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

پیش آزمون شماره 4
7991/09/02

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ4

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت
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o
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تعداد سواالت در هر فصل

co

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 98

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  03سوال

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

آزمونها اسکن کنید

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

m
co
h.
rs
to
o
lim
oo
صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

اندامکی درون سلول که در سنتز بیشترین مولکول غشا نقش دارد ،شبکهی آندوپالسمی صاف با تولید فسفولیپید است ،این شبکه در سلول ماهیچهای با
عنوان شبکهی سارکوپالسمی میتواند با آزاد کردن کلسیم مکانیسم انقباض را شروع کند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1محل وقوع آخرین تغییرات درون اندامک جسم گلژی در درون سلول بر روی پروتئین صورت میگیرد ،اندامکهای سلول در مرحلهی G2
در چرخه سلولی مضاعف میشوند.
گزینه  )2گوارش درون سلولی بر عهده اندامک لیزوزوم در سلول جانوری است ،این اندامک در ذرهخوارها به فراوانی یافت میشود زیرا عمل
فاگوسیتوز زیاد صورت میگیرد ،ولی نکته اینجاست که سلولهای خونی (لگبول سفید) در دومین خط دفاع غیراختصاصی حضور دارند.

آنالیز سوال

m

گزینه  )3اندامک شبکهی آندوپالسمی صاف محل سمزدایی درون سلولهای کبدی است و همچنین در اندامک پراکسی زوم نیز به دلیل تجزیه ماده
سمی هیدروژن پراکسید نقش سمزدایی دارد ،شبکهی آندوپالسمی صاف به جایگاه پذیرنده جسم گلژی مولکولهایی را ارسال میکند ولی پراکسی زوم
فاقد این ویژگی است.

ایتسگاه آموزشی این تست

co

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی

مبحث سوال  :اندامکهای سلول ()202

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

کارهای شبکهی آندوپالسمی صاف موارد زیر است:

ساخت موادی مانند اسیدهای چرب ،فسفولیپیدها و استروئیدها

h.

نکته :هریک از موارد مذکور توسط سلول خاصی ساخته میشود.

نکته :شبکهی آندوپالسمی صاف همهی فسفولیپیدهای موردنیاز سلول را میسازد.
ترکیب :هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،تستوسترون ،کورتیزول و آلدوسترون ،همگی استروئیدیاند و کلسترول ،موم (سوبرین،چوب پنبه ،نوار

rs

کاسپاری ،کوتیکول) و ویتامینهای محلول در چربی ( )DAKEو کاروتن توسط آنزیمهای شبکهی آندوپالسمی صاف ساخته میشوند.

تنظیم مقدار قند خون

to
o

ترکیب :با افزایش انسولین در خون و اثر آن بر سلولهای کبدی (و ماهیچهای) ،درون سلول آنزیمهایی فعال میشوند که در نهایت کاری میکنند
آنزیمهای شبکهی آندوپالسمی صاف ،گلوکز را به گلیکوژن تبدیل کند .با افزایش گلوکاگون در خون و اثر آن بر سلولهای کبدی و ماهیچهای،
آنزیمهای شبکهی آندوپالسمی صاف فعال شده و گلیکوژن را به گلوکز تبدیل میکنند و در نهایت قند خون افزایش مییابد.

سمزدایی

گروهی از آنزیمهای شبکهی آندوپالسمی صاف در کبد ،مسئول تغییر داروها و مواد شیمیایی مضر هستند.

ذخیرهی یون کلسیم در سلولهای ماهیچهای
ترکیب :در انسان سه نوع بافت ماهیچهایِ صاف ،اسکلتی و قلبی وجود دارد.

2

گزینه 4

lim
oo

نکته :سمزدایی وظیفهی شبکهی آندوپالسمی صاف و پراکسیزومهای کبد است.

سلولهای تمایزیافتهی بافت اپیدرمی ریشهای ،سلولهای تارکشنده هستند ،این سلولها زنده بوده و دارای توانایی متابولیسم و تولید  ATPو شکستن
پیوند موجود در مولکول گلوکز در طی تنفس بی هوازی سلول (گلیکولیز) هستند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1سلول غیرعصبی که در بافت عصبی حضور دارد ،سلولهای نوروگلیا یا پشتیبان است ،برخی از این سللولهلا بله دور نلورونهلا غالال
میلین میسازند ،برخی دیگر در تغذیه نورونها دارای نقش هستند و برخی دیگر در حفاظت از نورونها دارای نقش هستند.
گزینه  )2سلول دارای قدرت تقسیم و فاقد واکوئل مرکزی  :سلول های بنیادی و مریستم های راسیاند که مریستمهای راسی توانایی ایجاد سه بافت
متمایز را برعهده دارند.
گزینه  )3سلولهای تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک میتواند غده یا ماهیچه باشد ،اگر سلول ماهیچهای باشد برای انقباض خود نیاز به نشت یون کلسیم
دارد ( .سلولهای غدد منقبض نمیشوند )

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی

آزمونهای زیست لیموترش

مبحث سوال  :بافتهای جانوری و گیاهی ()203

سطح سوال  :نسبتا سخت

تار کشنده نوعی سلول تمایز یافته است که از تمایز سلولهای روپوست ریشه تشکیل میشود.

ایتسگاه آموزشی این تست

دربارهی تار کشنده باید مطالب زیر را بدانید:
 )aنوعی سلول روپوستی تمایز یافته است.
 )bفقط در ریشه دیده میشود .پس در اندامهای هوایی وجود ندارد.
 )cدرنزدیکی رأس ریشه قرار دارند.
نکته :تار کشنده در حقیقت در نزدیک و باالی مناطق مریستم رأسی ریشه قرار دارد.
(باالتر از کالهک ریشه)

m
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گزینه 3

h.

)j
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)d
)e
)f
)g
)h
)i

تار کشنده فقط در منطقهی کوچکی از ریشه ،قابل مشاهده هستند.
تار کشنده در اصل سلول روپوستی طویل شده است.
تار کشنده سطح وسیعی را برای جذب آب فراهم میکند.
طبق شکل ( ،) 6-22واکوئل مرکزی در تار کشنده و خود سلول روپوست قرار داشته و هسته به حاشیه رانده شده است.
تار کشنده را با تاژک ،مژک ،زائدههای سیتوپالسمی و ریز پرز اشتباه نگیرید.
تار کشنده مانند سایر سلول های روپوست (به جز سلول نگهبان روزنله) ،کلروپالسلت ( آزملونهلای زیسلتشناسلی لیملوترش) (آنلزیم
روبیسکو ،چرخهی کالوین NADPH ،و  ) ...ندارد.
تار کشنده توسط پوستک (کوتیکول) احاطه نشده است( .مانند سایر بخشهای ریشه)

rs

واکنش دهندهی زیستی همون آنزیمها هستند ،آنزیمی که در سیتوپالسم فعالیت داشته باشد و درون هسته ستنز شود ،آنزیم  rRNAاست،
این آنزیم در ریبوزم فعالیت میکند و در هسته سلول سنتز می شود.

to
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در سطح کتاب درسی آنزیمی که در غشای پالسمایی سلول توانایی تولید  ATPرو داشته باشد نداریم ،تولید آدنوزین تری فسفات در
غشای میتوکندری و یا درون سیتوسول صورت میگیرد و آنزیمهای تولید کنندهی آن در آن مکانها حضور و فعالیت دارند.
گزینه  )2آنزیمهایی که درون هسته فعالیت دارند (  RNAپلی مراز و  DNAپلی مراز و  )....همگی (نه برخی) توسط ( آزملونهلای زیسلت-
شناسی لیموترش) ریبوزومهای سیتوپالسم تولید میشوند چون ماهیت پروتئینی دارند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی ،تحلیلی

دامهای تست

ایتسگاه آموزشی این تست

lim
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گزینه  )4ریبوزومهای آزاد در درون سیتوسول پروتئینها و آنزیمهای درون سلولی را میسازند و پروتئین ترشحی سنتز نمیکنند.
(پروتئین ترشحی توسط ریبوزومهای متصل به شبکهی آندوپالسمی زبر ساخته میشود)
مبحث سوال  :آنزیمها ()201

عمل همهی آنزیمهای کتاب درسی
پروتئازها(آنزیم درون سلولی) و (برون سلولی)

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

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
آمیالزها(برون سلولی) و (درون سلولی)

در گیاهان و جانوران نشاسته را به مالتوز یا قند شیرین تبدیل میکند -در صنعت برای تهیه آب میوه ،شکالت و تجزیه نشاسته به قندهای سادهتر
کاربرد دارد.
سلوالز (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 سلوالز استفاده میشود.
کاتاالز(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.

2
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آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

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 اکالی (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 آمیالز 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

m

 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)

co

توجه :برای اینکه بفهمید کدام آنزیمها درون سلول اند و کدام برون سلولی .باید به محل فعالیت آنها توجه کنید.
اگه درون سلول فعالیت کنند پس درون سلولی اند .اگر بیرون سلول فعالیت کنند پس برون سلولی هستند.

h.

4

گزینه 3

در روده باریک انسان جذب یون کلسیم با فعال شدن ویتامین  Dافزایش مییابد.
(هورمونهای پاراتیروئیدی در این مورد نقش دارند)

rs

( پس فعالیت ویتامینها در جذب مواد نقش دارد)
بررسی سایر گزینهها :

to
o

گزینه  )1آمینواسیدها دارای رمز ژنتیکی هستند ولی ترکیبات شامل آب و
ویتامینها فاقد این ویژگی هستند ،این ترکیبات بدون صرف انرژی زیستی و از
طریق انتشار یا انتشار تسهیل شده جذب میشوند ولی همه ترکیبات این ویژگی را
ندارند ،ویتامین  B22در روده از طریق انتقال فعال و با صرف انرژی جذب میشود.

آنالیز سوال

گزینه  )4طبق کتاب ،اغلب قندهای ساده طی انتقال فعال و به کمک یون سدیم جذب میشوند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

ایتسگاه آموزشی این تست
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گزینه  )2تریگلیسیریدها در سلولهای پوششی به سهولت وارد مویرگ لنفی
موجود در پرز میشوند ،آزمون های زیست شناسی لیموترش ،بهترین کیفیت سواالت
و پاسخ نامه ریز پرز بخشی از غشای سیتوپالسمی سلول است و فاقد مویرگ لنفی یا خونی است.

