اگر دااه اصاح شود  ،مملکت اصاح میشود.
خم
امام ینی (ره )

پیش آزمون شماره 5
1901/90/11

پیش آزمون  -زیـــــست شناسی تــــک رقمی ها
دفترچــــــــه ســواات  +پاســخنامه تشــریحی

گروه مولفان
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5
دپارتمان زیستشناسی لیموترش  +رتبههای برتر کنکور 89
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تعداد سواات در هر فصل
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,

ویژگی های پاسخنامه آزمون

ارائه کادر های آموزشی
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ارائه دام های متداول تست

WR

آنالیز دقیق سواات

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  10سوال

P

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 00

P

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

آزمونها اسکن کنید

اين محصول كه در ادامه معرفي ميشه بهتون هيچ توضيحي نداره
جز اينکه با افتخار ادعا كنيم :

« باای  59درصد زیست شناسی کنکور  59را

با آزمون های سال تحصیلی گذشته پیش بینی کردیم »
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 قضاوت با خودت آقای دکتر و خانوم دکتر عزیز
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 حتی این رو هم بدونید که برخی سواات کنکور عینااا از آزمون های لیموترش #کپیبرداری شد حتی
همان گزینه بدون هیچ گونه تغییر پاسخ درست بود
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پکیج های زیست لیموترش همگی با ضمانت تطابق باای  % 08ارسال می شوند
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پس فکر نکن 
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 اگر دوازدهمی هستی یا پارسال پشت کنکور موندی و دنبال اینی درصد زیست امسالت عالی
باشه و موفق بشی
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 اگر دنبال یه منبع تستی بهتر هستی که یه سر و گردن از کتابای بازار بااتر باشه

 این محصول رو از دست نده به هیچ وجه

P
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زيست شناسي ويژه نظام قديم  :كنکور  – 99پيش آزمون مرحله ()6

-1

-2

-3

در دفاع غيراختصاصي در بدن انسان طي .................
 )1پاسخ دمايي ،بخشي از مغز كه پردازش اولیه اطاعات حسي را انجام ميدهد ،دماي بدن را افزايش ميدهد.
 )2پاسخ التهابي ،هیستامین آزادشده از سلولهاي آسیبديده گلبولهاي سفید خون را جذب ميكند.
 )3زنش مژکها در مجاري تنفسي ،همواره مواد مخاطي به همراه میکروبها به سمت باا رانده ميشوند.
 )4فعالیت گلبولهاي سفید فاگوسیت ،نسبت سطح به حجم اين سلولها افزايش مييابد.

نخستين سلولهايي كه در روند التهاب به فاگوسيتوز ميپردازند برخاف .................
 )2ائوزينوفیلها ،داراي سیتوپاسم دانهدار هستند.
 )1نورتوفیلها ،تعداد زيادي آنزيمهاي لیزوزومي دارند.
 )4بازوفیلها ،توانايي اثرگذاري بر قطر رگها را ندارند.
 )3لنفوسیتها ،بیش از يکسال عمر ميكنند.

در هر بخشي از عملکرد نورون كه اختاف پتانسيل بين دو سمت غشاي آن كمترين حالت است .................
 )2نفوذپذيري غشاي نورون نسبت به پتاسیم بیشتر از سديم است.
 )1كانالهايي كه دريچهاي در سمت خارج غشا دارند ،باز هستند.
 )4پمپ سديم-پتاسیم شروع به خارج كردن يونهاي مثبت ميكند.
 )3تعداد يونهاي پتاسیم وارد شده كمتر از سديم خارج شده است.
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-5

در افراد مبتا به مالتيپل اسکلروزيس با اثر نابهجاي پادتن بر  .................نميتواند باعث  .................شود.
 )2دستگاه عصبي مركزي  -خستگي زودرس
 )1بخش سفید لوب گیجگاهي  -اختال در شنوايي
 )4بخش میلیندار مخچه  -عدم هماهنگي حركات
 )3بخش خاكسري لوب پسسري  -اختال در بینايي

P
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 11آذر 99

گروه آموزشي ليموترش

كدام گزينه ،عبارت زير را به طور نامناسب كامل ميكند؟

در شکل زیر ،بخش  ..................معادل بخشی از انسان است که ...................
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 – ۱ )۱با گیرندههای مژکدار واقع در سقف حفرهی بینی سیناپس میدهد.
 – ۲ )۲اطاعات حسی را از اغلب نقاط بدن دریافت و تقویت مینماید.
 – ۳ )۳بسیاری از اعمال حیاتی مربوط به فعالیتهای بدن را تنظیم میکند.
 – ۴ )۴از اعصاب بینایی پیامهایی را دریافت میکند.

