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

آزمون شماره 4
5316/06/51

زیـــــــست شناسی یازدهم لــــیموترش

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ4

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 پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســــخنامه تشــــریحی

پروژه آزمونهای تابستان –  03سوال

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

:1

آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

نقش اصلی کلیه در حفظ تعادل آب و فشار خون و جلوگیری از اسیدی یا بازی بودن خون کامال مشهود است.
در هنگام کاهش مقدار آب بدن و حجم خون ،فشار خون در سرخرگ ورودی به کلیه کاهش (اُفت) میکند ،در نتیجه کلیه آنزیم رنین را به داخل
خون ترشح میکند ،رنین یکی از پروتئینهای پالسما به اسم آنژیوتانسین را فعال میکند ،آنژیوتانسین با اثر بر روی غده فوق کلیه سبب ترشح
هورمون آلدسترون میشود ،آلدسترون بازجذب آب و سدیم را از کلیه افزایش میدهد و منجر به افزایش فشار خون میگردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در پی کاهش فشار خون ،آنزیم رنین در خون فرد مشاهده میشود.
گزینه  )3اگر غلظت مواد حلشده در خوناب از یک حدِّ مشخص فراتر رود ،گیرندههای اسمزی در زیرنهنج (زیرمغزی) پس از تحریک،در نتیجه
تحریک این گیرندهها از یک سو ،مرکز تشنگی در زیرنهنج فعال میشود و از سوی دیگر ،هورمون ضدادراری را غده زیرمغزی پسین ترشح میکنند.

آنالیز سوال

m

گزینه  )4پس از عرق کردن ،دفع آب در گردیزه نسبت به قبل کاهش (افزایش) مییابد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :حفظ تعادل آب در کلیه ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

co
h.
rs
to
o
تمام موارد سوال صحیح است.
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گزینه 4
2
کمبود آب ،اکسیژن و مواد مغذی یا انباشته شدن مواد دفعی یاخته
ها مثل کربن دی اک سید و مواد دفعی نیتروژن دار از جمله مواردی
اند که ادامۀ حیات را تهدید می کنند .حفظ و ضعیت درونی بدن در
محدوده ای ثابت ،برای تداوم حیات ،ضرورت دارد .مجموعه اعمالی
را که برای پایدار نگه دا شتن و ضعیت درونی جاندار انجام می شود
هم ای ستایی (هومئو ستازی) می نامند .اگر و ضعیت درونی بدن از
تعادل خارج شود بعضی از مواد ،بیش از حدِّ الزم یا کمتر از حدِّ الزم
به یاخته ها می رسننند .کلیه ها در حفظ هم ایسننتایی بدن نقش
ا سا سی دارند .حفظ تعادل آب ،ا سید-باز ،یون ها و نیز دفع مواد
سمی و مواد زائد نیتروژن دار ،از جمله وظایف کلیه اند.

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی

3

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

محل اتصال میزنای به مثانه قطعا پایین تر از دوازدهه یا کال روده باریک
قرار دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1کلیهها پایینتر از گنبد دیافراگم قرار دارند.
(کلیه راست پایینتر از کلیه چپ قرار دارد).
گزینه  )2غده فوق کلیه باالتر از کولون افقی و لوزالمعده
قرار دارد.
گزینه  )3سرخرگ کلیوی پایینتر از سیاهرگ فوق کبدی قرار دارد.

m
آنالیز سوال

co

نوع سوال  :استداللی و شکل کتاب ترکیبی ،دامدار

h.

4

گزینه 2

مبحث سوال  :جایگاه اندامهای بدن ()105

سطح سوال  :متوسط

گزینه  )1در بخش میانی یا مرکزی،
ستونهای کلیه قابل مشاهده است.
گزینه  )3درونیترین بخش کلیه ،یعنی لگنچه
دارای ساختاری شبیه به قیف است.

lim
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گزینه  )4بخش میانی یا مرکزی،

to
o

بررسی سایر گزینهها :

rs

در برش طولی کلیه ،سه ناحیۀ م شخص دیده می شود که از بیرون به
درون عبارت اند از بخش قشری ،بخش مرکزی و لگنچه
پس خارجیترین بخش ،یعنی بخش ق شری تو سط کپ سول در برگرفته
شده است.