مبحث سوال  :رودهی باریک ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

جذب در رودهی باریک

 -1مواد غذایی پس از گوارش به مولکولهای کوچک قابل جذب تبدیل میشوند فرایند شیمیایی اصلی در این تغییرات هیدرولیز است.
 -2در پایان گوارش کربوهیدراتها به مونوساکارید ،پروتئینها به آمینو اسیدها و چربیها به گلیسرول و اسیدهای چرب تبدیل میشوند.
 -3رودهی باریک مکان اصلی گوارش شیمیایی و جذب غذاست.
 -4طبق متن کتاب درسی «جذب ورود مواد از لولهی گوارش به خون است» این جمله خالی از اشکال نیست اما میگذریم!
 -5جذب مواد غذایی در روده صورت میگیرد ولی برخی مواد دارویی از مخاط دهان و معده نیز جذب میشوند.
 -6جذب اغلب قندهای ساده با انتقال فعال به وسیلهی سلولهای پوششی مخاط و همراه با جذب سدیم و به کمک آن صورت میگیرد.
ترکیب :اسم چندتا آمینواسید :متیونین ،فنیلآالنین ،لوسین ،لیزین ،والین ،سیستئین و . ...
تذکر :لوسین و سیستئین را با لیستین اشتباه نگیرید.
 -7جذب آمینو اسیدها با انتقال فعال صورت میگیرد و وجود سدیم در روده برای انتقال برخی از آنها الزم است.

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

نکته :آمینواسیدهایی که از روده جذب میشوند از گوارش پروتئینهای زیر ایجاد شدهاند:
 )aپروتئینهای غذا
 )bپروتئینها و آنزیمهای موجود در ترشحات لولهی گوارش
 )cسلولهای مرده و جداشدهی بافت پوششی روده
 -8با اثر آنزیمهای پانکراس بر چربیها به کمک صفرا به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد:
 )aتبدیل چربیها به مونوگلیسریدها ،دیگلیسریدها و اسیدهای چرب
 )bورود مواد مذکور به سلولهای استوانهای روده طی انتشار ساده (به سهولت)
نکته :مواد لیپیدی (مونوگلیسریدها و  ) ...در غشای سلول حل شده و وارد سلولهای استوانهای روده میشوند.

m

 )cدر سلولهای استوانهای روده اسیدهای چرب ،گلیسرولها و  ...به یکدیگر متصل شده و مجدداً به صورت تری گلیسرید در میآیند.
نکته :اتصال اسید چرب به گلیسرول نوعی سنتز آبدهی است و طی این نوع واکنش آب تولید میشود.
 )dمولکولهای تریگلیسرید پس از عبور از غشای سلولهای استوانهای وارد مویرگ لنفی میشوند.

co

تذکر :در رودهی باریک (نه رودهی بزرگ) هیچگاه مواد لیپیدی وارد مویگ خونی نمیشود.
نکته :علت آنکه مواد چربی برخالف سایر مواد آلی ازراه لنفی جذب میشوند این است که سطح خارجی مویرگهای(زیستشناسی لیموترش)
خونی دیوارهی روده مانند سایر مویرگهای خونی با الیهای از پلیساکاریدها پوشیده شده است که مانع ورود مولکولهای چربی میشود.

h.

تذکر :در مویرگهای لنفی برخالف مویرگهای خونی الیهی پلیساکاریدی وجود ندارد.
نکته :در رودهی باریک ویتامینهای محلول در چربی ) (D, A, K, Eهمراه با ذرات چرب جذب مویرگهای لنفی میشوند.

rs

 -9ویتامینهای محلول در آب (به جز ویتامین  )B21از طریق انتشار جذب مویرگهای خونی رودهی باریک میشوند.
 -11ویتامین  B21چون مولکول درشتی است جذب آن همراه با مصرف انرژی زیستی ) (ATPبوده و آزمون های زیست شناسلی لیملوترش،
بهترین کیفیت سواالت و پاسخ نامه به کمک فاکتور داخلی معده (یک پروتئین حامل) صورت میگیرد.

to
o

نکته :فاکتور داخلی معده جزء پروتئینهای حامل بوده و فعالیت آن وابسته به مصرف  ATPاست این گلیکوپروتئین توسط شبکهی
آندوپالسمی زبر سلولهای حاشیهای سنتز و طی اگزوسیتوز به درون معده ترشح میشود.
 -11جذب ترکیبات معدنی روده از راه انتشار یا انتقال فعال صورت میگیرد.
 -12جذب آب در روده منحصراً از قوانین اسمز تبعیت میکند.

lim
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5

گزینه 2

بخش اصلی جذب موادغذایی در ملخ معده است و در انسان این محل روده است ،در معده ملخ و رودهی باریک انسان فشالرده سالازی و جالذب آب
بیشتر موادغذایی صورت نمیگیرد ،بلکه این وظیفه در ملخ برعهدهی روده و در انسان برعهده روده بزرگ است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1بخش آغازکننده گوارش مکانیکی در ملخ صفحات ارواره مانند اطراف دهان و نشخوارکنندگان نیز همان دهان است .در ملخ دهان
قبل از چینه دان (نخستین محل ذخیره موقت) و در نشخوارکنندگان ،دهان قبل از معده که نخستین و آخرین محل ذخیره موقت است قرار دارد.
گزینه  )3در ملخ و گنجشک محل آغاز گوارش شیمیایی معده است .در ملخ بخش پس از معده روده است .نزدیکترین محل به مخرج جاانور
است ،اما در گنجشک بعد از معده ،سنگدان قرار دارد ،سنگدان در گنجشک نزدیکترین محل به مخرج نیست.

گزینه  )4در ملخ بخشی که بعد از دومین محل ذخیرهی موقت غذا (سنگدان) قرار دارد ،معده است و در کرم خاکی این قسمت روده است ،رودهی
کرم خاکی ،فاقد هیچگونه گوارشی مکانیکی است ،درصورتی که معدهی ملخ دارای گوارش مکانیکی است ،توجه کنید در این دو محل گوارش شلیمیایی
دیده میشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار

سبک سوال  :لولهی گوارشی جانوران ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت
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آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

ملخ
لولهی گوارش
 -1مسیر غذا در لولهی گوارش ملخ:
دهان (گوارش مکانیکی)
مخرج
روده () آ )

مری

سنگدان (گوارش مکانیکی)

چینهدان (ذخیرهی مواد خرد شده)

معده و کیسههای معدده (گدوارش شدیییاوی و )د

)

 -2وظایف بخشهای مختلف لولهی گوارش در ملخ:
دهان :در اطراف دهان دارای صفحههای آرواره مانند است-
محل آغاز گوارش مکانیکی است.

m

نکته  :ملخ جانوری گیاهخوار است .صفحههایی آرواره مانندی
که در اطراف دهان ملخ قرار دارد برای خرد کردن غذا که
عمدتا برگها و بخشهای تازه و نرم گیاهی هستند به کار میرود.

co

مری :غذای خرد شده را از دهان به چینهدان انتقال میدهد.
چینهدان :اولین محل ذخیرهی موقتی غذا میباشد -در اینجا غذا

h.

کمی نرمتر میشود اما گوارش رخ نمیدهد -محتویات درون
چینهدان توسط مری تأمین میشود.

سنگدان :دومین محل ذخیرهی موقتی غذاست -دومین محلی است که گوارش مکانیکی غذا صورت میگیرد محتویات سنگدان توسط چینهدان
تأمین میشود.

rs

نکته  :غذا ابتدا در دهان و سپس در سنگدان گوارش مکانیکی یافت و در سنگدان به ذرات ریز و خرد شده تبدیل شد.
معده :سومین محل ذخیرهی موقتی غذاست -در آن گوارش شیمیایی غذا رخ میدهد محل جذب مونومرهای مواد غذایی است.
نکته  :در اطراف معدهی ملخ تعدادی کیسه وجود دارد که به درون معده راه دارند.

to
o

نکته  :به آرایش و چگونگی قرارگیری کیسههای معده در ملخ در شکل ( )4-3توجه کنید.
نکته  :در ملخ محل گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی یکسان است( .معده)

یادآوری :در کرم خاکی محل گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی یکسان بود (روده).

نکته  :ملخ گردش خون باز دارد پس مواد غذایی جذب همولنف میشود نه مویرگ (برخالف کرم خاکی).

lim
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نکته  :آنزیمهای گوارشی توسط کیسههای معده تولید شده و به درون معده ریخته میشود.

روده :معده را به مخرج وصل میکند -محل جذب آب و فشردهتر کردن باقی مانده مواد برای خارج کردن آنها از مخرج است.

نکته  :در م لخ محل جذب مونومر مواد غذایی معده و محل جذب آب روده است پس میتوان گفت معده و رودهی ملخ در جذب نقش دارند.
نکته  :رودهی ملخ رودهی بزرگ انسان و هزارالی نوشخوارکنندگان محل جذب آب میباشد.

6

گزینه 4

در نشخوارکنندگان آنزیم سلوالز در هر  4قسمت معده یافت میشود .در سیرابی و نگاری
که باکتریها بطور معمول وجود دارند و در شیردان و هزارال باکتریها و آنزیم سلوالز
به همراه غذا یافت میشود .در سلولهای سیرابی و نگاری و هزارال و شیردان ،سلولهای
زنده هستند ،متابولیسم دارند در این سلول درصورت نبود اکسیژن و درمرحلهی بیهوازی
تنفس سلولی ATP ،کمتری تولید میشود( .نسبت به تنفس هوازی که در حضور
 O2انجام میشود)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1غذا پس از عبور از نگاری وارد دهان میشود ،سلول های نگاری توانایی ترشح سلوالز را ندارند.
گزینه  )2در لوله گوارش نشخوارکنندگان ،هزارال و روده دارای چین خوردگی هستند ،چین خوردگیهای هزارال در جذب آب نقلش دارد و چلین
خوردگیهای رودهی آنها ،در جذب مونومرهای موادغذایی (سلولز) نقش دارد.
گزینه  )3بخشهایی که محتویات آن توسط مری تامین میشود،بهترین جزوات زیستشناسی در سایت لیموترش دهان و هزارال و سیرابی هستند،
هزارال در جذب بخشی از مواد گوارش یعنی بخش بیشتر آب درون لوله گوارش نقش دارد ،سیرابی فاقد هرگونه جذب مونومرهای مواد غذایی است.

