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

پیش آزمون شماره 2
9317/40/40

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســــخنامه تشــــریحی

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 2

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت

to
o

rs

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 10

پــیش آزمــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه 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
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h.
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o
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صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

m
co
h.
rs
to
o
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oo
برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 2

طبق صفحهی ۶۵زیست ۱لولهی گوارش انسان شامل :دهان ،حلق ،مری ،معده ،روده باریک ،روده بزرگ و راست روده است ،پس هیچ یکـ از
اندامهای کبد و پانکراس و .....جزء لولهی گوارش نیستند.از آنجا که میدانیم اندامهایی از لوله گوارش که توانایی تر شح ماده قلیایی را دارند شامل :
معده و روده باریک و  ...است ،در صورتی که هیچ کدام از انها توانایی سنتز اریترو پویتن(که در کبد وکلیه سنتز می شوند) را ندارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ) ۱روده بزرگ و باریک در جذب ویتامینهای مؤثر در انعقاد خون (مثال ویتامین )kنقش دارند ،از آنجا که روده بزرگ در دفع پتا سیم و
هورمون آلدسترون نیز در دفع پتاسیم و بازجذب سدیم ( آزمون زیست شناسی لیموترش) نقش دارند ،پس روده میتواند نقش داشته باشند.
گزینه )۳جذب مواد دارویی از طریق مخاط دهان ،معده و روده امکان پذیر است ،دهان واجد ماهیچههای مخطط و ارادی است.

m

(واجد واحد های انقباضی متعدد = سارکومر)
گزینه )۴طبق کتاب ســوم ،تنها بخشــی از لوله گوارش که در تولید پروتئین مکمل نقش دارد ،روده باریک اســت و ویتامین  ،B۱1یک نوع
ویتامین محلول در آب است که از طریق انتقال فعال و با صرف انرژی وارد سلولهای پوششی روده میشود.

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،مقایسهای

مبحث سوال  :لولهی گوارش انسان ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

دستگاه گوارش انسان

بخشهای دستگاه گوارش

 -2انواع غدههای گوارشی در انسان:

rs

 -۱دستگاه گوارش انسان شامل لولهی گوارشی و غدههای گوارشی است.
غدههای بزاقی -غدههای دیوارهی معده و روده -پانکراس -جگر

نکته :غدههای مذکور همگی برون ریز بوده و محتویات خود را به مجرا میریزند و ســ س مواد ترشــح شــده از طریق مررا وارد لولهی گوارش

to
o

ایستگاه آموزشی این

h.

آنالیز سوال

co

هدف مهم این سوال فرق بین لوله گوارش و دستگاه گوارش بود پس حتما این نکته مهم را به ذهن داشته باشید.

میشود.

نکته :موسین نوعی پروتئین ترشحی است که در سراسر لولهی گوارش ترشح می شود .این پروتئین در دهان و مری توسط سلولهای سنگفرشی
چند الیه و در معده و روده توسط سلولهای استوانهای ساده ترشح میشود.

ترکیب :موسین در مراری تنفسی (بینی ،نای ،نایژه و نایژک) از سلولهای مژکدار ترشح میشود.

lim
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نکته :موسین با جذب آب به محلول چسبناکی به نام موکوز تبدیل میشود.

ترکیب :موکوز در نخ ستین خط دفاع غیر اخت صا صی نقش دا شته و باعث به دام افتادن میکروبها می شود و مانع نفوذ میکروبها به بخشهای
عمیقتر میگردد.

 -3بخشهای لولهی گوارش و مسیر عبور غذا در انسان به صورت زیر است:
دهان (گوارش مکانیکی و ش یمیایی)
راست روده
رودهی بزرگ

حلق

مری

معده (گوارش مکانیکی و ش یمیایی)

نکته :فضای درون لولهی گوارش خارج از محیط داخلی است.

ساختار لولهی گوارش

رودهی باریک (گوارش ش یمیایی و مو مواد یمایی)

 -۱دیوارهی لولهی گوارش تقریبا در تمام طول آن به ترتیب از خارج به داخل شـــامل الیه های پیوندی ،ماهیچهای طولی ،ماهیچهای
حلقوی ،زیر مخاطی و مخاطی (بافت پوششی که مواد موکوزی ترشح میکند) است.
 -3الیهی پیوندی خارجی در حفرهی شکمی بخ شی از پردهی صفاق یا رودهبند را ت شکیل میدهد ( آزمون زی ست شنا سی لیموترش) که
اندامهای موجود در حفرهی شکمی را از خارج به هم وصل میکند.
 -3در لولهی گوارش در موارد زیر بافت پیوندی وجود دارد:
* الیهی خارجی

* زیر مخاط

* استر مخاط

ترکیب :بافت پیوندی دارای فضای بین سلولی فراوان و رشتههای پروتئینی است.
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 -1خارجیترین ال یهی لو لهی گوارش
است.

 -3از نوع با فت پیو ندی رشتتت ه ای با
فضای بین سلولی فراوان است.

آزمونهای زیست لیموترش

متتاهتتیتت تته ی

متتاهتتیتت تته ی

 -1دارای رگ خونی ،رگ لنفی،

آس ر پیوندی

طولی

حلقوی

عصب میباشد.
 -2م شتتتکل از بافت پیوندی

 -1بافت پوشتتتشتتتی این الیه در دهان و مری

 -2در حفرهی شکمی بخشی از پردهی
صفاق یا رودهبند را تشکیل میدهد.

2

 -1متتاهی تته ی طولی ختتارجی تر
قرار دا ش ه و بخ

خارجی آن به

الیهی پیوندی اتصال یاف ه است.
 -2متتاهی تته ی حلقوی داخلی تر
قرار داشتت ه و بخ

غشای پایه

غشتتتای
موکوزی

است.

ستتت ن

 -3در آن  4نتتوع بتتافتتت

اس وانهای تک الیه است.

پوشتتشتتی ،پیوندی ،عصتت ی و

 -2به طور کلی در ترشتتت و جمو مواد نق

ماهی های یافت میشود.

دارد.

فرشتتتی ند ال یه و در م عده و روده

 -3به طور کلی دارای ین خوردگی میباشتتتد

داخلی آن به

میدهد.

m

ال یه ی زیر م خاطی اتصتتتال یاف ه

که سط تماس را افزای

است.

 -4دارای دو نوع بافت است:
بافت پیوندی -بافت پوششی

 -3ماهی ههای صاف هس ند.

مخطط و صاف

co

انواع ماهیچههای موجود در لولهی گوارش:
ماهیچههای مخطط لولهی گوارش:

h.

 .aماهیچههای ناحیهی دهان ابتدای حلق و انتهای لولهی گوارش
 .bهمگی ارادی بوده و تحت کنترل اعصاب پیکری هستند.
.c

سلولهای آن چند هستهای بوده دارای تارچه ،نواحی تیره و روشن ،خط  ،Zصفحهی هنسن ،خط تیرهی  Mو  ...میبا شند و توانایی

ماهیچههای صاف:

rs

میتوز و سیتوکینز (بعد از تولد) ندارند.

 .aبیشتر بخش مری ،معده ،رودهی باریک ،رودهی بزرگ و بیشتر بخش راست روده

 -۵ماهیچههای صاف آن دو نوع هستند:
ماهیچههای طولی -ماهیچههای حلقوی
ماهیچههای صاف طولی لولهی گوارش:

 .aبین الیهی پیوندی خارجی و ماهیچهی حلقوی صاف قرار دارد.
 .bبخش خارجی آن به الیهی پیوندی اتصال یافته است.
 .cاین الیهی ماهیچهای توسط بافت پیوندی احاطه شده است.
ماهیچههای صاف حلقوی لولهی گوارش:
 .aبین ماهیچهی طولی و زیر مخاط قرار دارد.
 .bبخش داخلی آن به زیر مخاط (بافت پیوندی) اتصال یافته است.
.c

این الیهی ماهیچهای الیهی زیر مخاطی را احاطه کرده است.

 -7وظایف ماهیچههای لولهی گوارش:
 .aخرد و نرم شدن مواد غذایی
 .bمخلوط شدن غذا به آنزیمهای گوارشی
 .cحرکت غذا به سوی جلو
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 .bهمگی غیر ارادی بوده و تحت کنترل اعصاب خود مختار (سم اتیک و پاراسم اتیک) هستند.
 .cسلولهای آن تک هستهای و دوکی شکل میباشد.

یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای گوارش رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای گوارش رو ببینی

:3

آزمونهای زیست لیموترش

2

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3
بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) در صورت آسیب دیدن سلولهای بخش  1می تواند در تولید فاکتور داخلی معده ایراد کند و باعث عدم حفظ ویتامین  B۱1شود که

در تولید اریترو سیت ها اختالل ایراد می شود .آ سیب دیدن سلولهای( ۱کبد) امکان اختالل در سنتز اریتروپویتن را به همراه دارد که کاهش این
هورمون اختالل در سنتز اریتروسیتها را به همراه دارد ( .تایید گزینه )
مورد دوم) سلول های بخش ( ۶پانکراس) با تولید بیکربنات سدیم که یک ماده قلیایی است ،باعث قلیایی کردن محیط داخلی روده می شود در
صورتی که سلولهای بخش  3در سنتز و ترشح ماده قلیای نقش ندارند و فقط ماده قلیایی سنتز شده توسط کبد را غلیظتر میکند ( .تایید گزینه )

m

مورد سوم) از آنرا که سلولهای بخش(۱کبد) و بخش ( ۴روده) در تولید پروتینهای مکمل نقش دارند و این پروتینها هم در سوراخ کردن
غشای میکروبها از جمله باکتریها نقش دارد و در نتیره محیط داخلی آنها را بر هم میزنند.
( تایید گزینه )

co

مورد چهارم) از انرا که سلول های بخش  ۶و  ۴واجد الیههای ماهیچهای و همچنین غدههای تر شح کننده هستند پس حتما یون کلسیم را
ذخیره میکنند ( .رد گزینه )

h.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی ،مفهومی ،شکل کتاب ،ترکیبی

مبحث سوال  :دستگاه گوارش انسان ()204

سطح سوال  :سخت

صفرا

 -۱صفرا یک مادهی قلیایی است و جگر آن را میسازد و ترشح میکند.
تذکر :صفرا توسط کیسهی صفرا ساخته نمیشود.

to
o

 -1صفرا ابتدا به کیسهی صفرا میرود و در آنجا غلیظتر میشود.