حاوی تعدادی ساختار هرمیشکل است.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

1

مبحث سوال  :ساختار کلیه ()105

گزینه 2

سطح سوال  :متوسط

گُردیزهها برحسب موقعیت قرارگیری در کلیه به دو دسته قشری و مجاورِّ مرکز تقسیم میشوند .گُردیزههای قشری تقریباً به طور کامل در بخش
قشری قرار دارند .در گُردیزههای مجاور مرکز ،بخش بزرگی از قوس هنله تا اعماق بخش مرکزی نفوذ کرده است و بنابراین ،قوس هنله در آنها
طوالنیتر است .تنها حدود  02درصد گُردیزهها از نوع مجاور مرکزند.
هر نفرون در ارتباط با دو نوع شبکه ی مویرگی متفاوت است ،یکی شبکه مویرگی گلومرول و دیگری شبکه مویرگی دور لولهای
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نفرونهای قشری به طور کامل در بخش قشری کلیه قرار گرفتهاند .ولی نفرون مجاور مرکز بخش بزرگی از قوس هنله تا اعماق
بخش مرکزی نفوذ کرده است.
گزینه  )3گُردیزهها به کمک لوله رابط به لولهی جمعکننده ادرار متصل میشود.
گزینه  )4در ابتدای بخش گُردیزه خود ،ساختار قیفی شکل ،کپسول بومن دارند( .نه بخش لولهای گردیزه)

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :انواع گُردیزهها ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

2

:3

آزمونهای زیست لیموترش

6

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

فرآیند تراوش و ترشح همواره در بخش قشری کلیه صورت میگیرد.
چون تراوش به داخل کپسول بومن صورت میگیرد و این کپسول همیشه در بخش قشری قرار دارد.
ترشح نیز در بخش لولهی پیچخوردهی دور و نزدیک ،به وقوع میپیوندد که هر دو در بخش قشری حضور دارند.
بازجذب مواد توسط لولهی پیچخوردهی دور و نزدیک و همچنین لولهی هنله صورت میپذیرد ،دو نوع گُردیزه در کلیه یافت میشود.
در گُردیزههای قشری ،که در بخش قشری کلیه قرار دارند ،میتواند گفت بازجذب فقط در قشر کلیه صورت میگیرد.
در گردیزههای مجاور مرکز ،که در دو بخش قشر و مرکزی قرار دارند ،بازجذب میتواند در قشر و مرکز انجام پذیرد.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

7

مبحث سوال  :فرآیند تشکیل ادرار ()105

سطح سوال  :متوسط

گزینه 1

m

در تراوش مواد براساس اندازه ،وارد گردیزه میشوند و هیچ انتخاب دیگری صورت
نمیگیرد .بنابراین ،هم مواد دفعی مثل اوره و هم مواد مفید مثل گلوکز و آمینواسیدها
به گردیزه وارد میشوند .مواد مفید دوباره باید به خون بازگردند ..یاخته های دیواره
گُردیزه ،مواد مفید را از مواد تراوش شده میگیرند و آنها را در سمت دیگر خود
(به سمت خارج گردیزه) رها میکنند .این مواد توسط مویرگهای دورِّلولهای ،دوباره
جذب و به این ترتیب به خون وارد میشوند.

co

h.

بررسی سایر گزینهها :
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گزینه  )2هر دو فرآیند ترشح و بازجذب با صرف انرژی صورت میگیرند ولی نکته
مهم اینجاست که :
 )1در فرآیند بازجذب مواد مفید دوباره باید به خون بازگردند پس از درون گردیزه به
داخل شبکهی مویرگی دورلولهای بازجذب میگردند.
 )0ترشح در جهت مخالف بازجذب رخ میدهد و در آن موادی که الزم است دفع
شوند از مویرگهای دورِّلوله ای یا خودِّ یاختههای گردیزه به درون گردیزه ترشح
میشوند .ترشح در بیشتر موارد به روش فعال و با صرف انرژی زیستی انجام می گیرد.

