشایی

 - 19ثِ طَر هعوَل ،پبراهسی ّوبًٌذ  ..................هیتَاًذ ..................
 )2کصم کسو – ىّاد غشایی را از غصیق خفصه دُان رّد وارد پیکص رّد کٍس.
 )1ىصجاٌیان – کصیچَی غشایی را ةا کافٍسه جً ادغام کٍس.
 )4ىصجاٌیان – ةا جصػح آٌضیو گّارش ةصون یارحَای اٌجام دُس.
 )3کصم کسو – ىّاد گّارش ٌیافحَ را ةَ صّرت کصیچَ دفع کٍس.

 - 20در اًسبى ،کذام عجبرت ،در هَرد ّوَگلَثیي ٍ حول گبسّب در خَى ثِ ًبدرستی ثیبى شذُ است؟
 )1ظصفیث خيم  O2در خظّر کصةً ىٌّّکعیس جغییص ىییاةس.
 )2ةا افضایغ غهظث  O2ىیضان اجصال آن ةَ ُيّگهّةیً افضایغ ىییاةس.
 )3جایگاه اجصال  O2و کصةً ىٌّّکعیس ةَ ُيّگهّةیً ىؼاةَ اظث.
ُ )4ص ىّنکّل  O2ةَ ةزغ پصوجئیٍی ُيّگهّةیً ىحصم ىیػّد.

 - 21چٌذ هَرد سیز درثبرُ دستگبُ تٌفس در اًسبى درست است؟

 غضزٍفّبی ًبیژک اًتْبیی تٌگ ٍ گشبد شذى آى را هحذٍد هیسبسًذ.
 دّبًِ غضزٍف ًبی ثِ سوت جلَی ثذى اًسبى قزار گزفتِ است.

 سزاسز سغح هجبری ّبدی ثب هخبط هژک دار پَشیذُ شذُ است.

 کٌتزل هقذار َّای خزٍجی اس ٍظبیف اًشعبثبت ًبیژکی ثخش ّبدی است.
1 )1

2 )2

 - 22کذام گشیٌِ عجبرت سیز را ثِ طَر ًبهٌبست کبهل ًوبیذ؟

4 )4

3 )3

ثخش ّبدی دستگبُ تٌفس هَجَد در ثخش قفسِ سیٌِ کِ  ..................حلقِی غضزٍفی است.................. ،

 )1دارای – ٌارانصیُای ُّا را طيً غتّر ةَ دام ىیاٌسازد.
 )3دارای – ُّا را ةَ صّرت دوغصفَ غتّر ىیدٍُس.

 )2فاكس – جّان ىٍاظب ةصای جٍگ و گؼاد ػسن را دارٌس.
 )4فاكس – در اٌحِای رّد ةَ ظارحار کیعَ ختاةکی رحو ىیػّد.

 - 23در ّز ثخش ّبدی اس هجبری تٌفسی کِ  ..................دیذُ هیشَد ،هوکي ًیست ..................
 )1ةافث پّػؼی فاكس ىژك – ىاٌػی در ةصاةص ورود ٌارانصی ُّا وجّد داػحَ ةاػس.
 )2غظصوفُای  Cػکم – ةحّان ىلسار ُّای ورودی و رصوجی را جٍظیو کصد.
 )3پصدهُای صّجی – ةصچاکٍای در ةهع ،ىاٌع از ورود ىّاد غشایی ةَ ٌایی ػّد.
 )4جصػدات ىزاغی – ىژكُا ةا خصکات طصةاٌی رّد ،ظتب خصکث ىایع ىزاغی ػٌّس.

 - 24در سبختبر دیَارُ حجبثکٍ ،جِ اشتزاک یبختِّبی ًَع اٍل ٍ دٍم در ایي است کِ ..................
 )1ةا کاُغ ٌیصوی کؼغ ظػدی ،ةاز ػسن کیعَُا را آظان ىیکٍٍس.
 )2ةاکحصیُا و ذرات گصد و غتاری را کَ از ىزاط ىژكدار گصیزحَاٌسٌ ،اةّد ىیکٍٍس.
 )3ةص روی ػتکَای از رػحَُای پصوجئیٍی و گهیکّپصوجئیٍی كصار گصفحَاٌس.
 )4جصػدات ىزاغی ظػح آنُا ،در ىصغّب کصدن ُّا ٌلغ دارد.

 - 25در اًسبىً ،بیژک هجبدلِای ً ...............بیژک اًتْبیی................... ،
 )2ةصراف – ةا چٍس کیعَی ختاةکی در ارجتاط اظث.
ُ )1ياٌٍس – جصػدات ىزاغی ظػح آنُا را پّػاٌسه اظث.
ُ )4ياٌٍس – اغصاف آن را ػتکَی ىّیصگی فصاوان اخاغَ کصده اظث.
 )3ةصراف – در ظارحار رّد فاكس غظصوف اظث.

صفحِ 3
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آزمون شماره 1
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آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه یازدهم
دفترچــــــــه پاســــخنامه تشــــریحی

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 1

و

و ویراستان

گروه مولفان

.c
o

 .1سروش مرادی

or

مباحث آزمون

sh

 .4سجاد ترکمان

 .2محمذ شاکری

 .3مسعود پورقهرمانی

آزمون

 ارائه دامهای متداول تست

 ارائه کادرهای آموزشی

oo

ویژگی های پاسخنامه

to

 آنالیس دقیق سواات

 تشریح تمام گسینهها همراه با نکات

m

پروژه آزمونهای تابستان –  25سوال

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه یازدهمیها

آزمــــــــــــــونــــــــ تابســـتان

Limootoorsh.com

برای ثبتنام در

آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

:

1

آسهوىهای سیست لیووتزش

دفترچه پاسخنامه اها تشزیحی

گشینه 4

بزرسی هوهی گشینهها :
هورد اول) ىّنکّؿ  DNAیا دٌِا ،در ُيَ ی دارای ؿاظحار ىّنکّنی یکـاٌی اؿث$ .ىّنکّؿ دٌِا از دك رقحَی ىکيم دئّکـی ریتٌّّکهئّجیغ

ؿاظحَ قغق اؿث( #تأییذ «گشیٌِ»)

هورد دوم) زاٌغاراف رقغ ك ٌيّ ىی کٍٍغ ك اظاغاتِ ذظیؼق قغق در دٌِای زاٌغاراف ،انگُّای رقغ ك ٌيّ ُيۀ زاٌغاراف را جٍظیو ىیکٍغ.

(تأییذ «گشیٌِ»)

هورد سوم) ىغتُاؿث کَ زیـث قٍاؿاف ىیجّاٌٍغ ژفُای یک زاٌغار را ةَ ةغف زاٌغاراف دیگؼ كارد کٍٍغ ،ةَ گٌَّ ای کَ ژف ُای ىٍحلم

m

قغق ةحّاٌٍغ ادؼُای ظّد را ظاُؼ کٍٍغ .ایً ركش ،کَ ةاغخ اٌحلاؿ مفث یا مفاجی از یک زاٌغار ةَ زاٌغاراف دیگؼ ىی قّد ،ىٍِغؿی ژف ٌػاـ دارد.
زاٌغاراٌی کَ ژف ُای افؼاد گٌَّ ای دیگؼ را در ظّد دارٌغ ،زاٌغاراف جؼاژف ٌاىیغق ىی قٌّغ .ىٍِغؿاف ژف صحػی ىػیجّاٌٍػغ ژفُػای اٌـػاٌی را ةػَ

گیاُاف ،زاٌّراف دیگؼ یا صحی ةاکحؼیُا كارد کٍٍغ( .تأییذ « گشیٌِ »)

.c
o

هورد چهارم و پنجن ) ُيۀ زاٌغاراف از یاظحَ جكکیم قغق اٌغ .ةػضی زاٌغاراف ،یک یاظحَ $زاٌغاراف جک یاظحَ ای #ك ةػضی دیگؼ ،جػغادی
یاظحَ $زاٌغاراف پؼیاظحَ ای #دارٌغ .یاظحَ در ُيۀ زاٌغاراف ،كاصغ ؿاظحاری ك غيهی صیات ك پاییًجؼیً ؿعش صیات اؿثُ .يۀ یاظحػَ ُػا كیژگػی

ُای ىكحؼؾ دارٌغ ىذا اظّاغات ازـ ةؼای زٌغگی یاظحَ در ىّنکّؿ ُای دٌِا ذظیؼق قغق اؿث( .تأییذ « گشیٌِ »)

2

گشینه 3

sh

نوع سوال  :استذالی ،خط به خط ،دامدار

هبحث سوال  :هولکول دنا ()101

سطح سوال  :نسبتا سخت

ُيۀ زاٌغاراف ةَ ىضؼؾُای ىضیعی پاؿط ىٍاؿب ىی دٍُغ؛ ىذاً ؿاكۀ گیاُاف ةَ ؿيث ٌّر ظو ىیقّد.

or

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1زاٌغاراف رقغ ك ٌيّ ىی کٍٍغ ك اظاغاتِ ذظیؼق قغق در دٌِای زاٌغاراف ،انگُّای رقغ ك ٌيّ ُيۀ زاٌغاراف را جٍظیو ىیکٍغ .اىا دكث کٍیغ

to

ىّنکّؿ دٌا در زاٌغاراف یّکاریّجی در ُـحَ یاظحَ ك در ةاکحؼیُا چّف ُـحَ ٌغارٌغ در ةعف ظامی از ىیاف یاظحَ كؼار گؼفحَ اؿث.