نکته :در کیسهی صفرا آب طی اسمز از صفرا خارج شده و وارد مویرگهای
کیسهی صفرا میشود.

 -3دربارهی کبد (محل ساخته شدن صفرا) باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aغدهی بزرگی میباشد که بخش اعظم آن در سمت راست بدن

قرار دارد.
 .bدارای مویرگهایی باریکی میباشد که وقتی گلبولهای قرمز پیر
از درون آنها در حال عبور است آسیب میبینند و از بین میروند.
.c

lim
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ایستگاه آموزشی این تست

rs

محل ساخته شدن و ذخیرهی صفرا

جزء سلولهای درون ریز میباشد و مانند کلیه هورمون اریتروپویتین سنتز به جریان خون ترشح میکند.

 .dبخش برون ریز کبد صفرا میسازد و به درون مرراهایی ترشح میکند.

 .eپروتئین مکمل که جزء دومین خط دفاع غیر اختصاصی است توسط ماکروفاژها ،سلولهای پوششی روده و کبد ساخته میشود.
 .fمحل تولید برخی از استروئیدها (کلسترول) است.
 .gبرای انسولین و گلوکاگون دارای گیرنده است و محل ذخیرهی گلیکوژن میباشد و آنزیمهایی برای تنظیم قند خون دارد.
 .hمحل سم زدایی میباشد.
 .iدر دوران جنینی محل تولید گلبول قرمز میباشد.
 .jدر ه اتیت  Bمورد حمله ویروس قرار میگیرد.
 .kدارای تنفس سلولی ،گلیکولیز ،چرخهی کربس FADH2, NADH ،پیرووات و  ...است.
.l

کبد و کلیه هورمون اریتروپویتین سنتز و به جریان خون ترشح میکنند .این هورمون سبب افزایش هماتوکریت میشود.

 -4دربارهی کیسهی صفرا باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aدرست زیر کبد (سمت راست بدن) قرار گرفته است.
 .bصفرا در کیسهی صفرا غلیظ میشود .این یعنی در کیسهی صفرا فشار اسمزی صفرا افزایش مییابد.
 .cمحل ذخیرهی صفرا میباشد.
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

آن قسمت از دس گاه گوارش اسب که در جمو گلوکز نق

دارد میتواند روده بزر گ و روده کو ک باشد ولی هی کدام نمیتوانند گلیکوژن

را به صورت برون سلولی گوارش دهند ون اصال گوشت خوار نیست و فقط گوارش درون سلولی گلیکوژن را دارد.

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )۱منظور شیردان ا ست که با تر شح آنزیم گوار شی میتواند بع ضی از مونومرهای دیواره سلولی گیاهان را از جمله پروتئین را ترزیه و
قابل جذب کند.
گزینه  )۲هر بخشی از معده گاو میتواند باعث افزایش غلظت غذا شود مثال در هزارال با جذب آب ،در بقیه بخشها تحت تاثیر آنزیمهای گوارشی
گزینه  )۳بخ شی از د ستگاه گوارش گاو که با غذای دوباره جویده شده در ارتباط ا ست میتواند شامل روده باریک نیز با شد که قادر به جذب

m

آنالیز سوال

و عمل هیدرولیز که با مصرف آب همراه است ،انرام میشود و شیردان میتواند مهمترین واکنش دهندههای زیستی (آنزیمها) را سنتز کند.
مونومرهای سلولز است ( .دقت کنید در صورت سوال گفته شده دستگاه گوارش (نه معده) )

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

فیل و اسب

 -۱میکروبهای ترزیه کننده سلولز در رودهی بزرگ یا رودهی کور آنها زندگی میکنند.

h.

 -1در رودهی کور فیل و اسب سلولز موجود در غذا ترزیه میشود.
 -3رودهی بزرگ و رودهی کور این جانوران مواد حاصل از گوارش سلولز را جذب میکند.
نکته :گوارش سلولز در رودهی باریک فیل و ا سب صورت نمیگیرد بنابراین ب سیاری از مواد غذایی موجود در رودهی آنها به صورت مدفوع دفع
میشود.

rs

ایتسگاه آموزشی این تست

co

سبک سوال  :لولهی گوارشی جانوران ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

نکته :محل ترزیه سلولز در انسان رودهی بزرگ (یا رودهی کور) میباشد ولی جذب نمیشوند.
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4

گزینه 2

to
o

مسیر عبور یما در اسب و فیل:

معده ی گاو شامل :سیرابی ،نگاری  ،هزارال  ،شیردان است.باکتریها بصورت زنده در سیرابی و نگاری ایفای نقش میکنند ولی اثرات آنها در
همهی معدهی گاو دیده میشود مثال هزارال بخشی از معدهی گاو است که همانند روده ملخ آب جذب میکند ولی اثراتی از باکتریها در آن
قابل رویت است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سیرابی بخشی از معده هست که به دم نزدیک تر هست.در این
محل برای ترزیه سلولز باکتری هایی وجود دارند همانند نگاری که باعث
ترزیه سلولز می شوند و هیچ یک از جانوران ژنی برای ساخت آنزیم
ترزیه کننده سلولز ندارند پس موادی را هم به بیرون ترشح نمی کنند.
گزینه  )3نگاری تنها از سیرابی مواد میگیرد و شیردان هم تنها از هزارال
مواد میگیرد پس باید هر دوی این بخش ها رو مد نظر بگیریم ولی یادتون
باشه گوارش شیمیایی تنها در شیردان آغاز می شود!!!!

آنالیز سوال

گزینه  )4هزارال و شیردان در معرض غذای دوباره جویده شده قرار میگیرد
آنزیمها دو د سته ه ستند آنزیمهای درون سلولی و بیرون سلولی و متابولی سم مرموع واکنشهایی ه ست که درون سلول( آزمون زی ست شنا سی
لیموترش) انرام میگیرد و آنزیمهای برون سلولی در انرام متابولیسمها نقش ندارند.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،دامدار

سبک سوال  :نشخوارکنندگان ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

4
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سیرابی:
 .aاولین محل ورود غذا از مری میباشد.
 .bبزرگترین بخش معدهی گاو است.
 .cنسبت به سایر بخشهای معده به دم جانور نزدیکترین میباشد.
 .dمحل زندگی باکتریهای ترزیهکنندهی سلولز میباشد.
 .eدر سیرابی غذای نیمه جویده توسط سلوالز هضم میشود.
نگاری:
 .aدومین بخش معدهی گاو است که غذا از سیرابی وارد آن میشود.
 .bتقریباً نسبت به سایر بخشهای معدهی گاو کوچکترین است.

m

.c

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

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

co

میکنند.
هزارال:

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

h.

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

rs

شیردان:

to
o

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

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

آخرین بخش معدهی جانور بوده و معدهی اصلی میباشد.

نکته :محل ترشح پروتئاز ،پ سینوژن ،رنین و سایر آنزیمها شیردان جانور میباشد.
نکته :سیرابی ،هزارال و نگاری محل ترشح آنزیمهای گوارشی جانور نمیباشد.

lim
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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 ترزیه میشوند.
 -۴باکتریها با سرعت تولید مثل میکنند و بنابراین مقدار آنها تقریبا همیشه در لولهی گوارشی جانور ثابت میماند.

 -۶دستگاه گوارش نوشخوارکنندگان به علت سازگاری بیشتری که با زندگی باکتریهای ترزیهکنندهی سلولز و گوارش کامل غذا پید کرده است
نسبت به علفخواران دیگر مانند اسب و فیل کارایی بیشتری دارد.

5

گزینه 2

زمانی کاهش چین خوردگیهای معده را داریم که محتویات معده خالی شود ،محتویات معده به دوازدهه منتقل میشود ،پس اینطوری میتوان گفت
که به دنبال افزایش کیموس موجود در دوازدهه افزایش چین خوردگیهای معده رو داریم (نه افزایش چین خوردگیهای معده)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1انقباض ماهیچههای دیواره معده به دنبال کشیدگی دیوارهی آن باعث انتقال محتویات معده به روده باریک میشود ،این عمل منرر به
شروع حرکات دودی در روده باریک میگردد.
گزینه  )3هورمون گاسترین از غدد درون ریز دیواره معده به خون ترشح و باعث تحریک سلولهای حاشیهای میشود ،این سلولها با ترشح اسید
داخل معده را اسیدی میکنند و در نتیره کیموس دوازدهه اسیدی میگردد ،با ترشح هورمون سکرتین از روده براریک و اثر برروی پانکراس ،با ترشح
بیکربنات محیط دوازدهه را قلیایی میشود.

