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

t.me/limootorsh_free

پیش آزمون شماره 7
2317/21/12

زیـــــــست شناسی یازدهم  -لــــیموترش

پیش آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ7
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــــخنامه تشــــــریحی

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری

s
r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال

il m
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برای ثبتنام در
آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

بدن با روشهاي خاصي مقدار هورمون موجود در خون و يا مقدار يك مادهي شيميايي را كه در نتيجهي فعاليت هورمون ساخته ميشود؛ ميسنجد و
بر اساس آن مقدار ساخته شدن و ترشح هورمون را زياد يا كم ميكند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در موارد زيادي مقدار هورمون موجود در خون شخص ،ميزان توليد هورمون را تنظيم ميكند.
گزینه  )2بيشتر مكانيسمهاي تنظيمي هورمونها از نوع خودتنظيمي منفي است و خودتنظيمي مثبت سهم كمتري در تنظيم ترشح هورمونها بر
عهده دارند.
گزینه  )4اگ ر زياد شدن هورمون در خون ،سرانجام سبب كاهش مقدار توليد يا ترشح همان هورمون شود و بالعكس ،در اين صورت ميگوييم ميزان
ترشح هورمون توسط مكانيسم خودتنظيمي منفي كنترل ميشود .اگر افزايش مقدار هورمون در خون سبب افزايش مقدار توليد و ترشح آن ،كاهش

آنالیز سوال

هورمون در خون سبب كاهش توليد آن شود ،ميگوييم مكانيسم خودتنظيمي مثبت در حال انجام است.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

2

مبحث سوال  :خودتنظیمی ()114

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

m
o

از هيپوفيز پسين هورمونهاي ضدادراري و اكسيتوسين ترشح ميشود .مقدار ترشح اين هورمونها توسط پيامهاي عصبي هيپوتاالموس
تنظيم ميگردد.
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 -1اكسيتوسين
 -aسبب خروج شير از غدد پستاني ميشود.
 -bسبب انقباضات رحم در هنگام زايمان ميشود.

s
r

 -2ضدادراري
سبب افزايش بازجذب آب در كليهها ميشود .در اين حالت غلظت ادرار افزايش و غلظت خون كاهش مييابد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

o
to

مبحث سوال  :هیپوفیز پسین ()114

سطح سوال  :متوسط

بخش پسین غدهی زیرمغزی

* از این بخش دو هورمون اکسیتوسین و ضدادراری ترشح میشود.

o
o

نکته  :در بخش پسین یاخته های درونریز وجود ندارد بنابراین هیچ نوع هورمونی سنتز نمیکند.

* در این بخش آکسونهایی وجود دارد که از پایانهی آنها هورمونهای اکسیتوسین و ضد ادراری به جریان خون آزاد میشود.
* در بخش پسین مانند بخش پیشین شبکهی مویرگی وجود دارد که در نهایت باعث انتقال هورمونها به یاخته هدف میشوند.

il m

ترکیب  :شبکهی آندوپالسمی زبر به هسته متصل است .در یاخته های عصبی ،هسته در جسم سلولی قرار دارد.

نتیجه  :اکسیتوسین و ضد ادراری توسط جسم سلولی ساخته میشوند.این یاخته های عصبی شبکهی آندوپالسمیزبر گسترده و
جسم گلژی فراوان دارند.

تذکر  :یاخته های عصبی ای که اکسیتوسین میسازند دیگر هورمون ضد ادراری نمیسازند و یاخته های عصبی که هورمون ضد ادراری می-
سازند هیچگاه هورمون اکسیتوسین نمیسازند پس هورمونهای مذکور توسط یاخته های عصبی جداگانهای ساخته میشوند.