P
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نوع جدايى توليدمثلى كه بين ……………… .وجود دارد ،برخاف جدايى بين ……………… .از نوع ……………… .است.
 )1حشرات گرده افشان و گیاهان – گونههاى مختلف كرم شب تاب – پیش زيگوتى
 )2مارهاى غیرسمى آمريکاى شمالى – دو گونه چکاوک بالغ – پیش زيگوتى
 )3گلهاى مغربى ديپلوئیدى و تتراپلوئیدى – دو گونه راسو در يک زيستگاه – پس زيگوتى
 )4دو رگههاى نسل اول پنبه – گوسفند و بز – پس زيگوتى
در نوعى انتخاب طبيعى كه در محيطهاى ناهمگن رخ مىدهد ……………… .انتخاب طبيعى موثر بر ……………….
 )1برخاف – سهرههاى كامرون ،نمودار پس از مدتى از حالت زنگولهاي خارج مىشود.
 )2همانند – هیراكوتريوم ،تنها يکى از دو فتوتیپ هاى آستانه انتخاب مىشود.
 )3برخاف – خرچنگ نعل اسبي ،شايستگى تکاملى فنوتیپ حدواسط اندک است.
 )4همانند – پروانههاى مقلد ،مىتواند نهايتاً منحر به اشتقاق گونهها گردد.
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در نوعي از گونهزايي كه به پيداشدن گونههاي جديد مارمولک شاخدار منجر گرديد .................
 )2رانش ژن و شارش ژني موجب افزايش واگرايي شدند.
 )1گونهزايي و جدايي خزانۀ ژني در يک نسل روي داد.
 )4ابتدا برخي از عوامل تغییردهنده ساختار ژني متوقف شدند.
 )3تغییرات براساس الگوي تغییر نقطهاي رخ داد.
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لوبي از مخ انسان كه در نماي باا از مغز ديده نميشود................... ،
 )2در تماس با لٌبهاي بويايي است.
 )1در تماس با سه لوب ديگر مخ قرار دارد.
 )4با شیار جلويي عقبي مخ ارتباطي دارد.
 )3در پردازش اطاعات بینايي نقش مهمي دارد.

كدام گزينه عبارت زير را به طور نامناسب كامل مينمايد؟

« در طى نوعى انتخاب طبيعى كه منجر به ايجاد اسبهاى امروزى شد ………………» .
 )1نمودار نرمال اين نوع انتخاب در جهت كاهش نوعى صفت خاص جابهجا شود.
 )2در طى كاهش تعداد انگشتان در پاهاى اسبها تعداد خطوط روى بدن آنها نیز كاهش مىيابد.
 )3هنگامى كه شايستگى تکاملى مريکیپوس بااست ،هر سه نوع اسب در محیط قابل مشاهده است.
 )4در زماني كه هیراكوتريوم بیشتري فراواني را دارد ،يکي از فنوتیپهاي آستآنهاي توسط انتخاب طبیعي انتخاب ميشوند.

ربات پرسش و پاسخ رااايگان و دانلود رااااايگان كليپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

صفحه 1
t.me/limootoorsh_com_bot

:
1

دفترچه پاسخنامه اما تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش
گزینه 3

در بیماری  MSغاف میلین نورونهای درون دستگاه عصبی مرکزی تخریب میشود ،غاف میلین در بخش سفید مخ و مخچه و نخاع قرار دارد
و این بیماری به بخش خاکستری آسیبی نمیرساند( .بهتره به گیم به نورون آسیب نمی رسونه بلکه سلول نوروگلیا رو دچار آسیب میکنه)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1با اثر نابهجای پادتن بر بخش سفید لوب گیجگاهی ،اختال در شنوایی ممکن است رخ دهد.
گزینه  )2از عائم بیماری  MSمیتوان به خستگی زودرس اشاره کرد.

گزینه  )4اگر بخش بخش میلیندار مخچه آسیب ببینید ،عدم هماهنگی حرکات بدن میتواند بروز کند.
* در بيماري مالتيپل ا سكلروزيس ( ،)MSد ستگاه ايمني پو شش اطراف سلولهاي ع صبي مغز و نخاع را مورد تهاجم قرار ميدهد و بهتدريج
آنها را از بين ميبرد .در نتيجه فعاليت سلولهاي عصبي (هدايت پيام عصبي) اختال پيدا ميكند.
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تركيب  :اطراف بيشتر سلول هاي عصبي (به جز نورون رابط) توسط غاف ميلين پوشيده شده است .بنابراين در افراد مبتا به  MSدستگاه ايمني به
غاف ميلين در دستگاه عصبي مركزي حمله ميكند.
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تركيب  :غاف ميلين سببب افزايش سرررعه هدايه پياع عصرربي در طول نورون ميشببود .حال با تيري غاف ميلين در افراد مبتا به ،MS
سرعه هدايه پياع عصبي در دستگاه عصبي مركزي (مغز و نخاع) كاهش مييابد.