آنالیز سوال

گزینه  )4در هنگام بلع یا استفراغ گیرندههای مکانیکی گلو تحریک میشوند ،ماهیچههای حلقوی کاردیا نیز در حالت عادی منقبض هستند ،پس
با تحریک این گیرندهها انقباض کاردیا کاهش پیدا میکند.
نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،مفهومی

مبحث سوال  :گوارش در انسان ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  4آبان  97قلم چی
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گزینه 3
آپاندیس (سمت راست بدن)

طحال (سمت چپ بدن)

بخش انتهایی مری یا همون کاردیا (بخش چپ بدن )

کولون نزولی (سمت چپ بدن )

غده تیرویید (مرکز بدن)

کیسه ی صفرا (سمت راست بدن )

بررسی سایر گزینهها :
گزینه ی  )۱طحال و بخش انتهایی مری سمت چپ هستند اما کیسه ی صفرا سمت راست است.
گزینه ی  )۲طحال و بخش انتهایی مری هر دو سمت چپ هستند اما غدهی تیرویید مرکز بدن هست.
گزینه ی  )۴اپاندیس و کیسهی صفرا هر دو سمت راست هستند اما بخش انتهایی مری سمت چپ بدن است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب ،ترکیبی

m

جایگاه

وسط

rs

گزینه 3

to
o

7

اندام مورد نظر

h.

سمت چپ

مبحث سوال  :آناتومی دستگاه گوارش ()204

co

سمت راست

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی مههی گزینهها :

گزینه الف) انعکاس های موجود در لوله گوارش بلع و استفراغ است که در هر دو راه نای بسته

میشود و هوا درون نای و نایژه و نایژک محبوس میگردد (کیسههای هوایی جزو مراری تنفسی نیستند) (تایید الف)
پس انقباضات کاردیا باید کاهش پیدا کند( .تایید و)

lim
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گزینه ب) هن گام بلع غذا برای وارد شدن و هنگام استفراغ غذای برای خارج شدن باید از کاردیا عبورکند،
گزینه ج) در هر دو انعکاس مذکور زبان کوچک و حنرره به سمت باال حرکت میکنند( .رد ج)

گزینه د) در بلع مرکز بلع بر مرکز تنفس و در استفراغ نیز مرکز استفراغ بر مرکز تنفس اثر میگذارد که همه
اینها جزو بصل النخاع هستند و بصل النخاع نیز جزء ساقه مغز است ( .تایید د )

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

سطح سوال  :سخت

سبک سوال  :انعکاسهای لولهی گوارش ()204

بلع

استفراغ

ابتدای سرفه و عطسه

در حین سرفه

در حین عطسه

حنجره

بسته -باال

بسته -باال

بسته -باال

باز -پایین

باز -پایین

اپیگلوت

پایین

پایین

پایین

باال

باال

زبان کوچک

باال

باال

-

باال

پایین

نای

بسته

بسته

بسته

باز

باز

6
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گزینه 4

در روده ی باریک ،جذب برخی قندهای ساده ،گروهی از مواد معدنی ،آب و گلیسرول و ا سیدهای چرب بدون صرف انرژی صورت میگیرد ،همه مواد
در رودهی باریک جذب ریزپرز (غشای پالسمایی) میگردند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جذب برخی آمینواسیدها و اغلب قندهای ساده به کمک سدیم رخ میدهد ،گوارش شیمیایی نشاسته (نوعی پلی ساکارید) از دهان
شروع میشود ولی گوارش پروتئینها از داخل معده بر اثر آنزیم پ سین آغاز میگردد.
گزینه  )2اغلب قندهای ساده ،همهی آمینواسیدها ،گروهی از مواد معدنی ،برخی ویتامینها (ویتامین  )B21با انتقال فعال و صرف انرژی رخ
گزینه  )3ویتامینهای محلول در چربی و تریگلیسیریدها نهایتا جذب لنف می شوند ،تریگلیسیریدها (چربیها) تحت تاثیر آنزیم لی از قرار
میگیرند ولی ویتامینهای محلول در چربی ،تحت اثر آنزیم لی از پانکراس نیستند.

m

آنالیز سوال

میدهد ،مواد معدنی و ویتامینها تحت تاثیر آنزیمهای گوارشی قرار نمیگیرند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :رودهی باریک ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

 -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.

h.

 -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.

rs

ایتسگاه آموزشی این تست

co

جذب در رودهی باریک

ترکیب :اسم چندتا آمینواسید :متیونین ،فنیلآالنین ،لوسین ،لیزین ،والین ،سیستئین و . ...
تذکر :لوسین و سیستئین را با لیستین اشتباه نگیرید.

to
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 -7جذب آمینو اسیدها با انتقال فعال صورت میگیرد و وجود سدیم در روده برای انتقال برخی از آنها الزم است.
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

lim
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 -8با اثر آنزیمهای پانکراس بر چربیها به کمک صفرا به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد:
)a

تبدیل چربیها به مونوگلیسریدها ،دیگلیسریدها و اسیدهای چرب

)b

ورود 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.
)c

در 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.
تذکر :در رودهی باریک (نه رودهی بزرگ) هیچگاه مواد لیپیدی وارد مویگ خونی نمیشود.

نکته :علت آنکه مواد چربی برخالف سایر مواد آلی از راه لنفی جذب میشوند این است که سطح خارجی مویرگهای خونی( آزمون زیست شناسی لیموترش)
دیوارهی روده مانند سایر مویرگهای خونی با الیهای از پلیساکاریدها پوشیده شده است که مانع ورود مولکولهای چربی میشود.
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.
 -9ویتامینهای محلول در آب (به جز ویتامین  )B21از طریق انتشار جذب مویرگهای خونی رودهی باریک میشوند.
 -10ویتامین  B21چون مولکول درشتی است جذب آن همراه با مصرف انرژی زیستی ) (ATPبوده و به کمک فاکتور داخلی معده (یک پروتئین حامل)
صورت میگیرد.
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.
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گزینه 4
9
ترشح آنزیمه ای گوارشی در دهان و معده است،در دهان پتیالین که نوعی آمیالز ضعیف است وترشح میشود و در معده هم سایر آنزیمهای
گوارشی مثل پ سین و  ...معده توسط صفاق یا روده بند پوشانده شده است اما دهان نووووووچ!!
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هضم شیمیایی در معده و روده رخ میدهد که در هر سه تا جذب مواد شیمیایی را داریم ،برخی مواد دارویی جذب مخاط دهان و
معده میشوند و روده باریک هم که محل اصلی جذب مواد شیمیایی است.
گزینه  )2گوارش مکانیکی تو دهان و معده رخ میدهد ،معده با ترشح اسیدکلریدریک و دهان توسط آنزیم لیزوزیم بزاق در دفاع
غیراختصاصی نقش دارند.
گزینه  )3جذب ویتامینها درون روده باریک و بزرگ است .دیواره هر دو ماهیچههای صاف حلقوی و صاف دارند که تحت تاثیر اعصاب
نوع سوال  :استداللی ،تحلیلی ،ترکیبی
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گزینه 2

مبحث سوال  :گوارش در انسان ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

co

آنالیز سوال

m

خودمختار هستند.

بررسی سایر گزینهها :

h.

حرکات دودی در لولهی گوارشی انسان از مری آغاز شده و تا رودهی بزرگ
ادامه پیدا میکند ،حرکت موضعی نیز فقط در رودهی باریک انسان دیده
میشود ،در تشکیل هر دوی این حرکات (چه دودی چه موضعی) ماهیچههای
حلقوی و طولی دخالت دارند.

rs

گزینه  )1حرکات دودی در رودهی باریک ضعیف است و این حرکات مواد موجود
در روده را در هر نوبت فقط  01تا  01سانتیمتر به جلو میبرند به طوری که رسیدن غذا به انتهای رودهی باریک چند ساعت طول میکشد،

to
o

همچنین تکرار حرکات موضعی در ابتدای رودهی باریک بیشاز انتهای آن است و این اختالف باعث به جلو راندهشدن مواد میشود.
پس هر دوی این حرکات در به جلو راندن مواد غذایی در طول لولهی گوارش نقش دارند.

گزینه  )3اتساع (گشاد شدن) لولهی گوارش سبب تحریک اعصاب دیوارهی آن و در نتیره راهاندازی حرکات دودی میشود.
گزینه  )4همانطور که که گفتیم تکرار حرکات موضعی در ابتدای رودهی باریک بیشتر از انتهای آن است.

11

گزینه 2

مواد محلول در چربی(ویتامینها و چربی) جذب سلولهای
پوششی استوانهای تک الیه میشوند ،این سلولها روی غشای
پایه قرار دارند(غشای پایه دو بافت را بهم متصل میکند).
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بخش برون ریز پانکراس قویترین آنزیم های
گوارشی را ترشح میکند اما لیموترشی های عزیز دقت کنند
که پانکراس جزء از لوله گوارش نیست بلکه از ضمائم است.

lim
oo

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :حرکات لولهی گوارش ()204

سطح سوال  :متوسط

گزینه  )3از ترکیبات معدنی به آب و یونها میتوان اشاره
کرد که آب بدون صرف انرژی و طی فرآیند اسمز جذب میشود.
گزینه  )4در پرز دو نوع شبکه مویرگی داریم یکی لنفی و
دیگری خونی است ،فقط شبکه مویرگی خونی مواد جذب شده را به سیاهرگ منتقل و از سیاهرگ باب به کبد منتقل میشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :مفاهیم روده و معده ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

8
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آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 3

صفرا توسط کبد ساخته میشود و از طریق مررا ابتدا به کیسه ی صفرا میرود تا غلیظ شود و س س از طریق مررای خروجی کبد وارد دوازدهه
میگردد در این بیمار کی سه صفرا بردا شته شده ا ست و صفرا م ستقیما از کبد از طریق مررا وارد دوازدهه می شود و در روده تحت تاثیر
آنزیمهای گوارشی قرار میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه ی )۱ویتامین دخیل در انعقاد خون ویتامین  Kه ست که این ویتامین عالوه بر روده باریک در رودهی بزرگ هم که تو سط باکتریها
تولید میشوند ،جذب خون میگردند.