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار

آزمونهای زیست لیموترش

سبک سوال  :نشخوارکنندگان ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

سیرابی:
 .bبزرگترین بخش معدهی گاو است.
.c

نسبت به سایر بخشهای معده به دم جانور نزدیکترین میباشد.

 .dمحل زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز میباشد.
 .eدر سیرابی غذای نیمه جویده توسط سلوالز هضم میشود.
نگاری:
 .aدومین بخش معدهی گاو است که غذا از سیرابی وارد آن میشود.

m

ایتسگاه آموزشی این تست

 .aاولین محل ورود غذا از مری میباشد.

 .bتقریباً نسبت به سایر بخشهای معدهی گاو کوچکترین است.
.c

نسبت به سایر بخشهای معده گاو به گردن جانور نزدیکترین میباشد.

co

 .dمانند سیرابی محل زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز میباشد.
نکته :باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز در سیرابی و نگاری جانور زندگی میکنند و مقدار قابل توجهی از سلولز موجود در مواد گیاهی را تجزیه
میکنند.

h.

هزارال:

 .aدر باالی شیردان پشت نگاری و جلوی سیرابی قرار گرفته است.

rs

 .bدیوارهی آن دارای چینخوردگی زیادی میباشد که سطح تماس را افزایش میدهد.
 .cمحل جذب آب میباشد و غذا در آنجا غلیظ میشود.
یادآوری :هزارالی نوشخوارکنندگان ،رودهی ملخ و رودهی بزرگ انسان محل جذب آب هستند.
 .aپایینتر از هزارال قرار دارد.

to
o

شیردان:

 .bاز یک سو به هزارال و از سوی دیگر به روده متصل است.

نکته :مجرای اتصالی هزارال به شیردان نسبت به سایرین قطر کمتری دارد.
.c

آخرین بخش معدهی جانور بوده و معدهی اصلی میباشد.

نکته :سیرابی ،هزارال و نگاری محل ترشح آنزیمهای گوارشی جانور نمیباشد.

lim
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نکته :محل ترشح پروتئاز ،پپسینوژن ،رنین و سایر آنزیمها شیردان جانور میباشد.

نکته :در شیردان آنزیمهای گوارشی جانور موجب گوارش شیمیایی غذا میشوند و مقدار زیادی از مواد غذایی آمادهی جذب میشوند.

نکته :در شیردان باکتریها به همراه غذا گوارش شیمیایی مییابند .این یعنی در شیردان مقدار زیادی از باکتریهای میمیرند و تجزیه میشوند.
 -4باکتریها با سرعت تولید مثل میکنند و بنابراین مقدار آنها تقریباً همیشه در لولهی گوارشی جانور ثابت میماند.
 -5دستگاه گوارش نوشخوارکنندگان به علت سازگاری بیشتری که با زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز و گوارش کامل غذا پید کرده است
نسبت به علفخواران دیگر مانند اسب و فیل کارایی بیشتری دارد.

9

گزینه 2
با توجه به این جدول گزینه های « الف » و « ج » و « ه »
رد می شود و گزینه های « ب » و « د » صحیح هستند.
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آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی
مبحث سوال  :آناتومی دستگاه گوارش ()204

سطح سوال  :سخت

جایگاه

اندام مورد نظر

سمت راست

بیشتر کبد (محل تولید صفرا)  -کیسهی صفرا -پیلور -بخش انتهایی معده -بخش انتهایی پانکراس -کولون باالرو -آپاندیس

سمت چپ

کمی از کبد -کاردیا -بخش اعظم معده -بخش اعظم پانکراس -کولون پایین رو -طحال

وسط

راست روده -بخش اعظم مری -نای -رحم -غدهی تیروئید -تیموس

8

گزینه 2

m

مولکول پروتئینی (آنزیم) که توانایی هیدرولیز پیوندهای بین مولکولهای گلوکز را دارد ،چون آنزیم است ،دارای عمل اختصاصی است.
(شکستن پیوند بین گلوکزها توسط آنزیم های تجزیه کننده نشاسته یا گلیکوژن یا سلولز که به ترتیب آمیالز ،گلیکوژناز و سللوزز نلام دارنلد،

co

صورت میگیرد)

بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1فسفولیپیدها و چربیها و موم ها دارای زنجیره اسید چرب هستند .زنجیره اسلید چلرب در ملومهلا پللیملری (درشلت مولکلول) از
اسیدهای چرب است.
گزینه  )3درشت مولکولهایی که نقش ذخیرهای برای تولید انرژی زیستی ( )ATPداشته باشند میتوانند شلامل گلیکاونن شلوند کله هلم

گوارش برون سلولی دارد (درون روده) و هم گوارش درون سلولی در کبد و ماهیچه ها

آنالیز سوال

7

گزینه 3

مبحث سوال  :درشت مولکولهای زیستی ()201

to
o

نوع سوال  :مفهومی ،استداللی ،تحلیلی

rs

گزینه  )4پروتئینهای آنزیمی که ساختار سه بعدی ویژه دارند ،در سیتوپالسم تولید میشوند اما برخی میتوانند در هسته فعالیت کنند و
در طی فعالیت خود آب تولید کنند مثل  RNAپلی مراز و  DNAپلی مراز و ......
سطح سوال  :نسبتا سخت

امالح باعث افزایش حرکت دودی ماهیچهها میشود و حرکت مواد را سرعت میبخشد که با اختالل در ترشح آن ،شدت حرکات دودی کاهش
یافته و غذا مدت زمان بیشتری را در معده به سر میبرد.

lim
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بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1ترشح بیشتر سلولهای درونریز معده نظیر سلولهای گاسترینی که ترشح گاسترین را برعهده دارند ،سلبب افلزایش ترشلح
 HClو اسیدیتر شدن کیموس معده میشود که این کیموس اسیدی در روده سبب ترشح بیشتر سکرتین و اثر آن بر پلانکراس (بخشلی
در پشت معده) سبب ترشح بیکربنات بیشتری به داخل روده میشود.
گزینه  )2هورمون ترشح شده از روده ،سکرتین است که با اثر بر سلول هدف خود یعنی پانکراس باعث تولید بیکربنات میشود و این

بیکربنات با واکنش با اسید موجود در کیموس دوازدهه ،آن را خنثی میکند.

گزینه  )4محل ساختن صفرا ،سلولهای کبدی است ،در سلولهای کبدی تجزیهی درشت مولکولهایی نظیرگلیکوژن در درون سلول (طلی

آنالیز سوال

گوارش درون سلولی) صورت میگیرد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار
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مبحث سوال  :مفاهیم روده و معده ()204

گزینه 1

فشار هوای منفی درون پردهی جنب با دم و بازدم تغییر میکند ،در طی دم فشار منفی کاهش ملییابلد و
فشار هوا منفیتر میشود که مکش برای ورود هوا به درون ششها الزم است ،در هنگام بلازدم فشلار هلوای

منفی افزایش مییابد و فشار هوای کمتر منفی میباشد و به سمت صفر پیش میرود ولی فشار هوا هیدواره
منفی میماند تا ششها مقداری هوا درون خود نگه دارند و مانع از روی هم خوابیدن آنها شوند.

سطح سوال  :نسبتا سخت

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2در هنگام و مسطح شدن پردهی دیافراگم  ،دندهها به سمت باال و بیرون حرکت میکنند تا حجم قفسه سینه افزایش یابد.
گزینه  )3مویرگهای اطراف کیسههای هوایی در ششها ،برخالف مویرگهای سایر نقاط بدن ،با کاهش اکسیژن هوا و افزیش دی اکسید
کربن و گرما ،تنگ میشوند در صورتی که مویرگهای سایر نقاط بدن در چنین شرایطی گشاد میشوند.

آنالیز سوال

گزینه  )4در افراد مبتال به آسم یا هر انسان دیگری!! بافت غضروفی موجود در نای و نایژهها سبب میشود این
دو همواره باز باشند ،نایژکها دارای حلقهی غضروفی نیستند و به همین دلیل در بیماری آسم تنگ میشوند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی

m

11

گزینه 2

مبحث سوال  :لولهی تنفسی ()205

سطح سوال  :متوسط

در پرندگان وقتی که هوا از کیسه های هوادار خارج میشود ،هوا غنی از اکسیژن کیسههای هوادار عقبی وارد ششها میشود و تبلادل گازهلای
تنفسی بیشتری در شش ها صورت میگیرد و اکسیژن درون خون افزایش و دی اکسید کربن آن رو به کاهش میگذارد.

co

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در هنگام بازدم هوا از نای خارج میشود و هوا به شش ها وارد می شود که در نتیجه آن تهویه هوا در سطح تنفسی انجام میگیرد.

گزینه  )3زمانی که هوا از کیسههای هوادار عقبی خارج میشود یعنی بازدم ،هوای کیسههای هوادار پیشین نیز به نای تخلیه میگردد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،خط به خط

12

گزینه 2

بررسی مههی گزینهها :

مبحث سوال  :دستگاه تنفسی پرندگان ()205

سطح سوال  :نسبتا سخت

مورد اول) کرمها دارای تنفس پوستی هستند،
در این جانوران نایژک وجود ندارد.
( نایژک در تنفس ششی دیده میشود)
( تایید گزینه )

دیافراگم کامل دارند ( .رد گزینه )

lim
oo

مورد دوم) مهرهداران به جز ماهیها ،دارای
گردش خون مضاعف هستند ولی فقط پستانداران پردهی

to
o

rs

آنالیز سوال

h.

گزینه  )4زمانی که هوای شش ها تخلیه میشود (دم) هوا به کیسههای هوادار جلویی و عقبی وارد میگردد.

