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

پیش آزمون شماره 2
8921/07/22

پیش آزمون زیـــــــست شناسی – ویژه پایه دوازدهم
دفترچــــــــه ســواالت و پاســخنامه تـریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ 2

گروه مولفان
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دپارتمان زیستشناسی لیموترش  +رتبههای برتر کنکور 89

تعداد سواالت در هر فصل

or
oo

ارائه دام های متداول تست

ارائه کادر های آموزشی

پروژه پیش آزمونهای مرحلهای –  01سوال

m

ویژگی های پاسخنامه آزمون

to

آنالیز دقیق سواالت

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

Li

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 22

m

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

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

آزمونها اسکن کنید
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زیست شناسی ویژه دوازدهم – پیش آزمون مرحله دوم  :سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش

 3آبان 99

در ساختاری از پروتئین هموگلوبین که  ..................به طور حتم ..................
 )1پیوندهای یونی و آبگریز ایجاد میشوند – دو یا چند زنجیره پلیپپتیدی در کنار هم پروتئین را تشکیل میدهند.
 )2فقط پیوند پپتیدی مشاهده میشود – تغییر آمینواسیدها فقط عملکرد پروتئین را تحت تاثیر قرار میدهد.
 )3الگوهایی از پیوند هیدروژنی پدید میآید – پروتئین به یک ثبات نسبی در ساختار خود میرسد.
 )4چند زیرواحد تاخورده در کنار یکدیگر قرار میگیرند – شکل و ساختار نهایی پروتئین ایجاد میگردد.
کدام گزینه زیر وجه مشترک پروتئین میوگلوبین با هموگلوبین در بدن انسان بالغ میباشد؟
 )2گروه هِم متصل به زنجیره پلیپپتیدی در ساختار نهایی
 )1توالی آمینواسیدی مشابه در ساختار اولیه
 )4ایجاد ساختار دوم به صورت مارپیچی و صفحهای
 )3تشکیل ساختار نهایی با کنارهم قرارگرفتن زیرواحدها

sh
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کدام گزینه زیر در ارتباط با همه پروتئینهایی که واکنشهای شیمیایی در بدن انسان را سرعت میبخشند ،صحیح است؟
 )1با تغییر شکل جایگاه فعال آنها توانایی اتصال به پیش ماده خود را از دست میدهند.
 )2درون یاختههای زنده در محل تولید خود ،فعالیت اختصاصی انجام میدهند.
 )3برای فعالیت خود نیازمند یونهای فلزی یا مواد آلی هستند.
 )4در محدوده  pHخنثی بیشترین فعالیت را دارند.
به طور معمول ،پس از شروع فعالیت آنزیم  ..................در فرایند همانندسازی ،به طور حتم ..................
 )1دنا بسپاراز  -به تعداد نوکلئوتیدهای رشته درحال تشکیل افزوده میشود.
 )2هلیکاز  -پیچ خوردگیهای مولکول دنا به صورت کامل و یک باره باز میشود.
 )3دنا بسپاراز  -تشکیل پیوند فسفودیاستر مشاهده میشود.
 )4هلیکاز  -پیوندهای هیدروژنی میان بازهای آلی پورین گسسته میشود.

to

or

به طور معمول در انسان بالغ ،هر پروتئین موجود در ..................
 )1بزاق که پیوند هیدروژنی در بخشهایی از آن وجود دارد؛ سبب شکستن پیوند درون مواد غذایی میشود.
 )2غشا که فعالیت انزیمی دارد؛ موادی خاص در خالف شیب غلظت از خود عبور میدهد.
 )3بزاق که خاصیت هیدرولیزی بر مواد غذایی دارد؛ دارای شکل سه بعدی خاص میباشد.
 )4شیره ی معده که شکل سه بعدی خاص دارد؛ بر مواد غذایی اثر هیدرولیزی دارد.
چند مورد زیر در ارتباط با عامل سطح فعال در کیسههای حبابکی صحیح است؟

● عدم ترشح آن در همه نوزادانی که زودتر از حد معمول به دنیا میآیند ،تنفس را دشوار میکند.

oo

● از بسیاری از یاختههای دیواره حبابک به سطحی که در مجاور هواست ترشح میشود.

● این ماده با کاهش نیروی کشش سطحی ،بازشدن حبابکها را طی بازدم تسهیل میکند.

● کمبود آن در افراد ،توانایی انبساط کیسههای حبابکی در برابر حجم هوا را مختل میکند.