تركيب  :در دسببتگاه عصبببي مركزي بع ضي از نورونها مثل نورون رابط ،غاف ميلين ندارند ،بنابراين در افراد مبتا به  ،MSد ستگاه ايمني به
نورونهاي رابط حمله نميكند.
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تركيب  :عصبهاي نخاعي ،عصبهاي مغزي ،عصبهاي ،بويايي ،تعادلي و شنوايي و  ...همگي جزء دستگاه عصبي محيطي هستند و در افراد
مبتا به  ،MSمورد حملهي د ستگاه ايمني قرار نميگيرند .دليلش اين ا ست كه در اين افراد لنفو سيتها به غاف ميلين در د ستگاه ع صبي مركزي
(مغز و نياع) حمله ميكنند نه دستگاه عصبي محيطي!
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* در افراد مبتا به  MSبر ا ساس محل و شدت تخريب عايم ميتلفي مانند ضعف ،خ ستگي زودرس ،اختال در تكلم ،اختال در بينايي و

عدع هماهنگي حركات بدن ممكن است در بيمار مشاهده شود.

تركيب  :در افراد مبتا به  MSاگر د ستگاه ايمني لوب پس سري را مورد حمله قرار دهد ،اختال در بينايي و اگر به مخچه حمله كرده با شد ،عدم
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هماهنگي حركات بدن ميتواند رخ دهد( .اختال حركتي و حسي)

تركيب  :بيش سفيد د ستگاه ع صبي مركزي شامل بيشهاي ميليندار نورونها ست و بيش خاك ستري بي شتر محتوي ج سم سلولي نورونها
ميباشد .بنابراين در افراد مبتا به  MSدستگاه ايمني بخشهاي سفيد مغز و نخاع حمله ميكند.
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* در برخي بيماران مبتا به  ،MSبعد از يك بار حملهي بيماري پو ششهاي سلولهاي ع صبي (غاف ميلين) ترميم مي شود و عايم بيماري از بين
ميرود.
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تركيب  :غاف ميلين (پو شش اطراف سلولهاي ع صبي) تو سط گروهي از سلولهاي پ شتيبان يا نوروگليا ساخته مي شود .بنابراين در افراد مبتا به
 MSكه درمان مي شوند ،فعاليت سلولهاي نوروگليا افزايش يافته و در اطراف نورونهاي د ستگاه ع صبي مركزي (مغز و نياع) غاف ميلين ساخته
ميشود.
تركيب  :در افراد مبتا به ديابت نوع يك ،دسببتگاه ايمني بدن به سلولهاي جزاير انگرهانسسببنتز كنندهي انسببولين خودي حمله ميكند و در
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نتيجه توانايي توليد انسولين در بدن كاهش مييابد.

نكته  :در افراد مبتا به  ،MSدسببتگاه ايمني به مولكولهاي غاف ميلين و در افراد مبتا به ديابت نوع يك به سلولهاي جزاير انگرهانس حمله
ميكند.

 -4همانطور كه ماحظه كرديد ،علت ا صلي بيماري خودايمني حمله د ستگاه ايمني به سلولها و مولكولهاي خودي ا ست .بنابراين ميتوانيم با
ا ستفاده از كورتيزول يا داروهاي كورتيزولي سبب كاهش فعاليه د ستگاه ايمني شويم .در اين صورت احتمال بهبودي افراد مبتا به

خودايمني افزايش مييابد.

ویژه آزمون مرحلــه  11آذر قلم چی

2

گزینه 4

آزمونهای زیست لیموترش

فاگوسیتهای عوامل بیماریزا را بیگانهخواری
میکنند .در حین بیگانهخواری قسمتی از غشای
فاگوسیت به درون آن وارد میشود و حجم آن
نیز کاهش مییابد .پس نسبت سطع غشای
فاگوسیت نسبت به حجم آن افزایش مییابد.
نکته مهم  :با فرآیند آندوسیتوز و فاگوسیتوز،

از مقدار غشا کاسته و نسبت سطح به حجم
افزایش مییابد ،با اگزوسیتوز بر مقدار غشا افزوده
و این نسبت کاهش مییابد.
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گزینه  )1مرکز پردازش اولیه اطاعات حسی
تااموس است ،در صورتی که مرکز افزایش دمای
بدن در هنگام تب ،هیپوتااموس میباشد.
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گزینه  )2هیستامین نقشی در تاکتیک شیمیایی گلبولهای سفید ندارد بلکه فقط بر قطر دیواره رگهای خونی اثثر میگذارد.
گزینه  )3زنش مژکها در بینی (بخشی از مجاری تنفسی) به سمت پایین است.

پاسخ التهابي
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التهاب از رویدادهایی تشکیل شده که مجموعاً باعث سركوب عفونت و تسريع بهبودي میشود.

التهاب نوعی پاسخ موضعي است این یعنی فقط در بخشی از بدن بروز میکند .التهاب به دنبال خراش ،بريدگي و یا هر نوع آسيب بافتي بروز میکند.

مراحل بروز التهاب:
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 -aهيستامين از سلولهاي آسيبديده آزاد شده و سبب افزايش قطر رگها در آن محل میشود .با افزایش قطر رگ مقدار و جريان خون در محل
آسیبدیده زياد شده و فشار خون در آن ناحيه كاهش مييابد.
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نكته  :با افزایش جریان و مقدار خون ،محل آسیبدیده قرمز و گرمتر از نقاط اطراف میشود.
* یکی دیگر از کارهای هیستامین افزايش نفوذپذيري مويرگها در محل آسیبدیده است.