گزینه  )3بازجذب مواد را از درون نفرون به خون وارد میکند ولی در ترواش و ترشح مواد از درون خون به فضای درون نفرون وارد میشوند.

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

8

مبحث سوال  :فرآیند تشکیل ادرار ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت
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آنالیز سوال

گزینه  )4ترشح و بازجذب در ارتباط با شبکهی مویرگی دورلولهای است و ترواش با شبکهی مویرگی گلومرول مرتبط است.

گزینه 1

جانوران دارای لولههای مالپیگی ،ح شرات ه ستند ،یون های پتا سیم وکلر از همولنف چبه لوله های مالپیگی تر شح ،و در پی آن آب از طریق ا سمز
وارد این لوله ها می شود .سپس اوریک اسید به لوله ها ترشح می شود .محتوای
لوله های مالپیگی به روده ،تخلیه و با عبور مایعات در روده ،آب و یون ها بازجذب
می شوند .در حشرات که سامانه گردش خون باز (همولنف) دارند ،همولنف مستقیما
به فضای بین یاختهای بدن وارد میشود.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2اوریک اسید (نه اوره) از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش
دفع می شود.
گزینه  )3دریچههای منافذ قلبی ،طی استراحت باز میشوند.
گزینه  )4نایدیس ها ،لوله های منشعب و مرتبط به هم هستند که با کیتین
مفروش شده اند .نایدیس به انشعابات کوچک تری تقسیم میشود .انشعابات

آنالیز سوال

پایانی ،که در کنار تمام یاختههای بدن قرار می گیرند ،بن بست بوده و فاقد
کیتین اما دارای مایعی است که تبادالت گازی را ممکن می کند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و ترکیبی ،دامدار

مبحث سوال  :ترکیبی حشرات ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

یه نکته ساده رو باید یاد بگیرد ،تراوش همیشه بدون صرف انرژی صورت میگیرد.
فرآیندهای ترشح و بازجذب غالبا با صرف انرژی هستند .فقط یادتون باشه تمام موادی که بازجذب می شوند ،توسط فرآیند تراوش بدون صرف انرژی
از شبکهی مویرگی گلومرول وارد فشای درونی نفرون میشوند.
بررسی سایر گزینهها :
سموم ،داروها و یون های هیدروژن و پتاسیم اضافی به وسیله ترشح دفع می شوند .پس با صرف انرژی این مواد از سلولهای مکعبی گُردیزه
به داخل فضای درونی آن وارد میشوند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

10

مبحث سوال  :ترواش و ترشح و بازجذب ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

m

آنالیز سوال

در طی فرآیند بازجذب لگوکز با صرف انرژی از فضای درونی نفرون به سلولهای لولهی پیچخوردهی نزدیک وارد میشود.

h.

co

مادهی زائد نیتروژندار دفعی که از طریق ترکیب آمونیاک با دی اکسیدکربن تولید میشود ،اوره است.
اوره نوعی ترکیب آلی محسوب می شود( .دقت کنید آمونیاک ماده معدنی و اوریک اسید نیز ماده آلی محسوب میشود)
فراوان ترین ماده دفعی آلی در ادرار ،اوره ا ست .در نتیجه تجزیه آمینوا سیدها و نوکلئیک ا سیدها ،آمونیاک به د ست می آید که ب سیار سمی ا ست.
تجمع آمونیاک در خون به سرعت به مرگ می انجامد .کبد ،آمونیاک را از طریق ترکیب آن با کربن دی اکسید به اوره تبدیل می کند  .ویژگی سمی
بودن اوره از آمونیاک ب سیار کمتر ا ست و بنابراین ،امکان انبا شته شدن آن و دفع با فوا صل زمانی امکان پذیر ا ست .کلیهها اوره را از خون میگیرند
(اوره محلول در آب است) و به وسیله ادرار از بدن دفع می کنند.
دقت کنید سمیت اوره از اوریک اسید بیشتر است .رسوب بلورهای اوریک اسید (نه اوره) در کلیه ها باعث ایجاد سنگ کلیه و در مفاصل باعث بیماری
نقرس میشود.

مبحث سوال  :مواد دفعی از کلیه ()105

سطح سوال  :سخت

to
o

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

rs

با توجه به مطالب گفته شده مورد « د » و « هـ » نادرست بیان شده اند.