نکته :درون بخش پیشین یاخته های درونریز زیادی وجود دارد .درون بخش پسین آکسون و پایانهی آکسون وجود دارد .بنابراین ساختار بخش
پیشین با غده زیرنهنج متفاوت است.
نکته :منشا بخش پسین و غده زیرنهنج بافت عصبی است.
ارتباط بخش پسین با غده زیرنهنج
ارتباط بخش پسین با غده زیرنهنج از طریق یاخته های بوده و عصبی میباشد.
* مر احل آزادسازی هورمون اکسیتوسین و ضد ادراری توسط غده زیرنهنج :
 )aبا توجه به اطالعاتی که غده زیرنهنج از محیط داخلی و خارجی بدن دریافت میکند ،دریاخته های عصبی سازندهی هورمونهای اکسیتوسین
یا ضد ادراری پیام عصبی ایجاد میکند.
 )bپیام عصبی در طول آکسون یاخته های عصبی مذکور حرکت میکند و تا پایانهی آکسون آنها در بخش پسین میرود.
 )cبا رسیدن پیام عصبی به انتهای آکسون ،وزیکولهای محتوی هورمون با پایانهی آکسون ادغام میشوند و هورمون طی فرآیند برون رانی از
پایانهی آکسون خارج میشود.
نکته  :فرآیند برون رانی همراه با مصرف ATPو در حضوریون کلسیم است.
نکته  :وزیکول محتوی هورمون اکسیتوسین و ضد ادراری قبالً ساخته شده و در پایانهی آکسون ذخیره هستند.
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 )dاطراف پایانهی آکسون (در بخش پسین) شبکهی مویرگی فراوانی وجود دارد و هورمونهای آزاد شده وارد مویرگهای اطراف پایانهی
آکسون میشوند و در نهایت توسط جریان خون به یاخته هدف میرسند.
یاداوری  :ارتباط غده زیرنهنج با بخش پسین ،از طریق یاخته عصبی
میباشد.
نکته :وزیکولهای محتوی هورمون از جسم سلولی توسط آکسون
به سمت پایانهی آکسون انتقال مییابد.
هورمونهای بخش پسین
* هورمونهای زیر در غده زیرنهنج سنتز و در بخش پسین ذخیره
و ترشح میشوند :
 )aهورمون ضد ادراری ()ADH
* هورمون ضد ادراری باعث میشود در مواقع لزوم ،ادرار غلیظ شود.
در نتیجه آب در بدن حفظ میشود.
نکته  :با افزایش هورمون ضد ادراری در خون ،مقدار بازجذب آب از نفرونها زیاد

m
o

میشود .در نتیجه حجم ادرار و غلظت خون کاهش و غلظت ادرار افزایش مییابد.
نکته :اگر ترشح هورمون ضد ادراری در فرد به طور کامل متوقف شود ،نفرونها و

c
.
h

لولهی جمع کنندهی ادرار نسبت به آب تقریباً نفوذناپذیر میشود .بدین ترتیب از
بازجذب قابل توجه آب جلوگیری میشود و غلظت خون ،مایع بین سلولی و
حجم ادرارافزایش و غلظت ادرار کاهش مییابد و ادرار رقیق میشود.

s
r

* هورمون ضد ادراری در غشای بعضی ازیاخته های مکعبی نفرون (کلیه) گیرنده دارد .با اتصال هورمون ضد ادراری به گیرندهی خود ،در این
یاخته ها پیک دومین ایجاد میشود و باز جذب آب از ادرار افزایش مییابد.
نکته :هورمون ضد ادراری باعث تنگ کردن رگها میشود.
* مکانیسم عمل هورمون ضد ادراری :

o
to

 )aبا غلیظ شدن مایع بین سلولی در غده زیرنهنج ،یاخته های عصبی زیرنهنج که در سنتز هورمون  ADHنقش دارند ،تحریک میشوند و پیام
عصبی ایجاد میکنند.
 )bپیام عصبی ایجاد شده توسط آکسونها به پایانهی آکسونی در بخش پسین میرسد.