با افزایش نفوذپذیری مویرگها در محل آسیبدیده ،نشت پاسما به خارج از مويرگ افزايش یافته و عمل دياپدز تسهيل ميگردد.

 -bدر محل آسيبديده به غير از هيستامين مواد شيميايي ديگري آزاد ميشود.
برخی از این مواد شیمیایی باعث جذب گلبولهای سفید خون میشود.
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نكته  :با بیشتر شدن نشت پاسما ،محل آسیبدیده متورم میشود.
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* بعضی از مواد شیمیایی که از محل آسیبدیده آزاد میشوند و جاذب گلبولهای سفید خون هستند وارد مویرگهای موجود در ناحیهی آسیبدیده شده و
سپس توسط جریان خون به گلبولهای سفیدی که در خون هستند میرسند و طی تاکتیک شیمیایی باعث فراخوانی آنها به ناحیه آسیب دیده میشوند.

تركيب  :طبق گفتههای زیستشناسی و آزمایشگاه (« )1حرکت سلولها به سمت مواد شیمیایی نوعی حرکت تاكتيکي است» حركت تاكتيکي عاوه بر
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گياهان در مهرهداران نيز رخ ميدهد.

نكته  :طبق شکل ( )1-2با آزاد شدن مواد شیمیایی عاوه بر نوتروفيلها ،مونوسيتها (دارای هسته لوبیایی شکل هستند) هم طی پدیده دياپدز از خون
وارد ناحیه آسیبدیده میشوند.

* بین سلولهای پوششی همه مویرگهای خونی انسان (به جز مغز) فضای بین سلولی وجود دارد .بعضي از گلبولهای سفید مانند نوتروفیلها و مونوسیتها

میروند و به این منافذ میچسبند و بعد بخشی از گلبول سفید وارد منفذ میشود و در ادامه کمکم سیتوپاسم خود را از منفذ عبور میدهد تا در نهایت تمام
گلبول سفید از منفذ عبور کند و وارد مایع میانبافتی میشود .به این اتفاق میگویند دياپدز.

در ضمن هرچقدر نفوذپذیری مویرگها بیشتر باشد گلبولهای سفید راحتتر دیاپدز میکنند.
 -cدر ابتدا ماکروفاژهایی که در محل آسیبدیده حضور دارند با ذرات خارجی شروع به مبارزه میکنند در ادامه پس از آزاد شدن مواد جاذب گلبول سفید؛
نوتروفیلها و مونوسیتها از خون خارج شده (دیاپدز) و وارد ناحیه آسیب دیده میشوند .نوتروفیلها شروع به فاگوسیتوز ذرات خارجی میکنند.

نكته :اگر فرآیند التهاب طوانی مدت باشد و یا میکروب بیماریزای خطرناکی وارد بدن شده باشد ،سبب میشود که تعداد زیادی از گلبولهای سفید
مخصوصاً نوتروفیلها و ماکروفاژها در محل عفونت از بین بروند .بنابراین تعداد گلبولهای سفید کاهش مییابد .در این حالت تقسیم (میتوز) در سلولهای
بنیادی مغز استخوان افزایش مییابد و تعداد بیشتری گلبول سفید به جریان خون آزاد میشود.
* نوتروفیلها و ماکروفاژها به وسیله حرکات آمیبی در بافت (خارج خون) حرکت میکنند .این گلبولها به وسیله حرکت آمیبی پاهای کاذب ایجاد میکنند و
عوامل بیماریزا و ذرات خارجی را فاگوسیتوز میکنند.

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 4

ماکروفاژها نخستتین فاگوستیتهای موثر در روند التهاب هستتند .بازوفیلها با ترشتح هیستتامین میتوانند قطر رگهای خونی را افزایش دهند اما
ماکروفاژها چنین توانایی ندارند.

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1هم ماکروفاژها و هم نوتروفیلها فاگوسیت هستند و تعداد زیادی لیزوزوم دارند.

گزینه  )2ماکروفاژها از تغییر مونوسیتها پدید میآیند .مونوسیتها در سیتوپاسم خود دانه ندارند پس ماکروفاژها هم نخواهند داشت.
گزینه  )3برخی لنفوسیتها نظیر لنفوسیتهای خاطره ،دارای عمری بسیار بیشتر از یکسال هستند.

