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

آزمون شماره 2
8316/50/81

زیـــــــست شناسی لــــیموترش

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 2
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــــــه پاســـــخنامه تشـــــریحی

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای تابستان –  03سوال

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

:1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 4

هموگلوبین از دو بخش  )1 :پروتئینی (گلوبین)  )2گروه هِم
تشکیل شده است ،اکسیژن به مولکول آهن در بخش هِم متصل
میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1در صورت حضور مونواکسید کربن ،اکسیژن کمتری
به هموگلوبین متصل میشود ،دلیلش هم این است که میل
ترکیبی مونواکسیدکربن به آهن موجود در ساختار هِم بسیار زیاد است و پس از اتصال به آسانی جدا نمیشود .قاتل خاموش
که تو زمستون قربانی میگیره همین مونواکسید کربنه!!

گزینه  )2در ششها چون غلظت اکسیژن بیشتر از سایر
نواحی بدن است ،اکسیژن از ششها وارد مویرگهای
اطراف حبابکهای هوایی شده و با هموگلوبین ترکیب
میشود .در بافتهای بدن عکس این قضیا رخ میدهد.
به دلیل پایین بودن غلظت اکسیژن در بافتها
(به علت مصرف آن در تنفس سلولی) اکسیژن از هموگلوبین
جداشده و به داخل بافت انتشار مییابد.
گزینه  )3تو ضیح دادیم که مونواک سید کربن به دلیل رقابت با اک سیژن در ات صال به بخش هِم در هموگلوبین باعث م سمومیت و
گازگرفتگی میشود .پس جایگاه اتصال اکسیژن و مونواکسیدکربن یکسان است.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :گازهای تفسی ()103
حمل اکسیژن

 -1به طور کلی در سیاهرگهای ششی (خون روشن) حمل اکسیژن به صورت زیر است:
 79درصد متصل به هموگلوبین

 3درصد محلول در پالسما

نکته :در خونی که به بافتها میرود  79درصد از هموگلوبین توسط اکسیژن اشباع شده و در خونی که از بافتها برمیگردد  97درصد از هموگلوبین توسط اکسیژن
اشباع شده است.

حمل دیاکسید کربن
 -1به طور کلی در سرخرگهای ششی (خون تیره) حمل دی اکسید کربن به صورت زیر است:
 23درصد متصل به هموگلوبین

 97درصد به صورت یون بیکربنات

 9درصد محلول در پالسما

 -2در کیسههای هوایی ششها فشار دیاکسید کربن کمتر از مویرگهای ششی است .بنابراین دیاکسید کربن از دیوارهی مویرگهای ششی (سنگ فرشی ساده) عبور
کرده و پس از عبور از مایع میان بافتی و دیوارهی کیسههای هوایی ششها (سنگ فرشی ساده) وارد کیسههای هوایی شده و سپس طی بازدم از کیسهها خارج میشود.

 -3در مویرگهای ششی به منظور تبادل دیاکسید کربن اتفاقات زیر رخ میدهد:
 )1خروج دیاکسید کربن محلول در پالسما از مویرگهای ششی

 )2جدا شدن دیاکسید کربن از هموگلوبین

 )3تبدیل بیکربنات به آب و دیاکسید کربن ) H  HCO3  H2CO3  CO2  H2O

)

نکته :پس از وقوع موارد باال دیاکسید کربن وارد کیسههای هوایی شده و سپس طی بازدم خارج میشوند.

 -1هموگلوبین توانایی اتصال به گازهای زیر دارد:

اکسیژن -دی اکسید کربن -مونواکسید کربن

 -2میل ترکیبی هموگلوبین با گازها به صورت زیر است:

مونواکسید کربن > اکسیژن > دی اکسید کربن

نکته :وجود مونواکسید کربن که با هموگلوبین میل ترکیبی بسیار شدید تر از اکسیژن دارد مانع ترکیب اکسیژن با هموگلوبین و در نتیجه باعث مسمومیت و سرانجام
مرگ میشود.
 -3گلبولهای قرمز در انتقال  73درصد از دی اکسید کربن نقش دارد  23درصد مستقیم (متصل به هموگلوبین) و  97درصد غیر مستقیم (به صورت بی
کربنات)

 -4مقایسهی اختالف فشار اکسیژن و دی اکسید کربن در ششها:
فشار دی اکسید کربن :مویرگهای ششی > کیسههای هوایی
فشار اکسیژن :کیسههای هوایی > مویرگهای ششی

ویژه آزمون مرحلـــه  16مرداد قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

عمل دم فرآیندی فعال است برای انجام هم نیاز به
فعالیت و انقباض ماهیچههای دیافراگم و بین دندهای خارجی
دارد ،همانطور که میدانید برای انقباض ماهیچهها نیاز به پیام عصبی است
ولی فرآیند بازدم ،غیرفعال است یعنی کاهش حجم قفسه سینه به دلیل
خاصیت کشسانی ششها و با به استراحت در آمدن ماهیچههای
گفته شده ،صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گرچه همه یاختههای بدن برای زنده ماندن
به اکسیژن نیاز دارند اما آنچه که محرک مهمتری
برای نفس کشیدن به شمار میرود ،نیاز بدن به دفع
کربندیاکسید است نه نیاز یاختهها به اکسیژن.
گزینه  )3مرکز تنفس پل مغز در با اثر بر مرکز
تنفس در بصل النخاع  ،دم را خاتمه میدهد.
گزینه  )4کاهش غلظت ( CO2نه  )O2عامل
اصلی تنظیم فعالیت مرکز تنفس در بصل النخاع است.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