در بخشی از دستگاه تنفس انسان که  ..............................میشود ،ممکن نیست ............................
 )1شبکهی وسیعی از رگهای خونی با دیواره نازک یافت – مانعی در برابر ورود ناخالصیها وجود داشته باشد.
 )2مخاط مژکدار و بافت پوششی سنگفرشی مشاهده – ترشحات مخاطی هوا را مرطوب کنند.
 )3بر اثر ارتعاش پردههای صوتی ،صدا تولید – زنش مژکها ،ترشحات را به سمت باال هدایت کند.
 )4پوست نازکِ پوشیده از مو دیده – ترشحات ماده مخاطی ،میکروبها را به دام اندازد و از بین ببرد.
اگر معرف  CO2بکار رفته در آزمایش آب آهک باشد .کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟
 )1لولهی کوتاه هوای ظرف «ب» را طی دم وارد دستگاه تنفس میکند.
 )2هوای بازدمی به کمک لولهی بلند ظرف «الف» وارد مایع درون آن میشود.
 )3شیری رنگ شدن مایع ظرف «الف» سریعتر از ظرف «ب» انجام میشود.
 )4در زمان دم تشکیل حبابهای ریز در هر دو ظرف دیده میشود.
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1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

وجه مشترک نایژکهای انتهایی و  .....................در این است که ........................
 )2نایژه – مقدار هوای ورودی و خروجی را تنظیم میکند.
 )1نای – در ساختار خود دارای بافت غضروفی هستند.
 )4حبابک – در تماس با هوای مرده قرار میگیرد.
 )3نایژک مبادلهای – با ترشحات مخاطی ،هوا را مرطوب میکند.
صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄

t.me/limootoorsh_com_bot

زیست شناسی ویژه دوازدهم – پیش آزمون مرحله دوم  :سال تحصیلی 99-99

گروه آموزشی لیموترش

 3آبان 99

در همه جانورانی که تنفس  ..................دارند.................... ،
 )1ششی – هوا با مکش حاصل از فشار منفی به داخل ششها فرستاده میشود.
 )2نایدیسی – سطح تنفسی دارای مایعی است که تبادالت گازی را ممکن میسازد.
 )3آبششی – جهت حرکت خون در مویرگها و عبور آب در تیغههای آبششی ،مخالف یکدیگرست.
 )4پوستی – شبکۀ مویرگی یکنواخت و وسیعی در زیر پوست تبادل گازها را با محیط آسان میکند.

m
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صفحه 2

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 99ویژه دوازدهم آغاز شد .ثبت نام در ←

Limootoorsh.com/add

حتماااا بخوانید :
  

سالم دوستان گل تجربی و کنکوری های عزیزمون
احتماال همه تون از اهمیت درس زیستشناسی میدونید
اینکه خیلیها زیست رو باال نمیزنن
ضریب این درس  21هست و وقتی بری باالی درصد  07-07یه اختالف تراز وحشتناک میگیری

m

همه اینا رو داشته باش
 حاال یه سوال ساده میپرسم؟
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برای اینکه یه سوال زیست کنکور رو بخوای جوایش رو بدونی حاضری چقدر هزینه کنی؟؟
تا حاال بهش فکر کردی؟؟

میخوام چیزی بهت بگم که شاید باورت نشه و فکر کنی شعبده بازیه
ولی نه گوش کن

or

لیموترش باالی  %89با کنکور  89تطابق داشت!!

 27تا سوالش بود که عینااااا ،تاکید میکنم عیناا توی کنکور اومد

to

مثل اینکه بهت از قبل گفته باشن کلید سوال  298گزینه  3میشه!

oo

حاال فقط تصمیم با خودته ،یا با ما کنکور  99رو بترکونی و عالی بشی

یا مثل خیلی از بچهها تهش بگی کاش قبل تر باهاتون آشنا شده بودم

m

ما به کارمون ایمان داریم

Li

واسه همین محصوالتمون با تضمین میدیم (هرکسی اینکارو نمیکنه)
اگر تطابق باالی  97درصد نداشت هزینه رو عودت میدیم

برای اینکه خیالت برای همیشه راحت بشه،
فایل نمونه تطابق لیموترش با کنکورهای  89 ،89 ،89و  89رو گذاشتیم
که میتونی دانلود کنی.
حتما اسکن کنید

:1

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

هموگلوبین از جمله پروتئینهایی است که دارای چندین زنجیره پلیپپتیدی و ساختار چهارم است.
در طی ساختار چهارم پروتئین هموگلوبین ،چند زیرواحد در کنار یکدیگر قرار میگیرند (دوتا آلفا و دوتا بتا) و شکل و ساختار نهایی پروتئین ایجاد
میگردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در ساختار سوم پروتئینها ،پیوندهای یونی ایجاد می شوند ولی دقت کنید که در ساختار چهارم پروتئین هموگلوبین است که دو یا چند
زنجیره پلیپپتیدی در کنار هم پروتئین را تشکیل میدهند.
گزینه  )2در ساااختار اوه همه پروتئینها فقط پیوند پپتیدی مشاااهده میشااود ،در این مرحله تغییر آمینواساایدها میتواند ساااختار و لملکرد

m

پروتئین را تحت تاثیر قرار دهد.