4

گزینه 3

P

در دو بخش از فعالیت نورون یکی در مرحله صعودی و یکی در مرحله نزولی ،کمترین اختاف پتان سیل بین دو سمت غ شا که همان صفر ا ست
وجود دارد( .یا به عبارتی اختاف پتانستتیل وجود ندارد) در این بخشها همانند ستتایر بخشهای فعالیت نورون پمپ ستتدیم-پتاستتیم با مصتترف هر
مولکول  ATPسه یون سدیم را از سلول خارج کرده و دو یون پتاسیم را به ن وارد میکند .پس تعداد یونهای سدیم خارج شده بیشتر از یونهای
( )limootoorsh.comا امکانات رایگاا ینظی ی تا
سدیم وارد شده به نورون است( .تا پایا آ رما  89با ورود به سایت لی وت
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رو ک کور به

م

بشی  ،ما تا آخ

ک ارتو

ه

تیم ) 

گزینه  )1کانالهای دریچهدار سدیمی دریچهای در سمت خارج غشا دارند .این کانالها در مرحله نزولی پتانسیل عمل بسته هستند.
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گزینه  )2در مرحله صعودی نفوذپذیری غشای نورون نسبت به سدیم بیشتر ا ست و در مرحله نزولی نفوذپذیری غشای نورون نسبت به پتا سیم
بیشتر است.
گزینه  )4پمپ سدیم-پتاسیم همواره فعال است و هیچگاه شروع به فعالیت معنا ندارد برایش!
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مرحلهي باارو اختاف پتانسيل الكتريكي

پتانسيل عمل

WR

 در وقوع مرحلهي باارو ،يونهاي سديم و كانالهاي دريچهدار سديم فعاليه دارند:

 -1در شروع پتانسيل عمل دريچهي كانالهاي سديمي باز ميشود و يونهاي سديم به صورت ناگهاني از طريق كانالهاي مذكور وارد
نورون ميشوند و به صورت ناگهاني و شديد درون سلول را مثبه ميكنند.

فعاليت ميكنند متفاوتاند و از يك نوع نيستند.
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نكته :كانالهاي سديمي كه در مرحلهي باارو اختاف پتانسيل باز هستند ،با كانالهاي سديمي و پتانسيمي كه در حين پتانسيل استراحت غشاء،
نكترره :ورود يببونهبباي سببديم بببه درون نببورون از طريب كانببالهبباي دري ببهدار سببديمي صببورت مببيگيببرد و از نببوع انتشررار تسررهيل شررده و در

جهه شيب غلظه است در طي فرآيند مذكور  ATPمصرف نميشود.
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 -2قبل از شروع پتانسيل عمل (و هنگامي كه نورون در حال آرامش است) اختاف پتانسيل دو سوي غشاي نورون  -56ميليولت است .اما با باز شدن
كانالهاي سديمي اختاف پتانسيل دو سوي غشاي نورون از  -56ميليولت به سمت صفر حركت ميكند و در نهايت به  +44ميليولت ميرسد.
 -3در طي وقوع مرحلهي باارو اختاف پتانسيل ،مقدار يونهاي مثبت (سديم) درون نورون رو به افزايش است .ورود يونهاي سديم به درون نورون تا
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زماني ادامه مييابد كه دري هي كانالهاي سديمي باز است .حال در چه زماني دريچهي كانالهاي دريچهدار سديمي بسته ميشود؟
در ابتداي شروع پتان سيل عمل ( -56ميليولت) دري هي كانالهاي سديمي باز شد .حال در انتهاي مرحلهي باارو ،وقتي اختاف پتان سيل درون نورون
نيست به خارج آن به  +44ميليولت رسيد ،دري هي كانالهاي سديم بسته شده و ديگر يون سديم وارد نورون نميشود.
نكته :دري هي كانال هاي سديم در ولتاژ خاصي باز و در ولتاژ (اختاف پتانسيل) خاص ديگري بسته مي شود بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه كانالهاي

دريچهدار سديمي در غشاي نورون وابسته به ولتاژ هستند.

نكته :اولين قدع براي آغاز مرحلهي باارو پتانسيل عمل ،باز شدن دري هي كانالهاي سديمي است.
 -4دربارهي مرحلهي باارو بايد مطالب زير را بدانيد:

 تغيير اختاف پتانسيل الكتريكي از  -56ميليوله تا صفر (  -56صفر)
 -aباز شدن دري هي كانالهاي سديم (در ابتدا).
 -bورود يونهاي سديم به درون نورون از طري كانالهاي دري هدار سديمي( .بدون مصرف )ATP
 -cمقدار يونهاي مثبت (بار الكتريكي مثبت) درون نورون رو به افزايش است.
 -dباز بودن دري هي كانالهاي سديمي (در ادامه)
 -eكاهش مقدار اختاف پتانسيل الكتريكي.

 تغيير پتانسيل الكتريكي از صفر تا ( +44صفر )+44 
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 -aكانالهاي دري هدار سديمي باز هستند ( در ادامه)
 -bيونهاي سديم از طري كانالهاي دري هدار سديمي وارد نورون ميشود( .انتظار تسهيل شده بدون مصرف )ATP
 -cمقدار (و غلظت) يونهاي مثبت درون نورون رو به افزايش است.