گزینه  )2ىضیط زاٌغاراف ُيّارق در جغییؼ اؿث؛ اىا زاٌغار ىی جّاٌغ كضع دركٌی پیکؼ ظّد  ٌَ$ىضیط اظؼاؼ ظّد #را در صغ داةحی ٌگَ دارد.

گزینه  )4در تَلیذهثلّبی جٌسی ،زادقُای صامم ،کو ك ةیف قتیَ كانغیً ظّد ُـػحٍغ .در صػانی کػَ ةؼظػی زاٌػغاراف ىذػم ةػاکحؼیُػای
نوع سوال  :استذالی ،خط به خط و هفهوهی ،دامدار

oo

جّنیغىذم غیؼزٍـی دارٌغ ك زادقُای صامم کاىا قتیَ كانغ ظّد ُـحٍغ.

هبحث سوال  :ویژگیهای جانذاران ()101

ُيَ زاٌغاراف ،ؿعّصی از ؿازىاف یاةی دارٌغ ك ىٍظو اٌغ
ُيَ زاٌغاراف ،اظاغاتِ ذظیؼق قغق در دٌِای زاٌغاراف ،انگُّای رقغ ك ٌيّ ُيۀ زاٌغاراف را جٍظیو ىیکٍغ.
ُيَ زاٌغاراف ،ةَ ىٍظّر اٌساـ فػّانیثُای زیـحی کـب اٌؼژی از ىضیط اظؼاؼ مّرت ىیگیؼد.
ُيَ زاٌغاراف ،ةَ ىضؼؾُای ىضیعی کَ در اظؼاؼ آفُا صضّر دارٌغ ،پاؿط ىیدٍُغ.

Li






m

ایي چٌذ ٍیژگی را بِ خاطر بسپاریذ کِ خیلییی هْن ّستٌذ :

سطح سوال  :نسبتا سخت

فرهاًرٍ

پریاختِای یا تکیاختِای

ّترٍترٍف یا اتَترٍف

یوکاریوتها

جانوران
گیاهان
قارچها
آغازیان

پروکاریوتها

باکتریها

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

همگی هتروتروف
همگی اتوتروف
همگی هتروتروف
گروهی هتروتروف یا گروهی
نیس اتوتروف
گروهی هتروتروف یا گروهی
نیس اتوتروف

3

ویژه آزمون مرحلــه  18مرداد قلم چی

آسهوىهای سیست لیووتزش

گشینه 3

ةا ىكاُغة پیكؼفثُا ك آدار غهو زیـث قٍاؿی ،ایً جنّر در ذًُ ىا قکم ةگیؼد کَ ایً غهو ةَ اٌغازق ای جّاٌا ك گـحؼدق اؿث کَ ىیجّاٌغ ةػَ ُيػۀ
پؼؿف ُای اٌـاف پاؿط دُغ ك ُيۀ ىكکات زٌغگی ىا را صم کٍغ؛ درصانی کَ ایً ظّر ٌیـث .ةَ ظػّرکهی غهػو جسؼةػی ،ىضػغكدیثُػایی دارد ك

ًویتَاًذ ةَ ُيۀ پؼؿف ُای ىا پاؿط دُغ ك از صمّ ةؼظی ىـائم ةكؼی ٌاجّاف اؿث
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ةا پیكؼفثُای غهو زیـثقٍاؿی ،اىؼكزق ىیجّاف ةا ظّاٌغف اظاغات ىّنکّؿُای دٌِای افؼاد ،از ةیياریُای اردی فؼد ظتؼدار قغ.

گزینه  )2اىؼكزق ةـیاری از ةیياری ُا ىاٌٍغ ةیياری ُای كٍغ ك افؽایف فكارظّف کَ صغكد مغ ؿاؿ پیف ةَ ىؼگ ىٍسؼ ىی قغٌغ ،ىِارقغق اٌغ ك
ةَ غهث ركش ُای درىاٌی ك داركُای زغیغ ،دیگؼ ىؼگ آكر ٌیـحٍغ.

m

گزینه  )4ةا پیكؼفثُای غهو زیـثقٍاؿی ،ىلغار كاةم جّزَی از غػایی کَ ىی ظّریو ،از گیاُاف ك زاٌّراف اماح قغق ةَ دؿث ىیآیٍػغ .اىػؼكزق
ىؼغ ،ىاُی ،گاك ك گّؿفٍغ ،اٌّاع ىیّقُا ك صحی گٍغـ ،ةؼٌر ك ذرجی کَ ىیظّریو ،اماح قغق اٌغ ك ىضنّات ةِحؼ ك ةیكحؼ جّنیغ ىیکٍٍغ.

.c
o

نوع سوال  :استذالی ،خط به خط ،دامدار

هبحث سوال  :علن زیست شناسی ()101

سطح سوال  :هتوسط

علن سیستشناسی کوکهای سیادی به ها هیکنذ شاهل هوارد سیز است :
.1

تولیذ گیاهان و جانوران اصاح شذه ماننذ مرغ و ماهی و گوسفنذ ،انواع میوه و گنذم و ررت اصاح شذه

 .2بهبود طبیعت و زیستگاهها
 .4مبارزه با آفات کشاورزی

sh

 .3حفظ تنوع زیستی

 .5شناسایی هویت انسان با استفاده از  DNAافراد
.7

ساختان تجهیسات پسشکی و آزمایشگاهی به کمک متخصصان رشتههای دیگر
گشینه 3

to

4

or

 .6مهار بسیاری از بیماریها مثل بیماریهای قلبی عروقی و دیابت (قنذ خون) و ...

ؿّظثُای فـیهی یا اٌؼژی ُای جسغیغٌاپػیؼ ،ىاٌٍغ ٌفث ،گاز ،ةٍؽیً ك گازكئیم جياـ قغٌی اٌغُّ ،ا را آنّدق ىیکٍٍغ ،ةاغخ گؼىایف زىیً،
ك ةَ غاكق ،اؿحعؼاج آفُا ةاغخ جعؼیب ىضیط زیـث ىیقّد .اٌؼژی جسغیغپػیؼ ىاٌٍغ اٌؼژی ُای آب ُای ركاف ،ةاد ،ظّرقیغ ،زىیً گؼىایی

oo

ك ؿّظثُای زیـحی ُـحٍغ.

ٌیاز ىؼدـ زِاف ةَ اٌؼژی در صاؿ افؽایف اؿث .اٌحظار ىی ركد ایً ٌیاز جا ؿاؿ  2030صغكد  60درمػغ افػؽایف یاةػغ .ةػیف از ؿػَ چِػارـ
ٌ #75"$یاز کٌٍّی زِاف ةَ اٌؼژی از ىٍاةع فـیهی ،ىاٌٍغ ٌفث ،گاز ك ةٍؽیً جأىیً ىی قّد.







ویاز مردم جُان تٍ اورشی در حال افسایش است .اوتظار می ريد ایه ویاز تا سال  2030حذيد  60درصذ افسایش یاتذ.

تیش از سه چهارم ( )75%ویاز کىًوی جُان تٍ اورشی از مىاتع فسیلی ،ماوىذ نفت ،گاز و بنسین تأمیه می شًد.

Li



m

نوع سوال  :استذالی ،خط به خط ،دامدار

هبحث سوال  :سوختهای فسیلی ()101

سطح سوال  :هتوسط

سًخت َای فسیلی مًجة افسایش کربن دی اکسیذ جو ،آلودگی هوا ي دروُایت تاعث گرمایش زمین می شًوذ.

از سًی دیگر استخراج سوخت های فسیلی ویس محیط زیست را آلًدٌ می کىذ.

اوسان تایذ در پی مىاتع پایذار ،مؤثرتر ي پاکتر اورشی ترای کاهش وابستگی تٍ سًخت َای فسیلی تاشذ.

زیست شىاسان میتًاوىذ تٍ بهبود ي افسایش تًلیذ سوخت های زیستی ماوىذ گازيئیل زیستی کٍ از داوٍ َای ريغىی تٍ دست میآیدذ،
کمک کىىذ.



فؼایٍغ چؼظَای جّنیغ گازكئیم زیـحی از داًِّبی رٍغٌی ،ىاٌٍغ آفتبة گزداى ،سیتَى یا سَیب را ةَ غهث چزخِای ثَدى ایػً فؼایٍػغ،



گازكئیم زیـحی  #1هَاد سزطبى سا ٌغارد ك  #2ثبعث ثبراى اسیذی ٌيی قّد.

تجذیذپذیز ىیداٌٍغ.