مورد سوم) جانورانی که تنفس نایی دارند شامل حشرات میشود ،در همهی حشرات گردش خون باز (همولنف )
وجود دارد( .تایید گزینه )

مورد چهارم) بسیاری از مهره داران ساکن خشکی دارای شلش هسلتند (دوزیسلتان و پرنلدگان و خزنلدگان و پسلتانداران) در ایلن بلین
دوزیستان میتوانند لقاح خارجی داشته باشند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی ،خط به خط
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( رد گزینه )

مبحث سوال  :دستگاه تنفسی جانوران ()205

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

اختالف فشار اسمزی که در پی فعالیت پریسیکل در ریشه صورت میگیرد ،سبب ایجاد اختالف فشار اسمزی در سلولها میشود و آب در
مسیر پروتوپالستی در ریشه براساس اسمز از سلول دارای فشار اسمزی کم (پتانسیل آب باال) به سلول
با فشار اسمزی باال (پتاسیل آب پایین) از راه پالسمودسمها و الن منتقل می شود.
بررسی سایر گزینهها :

8

:9

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه  )1خروج آب از گیاه در برگها از طریق روزنهها ،باعث میشود آب از سلولهای
مجاور جبران شود و این کار ادامه پیدا میکند که در نهایت آب از ریشه جبران شود،
ریشه برای جبران آب از فعالیت پریسیکل برای ایجاد فشار اسمزی کمک میگیرد ،پس در صورتی
که آب از گیاه خارج شود ،فعالیت سلولهای پریسیکل در ریشه برای جبران آب افزایش مییابد.
گزینه  )2الیه آندودرمین یا نوار کاسپاری در سلول های درون پوست (آندودرم)
باعث میشود آب فقط از مسیر پروتوپالستی از این قسمت عبور کند که در کنترل
ورود آب و یونها دارای نقش است
(یادتون باشه ما یک الیه آندودرمین و یک الیه سلول درون پوست داریم
پس گفتن الیهها غلط است).

m

نکته مهم  :الیه آندودرمین یا نوار کاسپاری سلول نیست و فاقد متابولسیم
و اندامک و  .....است )

co

گزینه  )4قسمت اعظم خروج آب از گیاه از طریق روزنهها (آبی و هوایی) صورت میگیرد ولی آب از طریق عدسک و کوتیکول ( الیه سطح سلول های
اپیدرمی) نیز میتواند دفع شود.

جذب آب از طریق اسمز

h.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،خط به خط

مبحث سوال  :گردش مواد در گیاهان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

آب و مواد محلول در آن که از خاک وارد سیتوپ سم سلولهای تار کشنده شده است ،از طریاق پ سمودسام هاا از سیتوپ سام یال سالول باه
سیتوپ سااااام ساااااالول مجاااااااور وارد ماااااای شااااااود .بااااااه ایااااان مساااااایر ،مساااااایر پروتوپ سااااااتی ماااااای گوینااااااد.
مسیر غیرپروتوپالستی

مسیر یر پروتوپ ستی می تواند آب را در عرض پوست تا محل درون پوست حرکت دهد .در محال درون پوسات ،واوب پنراه موجاود در ناوار
کاسپاری ،از حرکت آب و یون های معدنی در مسیر یرپروتوپ ستی جلاوگیری مای کناد .از ایان رو آب و یاون هاا مجراور باه ورود باه درون
سیتوپ ساام ماایشااوند .نااوار کاسااپاری راهاای باارای کنتاارل ورود آب و یااونهااای معاادنی بااه درون آونااد وااوبی فااراهم ماایکننااد.
کشیده شدن آب از باال

lim
oo

ایستگاه آموزشی این تست

to
o

مسیر پروتوپالستی

rs

ریشهها آب را از خاک جذب میکنند .آب از طریق فشار اسمزی وارد سلولهای تارهای کشنده میشود .به محض ورود آب به سلول تاار کشانده
پتانسیل آب سلول تار کشنده افزایش می یابد .حال آب از این سلول به سلول مجاور آن منتقل می شود و این فرآیند در عرض ریشه تکارار مای
شااود تااا آب وارد آونااد وااوبی شااود .آب درعاارض ریشااه از ونااد مساایر عرااور ماای کنااد مساایر پروتوپ سااتی و مساایر یرپروتوپ سااتی

هنگامی که آب در برگ با نیروی اسمزی از آوند ووبی خارج میشود ،یل کشش (یا مکش) در ستون آب موجود در آوند ووبی ایجاد می شاود.
به این پدیده کشش تعرقی نیز می گویند .آزمون های زیست شناسلی لیملوترش ،بهتلرین کیفیلت سلواالت و پاسلخ نامله نیاروی هام وساری
مولکولهای آب نیز توان ستون آب درون آوند ووبی را بسیار زیاد می کند و در نتیجه احتمال گسستگی را کاهش می دهد .وسارندگی مولکاول
های آب به دیاواره هاای آوناد واوبی نیاز باه کشایده شادن آب باه سامت بااد کمال مای کناد .ایان نیارو دگروساری نامیاده مای شاود.
رانده شدن آب از پایین

زیر درون پوست دیه ای به نام دایره محیطیه قرار دارد .یون های محلول در آب با صرف انرژی از سلول های دایره محیطیه به درون آوند واوبی
می روند .ورود فعال یون ها به آوند ووبی باعث کاهش پتانسیل آب آوند ووبی می شود و این امر به ورود آب به درون آوند ووبی کمل می کند.
حرکت این یون های معدنی به درون آوند ووبی باعث ایجاد فشار ریشه ای می شود.

14

گزینه 1

جانوران دارای گردش خون بسته از نوع ساده ،ماهیها و دوزیستان نابالغ و کرم خاکی هستند ،در این جانوران خون تیره پس از عبور از قلب به
سطح تنفسی میرود و تبادل گازها را انجام میدهد و بدون اینکه به قلب برگردد ،به اندامهای میرود و سلولهای آنها را تغذیه میکند.

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2جانوران دارای گردش خون باز (همولنف) شامل  :سخت پوستان و عنکبوتیان و حشرات هستند ،در حشرات به دلیل وجود تنفس
نایی و ارتباط مستقیم سلولها با گازهای تنفسی ،در همولنف گاز تنفسی به طور خیلی ناچیز دیده میشود ،پس خون خارج شده از انتهای برخی
سرخرگها در حشرات ،اکسیژن زیادی یافت نمیشود ،ولی در سخت پوستان و عنکبوتیان همولنف در انتقال اگزها نقش دارد و خون خارج
شده از انتهای برخی رگها غنی از اکسیژن است.
گزینه  )3در جانوران دارای گردش خون مضاعف ،شامل دوزیستان بالغ ،خزندگان و پستانداران و پرندگان گردش خون مضاعف یافت میشود.

m

در شبکههای مویرگی موجود در بافتها  CO2تولید در بافتها از طریق انتشار از مایع میان بافتی وارد شبکه مویرگی میشود آزمونهای آنالین
زیست شناسی در سایت لیموترش ولی در شبکههای مویرگی در سطح تنفسی (شش)  CO2از مویرگها به مایع میان بافتی انتشار مییابد و سرانجام
دفع میشود.

نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،ترکیبی

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :گردش خون در جانوران ()206

15

گزینه 3

lim
oo

to
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rs

h.

آنالیز سوال

co

گزینه  )4جانوران دارای گردش خون بسته ،اگر از نوع ساده باشند خون ورودی به قلب از طریق سیاهرگ دارای خون تیره است ولی در
آنهایی که گردش خون مضاغف است ،به بخش راست قلب خون تیره از طریق سیاهرگهای موجود در گردش خون عمومی به دهلیز راست وارد
میشود ولی در سمت چپ آن ،خون روشن از از طریق سیاهرگهای موجود در گردش کوچک (ششی) به دهلیز چپ وارد میگردد.
(در گردش خون مضاعف خون ورودی به قلب میتواند روشن یا تیره و خون خروجی از آن نیز میتواند روشن یا تیره باشد)

در نقطهی  Bدهلیزها در حال انقباض هستند و خون وارد بطنها میشود ،در این نقطه هنوز امواج الکتریکی در بطنها منتشر نشده زیرا هنوز موج
 QRSکه موج انقباض است بر روی منحنی ثبت نشده است ،در نقطهی  Cنیز بطنها در حال دیاستول بوده و امواج در آن هدایت نمیشود.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1از نقطهی  Aکه دهلیزها و بطنها در حال استراحت (دیاستول) هستند تا نقطهی  Bکه دهلیزها در انقباض و بطنها در
دیاستولاند ،دریچههای قلبی ( میترال و سه لختی) باز هستند و خون را از دهلیزها وارد بطنها میکنند.

گزینه  )2پس از نقطهی  Cکه آغاز دیاستول بطن هاست تا نقطهی  Bکه دهلیزها در حال انقباضاند ،صداهای اصلی قلب شنیده نمیشود.
(صداهای اول تا دوم در بین دو نقطه  Bتا نقطه  Cشنیده میشود)
گزینه  )4در نقطههای  Aو  Cهمانطور که گفتیم دریچههای میترال و سه لختی باز هستند و خون از دهلیزها به بطنها وارد میشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،تحلیلی

مبحث سوال  :الکتروکاردیوگرام ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

11

: 11

آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی
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پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی

16

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) زمان استراحت دهلیزها  7.0ثانیه است که  7.4ثانیه آن در طی دیاستول عمومی است و خون خود را وارد بطنها میکند و 7.3
ثانیه دیگر از آن در هنگام سیستول (انقباض) بطنها که به دلیل بسته بودن دریچههای قلبی ،خون درون دهلیزها میماند .پس میتوان گفت بیشتر
زمان استراحت دهلیزها ،خون وارد بطنها میشود ( .تایید گزینه )
مورد دوم) شروع سیستول بطنها و بستن شدن دریچههای قلبی و شنیدن صدای اول قلب تقریبا همزمان است.
( اگر بخواهید مقایسه کنید میتوان استدالل کرد که ابتدا دریچههای قلبی بسته میشوند و سپس بطن منقبض میشود و خون از آن خارج میشود،
ولی در کل این اتفاق در کسری از صدم ثانیه رخ میدهد و مقایسه زودتر انجام شدن کدام کمی غیرمعمول است) و همچنین آغاز دیاستول بطنها نیز
تقریبا با بسته شدن دریچههای سینی و شنیدن صدای دوم تقریبا همزمان است ( .رد گزینه )

m

مورد سوم) دریچههای سینی در پایان موج  ( Tنه آغاز آن) بسته میشوند و تا بخش  Sاز موج  QRSدر چرخه بعدی بسته هستند و مانع از
برگشت خون بطنها و همچنین مانع از خروج خون از آن میشوند.

( رد گزینه )

co

مورد چهارم) گره پیشاهنگ که با تحریک خود موج  Pرا ایجاد میکند ،بالفاصله بعد از پایان موج استراحت بطنها (موج  )Tتحریک نمیگردد
بلکه چیزی در حدود  7.3طول میکشد تا این گره تحریک شود.

( رد گزینه )

صدای اول تا صدای دوم است (نه شنیدن صدای دوم تا صدای اول چرخه بعد که  7.5ثانیه زمان میبرد)

h.