3

مبحث سوال  :تنطیم فعالیت دستگاه تنفس ()103

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

تنفس نایدیسی در حشرات و صدپایان دیده
میشود ،در این نوع تنفس ،نایدیسها لولههای
منشعب و مرتبط به هم هستند که با کیتین
مفروش شدهاند ،نایدیسها به انشعابات کوچکتر
تقسیم میشوند تا اینکه به نایدیسهای انتهایی
برسیم ،نایدیسهای انتهایی در کنار تمام
یاختههای بدن قرار میگیرند ،بن بست هستند
ولی فاقد کیتین میباشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1انشعابات انتهایی نایدیسها ،دارای مایعی هستند که تبادل گازهای تنفسی را ممکن میکند.
گزینه  )2چون فاصله بین یاختهها و نایدیسها در حد چند میکرون است ،انتقال گازها بین نایدیس و یاختههای بدن از طریق انتشار است.
گزینه  )3ویژگی جالب این نوع تنفس این است که برخالف تنفس ششی یا آبششی ویا حتی پوستی ،دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال
گازهای تنفسی برعهده ندارد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

4

مبحث سوال  :تنفس نایدیسی ()103

سطح سوال  :متوسط

گزینه 1
بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) نایژکها ،انشعباتی از نایژهها هستند که فاقد غضروف هستند و توان مناسب

برای تنگ و گشاد شدن را دارند(.رد گزینه )
مورد دوم) دهانه غضروف ( Cشکل) نای به سمت مری در پشت خود قرار گرفته است( .رد گزینه )
مورد سوم) مجاری هادی شامل بینی و نای و نایژه و نایژک است ،ابتدای بینی از پوستی نازک
پوشیده شده است که موهای آن مانعی در برابر ورود ناخالصیهای هوا محسوب میشود .ادامه مسیر از مخاط مژکدار تشکیل شده است( .رد گزینه )
مورد چهارم) نایژکها به دلیل عدم وجود غضروف در دیواره خود میتوانند هوای ورودی یا خروجی را واپایش کنند( .تایید گزینه )

2

:3

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

بخش هادی در دستگاه تنفس در انسان
 )1در ابتدا پوست نازک  +مو (فاقد مژک)
بافت شناسی
 )2در انتها مخاط مژکدار
هدایت هوا به گلو (نقش اصلی)
مجاری بینی
نقش در تنفس
جلوگیری از ورود ناخالصیهای هوا
موهای بینی
 )1جلوگیری از ورود ناخالصیهای هوا
مخاط مژک
 )2مرطوب کردن هوای دمی (جاری)
شبکهی وسیعی از رگهای گرم کردن هوای ورودی (نقش اصلی)
خونی با دیواره نازک
نقش دهان بیشتر در فرآیند گوارش است تا تنفس (موارد باال در ارتباط با دهان صدق نمیکند)

بینی

ورود هوا
به مجاری
تنفسی

دهان

گلو
حنجره

نای

نایژه

نایژک

گلو نوعی گذرگاه ماهیچهای است ،نوعی  4راه که به بینی و دهان و مری و نای راه دارد .دارای الیه مخاطی در خود میباشد.
هم غذا و هم هوا از گلو عبور میکند( .بیشتر هوا)
ابتدا و انتهای آن دو راهی وجود دارد :
انتهایی  )1 :حنجره (نای)  )2مری
 )2بینی دوراهی
دوراهی ابتدایی  )1 :دهان
بخش ابتدایی نای محسوب میشود که در باالی آن اپیگلوت (برچاکنای) واقع شده است.
حنجره محل قرار گرفتن تارهای صوتی (حاصل چینخوردگی مخاط به سمت داخل) است که توسط هوای بازدمی به ارتعاش در می-
آیند ← (تولید صدا)
نای در بخش انتهایی خود درون قفسه سینه به دو شاخه تقسیم میشود (ایجاد نایژههای اصلی)
حلقههای غضروفی  Cشکل در دیواره نای وجود دارند (بازماندن همیشگی نای)
بافت پوششی استوانهای مژکدار
الیه مخاطی
ساختار دیواره نای
توجه  :برخی سلولها طبق شکل فاقد مژکهستند)
الیه زیرمخاط
شامل  :غدد ترشحی – عروق و اعصاب
الیه غضروفی-ماهیچهای سبب استحکام نای و باز ماندن همیشگی آن
بیرونیترین الیه
الیه پیوندی
 )1هر یک از نایژههای اصلی وارد یک شش میشود.
نایژه اصلی ( دو عدد)
 )2هر نایژه اصلی به نایژههای باریکتر تقسیم میشود.
 )3غضروف همانند نای به صورت  Cشکل نیست.
با هربار تقسیم ،قطر و میزان غضروف در دیواره کاهش مییابد.
نایژههای باریک
آخرین انشعبات که دیگر فاقد غضروف هستند ،تشکیل نایژک را میدهند.
(چند عدد)
 )1فاقد غضروف در دیواره خود
 )2قابلیت تنگ و گشاد شدن ( کنترل مقدار هوای ورودی و خروجی)
توجه  :آخرین انشعبات نایژکها که در بخش هادی ،نایژک انتهایی نام دارد.
توجه  :نایژکهای مبادلهای جزء بخش هادی محسوب نمیشوند.
نقش

بخش مبادلهای

بخش هادی

بافت شناسی

اجزاء

 )1جذب گرد و غبار هوا

نایژکهای مبادلهای

در نایژه مبادلهای :