انواع مواد دفعی توسط ادرار (ترکیبات شیمیایی ادرار)
فراوانترین ماده تشکیلدهنده ادرار ( حدود  59درصد حجم ادرار را تشکیل میدهد).

آب
مواد معدنی

آب تحت تاثیر هورمونهای آلدسترون و ضد ادراری بازجذبش افزایش مییابد.
تعادل آب از طریق کلیه تنظیم میشود و نوعی فرآیند همایستایی صورت میگیرد.

یونها

lim
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دفع از طریق کلیهها و از طریق فرآیند ترشح (یون هیدروژن و پتاسیم)
دفع یونها در راستای حفظ تعادل یونهای بدن صورت میگیرد.

از بین یونها بیکربنات و یون هیدروژن اهمیت خاصی به دلیل تنظیم اسیدی-بازی بودن خون دارند.
فراوانترین ماده آلی دفعی

تجزیه آمینواسیدها و اسیدنوکلئیکها ← تولید آمونیاک (سمی) ← کبد از طریق ترکیب آمونیاک و دیاکسیدکربن،

اوره

اوره میسازد.
خاصیت سمیت  :آمونیاک > اوره > اوریک اسید

امکان انباشته شدن و دفع اوره و اوریک اسید در فواصل زمانی وجود دارد.

مواد آلی

اوره در آب محلول است و از طریق خون به کلیه و از طریق ادرار دفع میشود.

اوریک
اسید

ماده دفعی نیتروژندار حاصل از سوخت و ساز نوکلئیک اسیدها
انحالل پذیری زیادی در آب ندارد و تمایل به رسوب و تشکیل بلور دارد.
در صورت رسوب بلورهای اوریک اسید در کلیه ← سنگ کلیه
رسوب اوریک اسید در مفاصل ← بیماری نقرص (دردناک شدن مفاصل و التهاب آنها
کرآتین فسفات ← سوخت اصلی ماهیچه و تامین انرژی برای انقباض آن

کرآتینین

گروه فسننفات از کرآتین فسننفات به  ADPمنتقل شننده و آن را به  ATPتبدیل میکند که  ATPدر هنگام انقباض
مصرف میشود ،در جریان این تبدیل ،کرآتینین تولید میشود که از طریق کلیهها دفع میشود.

4
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گزینه 4

نفریدی :بیشتر بی مهرگان دارای ساختار مشخصی برای دفع
هستند .یکی از این ساختارها نفریدی است که برای دفع،
تنظیم اسمزی یا هر دو مورد به کار می رود .نفریدی لولهای
است که با منفذی به بیرون باز میشود .نفریدی دو نوع است:
پروتونفریدی و متانفریدی .سامانه دفعی پروتونفریدی ،شبکه ای از
کانالهاست که از طریق یک منفذ دفعی به خارج بدن راه مییابند.

سامانه دفعی در پالناریا از نوع پروتونفریدی است ،که کار اصلی آن،
دفع آب ا ضافی ا ست و بی شتر دفع نیتروژن ،از طریق سطح بدن
انجام می شود در طول کانالهای پروتونفریدی ،یاختههای شعلهای

m

قرار دارند .مایعات بدن از فضای بین یاختهای به یاختههای شعلهای
وارد میشوند و ضربان مژههای این یاخته (که ظاهری شبیه شعله

co

شمع دارند) مایعات را به کانالهای دفعی هدایت ،و از منافذ دفعی
خارج میکند .نوع پیشرفتهتر سامانه دفعی در بیمهرگان،
متانفریدی ا ست .متانفریدی لولهای ا ست که در جلو ،قیف مژکدار
و در نزدیک انتها ،دارای مثانه است که به منفذ ادراری در خارج از

h.

