اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
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آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

تموم موجودات زنده دارای  7ویژگی هستند که یک از آنها همایستایی
یا حفظ حالت پایدار است ،محیط اطراف جاندار همواره درحال تغییر است
ولی جاندار برای حفظ حیات باید محیط درون پیکر خود (محیط داخلی) را
در محدوده ثابتی نگه دارد( .پس دقت کنید محیط اطراف درحال تغییر است
ولی محیط درون سلول در جانداران تک سلولی و مایع اطراف یاختهها در
جانداران پرسلولی همواره در محدوده ثابتی قرار دارد).
بررسی سایر گزینهها :
گزینه )2جانداری که طی تولیدمثل ایجاد می شود ،قطعا برای ادامه حیات نیاز به
رشد و نمو دارد ،تنظیم الگویهای رشد ونمو توسط اطالعات ذخیره شده
در ( DNAدنا) انجام میشود.
گزینه  )3در فرآیند تولیدمثل ،جانداران موجوداتی کم و بیش شبیه به

خود تولید میکنند ،ولی همانطور که میدونید دو نوع تولیدمثل جنسی و غیرجنسی
در جانداران صورت میگیرد ،در تولیدمثل جنسی دو والد شرکت دارند ولی در تولیدمثل غیرجنسی فقط یک والد شرکت دارد و
زادههای حاصل کامال شبیه والد خود هستند.
گزینه  )4همهی جانداران به محرکهای محیطی پاسخخم میدهند ،یعنی میتوانند با توجه به محرک وضخخعیت خود را تغییر دهند ،مثال سخخاقه گیاهان
براثر پدیده نورگرایی ،به سمت نور خم میشود( .تغییر وضعیت جاندار بر اساس محرک محیطی)
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

2

مبحث سوال  :ویژگیهای جانداران ()101

سطح سوال  :متوسط

گزینه 1
بررسی مههی گزینهها :
گزینه الف) جانداران از دو گروه یوکاریوت و پروکاریوت تشکیل شدهاند  :پروکاریوتها همان باکتریها هستند و یوکاریوتها شامل  4فرمانرو

 )1گیاهان  )2جانوران  )3آغازیان  )4قارچها هسخخختند .باکتریها همگی تکیاختهای ،گروهی از آغازیان و قارچها نیز تک یاختهای بوده و همه
جانوران و گیاهان و گروههایی دیگر از آغازیان و قارچها ،پُریاختهای میباشند( .رد گزینه الف)
گزینه ب) فرآیند جذب و م صرف انرژی در همه جانداران به یک شکل انجام نمیگیرد ،دو نوع جاندار در طبیعت وجود دارد گروهی اتوتروف
هستند یعنی غذا ساز که این گروه شامل گیاهان و برخی باکتریها و آغازیان می شود ،گروهی نیز هتروتروف هستند که از محیط غذای خود را کسب
میکنند مثل جانوران و قارچها و برخی باکتریها و آغازیان! (رد گزینه ب)
گزینه ج) یادتون که میاد همه جانداران ویژگی تولیدمثل و ر شد و نمو رو دا شتن ،همهی جانداران میتوانند یاختههای جدیدی تولید کنند،
در جانداران تک یاختههای ،تولید یاخته های جدید بر اثر تولیدمثل اسخخت و در جانداران پریاختهای معموال تولید یاختههای جدید در پی رشخخد و نمو
صورت میگیرد(.تایید گزینه ج)
گزینه د) اندامک در یاختههای یورکاریوتی شامل جانوران و گیاهان و قارچها و آغازیان یافت می شود و در درون سلول باکتری ما اندامکی
را نمیبینیم( .رد گزینه د)
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار و شمارشی

مبحث سوال  :ویژگیهای جانداران ()101

سطح سوال  :سخت

فرمانرو

پریاختهای یا تکیاختهای

هتروتروف یا اتوتروف

یوکاریوتها

جانوران
گیاهان
قارچها
آغازیان

پروکاریوتها

باکتریها

همگی پریاخته
همگی پریاخته
اکثرا پریاختهای یا برخی تکیاختهای
گروهی پریاختهای یا گروهی نیز
تکیاختهای
همگی تکیاخته

همگی هتروتروف
همگی اتوتروف
همگی هتروتروف
گروهی هتروتروف یا گروهی نیز
اتوتروف
گروهی هتروتروف یا گروهی نیز
اتوتروف
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