 )2عمل فاگوسیتوز توسط

حبابکهای منفرد

استوانهای مژکدار  +ترشحات مخاطی

درشتخوارها مستقر در حبابک

کیسه هوای حبابکی

در حبابک :

 )3مبادله گازهای تنفسی (نقش

سنگفرشی تک الیه  +سوفاکتانت +

اصلی)

مارکروفاژ

 )1هدایت هوا

بینی (یا دهان) گلو (حلق) و حنجره

در ابتدای بینی :

 )2پاکسازی هوای ورودی از

نای و نایژه اصلی و نایژه فرعی

پوست نازک (بافت پوششی به همراه

ناخالصیها

(باریکتر) و نایژک و نایژک انتهایی

مو)

 )3مرطوب کردن هوا

سایر نقاط :

 )4گرمکردن هوا

مخاط مژکدار  +ترشحات مخاطی

 )5نقش ضدمیکروبی

ویژه آزمون مرحلـــه  16مرداد قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

در م سطح شدن دیافراگم (میانبند) یعنی تحریک ع صبی دیافراگم و انقباض آن ،عمل دم اتفاق میافتد ،در طی عمل دم اک سیژن از کی سههای
حبابکی وارد مویرگها و از آنجا وارد سیاهرگهای ششی میشود و بالطبع میزان غلظت اکسیژن سیاهرگهای ششی افزایش خواهد یافت
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )1هنگام کاهش فشار هوای درون ششها یعنی
عمل دم ،ورود اکسیژن به درون مویرگهای
اطراف کیسه حبابکی افزایش (نه کاهش) خواهد یافت.
گزینه )2منظور از انقباض ماهیچههای بین دندهای
خارجی همان عمل دم است ،در این هنگام به منظور باز
شدن کیسههای هوایی باید کشش سطحی مایع پوشاننده
کیسههای هوایی کاهش (نه افزایش) یابد.
گزینه )4هوای مرده وارد مجاری تنفسی میشود
و هرگز وارد کیسه های هوایی نمیگردد پس قسمت اول سوال نادرست می باشد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

6

مبحث سوال  :مجاری هادی دستگاه تنفس ()103

سطح سوال  :متوسط

گزینه 2
بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) در یک انسان سالم در هنگام بازدم عمیق هوای ذخیره بازدمی از شش ها خارج میشود ( رد گزینه )
مورد دوم) در یک انسان سالم هوای مرده وارد مجاری تنفسی میشود (وارد ششها و حبابکها نمیشود) ( تایید گزینه )
مورد سوم) در یک انسان سالم در حین یک دم عمیق هوای مکمل وارد شش ها میشود ( رد گزینه )
مورد چهارم) هوای باقی مانده همیشه درون شش ها میماند و از شش ها خارج نمیشود ( تایید گزینه )

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

مبحث سوال  :حجمهای تنفسی ( )103سطح سوال  :نسبتا سخت
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

حجمهای تنفسی
چند تا تعریف
دم :فرو بردن هوا به درون دستگاه تنفسی
بازدم :خارج کردن هوا از دستگاه تنفسی
نکته :گنجایش ششهای افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است.
اسپیرومتر (دم سنج)  :دستگاهی که برای اندازهگیری حجمها و ظرفیتهای ریوی استفاده میشود.
اسپیروگرام ( دم نگاره)  :برگهای که دستگاه اسپیرومتر نمودار روی آن ثبت میکند.

مفهوم چند تا تعریف
 -1هوای جاری :هر یک از ما در دم و بازدم معمولی در حدود  077میلی لیتر هوا را جا به جا میکنیم .به این میزان هوا هوای جاری گفته میشود.
2

نکته :از هوای جاری در طی دم وارد ششها (هر دو شش) میشود و دی اکسید کربن و اکسیژن خود را با خون مبادله میکند.
3