o
o

 )cبا رسیدن پیام عصبی به پایانهی آکسون ،هورمونهای ضد ادراری که قبالً ساخته شدهاند طی فرآیند برون رانی به کمک یون کلسیم
به درون مایع بین سلولی ترشح میشوند.
 )dهورمون  ADHوارد شبکهی مویرگی میشود و بعد توسط جریان خود در سراسر بدن به گردش در میآید و در نهایت به کلیه میرسد.
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 )eدر کلیه هورمون  ADHبه گیرندههای خود در غشای پالسمایی یاخته های مکعبی نفرون و لولهی جمع کنندهی ادرار متصل میشود.
 )fبعد از تغییر فعالیت یاخته هدف ،غشای یاخته های مکعبی نفرون و لولهی جمع کنندهی ادرار نسبت به آب نفوذپذیر میشوند و
بازجذب آب از ادرار افزایش مییابد و آب بازجذب شده وارد شبکهی دوم مویرگی میشود.
 )bهورمون اکسیتوسین

* هورمون اکسیتوسین یکی از دیگر از هورمونهایی است که توسط غده زیرنهنج سنتز و به وسیلهی بخش پسین ذخیره و ترشح میشود .این
هورمون سبب خروج شیر از غدد پستانی مادر و نیز سبب انقباضات رحم در هنگام زایمان میشود.
* هورمون اکسی توسین در غشای پالسمایی بعضی از یاخته های غددپستانی و یاخته های ماهیچهی صاف (یاخته های دوکی شکل،
تک هستهای ،تحت کنترل اعصاب خودمختار) دیوارهی رحم گیرنده دارد.
نکته  :هورمون اکسیتوسین در تولید شیر هیچ نقشی ندارد.
یه تدریس خیلی جالب استاد شاکری براتون داریم ،میخوای نکات تستی هورمونها رو خوب خوب یادش بگیری،
میتونی با برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای
فعالیت تدریس هورمون و پارادوکسهای تستهای هورمون رو ببینی یا به کانال آپارت لیموترش به نشانی
 aparat.com/limootoorshمراجعه کنید.
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گزینه 1

هورمونهاي آزادكننده و مهاركننده توسط هيپوتاالموس سنتز و در مواقع نياز ترشح ميشوند .هورمون آزادكننده سبب ميشود قسمت جلويي
هيپوفيز (هيپوفيز پيشين) هورمون خاصي را بسازد و سپس آن را ترشح كند .هورمون مهاركننده ،سبب ميشود ،هيپوفيز پيشين ترشح يكي از
هورمونهاي خود را كاهش دهد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2همهي هورمونهاي هيپوفيز پيشين و پسين به درون شبكهي مويرگي موجود در هيپوفيز ترشح ميشوند .ولي دقت كنيد كه هيپوفيز
پسين توانايي توليد هورمون ندارد( .هورمون در هيپوتاالموس ساخته و در هيپوفيز پسين ذخيره ميشود)
گزینه  )3غدهي هيپوفيز هورمونهاي فراواني ترشح ميكنند كه بعضي از آنها فعاليت برخي از غدههاي درونريز بدن را تنظيم ميكنند.

آنالیز سوال

گزینه  )4هيپوفيز از سه بخش پيشين ،پسين و مياني تشكيل شده است .بيشترين تعداد هورمونهاي هيپوفيز از بخش پيشين آن ترشح
ميشوند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

m
o

نام هورمون

مهار كننده و
آزاد كننده

هورمون ضد

ادراري ()ADH
اكسیتوسين

4

محل ساخت

مبحث سوال  :هیپوفیز و هیپوتاالموس ()114

محل ذخيره و

نحوهي انتقال به

ترشح

هيپوفيز

غده زیرنهنج

ساقهی کوتاه
(هیپوتاالموس)