گزینه  )3در ساااختار دوم پروتئینها ،الگوهایی از پیوند هیدروژنی پدید میآید که ساااختار مارپی ی و حاافحهای ایجاد میکند ولی به یاد داشااته
باشیم که در ساختار سوم پروتئین است که پروتئین به یک ثبات نسبی در ساختار خود میرسد.
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نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مفهومی

مبحث سوال  :سطوح ساختاری پروتئین ()121

سطح سوال  :نسبتا سخت

ساختار اول پروتئین -توالی آمینواسیدها :

 ترتیب قرار گرفتن آمینواسیدها به حورت خطی ،ساختار اول پروتئینها را مشخص میکند.
نوع ،تعداد ،ترتیب و تکرار آمینواسیدها ،در ساختار اوه هر پروتئین مطرح است.
توضیح  :تغییر در نوع آمینواسید (مثال سیستئین بشه آرژنین) یا تعداد (مثال قبال  011آمینواسید بود االن بشه  021تا) یا ترتیب (مثال قبال آرژنین-
سیستئین – متیونین بوده حاال بیشه متیونین  -آرژنین-سیستئین ) و یا تکرار آمینواسیدها (مثال قبال آرژنین-سیستئین – متیونین بوده حاال بیشه آرژنین-

or

سیستئین – سیستئین – سیستئین – متیونین) همگی بالث میشن که رشتهی پلیپپتیدی نهایی دچار تغییر بشه و پروتئین به پروتئین دیگری یا
یک پروتئین ناکارمد و غیرفعال تبدیل بشه!
ساختار اوه با ایجاد پیوندهای پپتیدی بین آمینواسیدها شکل میگیرد( .پس اساس تشکیل ساختار اوه پروتئین ایجاد پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها است)

to

نکته  :پیوند پپتیدی ،در واقع نولی پیوند اشتراکی است.

توجه  :در ساختار اوه پروتئین آمینواسیدها مصرف و رشتهی پلیپپتیدی به حورت خطی و به تعداد پیوندهای پپتیدی مولکوه آب تولید میشود.
ترکیب  :ساختار اوه پروتئین با فعالیت آنزیم رنای رنانتی ( )rRNAدرون سیتوپالسم و توسط رناتن تولید میشود.

oo

 تذکر مهم  :تغییر آمینواسید در هر جایگاه موجب تغییر در ساختار اوه پروتئین میشود و ممکن است فعالیت آن را تغییر دهد.
نکته  :با در نظر گرفتن  21نوع آمینواسید و اینکه محدودیتی در توالی آمینواسیدها در ساختار اوه پروتئینها وجود ندارد پروتئینهای حاحل میتوانند
بسیار متنوع باشند.

m

یادآوری  :پروتئینها فراوانترین (بیشترین) و متنوعترین مولکوههای آلی بدن هستند.

 تذکر :با توجه به اهمیت توالی آمینواسیدها در ساختار اوه ،همه سطوح دیگر ساختاری در پروتئینها به این ساختار بستگی دارند( .خودمونیش اینه
پایه و اساس پروتئین ساختار اوه میباشد ،خالص!)
بین بخشهایی از (نه تمام) زنجیره پلیپپتیدی میتواند پیوندهای هیدروژنی برقرار شود.

Li

ساختار دوم -الگوهایی از پیوندهای هیدروژنی :

پیوندهای هیدروژنی منشأ تشکیل ساختار دوم در پروتئینها هستند که به دو حورت مارپیچ و صفحهای دیده میشوند.

تذکر  :پیوند هیدروژنی برای اولین بار در ساختار دوم پروتئینها مشاهده میشود همزمان با ایجاد ساختارهای مارپی ی و حفحهای!
نکته مهم  :ساختار نهایی بعضی از پروتئینها میتواند همین ساختار دوم باشد.
مثال  :منافذ غشایی ،مجمولهای از پروتئینها با ساختار صفحهای هستند که در کنار هم منظم شدهاند.
نکته  :منافذ غشایی مجمولهای از پروتئینها (نه منحصرا یک پروتئین منفذ غشایی باشد) هستند که هرکدام ساختار نهاییشان به شکل حفحه است و همگی
از یک رشته پلیپپتیدی ایجاد شدهاند (یک ژن رمزکننده دارند)
 توجه  :ساختار اوه پروتئین ،هیچگاه ساختار نهایی پروتئین نمیباشد ،چون  ساختار خطی (تک بعدی) است و شما خوندید که لملکرد پروتئینها
به شکل فضایی آنها بستگی دارد ،پس ساختار نهایی پروتئینها میتواند ساختار دوم (دو بعدی) یا سوم (سه بعدی) یا چهارم (سه بعدی) باشد.
نکته  :در هموگلوبین زنجیرههای پپتیدی مارپیچی (نه صفحهای) با همکاری همدیگر مولکوه هموگلوبین را میسازند که هر کدامشان خصوصیات
ساختار دوم را دارند.
نکته  :وجود پیوندهای هیدروژنی بین بخشهای مختلف زنجیره پلیپپتیدی ،ساختارهای مارپیچ و حفحهای را بهوجود میآورد.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