:

5

آسهوىهای سیست لیووتزش

دفترچه پاسخنامه اها تشزیحی

گشینه 4

صحياً ىكاُغق کؼدُایغ کَ ةؼظی داركُا ،ةػضی ةیياری ُا را در ةؼظی افؼاد ،ةَ آؿاٌی درىاف ىیکٍٍغ در صانی کَ ُياف دارك در ةػضی دیگؼ از
اٌـاف ُا ٌَ جٍِا ىؤدؼ ٌیـث ،ةهکَ ادؼُای زاٌتی ظعؼٌاؾ دارد .ةَ جازگی ،ركقی ةؼای جكعیل ك درىاف ةیياری ُا در صاؿ گـحؼش اؿث کَ
پؽقکی قعنی ٌاـ دارد .پؽقکافِ پؽقکی قعنی ةؼای جكعیل ك درىاف ةیياری ُا ةَ زای ىكاُغق ی صاؿ ةیيار ،ةا ةؼرؿی اظاغاجی کَ ركی
ژف ُای ُؼ فؼد كزّد دارد ،ركش ُای درىاٌی ك داركیی ظاص ُؼ فؼد را ظؼاصی ىیکٍٍغ کَ ؿتب افؽایف اصحياؿ ىّفلیث در درىاف داركیی فؼد
ىیقّد ك ةَ غاكق ،از ةیياری ُای اردی اك آگاق ىی قٌّغ.

ایً آگاُی ؿتب ىیقّد کَ ةیياری ُایی را کَ كؼار اؿث در آیٍغق ةَ آف ىتحا قّد ،پیف ةیٍی ىیکٍٍغ ك ةا اكغاىات ازـ ،اثز آى را کبّش
ىیدٍُغ.
بررسی سایر گزینهها :

m

گزینه  )1زٍگم زدایی ،یػٍی كعع درظحاف زٍگم ُا ةؼای اؿحفادق از چّب یا زىیً زٍگم ،ىـئهۀ ىضیط زیـحی اىؼكز زِاف اؿث .پػژكُف ُػا
ٌكاف دادق اٌغ کَ در ؿاؿ ُای اظیؼ ،ىـاصث ةـیار گـحؼدق ای از زٍگم ُای ایؼاف ك زِاف جعؼیب ك ةی درظث قغق اٌغ .زٍگم زدایی پیاىغُای
ةـیار ةغی ةؼای ؿیارة زىیً دارد .جغییؼ آب كُّا ،کاُف جٍّع زیـحی ك فؼؿایف ظاؾ از آف زيهَ اٌغ.

.c
o

گزینه  )2ىیؽاف ظغىات ُؼ ةّـ ؿازگاف ةَ ىیؽاف جّنیغکٍٍغگاف آف ةـحگی دارد .پایغار کؼدف ةّـ ؿازگاف ُا ةَ ظّری کَ صحی در مّرت
جغییؼ اكهیو ،جغییؼ چٍغاٌی در ىلغار جّنیغکٍٍغگی آٌِا ركی ٌغُغ $ىٍظّر ایً اؿث کَ ىلغار جّنیغکٍٍغگی ىیجّاٌغ افؽایف یاةغ ،#ىّزب ارجلای
کیفیث زٌغگی اٌـاف ىی قّد.

sh

گزینه  )3ازحياع ُای پیچیغة ىیکؼكةی در ظاؾ ،در جِیۀ ىّاد ىغػی ك صفاظث گیاُاف در ةؼاةؼ آفث ُا ك ةیياری ُاٌ ،لف ُای ىِيی دارٌغ.
قٍاظث ایً ازحياع ُای ىیکؼكةی ةَ یافحً راق ُای افؽایف جّنیغکٍٍغگی گیاُاف کيک ىی کٍغ .ةؼای ةِتّد ىلاكىث گیاُاف ةَ ةیياری ُای
گیاُی ٌیؽ از ىٍِغؿی ژف اؿحفادق ىی کٍٍغ.

6

گشینه 4

or

نوع سوال  :استذالی ،خط به خط ،دامدار

هبحث سوال  :زیست شناسی در خذهت انسان ()101

Li

گزینه  )2اٌحكار جـِیم قغق ك اٌحلاؿ فػاؿ ةَ کيک پؼكجئیًُای
غكایی اٌساـ ىیگیؼٌغ .فػاؿ ةا ىنؼؼ اٌؼژی ُيؼاق اؿث كنی اٌحكار
جـِیم قغق ةغكف مؼؼ اٌؼژی ىیةاقغ.

m

گزینه  )1ةؼای غتّر ذرات ةؽرگ یاظحَ از ةؼكفراٌی $اگؽكؿحیّز#
ك دركفةؼی $آٌغكؿحیّز #اؿحفادق ىیکٍغ ،ایً فؼآیٍغُا ةا جكکیم
کیـَُای غكایی ُيؼاق اؿث .در ظی دركفةؼی از ؿعش غكایی یاظحَ
کاؿحَ ك در ظی ةؼكفراٌی ةؼؿعش غكایی افؽكدق ىیقّد.

oo

بررسی سایر گزینهها :

to

درغتّر ىّاد از غؼض غكا ظی اٌحكار ،زؼیاف ىّنکّؿُا از زای
پؼغهظث ةَ زای کو غهظث $درزِث قیب غهظث #اؿثٌ ،حیسَ اٌحكار
ُؼ ىادق ،یکـاف قغف غهظث آف در دك ؿّی غكاؿث.

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه  )3اٌحلاؿ فػاؿ ك ةؼكف راٌی ك دركف ةؼی ةا ىنؼؼ  ATPمّرت ىیگیؼٌغ ،درظی اٌحلاؿ فػاؿ چّف ةؼظاؼ قیب غهظث رخ ىػیدُػغ،
اظحاؼ غهظث دك ؿّی غكا افؽایف ىییاةغ.
نوع سوال  :استدالی ي مفُمًمی ي دامدار

هبحث سوال  :روشهای عبور هواد از غشا ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

یٍ سًپزایش خیلی جالة تزاتًن داریم ،اگز میخًای عثًر مًاد اس غشا ري خًب خًب یادش تگیزی ،میتًوی تا

تزوامٍای سادٌ کٍ فایل  QRري اسکه می کىٍ ،تصًیز مقاتل ري اسکىص کىی ي فایل يیذئًی سیثای عثًر مًاد

اس غشا ري تثیىی یا تٍ آدرس آپارت ماا تاٍ وشااوی  aparat.com/limootoorshمزاجعاٍ کىای ي اس

اویمیشیهَا لذت تثزی
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مصزف

روش عبور مواد

اوزصی

سیستی

فعبلیت

تشکیل

پزوتئیههبی غشبیی

کیسههبی

اوتشبر

اوتشبر تسهیل شده

خیز

ثلِ

اسمش (گذرودگی)

خیز

ثلِ (تَسط پزٍتئیي-

خیز

اوتقبل فعبل

ثلِ

ثلِ

خیز

m

(درونراوی)

7

خیز

غهظث زیاد ةَ کو
$زِث قیب غهظث#

یّفُایی کَ ٌيیجّاٌٍغ از غكای
دكایَ غتّر کٍٍغ.

غهظث زیاد ةَ کو
$زِث قیب غهظث#

ىّنکّؿُای آب

ثلِ

غهظث کو ةَ زیاد
$ظاؼ زِث قیب
غهظث#

ىّنکّؿُای کّچک ك یّفُا

ةَ ؿيث داظم
یاظحَ

ىّنکّؿُای درقث ىذم پؼكجئیًُا

ثلِ

ةَ ؿيث ظارج
یاظحَ

خیز
خیز

sh

ثلِ

اگشوسیتوس

خیز

خیز

غهظث زیاد ةَ کو
$زِث قیب غهظث#

ىّنکّؿُای کّچکی کَ از
فـفّنیپیغُای غكا ىیجّاٌٍغ غتّر
کٍٍغ.

ّبی آکَاپَریي)

.c
o

آودوسیتوس

(بزونراوی)
گشینه 1

جهت حزکت

مواد عبوری اس غشبی پاسمبیی

غشبیی

خیز

ثلِ

آسهوىهای سیست لیووتزش

ىّنکّؿُای درقث ىذم پؼكجئیًُا

or

كیژگی ىعحل یاظحَُای ةافث پّقكی اؿث کَ فامهَ ةیً یاظحَای اٌغؾ دارٌغُ .يچیً در ةافث پّقكی یاظحَ ُا ةؼ ركی ؿاظحار غكای پایَ
كؼار گؼفحٍغ.

to

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2یاظحَُای ةافث پیٌّغی ،ىادق زىیٍَای را ىیؿازٌغ ،رقحَ ُای کاژف در اؿحضکاـ ك ىلاكىث ةافث ٌلف دارٌغ .رقحَ ُػای کػاژف در
ةافث پیٌّغی ظّف دیغق ٌيیقٌّغ.