گزینه ی  )۴میدونیم که صفرا در کیسه صفرا غلیظ میشه فشار اسمزی اون زیاد میشه اما در این شخص کیسه صفرا رو برداشتند.

m

آنالیز سوال

گزینه ی  )۲صفرا از طریق مررای خروجی کبد وارد دوازدهه می شود زیرا این مرراها م سدود ن شدند در این شخص صفرا فقط به کی سه
صفرا نمیره چون کیسه صفراش و باجراحی برداشتند.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،مفهومی

سطح سوال  :نسبتا سخت

سبک سوال  :کیس استادی صفرا ()204

 -1رسوب کلسترول (نه لسیتین) در کیسهی صفرا با مجاری خروج آن سنگهای صفرا ایجاد میکند.
 -2انسداد مج اری خروج صفرا توسط سنگ صفرا و یا عدم ترشح صفرا یا اختالل در تولید آن میتواند سبب اتفاقات زیر شود:
.b

لیپاز پانکراس نمیتواند به خوبی بر لیپیدها اثر کند بنابراین لیپیدها خوب هضم و جذب نمیشوند.

.c

دیگر ویتامینهای محلول در چربی ) (D, A, K, Eجذب مویرگهای لنفی نمیشوند.

h.

.a

ذرات ریز چربی در آب پراکنده نمیشونند و امولسیون تشکیل نمیشود.

rs

ایتسگاه آموزشی این تست

co

سنگ صفرا

تذکر :در رودهی باریک مواد لیپیدی و ویتامینهای محلول در چربی هیچگاه جذب خون نمیشوند.
.e

مدفوع بیرنگ میشود (چون مواد رنگی صفرا وارد روده نمیشود).

.f

ممکن است یرقان یا زردی رخ دهد.

.g

کاهش جذب ویتامین  Kمیتواند سبب اختالل در انعقاد خون شود.

to
o

.d

حرکات دودی روده تا حدودی کاهش مییابد (چون امالح صفرا وارد روده نمیشوند).

یادآوری :در رودهی بزرگ مقداری ویتامین  Kجذب خون میشود.
.h

عدم جذب ویتامین  Dمنجر به کاهش جذب کلسیم میشود.

.i

مقدار مواد رنگی در خون و ادرار افزایش یافته و رنگ ادرار تیره میشود.

lim
oo

ترکیب :در صورت کاهش کلسیم خون فعالیت غدد پاراتیروئید افزایش مییابد.

توجه :بیماریهای ماالریا ،دیفتری ،هپاتیت  Bو یا بیماریهای خونی و کبدی میتواند سبب بروز موارد باال شود.
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گزینه 3

اولین محل ذخیره موقتی غذا در کرم خاکی چینه دان است ،چینه دان در ملخ بعد از بعد
مری قرار دارد که مری نمیتواند محل گوارش
مکانیکی باشد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2دومین محل گوارش مکانیکی در ملخ سنگدان است که در گنرشک بعد
از معده قرار دارد ،معده در گنرشک اولین محل گوارش مکانیکی میباشد.
گزینه  )3اولین گوارش شیمیایی در گنرشک معده است که در ملخ بعد از سنگدان
قرار گرفته است ،سنگدان در ملخ دومین محل گوارش مکانیکی غذاست
گزینه  )3اولین گوارش در گاو گوارش مکانیکی است که از دهان شروع میشود ،دهان در گنرشک اولین محل لوله گوارش است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی

سبک سوال  :لولهی گوارشی جانوران ()204

سطح سوال  :سخت

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  4آبان  97قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3
سلولهای ：Cسلولهای اصلی (پپتیک)

سلولهای ： Aسلولهای موکوزی سلولهای  : Bسلولهای حاشیه ای

سلولهای حا شیهای و ا صلی سلول های غددبرون ریزند و موادی که می سازند را به درون مررا تر شح میکنند و برای تر شح مواد نیاز به آزاد
سازی یون کلسیم دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )۱سلول های موکوزی برای غدد درون ریز (غدد ترشح کننده ی گاسترین)گیرنده اختصاصی ندارند اما سلول های اصلی دارای گیرنه
هستند و گاسترین روی انها تاثیر میگذارد و باعث ترشح انزیم ها میشود
گزینه  )۲هم سلولهای موکوزی و هم سلولهای حاشیه ای دارای دارای دستگاه غشای درونی گسترش یافته هستند .زیرا کار این سلول ها
تر شح ا ست سلولهای ا صلی آنزیم تر شح میکنند و سلولهای حا شیهای فاکتور داخلی معده و برای تر شح مواد باید د ستگاه غ شای درونی
مخصوصا دستگاه گلژی و شبکهی آندوپالسمی زبر گسترده داشته باشند.
پپسین در نتیجه ی شکستن پپسینوژن به وسیله ی  HCLو پپسین حاصل میشود وپپسین هیدرولیز پروتیین ها را در لوله ی
گوارش آغاز میکند.

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )۴سلولهای  Cپ سینوژن ترشح میکنند نه پ سین.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،مفهومی

سبک سوال  :غدد برون ریز معده ()204

سطح سوال  :نسبتا سخت

rs

 .aسلولهای ترشح کنندهی موسین (سلولهای موکوزی):

در سراسر سطح داخلی معده وجود دارند -با ترشح خود یک الیهی ضخیم ،چسبنده و قلیایی موکوزی ایجاد میکنند( .موسین  +آب← الیهی
موکوزی)

نکته :سلولهای موکوزی در سراسر معده یافت میشود.

to
o

ایتسگاه آموزشی این تست

h.

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:

نکته :طبق شکل ( )4-7سلولهای موکوزی در قسمت باالیی حفرههای معده قرار دارند و تعداد آنها کمتر از سلولهای حاشیهای و اصلی است.
یادآوری :سلولهای ترشح کنندهی موسین در سراسر لولهی گوارش ،مجاری تنفسی ،مجاری ادراری و واژن حضور دارند.

.b

سلولهای اصلی:

مانند سلولهای موکوزی در سراسر سطح داخلی معده حضور دارند -وظیفهی آنها ترشح آنزیمهای شیرهی معده است.

lim
oo

نکته :طبق شکل ( )4-7سلولهای اصلی در سرتاسر طول حفرههای معده حضور دارند و تعداد آن از سلولهای حاشیهای و سلولهای موکوزی بیشتر
است.

نکته :سلولهای اصلی چون آنزیمهای ترشحی (پروتئین ترشحی) میسازند پس شبکهی آندوپالسمی زبر گسترده و جسم گلژی فراوانی دارند.

 .cسلولهای حاشیهای:
در قسمتهای دور از پیلور حضور دارند -اسید کلریدریک ) (HClفاکتور داخلی ترشح میکنند.
نکته :طبق شکل ( )4-7سلولهای حاشیهای بزرگتر از سلولهای اصلی و موکوزی هستند -هستهی درشتی دارند ( -آزمون زیست شناسی لیموترش) در
بخش پایینی حفرههای معده (و دور از پیلور) قرار دارند.
نکته :در سلولهای حاشیهای و اصلی برای هورمون گاسترین گیرنده وجود دارد اما مواظب باشید اثر گاسترین بر سلولهای حاشیهای بیشتر از
سلولهای اصلی است.
تذکر :در سلولهای موکوزی برای هورمون گاسترین گیرنده وجود ندارد.
نکته :غدههای برون ریز معده متشکل از سه نوع سلول اصلی (پپتیک) حاشیهای و موکوزی است.
ترکیب :غدد برون ریز ترشحات خود را به مجرا (ساختار لوله مانند) میریزند.

 -2سلولهای درون ریز معده هورمون گاسترین سنتزو ترشح میکنند .این سلولها:
 .aدرون غدههای مجاور پیلور قرار دارند .هورمون گاسترین به جریان خون میریزند.
 .bسلولهای حاشیهای و اصلی سلولهای هدف هورمون گاسترین هستند.
نکته :هورمون گاسترین در معده ساخته و ترشح میشود و در معده دارای گیرنده و سلولهای هدف است.
ترکیب :دستگاه درون ریز شامل غدد درونریز و سلولهای درونریز است .مغز ،معده ،رودهی باریک و کلیه جزء دستگاه درون ریز هستند.
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:11

آزمونهای زیست لیموترش

15

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

در د ستگاه تنف سی پرندگان ،در زمانی که میزان هوای درون د ستگاه تنفس کمترین مقدار خود را دارد یعنی در طی بازدم که فقط درون شش هوا
یافت میشود ،با ایجاد فشار منفی در ششها ،هوا از کیسههای هوادر عقبی وارد آن میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1طی دم ،همهی هوای غنی از اکسیژن که در کیسههای هوادار (کیسههای هوادار عقبی) وجود دارد ،از طریق نای تامین میشود.
تذکر  :در طی دم 77 ،درصد هوای تهویه نشده (غنی از اکسیژن) وارد کیسههای هوادر عقبی میگردد.
گزینه  )3در طی بازدم که هوای کی سههای هوادار عقبی به ششها وارد میگردد ،هوای کم اک سیژن (نه بدون اک سیژن) از کی سههای هوادار جلویی
خارج میشود.

m

گزینه  )4طی بازدم ،همهی هوای تهویه نشدهی کیسههای هوادار عقبی مستقیما و بدون عبور از نای به ششها منتقل میگردد.
دستگاه تنفس پرندگان

co

آناتومی و ساختار دستگاه تنفس پرندگان
 -۱شامل حفرهی بینی ،یک عدد نای ،دو عدد شش و  9عدد کیسهی هوادار میباشد.
 -2دربارهی ششها باید مطالب زیر را بدانیم:

rs

h.