ویژه آزمون مرحلـــه  4آبان قلم چی

2

2

گزینه 2

اگر به شکل پروتئینهای میوگلوبین و هموگلوبین خوب نگاه کنید در ساختار نهایی هرکدام از آنها ،گروه هِم مت صل به زنجیره پلیپپتیدی در
ساختار نهایی دیده میشود اما دقت کنید در هموگلوبین  4گروه هِم و  4پلیپپتید داریم و در میوگلوبین فقط یک گروه هِم و یک پلیپپتید.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1توالی آمینواسیدی هر پروتیئن با پروتیئنهای دیگر متفاوت است.
( نکته مهم  :توالی آمینواسیدی هر پلیپپتید با پلیپپتید دیگر متفاوت است مگر اینکه هر دو از یک ژن رونویسی شده باشند)
گزینه  )3در هموگلوبین ساختار نهایی با کنارهم قرارگرفتن زیرواحدها ایجاد می شود ولی میوگلوبین دارای ساختار سوم است که ساختار نهایی
آن محسوب میشود و فقط یک زیرواحد دارد.

m

گزینه  )4در ساختار دوم هر دو پروتئین فقط ساختار مارپی ی دیده میشود( .ساختار حفحهای مشاهده نمیشود)

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

سطح سوال  :سخت

مبحث سوال  :همانندسازی دنا ()121

sh
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or
to

oo

 )1میوگلوبین با ساختار سوم
عملکرد

پروتئین انتقاه دهنده

پروتئین انتقاه دهنده

ساختار

 4رشته پلی پپتیدی (دو رشته آلفا  2 +رشته بتا)

0رشته پلی پپتیدی

محل حضور

خون

ماهی ه

وظیفه

حمل و نقل گازهای تنفسی  O2و CO2

ذخیره  O2در ماهی ه برای بهبود کار ماهی ه

گروه هم

 4هِم

 0هِم

گزینه 1

m

عنوان

هموگلوبین

میوگلوبین

Li

3

 )2هموگلوبین با ساختار چهارم

آنزیمها پروتئینهایی ه ستند که واکنشهای شیمیایی در بدن جانداران را سرلت میبخ شند ،شکل آنزیم در جایگاه فعاه با شکل پیش ماده یا
بخشی از آن مطابقت دارد و به احطالح مکمل یکدیگرند .اگر تغییری در شکل جایگاه فعاه آنزیم ایجاد شود ،امکان اتصاه آن به پیش ماده از بین
میرود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2همه آنزیمهای بدن ما ،درون یاختههای زنده تولید میشوند ولی محل فعالیت آنها میتواند درون یاخته یا خارج یاخته باشد.
گزینه  )3برخی از آنزیمها برای فعالیت خود نیازمند یونهای فلزی یا مواد آلی هستند ،که به آنها کوآنزیم میگویند.
گزینه  )4بسیاری از آنزیمهای بدن ما ،در محدوده  pHخنثی ( 6تا  )8بیشترین فعالیت را دارند ولی برخی مثل آنزیمهای گوارشی درون شیره معده
در  pH=2بیشترین لملکرد را دارند.

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

مبحث سوال  :ویژگی آنزیمها ()121

سطح سوال  :متوسط

:3

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

ساختار آنزیمها :
آنزیمها در ساختار خود بخشی به نام جایگاه فعال دارند.
جایگاه فعاه بخشی اختصاصی در آنزیم است که پیشماده در آن قرار میگیرد.
 تذکر  :حواستون باشه جایگاه فعاه رو اگر جایی به پیش ماده نسبت داد غلطهها ،نگه آنزیم به جایگاه فعاه در پیش ماده متصل میشود و شما بگی
درسته!! سوتی ندی!
توجه   :ترکیباتی که آنزیم روی آنها عمل میکند ،پیشماده

 ترکیباتی که حاصل فعالیت آنزیم هستند ،فراورده یا محصول

m
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نکته  :بعضی آنزیمها برای فعالیت به یونهای فلزی مانند آهن ،مس و یا مواد آلی مثل ویتامینها نیاز دارند که به این مواد کوآنزیم
(کمککننده به آنزیم) گفته میشود.

or

تذکر  :جنس کوآنزیم در مواردی معدنی و در موارد دیگری آلی است مثل ویتامین ( B0تیامین)

ترکیب  :ویتامینهای  B02و اسیدفولیک نقش کوآنزیم در فعالیت آنزیمها داشته و سبب افزایش تقسیم یاختههای بنیادی مغز استخوان میشوند.
تذکر  :وجود بعضی از مواد سمی در محیط مثل سیانید و آرسنیک میتواند با قرارگرفتن در جایگاه فعال آنزیم ،مانع فعالیت آن شود.