گزینه  )3ةافث پّقكی ىژؾدار ،ؿعش ىساری جٍفـی را ىیپّقاٌغ ،ةافث پیٌّغی ىادق زىیٍَای قفاؼ صاكی رقحَُای کكـاف دارد.
نوع سوال  :استذالی ،خط به خط ،دامدار

oo

گزینه  )4ةافث پیٌّغی ؿـث ،ةافث پّقكی را پكحیتاٌی ىیکٍغ در صانی کَ ةؽرگحؼیً ذظیؼق اٌؼژی در ةغف ةافث چؼةی اؿث
هبحث سوال  :انواع بافتهای بذن ()102

سطح سوال  :هتوسط

هایع

خَى

ًبم هبدُی ثیي سلَلی؛ پاسوب (هبیع) -هَاد تطکیل دٌّذُی پاسوب؛ آةً +وک +پشٍتئیي

ًیوِ جاهذ

سست

m

مادٌی سمیىٍای

وًع

يیژگی

Li

ٍ هَاد دیگش -ثخص ّبی خًَی؛ گلجَلّبی سفیذ +گلجَلّبی قشهض +پاکتّبٍ -ظیفِی
خَى؛ اًتقبل هَاد(گلَکض ،گبصّبی تٌفس ٍ  + )...ایوٌی( گلجَلّبی سفیذ ٍ )...

اوًاع تافت پیًوذی

چربی

داسای فضبی ثیي سلَلی صیبد -دس فضبی ثیي سلَلی سضتِّبی کاطى ٍ سبیش سضتِّب ٍجَد
داسًذ -پَست سا ثِ هبّیچِّبی صیشیي خَد پیًَذ هیدّذ.

فضبی ثیي سلَلی کنتش اص سبیشیي -اًذاصُی سلَلی هتغیش -رخیشُی تشی گلیسشیذ -وظیفه؛
عبیق کشدى ،رخیشُی اًشطی ،ضشثِگیشی

غضرٍف هبدُی ثیي سلَلی سجت اًعطبفپزیشی ٍ هقبٍهت دس ثشاثش فطبسّبی هکبًیکی هیضَد .دس سش
استخَاىّبًَ ،ک ثیٌی ،الِی گَش ٍ صفحِی ثیي هْشُّب ٍجَد داسد.
جاهذ

رشتِای

صسدپیّب هبّیچِی اسکلتی سا ثِ استخَاى ٍ ًیض سثبط استخَاىّب سا ثِ یکذیگش ٍصل هیکٌٌذ.

استخَاى

سختترین ًَع ثبفت پیًَذی است -هبدُی ثیي سلَلی آى ضبهل سضتِّبی کاطى ٍ
هَاد کلسین داس است.

آسهوىهای سیست لیووتزش

:
8

دفترچه پاسخنامه اها تشزیحی

گشینه 2

دكث ةاقیغ ُؼ دك ٌّع صؼکث كعػَ كعػَ کٍٍغق ك کؼىی قکم در ىعهّط قغف قیؼق گّارقی ةا ىّاد
غػایی ٌلف ةـؽایی دارٌغ.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در اٌساـ صؼکات کؼىی قکم ك كعػَ كعػَ کٍٍغق ُؼ دك ىاُیچَ ظّنی ك صهلّی
ٌلف دارٌغ.

گزینه  )3صؼکات کؼىی قکم ةَ مّرت صهلَای اٌلتاضی در نّنَ ظاُؼ ىیقّد کَ رك ةَ زهّ
صؼکث ىیکٍغ.

گزینه  )4زِث صؼکات کؼىی قکم در ظی اؿحفؼاغ ةؼغکؾ ىیقّد.

m
.c
o

نوع سوال  :استذالی ،خط به خط ،دامدار

sh

چندتا مطلب :

هبحث سوال  :حرکات لولهی گوارش ()102

سطح سوال  :هتوسط

 -1در قکمگیؼی صؼکات کؼىیقکم ك كعػَكعػَ کٍٍغق ّز دٍ ًَع هبّیچِ طَلی ٍ حلقَی ٌلف دارٌغ.
 -2ىاُیچَُای صهلّی ك ظّنی کَ در صؼکات ىّضػی ك دكدی ٌلف دارٌغ از ٌّع صبف ةّدق ك

or

جضث کٍحؼؿ اعصبة خَدهختبر ُ$وصؾ ك پادُوصؾ #ىیةاقٍغ.

 -3اجـاع $گكاد قغف #نّنَی گّارش ةاغخ جضؼیک قغف اعصبة خَد هختبر ك راقاٌغازی صؼکات کؼىیقکم ىیقٌّغ.
 -4صؼکات کؼىیقکم در هزی ةاغخ ةاز قغف ثٌذارُ کبردیب ك كركد غػا ةَ ىػغق ىیقٌّغ.

to

 -5صؼکات کؼىیقکم در هعذُ ةاغخ ةاز قغف ثٌذارُ پیلَر ك كركد کیيّس ةَ دكازدَُ ىیقٌّغ.

 -6صؼکات کؼىیقکم در ىؼی ،ىػغق ك ركدق رخ ىیدُغ اىا صؼکات كعػَكعػَ کٍٍغق فلط در ركدق ةاریک دیغق ىیقٌّغ.
 -7ةا فػاؿ قغف اغناب پاراؿيپاجیک در دؿحگاق گّارش ىیؽاف فػانیث ىاُیچَُای صهلّی ك ظّنی نّنَی گّارش افؽایف ىییاةغ.

oo

9

گشینه 3

ٍُگاـ ةهع ك غتّر غػا از صهق ،صؼکث کؼىی قکم در ىؼی اداىَ پیغا ىیکٍغ ك ةا شل شذى ةٍغارة اٌحِای ىؼی ،غػا كارد ىػغق ىیقّد.

m

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در ٍُگاـ ةهع ،صؼکث زةاف کّچک ةَ ؿيث ةاا ك صؼکث ةؼچاکٍای ةَ ؿيث پاییً ىػیةاقػغ ،زِػث صؼکػث ایػً دك در ظػاؼ زِػث
گزینه  )2در ةهع ،اپی گهّت ةَ ؿيث پاییً ك صٍسؼق ةَ ؿيث ةاا ىیآیغ ،جا راق ٌایی ةـحَ قّد.

Li

یکغیگؼ ىی ةاقغ ٌَ ُيـّ ةا ُو.

گزینه  )4ىؼکؽ ةهع در ةنم انٍّعاع ،فػّانیث ىؼکؽ جٍفؾ را کَ در ٌؽدیک آف كؼار دارد ،ىِار ىیکٍغ .در ٌحیسٌَ ،ای ةـحَ ك جٍفؾ ةؼای زىاٌی کّجاق،
ىحّكف ىیقّد.

10

گشینه 3

در ىػغق فلط صؼکات کؼىی قکم مّرت ىیگیؼد صؼکات كعػَ كعػَ کٍٍغق ىؼةّط ةَ ركدق ةاریک ىیةاقغ.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  1و  )2یاظحَ کٍاری جؼقش اؿیغ ىػغق ك یاظحَ امهی جؼقش پپـیٍّژف ةَ قیؼق ىػغق را اٌساـ ىیغُغ ،کهؼیغیک اؿیغ پپـیٍّژف را ىیقػکٍغ
ك جتغیم ةَ پپـیً ىی کٍغ ایً کار آغاز گّارش پؼكجئیً ُا اؿث ،پپـیً ظّد ىسغدا ةا ادؼ ةػَ پپـػیٍّژف قکـػحً آف ك جتػغیم آف ةػَ پپـػیً را
افؽایف ىیغُغ.
گزینه  )4جتغیم ىحً کحاب درؿی ُؼ دك یاظحَ ٌاـ ةؼدق قغق ةا جؼقش ىّؿیً کَ ةـیار چـتٍغق اؿث ىعاط ىػغق را ىی پّقاٌغ ك از آف در ىلاةػم
اؿیغ ىػغق ىضافظث ىیکٍٍغ.

ویژه آزمون مرحلــه  18مرداد قلم چی

11

آسهوىهای سیست لیووتزش

گشینه 3

بزرسی هوهی گشینهها :
هورد اول) کتغ مفؼا را جّنیغ ىیکٍغ ،کتغ ةؽرگحؼیً غغق ةغف اؿث .چؼةی ُا در کتغ ذظیؼق ىیقٌّغ( .تاییذ گشینه )
هورد دوم) در غغق ُای ةؽاكی دُاف ك نّزانيػغق آىیاز جؼقش ىیگؼدد نّزانيػغق در پكث ىػغق ك ىّازی ةا آف كؼار دارد( .رد گشینه )
هورد سوم) پؼكجئاز غیؼفػاؿ پپـیٍّژف در ىػغق ك جؼیپـیً از نّزانيػغق جؼقش ىیقٌّغ نّزانيػغق آىیاز ٌیػؽ جؼقػش ىیکٍػغ ك در گػّارش

کؼةُّیغرات ُا ٌلف دارد كنی ىػغق فاكغ در ایً جّاٌایی اؿث( .رد گشینه )

هورد چهارم) نیپاز جّؿط یاظحَ امهی ىػغق ك یاظحَ ُای غغد نّزانيػغق جؼقش ىیقّد یاظحَُای امهی ىػغق جضث جأدیؼ ُّرىّف گاؿحؼیً

m

كؼار دارٌغ ك كنی یاظحَ ُای جؼقش کٍٍغق نیپاز در نّزانيػغق جضث جأدیؼ ُّرىّف ؿکؼجیً كؼار ٌغارٌغ .ؿکؼجیً ةؼ ركی جؼقش ةیکؼةٍات از غغد جؼقش
کٍٍغق ی آف در نّزانيػغق جادیؼ ىیگػارد( .رد گشینه )

12

.c
o

نوع سوال  :استذالی ،هفهوهی و تحلیلی ،دامدار
گشینه 3

هبحث سوال  :فعالیت لولهی گوارش ()102

سطح سوال  :سخت

مفؼا جّؿط یاظحَ ُای کتغی جّنیغ ىیقّد در مّرت ؿٍگ مفؼا یاظحَ ُای کتغی ُيچٍاف ةَ جّنیغ مفؼا اداىَ ىیدٍُغ.

sh

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ظتق ىحً کحاب درؿی ،اصحياؿ ةؼكز ؿٍگ کیـَ مفؼا در افؼادی کَ دارای رژیو پؼچؼةی ُـحٍغ ،ةیكحؼ اؿث.