 -2هوای مرده :یک سوم از هوای جاری درون مجاری تنفسی میماند نمیتواند دی اکسید کربن و اکسیژن خود را با خون مبادله کند .این یک سوم
هوا را هوای مرده مینامند.
نکته :دیافراگم مهمترین نقش را در جابه جایی هوای جاری (و هوای مرده که بخشی از هوای جاری است) دارد.
نکته :هوای مرده طی ،دم آخر از همه وارد مجاری تنفسی شده و طی بازدم زودتر از همه خارج میشود.
نکته :هوای مرده در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت میباشد اما در هر فرد سالم مقداری ثابت است و با حجم مجاری تنفسی رابطهی مستقیم دارد.
( برای مثال حجم هوای مردهی استاد شاکری ثابت است تغییر نمیکند).
 -3هوای ذخیرهی دمی (هوای مکمل) :پس از هر دم معمولی میتوان با یک دم عمیق حجم بیشتری از هوا را به درون ششها فرستاد این حجم هوا
را هوای ذخیره دمی یا هوای مکمل مینامند.
نکته :برای ورود هوای مکمل به درون ششها به فعالیت بیشتر دیافراگم و عضالت بین دندهای خارجی نیاز است.
نکته :مقدار هوای دم عمیق :هوای جاری +هوای ذخیره دمی
 -4هوای ذخیره بازدمی :هوایی را که پس از هر بازدم معمولی و با یک بازدم عمیق میتوان از ششها خارج کرد هوای ذخیرهی بازدمی مینامند.
نکته :برای خارج شدن هوای ذخیرهی بازدمی از ششها به فعالیت بیشتر عضالت بین دندهای داخلی نیاز است.
نکته :هوای جاری جزء هوای ذخیره دمی و ذخیره بازدمی نیست.
تذکر :هوای ذخیرهی دمی و بازدمی درون ریه هستند و جزء هوای مرده نیستند.
نکته :طبق شکل حجم هوای ذخیرهی دمی (مکمل) بیشتر از هوای ذخیره بازدمی میباشد.
نکته :مقدار هوای بازدم عمیق :هوای جاری  +هوای ذخیره بازدمی
 -5ظرفیت حیاتی :به مجموع هوایی که هر فرد پس از یک دم عمیق طی یک بازدم عمیق بیرون میدهد ظرفیت حیاتی میگویند.
نکته :ظرفیت حیاتی= حجم هوای ذخیره دمی  +حجم هوای جاری  +حجم هوار ذخیره بازدمی
نکته :هوای مرده جزء ظرفیت حیاتی است.
 -6هوای باقی مانده :پس از حداکثر بازدم هنوز مقداری هوا درون ششها باقی میماند که به آن هوای باقی مانده میگویند.
نکته :فشار منفی فضای جنب باعث شده که هوای باقی مانده هیچگاه از ششها خارج نشود.
تذکر :هوای باقی مانده جزء ظرفیت حیاتی نیست.
نکته :پس از یک بازدم عمیق هیچ بخشی از ظرفیت حیاتی درون ششها باقی نمیماند.
 -9ظرفیت کلی ششها :شامل ظرفیت حیاتی و هوای باقی مانده است.
نکته :ظرفیت کلی ششها= ذخیره دمی +هوای جاری  +هوای ذخیره بازدمی  +هوای باقی مانده
نکته :هوای باقی مانده جزء ظرفیت کلی ششها میباشد اما جزء ظرفیت حیاتی نیست.
نکته :هوای مرده بخشی از ظرفیت کلی ششها و ظرفیت حیاتی میباشد.
 -7حجم تنفسی در دقیقه= حجم هوای جاری× تعداد حرکات تنفس در یک دقیقه
 -9طی یک دم معمولی و سپس دم عمیق کدام هواها جابهجا میشوند:
هوای جاری  +هوای ذخیره دمی (هوای مکمل)
 -11طی یک بازدم معمولی و سپس بازدم عمیق کدام هوا جا به جا میشوند:
هوای جاری  +هوای ذخیرهی بازدمی
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گزینه 2

طبق متن کتاب درسی ،الرو برخی ماهیان و تمام دوزیستان دارای آبششهای بیرونزده از سطح بدن هستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1طبق متن کتاب ،برخی خزندگان با پمپ فشار مثبت هوا را وارد ششهای خود می کنند.
گزینه  )3طبق متن کتاب ،سمندر ششدار و الک پشت آبی ،تنفس ششی و پوستی دارند.
گزینه  )4طبق متن کتاب ،در پرندگان بیشتر هوای دمی با عبور از ششها به کیسههای هوادار عقبی میرود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :تنفس در جانوران ()103

سطح سوال  :متوسط

دستگاه تنفس پرندگان

آناتومی و ساختار دستگاه تنفس پرندگان
 -1شامل یک عدد نای ،دو عدد شش و  7عدد کیسهی هوادار میباشد.
 -2دربارهی ششها باید مطالب زیر را بدانیم:
 .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 حجم
آنها تغییر میکند.
 .dتبادل گازهای تنفسی ) (O2, CO2درون ششها صورت میگیرد .بنابراین در ششها مقدار زیادی مویرگ وجود دارد.
 -2در پرندگان  7عدد کیسهی هوادار وجود دارد که یکی از آنها بین دو نیمهی بدن مشترک است.
بنابراین محل قرارگیری کیسههای هوادار به صورت زیر است:
دو جفت ( 4عدد) سمت راست -دو جفت ( 4عدد) سمت چپ -یکی مشترک بین دو نیمهی بدن
 -3انبساط کیسههای هوادار ،درون کیسهها فشار منفی ایجاد شده و هوا وارد آنها میشود .با انقباض کیسهها فشار هوای درون کیسهها افزایش یافته و
هوای آنها تخلیه میشود.
 -4از  7عدد کیسهی هوادار  4عدد جزء کیسههای هوادار عقبی و  5عدد جزء کیسههای هوادار جلویی هستند .در ضمن یکی از کیسههای جلویی بین دو
نیمهی بدن مشترک میباشد.
تذکر :در کیسههای هوادار تبادل گازهای تنفسی صورت نمیگیرد.
 -5کیسههای هوادار عقبی:
 .aدر طی دم نای هوای تهویه نشده دریافت میکنند.
.b

هوای موجود در آنها سرد و پر اکسیژن است.

 .cمقدار اکسیژن موجود در هوای آنها بیشتر از ششها و
کیسههای هوادار جلویی است.
 .dدارای دیوارهی انعطاف پذیر با توانایی تغییر حجم ،انبساط
و انقباض هستند.
 .eنسبت به ششها و کیسههای هوادار جلویی ،به دم جانور نزدیک است و از دهان دورتر میباشند.
 -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  CO2آن 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 حجم هستند.
 -7جهت جریان هوا در دستگاه تنفس پرندگان:
 .aجهت حرکت هوا در ششهای پرندگان همیشه یک طرفه ولی 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

مجارای تنف سی در بخش هادی شامل نای و دو نایژه ا صلی و نایژههای باریکتر و نایژکها
می شود ،نای و نایژه دارای غضروف و نایژکها فاقد غضروف میباشند ،نایژکهای مبادلهای
به کیسههههای حبابکی ختم میشههوند ،ولی دقت کنید که این نایژکها در بخش مبادلهای
هستند وجزء بخش هادی نیستند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مایع مخاطی موجود بر سطح سلولهای مژکدار مجاری تنفسی ناخالصیهای
هوا را ضمن عبور به دام میاندازد.
گزینه  )2نایژکها به دلیل عدم داشتن غصروف توان مناسب برای تنگ و گشاد
شدن را دارند.
گزینه  )3تمام مجاری تنفسی هوا را به صورت دو طرفه درون خود عبور میدهند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :مجاری هادی دستگاه تنفس ()103