 -dاختاف پتانسيل از صفر تا  +44ميليوله در حال افزايش اسه.
 -eوقتي اختاف پتانسيل دو سوي غشاي نورون به  +44رسيد ،دري هي كانالهاي سديمي بسته ميشود.
 -fدر  ،+44دري هي كانالهاي پتاسيمي و سديمي بسته هستند( .طب گفتهي كتاب درسي)

در  ،+44بيشترين مقدار يون درون نورون وجود دارد بنابراين در اين حالت مقدار فشار اسمزي حداكثر و پتانسيل آب حداقل است.
 -gوقتی اختاف پتانسیل دو سوی غشای نورون به  +۴4رسید ،دریچهی کانالهای سدیمی بسته میشود.
 -hدر  ،+۴4دریچهی کانالهای پتاسیمی و سدیمی بسته هستند( .طبق گفتهی کتاب درسی)
-i

در  ،+۴4بیشترین مقدار یون درون نورون وجود دارد بنابراین در این حالت مقدار فشار اسمزي حداكثر و پتانسيل آب حداقل است.
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مرحلهی پایینرو اختاف پتانسیل الکتریکی

 برای انجام مرحلهی پایینرو اختاف پتانسیل الکتریکی ،یونهای پتاسیم و کانالهای دریچهدار پتاسیمی نقش دارند.
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 -1در غشتتای پاستتمایی نورونها عاوه بر كانالهاي نفوذپذير به سديم و پتا سيم ،پمپ سديم -پتا سيم و كانالهاي دريچهدار
سديمي ،كانالهاي دريچهدار پتا سيمي وجود دارد .كانالهاي دريچهدار پتا سيمي مانند كانالهاي دريچه سديمي واب سته به

ولتاژ هستند و وقتی اختاف پتانسیل نورون به  +04برسد ،باز و وقتی اختاف پتانسیل به  -56برسد بسته ميشوند.
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 -2هنگام شروع مرحلهی پایینرو اختاف پتان سیل الکتریکی ،اختاف پتان سیل بین دو سوی غ شای نورون  +۴4میلیولت ا ست .در این ولتاژ
دریچهی کانالهای پتاسیمی باز شده و به طور ناگهانی یونهای پتاسیم از نورون خارج شده و سبب میشوند که اختاف پتانسیل دو سوی
غشای نورون از  ۴4میلی ولت به سمت صفر و سپس به طرف مقدار منفی ( )-04حرکت کند.
 -۳در طی وقوع مرحلهی پایینرو اختاف پتانسیل ،مقدار یونهای مثبت (پتاسیم) درون نورون ،در حال کاهش است .خروج یونهای پتاسیم
از نورون تا زمانی ادامه مییابد که دریچهی کانالهای پتاسیمی باز است (یعنی تا .)-06
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تركيب :کانالهای نفوذپذیر به یونهای سدیم و پتا سیم (در مرحلهی ا ستراحت) ،پمپ سدیم -پتا سیم ،کانالهای سدیمی و کانالهای پتا سیمی،

همگی جزء پروتئينهاي سراسري هستند و توسط شبکهي آندوپاسمي زبر ساخته میشوند.
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نکته :در همهی حالت ها ،چه نورون در حال آرامش با شد و چه در حال پتان سیل عمل ،مقدار یون سدیم موجود در خارج از نورون همواره بیشتر از

درون نورون میباشد .از طرف دیگر هميشه مقدار یون پتاسیم موجود در نورون بیشتر از خارج نورون است.
 -۴دربارهي مرحلهي پايينرو بايد مطالب زير را بدانيد:
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 تغییر پتانسیل الکتریکی از  +۴4میلیولت به صفر (  +۴4صفر):
 )aباز شدن دریچهی کانالهای پتاسیمی (در ابتدا)
 )bخروج ناگهانی یونهای پتاسیم از نورون از طریق کانالهای دریچهدار پتاسیمی (بدون مصرف )ATP
 )cمقدار یونهای مثبت درون نورون ) (K+در حال کاهش است.
 )dباز بود دریچهی کانالهای پتاسیمی (در ادامه)
 تغيير پتانسيل الکتريکي صفر تا  -56ميليولت (صفر :)-54 
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 )eكاهش اختاف پتانسيل الکتريکي
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کانال2های دریچهدار پتاسیمی باز هستند.
 )a 1گزینه
) یونهای پتاسیم از طریق کانالهای دریچهدار پتاسیمی خارج میشوند
 -2مغز میانی  -۳بصل النخاع
با توجه به شکل کتاب درسی ،بخش های عامت زده در سوال  -1 :لوب بویایی
)
( انتشار تسهیل شده ،بدون مصرف
دریافت و تقویت اطاعات حسی از اغلب نقاط بدن بر عهدهی تااموسهاست.
) مقدار و غلظت يونهاي مثبت درون نورون در حال كاهش است.

 -۴اپیفیز هستند.