عملکرد اختصاصی آنزیمها :
هر آنزیم روی یک یا چند پیشماده خاص مؤثر است.
 توجه  :همه آنزیمها عمل اختصاصی دارند.

شکل آنزیم در جایگاه فعاه با شکل پیشماده یا بخشی از آن مطابقت دارد
و بهاصطالح مکمل یکدیگرند.
قضیه قفل و کلید  :با توجه به نکته باال آنزیمها پیش ماده اختصاحی خود را شناسایی
میکنند و به اشتباه روی ماده دیگر تاثیر نمیگذارند.
قانون قفل و کلید :
 -2جور شدن انتقاهدهندهی با گیرنده
 -0جور شدن هورمون با گیرنده
 -4اتصاه گیرندهی آنتیژن با آنتیژن
 -3جفت شدن پادتن با آنتیژن
 -5جور شدن پیش ماده با جایگاه فعاه  -6اتصاه الکتوز به پروتئین مهار کننده
 -7اتصاه لوامل رونویسی فعاهکننده به لوامل رونویسی متصل به راهانداز.

Li

نکته مهم  :اتصاه آنزیم به پیش ماده خود بدون حرف انرژی حورت میگیرد.

m

oo

to

بعضی از این مواد به همین طریق باعث مرگ میشوند.

 توجه  :آنزیمها لملی اختصاحی دارند ولی برخی از آنها بیش از یک نوع واکنش را سرلت میبخشند.
یادآوری  :اگر به گفتار قبل برگردید به یاد میارد که آنزیم دنا بسپاراز هم فعالیت نوکلئازی داشت هم فعالیت بسپارازی!
ترکیب  :آنزیم رنا بسپاراز (  RNAپلیمراز)  توانایی شکستن پیوند هیدروژنی و سنتز پیوند فسفودی استر
آنزیم روبیسکو (ریبولوزبیس فسفات کربوکسیالز-اکسیژناز)  هم فعالیت در چرخه کالوین و هم واکنشهای تنفس نوری
ویژگی مهم آنزیمها   :در همه واکنشهای شیمیایی بدن جانداران که شرکت میکنند.
 سرعت واکنش را زیاد میکنند.
 در پایان واکنشها دستنخورده باقی میمانند تا بدن بتواند بارها از آنها استفاده کند.
تذکر  :به دلیل مصرف نشدن آنزیمها طی واکنش ،یاختهها به مقدار کم به آنزیمها نیاز دارند.
توجه  :به مرور مقداری از آنها از بین میروند و یاخته مجبور به تولید آنزیمهای جدید میشود.

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

ویژه آزمون مرحلـــه  4آبان قلم چی

4

4

گزینه 3

در طی هر دو لملکرد آنزیم دنا بسپاراز به نوکلیوتیدهای رشتهی در حاه تشکیل افزوده و پیوند فسفودی استر تشکیل میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در طی فعالیت نوکلئازی آنزیم دنا بسپاراز به طوه رشتهی در حاه تشکیل افزوده نمیشود.
گزینه  )2با فعالیت آنزیم هلیکاز ،شکستن پیوندهای هیدروژنی و باز شدن پیچخوردگی مولکوه دنا به تدریج حورت میگیرد.
گزینه  )4میان بازهای آلی پورین پیوند هیدروژنی وجود ندارد.

5

گزینه 3

همه آنزیمهایی که فعالیت هیدرولیزی انجام میدهند ،پروتئینی بوده و دارای شکل سه بعدی خاص میباشند.

m

بررسی سایر گزینهها :
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گزینه  )1آنزیم لیزوزیم در بزاق حضور دارد و بر میکروبها تاثیر میگذارد (نه مواد غذایی)
گزینه  )2پمپ غشایی موجود در غشای تیالکوئید یا میتوکندری که نقش آنزیم دارد و  ATPتولید میکند ،در جهت شیب غلظت مواد را لبور
میدهد.
گزینه  )4لامل داخلی معده و پپسینوژن و پپسین در شیره معده یافت می شوند که شکل سه بعدی خاص دارند چون ساختار پروتئینی دارند
در این بین لامل داخلی معده نقش آنزیمی ندارد.