سطح سوال  :متوسط

گزینه 2

با انقباض بین دندهای خارجی ،عمل دم صورت میگیرد و هوای جاری وارد مجاری تنفسی
و سطح تنف سی ( ششها) می شود بی شتر از ن صف حجم هوای جاری (حدود دو سوم) وارد
کیسههای حبابکی می شوند .و یک سوم باقیمانده به عنوان هوای مرده در مجاری تنفسی
باقی میماند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با انقباض دیافراگم و مسطح شدن آن در طول دم،
جناغ و قفسه سینه هم جهت با یکدیگر به سمت جلو و باال
حرکت میکنند.
گزینه  )3با انقباض بین دندهای خارجی ،کشش سطحی مایع
پوشاننده کیسههای هوایی به کمک سورفاکتانت کاهش مییابد .تا
باز شدن آنها تسهیل گردد.
گزینه  )4با انقباض دیافراگم ،بخشی از هوای جاری دمی درون ششها رفته و به تبادل
گازهای تنفسی میپردازد ،هوای باقی مانده ،ارتباطی به هوای جاری ندارد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی و دامدار
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مبحث سوال  :فرآیند دم و بازدم ()103

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 2

در عمل دم ،انبسههاط شههشها باعث کاهش فشههار هوای درون آنها میگردد .که نوعی مکش ایجاد میکند تا هوا از مجاری تنفسههی وارد کیسههههای
حبابکی گردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در دم عمیق ،انقباض ماهیچههای گردن ،بر حجم قفسه سینه تاثیرگذار است و موجب افزایش حجم آن میگردد.
گزینه  )3در باز دم عمیق ،ماهیچهای بین دندهای داخلی (نه عضالت شکمی) مسئول اصلی کاهش حجم قفسه سینه هستند.
گزینه  )4در عمل بازدم ،کشسانی ششها و همینطور کاهش حجم قفسه سینه به دلیل استراحت ماهیچههای موثر در دم ،باعث بازگشت ششها
به وضعیت اولیه میشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،مفهومی و دامدار

مبحث سوال  :فرآیند دم و بازدم ()103

سطح سوال  :متوسط
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ماهیچههای موثر در فرآیند دم
نام ماهیچه

دیافراگم

ماهیچهی شکمی

ماهیچههای بین دندهای
خارجی

داخلی

ماهیچهی
گردنی

وضعیت

انقباض

انقباض

استراحت

استراحت

انقباض

جهت حرکت

پایین (مسطح)

دندهها  :باال و جلو
جناغ  :جلو

________

________

دندهها  :باال و
جلو
جناغ  :جلو

عمق تنفس

دم عادی و

دم عادی و عمیق

________

________

فقط دم عمیق

عمیق
تاثیر

افزایش حجم
قفسه سینه

نام ماهیچه

دیافراگم

افزایش حجم قفسه
سینه

________

________

افزایش حجم
قفسه سینه

ماهیچههای موثر در فرآیند بازدم
ماهیچههای بین دندهای
خارجی

ماهیچهی شکمی

گردنی

داخلی

وضعیت

استراحت

استراحت

استراحت

انقباض

جهت حرکت

باال (گنبدی
شکل)

دندهها  :پایین و
عقب
جناغ  :عقب

________

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب

________

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب

عمق تنفس

بازدم عادی و

بازدم عادی و عمیق

بازدم عادی

بازدم عمیق

بازدم عادی

بازدم عمیق

استراحت

انقباض

دندهها :
پایین و عقب
جناغ  :عقب
بازدم عادی و

عمیق
تاثیر
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کاهش حجم
قفسه سینه

ماهیچهی
استراحت

عمیق
کاهش حجم قفسه
سینه

________

کاهش حجم
قفسه سینه

________

کاهش حجم
قفسه سینه

کاهش حجم
قفسه سینه

گزینه 3

دستگاه عصبی رودهای میتواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار ،فعالیت کند .اما اعصاب هم حس و پادهم حس با دستگاه عصبی رودهای ارتباط
دارند و بر عملکرد آن تأثیر میگذارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با عبور غذا از حلق ،مرکز بلع در مغز ،فعالیت مرکز تنفس را مهار و متوقف میکند (نه اینکه کاهش تنفس صورت گیرد).
گزینه  )2معموال اعصاب پادهمحس (پاراسمپاتیک) ،فعالیت دستگاه گوارش را افزایش (نه کاهش) میدهند.
گزینه  )4سکرتین از دوازدهه و در پاسخ به ورود کیموس به روده ترشح میشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :تنظیم دستگاه گوارش ()102

سطح سوال  :سخت

گزینه 1

گروهی از لیپوپروتئینها کلسههترول زیادی دارند  :لیپوپروتئین کم چگال ( )LDLو در گروهی دیگر ،پروتئین از کلسههترول بیشههتر اسههت :
لیپوپروتئین پرچگال ()HDL
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2عبور گلوکز از غشای یاخته پرز ،همواره وابسته به انتقال سدیم نیست .چون اگر از غشای قاعدهای بخواهد وارد فضای بین یاختهای
شود ،از طریق انتشار تسهیلشده از غشا عبور میکند( .برای ورود به سلول گلوکز از همانتقالی با سدیم استفاده میکند)
گزینه  )3ویتامینهای محلول در آب همانند مواد معدنی میتوانند به روش انتشار یا انتقال فعال جذب شوند.
(البته دقت کنید جذب ویتامین  B12از طریق درونرانی و به کمک عامل داخلی معده ،صورت میگیرد)
گزینه  )4کیلومیکرون به روش برونرانی یا اگزوسیتوز (نه انتشار تسهیلشده) وارد مایع بین یاختهای میشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :جذب مواد در دستگاه گوارش ()102