پتانسيلها :
سایر گزینه
بررسی
الکتريکي از صفر تا  -56در حال افزايش است.
اختاف
)
دروندهند.
سيناپس مي
حفرهي بيني
میلیواقع
مژکدار
اختافبا گيرنده
که بویایی،
هنگامیهای
نکته )1:لوب
گزینه
نورون مقدار زیادی يون سديم و خارج آن مقدار
پتانستیل عمل)
سقف (آخر
ولتدررستید،
هاي -06
پتانستیل به
اعمال حياتي مربوط به فعاليتهاي بدن را تنظيم ميكند.
بسياري
يونالنخاع،
زیادیبصل
گزینه )3
وجود ازدارد.
پتاسيم

گزینه  )4اپیفیز چون ریتم شبانه روزی را تنظیم میکند ،از اعصاب بينايي پيامهايي را دريافت ميكند.
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گزینه 1

مغز دارای چهار لوب ست  )1 :پیشانی  )2گیجگاهی  )۳آهیانه  )۴پس سری از نمای باا فقط لوب گیجگاهی دیده نمیشود ،این لوب در تماس با
سه لوب دیگر مخ قرار دارد.

گزینه  )2لوب گیجگاهی در تماس با لٌبهای بویایی قرار ندارد.

گزینه  )3لوب پسسری در پردازش اطاعات بینایی نقش مهمی دارد.

گزینه  )4همه لوبها به جز لوب گیجگاهی ،با شیار جلویی عقبی مخ ارتباطی دارند.

آزمونهای زیست لیموترش
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گزینه 4

گونهزایی که در ایجاد مارمولکهای شاخدار نقش دا شت ،گونهزایی دگر میهنی بود ،در این نوع گونه زایی با ایجاد یک مانع جغرافیایی ،شارش بین
دو جمعیت کند یا متوقف میشود( .شارش یکی از عوامل تغییردهنده ساختار ژنی جمعیتها است)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1گونهزایی دگرمیهنی جدایی خزانۀ ژنی و گونهزایی در طی چند نسل روی میدهد.

گزینه  )2در گونهزایی دگرمیهنی ،رانش ژن و انتخاب طبیعی موجب افزایش واگرایی میشوند.
گزینه  )3در این نوع گونهزایی ،تغییرات براساس الگوی تغییرات تدریجی رخ داد.

نوع سوال  :استدالی و مفهومی ،خط به خط

P
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مبحث سوال  :گونهزایی دگرمیهنی ()405

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3
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در صورت آمیزش گیاه تتراپلوئید دوورى ،با نمونه دیپلوئید این گیاه یک سد پس زیگوتى وجود دارد ،فرد تریپلوییدی که از نمو این سلول زیگوت
حاصل میشود ،نازاست .دو گونه موجود در یک زیستگاه نیز از زمانى تولیدمثل آنها تطابق ندارد ،پس داراى سد پیش زیگوتى هستند
بررسی سایر گزینهها :
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گزینه  )1ح شرات گرده اف شان و گیاهان داراى جدایى مکانیکى و نیز گونههاى مختلف کرم شبتاب نیز داراى جدایى رفتارى ه ستند که هر دو از
جدایىهاى پیش زیگوتى هستند
گزینه  )2مارهاى غیرستتتمى آمریکاى شتتتمالى داراى جدایى بوم شتتتناختى و دو گونه چکاوک بالي نیز داراى جدایى رفتارى هستتتتند که هر دو از
جدایىهاى پیش زیگوتى محسوب مى شوند
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گزینه  )4دورگه هاى نستتل اول در صتتورت آمیزش با هم و یا والدین خود گیاهانى نازیستتتا و نازا ایجاد مىکنند که به آن ناپایدارى دودمان دورگه
گویند؛ گوسفند و بز نیز داراى جدایى به نام نازیستایى دورگه هستند که هر دو از سدهاى پس زیگوتى محسوب مىشوند.

WR

مكانيسمهاي جداكننده

عواملي را كه در جدا نگه داشتن خزانهي ژني گونههاي ميتلف موثرند " ،مكانيسمهاي جداكننده " مينامند.

مكانيسمهاي پيش زيگوتي :اين مكانيسمها اجازه نميدهند از لقاح گامتهاي دو گونهي ميتلف ،سلول زيگوت حاصل شود.

مكانيسمهاي پس زيگوتي :اين مكانيسمها اجازه نميدهند كه زيگوت ،در صورت تشكيل ،به جانداري زيستا و زايا منجر شود.
اينگونه مكانيسمها قبل از لقاح رخ ميدهند و مانع تشكيل زيگوت ميشوند.

RR

مكانيسمهاي جدا سازي پيش زيگوتی

* جدایی زیستاهی .گاهي دو زيرجمعيت در منطقهاي مشابه اما در زيستگاههاي متفاوت زندگي ميكنند .مثا دو انگل كه روي دو ميزبان ميتلف

P

زندگي ميكنند ،هرگز شانس جفتگيري با يكديگر را ندارند.

* جدایی رفتاری .نشانههايي كه اعضاي هر گونه براي جل توجه جفت از خود بروز ميدهند ،ويژهي همان گونه است.

* جدایی زمانی .گاهي گونههاي ميتلف در فصلهاي متفاوتي از سال جفتگيري ميكنند ،كه اين خود باعث جدايي گونههاي ميتلف ميشود.