آنالیز سوال

مورد پنجم) در هنگام سیستول بطنها خونی به آن وارد نمیشود که حدود  7.3ثانیه طول میکشد ،که برابر با فاصلهی زمانی بین شنیدن

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

( رد گزینه )

مبحث سوال  :قلب انسان ()204

سطح سوال  :سخت

ایتسگاه آموزشی این تست
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در شکل نوشته شده رشته های ماهیچه ای که برای انتقال پیام های الکتریکی اختصاصی
شده اند .این میخواد به شما بفهمونه بافت ماهیچه ای مخطط میوکارد دارای سلول هایی
است که می توانند پیام الکتریکی را از خود عبور داده و به سلول بعدی برسانند و سلول
بعدی را تحریک کنند تا آن هم این پیام الکتریکی را به سلول بعد از خود برساند پس
نتیجه می گیریم اگر بگویند هر سلول ماهیچه ای در انسان فقط جهت حرکت و انقباض
اختصاصی شده باید بگوییم غلط است می تواند جهت انتقال پیام الکتریکی اختصاصی
شده باشد.

12

: 13

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 4

رگهایی که بیشترین خون را در خود جایی داده اند ،سیاهرگها
هستند ،در همهی سیاهرگهای بدن ،همگلوبین با بیشترین ظرفیت
خود در ترکیب با اکسیژن است ،سیاهرگهایی که دارای خون تیره
 %07هموگلوبین در ترکیب با اکسیژن است و در سیاهرگ های
ششی  % 70هموگلوبین در ترکیب با هموگلوبین دیده می شود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سیاهرگهای خارج شده از کبد ،خون را از شبکه مویرگی در کبد دریافت میکنند که در سوی دیگر سیاهرگ خارج شده از روده

m

که به کبد آمده است یافت میشود ،یعنی شبکهی مویرگی میتواند بین دو سیاهرگ هم ایجاد شود.
گزینه  )2در همهی سیاهرگهای بدن دریچهی النه کبوتری یافت نمیشود ،بلکه بیشتر در سیاهرگهایی که که در سطح پایینتری از

co

قلب قرار دارند دیده میشود.

گزینه  )3سیاهرگهای زبرین و زیرین که دهلیز راست میریزند دارای خون تیره با تراکم باالی دی اکسید کربن هستند ولی سیاهرگهای
ششی که به دهلیز چپِ قلب وارد می شود ،خون روشن بوده و غنی از اکسیژن است.

h.

یک جمع بندی خوب و قشنگ ( ...سمپ = س  :سنگفرشی ساده  -م  :ماهیچه ای صاف – پ  :پوشش پیوندی)
سرخرگ

نسبتاً زیاد

سمپ

خون تیره یا روشن

بافت های بدن  ،شش و قلب

سیاهرگ

زیاد

سمپ

خون تیره یا روشن

قلب و کبد

مویرگ

کم

سنگفرشی ساده

خون تیره  /روشن

بافت ها و رگ ها

رگ لنفی

للل

للل

لنف

سیاهرگ

rs

عنوان رگ

قطر دورنی

ساختمان از داخل به خارج

حاوی  ........می باشد

خون را به  .......تحویل میدهد

سرخرگ

√

√

√

×

زیاد

ضخیم تر

کم

سیاهرگ

√

مویرگ

√

√
×

√
×

√
×

متوسط

ضخیم

زیاد

نازک

خیلی کمتر

آنالیز سوال

گزینه 4

lim
oo

رگ

بافت
پوششی

ماهیچه
صاف

بافت
پیوندی

دریچه

سرعت حرکت
خون

ضخامت
دیواره

قطر داخلی

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

18

to
o

جدول باحال

آهسته

مبحث سوال  :رگهای بدن انسان ()206

سطح سوال  :نسبتا سخت

افزایش فشار اسمزی در اطراف لولهی هنله نزولی(پایین رو) که در بخش نازک آن بازجذب آب صورت میگیرد ،آب بیشتری بازجذب شده (چون فشار
اسمزی مویرگ رگ افزایش یافته) و در نهایت حجم ادرار کاهش مییابد در نتیجه غلظت ادرار افزایش می یابد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در صورت افزایش فشار خون در درون کپیسول بومن ،میزان ترواش و مواد ترواش شده در درون نفرون افزایش مییابد ،پس با افزایش فشار
خون و ترواش مقدار گلوکز درون نفرون (لوله ادرار ساز) زیاد میشود و مقدار آن که در سرخرگ وابران دیده میشود نسبت به قبل کاهش مییابد.
گزینه  )2کاهش فشار اسمزی در اطراف لولهی هنله نزولی(پایین رو) که در بخش نازک آن بازجذب آب صورت می گیرد،اگر تراز باال یا مشکل مالی
دارید در آزمونهای لیموترش بورسیه شوید آب کمتری بازجذب شده (چون فشار اسمزی مویرگ رگ کاهش یافته) و درنهایت حجم ادرارافزایش مییابد.
گزینه  )3کاهش فشار خون درون کپسول بومن ،سبب تراوش کمتر داروها به داخل نفرون میشود ،در این صورت در شبکهی دوم مویرگی ترشح این
مواد به داخل نفرون افزایش می یابد( .این یعنی صرف انرژی بیشتر و تولید دی اکسید کربن بیشتر و مصرف اکسیژن بیشتر و )...میشود.

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی

آزمونهای زیست لیموترش

مبحث سوال  :کلیهها ()207

سطح سوال  :متوسط

دامهای تست
شکل آموزشی این تست

m
co
h.
rs
میشوند ،در این بخش از نفرون بیکربنات به صورت
فعال بازجذب و وارد شرکهی دوم مویرگی میگردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در بخش نازکِ هنله نزولی ،آب بازجذب میشود
در صورتی بازجذب نمک ( )NaClصورت نمیگیرد.
گزینه  )2در لولهی پیچ خورده نزدیل ،آمیونواسیدها طی
بازجذب فعال با صرف انرژی به شرکهی دوم مویرگی بازجذب
میشوند و ترشح یون هیدروژن به داخل لوله ادراری (نفرون)
صورت میگیرد.
گزینه  )4در بخش ضخیم هنله صعودی ،نمل ( )NaClطی
بازجذب فعال به شرکهی مویرگی اطراف نفرون برمیگردد و در
این بخش آب بازجذب (طی اسمز) نمیشود.

to
o

داروها در لولهی پیچ خوردهی دور به داخل نفرون ترشح

lim
oo
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گزینه 3
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

آنالیز سوال

مبحث سوال  :کلیهها ()207

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

تراوش

دامهای تست

 -1دیوارهی مویرگهای گلومرول و دیوارهی کپسول بومن نسبت به گلبولهای قرمز و مولکولهای درشت مانند پروتئینها نفوذ ناپذیر
است ولی سایر مواد از آن میگذرند.
نکته :گلبول های قرمز (آنزیم انیدرازکربنیک) ،هموگلوبین ،فاکتورهای انعقادی ،آلبومین ،فیبرین ،فیبرینوژن ،پروترومبین بیلیوردین ،مواد
رنگی (بیلیروبین) هورمونهای پروتئینی و پلیپپتیدی ،کلسترول ،لیستین ،ویتامینهای محلول در چربی ) (D,A,K,Eو  ...نمیتوانند از
دیوارهی گلومرول و کپسول بومن عبور کنند و وارد نفرون شوند.

m

ایتسگاه آموزشی این تست

ترکیب :اکسی توسین ،ضد ادراری LH, FSH ،کلسیتونین ،انسولین ،گلوکاگون و  ...جزء هورمونهای پروتئینی یا پلی پپتیدی هستند.
 -2فشار خون در مویرگهای گلومرول باعث تراوش پالسما به درون نفرون میشود.
نکته :فشار خون کلیوی نتیجهی فشار خون سیستولی دیوارهی بطن چپ است میدانید که فعالیت سیستولی قلب همراه با مصرف  ATPو به

co

کمک یون کلسیم میباشد.
 -3وجود پروتئینهای خون تا حدی از نیروی تراوش میکاهد.
نکته :عوامل زیر کاهندهی مقدار پالسمای تراوش شده به درون کپسول بومن هستند:
افزایش پروتئینهای خون

کاهش فشار خون در کلیه

تنگ شدن سرخرگ آوران

h.

ترکیب :فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در قلب و کاهش آلدوسترون خون موجب کاهش فشار خون در کلیه میشود.
نکته :عوامل زیر افزایندهی مقدار پالسمای تراوش شده به درون کپسول بومن هستند:

rs

کاهش پروتئین های خون

افزایش فشار خون در کلیه

تنگ شدن سرخرگ وابران

ترکیب :فعال شدن اعصاب سمپاتیک در قلب و افزایش آلدوسترون در خون موجب افزایش فشار خون میشود.

to
o

ترکیب :کورتیزول سبب شکستن پروتئینها میشود و پروتئین خون را کاهش می دهد .در این حالت میزان آمینواسید و گلوکز تراوش شده به
درون کپسول بومن افزایش مییابد.
 -4در انسان کل پالسمای خون در حدود  3لیتر است .حجم مادهی تراوش شده به درون کپسولهای بومن در هر شبانهروز تقریبأ به 181
لیتر میرسد.

نکته :با توجه به مطلب فوق میتوان گفت در هر شبانهروز تقریبأ  01بار کل پالسما به درون کپسولهای بومن تراوش میشود.
ترکیب :در همهی مویرگها به جز مویرگهای کلیه هر روز  21لیتر پالسما به خارج مویرگ تراوش میشود.
میدهد.
 -0موادی که به درون کپسول بومن تراوش میشوند عبارتند از:

lim
oo

 -5تراوش فقط در کپسول بومن رخ میدهد کپسول بومن در بخش قشری کلیه قرار دارد .پس تراوش فقط در بخش قشری کلیه رخ

آب ،نمک ( NaClو غیره) HCO3-, H+ ،اوره ،گلوکز ،آمینواسیدها (میتونین ،آرژینین ،سیستئین ،فنیل آالنین ،تیروزین و  ،)...برخی از داروها و
سمها.