سطح سوال  :متوسط
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گزینه 2

بیشترین سلولهای موجود در الیه مخاطی روده باریک ،سلولهای دارای ریزپرز،
هستند ،این سلولها گلوکز و آمینواسیدها را از طریق انتشارتسهیلشده وارد
فضای بین یاختهای میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بخشی از موادی را که جذب کردهاند را وارد مویرگ خونی درون
پُرز میکنند .بخشی دیگر نیز وارد رگ لنفی موجود در پرز میگردد.
گزیینه  )3در بخشی از غشای خود دارای چینخوردگیهای میکروسکوپی
میباشند( .در شکل مقابل مشخص است)
گزینه  )4سلولهای رودهای ،در اثر حساسیت به پروتئین گلوتن (بیماری
سیلیاک) ،تخریب شده و از بین میروند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار لولهی گوارش انسان ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

انواع جذب مواد در رودهی باریک
نوع ماده

توضیحات

نحوه جذب به داخل یاخته
ریزپرزدار

لگوکز و اغلب آمینواسیدها

به کمک ناقل ویژه پروتئینی همراه  )1شیب غلظت سدیم توسط پروتئین انتقال دهندهی
سدیم-پتاسیم با صرف انرژی زیستی ( )ATPحفظ میشود.
با سدیم (همانتقالی) جذب
 )2گلوکز و اغلب آمینواسیدها با روش انتشار تسهیل شده از
میشوند.
یاختههای پرز خارج و وارد مایع میان بافتی میشود.

چربیها

مولکولهای اسیدچرب و
مونوگلیسیرید هرکدام جداگانه
وارد یاختههای پرز شده و در
شبکهی آندوپالسمی این یاختهها
به شکل کیلومیکرون درمیآیند.

کیلومیکرونها از یاختههای پرز به فضای بین یاختهای برون
رانی یا اگزوسیتوز میشوند و وارد مویرگ لنفی میگردند.

آب

اسمز

جذب آب در روده باریک و بزرگ به کمک اسمز (نوعی
انتشار) صورت میگیرد.

مواد معدنی

انتشار یا انتقال فعال

دو روش برای جذب مواد معدنی در روده باریک وجود دارد.
(توجه برخی مواد معدنی مثل کلسیم و آهن به روش انتقال
فعال جذب میشوند)

ویتامینهای محلول در

همانند چربیها جذب میشوند

جذب مویرگ لنفی میشوند.
اختالل در ترشح صفرا (سنگ کیسه صفرا) منجر به سوء
جذب و اختالل در جذب این ویتامینها میشود.

انتشار یا انتقال فعال

دارای اندازه کوچک

چربی
( )D – E – K – A
ویتامینهای محلول در
آب (به جز )B12
ویتامین B12

آندوسیتوز (درون رانی)

همراه با عامل داخلی معده

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

یا بری به کانال آپارات سایت لیموترش به نشانی aparat.com/limootoorsh :

و کلی انیمشین ببینی!

ویژه آزمون مرحلـــه  16مرداد قلم چی
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گزینه 4

در رودهی باریک ،جذب برخی قندهای ساده ،گروهی از مواد معدنی ،آب و گلیسرول و اسیدهای چرب بدون صرف انرژی صورت میگیرد ،همه مواد در
رودهی باریک جذب ریزپرز (غشای پالسمایی) میگردند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جذب برخی آمینوا سیدها و اغلب قندهای ساده به کمک سدیم رخ میدهد ،گوارش شیمیایی ن شا سته (نوعی پلی ساکارید) از دهان
شروع میشود ولی گوارش پروتئینها از داخل معده بر اثر آنزیم پپسین آغاز میگردد.
گزینه  )2اغلب قندهای ساده و آمینواسیدها ،گروهی از مواد معدنی ،برخی ویتامینها (ویتامین محلول در آب) با انتقال فعال و صرف انرژی
رخ میدهد ،مواد معدنی و ویتامینها تحت تاثیر آنزیمهای گوارشی قرار نمیگیرند.
گزینه  )3ویتامینهای محلول در چربی و تریگلی سیریدها نهایتا جذب لنف می شوند ،تریگلی سیریدها (چربیها) تحت تاثیر آنزیم لیپاز قرار
میگیرند ولی ویتامینهای محلول در چربی ،تحت اثر آنزیم لیپاز لوزالمعده نیستند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

15

مبحث سوال  :جذب مواد در روده باریک ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

در کبد انسان ،لیپوپروتیئنها برای انتقال انواع لیپیدها در خون تولید میشوند که از پروتئین و کلسترول و پروتئین و تریگلیسیرید ساخته شدهاند.
اگر در لیپوپروتئین ،نسبت لکسترول به پروتئین بیشتر باشد میگوییم  :لیپوپروتئین کمچاگل ()LDL
اگر در لیپوپروتئین ،نسبت پروتئین به لکسترول بیشتر باشد میگوییم  :لیپوپروتئین پرچاگل ()HDL
مصههرف چربیهای اشههباع و کم تحرکی ،لیپوپروتئین کمچگال ( )LDLرا در خون افزایش میدهد که خطرناک اسههت چون با رسههوب در دیوارهی
سرخرگها منجر به مسدود شدن رگ میشود.
در مقابل لیپوپروتئین کمچگال ( ،)LDLلیپوپروتئین پرچگال ( )HDLکل سترولی که در دیواره سرخرگها ر سوب کرده ا ست را جذب میکند و از
خطر مسدودشدن یا گرفتگی رگ جلوگیری مینماید.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :لیپوپرتئینها ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