از طریق سیاهرگ

بخش پیشین غده
زیرمغزی

غده زیرنهنج

بخش پسین غده
زیرمغزی

آکسون

غده زیرنهنج

بخش پسین غده
زیرمغزی

نفرونهای کلیه
و ماهیچهی صاف
رگهای کلیه
دیوارهی رحم و
غدد پستان

c
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گزینه 1

s
r

سلول هدف

o
to
آکسون

سطح سوال  :متوسط
اثر هورمون
تنظیم ترشح هورمونهای بخش پیشین
بازجذب آب در نفرون و تغلیظ ادرار-
تنگ کردن رگ

o
o

انقباض عضالت دیوارهی رحم به
هنگام زایمان و خروج شیر از غدد
پستاني

اكسيتوسين و ضدادراري توسط جسم سلولي نورونهاي هيپوتاالموس سنتز ميشود .اين هورمونها توسط آكسون نورونهاي سازنده(نه رگ
خوني!) ،وارد هيپوفيز پسين ميشوند .هورمونهاي آزادكننده و مهاركنندهي هيپوتاالموس توسط جريان خون (نه آكسون نورون!) وارد هيپوفيز
پيشين ميشوند.

5

گزینه 2

انسولين و گلوكاگون از بخش درونريز
پانکراس به جريان خون ترشح ميشوند.
انسولين باعث اتفاقات زير ميشود :
 -1كاهش قند خون و مايع بين سلولي
 -2افزايش توليد و تجمع گليكوژن (نوعي
پلي ساكاريد ذخيرهاي) در كبد ،سلولهاي
ماهيچهاي و...
 -3افزايش نفوذپذيري غشاي پالسمايي
اغلب سلولها به گلوكز

il m
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گزینه 4

انسولين كاهندهي قند خون و افزايندهي ذخيرهي گليکوژني (اتصال گلوكزها به هم طي سنتز آدهي) است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1انسولين و گلوكاگون هورموناند و در ياختههاي كبدي (ياخته هدف) گيرنده دارند.
گزینه  )2انسولين و گلوكاگون هر دو هورموناند و هيچوقت وارد مجرا نميشوند.
گزینه  )3انسولين و گلوكاگون پس از اتصال به گيرندهي خود در ياخته هدف ،سبب تغيير فعاليت آن ميشوند.
گلوكاگون
* عمل گلوکاگون عکس عمل انسولین است این یعنی گلوکاگون قند خون را افزایش و انسولین قند خون را کاهش میدهد .گلوکاگون سبب
می شود گلیکوژنی که قبالً در کبد ذخیره شده است به گلوکز تبدیل و به خون آزاد شود.
نکته :به گلیکوژن ذخیره شده در یاخته ها منبع انرژی میگویند در نتیجه گلوکاگون باعث کاهش منبع انرژی میشود.
تنظیم ترشح گلوكاگون
نکته  :به طور طبیعی اگر سطح گلوکز خون از حد طبیعی بیشتر شود ،ترشح گلوکاگون از پانکراس مهار میشود .بنابراین عامل اصلی در
تنظیم ترشح گلوکاگون ،میزان غلظت گلوکز در خون است.

m
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نکته  :مقدار غلظت گلوکز در خون عامل تنظیمکنندهی ترشح گلوکاگون است نه مقدار غلظت گلوکز در یاخته ها!
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انسولین

نکته:انسولین هورمونی است که با افزایش تولید و تجمع گلیکوژن (پلیساکارید) در کبد،
قند خون را کاهش میدهد.

s
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یادآوری  :انسولین سنتز شده درون وزیکولهایی در سیتوپالسم بعضی از یاخته ها جزایر
النگرهانس ذخیره میشود.در مواقع نیاز انسولین ذخیره شده طی فرآیند برون رانی
به کمک یون کلسیم و با مصرف  ATPبه خارج سلول سازنده ترشح میشود.

o
to

نکته  :انسولین باعث افزایش نفوذپذیری غشای پالسمایی یاخته های هدف
به گلوکز میشود بنابراین انتقال گلوکز از مایع بین سلولی به
درون یاخته هاافزایش مییابد.
نکته  :انسولین باعث کاهش گلوکز خون و افزایش
گلیکوژن در یاخته ها میشود .بنابراین انسولین مقدار
انرژی در دسترس بدن (گلوکز) را کاهش و منبع انرژی
(گلیکوژن) را افزایش میدهد.