20

گزینه 3

یون هیدروژن به دلیل دفع آن از طریق ترشح در شبکه ی دوم مویرگی ،در سرخرگ وابران نسبت به سیاهرگ خارج شده از کلیه مقدار بیشتری دارد،
ولی بی کربنات به دلیل بازجذب در شبکه دوم در سیاهرگ خارج شده نسبت به سرخرگ وابران مقدار بیشتری دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بیشترین مقدار یون پتاسیم و اوره چون مواد دفعی هستند ،در داخل سرخرگ آوارن بیشترین مقدار است ( .کمترین مقدار اوره در
سرخرگوابران و کمترین مقدار یون پتاسیم در سیاهرگ خروجی از کلیه)
گزینه  )2نمک در سیاهرگ خروجی مقدار بیشتری نسبت به سرخرگ وابران است ،ولی پنی سیلین به خاطر دفع آن از کلیه ،مقدارش در سرخرگ
وابران بیشتر از سیاهرگ خروجی است.
گزینه  )4گلوکز و فنیل آالنین (نوعی آمینواسید) فقط ترواش و یازجذب دارند و هرگز ترشح نمی شوند.
(

ولی باید بدونید که مقدار این دو ماده در ادراریک فرد سالم به صفر میل می کند)

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و تحلیلی

آزمونهای زیست لیموترش

مبحث سوال  :کلیهها ()207

سطح سوال  :نسبتا سخت

 -1مواد زیر در کلیه باز جذب میشوند :

درسنامه آموزشی این تست

 ، NaClگلوکز ،آمینواسید ،بیکربنات ،یون کلسیم ،اوره و ...
دربارهی این مواد باید بدانید که:
.I

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه بیشتر از سرخرگ وابران است.

.II

مقدار این مواد در ادرار از مقدار تراوش شده کمتر است.

.III

مقدار این مواد در سرخرگ آوران بیشترین و در سرخرگ وابران کمترین است.

 -2مواد زیر هم طی تراوش و هم طی ترشح از خون وارد ادرار میشوند و باز جذب ندارند:

m

 ،H+بعضی از سم (توکسین) و داروها (پنی سیلین) و یون پتاسیم
دربارهی این مواد باید بدانید که:
.I

co

مقدار این مواد در ادرار بیشتر از مقدار تراوش شده به درون کپسول بومن است.

.II

مقدار این مواد در نفرون بیشتر از سرخرگ وابران و سیاهرگهای کلیه است.

.III

مقدار این مواد در سیاهرگ کلیه از سرخرگ وابران کمتر است.

.IV

بیشترین مقدار این مواد در سرخرگ آوران و کمترین مقدار آن در سیاهرگ کلیه است.

h.

 -3حال فرض بگیرید آنزیم تولید کنندهی  ATPدر نفرون غیر فعال شود در این حالت اتفاقات زیر رخ میدهد:
 .Aفرایند ترشح ( H+, K+,بعضی از سمها و داروها) کامأل متوقف میشود.

rs

.B

باز جذب فعال  NaClکامأل متوقف میشود.

 .Cباز جذب فعال  HCO3-در لولهی پیچ خوردهی دور کامأل متوقف میشود اما باز جذب غیر فعال آن از لولهی پیچ خوردهی نزدیک
ادامه مییابد.

to
o

 .Dباز جذب گلوکز و آمینواسید کامأل متوقف می شود .در این حالت مقدار گلوکز و آمینواسید شدیدا افزایش مییابد .با افزایش گلوکز
در ادرار مقدار زیادی آب به همراه گلوکز طی پدیدهی اسمز وارد نفرون شده و حجم ادرار افزایش مییابد.قوی ترین جزوات زیست
شناسی در سایت لیموترش با افزایش حجم ادرار فرد بیشتر احساس تشنگی میکند و هیپوتاالموس بیشتر تحریک میشود .در
این حالت چون قند خون افت میکند ،ترشح گلوکاگون افزایش مییابد.
نکته :در این حالت باز جذب غیر فعال  NaClاز بخش باال رو و نازک هنله ادامه مییابد .در ضمن  NaClاز لولهی جمع کننده نیز باز

21

گزینه 4

در صورت افزایش فشار در دیوارهی مثانه ،گیرندهی کششی (مکانیکی)
تحریل شده و تولید پیام عصری میکند ،از طرف دیگر اعصاب دستگاه پیکری
با کنترل اسفنگتر خارجی مثانه (از نوع ماهیچه مخطط) میتواند
این انعکاس را مهار نماید.
بررسی سایر گزینهها :

lim
oo

جذب فعال دارد.

گزینه  )1پیام عصبی توسط نورونهای حسی از دیوارهی مثانه به نخاع ارسال می شود.
گزینه  )2اسفنگتر داخلی مثانه از نوع صاف و غیر ارادی و تحت تاثیر اعصاب خودمختار است،
این ماهیچه در هنگام تخلیه ادرار در حال استراحت است.
گزینه  )3پس از تحریک گیرنده ها و ارسال پاسخ از نخاع ،ماهیچههای مثانه حرکات دودی
خود را شروع میکنند ،این ماهیچهها چون از نوع صاف هستند تحت تاثیراعصاب
خودمختار قرار دارند.

16
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

آنالیز سوال

مبحث سوال  :تخلیه ادرار ()207

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و ترکیبی

سطح سوال  :متوسط

مراحل تخلیه ادرار

دامهای تست

 -1با ورود ادرار از دو میزنای به مثانه به تدریج فشار درون مثانه افزایش مییابد و دیوارهی آن کشیده میشود.
نکته :انتقال ادرار از لگنچه (بخشی از کلیه) به مثانه توسط دو عدد میزنای و همراه با حرکات دودی صورت میگیرد.
 -2اگر کشش دیوارهی مثانه به حد خاصی برسد گیرندههای آن تحریک میشوند و با ارسال پیامهای عصبی به نخاع انعکاس تخلیه مثانه را فعال میکنند.
نکته :گیرندههای موجود در دیوارهی مثانه از نوع حسی و مکانیکی میباشد.
 -3پیام حسی از مثانه توسط نورونهای حسی موجود در عصبهای نخاعی وارد مادهی خاکستری نخاع میشود و سپس پیامهای حرکتی توسط عصبهای

m

 -4پس از رسیدن پیام حرکتی به اسفنگتر داخلی مثانه این اسفنگتر باز میشود.
نکته :در نواحی پایینی مثانه ماهیچههای صاف حلقوی وجود دارد که به صورت اسفنگتر داخلی عمل میکند و معموأل منقبض هستند و ( آزمونهای
زیستشناسی لیموترش) دهانهی میزراه را بسته نگه میدارند.
نکته :فعالیت اسفنگتر داخلی مثانه غیر ارادی بوده و تحت کنترل بخش خاکستری نخاع میباشد.

co

ایتسگاه آموزشی این

نخاعی به اسفنگتر داخلی مثانه میرسد.

ترکیب :فعالیت اسفتگتر داخلی مثانه توسط اعصاب پیکری خودمختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) کنترل میشود.
نکته :کمی پایینتر ار اسفنگتر داخلی مثانه در میزراه ماهیچهی حلقوی دیگری از نوع مخطط قرار دارد که ارادی است.
ترکیب :چون فعالیت ماهیچهی مذکور ارادی است پس میتوان گفت فعالیت آن ارادی بوده و تحت کنترل قشر مخ است.

h.

ترکیب :ماهیچهی مخطط ارادی دارای خط  ،Zخط تیرهی  ،Mصفحهی هنسن ،بخشهای تیره و روشن ،رشته های پروتئینی منقبض شونده (اکتین و
میوزین) و  ...میباشد .در ضمن سلولهای آن چند هستهای هستند.

نکته :فعالیت این ماهیچهی حلقوی موجود در میزراه در نوزادان و کودکان (که هنوز ارتباط مغز نخاع آن ها به طور کامل برقرار نشده است) ،به صورت غیر

rs

ارادی میباشد.

 -5حال اگر در فرد ارتباط بین نخاع و مغز کامأل برقرار نشده باشد ،اسفنگتر خارجی میزراه به صورت غیر ارادی باز شده و مثانه تخلیه میشود .اما اگر ارتباط

to
o

بین نخاع و مغز کامأل برقرار شده باشد ،فرد به ارادهی خود (با دستور قشر مخ) تصمیم میگیرد که ماهیچه ی حلقوی موجود در میزراه را منقبض نگه دارد یا
منبسط کند.
نکته :مرکز انعکاس تخلیهی مثانه که غیر ارادی است در نخاع قرار دارد ولی مرکز ارادی تخلیه ادرار در قشر مخ میباشد.
چندتا مطلب

 -1افراد زیر نمیتوانند فعالیت اسفنگتر خارجی مثانه را کنترل کنند بنابراین تخلیه مثانه غیر ارادی صورت میگیرد:
* نوزادان

* کودکانی که هنوز ارتباط مغز نخاع آنها به طور کامل برقرار نشده است.

* افرادی که دچار آسیبهای نخاعی هستند.

* میزراه

* راست روده

* حلق

 -3در موارد زیر ماهیچهی حلقوی ارادی میزراه باز میباشد:
* هنگام تخلیه ادرار
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گزینه 2

* هنگام عبور اسپرم از میزراه

lim
oo

 -2بخشهای زیر هم ماهیچه ی صاف دارند و هم اسکلتی پس هم تحت کنترل اعصاب پیکری اند هم خود مختار:

باتوجه به شکل مقابل ،بخش دانه دار کلیه ،همان بخش قشری است که به دلیل وجود کالف های مویرگی (شبکه مویرگی اول یا گلومرول) این گونه در
زیر میکروسکوپ دیده می شود.
نمک ( )NaClدر لوله های پیچ خورده دور و نزدیک با صرف انرژی آدنوزین تری فسفات ( )ATPدر طی انتقال فعال بازجذب می شود ،در صورتی که
اوره در بخش قشری کلیه بازجذب ندارد و بازجذب آن بخش مرکزی در لوله جمع کننده ادرار صورت می گیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در بخش قشری کلیه ،هم گلوکز در لولهی پیچ خوردهی نزدیک و هم نمک ( )NaClدر لوله های پیچ خورده دور و نزدیک با صرف انرژی
آدنوزین تری فسفات ( )ATPدر طی انتقال فعال بازجذب می شوند.
گزینه  )3بیکربنات در بخش قشری ،در قسمت لولهی پیچ خوردهی نزدیک بدون صرف انرژی بازجذب میشود ولی نکته اینجاست بی کربنات در
بخش لولهی پیچ خوردهی دور نیز بازجذب آن صورت میگیرد که با صرف انرژی است ،پس بازجذب آن منحصرا بدون صرف انرژی نیست!! در بخش
قشری در لولهی پیچ خوردهی نزدیک ،آب طی قوانین اسمز ،بازجذب میشود و منحصرا بدون صرف انرژی زیستی است.
گزینه  )4پنی سیلین (نوعی دارو) در بخش لولهی پیچ خوردهی دور با مصرف انرژی به داخل لوله ادراری ترشح می شود و یون هیدروژن نیز (
آزمونهای زیستشناسی لیموترش) در لوله های پیچ خوردهی نزدیک و دور با صرف انرژی زیستی ()ATPترشح می شود.
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آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و دامدار و مفهومی