نوع سوال  :استداللی و ترکیبی و مفهومی ،دامدار

or

بررسی همهی گزینهها :

مبحث سوال  :ویژگی باکتریها ()121

to

6

گزینه 2

سطح سوال  :متوسط

میکند( .رد گزینه)

oo

مورد اول) ترشااخ خیلی کم سااورفاکتانت (نه لدم ترشااخ) در همه نوزادانی که زودتر از حد معموه به دنیا میآیند ،تنفس را دشااوار

m

مورد دوم) از برخی از یاختههای دیواره حبابک ،سورفاکتانت به سطحی که در مجاور هواست ترشخ میشود( .رد گزینه)
مورد سوم) سورفاکتانت با کاهش نیروی کشش سطحی ،بازشدن حبابکها را طی بازدم تسهیل میکند( .تایید گزینه)

7

گزینه 4

Li

مورد چهارم) کمبود سورفاکتانت در افراد ،توانایی انبساط کیسههای حبابکی در برابر حجم هوا را مختل میکند( .تایید گزینه)

ابتدای مسیر ورود هوا در بینی ،از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن ،مانعی در برابر ورود ناخالصیهای هوا ایجاد میکند .دقت کنید
که در این بخش ترشحات ماده مخاطی که میکروبها را به دام اندازد و از بین ببرد ،مشاهده نمیشود.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در بینی ،شاابکهای وساایع از ر هایی با دیوارة نازک وجود دارد که هوا را گرم میکند ،ر این بخش الیه مخاطی وجود دارد مانعی در
برابر ورود ناخالصیها ایجاد میکند.
گزینه  )2در بینی و مجاری تنف سی مخاط مژکدار و در دهان بافت پو ش شی سنگفر شی م شاهده می شود ،در بخشهای گفته شده تر شحات
مخاطی هوا را مرطوب کنند.
گزینه  )3حنجره محل قرارگیری پردهای حوتی است که بر اثر ارتعاش پردههای حوتی ،حدا تولید میشود ،زنش مژکها در این ناحیه (ابتدای
نای)،سبب هدایت ترشحات به سمت باال میشود.

:5

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

از نظر لملکرد ،میتوان دستگاه تنفس را به دو بخش احلی به نامهای بخش هادی و بخش مبادلهای تقسیم کرد.
الف) بخش هادی :
بخش هادی ،از مجاری تنف سیای ت شکیل شده ا ست که هوا را به درون و بیرون دستگاه تنفسی هدایت میکنند و آن را از ناخالصیها ،مثل
میکروبهای بیماریزا و ذرات گرد و غبار ،پاکسازی و نیز ،گرم و مرطوب میکنند تا برای مبادلۀ گازها با خون آماده شود.
نکته  :از بینی تا نایژک انتهایی به بخش هادی تعلق دارد.
ابتدای مسیر ورود هوا در بینی ،از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن ،مانعی در
برابر ورود ناخالصیهای هوا ایجاد میکند.
با پایان یافتن این پوست در بینی ،مخاط مژکدار آغاز میشود که در سراسر مجاری هادی
ادامه پیدا میکند.

m

نکته  :نمیتوان گفت سرتاسر مجاری هادی از مخاط مژکدار پوشیده شده است چون بخش
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ابتدایی بینی از پوست نازک فاقد مخاط مژکدار تشکیل شده است.
این مخاط ،یاختههای مژکدار فراوان و ترشحات مخاطی دارد در این ترشحات مواد ضد میکروبی
وجود دارد.
ترشحات مخاطی ،ناخالصیهای هوا را ضمن لبور به دام میاندازد .مژکها با حرکت ضربانی
خود ،ترشحات مخاطی و ناخالصیهای به دام افتاده در آن را به سوی حلق میرانند.
در آنجا یا به دستگاه گوارش وارد شده ،شیرة معده آنها را نابود میکند یا به خارج از بدن هدایت میشوند.
نکته :زنش مژکهای مجاری تنفسی به سمت حلق میباشد این یعنی در یک فرد ایستاده زنش مژکهای بینی به سمت پایین و زنش مژکهای نای،
نایژهها و نایژکها به سمت باال میباشد.
و خون مبادله شوند که محلول در آب باشند.

or

● ترشحات مخاطی ،هوا را مرطوب میکنند .مرطوب کردن هوا برای تباده گازها ضرورت دارد چون گازها تنها در صورتی میتوانند بین شش ها
در بینی ،شبکهای وسیع از رگهایی با دیوارة نازک وجود دارد که هوا را گرم میکند.

to

این شبکه به سطح درونی بینی بسیار نزدیک است ،بنابراین آسیب پذیری بیشتری دارد و آسانتر از دیگر نقاط ،دچار خونریزی میشود.
هوا با لبور از بینی ،دهان ،یا هر دو ،به حلق وارد میشود حلق ،گذرگاهی است ماهی های که هم هوا و هم غذا از آن لبور میکند.
انتهای حلق به یک دو راهی ختم میشود .در این دو راهی ،حنجره در جلو و مری در پشت قرار دارد.
حنجره در ابتدای نای واقع است و در تنفس ،دو کار مهم انجام میدهد :

oo

 )0دیوارة غضروفی آن ،مجرای لبور هوا را باز نگه میدارد
 )2درپوشی به نام برچاکنای (اپی گلوت) دارد که مانع ورود غذا به مجرای تنفسی میشود

m
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گزینه 4

یه کلیت بدونید که در هنگام دم در ظرف «ب» حباب ایجاد می شود و در هنگام بازدم ،در ظرف «الف» حباب ت شکیل می شود( .تعداد حبابها
در هنگام بازدم در ظرف «الف» خیلی بیشتر است.