بدن ختم میشننود .دهانه این قیف به طور م ستقیم با مایعات بدن
سامانه دفعی متانفریدی دارند .بدن کرم خاکی از حلقههایی ت شکیل

rs

آنالیز سوال

ارتباط دارد .بیشنننتر کرمهای حلقوی (نظیر کرم خاکی) و نرمتنان
شده که هر کدام یک جفت متانفریدی دارند.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

ماهیان آب شیرین

to
o

12

گزینه 4

مبحث سوال  :نفریدی ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

ف شار ا سمزی مایعات بدن از آب بی شتر ا ست بنابراین آب میتواند وارد بدن شود برای مقابله با چنین م شکلی ،ماهیان آب شیرین معموالً آب
زیادی نمینو شند همچنین بدن آنها با ماده مخاطیای پو شیده شده ا ست که مانع ورود آب به بدن می شود .جذب نمک و یونها با

lim
oo

انتقال فعّال از آبشش هاست .این ماهیها حجم زیادی از آب را به صورت ادرار رقیق دفع میکنند.
ماهیان دریایی (ساکن آب شور)

ف شار ا سمزی مایعات بدن کمتر از آب دریا ست .آب ،تمایل به خروج از بدن دارد .برای جبران ،ماهیان دریایی مقدار زیادی آب می نو شند .در
این ماهیان برخی از یون ها از طریق یاخته های آبشش و برخی ،توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ دفع می شوند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :ماهیان ساکن آب شور و شیرین ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 2

دیواره ی نخستین در یک یاخته گیاهی عادی بخشی از دیواره است که با غشای پالسمایی در تماس است ،در برخی یاختههای گیاهی دیواره پسین نیز
تشکیل میشود که از این پس این دیواره در تماس مستقیم با غشای پالسمایی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1تیغهی میانی مسنترین بخش دیوارهی سلولی محسوب می شود .دیواره پسین در صورت تشکیل جدیدترین بخش دیواره سلولی محسوب
میشود.
گزینه  )3گفتیم که دیواره سلولی در اغلب یاختههای گیاهی شامل تیغهی میانی و دیوارهی نخ ستین م شاهده می شود .دیواره پ سین در برخی
یاختهها تشکیل میشود.
گزینه  )4دیوارهی نخستین یاخته ،بقای گیاه گیاه را در محیط با فشار اسمزی زیاد یا کم ،افزایش میدهد.

آنالیز سوال

m

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :انواع گُردیزهها ()105

co
h.
rs
to
o
lim
oo

مقایسه دو نوع ساختار در دیواره سلولی
دیواره نخستین

دیواره پسین

نوع دیواره

ویژگی
تعداد الیهها

میتواند تک الیه یا چند الیه باشد

چند الیه

موقعیت (نسبت به تیغه میانی)

مجاور تیغه میانی

دورتر از تیغه میانی

نقش

مانند قالبی پروتوپالست را میپوشاند

___________

قابلیت گسترش و کشش

استحکام و تراکم این الیه دیواره از دیواره

قابلیت اضافه شدن ترکیبات به دیواره

نخستین بیشتر است.

ویژگی
تاثیر در رشد یاخته
جنس دیواره

قابلیت افزایش یافتن اندازه آن
مانع رشد نمیشود

مانع رشد میشود

رشتههای سلولزی  +ماده زمینهای شامل

رشتههای سلولزی (طرز قرارگیری آنها

مواد پروتئینی و انواعی از پلیساکاریدهای

متفاوت است)  +مادهی زمینهای شامل

غیررشتهای (خمیری شکل)

مواد پروتئینی و سایر پلیساکاریدهای
غیررشتهای

6
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گزینه 4

دیواره سلولی شامل سه بخش تیغه میانی ،دیواره نخستین و دیواره پسین است ،دیواره نخستین در حفظ شکل و استحکام سلول گیاهی نقش دارد.
دیواره نخستین از رشتههای سلولزی  +ماده زمینهای شامل مواد پروتئینی و انواعی از پلیساکاریدهای غیررشتهای (خمیری شکل) تشکیل شده است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1تیغهی میانی مانند چسب عمل میکند ،این الیه ،میان یاخته (سیتوپالسم) را به دوبخش تقسیم می کند و در نتیجه ،دو یاخته ایجاد می
شود .تیغه میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است( .سلولز در دیواره نخستین و پسین یافت میشود)
گزینه  )2در مجاورت تیغه میانی ،دیواره نخستین قرار دارد ،این بخش از دیواره رشد گیاه را متوقف نمیکند.
گزینه  )3سلولز در دیواره نخستین و پسین یافت میشود ،تیغهی میانی مسنترین بخش دیوارهی سلولی محسوب میشود.