گزینه  )2چّف جؼکیتات مفؼاكی در ایساد كعؼات ریؽ چؼةی ٌلف دارٌغ ك ؿتب ادؼ ةِحؼ آٌؽیو نیپاز ةؼ ركی گّارش چؼةی ُا ىی قٌّغ در ٌتػّد

or

مفؼا آٌؽیو نیپاز دچار اظحاؿ در غيهکؼد ظّد ىی قّد.

گزینه  )4ظتق ىحً کحاب درؿی ،ؿٍگ کیـَی مفؼا در ادؼ رؿّب کهـحؼكؿ در کیـَ مفؼا یا ىساری ظؼكج آف ایساد ىیقّد.

آنالیس سوال

13

to

نوع سوال  :استدالی ي مفُمًمی ،دامدار

هبحث سوال  :سنگ کیسه صفرا ()102

گشینه 2

سطح سوال  :هتوسط

آٌؽیوُایی کَ كؼار اؿث در ظارج از ىضیط یاظحَ فػانیث کٍٍغ از ظؼیق ةؼكف راٌی از یاظحَ ؿازٌغق جؼقش ىیقٌّغ

oo

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1پؼكجئاز پپـیً در ىػغق گّارش ىّنکّؿُای پؼكجئیً را آغاز ىیکٍٍغ ك پؼكجئازُای نّزانيػغق ةَ ُيؼاق آٌؽیو ُای یاظحَ ركدق ةاریک
پؼكجئیًُای ىّزّد را ةَ كاصغ ؿازٌغق قاف کَ آىیٍّاؿیغ اؿث ،آةکافث ىیکٍغ.

m

گزینه  )3آىیاز ىّزّد در ةؽاؽ ارجتاظی ةا جؼکیتات مفؼا ٌغارد آىیاز نّزكانيػغق ُيؼاق ةا جؼکیتات مفؼا كارد ركدق ةاریک ىیقّد.

گزینه  )4جؼقضات پپـیٍّژف در ادؼ فػانیث ُّرىّف گاؿحؼیً از یاظحَ امهی ىػغق افؽایف پیغا ىیکٍغ ،پؼكجئازُای نّزكانيػغق جضث جادیؼ ُّرىّف
نوع سوال  :استذالی ،هفهوهی و تحلیلی ،دامدار

14

هبحث سوال  :فعالیت لولهی گوارش ()102

Li

ؿکؼجیً ٌیـحٍغ.

سطح سوال  :نسبتا سخت

گشینه 2

در ؿاظحار پؼزُای ركدق ةاریک ،دك ٌّع رگ ظٌّی ك نٍفی دیغق ىیقّد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ریؽپؼزُا ،چیً ظّردگیُای غكای ةاظحَ ةاریک در ؿيث فضای ركدق ُـحٍغ ،جياـ غكای یاظحَ پّقكی چیً ظّردگی ٌغارد.
گزینه  )3ریؽ پؼزُا ،فلط غكای یاظحَ ُـحٍغ ،در ؿاظحار پؼز قتکَی ىّیؼگی ةؼای زػب دیغق ىیقّد.

گزینه  )4در ؿاظحار پؼزُا ایَ ىعاظی ك زیؼىعاظی دیغق ىیقّد ،پؾ ایَُای ىاُیچَای ك ایَ ةیؼكٌی $مفاؽ #صضّر ٌغارٌغ.
نوع سوال  :استذالی ،هفهوهی و تحلیلی ،دامدار

هبحث سوال  :فعالیت لولهی گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

آسهوىهای سیست لیووتزش

:

دفترچه پاسخنامه اها تشزیحی

m
.c
o
sh

15

گشینه 4

or

بررسی همهی گزینهها :

هورد اول) کیهّىیکؼكف پؾ از جّنیغ دركف یاظحَ از ظؼیق ثزٍى راًی كارد فضای ىایع ىیاف یاظحَای $ىضیط داظهی ةغف #ىػیقػّدٌ .ػَ

to

دركف ركدق (رد گشینه )

هورد دوم) کیهّىیکؼكف دركف یاظحَ پّقكی ركدق ةاریک جّؿط کیـَی غكایی در ةؼگؼفحَ قغق اؿث( .رد گشینه )

oo

هورد سوم) کیهّىیکؼكف ُا ةػغاً ُيؼاق ةا نٍف ،ةَ ظّف كارد ك نیپیغ ُای آف در کتغ یا ةافث چؼةی ذظیؼق ىیقٌّغ .در کتغ از ایً نیپیغُا،

هَلکَلّبی لیپَپزٍتئیي ( تزکیت لیپیذ ٍ پزٍتئیي) سبختِ هیشَد کِ لیپیذّب را در خَى ثِ ثبفتّب هٌتقل هیکٌٌذ(.رد گشینه )
هورد چهارم) کیهّىیکؼكف از ظؼیق ظّف ةَ کتغ ىیركد( .رد گشینه )

كركد گهّکؽ ةَ دركف یاظحَ پّقكی از ظؼیق فؼآیٍغ ُو اٌحلانی مّرت ىیگیؼد،
پؼكجئیً غكایی در ؿيث فضای دركف نّنَ ،در زِث قیب غهظث ؿغیو،
گهّکؽ ك ؿغیو را ةاُو كارد ىیکٍٍغ.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1پؼكجئیًُای غكایی کَ گهّکؽ را كارد فكای ةیً یاظحَای ىیکٍٍغ،
از ظؼیق اٌحكار جـِیم قغق ایً کار را اٌساـ ىیدٍُغ ك در زِث قیب غهظث
فػانیث ىیٌيایٍغ.
گزینه  )2فػانیث پؼكجئیً اٌحلاؿ دٍُغق ؿغیو ك گهّکؽ ةغكف ىنؼؼ اٌؼژی
زیـحی مّرت ىیگیؼد.

گزینه  )4ایً گؽیٍَ در ارجتاط ةا پؼكجئیً غكایی اؿث کَ گهّکؽ را كارد یاظحَ پّقكی ىیکٍغ.

Li

16

گشینه 3

m

نوع سوال  :استذالی ،هفهوهی و تحلیلی ،دامدار

هبحث سوال  :کیلوهیکرون ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  18مرداد قلم چی

17

گشینه 3

ملخ

آسهوىهای سیست لیووتزش

کرمخاکی

پرنذه دانهخوار

آةگیؼی ىّاد غػایی در ُؽارا مّرت ىیگیؼد ،دكث کٍیغ کَ جؼقش آٌؽیوُای گّارقی از یاظحَُای دیّارق ىػغق ،در ةعف ىػغق كاكػی کَ قػیؼداف
اؿث مّرت ىی گیؼد ،چّف قیؼداف آظؼیً ىضم اؿث ك ةػغ از ُؽارا كؼار دارد ،پؾ ةػغ از آةگیؼی ،ىّاد غػایی جضث جادیؼ آٌؽیوُای جؼقش قغق از
یاظحَُای دیّارق ىػغق كؼار ىیگیؼٌغ.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در ةار اكؿ کَ غػا ٌیيَ زّیغق ةهػیغق ىی قّد ،ىّاد غػایی در ؿیؼاةی ك ٌگاری جضث جادیؼ گّارش ىیکؼكةی كؼار ىیگیؼٌغ .پؾ از آف ىّاد
غػایی ةَ دُاف ةؼگكحغق ك ةَ ظّر کاىم زّیغق ىیقٌّغ.

گزینه  )2در ةار دكـ کَ غػا ةهػیغق ىیقّد ك كارد ؿیؼاةی ىیگؼدد ،ةیكحؼ صانث ىایع پیغا ىیکٍغ ك ةَ ٌگاری زؼیاف ىییاةغ.

m

گزینه ٌ )4كعّارکٍٍغگاف ةَ ؿؼغث غػا ىی ظّرٌغ ىؼی جا در فؼمث ىٍاؿب یا ىکاٌی اىً ،غػا را ةا ٌكعّارکؼدف كارد دُاف کٍٍغ ك ةسٌّغ .اةحػغا
غػای ٌیيَ زّیغق ةَ ؿؼغث ةهػیغق ك كارد ؿیؼاةی ىی قّد ك در آٌسا در ىػؼض ىیکؼكب ُا كؼار ىیگیؼد.