11
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گزینه 4

خونی که از کبد خارج میشود ،مانند خون
سایر سیاهرگهای خروجی از اندامهای بدن
(به جز ششها و روده باریک) مقادیر کم
گلوکز و مقادیر زیادی  CO2دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1همانطور که اط شکل پیداست،
سیاهرگ باب که به کبد وارد میشود،
حاوی خون سیاهرگهای اندام گوارشی و
خون طحال است( .طحال اندام گوارشی
محسوب نمیشود)
گزینه  )2سیاهرگ فوق کبدی پس از
خارج شدن از کبد ،به بزرگ سیاهرگ زیرین میریزد و این بزرگ سیاهرگ زیرین که به دهلیز راست قلب وارد میشود.
گزینه  )3کیلومیکرون در رودهی باریک ،جذب رگ لنفی شده و در سیاهرگ باب یافت نمیشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :گردرش خون در دستگاه گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

در انعکاس دفع در دستگاه گوارش ،در نهایت باز شدن بنداره خارجی و دفع مدفوع ،به طور ارادی انجام میپذیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در طی بلع ،مرکز عصبی بصل النخاع ،بر مرکز تنفس در نزدیکی خود اثر کرده و سبب قطع تنفس می شود که با بسته شدن نای و پایین
رفتن (نه باالرفتن) برچاکنای همراه است.
گزینه  )2طی انعکاس دفع ،با ورود مدفوع به راست روده ،شل شدن بنداره داخلی به صورت غیرارادی صورت میگیرد.
گزینه  )3در انعکاس بلع ،با کاهش انقباضات بندارهی ابتدای مری (شل شدن اسفنگتر) ،غذا از حلق وارد مری میگردد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

18

مبحث سوال  :دفع و بلع در دستگاه گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

طحال (سمت چپ بدن)

آپاندیس (سمت راست بدن)

بخش انتهایی مری یا همون کاردیا (بخش چپ بدن )

کولون نزولی (سمت چپ بدن )

راست روده (مرکز بدن)

کیسه ی صفرا (سمت راست بدن )

بررسی سایر گزینهها :
گزینه ی  )۱طحال و کولون نزولی سمت چپ هستند اما راست روده در سمت مرکز بدن است.
گزینه ی  )۲طحال و بخش انتهایی مری هر دو سمت چپ هستند اما راستروده مرکز بدن است.
گزینه ی  )۴آپاندیس و کیسهی صفرا هر دو سمت راست هستند اما بخش انتهایی مری سمت چپ بدن است.

جایگاه
سمت راست

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

سمت چپ

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

وسط

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

ویژه آزمون مرحلـــه  16مرداد قلم چی
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12

گزینه 4

در ملخ ذخیره غذا ،در چینهدان انجام میگیرد ،چینهدان در ملخ بین مری و پیشمعده قرار گرفته است.
در پرندگان نیز چینهدان ملح ذخیره موقت است ولی بین مری و معده قرار گرفته است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در کرمخاکی گوارش مکانیکی در سنگدان آغاز می شود ،در گنج شک (پرنده دانهخوار) بعد از معده سنگدان قرار گرفته که گوارش
مکانیکی را انجام میدهد ،سنگدان در هر دو جانور قبل از روده قرار گرفته است.
گزینه  )2آغاز گوارش شهیمیایی در ملخ دهان آغاز میشهود( .یعنی قبل از چینهدان) در گنجشهک گوارش شهیمیایی در معده آغاز میشهود.
(معده در گنجشک بعد از چینهدان قرار دارد.
گزینه  )3جذب مواد در کرمخاکی و پرنده ،در روده باریک انجام میگیرد( .روده در هر دو جانور بین سنگدان و مخرج قرار دارد).
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :لوله گوارش جانوران ()102

ملخ
جایگاه
آرواره
دهان

پرنده دانهخوار

کرمخاکی

وظیفه
شروع گوارش مکانیکی

_______________

_______________

شروع گوارش شیمیایی (آنزیم
آمیالز ← تجزیه نشاسته)

ورود غذا به لوله گوارش و
هدایت به سمت مری

ورود غذا به لوله گوارش و
هدایت به سمت مری

انتقال غذا به چینهدان

انتقال غذا به چینهدان

انتقال غذا به چینهدان

ذخیره موقت غذا
حجیمترین بخش لوله گوارش
عدم ترشح آنزیم گوارشی

ذخیره موقت غذا
حجیمترین بخش لوله گوارش
عدم ترشح آنزیم گوارشی

ذخیره موقت غذا
عدم ترشح آنزیم گوارشی

سنگدان یا پیش معده

پیش معده  :هضم مکانیکی و
شیمیایی غذا

سنگدان  :هضم مکانیکی مواد
غذایی

سنگدان  :هضم مکانیکی مواد
غذایی

کیسههای معده

گوارش شیمیایی (محل تکمیل
گوارش برون یاختهای)

_______________

_______________

معده

محل اصلی جذب مواد غذایی

گوارش شیمیایی (ترشح آنزیم
گوارشی)