/L

* جدایی مانیكی .گاهي ت فاوت در ساختارهاي توليد مثلي مانع آميزش جانداران ميتلف موجود در يك زيستگاه ميشود و به جدايي گونهها ميانجامد.
* جدایی امتی .گامتهاي هر گونه غالبا گامتهاي همگونهي خود را ميتوانند شناسايي كنند و نميتوانند با گامتهاي گونههاي ديگر آميزش كنند.
مكانيسمهاي جداسازي پس زيگوتی

حتي اگر از آميزش دو گونه ي ميتلف زيگوت ايجاد شود ،زيگوت حاصل به جاندار زيستا و زايا نمو نمييابد .جانداري كه در نتيجهي آميزش دو گونهي
ميتلف حاصل ميشود" ،جاندار دورگه" ناميده ميشود.

* نازیستایی دورگهها .بنا به تفاوتهاي ژنتيكي موجود بين گونههاي ميتلف ،حتي اگر آميزش گامتها صورت پذيرد ،امكان نمو زيگوت به جاندار سالم و
زنده غالبا وجود ندارد .اگر هم چنين امكاني وجود داشته باشد ،جاندار حاصل پيش از رسيدن به سن توليد مثل ،غالبا ميميرند.

* نازایی دورگهها .اگر از لقاح دو گونه ي ميتلف ،جانداري زيستا حاصل شود ،اين جاندار نازاست .مثا آميزش اس و ااغ منجر به توليد قاطر ميشود
كه نازاست.

* ناپایداری دودمان دورگهها .اگر از لقاح دو گونهي ميتلف ،جانداري زيستا و زايا پديد آيد ،اين جاندار معموا فقط در نسل اول زاياست ،اگر
دورگههاي نسل اول با هم آميزش كنند ،زادههايي كه حاصل ميشود ،زايا نيستند .مثا گونههاي ميتلفي از پنبه ميتوانند ،باهم آميزش كنند و در نسل
اول زادههايي زايا پديد آورند اما در نسل دوم دانهها پيش از جوانه زدن ميميرند يا گياهاني ضعيف و ناقص پديد ميآورند.
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گزینه 3

آزمونهای زیست لیموترش

انتخاب طبیعى گ سلنده (که در حلزون هاى  Cepaea nemoralisو سهره هاى کامرون م شاهده مىگردد) در محیط هاى ناهمگن رخ مىدهد .در
این نوع از انتخاب طبیعى شایستگى تکاملى فنوتیپ حدواسط کم و هر دو فنوتیپهاى آستانه اى زیاد است.
(تا پایا آ رما  89با ورود به سااایت لی وت
ک ارتو ه تیم ) 
ما تا آخ

( )limootoorsh.comا امکانات رایگاا

ی نظی ی تا رو ک کور به

م

بشاای ،

( Limulusخرچنگ نعل استتتبى ) تحت اثر انتخاب طبیعى پایدارکننده قرار دارد .در این نوع از انتخاب طبیعى برخاف انتخاب طبیعى گستتتلنده
شایستگى تکاملى فنوتیپ حدواسط زیاد و هر دو آستانهاى اندک است.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1انتخاب طبیعى موثر بر سهره هاى کامرون نیز همان انتخاب طبیعى گ سلنده ا ست که در محیط هاى ناهمگن رخ مى دهد و ویژگى هاى
این نوع انتخاب در مورد این سهره ها نیز صادق است

P

گزینه  )2در این نوع انتخاب طبیعى برخاف انتخاب طبیعى جهت دار موثر بر ا سبهاى هیراکوتریوم ،هر دو فنوتیپ آ ستانهاى انتخاب مى شوند نه
یکى از آنها.

F
R

گزینه  )4انتخاب وابسته به فراوانى که در مورد پروانههاى مقلد دیده مىشود نوعى از انتخاب متوازنکننده است که در طى آن انواع فنوتیپها حفظ
مىشود؛ پس امکان اشتقاق گونه در آن وجود ندارد.
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گزینه 3

VK

در نمودار اول هنگامى که شای ستگى تکاملى مریکیپوس باا ست تنها ا سبهایى با اندازههاى
هیراکوتریوم و مریکیپوس در محیط قابل مشاهدهاند
در واقع هنگامى که شتتایستتتگى تکاملى اکوئوس بااستتت ،هر ستته نوع استتب در محیط قابل
مشاهدهاند.

RU

بررسی سایر گزینهها :

WR

گزینه  )1نمودار انتخاب طبیعى جهت دار مى تواند پس از مدتى در جهت افزایش یا کاهش
صفتى خاص جابجا شود

گزینه  )2با توجه به شتتکل مىتوان فهمید که هم زمان با بزرگ شتتدن اندازه استتبها ،تعداد
انگشتان و نیز تعداد خطوط روى بدن آنها کاهش مىیابد

RR

گزینه  )4طبق نمودار کتاب درسی ،در زمانی که هیراکوتریوم بیشتری فراوانی را دارد ،یکی از
فنوتیپهای آستانهای (مریکیپوس) توسط انتخاب طبیعی انتخاب میشوند.

P
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