.c
o

نوع سوال  :استذالی ،هفهوهی و تحلیلی ،دامدار

هبحث سوال  :نشخوارکننذگان ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گوارش هواد غذایی در لوله گوارش نشخوارکننذاى

هزاحل گوارش غذا

 )2سیرابی
(بزرگتریي قسوت هعذُ)

جَیذى ًسبی هَاد غذایی

غذای ًیوِ جَیذُ بلعیذُ هیضَد.

sh

 )1دّاى (در بار اٍل)

عولکزد

توضیحات

حاٍی هیکزٍبّای گَارش کٌٌذُ سلَلش (دارای
آًشین سلَاس)

or

← تا حذٍدی گَارش سلَلش صَرت هیگیزد

 )4دّاى

جَیذُ ضذى غذا بِ طَر کاهل

 )1تزضحات آًشیوی هیکزٍبّا
 )2حزکات سیزابی (گَارش هکاًیکی)
 )3حزارت بذى جاًَر
ًشدیکتزیي بخص هعذُ بِ دّاى جاًَر

بعذ اس گَارش هکاًیکی ،غذایی کِ کاهل جَیذُ

گَارش هجذد (هَاد غذایی بیطتز حالت هایع پیذا
هیکٌذ)

ّ )7زارا

ٍرٍد هَاد غذایی بِ صَرت هایع

 )8شیرداى

هعذُی اصلی

عقبیتزیي قسوت هعذُ

بزخاف بار اٍل کِ هَاد غذایی بِ صَرت تَدُ

m

ً )6گاری

ٍرٍد هَاد هایع اس سیزابی بِ ًگاری

oo

ضذُ بزای بار دٍم بلعیذُ هیضَد.

(برای بار دٍم)
 )5سیرابی

گَارش هییابذ :

to

ً )3گاری

تَدُای کزٍی ضکل بِ آى ٍارد هیضَد.

در سیزابی تَدُ غذایی بِ کوک هَارد سیز غذا

کزٍی ٍارد ًگاری ضذ ،هَاد هایع بِ ًگاری
جاری هیضَد.

18

ضَد.

Li

 )9رٍدُ باریک

هَاد غذایی در ّشارا ،تا حذٍدی آبگیزی هی-
بِ ابتذای رٍدُ هتصل است.

هحل تزضح آًشینّای گَارضی جاًَر
هحل اصلی جذب ٍ گَارش ًْایی هَاد غذایی

گشینه 3

کاىم قغف گّارش ةؼكف یاظحَای در نّنَ گّارش ىهط ،دركف کیـَُای ىػغق مّرت ىیگیؼد ،ظؼد قغف ةیكحؼ ىّاد غػایی در ةعف پػیف ىػػغق
مّرت ىیگیؼد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در ةعف چیٍَداف ،غػا ٌؼـ ك ذظیؼق ىیقّد ،در چیٍَداف ىهط گّارش قیيیایی کؼةُّیغراتُا ةؼ ادؼ آٌؽیو آىیاز دیغق ىیقّد.

گزینه  )2گّارش قیيیایی در دُاف ،چیٍَداف ك پیف ىػغق ك کیـَُای ىػغق مّرت ىیگیؼد ،چیٍَداف ىیجّاٌغ ىّاد غػایی را ذظیؼق کٍغ.
گزینه  )4زػب ىّاد غػایی در ىػغق مّرت ىیگیؼد ،ىػغق ك کیـَُای آف ،آٌؽیوُایی جؼقش ىیکٍٍغ کَ ةَ پیف ىػغق كارد ىیقٌّغ.

:

دفترچه پاسخنامه اها تشزیحی

آسهوىهای سیست لیووتزش

جایگاه
آرواره
دهان
مری
چینهدان

m

سنگذان یا پیش معذه

قؼكع گّارش ىکاٌیکی
قؼكع گّارش قیيیایی $آٌؽیو
آىیاز ← جسؽیَ ٌكاؿحَ#

كركد غػا ةَ نّنَ گّارش ك
ُغایث ةَ ؿيث ىؼی

اٌحلاؿ غػا ةَ چیٍَداف

اٌحلاؿ غػا ةَ چیٍَداف

اٌحلاؿ غػا ةَ چیٍَداف

ذظیؼق ىّكث غػا
صسیوجؼیً ةعف نّنَ گّارش
غغـ جؼقش آٌؽیو گّارقی

ذظیؼق ىّكث غػا
صسیوجؼیً ةعف نّنَ گّارش
غغـ جؼقش آٌؽیو گّارقی

ذظیؼق ىّكث غػا
غغـ جؼقش آٌؽیو گّارقی

پیف ىػغق ُ :ضو ىکاٌیکی ك
قیيیایی غػا

ؿٍگغاف ُ :ضو ىکاٌیکی ىّاد
غػایی

ؿٍگغاف ُ :ضو ىکاٌیکی ىّاد
غػایی

گّارش قیيیایی $ىضم جکيیم
گّارش ةؼكف یاظحَای#

_______________

_______________

روده باریک

اٌحلاؿ ىّاد گّارش ٌیافحَ ةَ
راؿث ركدق ةؼای زػب آب ك
یّف

ىضم امهی زػب ىّاد غػایی
گّارش قیيیایی $جؼقش آٌؽیو
گّارقی#

ىضم امهی زػب ىّاد غػایی
گّارش قیيیایی $جؼقش آٌؽیو
گّارقی#

زػب آب ك یّف

زػب آب ك یّف

______________

sh

معذه

ىضم امهی زػب ىّاد غػایی

گّارش قیيیایی $جؼقش آٌؽیو
گّارقی#

_______________

or

روده بزرگ
مخرج

دفع ىّاد صامم از گّارش

گشینه 1

گزینه  )2کؼـ کغك فاكػغ دُػاف ك نّنػَی گػّارش اؿػث.
$دكث کٍیغ پاراىـی صفؼقی دُاٌی دارد ٌَ صفؼق دُاف#
از ظؼیق یک ىٍفػق دفػی ،دفع کٍغ.

گزینه  )4ىؼزاٌیػاف ،ةػا جؼقػش آٌػؽیو ةػَ دركف کیـػَی
گّارقی ظّد ،گّارش ةؼكف یاظحَای اٌساـ ىیدٍُغ.

آنالیس سوال

نوع سوال  :استدالی ي مفُمًمی ،دامدار

هبحث سوال  :گوارش هواد در جانوران ()102

Li

گزینه  )3پاراىـی ،ىّاد گّارش ٌیافحَ را ةَ مّرت کؼیچَ

m

بررسی سایر گزینهها :

oo

ىؼزاٌیاف $ىذم ُیػغر #کـػیَی گّارقػی دارٌػغ ،در ایػً
زاٌّراف ،دركف کیـَ گػّارش ةػؼكف یاظحػَای ك در دركف
یاظحَُای ةغف ،گّارش دركف یاظحَای مّرت ىیگیؼد .در
یاظحَُای ُیغر ك پاراىـی ةؼ ادؼ گػّارش دركف یاظحػَای،
کؼیچَی غػایی ةا کافٍغق جً ادغاـ ىیگؼدد.

دفع ىّاد صامم از گّارش

دفع ىّاد صامم از گّارش

to

19

_______________

_______________

كركد غػا ةَ نّنَ گّارش ك
ُغایث ةَ ؿيث ىؼی

.c
o

کیسههای معذه

كظیفَ

سطح سوال  :هتوسط

20

ویژه آزمون مرحلــه  18مرداد قلم چی

آسهوىهای سیست لیووتزش

گشینه 4

1

ُيّگهّةیً از دك ةعف  )1 :پزٍتئیٌی (گلَثیي)  )2گزٍُ ِّن
جكکیم قغق اؿث ،اکـیژف ةَ ىّنکّؿ آًُ در ةعف ُِو ىحنم
ىیقّد.
بررسی سایر گزینهها :

گشینه )1در مّرت صضّر ىٌّّاکـیغ کؼةً ،اکـیژف کيحؼی

ةَ ُيّگهّةیً ىحنم ىیقّد ،دنیهف ُو ایً اؿث کَ ىیم
جؼکیتی ىٌّّاکـیغکؼةً ةَ آًُ ىّزّد در ؿاظحار ُِو ةـیار زیاد اؿث ك پؾ از اجناؿ ةَ آؿاٌی زغا ٌيیقّد .كاجم ظاىّش
کَ جّ زىـحّف كؼةاٌی ىیگیؼق ُيیً ىٌّّاکـیغ کؼةٍَ!!