گزینه  )1اگر به شکل کتاب نگاه کنید ،لولهی کوتاه هوای ظرف «ب» را طی دم وارد دستگاه تنفس میکند.
گزینه  )2هوای بازدمی به کمک لولهی بلند ظرف «الف» وارد مایع درون آن میشود.

Li

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )3شیری رنگ شدن مایع ظرف «الف» سریعتر از ظرف «ب» انجام می شود چون با هوای بازدمی که دی اکسید کربن بیشتری دارد ،در
تماس است.

9

گزینه 3

نایژکهای مبادلهای و انتهایی ،دارای مخاط مژکدار هستند پس با ترشحات مخاطی ،هوا را مرطوب میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نایژکها در ساختار خود دارای بافت غضروفی ندارند.
گزینه  )2نایژک ها چون غضااروف در دیواره خود ندارند مقدار هوای ورودی و خروجی را تنظیم میکنند( .توانایی تنگ و گشاااد شاادن دارند)
نایژهها فاقد این ویژگی هستند.
گزینه  )4نایژک انتهایی جزو مجاری هادی است و در تماس با هوای مرده قرار میگیرد( .حبابک هرگز در تماس با هوای مرده قرار ندارد)

آزمونهای زیست لیموترش – پایه دوازدهم

ویژه آزمون مرحلـــه  4آبان قلم چی

6

مجاری تنفسی
 -1مسیر مجاری تنفسی:
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نایژکها
نایژه (2لدد)
نای(یک لدد)
حنجره
حلق
بینی
دیوارهی داخلی بینی تا نایژکها دارای سلوههای پوششی مژکداری میباشد که توسط موکوز احاطه شده است.
ترکیب :مژک ها و موکوز در نخستین خط دفاع غیر اختصاحی نقش دارند در موکوز آنزیم لیزوزیم وجود دارد که دیوارهی باکتری را تخریب
میکند.
ترکیب :ای داد از این سیگار که بالث مر یاخته های مژکدار می شود .
(گرچه در بیش تر بدانید گفته شده ولی باز هم گفتیم)
 -3نای و نایژهها دارای حلقههای غضروفی هستند این حلقهها بالث میشود که همیشه راه این
مجاری باز باشد.
ترکیب :غضروف نولی بافت پیوندی است که دربارهی آن در فصل قبل کلی مطلب گفتیم.
 -4در انتهای هر نایژک انتهایی تعدادی کیسهی هوایی(حبابک ها) وجود دارد .مواظب باشید
این کیسهها جز مجاری تنفسی نیستند.
دیوارة نای ،حلقههای غضروفی شبیه به نعل اسب یا حرف  Cدارد که مجرای نای را همیشه
باز نگه میدارند .دهانۀ غضروف ( دهانۀ حرف  ) Cبه سمت مری قرار دارد .نبودن
غضروف در این قسمت ،حرکت لقمههای بزر غذا و سیر حرکات کرمی را در مری آسان میکند.
نای ،در انتهای خود ،به دو شاخه تقسیم میشود و نایژههای
احلی را پدید میآورد.
هر نایژة اصلی به یک شش وارد شده ،در آنجا به نایژههای

or

باریکتر تقسیم میشود.
هم نان که از نایژة احلی به سمت نایژههای باریکتر پیش
میرویم ،از مقدار غضروف کاسته میشود.

to

انشعابی از نایژه که دیگر غضروفی ندارد ،نایژک نامیده
میشود.

oo

نکته مهم  :به للت نداشتن غضروف ،نایژکها می توانند
تنگ و گشاد شوند.
این ویژگی نایژکها به دستگاه تنفس امکان میدهد تا
بتواند مقدار هوای ورودی یا خروجی را تنظیم کند.
آخرین انشعاب نایژک در بخش هادی ،نایژک انتهایی نام دارد.
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نام مجرا