آزمونهای زیست لیموترش

مبحث سوال  :کلیهها ()207

سطح سوال  :نسبتا سخت

دامهای تست

بازجذب
 -1در حدود  99درصد موادی که در گلومرولها تراوش شدهاند دوباره در مویرگهای اطراف لولهی ادراری جذب خون میشوند و به این
ترتیب از هدر رفتن موادی مانند گلوکز و سدیم جلوگیری میشود.
نکته :در اطراف لولههای پیچ خورده و هنله شبکهی دوم مویرگی وجود دارد .بنابراین  99درصد از پالسمای تراوش شده به لولههای پیچ
خورده ،هنله و جمع کنندهی ادرار وارد شبکهی دوم مویرگی میشود.

m

باز جذب فعال مواد :برخالف شیب انتشار صورت میگیرد .به کمک پروتئینهای ناقل میباشد .همراه با مصرف  ATPاست.
باز جذب غیر فعال مواد :در جهت شیب غلظت صورت میگیرد .نتیجهی اختالف غلظت است .بدون مصرف  ATPو انرژی زیستی صورت
میگیرد.

co

 -3در گلومرول حجم زیادی از پالسما وارد کپسول بومن می شود و مواد درشت از گلومرول وارد سرخرگ وابران میشوند .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که غلظت مواد و فشار اسمزی در سرخرگ وابران خیلی بیش تر از نفرون و سرخرگ آوران است و گروهی از مواد تمایل دارند که
در جهت شیب غلظت از نفرون وارد شبکهی دوم مویرگی شوند.
 -به طور کلی در هر بخش از نفرون و لولهی جمع کننده مواد زیر باز جذب میشود:

h.

درسنامه آموزشی این تست

 -2باز جذب مواد به خون در کلیهها به دو صورت فعال و غیر فعال صورت میگیرد.

لولهی پیچ خوردهی نزدیک:

بازجذب فعال ،NaCl :گلوکز و آمینواسید

rs

بازجذب غیر فعال :آب و ( HCO3-بیکربنات)

نکته :گلوگز و آمینواسید فقط در لولهی پیچ خوردهی نزدیک باز جذب میشود .و باز جذب آنها فقط فعال و در خالف جهت شیب غلظت
است.

to
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نکته :در ادرار انسان سالم هیچگاه گلوکز و آمینواسید دیده نمیشود .این یعنی در لولهی هنله ،پیچ خوردهی دور ،جمع کنندهی ادرار ،لگنچه
و مجاری ادراری و مثانه هیچگاه گلوکز و آمینواسید دیده نمیشود( .البته در انسان سالم)
بخش نزولی یا پایین رو هنله:
بازجذب فعال :ندارد

lim
oo

بازجذب غیر فعال :فقط آب

نکته :بخش پایین رو هنله فقط به آب نفوذپذیر است و به  NaClنفوذ ناپذیر میباشد( .در سطح کتاب درسی)
بخش صعودی یا باال رو هنله:
بازجذب فعال NaCl :در بخش ضخیم
بازجذب غیر فعال NaCl :در بخش نازک
نکته NaCl :فقط در بخش نازک و باال رو هنله باز جذب غیر فعال دارد.
پیچ خوردهی دور:
بازجذب فعالNaCl, HCO3- :
بازجذب غیر فعال :ندارد

نکته :در پیچ خوردهی دور باز جذب فقط به صورت فعال و در خالف شیب غلظت و همراه با مصرف  ATPاست.
نکته :در حالت عادی بخش باال رو هنله و پیچ خوردهی دور نسبت به آب نفوذ ناپذیر هستند.
جمع کنندهی ادرار:
بازجذب فعالNaCl :
بازجذب غیر فعال :اوره و آب
یادآوری :لولهی جمع کنندهی ادرار جزء نفرون نیست اما مانند نفرون در بازجذب مواد نقش دارد.

18

: 19

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 1

بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) اوره در طول نفرون بازجذب نمیشود ،زیرا در لوله ادراری صورت میگیرد که جزء نفرون محسوب نمیشود.
( سدیم در لوله جمع کنندهی ادرار طی بازجذب فعال بازجذب میشود ( ).رد گزینه )
مورد دوم) در بخش قشری کلیه (بخش دانه دار) ،در هردو لولهی پیچ خوردهی دور و نزدیک بازجذب یون سدیم با صرف انرژی زیستی ( )ATPصورت
می گیرد ( .تایید گزینه )
مورد سوم) افزایش پروتئینها در درون گلومرول سبب کاهش تراوش به داخل نفرون میشود ( .رد گزینه )
مورد چهارم) سلولهای کپسول بومن ترشح مواد ندارند ،بلکه سلول-های مویرگی درون شبکه ی دوم مویرگی موادی از قبیل یون هیدروژن و داروها و

m

آنالیز سوال

سموم و  ....را به داخل نفروت ترشح میکنند ( .رد گزینه )
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی
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مبحث سوال  :کلیهها ()207

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

co

سارکولم همان غشای پالسمایی میون (تار ماهیچهای) ماهیچهی حلقوی لب است ،سارکولم توسط بافت پیوندی سساتی احاطله شلده کله هماننلد(
آزمونهای زیستشناسی لیموترش) سیمانی میونها را در کنار یکدیگر قرار میدهد ،اجتماع میونها را غالف پیوندی میپوشاند.
( غالف پیوندی از )نس بافت پیوندی رشتهای است)

h.

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2منافذی به طور منظم در غشای پالسمایی میون (سارکولم) وجود دارد که به داخل سیتوپالسم رفته و درنهایت تحریک را به
شبکهی سارکوپالسمی منتقل و سبب نشت یون کلسیم میشود.

گزینه  )4ماهیچهی حلقوی لب از عصب های مغزی تحریکات را دریافت میکند وبا تارهای حرکتی (پایانه آکسونی) سیناپس میدهد.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط

مبحث سوال  :ماهیچه ها ()208

.a

درون هر میون چندین تارچه وجود دارد.

.b

هر تارچه از توالی تعدادی سارکومر درست شده است.

.c
.d
.e

هر سارکومر بخشی است که بین دو خط  Zقرار دارد.
تارچه توسط شبکهی آندوپالسمی صاف (شبکهی سارکوپالسمی) احاطه شده است.
در هر تارچه بخشهای تیره و روشن وجود دارد که در طی فاصلههای منظمی تکرار میشود.

.f

در هر تارچه موارد زیر وجود دارد که بعدأ توضیح میدهم:

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

lim
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ایتسگاه آموزشی این تست

تارچه در میونها:

to
o

آنالیز سوال

rs

گزینه  )1سارکولم در غشای خود دارای گیرندهی اختصاصی برای اتصال انتقال دهنده عصبی است.
( اتصال گیرنده تحریکی (مثل استیل کولین) سبب ایجاد انقباض میشود)

خط  ، Zاکتین ،میوزین ،صفحهی هنسن ،خط  ،Mبخشهای تیره ،بخشهای روشن و ...

شبکهی آندوپالسمی صاف در تارهای ماهیچهای (میونها):
.a
.b
.c
.d
.e

شبکهی آندوپالسمی صاف در تارهای ماهیچهای شبکهی سارکوپالسمی خوانده میشود.
شبکهی سارکوپالسمی در سلولهای ماهیچهای گسترش زیادی یافته.
شبکهی سارکوپالسمی اطراف هر تارچه را احاطه کرده.
این شبکه در فواصل منظم در هر سارکومر به صورت کیسههایی متسع میشود و لولههای عرضی به درون سارکومر وارد میکند.
شبکهی آندوپالسمی و لولههای عرضی آن ،مقدار زیادی کلسیم ذخیرهای دارند .کلسیم در هنگام تحریک ماهیچه آزاد و سبب آغاز فرایند
انقباض آن میشود.

شبکهی سارکوپالسمی در میونها وظایف زیر را بر عهده دارد:
ذخیرهی یون کلسیم -سنتز فسفولیپید -تولید کلسترول و سایر استروئیدها
 .fدر غشای شبکهی سارکوپالسمی گیرندهی ناقل عصبی وجود ندارد.
 .gدر غشار شبکهی سارکوپالسمی پروتئین هایی وجود دارد که در جذب کلسیم سارکوپالسم (سیتوپالسم) و آزادسازی کلسیم به سارکوپالسم
نقش دارند.

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی
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گزینه 3

نوار تیره و روشن در ماهیچههای قلبی و مخطد دیده میشود ،در این ماهیچهها در هنگام انقباض نوار روشن ناپدید میشود ،ماهیچههای قلبی و ( آزمون-
های زیستشناسی لیموترش) مخطط سیتوکینز ندارند زیرا در هنگام سیتوکینز در استوای سلول کمربندی از پروتئینها تشکیل میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گیرندههای حس مربوط به کشش ماهیچه در ماهیچههای مخطط در هنگام تغییر طول ماهیچه ( انقباض ایزوتونیک) تحریک میشوند و
پیام عصبی تولید میکنند ،در پی هر نوع انقباضیجابهجایی یون در دو سوی سارکولم (غشای ماهیچه) صورت میگیرد.
گزینه  )2پیام حرکتی در قشر مخ صادر شود میتواند سبب انقباض ماهیچههای مخطط شود و در هنگلام انقبلاض مصلرف انلرژی زیسلتی در میلون
افزایش مییابد.
گزینه  )4واحد انقباضی سارکومر در ماهیچههای صاف و)ود نددارد ماهیچهی صاف تحت تاثیر اعصاب خود مختار منقبض میشود ولی میتواند بادون
یادتون میاد هورمون اکسی توسین در هنگام زایمان سبب انقباض ماهیچههای رحم میشد ،رحم هم که ماهیچههاش از نوع صافه!!!
سطح سوال  :نسبتا سخت
مبحث سوال  :بافت ماهیچهای ()208
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی ،دامدار
این که بگویم ماهیچه ی صاف تحت تاثیر هورمون منقبض بشه از لحاظ علمی کامال درسته ،ولی ببیند کتاب درسی هم در البه الی اشارههایی که داره به
پرداخته 3
موضع گزینه
این26
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آنالیز سوال

m

تحریک عصبی و با تحریک هورمونی منقبض شود و یون کلسیم را آزاد کند.