m

گشینه  )2در قفُا چّف غهظث اکـیژف ةیكحؼ از ؿایؼ

.c
o

ٌّاصی ةغف اؿث ،اکـیژف از قفُا كارد ىّیؼگُای
اظؼاؼ صتاةکُای ُّایی قغق ك ةا ُيّگهّةیً جؼکیب
ىیقّد .در ةافثُای ةغف غکؾ ایً كضیا رخ ىیدُغ.
ةَ دنیم پاییً ةّدف غهظث اکـیژف در ةافثُا
$ةَ غهث ىنؼؼ آف در جٍفؾ ؿهّنی #اکـیژف از ُيّگهّةیً
زغاقغق ك ةَ داظم ةافث اٌحكار ىییاةغ.
گشینه  )3جّضیش دادیو کَ ىٌّّاکـیغ کؼةً ةَ دنیم ركاةث ةا اکـیژف در اجناؿ ةَ ةعف ُِػو در ُيّگهػّةیً ةاغػخ ىـػيّىیث ك

sh

گازگؼفحگی ىیقّد .پؾ زایگاق اجناؿ اکـیژف ك ىٌّّاکـیغکؼةً یکـاف اؿث.
هبحث سوال  :گازهای تفسی ()103

or

نوع سوال  :استذالی ،خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :هتوسط

حمل اکسیژن

 97درصذ ىحنم ةَ ُيّگهّةیً

 3درصذ ىضهّؿ در پاؿيا

to

 -1بٍ طًر کلی در سیاَرگَای ششی (خًن ريشه) حمل اکسیژن بٍ صًرت زیر است:

حمل دیاکسید کربه

oo

ًکتِ :در ظٌّی کَ ةَ ةافثُا ىیركد  97درمغ از ُيّگهّةیً جّؿط اکـیژف اقتاع قغق ك در ظٌّی کَ از ةافثُا ةؼىیگؼدد  78درمغ از ُيّگهّةیً جّؿط اکـیژف
اقتاع قغق اؿث.

 -1بٍ طًر کلی در سرخرگَای ششی (خًن تیرٌ) حمل دی اکسید کربه بٍ صًرت زیر است:
 23درصذ ىحنم ةَ ُيّگهّةیً

 70درصذ ةَ مّرت یّف ةیکؼةٍات

 7درصذ ىضهّؿ در پاؿيا

m

 -2در کیـَُای ُّایی قفُا فكار دیاکـیغ کؼةً کوجؼ از ىّیؼگُای قكی اؿث .ةٍاةؼایً دیاکـیغ کؼةً از دیّارقی ىّیؼگُای قكی $ؿٍگ فؼقی ؿادق #غتّر
کؼدق ك پؾ از غتّر از ىایع ىیاف ةافحی ك دیّارقی کیـَُای ُّایی قفُا $ؿٍگ فؼقی ؿادق #كارد کیـَُای ُّایی قغق ك ؿپؾ ظی ةازدـ از کیـَُا ظارج ىیقّد.
 #1ظؼكج دیاکـیغ کؼةً ىضهّؿ در پاؿيا از ىّیؼگُای قكی

 #2زغا قغف دیاکـیغ کؼةً از ُيّگهّةیً

 #3جتغیم ةیکؼةٍات ةَ آب ك دیاکـیغ کؼةً

ًکتِ :پؾ از ككّع ىّارد ةاا دیاکـیغ کؼةً كارد کیـَُای ُّایی قغق ك ؿپؾ ظی ةازدـ ظارج ىیقٌّغ.

َ -1مًگلًبیه تًاوایی اتصال بٍ گازَای زیر دارد:

))

Li

 -3در مًیرگَای ششی بٍ مىظًر تبادل دیاکسید کربه اتفاقات زیر رخ میدَد:

اکـیژف -دی اکـیغ کؼةً -ىٌّّاکـیغ کؼةً

 -2میل ترکیبی َمًگلًبیه با گازَا بٍ صًرت زیر است:

ىٌّّاکـیغ کؼةً > اکـیژف > دی اکـیغ کؼةً

ًکتِ :كزّد ىٌّّاکـیغ کؼةً کَ ةا ُيّگهّةیً ىیم جؼکیتی ةـیار قغیغ جؼ از اکـیژف دارد ىاٌع جؼکیب اکـیژف ةا ُيّگهّةیً ك در ٌحیسَ ةاغخ ىـيّىیث ك ؿؼاٌساـ

ىؼگ ىیقّد.

 -3گلجَلّبی قزهش در اًتقبل  93درصذ اس دی اکسیذ کزثي ٌلف دارد  23درصذ هستقین $ىحنم ةَ ُيّگهّةیً #ك  70درصذ غیز هستقین $ةَ مّرت ةی
کؼةٍات#

 -4مقایسٍی اختاف فشار اکسیژن ي دی اکسید کربه در ششَا:
فشبر دی اکسیذ کزثي :ىّیؼگُای قكی > کیـَُای ُّایی

فشبر اکسیژى :کیـَُای ُّایی > ىّیؼگُای قكی

دفترچه پاسخنامه اها تشزیحی
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گشینه 1
بررسی همهی گزینهها :
هورد اول) ٌایژؾُا ،اٌكػتاجی از ٌایژقُا ُـحٍغ کَ فاكغ غضؼكؼ ُـحٍغ ك جّاف ىٍاؿب

ةؼای جٍگ ك گكاد قغف را دارٌغ(.رد گشینه )

هورد دوم) دُاٌَ غضؼكؼ  C$قکمٌ #ای ةَ ؿيث ىؼی در پكث ظّد كؼار گؼفحَ اؿث( .رد گشینه )
هورد سوم) مجاری َادی شامل تیىی ي وای ي وایصٌ ي وایصک است ،اتتذای تیىی از پًستی وازک

پًشیذٌ شذٌ است کٍ مًَای آن ماوعی در تراتر يريد واخالصیَای ًَا محسًب میشًد .ادامٍ مسیر از مخاط مصکذار تشکیل شذٌ است( .رد گشینه )

m

هورد چهارم) ٌایژؾُا ةَ دنیم غغـ كزّد غضؼكؼ در دیّارق ظّد ىیجّاٌٍغ ُّای كركدی یا ظؼكزی را كاپایف کٍٍغ( .تاییذ گشینه )

ٍرٍد َّا
تٌفسی

to

ٌّٛ٘ ٛعی ٌذرٌأ ٜاٞیچٝای استٛ٘ ،عی  4را ٜو ٝت ٝتیٙی  ٚدٞاٖ ٔ ٚزی ٘ ٚای را ٜدارد .دارای ایٔ ٝخاعی در خٛد ٔیتاضذ.
 ٓٞغذا ٛٞ ٓٞ ٚا اس ٌّ ٛعثٛر ٔیوٙذ( .تیطتز ٛٞا)
اتتذا  ٚا٘تٟای آٖ د ٚراٞی ٚجٛد دارد :
ا٘تٟایی  )1 :حٙجز٘( ٜای) ٔ )2زی
 )2تیٙی دٚراٞی
دٚراٞی اتتذایی  )1 :دٞاٖ
تخص اتتذایی ٘ای ٔحسٛب ٔیضٛد و ٝدر تاای آٖ اپیٌّٛت (تزچاوٙای) ٚالع ضذ ٜاست.
حٙجزٔ ٜحُ لزار ٌزفتٗ تارٞای صٛتی (حاصُ چیٗخٛردٌی ٔخاط ت ٝسٕت داخُ) است و ٝتٛسظ ٛٞای تاسدٔی ت ٝارتعاش در ٔی-
آیٙذ ← (تِٛیذ صذا)
٘ای در تخص ا٘تٟایی خٛد در ٖٚلفس ٝسی ٝٙت ٝد ٚضاخ ٝتمسیٓ ٔیضٛد (ایجاد ٘ایژٜٞای اصّی)
حّمٞٝای غضزٚفی  Cضىُ در دیٛار٘ ٜای ٚجٛد دار٘ذ (تاسٔا٘ذٖ ٕٞیطٍی ٘ای)
تافت پٛضطی استٛا٘ٝای ٔژندار
ایٔ ٝخاعی
ساختار دیٛار٘ ٜای
تٛج : ٝتزخی سَّٞٛا عثك ضىُ فالذ ٔژنٞستٙذ)
ای ٝسیزٔخاط
ضأُ  :غذد تزضحی – عزٚق  ٚاعصاب
سثة استحىاْ ٘ای  ٚتاس ٔا٘ذٖ ٕٞیطٍی آٖ
ای ٝغضزٚفیٔ-اٞیچٝای
تیز٘ٚیتزیٗ ایٝ
ای ٝپی٘ٛذی
ٞ )1ز یه اس ٘ایژٜٞای اصّی ٚارد یه ضص ٔیضٛد.
٘ایژ ٜاصّی ( د ٚعذد)
ٞ )2ز ٘ایژ ٜاصّی ت٘ ٝایژٜٞای تاریهتز تمسیٓ ٔیضٛد.
 )3غضزٚف ٕٞا٘ٙذ ٘ای ت ٝصٛرت  Cضىُ ٘یست.
تا ٞزتار تمسیٓ ،لغز ٔ ٚیشاٖ غضزٚف در دیٛار ٜواٞص ٔییاتذ.
٘ایژٜٞای تاریه
آخزیٗ ا٘طعثات و ٝدیٍز فالذ غضزٚف ٞستٙذ ،تطىیُ ٘ایژن را ٔیدٙٞذ.
(چٙذ عذد)
 )1فالذ غضزٚف در دیٛار ٜخٛد
 )2لاتّیت تٌ ٚ ًٙطاد ضذٖ ( وٙتزَ ٔمذار ٛٞای ٚرٚدی  ٚخزٚجی)
تٛج : ٝآخزیٗ ا٘طعثات ٘ایژنٞا و ٝدر تخص ٞادی٘ ،ایژن ا٘تٟایی ٘اْ دارد.
تٛج٘ : ٝایژنٞای ٔثادِٝای جشء تخص ٞادی ٔحسٛب ٕ٘یض٘ٛذ.