 .aدر هر پرنده دو عدد شش وجود دارد.
 .bیکی از ششها در سمت چپ و دیگری در سمت راست قرار گرفته است.
 .cدیوارهی ششها انعطاف پذیر بوده و در حین دم و بازدم کمی حرم آنها تغییر میکند.
 .dتبادل گازهای تنفسی ) (O1, CO1درون ششها صورت میگیرد .بنابراین در ششها مقدار زیادی مویرگ وجود دارد.
 -1در پرندگان  9عدد کیسهی هوادار وجود دارد که یکی از آنها بین دو نیمهی بدن مشترک است.
بنابراین محل قرارگیری کیسههای هوادار به صورت زیر است:

to
o

دو جفت ( ۴عدد) سمت راست -دو جفت ( ۴عدد) سمت چپ -یکی مشترک بین دو نیمهی بدن

 -3انبساط کیسههای هوادار ،درون کیسهها فشار منفی ایراد شده و هوا وارد آنها میشود .با انقباض کیسهها فشار هوای درون کیسهها افزایش
یافته و هوای آنها تخلیه میشود.
 -۴از  9عدد کیسهی هوادار  ۴عدد جزء کیسههای هوادار عقبی و  ۶عدد جزء کیسههای هوادار جلویی هستند .در ضمن یکی از کیسههای جلویی
بین دو نیمهی بدن مشترک میباشد.
 -5کیسههای هوادار عقبی:
 .aدر طی دم نای هوای تهویه نشده دریافت میکنند.
.b

هوای موجود در آنها سرد و پر اکسیژن است.

lim
oo

تذکر :در کیسههای هوادار تبادل گازهای تنفسی صورت نمیگیرد.

 .cمقدار اکسیژن موجود در هوای آنها بیشتر از ششها و کیسههای هوادار جلویی است.
 .dدارای دیوارهی انعطاف پذیر با توانایی تغییر حرم ،انبساط و انقباض هستند.
 .eنسبت به ششها و کیسههای هوادار جلویی ،به دم جانور نزدیک است و از دهان دورتر میباشد.
 -6کیسههای هوادار جلویی:
 .aدر طی دم از ششها هوای تهویه شده دریافت میکنند.

 .bهوای ورودی به کیسههای هوادار جلویی گرم و کم اکسیژن همراه با  CO2باال میباشد.
.c

مقدار  CO1آن بیشتر از هوای موجود در کیسههای هوادار عقبی است.

 .dنسبت به شش و کیسههای هوادار عقبی از دم دورتر بوده و به دهان نزدیکتر میباشد.
 .eدیوارهی آنها انعطاف پذیر بوده و دارای قابلیت انبساط ،انقباض و تغییر حرم هستند.
 -7جهت جریان هوا در دستگاه تنفس پرندگان:
 .aجهت حرکت هوا در ششهای پرندگان همیشه یک طرفه بوده و از عقب به سوی جلو میباشد.
 .bجهت حرکت هوا در نای و کیسههای هوایی دو طرفه میباشد.
نکته :کیفیت هوایی در کیسههای هوادار جلویی با عقبی متفاوت بوده و کیسههای هوادار جلویی کم اکسیژن اما کیسههای هوادار عقبی پر اکسیژن
هستند.
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گزینه 4

با توجه به شکل ،بخش  : Aسرخرگ ش شی ،بخش  : Bسیاهرگ ش شی ،بخش  : Cکی سههای هوایی ،بخش  : Dشبکهی مویرگی
اطراف کیسههای هوایی است.
در هنگام دم ،به منظور بازشدن کیسههای هوایی ،کشش سطحی مایع سطح آنها باید
کاهش یابد( .به کمک سورفاکتانت)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1سیاهرگ خروجی از شبکهی مویرگی سطح تنفسی (خون روشن)
را به قلب برمیگرداند ،این سیاهرگها تحت مکش قفسه سینه میتوانند
خون بیشتری را وارد دهلیز چپ کنند.

m

گزینه  )2در شبکهی مویرگی اطراف کیسههای هوایی CO1 ،از شبکهی
مویرگی به داخل مایع میان بافتی انتشار مییابد ،ولی در سایر شبکههای
مویرگی بدن ،برعکس رخ میدهد.

co

گزینه  )3سیاهرگ خروجی از شبکهی مویرگی در سطح تنفسی حاوی
خون روشن و غنی از اکسیژن باال است( .خون سرخرگ بندناف جنین انسان،
تیره و دارای تراکم باالی دی اکسید کربن است).

17

گزینه 4

مبحث سوال  :سطح تنفسی انسان ()205

h.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی و مفهومی  ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی سایر گزینهها :

rs

در کرم خاکی و پالناریا سطح تنف سی پو ست بدن ا ست که انت شار گازهای تنف سی از مویرگهای سطحی پو ست صورت میگیرد ،کرمها گردش
خون بسته دارند ،در جانوران دارای گردش خون باز (همولنف) ،مواد غذایی مستقیما بین خون و سلولها مبادله میشود.

to
o

گزینه  )1در کرمها و ماهی ها سطحی تنف سی در خارج از بدن قرار گرفته ا ست ،در این جانوران گردش خون از نوع ب سته ا ست ،بنابراین در
انتهای شبکهی مویرگی ،فشار اسمزی بیشتر از فشار ترواشی است.

گزینه  )2در کرمها و ماهیها ،به ترتیب پوست و آبشش محل دفع مواد زائد (آمونیاک) است ،در ماهیها که نوعی مهرهدار محسوب میشوند
چهار نوع بافت اصلی (پوششی ،پیوندی ،ماهیچهای و عصبی) دیده میشود.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی

ایتسگاه آموزشی این تست

lim
oo

گزینه  )3حشرات (تنفس نایی) و مهرهدارانی که دارای شش هستند ،سطح تنفسی در درون بدن قرار دارد ،در حشرات اسکلت از نوع خارجی
(کیتین) و در مهرهداران درونی و از جنس استخوان (ماهی غضروفی از جنس غضروف) است.
سبک سوال  :لولهی گوارشی جانوران ()204

سطح سوال  :سخت

سطح تنفسی از نوع آبشش
ویژگی عمومی جانوران دارای آبشش
 -۱ماهیها ،دوزیستان نابالغ و خرچنگ دراز دارای آبشش هستند.
 -1همهی جانورانی که آبشش دارند ،درون آب زندگی میکنند.
 -3آبشش محل تبادل گازهای تنفسی و دفع آمونیاک میباشد.

 -۴در جنین همهی مهرهداران حفرهی گلویی وجود دارد .حفرهی گلویی در ماهیها و دوزیستان نابالغ به آبشش تبدیل میشود .اما در سایر
مهرهداران تحلیل میرود و اندام وستیریال محسوب میشود.
 -۶دارای گلبول قرمز و هموگلوبین هستند.

ویژگی آبشش
 -۱اکسیژن محلول در آب از سطح آبششها وارد مویرگهای آبشش میشود.
 -1دی اکسید کربن در خالف جهت اکسیژن از مویرگها به درون آب انتشار مییابد.
 -3در نبود آب رشتههای آبششی به هم میچسبد و آبششها قادر به جذب اکسیژن موجود در هوا نیستند.
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میتوان گفت در ماهی ساختار زیر وجود دارد:

سرخرگ

شبکهی مویرگی آبشش(سطح تنفس)

سرخرگ (خون روشن)

 -3در ماهیها استخوانی معموأل چهار جفت کمان آبششی و صدها هزار مویرگ آبششی وجود دارد.
 -۴ماهی از طریق دهان خود آب را وارد دهان کرده و س س از بین کمانهای آبششی و رشتههای آبششی عبور میدهد .در این حالت اکسیژن در
جهت شیب غلظت از آب وارد مویرگ های آبششی شده و دی اکسید کربن از مویرگ های آبششی خارج شده و وارد آب میشود ( آزمون زیست
شناسی لیموترش) و س س آب از آبشش خارج میگردد.
نکته :جهت حرکت آب در آبشش و جریان خون در مویرگهای آبششی عکس یکدیگر میباشد .این موضوع سبب شده است که کارایی آبشش
ماهی حداکثر باشد.

m
co
h.
 -1دربارهی ماهیها مطالب زیر را آوردیم:
 )aانواع ماهیهای کتاب درسی عبارتند از:

to
o

rs

ترکیبی باشیم

دلقک ماهی -مارماهی -گربه ماهی -الم ری -ماهی استخوانی -کوسه ماهی -ماهی خاردار -ماهی آزاد
 )bهمگی دارای آبشش ،گردش خون بسته و ساده ،قلب دو حفرهای (دهلیز و بطن) ،هستند.
 )cموفقترین مهرهداران زند بوده و فراوانترین مهرهداران آبزی هستند.

lim
oo

 )dهمگی دارای حفرهی گلویی (حاوی آبشش) هستند.

 )eبعضی دارای اسکلت غضروفی (کوسه ماهی) و بعضی دیگر دارای اسکلت استخوانی هستند.
 )fماهیهای استخوانی معموأل  4جفت کمان آبششی دارند.

 )gلب بویایی ماهی در مقایسه با لب بویایی انسان نسبت به مغز بزرگتری میباشد.
 )hبیشتر آنها (به جز نوعی کوسه ماهی) دارای لقاح خارجی هستند.
)i

بسیاری از آنها دارای بادکنک شنا هستند.

 )jبسیاری از ماهیها آمونیاک و بعضی از ماهی استخواهی اوره دفع میکنند.
نکته :آمونیاک و اوره برخالف اوریک اسید ،حلقه ندارند.