m

11

گزینه 4

co

با توجه به شکل مقابل ،بخش  : 1غشای سلولی ،بخش  : 0دیواره سلولی و بخش  : 3پالسمودسم است.
دیوارهی سلولی از چند بخش تشکیل شده ،تیغه میانی از پکتین تشکیل شده ،دیواره نخستین و پسین از
سلولز (بخش عمده) و مادهای زمینهای شامل مواد پروتئینی و انواعی از پلیساکاریدهای غیررشتهای
(خمیری شکل) تشکیل شدهاند.
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1دیوارهی سلولی در برخی نقاط نازک میشود و تشکیل الن میدهد.
گزینه  )2مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد غ شای یاخته عبور کنند .غ شای یاخته ،نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی ن سبی
دارد؛ یعنی فقط برخی از مولکول ها و یون ها می توانند از آن عبور کنند .غشای

گزینه 4

to
o

16

rs

گزینه  )3پال سمود سم پروتوپال ست دو یاخته مجاور را به یکدیگر مرتبط می سازد .مواد مغذی و ترکیبات دیگر میتوانند از راه پال سمود سم ها از
یاخته ای به یاخته دیگر بروند .پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام الن ،به فراوانی وجود دارند.
کوتینی شدن و چوب پنبه ای شدن از تغییرات دیواره در یاخته های گیاهی اند که در کاهش از دست دادن آب و جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا
به گیاه نقش دارند .کوتین و چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی هستند.
دام گزینه  :دقت کنید ،کوتینی شدن سبب کاهش از د ست دادن آب در یاخته می شود ولی این نیس که کوتینی شدن دیواره در پی از د ست دادن
آب یاخته باشد.

lim
oo

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1فعالیت آنزیمهای پروتوپال ست یاخته سبب تولید ماده لیگنین ،می شود که در نهایت با ر سوب این ماده در دیواره سلولی ،دیواره چوبی
میگردد.

گزینه  )2پکتین دیواره با جذب آب (کاهش ف شار ا سمزی در یاخته) ،متورم و ژلهای می شود ،به این تغییر ژله ای شدن می گویند .مقدار پکتین
در بعضی گیاهان به قدری فراوان است که از آن برای تولید ژله های گیاهی استفاده می کنند.
گزینه  )3کانی شدن دیواره به دنبال افزوده شدن ترکیباتی (مثل سیلیس) به دیواره سلولی یاخته گیاهی رخ میدهد.

انواع تغییرات در دیواره سلولی یاختههای گیاهی
نوع تغییر دیواره

ماده افزوده شده به دیواره

توضیح

چوبی شدن

لیگنین

لیگنین توسط آنزیمهای یاخته در درون پروتوپالست ساخته و به دیواره سلولی
مانند یاختههای فیبر و اسکلروئید و آوند چوب متصل میشود ← باعث استحکام
بیشتر دیواره میشود ← علت وجود درختانی با ارتفاع چند متر و صد متر

کانی شدن

کانیها (مثل سیلیس)

مثال اضافه شدن سیلیس به دیواره یاختههای برگ گیاه گندم ،که سبب حالت زبری
در سطح برگ میشود.

ژلهای شدن

جذب آب توسط پکتین

در بعضی گیاهان (مانند دانه به و تخم شربتی) میزان پکتین به قدری زیاد است که
از آن برای ساخت لعاب و ژلههای گیاهی استفاده میشود.