oo

حٌجرُ

or

دّاى

گلَ

 )1در اتتذا پٛست ٘اسن ( ٛٔ +فالذ ٔژن)
تافت ضٙاسی
 )2در ا٘تٟا ٔخاط ٔژندار
ٞذایت ٛٞا ت٘( ٌّٛ ٝمص اصّی)
ٔجاری تیٙی
٘مص در تٙفس
جٌّٛیزی اس ٚرٚد ٘اخاِصیٞای ٛٞا
ٔٞٛای تیٙی
 )1جٌّٛیزی اس ٚرٚد ٘اخاِصیٞای ٛٞا
ٔخاط ٔژن
ٔ )2زعٛب وزدٖ ٛٞای دٔی (جاری)
ضثىٝی ٚسیعی اس ريٞای ٌزْ وزدٖ ٛٞای ٚرٚدی (٘مص اصّی)
خ٘ٛی تا دیٛار٘ ٜاسن
٘مص دٞاٖ تیطتز در فزآیٙذ ٌٛارش است تا تٙفس (ٔٛارد تاا در ارتثاط تا دٞاٖ صذق ٕ٘یوٙذ)

sh

بِ هجاری

.c
o

بیٌی

تخص َادی در دستگاٌ تىفس در اوسان

m

ًایژُ

ًایژک

Li

ًای

ویژه آزمون مرحلــه  18مرداد قلم چی
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گشینه 4

ىسارای جٍفـی در ةعف ُادی قاىم ٌای ك دك ٌایژق امهی ك ٌایژقُای ةاریکجؼ ك ٌایژؾُا
ىیقّدٌ ،ای ك ٌایژق دارای غضؼكؼ ك ٌایژؾُا فاكغ غضؼكؼ ىیةاقٍغٌ ،ایژؾُای ىتادنَای
ةَ کیـَُای صتاةکی ظحو ىیقٌّغ ،كنی دكث کٍیغ کَ ایً ٌایژؾُا در ةعػف ىتادنػَای
ُـحٍغ كزؽء ةعف ُادی ٌیـحٍغ.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ىایع ىعاظی ىّزّد ةؼ ؿعش ؿهّؿُای ىژؾدار ىساری جٍفـی ٌاظاننیُػای
ُّا را ضيً غتّر ةَ داـ ىیاٌغازد.

گزینه ً )2بیژکّب ثِ دلیل عذم داشتي غصزٍف جّاف ىٍاؿب ةؼای جٍگ ك گكاد
قغف را دارٌغ.

.c
o

23

گشینه 2

m

گزینه  )3جياـ ىساری جٍفـی ُّا را ةَ مّرت دك ظؼفَ دركف ظّد غتّر ىیدٍُغ.

در ةعف ُادی دؿحگاق جٍفؾ ،غضؼكؼُای  Cقکم در ٌای دیغق ىیقّدٌ ،ایژؾُا ةَ دنیم غغـ كزّد غضػؼكؼ ىػیجػّاف ىلػغار ُػّای كركدی ك
ظؼكزی را جٍظیو کؼد.

sh

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1اةحغای ىـیؼ كركد ُّا در ةیٍی ،از پّؿث ٌازکی پّقیغق قغق اؿث کَ ىُّای آف ،ىاٌػی در ةؼاةؼ كركد ٌاظاننی ُای ُّا ایساد ىی کٍغ .ةا
پایاف یافحً ایً پّؿث در ةیٍی ،ىعاط ىژؾ دار آغاز ىی قّد کَ در ؿؼاؿؼ ىساری ُادی اداىَ پیغا ىی کٍغ.

or

گزینه  )3در ىضم صضّر پؼدقُای مّجی ،صٍسؼق $در اةحغای ٌای كاكع اؿث #دك کار ىِو اٌساـ ىیدُغ .یکی آٌکَ دیّارة غضؼكفی آف ،ىسؼای غتّر
ُّا را ةاز ٌگَ ىی دارد ك دیگؼ آٌکَ درپّقی ةَ ٌاـ ةؼچاکٍای $اپی گهّت #کَ ىاٌع كركد غػا ةَ ىسؼای جٍفـی ىی قّد.

گزینه  )4ةا پایاف یافحً پّؿث ٌازؾ در ةیٍی ،ىعاط ىژؾ دار آغاز ىی قّد کَ در ؿؼاؿؼ ىساری ُادی اداىَ پیغا ىی کٍغ .ایً ىعاط ،یاظحَ ُای

24

to

ىژؾ دار فؼاكاف ك جؼقضات ىعاظی دارد .در ایً جؼقضات ىّاد ضغ ىیکؼكةی كزّد دارد .ىژؾ ُػا ةػا صؼکػث ضػؼةاٌی ظػّد ،جؼقػضات ىعػاظی ك
اظاننی ُای ةَ داـ افحادق در آف را صؼکث ىیدٍُغ$ .زِث صؼکث در ةاای صلم ةَ ؿيث پاییً ك در ٌای ك ٌایژق ك ٌایژؾ ةَ ؿيث ةاا اؿث#
گشینه 3

oo

در دیّارق صتاةک ُّایی ،دك ٌّع ؿهّؿ كزّد داردٌّ ،ع اكؿ ك ٌّع دكـ.
ةؼای ایٍکَ اکـیژف ك کؼةً دی اکـیغ ةیً ُّا ك ظّف ىتادنَ قٌّغ ،ایً ىّنکّؿ ُا ةایغ از ضعاىث دیّارة صتاةک ُا ك دیّارة ىّیؼگ ُا غتّر کٍٍغ.
ُؼ دك دیّارق ،از ةافث پّقكی ؿٍگ فؼقی یک ایَ ؿاظحَ قغق اٌغ کَ ةـیار ٌازؾ اؿث .پؾ ُؼ دك یاظحَ ةؼ ركی قتکَای از رقحَُای پؼكجئیٍی
ك گهیکّپؼكجئیٍی $غكای پایَ #كؼار گؼفحَاٌغ.

m

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1یاظحَُای ٌّع دكـ ةا جؼقش ؿّفاکحاٌث ،ةا کاُف ٌیؼكی کكف ؿعضی ،ةاز قغف کیـَُا را آؿاف ىیکٍٍغ.

Li

گزینه  )2یاظحَُای درقثظّار $ىاکؼكفاژ #ةاکحؼیُا ك ذرات گؼد ك غتاری را کَ از ىعاط ىژؾدار گؼیعحَاٌغٌ ،اةّد ىیکٍٍغ.

گزینه  )4جؼقضات ىعاظی جا ٌایژؾ ىتادنَای دیغق ىیقّد ك ؿعش یاظحَُای دركف صتاةک ،جؼقضات ىعاظی دیغق ٌيیقّد.
نقش

بخش مبادلهای

بافت شناسی

اجشاء

 )1جذب گزد و غبار هوا

نایضکهای مبادلهای

در نایضه مبادلهای :

 )2عمل فاگوسیتوس توسط

حبابکهای منفزد

استوانهای مضکدار  +تزشحات مخاطی

درشتخوارها مستقز در حبابک

کیسه هوای حبابکی

در حبابک :

 )3مبادله گاسهای تنفسی (نقش اصلی)

سنگفزشی تک ایه  +سوفاکتانت +
مارکزوفاص

بخش هادی

 )1هذایت هوا

بینی (یا دهان) گلو (حلق) و

در ابتذای بینی :

 )2پاکساسی هوای ورودی اس ناخالصیها

حنجزه

پوست ناسک (بافت پوششی به همزاه

 )3مزطوب کزدن هوا

نای و نایضه اصلی و نایضه فزعی

مو)

 )4گزمکزدن هوا

(باریکتز) و نایضک و نایضک

سایز نقاط :

 )5نقش ضذمیکزوبی

انتهایی

مخاط مضکذار  +تزشحات مخاطی

:
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دفترچه پاسخنامه اها تشزیحی

گشینه 1

ىاظاط ىژؾدار در ٌایژؾُای ىتادنَای ك اٌحِایی ،دیغق ىیقّد پؾ جؼقضات ىعاظی ؿعش آفُا پّقاٌغق اؿث.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه ُ )2ؼ ٌایژؾ ىتادنَای در ارجتاط ةا یک کیـَی صتاةکی اؿث.

گزینه ٌ )3ایژؾ چَ ىتادنَای ك چَ اٌحِایی ،فاكغ غضؼكؼ در ؿاظحار ظّد اؿث.

گزینه  )4اظؼاؼ کیـَُای صتاةکی را قتکَی ىّیؼگی فؼاكاف اصاظَ کؼدق اؿث.

m
.c
o
sh
or
to
oo
m
Li