 .Kدر کانال جانبی خود دارای گیرندههای مکانیکی (سلولهای مژکدار) میباشند.

 .Lدر کانال جانبی مارماهی و گربه ماهی هم گیرندهی مکانیکی و هم گیرندهی الکتریکی وجود دارد.
 .mبعضی از ماهی دارای رفتار الگوی عمل ثابت و بعضی دارای نقش پذیری (ماهی آزاد) هستند.
تذکر :دلفین و وال جز پستانداران بوده و شش دارند.
یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای تنفس رو بترکونی و خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با
برنامهای سااادک که یای  QRرو اسا م می کنه ،تیااویر م اب رو اسا نو کنی و یای وییبوی تیفای تنفس در
انسان رو بفینی
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گزینه 2

در صورتی که طول تارهای ماهیچهی بین دندهای بازدمی  ،افزایش یابد ،به معنی در حالت ا ستراحت بودن این ماهیچهها ست که بازهم ن شان از
حالت دم در تنفس دارد ،در طی دم هوای جاری وارد مراری تنف سی می شود و آن بخ شی در مراری تنف سی باقی میماند و به سطح تنف سی
نمیرسد ،هوای مرده است ،این هوا در تماس با الیهی مخاطی مراری تنفس قرار دارد.
تذکر مهم  :کیسههای هوایی جزء مراری تنفسی محسوب نمیشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در صورتی که طول تارهای ماهیچهی بین دندهای دمی ،کاهش یابد ،به معنی در حالت انقباض بودن این ماهیچهها ست که ن شان
از حالت دم در تنفس دارد ،در هنگام دم تهویه نشده به مجاری تنفسی وارد میشود.
گزینه  )3در صورتی که طول تارهای ماهیچهی دیافراگم ،کاهش یابد ،به معنی در حالت انقباض بودن این ماهیچهها ست که نشان از حالت
دم در تنفس دارد ،حاوی ذخیره بازدمی در هنگام بازدم عمیق از کیسههای هوایی خارج میشود.

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی ،ترکیبی

مبحث سوال  :دستگاه تنفسی انسان ()205

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )4در صــورتی که طول تارهای ماهیچهی بین دندهای دمی ،افزایش یابد ،به معنی در حالت اســتراحت بودن این ماهیچههاســت که
نشان از حالت بازدم در تنفس دارد ،در هنگام بازدم تهویه شده از مجاری تنفسی خارج میشود.
سطح سوال  :نسبتا سخت

مکانیسم تنفس

دم و بازدم نتیرهی تبعیت ششها از حرکات قفسهی سینه است.
مراحل بروز دم در انسان:

h.

 -1دم

 -۱عضالت بین دندهای دمی (عضالت بین دندهای -خارجی) و دیافراگم منقبض میشوند.

rs

 -1با وقوع انقباضات مذکور ،جناغ رو به جلو و دندهها رو به باال و بیرون حرکت میکنند.

to
o

نکته :با وقوع ۱و  1حرم قفسهی سینه افزایش مییابد.
 -۴هنگامی که هوا وارد کیسههای هوایی میشود سورفاکتانت کشش سطحی درون کیسههای هوایی را کاهش میدهد و سبب تسهیل باز شدن
کیسههای هوایی در هنگام دم میشود.
نکته :در هنگام دم عضلهی دیافراگم از حالت گنبدی شکل خارج شده و مسطح میشود.در این حالت حرم قفسهی سینه افزایش و حرم حفرهی
شکمی کاهش مییابد.
 -2بازدم

نکته :با وقوع  ۱و  1حرم قفسهی سینه کاهش مییابد.

lim
oo

 -۱عضالت بین دندهای بازدمی به حالت انقباض در میآیند.
 -1دیافراگم به حالت استراحت در میآید یعنی گنبدی شکل میشود.

نکته :در طی بازدم جناغ به طرف عقب ،دندهها به سمت پایین و داخل حرکت میکنند.

نکته :فشار جنب همیشه منفی است .در حین دم این فشار منفیتر میشود و در حین بازدم از مقدار فشار منفی پردهی جنب کاسته میشود.
نکته :وزن قفسهی سینه تمایل ششها که روی خود بخوابند و کشش سطحی درون کیسههای هوایی موارد دیگری هستند که در بازدم
مؤثر هستند.

چند تا نکته:
 -0دیافراگم در تنفس آرام و طبیعی مهمترین نقش را در حرکات ششها دارد.

 -1در تنفس شدید ،انقباض عضالت شکم (راست شکمی و  )...سایر نیروهای مؤثر در دم و بازدم را تقویت میکند.
 -3به ماهیچههایی که قفسهی سینه را باال میبرند و حرم آن را افزایش میدهند میگن ماهیچههای دم.
 .bدیافراگم
مثال .a :ماهیچههای بین دندهای -خارجی
 -۴ماهیچههایی که قفسهی سینه را پایین میبرند ،ماهیچههای بازدم به حساب میآیند.
مثال :ماهیچههای بین دندهای داخلی

 -۶در طی دم عمیق ،فشار جنب منفیترین حالت ممکن است در طی بازدم عمیق فشار جنب افزایش مییابد مواظب باشید در هر دو حالت فشار
جنب از فشار هوا در ریهها و جو کمتر بوده و منفی است
 -۵فعالیت ماهیچههای دمی بیشتر از ماهیچههای بازدم نیاز به مصرف انرژی و  ATPدارد.
 -7بصل النخاع بسیاری از اعمال حیاتی مربوط به فعالیتهای بدن مانند تنفس و ضربان قلب تنظیم میکند.
 -8موارد زیر سبب افزایش تعداد تنفس میشوند:
.a

تحریک اعصاب سم اتیک

 .bترشح اپی نفرین (آدرنالین)

 .cپرکاری تیروئید
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گزینه 4

هر آنزیم محدود کننده در جایگاه تشخص خود همواره به تعداد برابری باز پورین و پریمیدین دارد( .چون اگر یادتون باشه در رشتههای  ،DNAمقابل
هر باز پورین ،باز پریمیدین متناسب با آن قرار میگیرید ،از طرفی این که دیگر خیلی واضح است که در  DNAتعداد بازهای پورین و پریمیدین باهم
برابر است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1آنزیم محدودکننده میتوانند بیش از یک جایگاه تشخیص داشته باشد.
گزینه  )2آنزیم محدودکننده در هر رشته  DNAپیوند دو نوکلئوتید مشابه با رشته دیگر را میشکند.
گزینه  )3آنزیم محدودکننده پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای مراور را هیدرولیز میکند.

آنالیز سوال

m

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،تحلیلی

20

مبحث سوال  :آنزیم محدود کننده ( )402سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

co

در مرحله کلون کردن آنزیم های RNAپلی مراز و هلیکاز درحال فعالیت هستند که هر دو اینها دارای اپران خاص خود هستند ( آزمون زیست شناسی
لیموترش) پس درنتیره اپران آن در نبود پروتیین مهار کننده فعال میشود چون آنزیم RNAپلی مراز راهش باز شده میتواند رونویسی کند.
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1در تهیه نوترکیب آنزیم لیگاز ومحدودکننده فعالیت دارند که تنها محدود کننده وکتور را تحت تاثیر قرار میدهد.
گزینه  )3در مرحله غربال کردن این اتفاق رخ نمیدهد و این مربوط به مرحله برش دی ان ای و تهیه دی ان ای نوترکیب است.

21

گزینه 4

مبحث سوال  :آنزیم های مهندسی ژنتیک ( )402سطح سوال  :نسبتا سخت

to
o

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،دامدار

rs

گزینه  )4در این مرحله از آنزیم محدود کننده استفاده میکنیم و جایگاه تشخیص آنزیم محدود کننده به صورتی است که نمیشه گفت در ژن
خارجی بلکه باید انتهای ژن خارجی و دی ان ای اصلی در کنار هم باشند و یک جایگاه فعال حاصل شود و هر نیمه به تنهایی معنا ندارد.

محصول ژن هرچه باشد(پلی نوکلوتیدی در صورت  rRNAیا  tRNAبودن یا پلی پ تیدی در صورت پروتئین) در هرحال قابلیت همانندسازی ندارد
چون تنها این  DNAاست که قادر به همانندسازی است.

lim
oo

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1طبق متن کتاب درسـی به صـراحت اشـاره شـده که انتهاهای چسـبنده بدون دخالت آنزیمی به هم میچسـبند (از طریق پیوندهای
هیدروژنی)
گزینه  )2در مرحله کلون کردن DNAپلی مراز و هلیکاز از کل رشته  DNAهمانندسازی میکند که جایگاه آغاز همانندسازی نیس همچنین
گزینه  )3گزینه سه که مربوط به مرحله تهیه  DNAنوترکیب است اگر وکتور مورد استفاده باکتریوفاژ باشد فاقد ژن مقاومت نسبت به آنتی
بیوتیک خواهد بود.

22

گزینه 3

با توجه به شکل  :آنزیم های ابتدای حیات اکثرا جنسی از  RNAداشتند ،بنابراین میتوان گفت آنزیم های شکل مقابل می توانند پروتئینی
نبوده و فاقد آمینواسید در ساختار خود باشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در ابتدای حیات آنزیم  ІІІزودتر از سایر آنزیم ها به وجود آمده است زیرا ابتدا از مادهی  Aاستفاده میشد و س س مادهی  Zکه
برای اینکار آنزیم  ІІІپدید آمده بود به همین ترتیب ادامه یافت تا به آنزیم  Іرسید.
گزینه  )2کاهش غلظت  zسبب ایرادآنزیم نمیشود!!!بلکه این آنزیمها بوسیله جهش هایی در ژن بوجود میآیند.به مرور زمان غلظت z
کاهش یافته ،و جهشهایی در ژن باعث میشود که ترکیب  zرا از ترکیب  Yبسازد.
گزینه  )4در صورت جهش در آنزیم  ІІغلظت مادهی  Yکه قبل از فعالیت این آنزیم قرار دارد زیاد میشود.