_______________

روده باریک

انتقال مواد گوارش نیافته به
راست روده برای جذب آب و
یون

محل اصلی جذب مواد غذایی
گوارش شیمیایی (ترشح آنزیم
گوارشی)

محل اصلی جذب مواد غذایی
گوارش شیمیایی (ترشح آنزیم
گوارشی)

روده بزرگ
مخرج

جذب آب و یون

جذب آب و یون

______________

دفع مواد حاصل از گوارش

دفع مواد حاصل از گوارش

دفع مواد حاصل از گوارش

مری
چینهدان

20

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

مواد غذایی در هزارال آبگیری شده و آب خود را ازدست میدهند ،پس از هزارال در معده ،شیردان قرار دارد که معدهی واقعی محسوب شده و محل ترشح
آنزیمهای گوارشی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در نشههخوارکنندگانی چون گاو و گوسههفند ،مواد غذایی گوارش میکروبی را در سههیرابی (بزرگترین بخش معده) آغاز میکنند و سههپس وارد
نگاری میشوند ،آبگیری مواد غذایی در هزارال صورت میگیرد( .نه نگاری)
گزینه  )2در طی ن شخوارکردن در زمان ا ستراحت ،محتویات غذایی دوباره بلیعده می شوند و مجددا وارد سیرابی می شوند ،سیرابی در بخش باالیی
معده قرار دارد.
گزینه  )3در طی اولین بار که غذا وارد معده می شههود ،محتویات غذایی وقتی از نگاری خارج شههدند ،دوباره وارد دهان میشههوند و غذا بهطور کامل
جویده می گردد ولی اگر غذا برای بار دوم وارد نگاری شده باشد ،محتویات غذایی وقتی از نگاری خارج شدند ،وارد هزارال میشوند.
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گوارش مواد غذایی در لوله گوارش نشخوارکننداگن
مراحل گوارش غذا

 )1دهان (در بار اول)
 )2سیرابی
(بزرگترین قسمت معده)

عملکرد

توضیحات

جویدن نسبی مواد غذایی

غذای نیمه جویده بلعیده میشود.

حاوی میکروبهای گوارش کننده سلولز (دارای
آنزیم سلوالز)
← تا حدودی گوارش سلولز صورت میگیرد

در سیرابی توده غذایی به کمک موارد زیر غذا
گوارش مییابد :
 )1ترشحات آنزیمی میکروبها
 )2حرکات سیرابی (گوارش مکانیکی)
 )3حرارت بدن جانور

 )3نگاری

تودهای کروی شکل به آن وارد میشود.

نزدیکترین بخش معده به دهان جانور

 )4دهان

جویده شدن غذا به طور کامل

بعد از گوارش مکانیکی ،غذایی که گوارش
کامل یافته برای بار دوم بلعیده میشود.

(برای بار دوم)
 )5سیرابی

گوارش مجدد (مواد غذایی بیشتر حالت مایع پیدا

عقبیترین قسمت معده

میکند)

 )6نگاری

ورود مواد مایع از سیرابی به نگاری

 )7هزارال

ورود مواد غذایی به صورت مایع

 )8شیردان

معدهی اصلی

برخالف بار اول که مواد غذایی به صورت توده
کروی وارد نگاری شد ،مواد مایع به نگاری
جاری میشود.
مواد غذایی در هزارال ،تا حدودی آبگیری می-
شود.
به ابتدای روده متصل است.

محل ترشح آنزیمهای گوارشی جانور

 )9روده باریک

21

محل اصلی جذب و گوارش نهایی مواد غذایی

درست

فکر نمیکنم نیاز به توضیح باشه

22

نادرست

تریگلیسیرید درون یاخته رودهای دوباره سنتز میگردد ،ولی هرگز خود جذب نمی شود بلکه به صورت اسیدچرب یا مونوگلیسیرید جذب
میشود.

23

نادرست

هر ویتامین محلول آب (به جز ویتامین  )B12با کمک انتشار یا انتقال فعال ،توسط یاختههای دارای ریزپرز جذب میشوند.

24

نادرست

بعد از ورود غذا با فعالیت اعصاب پادهمحس (پاراسمپاتیک) ،بزاق از غدد بزاقی درون دهان ترشح میشود.

25

نادرست

ویژه آزمون مرحلـــه  16مرداد قلم چی
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طبق متن کتاب درسی ،بیاشتهایی عصبی میتواند به کاهش استحکام استخوانها و کمخونی منجر شود.

26

نادرست

در پارامسی ،کریچهی غذایی از حفرهی دهانی یاخته عبور میکند ولی کریچهی دفعی از منفذ دفعی ،عبور میکند.

27

نادرست

مخاط مژکدار در بخش مبادلهای د ستگاه تنفس ،درون نایژک مبادلهای ح ضور دارد و عامل سطح فعال در داخل حبابکها ،این دو هرگز
در تماس بایکدیگر قرار نمیگیرند.

28

درست

طبق متن کتاب درسهی ،غلظت کمتر اکسهیژن در مجاورت بافتها ،سهبب جدا شهدن آن از هموگلوبین و انتشهار به فضهای بین یاختهای
میشود.

29

نادرست

طبق شکل کتاب ،ویژگی ک ش سانی ششها ،سبب می شود در طی گنبدی شکل شدن (نه م سطح شدن) ماهیچه دیافراگم ،حجم قف سه
سینه کاهش یابد.

30

نادرست

با اثر مرکز بلع بر روی مرکز عصبی تنفس در بصل النخاع (نه پل مغزی) ،نای بسته و تنفس برای مدت کوتاهی قطع میگردد.
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آزمونهای زیست لیموترش
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