o
o

il m

* اگر در خون هورمون انسولین وجود نداشته باشد یا گیرندهی آن در یاخته های هدف کم باشد ،اغلب یاخته ها(به جز یاخته های مغز)
به گلوکز نفوذناپذیر میشوند و سطح گلوکز خون افزایش مییابد.
تنظیم غلظت گلوكز خون
نکته:آنزیمهای کبد ،انسولین و گلوکاگون (پانکراس) در تنظیم مقدار قند (گلوکز) خون نقش دارند.
یادآوری  :هیپوتاالموس و هیپوفیز در تنظیم ترشح انسولین و گلوکاگون نقش ندارند.
 )aافزایش گلوكز خون
* وقتی گلوکز خون زیاد باشد ،بخش درونریز پانکراس تحریک میشود و مقداری انسولین به خون ترشح میکند( .بازخورد منفی)
انسولین پس از اتصال به گیرندهی خود در یاخته های هدف سبب کاهش گلوکز خون میشود.
 )bكاهش گلوكز خون
* وقتی مقدار قند خون پایین باشد ،از بخش درونریز پانکراس گلوکاگون ترشح میشود( .بازخورد منفی) با اثر گلوکاگون بریاخته های
کبد ،فعالیت یاخته های کبد تغییر میکند و پس از انجام واکنشهایی گلیکوژن تبدیل به گلوکز میشود و گلوکز به خون آزاد میشود.
در نهایت قند خون افزایش مییابد.
تذکر  :با افزایش انسولین در خون انسان ،نفوذپذیری غشای پالسمایی یاخته های ماهیچهای ،کبد و اغلب یاخته های دیگر (به جز
یاخته های مغز) به گلوکز افزایش مییابد ولی نفوذپذیری نورونهای مغزی به گلوکز تغییر نمیکند .در ضمن تعداد گیرندههای انسولین
در کبد و یاخته های ماهیچهای بیشتر از سایر یاخته ها است و در یاخته های مغز برای هورمون انسولین گیرنده وجود ندارد.
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گزینه 4

در د ستگاه گوارش مخاط نقش ا صلي دفاعي را برعهده دارد؛ عالوه بر مخاط سازوكارهاي ديگري هم براي مبارزه با ميكروبها وجود دارد .براي
مثال بزاق ليزوزيم دارد و يا اسيد معده ميكروبهاي موجود در غذا را نابود مي سازد؛ ساز و كارهايي مانند عطسه ،سرفه ،استفراغ ،مدفوع و ادرار
باعث بيرون راندن ميكروبها(دفع) از مجاري ميشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1خط اول دفاعي بدن توانايي ت شخيص ياختههاي خودي از ياختههاي بيگانه را ندارد .ت شخيص ياختههاي خودي از غيرخودي از خط
دوم دفاعي آغاز ميشود.
گزینه  )2نخستين خط دفاعي ،نوعي دفاع غير اختصاصي است.
گزینه  )3ساز و كارهايي مانند عطسه ،سرفه ،استفراغ و يا ترشح بزاق به عملكرد ياختههاي كناري در معده ارتباطي ندارند.
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لنفو سيتي را كه در دفاع غير اخت صا صي نقش دارد ،ياختۀ ك شندۀ طبيعي مينامند؛ در دومين خط دفاعي بدن ياختۀ ك شندۀ طبيعي با تر شح
پرفورين عليه ياختههاي سرطاني و آلوده به ويروس فعاليت ميكند .لنفوسيتها واجد هستۀ بزرگ و ميان ياختۀ فاقد دانه هستند.