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  4آبان  97قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

در انقراض گروهی دوم  %33از جانداران ازبینرفتند درحالی که در انقراض پنرم در حدود  ۵۶میلیون سال پیش %67 ،گونه های خشکی
منقرض شدند ،شدت انقراض دوم زیاد بود ( .انقراض پنجم از شدت کمتری نسبت به سایر انقراض ها برخوردار است)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1خزندگان پس از انقراض دوم پا به خشکی گذاشتند و اولین مهرهداران تخمگذار در خشکی محسوب میشوند ،خزندگان پس از
انقراض دوم و در حدود  3۶7میلیون سال پیش پا به خشکی گذاشتند و از  311میلیون سال پیش با تغییر اقلیم و سازگاری بیشتر با محیط(
آزمونهای زیستشناسی لیموترش) داشتند( .انقراض سوم  1۴۶سال پیش رخ داد)و در انقراضهای سوم وچهارم سازگازی زیادی با محیط داشتند.
گزینه  )2در انقراض دوم گونههای ماهیها و دوزیستان قادر به تشخیص آن بودند در صورتی که در انقراض سوم خزندگان نیز بهوجود
آمده بودند و میتوانستند آن را تشخیص دهند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

24

گزینه 1

co

آنالیز سوال

m

گزینه  )4در انقراض اول فقط ماهیها حضور داشتند و جانور مهرهداری بر روی خشکی حضور نداشت تا دارای حفرهی گلویی باشد ،دوزیستان
بعد از انقراض اول پا به خشکی گماشتند.
مبحث سوال  :انقراضهای گروهی ()403

سطح سوال  :نسبتا سخت

h.

اولین جاندارانی که رابطه همیاری تشکیل دادند ،قارچ و جلبک بودند به صورت گلسنگ ،موفقترین و متنوعترین جانوران در طول تاریخ،
حشرات بودند ،همه این جانداران دارای میتوکندری ( جلبک کلروپالست نیز دارد) و تقسیم دوتایی در سلولهای این جانداران صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :

rs

گزینه  )2اولین مهرهداران ساکن خشکی ،دوزیستان و نخستین فتوسنتزکنندگان ،سیانو باکتریها بودندRNA ،های حاصل از رونویسی انواع
مختلف دارند sRNA -4 rRNA -3 tRNA -2 mRNA -0 :هستند که فقط mRNAها حاوی کدونهای آمینواسیدها هستند.

to
o

گزینه  )3اولین سلولهای ایرادکنندهی رابطهی همزیستی ،پروکاریوت بزرگ بیهوازی و باکتریهای هوازی بودند ،این رابطه همزیستی از

نوع انگلی بود ،نخستین تخمگذاران در خشکی ،حشرات بودند ،حشرات میتوانند میوز بدهند و ساختار تتراد را تشکیل دهند ولی باکتریها؟؟؟
مگه داریم اصال؟
گزینه  )4اولین جانوران دارای گردش خون مضاعف ،دوزیستان و متنوعترین و فراوانترین مهرهداران نیز ماهیها بودند ،در ماهیها حفرهی
گلویی اندامی همولوگ بوده و تا آخر عمر حفظ میشود ( .دارای ساختار خاص و عملکرد است) (( منشاء آبشش ))

آنالیز سوال

25

lim
oo

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :انقراضهای گروهی ()403

گزینه 3

سطح سوال  :نسبتا سخت

میکروسفرها وکواسروات ها ساختاری دوالیه و شبیه به غشای سلول دارند و توانایی تقسیم شدن( وانهزنی)دارند
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1کواسروات ها از لیپید ساخته شدهاند ولی فاقد  RNAبوده و همواره زنده محسوب نمیشوند و توانایی
انتقال صفت به نسل بعد را ندارند ،میکروسفرها ،می توانند انتقال صفات به نسل بعد را انرام دهند در صورتی که دارای

 RNAباشند همانطور که میدونید همهی میکروسفرها زنده و دارای  RNAنیستند ( .برخی این ویژگی را دارند)

گزینه  )2میکروسفرها از آمینواسید ساخته شدهاند و کواسرواتها نیز از لی ید ولی کواسرواتها گاها دارای آمینواسید
در ساختار خود هستند ،ولی یادتون باشه مونومر اولین مولکول خودهمانندساز ( )RNAنوکلئوتید است که در
ساختار هیچکدام یافت نمیشود.
گزینه )4کواسرواتها فاقد فعالیت متابولیسمی بوده ولی میکروسفرهای درصورتی که حاوی  RNAدر
ساختار خود باشند میتوانند مسیرهای متابولیسمی خود را کنترل کنند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :میکروسفرها ()403

سطح سوال  :نسبتا سخت

16

:17

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

مولکول های غیرآلی اولیه شامل آمونیاک و متان و نیتروژن و هیدروژن منشاء تولید مولکول های آلی ساده نظیر آمینو اسیدها و
نوکلئوتیدها در دو الگوی حباب و سوپ بنیادین بودند RNA ( .اولیه از جنس نوکلئوتید بود)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در الگوی سوپ بنیادین تولید مولکولهای آلی پیچیده درون اقیانوس صورت میگرفت ( .برای الگوی حباب درون جو)
گزینه  )2با ترکیدن حباب در سطح اقیانوس مولکول های آلی ساده وارد جو می شدند.
گزینه  )3در الگوی حباب الیهی اوزونی وجود نداشت ( .در الگوی سوپ بنیادین در زمان تشکیل زمین الیهی اوزون وجود داشت)

27
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آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار
گزینه 3

مبحث سوال  :پیدایش حیات ()403

سطح سوال  :نسبتا سخت

اندازهی اغلب باکتریها مشابه میتوکندریها و کلروپالستها

co

است( .یه سری باکتری وجود دارند که یه پا غوال برای خودشون)
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1طبق کتاب درسی ریبوزومهای باکتریها و

میتوکندریها و کلروپالستها از نوع ریبوزومهای ساده
و کوچک است.

rs

گزینه  )2باکتریها و میتوکندریها و کلروپالستها

تقسیم دوتایی دارندو چرخهی سلولی در آنها دیده نمیشود
بنابراین فاقد هرگونه نقطهی وارسی هستند.

تعیین میکنند که دارای میتوکندری بودند ،درون میتوکندری و
باکتری  DNAحلقوی یافت میشود DNA ،حلقوی دارای بار
است ولی قطبیت ندارد!!

آنالیز سوال
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گزینه 4

مبحث سوال  :پیدایش حیات ()403

سطح سوال  :نسبتا سخت

lim
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نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

to
o

گزینه  )4منشاء سلولهای جانوری ،را سلولهای پیشیوکاریوت

انقراض گروهی که قبل از پیدایش نخستین مهرهداران تخمگذار (خزندگان) در خشکی رخ داد ،انقراض گروهی دوم بود که منرر به انقراض
 %33گونه ها شد.آخرین انقراض گروهی رخ داده ،انقراض پنرم یعنی در حدود  ۵۶میلیون سال پیش بوده ،در هنگام انقراض دوم هیچ پستانداری (
آزمونهای زیستشناسی لیموترش) بر روی خشکی وجود نداشت و هنوز اشتقاق نیافته بود ،پستانداران (دارای پردهی دیافراگم کامل) از خزندگان
اشتقاق پیدا میکنند.در طی انقراض پنجم هم پستانداران حضور داشتند به همین خاطر بود که پس از انقراض فراوانی آنها نسبت به قبل افزایش
یافت!
بررسی سایر گزینهها :

گزينه  )1در انقراض دوم ،حشرات بر روی خشکی حضور داشتند و توانایی تخمگذاری در خشکی را داشتند ( .اولین تخمگماران خشکی  :حشرات )
گزينه  )2در انقراض دوم ،دوزیستان بر روی خشکی حضور داشتند ،دوزیستان میتوانند چهار اندام حرکتی را داشته باشند.
گزينه  )3همهی مهرهداران دارای اسکلت درونی هستند ،انقراض اول رو فقط ماهیها درک کردند و انقراض دوم را ماهیها و دوزیستان!

آنالیز سوال

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

مبحث سوال  :انقراضهای گروهی ()403

سطح سوال  :نسبتا سخت

پیش آزمون ویژه مرحلـــــه  4آبان  97قلم چی
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گزینه 3

در فرآیندهای مهندســی ژنتیک به منظور کلون کردن ژن فاکتور انعقادی  ،IIIIپس از آن که  DNAنوترکیب جذب باکتریها شــود ،فرآیند تکثیر
ژن بیگانه در جاندار میزبان صورت میگیرد که طی آن همانندسازی  DNAرخ میدهد.
در همانندسازی  DNAدر دو راهیهای همانندسازی ،رشتههای  DNAبه کمک آنزیم هیلیکاز از یکدیگر جدا میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1در طی غربال کردن ،فرآیندهای سلولی در اغلب باکتریهایِ محیط کشت ،مختل میگردد.

آنالیز سوال

گزینه )2در مرحله تولید  DNAنوترکیب آنزیم محدودکننده به یک توالی خاص از وکتور متصل میشود.
گزینه )4در مرحله استخراج ژن ،پالزمید و ژن خارجی به کمک ژل از یکدیگر تفکیک میگردند.