نکته مهم :همیشه متفاوت و خالق باشید
بخش احاطه کنندهی یک تار یا میون ،سیمانی از بافت پیوندی است که توانایی انتقال نیروی انقباض ماهیچه که حاصل از هم پوشانی اکتین و میوزین
است را به استخوان ندارد.

بررسی سایر گزینهها :

h.

( انتقال توسط زردپی که بافت پیوندی رشتهای و محکم است و دستهی میونها را احاطه کرده صورت میگیرد).

rs

گزینه  )1بخش احاطه کننده دستهی تارهای اسکلتی (میونها) غالف پیوندی است که میتواند تشکیل زردپی (تاندون) دهد و به استخوان (سخت-
ترین نوع بافت پیوندی) متصل گردد و نیروی انقباضی ماهیچه را به استخوان منتقل کند.
گزینه  )2میوفیبریل توسط شبکهی سارکوپالسمی احاطه شده است این شبکه در هنگام انقباض یون کلسیم را آزاد میکند و در پایان انقباض طی

آنالیز سوال

to
o

فرآیندی (مکانیسمش رو ندونید بهتره) کلسیم آزاد شده رو مجددا جذب میکند تا در صورت انقباض مجدد ،آنها را دوباره آزاد کند.
گزینه  )4مجموعه تارچهها (میوفیبریلها) توسط سیتوپالسم (سارکوپالسم) و سارکولم (غشا) احاطه شدهاند ،سارکولم دارای گیرنده برای انتقال

دهنده عصبی است( .مثال گیرنده برای استیل کولین)

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :ساختار بافت ماهیچه ()208

سطح سوال  :متوسط رو به سخت

ایتسگاه آموزشی این تست

lim
oo

ساختار ماهیچهی مخطط (ماهیچهی اسکلتی)
 -1میون واحد ساختاری ماهیچههای مخطط است که دربارهی آن باید مطالب زیر را بدانیم:
.a

تارهایی به قطر  11تا  111میکرون طویل (دراز) استوانهای شکل و چند هستهای هستند

نکته :به علت دراز بودن میونها نسبت سطح به حجم در این سلولها باالست (مثل نورونها) .
.b
.c

طول متفاوت دارند.
هر میون (و غشای پالسمایی آن) توسط سیمانی از جنس بافت پیوندی احاطه شده است.

نکته :هر میون و مجموع میونها توسط غالف پیوندی احاطه شدهاند .این غالف در سر تارها به هم میپیوندند و زردپیهای دو سر ماهیچهها را میسازند.
نکته :زردپی از نوع بافت پیوندی بسیار مقاوم است (بافت پیوندی رشتهای) و نیروی انقباض ماهیچه را به استخوان منتقل میکند.
.d

اگر یک تار ماهیچهای مخطط (میون) را در زیر میکروسکوپ بررسی کنیم وجود الیههای تیره و روشن را که به آنها منظره مخطط (خطدار) میدهد.
مشاهده میکنیم.

نکته :در ماهیچههای قلبی (مانند میونها) همین تناوب الیههای تیره و روشن وجود دارد ولی ماهیچههای صاف وضع متجانس دارند و خطدار نیستند.
.e

هر تار ماهیچهای از پوششی به نام سارکولم احاطه شده و درون آن چندین تارچه وجود دارد.

.f

سارکولم همان غشای پالسمایی میونهاست بنابراین دارای فسفولیپید (بیشترین جز غشا) ،پروتئین ،کربوهیدرات و کلسترول است.

ترکیب :گیرندهی ناقل عصبی ،پمپ سدیم -پتاسیم و  ...در سارکولم قرار دارد.
.g

تعداد سلولهای ماهیچهی مخطط (میونها) پس از تولد افزایش نمییابد .چون این سلولها تقسیم نمیشوند بزرگ شدن این ماهیچهها با افزایش
حجم آنها صورت میگیرد.

ترکیب :چون بعد از تولد میونها میتوز و سیتوکینز ندارند پس در آن ها تشکیل ساختار دوک ،تجزیه و تشکیل پوشش هسته ،دور شدن سانتریولها ،مراحل
میتوز و تشکیل کمربند انقباضی به منظور سیتوکینز ،صورت نمیگیرد.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

اسید فولیک به منظور تولید سلول خونی نظیر اریتروسیت در مغز
قرمز استخوان مصرف میشود ،در بافت استخوانی مادهی زمینهای
شامل رشتههای کالنن و مواد کلسیمدار است که سبب
استحکام مادهی بین سلولی بافت استخوانی میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در تنه استخوان های دراز و بخش مرکزی
استخوان های پهن ،حفرات متعددی(استخوان اسفنجی)
مملوء از مغز استخوان یافت می شود ،مغز اسخوان در صورتی

m

که قرمز باشد توانایی تولید سلول های خونی را دارد ولی
درصورتی که مغز استخوان زرد باشد (بافت چربی) قادر به

co

تولید سلول های خونی نیست.

rs

h.

گزینه  )2در بخش متراکم از بافت استخوان سلولها به
دور مجرای هاورس آرایش منظمی یافتهاند ،بخش استخوان
متراکم حاوی سلولهای استخوانی است که کالژن را در
دستگاه غشای درونی سنتز میکنند و در نهایت آن را به داخل
مادهی زمینهی خود ترشح میکنند ( ،آزمونهای زیستشناسی
لیموترش) دقت کنید که کالژن به داخل مجرای هاورس ترشح نمیشود چون این فضا حاوی رگ
و عصب است (کالژن ترشح شده)
گزینه  )3بخش بافت اسفنجیِ استخوان توسط بخش متراکم (سیستم هاورس در برگرفته شده است) در بخش بافت اسفنجی سلولهای بنیلادی مغلز

to
o

استخوان (سلولهای تمایز نیافته) با قدرت تقسیم باال یافت میشوند.

نکته  :سلول استخوانی با سلول بنیادی کامال متفاوت است و باید بدونید که سلول استخوانی سلولی تمایز یافته است که قدرت تقسیم کمی دارد.

(در زبان علیی به سلول استخوانی  :اُستئوسیت گفته می شود)
آنالیز سوال
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گزینه 3

حرکتهایی که در گیاهان در اندام در حال رویش صورت میگیرد شامل  :حرکدا

lim
oo

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :بافت استخوانی ()208

سطح سوال  :نسبتا سخت

خدود بده خدودی حرکدا

گراوشدی (القداوی) حرکدا

تنجشدی (القداوی)

هستند همه این حرکات و همچنین حرکت فتوتروپیسم (نورگرایی) که نوعی حرکت گرایشی است و در حضور اکسین در اندام درحال رشلد (ساقه)
صورت میگیرد ،همگی از جمله حرکات فعال در گیاهان هستند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1حرکتهایی که در برگها صورت میگیرد حرکتهای تنجشی (القایی) ،پیچش نوک برگ گیاهان تیره پروانه واران (خودبه خدودی ودا
غیر القداوی) و  ....است ،فتوتروپیسم یا نورگرایی که نوعی حرکت گرایشی است و در حضور اکسین در اندام درحال رشد (ساقه) صلورت ملیگیلرد نلوعی
حرکت القایی است.
گزینهه  )2حرکتهایی در گیاهان در اثر محرک بیرونی (خارجی) صلورت ملیگیلرد ،حرکدتهدای القداوی (گراوشدی تداکتیکی و تنجشدی) و حرکلات
غیرفعال هستند ،پس حرکت توسط محرک خارجی همواره حرکت غیر فعال نیست.
گزینه  )4حرکات غیرفعال و خود بهخودی و حرکات القایی ( گرایشی و تاکتیکی ) حرکات برگشت ناپلذیر هسلتند و حرکلات برگشلت پلذیر
حرکات القایی -تنجشی هستند ،پس هر حرکت برگشت ناپذیر همواره غیرالقایی نیست چون حرکات گرایشی نیز برگشت ناپذیر هستند.

آنالیز سوال

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

مبحث سوال  :حرکت در گیاهان ()208

سطح سوال  :نسبتا سخت

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  2آذر  79قلم چی
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گزینه 3

مفصل بین استخوان ران و لگن ،از نوع گوی و کاسهای می باشد و از جمله مفاصل
متحرک به شمار میرود ،این مفصل توسط رباطهای داخل مفصلی
(از لحاظ علمی بهش میگن رباط فووآ)
و رباطهای حارج مفصلی و کپسول مفصلی و همچنین توسط ماهیچهها
محافظت و نگهداری میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مفصل بین استخوانهای جمجمه از نوع ثابت است.
گزینه  )2مفصل زانو که بین استخوان درشت نی و ران است از نوع مفصلهای متحرک است.
ولی این مفصل توسط رباطهای داخل مفصل نگهداری نمیشود.
نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

30

گزینه 4

مبحث سوال  :مفاصل ()208

سطح سوال  :متوسط

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )4مفصل بین استخوانهای زندزیرین و زبرین از نوع متحرک است

rs

بررسی سایر گزینهها :

h.

اگر به شکل کتاب درسی توجه کرده باشید ،انسان دارای  22دنده است که در این بین  0دنده
(دنده های  2تا  )0در مفصل با استخوان جناع هستند و دنده های  7تا  27به وسیله اتصال به دندهی 0
با استخوان جناغ در ارتباط هستند ولی دنده های  22و 22کامل مستقل از استخوان جناغ هستند و
به اصالح به آنها دنده های شناور میگویند.
گزینه  )1ماهیچههای توام و سه سر بازو با توجه به شکل کتاب در سطح پشتی قرار دارند.
درشتنی و ران تشکیل میشود.

to
o

گزینه  )2استخوان نازک نی ،در مفصل زانو شرکت نمیکندو این مفصل فقط بین استخوان

نکته مهم  :در بخش ساعد دست ،مفصل آرنج بین هر دو استخوان زندزبرین و زیرین و استخوان بازو تشکیل میگیرد.
گزینه  )3با توجه به شکل کتاب درسی ماهیچههای ذوزنقهای و پشتی بزرگ با هم مجاورت دارند.

آنالیز سوال

lim
oo

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :آناتومی ماهیچه و استخوان ()208

سطح سوال  :متوسط

22