کوتینی شدن

ترکیبات لیپیدی

نقش در کاهش از دست دادن و جلوگیری از نفوذ و ورود عوامل بیماریزا به گیاه

چوب پنبهای شدن

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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گزینه 2

وضعیت پالسمولیز مربوط به قرارگیری یاخته در محیطی با فشار اسمزی باال میباشد
که سبب میشود یاخته آب خود را از دست بدهد.
وضعیت تورژسانس برع کس است یعنی مربوط به قرارگیری یاخته در محیطی با فشار
اسمزی کم میباشد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1وضعیت پالسمولیز باعث افزایش فاصله بین پروتوپالست و دیواره سلولی
و تورژسانس سبب نزدیک شدن و کاهش این فاصله میشود.
گزینه  )3تورژسانس در اندامهای غیرچوبی گیاه ،میتواند منجر به استوار ماندن اندام شود.
گزینه  )4دو و ضعیت تورژ سانس و پال سمولیز به دلیل انتقال و جابهجایی آب صورت میگیرد و این یعنی هر دو زمانی ایجاد می شوند که ف شار
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :انواع گُردیزهها ()105

co

آنالیز سوال

m

اسمزی در دو طرف دیواره سلولی یکسان نباشد.

وضعیت یاخته گیاهی در وضعیت تورژسانس و پالسمولیز
حجیم و پرآب

کمحجم و کم آب

دیواره یاخته

تغییر خاصی نمیکند.

در اثر فشار وارد شده از سوی پروتوپالست تا حدی

وضعیت پروتوپالست

به دیواره سلولی میچسبد

وضعیت کریچه (واکوئل)

rs

نقش

h.

پالسمولیز (پژمردگی)

تورژسانس (تورم)

کشیده میشود ولی پاره نمیشود.
جمع میشودو از دیواره فاصله میگیرد.

علفی) ،میتواند منجر به استوار ماندن اندام شود.

فراوان نیز رفع نمی شود و گیاه به دنبال مرگ یاخته

to
o

در اندامهای غیرچوبی گیاه (مانند برگ و ساقه گیاهان

اگر پالسمولیز طوالنی باشد ،پژمردگی حتی با آبیاری
هایش ،می میرد.

18
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آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

lim
oo

ترکیبات رنگی که در کریچهها ذخیره می شوند شامل آنتو سیانین می شود .آنتو سیانین در ری شه چغندر قرمز ،کلم بنفش و میوه هایی مانند پرتقال
توسرخ ،به مقدار فراوانی وجود دارد .دقت کنید که رنگ آنتوسیانین در  pHهای متفاوت تغییر می کند.
ترکیبات رنگی نوعی آنتی اکسیدان (پاداکسنده) محسوب میشوند که همین خاصیت پاداُکسنده بودن در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز
و اندام های دیگر نقش مثبتی دارد.
در صورت تغییر در ساختار سبزدیسه (کلروپالست) رنگدیسه (کروموپالست) ایجاد میشه.
مبحث سوال  :انواع گُردیزهها ()105

سطح سوال  :نسبتا سخت

ترکیبات ذخیره شده در کریچهها (واکوئلها)
نوع

مثال

توضیح

ترکیبات رنگی

آنتوسیانین

آنتوسیانین در ریشه چغندر قرمز ،کلم بنفش و میوه هایی مانند پرتقال توسرخ،
به مقدار فراوانی وجود دارد .دقت کنید که رنگ آنتوسیانین در  pHهای
متفاوت تغییر می کند.

پروتئین
گلوتن

گِّلوتن در بذر گندم و جو ذخیره می شود
هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان به مصرف می رسد
گلوتن ارزش غذایی دارد ،اما بعضی افراد به آن حساسیت دارند (بیماری
سیلیاک) و با خوردن فراورده های گلوتن دار ،دچار اختالل رشد و مشکالت
جدی در سالمت می شوند.
تشخیص قطعی این حساسیت با انجام آزمایش های پزشکی است.

8
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گزینه 3

آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند.
نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است.
آلکالوئیدها را در ساختن داروهایی مانند مسکّنها ،آرام بخشها و داروهای ضد سرطان به کار میبرند.
بعضی آلکالوئیدها اعتیادآورند .مصرف مواد اعتیادآور ،از معضالت بسیاری از کشورهاست که سالمت و امنیت آنها را تهدید می کند.
ترکیباتی در گیاهان ساخته می شود که در مقادیر متفاوت ،ممکن است سرطان زا ،مسموم کننده یا حتی کشنده باشند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار
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سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :انواع گُردیزهها ()105

گزینه 2

m

پالستهای ذخیرهکننده رنگیزه گزانتوفیل ،کروموپالست (رنگدیسه) است.
ترکیبات رنگی در کریچهها و رنگدی سهها ،نوعی آنتی اک سیدان (پاداک سنده) مح سوب می شوند که همین خا صیت پاداُک سنده بودن در پی شگیری از
سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام های دیگر نقش مثبتی دارد.

co

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1سبزدیسهها ،حاوی مقدار زیادی رنگیزه کلروفیل هستند.
گزینه  )3نشادیسهها ،در تامین انرژی الزم برای تشکیل اندامهای جدید موثر هستند.