نوع سوال  :استداللی و خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :مهندسی ژنتیک ()402

سطح سوال  :متوسط

نکته :وقتی از یک ژن نسخههای یکسان متعدد ساخته میشود ،میگویند آن ژن ،کلون شده است.

co

 DNA -0نوترکیب را در مراورت باکتری ها قرار میدهند تا آنها را جذب کنند.
نکته :باید از باکتریهایی استفاده کرد که پالزمید ندارند یعنی فقط یک  DNAحلقوی اصلی دارند.
نکته :تعداد کمی از باکتریها موفق به جذب  DNAنوترکیب میشوند.
 -1وقتی  DNAنوترکیب توسط باکتری جذب شد ،باکتری شروع به همانند سازی آنها میکند.

h.

ایتسگاه آموزشی این تست

m

کلون کردن ژن

ترکیب :در طی همانندسازی  DNAنوترکیب ،آنزیمهای  DNAپلیمراز و هلیکاز (وظیفهی آن شکستن پیوند هیدروژنی در  DNAاست) نقش دارند.
نکته DNA :نوترکیب میتواند مســتقل از  DNAاصــلی همانند ســازی کنند .بنابراین بعد از مدتی در یک باکتری ممکن استت بیش از یک DNA

rs

نوترکیب وجود داشته باشد.

ترکیبDNA :پلیمراز در طی همانند ســازی ممکن ا ست عمل ویرایش انرام دهد .بنابراین در طی همانندســازی حتما پیوند هیدروژنی شــکســته و
تشکیل ،پیوند فسفودی استر حتما تشکیل میشود .اما اگر ویرایش نیز صورت گیرد حتماً پیوند فسفودی استرنیز شکسته میشود.

to
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ترکیب :تشکیل و شکستن پیوند فسفودی استر در طی همانندسازی توسط DNAپلیمراز صورت میگیرد.
یاداوری :در هر  DNAحلقوی یک جایگاه آغاز همانند سازی و یک جایگاه پایان همانند سازی وجود دارد و معموال به ازای هر جایگاه آغاز همانند
سازی  2دوراهی همانند سازی ت شکیل می شود .در این حالت فرایند همانند سازی دو جهته بوده و جایگاه پایان همانند سازی مقابل جایگاه آغاز همانند
سازی قرار دارد.

lim
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 -3بعد از مدتی که همانندسازی صورت گرفت ،از  DNAنوترکیب نسخههای زیاد و یکسان تولید میشود .به این میگن کلون کردن ژن.

نکته :در طی کلون کردن ژن در باکتری ،آنزیمهای باکتریایی فعالیت میکنند این یعنی آنزیمهای باکتریایی از (قویترین جزوات زی ست شنا سی در سایت

لیموترش) روی ژن یوکاریوتی (ژن انسولین) همانند سازی میکنند.

تذکر :در یک باکتری ممکن اســت  DNAنوترکیب بیشتر از  DNAاصــلی همانندســازی شــود پس در یک باکتری ممکن ا ست ژن ان سولین و ژن
مقاومت به آنتی بیوتیک بیشتر از ژنهای  DNAاصلی مضاعف شوند.

نکته :چون در باکتری ژن خارجی (ژن انسولین) وجود دارد .به باکتریهایی که  DNAنوترکیب جذب کردهاند میگن جاندار تراژنی.

 30گزینه 4
جانداری که به عنوان واکسن مفید به کار میرود باکتری است ،باکتری که حاال واکسن مفید شدهاست به دلیل حضور ژن پروتئین سطحی ویروس
یا به اصطالح ژن آنتیژن ویروس بیماریزا ،جانداری تراژنی محسوب می شود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1برای ورود ژن به گیاه میتوان از روش م ستقیم یعنی تفنگ ژنی اســتفاده کرد که در این روش ژن مســتقیم به درون هســته شــلیک
میشــود و نیازی به تولید  DNAنوترکیب نیس ت و یا روش غیرم ستقیم یعنی تولید  DNAنوترکیب که روش ســاخت آن در کتاب توضــیح
دادهشدهاست.
گزینه  )2این نکته رو همیشه یادتون باشه ،ژن القاکنندهیتومور در پالزمید  Tiکه یک ژن باکتریایی است و درون اپران سازماندهی شدهاست،
همواره توسط  RNAپلیمراز ІІدرون سلولهای گیاهان بیان و رونویسی میشود.
گزینه  )3ژن القای کنندهی تومور هر سلول زندهی گیاهی را آلوده نمیکند ،برای مثال سلول های لولهی غربالی زنده ه ستند ولی چون فاقد
هسته هستد و فعالیت متابولیسمی ندارند ،پالزمید  Tiآن را آلوده نمیکند.
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آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آنالیز سوال

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

مبحث سوال :مهندسی ژنتیک ( )402سطح سوال  :متوسط رو به سخت
وکتورهای گیاهی

دامهای تست

 -۱تا چندین سال ،مهندسان ژنتیک وکتور مناسبی که بتواند ژنها را به گیاه انتقال دهد ،در دسترس نداشتند.
 -1تا این که آنان دریافتند که عامل گال نوعی پالزمید باکتریایی استتت .گال نوعی بیماری گیاهی استتت که باعج ایجاد
تومورهای بزرگ بر روی گیاه میشود .این پالزمید ،پالزمید ( Tiالقا کننده ایجاد تومور) نام دارد.
نکته :منظور از تومور ،تودههای سلولی است .بنابراین پالزمید  Tiدارای ژن ایراد کننده سرطان (در گروهی از گیاهان) است.
ترکیب :در طی سرطان سلول ها به طور غیر طبیعی تقسیم میشوند و تودههای سلولی ایراد میکنند.

m

 -۴با توجه به مطالب باال میتوان فهمید که پالزمید  Tiوقتی یک گیاه را آلوده کرد در نهایت سبب سنتز هورمونهای اکسین و سیتوکینین در
گیاه میشـود .وقتی مقادیر این هورمونها در گیاه بیش از حد طبیعی باشـد تقسـیم سـلولی (میتوز ی سـیتوکینز) و رشـد ابعاد سـلول افزایش
مییابد .و در نهایت در گیاه مذکور سرطان بروز میکند.

co

 -۶پالزمید  Tiب سیاری از گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگی ،توتون و سویا را آلوده میکند .این پالزمید وارد سلولهای گیاهی می شود و
بدین طریق گیاه را آلوده میکند.

نکته :باکتری دارای پالزمید  Tiنمیتواند گیاه گندم را آلوده کند.
 -3درباره پالزمید  Tiباید مطالب زیر را بدانید:

h.

درسنامه آموزشی این تست

ترکیب :هورمون اکسین سبب طویل شدن دیواره سلولی ،هورمون سیتوکینین سبب افزایش تقسیم سلولی در گیاهان میشود.

)g

ژن ایجاد کنندهی تومور آن ،فقط توسط  RNAپلیمراز یوکاریوتی( )IIرونویسی میشود.

to
o

rs

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

نوعی  DNAحلقوی (کمکی) در نوع خاصی از باکتریست.
دارای ژنهایی است که در  DNAاصلی باکتری (سلول دربرگیرنده) وجود ندارد.
می تواند مستقل از سلول دربرگیرنده همانند سازی کند.
دارای یک جایگاه آغاز همانند سازی و یک جایگاه پایان همانند سازی است.
برای نوع خاصی از آنزیم محدود کننده دارای جایگاه تشخیص است.
ژنهای آن (مثالً ژن ایراد کننده تومور) در اپران قرار دارند.

نکته :ژن ایراد کنندهی تومور موجود در پالزمید  Tiتا وقتی که درون باکتری قرار دارد خاموش ا ست .وقتی پالزمید  Tiوارد سلولگیاهی شد.
این ژن روشن شده و توسط  RNAپلیمراز  IIرونویسی میشود.

lim
oo

تذکر :ژنهای پالزمید  Tiبرای اتصال عوامل رونویسی هیچ جایگاهی ندارند پس فاقد توالی افزاینده هستند.

 )hوقتی باکتری در حال آلوده کردن میزبان خود است ،پالزمید  Tiاز دیوارهی سلولی و غشاء عبور میکند.
 )iپالزمید  Tiهم توســط  DNAپلیمراز پروکاریوتی (وقتی در باکتری اســت) و هم توســط  DNAپلیمراز یوکاریوتی (وقتی در ســلول
گیاهی است) همانندسازی میشود.
 -۵به 2طریق میتوان ژن خارجی را وارد گیاه کرد :یکی با استفاده از پالزمید  Tiتغییر یافته و دیگری با استفاده از تفنگ ژنی
مراحل تغییر در گیاه با استفاده از پالزمید  Tiتغییر یافته:

 )aابتدا پالزمید  Tiرا از باکتری خارج میکنیم.
 )bطبق گفتهی کتاب درسی محققان ژن ایراد کنندهی تومور را از پالزمید  Tiخارج میکنند.
نکته :در مرحلهی  bاز آنزیم محدود کنندهی خاصی استفاده شد.

 )aدر مرحلهی بعد یک  DNAخاص (ژن خارجی که مورد نظر محققان است) را جایگزین ژن ایراد کنندهی تومور میکند.
نکته :در مرحلهی  cاز  DNAلیگاز برای تشکیل پیوند فسفودی استر استفاده شد.
 )bس س  DNAنوترکیب را به باکتری بر میگردانند.
 )cباکتری را مراور سلول گیاهی مورد نظر قرار داده تا آن را آلوده کند و پالزمید نوترکیب وارد سلول گیاهی شود.
 )dحال سلول گیاهی تغییر یافته و سلولهای حاصل از تقسیم آن دارای ویژگیهای مورد نظر خواهند بود.

یه انیمیشننن خیلی جالب براتون داریم ،میخوای مهندسننی تنتیک رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با برنامهای سنناده که
فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای فعالیت مهندسی تنتیک رو ببینی