نای

نایژک

نایژه

تعداد

0

2

زیاد

بسیار زیاد

بسیار زیاد

حلقه غضروفی

 Cشکل

کامل

قطعه قطعه

توانایی تنگ یا

ندارد
دارد

ندارد
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احلی

انشعابات باریکتر

اولین نایژک تا نایژک انتهایی

نایژک مبادلهای

گشاد شدن
نوع بخش دستگاه

مبادلهای

هادی

تنفسی
حبابک
مخاط مژکدار

دارد

ندارد
دارد
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گزینه 2

در بیمهرگان خشکی زی مانند حشرات و حدپایان تنفس نایدیسی مشاهده می شود ،این جانوران در سطخ تنفسی دارای مایعی هستند که تبادالت
گازی را ممکن میسازد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در دوزیستان بالغ و پرندگان و پستانداران و خزندگان ،تنفس ششی مشاهده می شود ،در پرندگان و پستانداران که پمپ فشار منفی دارند
هوا با مکش حاحل از فشار منفی به داخل ششها فرستاده میشود( .دوزیستان بالغ پمپ فشار مثبت دارند)
گزینه  )3ماهیها و دوزیستان نابالغ آبشش دارند که جهت حرکت خون در مویر ها و لبور آب در تیغههای آبششی ،مخالف یکدیگرست ولی دقت
کنید در ستاره دریایی سادهترین نوع آبشش مشاهده میشود و سازوکاری که در باال گفتیم مشاهده نمیشود.

m

گزینه  )4کرم خاکی و دوزیستان دارای تنفس پوستی هستند ،قورباغهها دارای شبکۀ مویرگی یکنواخت و و سیعی در زیر پو ست تباده گازها را با
محیط آسان میکند( .کرمخاکی این ویژگی را ندارد)

sh
.c
o

تنفس نایدیسی

حشرات جهت تنفس از سیستم نایدیسی بهره می برند .این سیستم تنفسی کارآمدترین و مستقیم ترین نوع تنفس است .در این جانوران سلوه ها به طور
مستقیم با محیط  ،گازهای تنفسی را مبادله می کنند .در این نوع از تنفس لوله هایی به نام نایدیس از یک سو به منافذی در سطخ بدن متصل شده اند
و از سویی دیگر بسیار منشعب می شوند و به غشای سلوه ها وارد می شوند و به این طریق اکسیژن از راه منافذ وارد نای می شود و دی اکسید کربن از
همین راه خارج می شود.

or

در جانورانی مانند حشرات و حدپایان که از سیستم نایدیسی بهره برده اند دستگاه گردش خون مواد دخالتی در نقل و انتقاه گازهای تنفسی ندارد بنابراین
آن ها مولکوه هایی مثل هموگلوبین که نقش مهمی در انتقاه اکسیژن و دی اکسید کربن دارد را ندارند.

 -توجه کردی پاهای لقبی ملخ بلندتر هستند !!!

to

خونی که اکسیژن فراوانی دارد خون روشن می گوییم و خونی که اکسیژن کمی دارد خون تیره می نامیم .از آن جا که در حشرات خون در نقل و انتقاه
اکسیژن دخالتی ندارد بنابراین در آن ها خون تیره و روشن نیز معنی نداردو نکته حرفه ای تر آن که از آنجا که حشرات فراوان ترین جانوران روی زمین
هستند و تنفس نایی دارند پس بیش تر جانوران تنفس نایی دارند!!!

2ـ ترکیبی باشیم

 -2دارای شش پای بند بند هستند که به ناحیهی سینه متصل شده است.
 -4همگی دارای لقاح داخلی هستند .و مادهی دفعی نیتروژندار آنها اوریک اسید میباشد.
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 -3دارای چشم مرکب ،گردش خون باز ،قلب منفذدار ،همولنف بوده و فاقد مویر

هستند.

m

حشرات ................
 -0دارای اسکلت خارجی (از جنس کیتین +پروتئین) هستند.

oo

حشرات :ملخ -شته -مورچه -پروانه  -سنجاقک -موریانه -مگس سرکه -زنبور سرخ -زنبورلسل -حشره شب تاب -مگس و ...

 -5دارای دستگاه لصبی مرکزی (مغز  +طناب لصبی شکمی متشکل از چندین گره) و محیطی هستند.
 -6دارای دفاع غیر اختصاحی (لیزوزوم ،آنزیم لیزوزیم ،سلوههایی مشابه فاگوسیتها) هستند اما دفاع اختصاحی (لنفویست ،پادتن ،پرفورین و  ) ...ندارند.
 -7با مواد شیمیایی مانند فرومون ارتباط برقرار میکنند.
 -8حشرات یکی از راههای انتقاه میکروبهای بیماریزا هستند( .مثل ماالریا)
 -9دارای لولهی گوارش و گوارش برون سلولی هستند ،مثل همهی مهرهداران.
 -01در حشرات ،گلبوه قرمز ،هموگلوبین و آنزیم انیدراز کربنیک وجود ندارد.
 -00دارای لوله های مالپیگی برای دفع اوریک هستند .