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

سطح سوال  :نسبتا سخت

مبحث سوال  :انواع گُردیزهها ()105

rs

آنالیز سوال

h.

گزینه  )4در پاییز ،با کاهش طول روز و کم شدن نور ،سبزدیسهها تبدیل به رنگدیسهها میگردند.

انواع پالست (دیسه) در گیاهان

سبزدیسه (کلروپالست)

مقدار فراوانی سبزینه

علت سبز دیده شدن گیاهان
گیاهان سبز ،قابلیت فتوسنتز دارند.

کاروتنوئید

کاروتنوئید با رنگ سبزِّ سبزینه پوشیده شدهاند ،در پاییز با
کاهش طول روز و کم شدن نور ،ساختار سبزدیسه ها در
بعضی گیاهان تغییر می کند و به رنگ دیسه تبدیل می شوند.
در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می شود و مقدار
کاروتنوئیدها افزایش می یابد .و رنگ برگ تغییر میکند.

کاروتن

مثال رنگ دیسه ها در یاخته های ریشه گیاه هویج ،مقدار
فراوانی کاروتن دارند که نارنجی است.

گزانتوفیل

علت رنگ زرد گلبرگ ها

لیکوپن

رنگ قرمز گوجه فرنگی

مقدار فراوانی نشاسته

ذخیره نشاسته ،هنگام رویش جوانه های سیب زمینی ،برای
رشد جوانه ها و تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی
مصرف می شود.

(کلروفیل)

حاوی کارتنوئید

نشادیسه ( آمیلوپالست)

lim
oo

to
o

نوع

حاوی

رنگدیسه (کروموپالست)

توضحیات

ویژه آزمون مرحلــه  11شهریور قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

نادرست

کپسول اطراف از نفوذ میکروبها به آن جلوگیری میکنند.

22

نادرست

در فاصله بین هرمها ،انشعاباتی از بخش قشری (نه مرکزی) به نام ستونهای کلیه دیده میشود.

23

نادرست

سرخرگ وابران برخالف سرخرگ آوران ،در ارتباط با دو نوع شبکهی مویرگی متفاوت است.

m

24

درست

طبق متن کتاب در سی ،قطر سرخرگ آوران بی شتر از قطر سرخرگ وابران ا ست و این ،ف شار تراو شی را در مویرگهای کالفک افزایش
میدهد.

co

21

درست

با توجه به متن و شکل کتاب درسی ،یاخته های دیواره درونی کپسول بومن با پاهای خود اطراف مویرگهای کالفک را احاطه کردهاند.

h.

26

نادرست

27

درست

to
o

rs

ک شیدگی دیواره مثانه باعث تحریک گیرندههای ک ش شی و فر ستادن پیام ع صبی به نخاع (نه مغز) می شود و به این ترتیب انعکاس تخلیه
ادرار فعال میشود.

مایعات دفعی خرچنگها و میگوها ،از حفره عمومی به غده شاخکی تراوش و از منفذ دفعی نزدیک شاخک ،دفع میشوند.

28

درست

طرز قرارگیری رشتههای سلولزی در دیواره پسین ،سبب میشود که استحکام و تراکم این دیواره از دیواره نخستین بیشتر باشد.

lim
oo

29

درست

یکی از ترکیبات ذخیره شده در کریچهی یاختههای بذر گندم و جو (پروتئین گلوتن) در هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان به
مصرف میرسد.

30

درست

طبق فعالیت کتاب در سی ،کاهش نور در بع ضی گیاهان که بخشهای غیر سبز ،مثال سفید ،زرد ،قرمز یا بنفش دارند ،سبب افزایش
مساحت بخشهای سبز میشود.
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