m
o

بررسی سایر گزینهها :

c
.
h

گزینه  )1تنها گويچۀ سفيدي كه توانايي بيگانهخواري دارد ،نوتروفيل است .نوتروفيلها هم درخون و هم بافتها يافت ميشوند.
گزینه  )2نوتروفيلها واجد هستۀ سه قسمتي هستند؛ نوتروفيلها مواد دفاعي زيادي حمل نميكنند و چابك اند.
گزینه  )3فرايند عبور گويچههاي سفيد را از ديوارۀ مويرگها ،تراگذاري (دياپدز) مينامند .تراگذاري از ويژگيهاي همۀ گويچههاي سفيد ا ست .نابود

s
r

سازي ياختههاي سرطاني و آلوده به ويروس در دومين خط دفاعي بدن ،وظيفۀ ياختههاي كشندۀ طبيعي است
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o
to

ياختههاي دندريتي ،در شتخوارها و ما ستو سيتها انواعي از ياختههاي ايمني ه ستند كه واجد توانايي بيگانه خواري اند و تنها در بافتها يافت
مي شوند .بيگانهخوارها جزئي از خط دوم دفاعي بدن(دفاع غير اختصاصي) هستند .بنابراين عليه اغلب عوامل بيگانۀ خارجي در بافتهاي بدن به
يك شكل عمل ميكنند.
بررسی سایر گزینهها :

o
o

گزینه  )1ما ستو سيتها در بخشهايي از بدن كه با محيط بيرون در ارتباطاند(بافتها) ،به فراواني يافت مي شوند .ما ستو سيتها مادهاي به نام
هي ستامين تر شح ميكنند .هي ستامين رگها را گ شاد و نفوذپذيري آنها را زياد ميكند .گ شاد شدن رگها باعث افزايش جريان خون و حضور
بيشتر گويچههاي سفيد ميشود.

il m

گزینه  )2ياختههاي دندريتي در بخشهايي از بدن كه با محيط بيرون در ارتباطاند ،مثل پوستتت(اليۀ اپيدرم) و لولۀ گوارش ،به فراواني يافت
ميشتتتوند .اين ياختهها عالوه بر بيگانهخواري ،قستتتمتهايي از ميكروب را در ستتتطح خود قرار ميدهند .بنابراين ياختههاي دندريتي پس از
شناسايي عامل ميكروبي ،آنها را را از بين برده و قسمتهايي از ميكروب را در سطح خود قرار ميدهند.
گزینه  )3ياختههايي به نام مونوس تيتها از ياختههاي ميلوئيدي مغز قرمز استتتخوان توليد ميشتتوند .اين ياختهها در خون قرار دارند و پس از
ورود به بافت به درشتخوارها(ماكروفاژها) و يا ياختههاي دندريتي تبديل ميشوند .مونوسيتها فاقد دانه هستند.
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اينترفرون نوع IIاز ياختههاي كشتتندۀ طبيعي و لنفوس تيتهاي Tترشتتح ميشتتود و درشتتت خوارها را فعال ميكند .لنفوستتيتها بيگانهخوارها
نيستتتتند وتواناني بيگانهخواري عوامل بيگانهرا ندارند .در برابر عوامل بيماريزاي بزرگتري مثل كرمهاي انگل كه قابل بيگانه خواري نيستتتتند،
ائوزينوفيلها مبارزه ميكنند .ائوزينوفيلها به جاي بيگانه خواري ،محتويات دانههاي خود را به روي انگل ميريزند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ياختۀ كشندۀ طبيعي با ترشح پرفورين سبب ايجاد منفذ در غشاي ياختههاي سرطاني و آلوده به ويروس ميشود.
گزینه  )2در التهاب ،از ماستوسيتهاي آسيب ديده هي ستامين رها مي شود .به اين ترتيب ،گويچههاي سفيد بي شتري به موضع آسيب هدايت
ميشوند و خوناب بيشتري به بيرون نشت ميكند.
گزینه  )3نوتروفيلها برخالف لنفوسيتها دانهدار هستند اما دقت داشته باشيد كه نوتروفيلها مواد دفاعي زيادي حمل نميكنند و چابك اند.