علم زیستشناسی میتواند در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت و زیستگاهها به ما کمک کند .این علم محدودیتهایی دارد و نمیتواند به همة
پرسشهای ما پاسم دهد .دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی ،فقط در جست و جوی علتهای پدیدههای طبیعی و قابل مشاهدهاند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :علم زیستسناسی و کاربر آن ()101

سطح سوال  :متوسط

علم زیستشناسی کمکهای زیادی به ما میکند شامل موارد زیر است :
.1

تولید گیاهان و جانوران اصالح شده مانند مرغ و ماهی و گوسفند ،انواع میوه و گندم و ذرت اصالح شده

 .2بهبود طبیعت و زیستگاهها
 .3حفظ تنوع زیستی
 .4مبارزه با آفات کشاورزی
 .5شناسایی هویت انسان با استفاده از  DNAافراد
 .6مهار بسیاری از بیماریها مثل بیماریهای قلبی عروقی و دیابت (قند خون) و ...
.7

4

ساختان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به کمک متخصصان رشتههای دیگر
گزینه 2

آخرین سطط ا س سطط یا  ،زیس سی طط کره سطط ک شخخامل همه
جانداران ،همه زیستگاهها و همه زیستبومهای زمین است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1کوچکترین سطح حیات ،اتمها ه ستند ،یاخته سطحی
است که واحدی است که تمام ویژگیهای حیات را دارد.
گزینه  )3ول ن س ا سنده س س یا  ،زیس یزخت س ک هر
یزخت س میلکیلهزیی تشک ل شده س ک بزهم در تعزمل ه تندس ب
گین ی ک مجمیع ین تعزملهز ر  ،زی مینزم م.
گزینه  )4بزرگترین س ا  ،زیس سی کره س ک س جز ء سنده
و غ رسنده تشک ل شده س س هم ی جز ء سنده د ر ی میلکیلهزیی
ه تند ک بزهم در تعزمل میبزشند.

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

5

مبحث سوال  :سطوح سازمانیابی حیات ()101

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

زیستبوم از بومسازگان ایجاد شده است ،تعامالت بین جمعیتهای موجودات زنده از گونههای مختلف و رابطه آنها با محیط زندگی (اجزاء
غیرزنده) ،را بومسازگان میگوییم.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1اندامها از مجموعهای بافتها تشکیل میشوند ،بافت خود مجموعهای از یاختهها است .گروهی از جانداران تک یاختهای هستند و فاقد
بافت هستند( .در جانداران پریاختهای نیز ممکن است بافت دیده نشود مثل آغازیان یا پریاختههایی که به شکل کلنی هستند.

گزینه  )2جمعیتهای مختلف ،اجتماع را پدید میآورند ،همانطور که میدانید به مجموعهای از جانداران یک گونه که در یک مکان و یک زمان
مشخص با هم زندگی میکنند ،جمعیت میگوییم.
گزینه  )3دستگاههای مختلف باهم جاندار (پُریاختهای) را ایجاد میکنند ،دستگاهها از مجموعه اندامها (نه بافتها) تشکیل شدهاند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :سطوح سازمانیابی حیات ()101

سطح سوال  :متوسط
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

سطح حیات

تعریف

توضیحات

اتم

کوچکترین واحد سازنده یک ماده

در همه اجزاء زنده و غیرزنده دیده میشوند.

مولکول

از ترکیب اتمهای مختلف پدید میآید.

اندامک

اجزاء عملکردی یاخته هستند که فعالیتهای آن را انجام میدهند.

در سلولهای باکتری دیده نمیشوند( .محنصرا یوکاریوتها)

سلول (یاخته)

کوچکترین واحد عملکردی است که همهی ویژگیهای حیات (همون
 7ویژگی جانداران) را دارد ،یاخته حاوی گروهی از اندامکها میباشد،
هر یاخته از مولکولهایی تشکیل شده که باهم در تعامل هستند ،به
مجموعه این تعاملها حیات میگوییم.
از همکاری تعدادی از یاختهها به وجود آمده است ،این یاختهها
همانند با یکدیگر ،یک کار مشخصی را انجام میدهند.
از اجتماع چندین بافت مختلف تشکیل میشود .مانند قلب یا معده یا
شش و ...

برخی جانداران تک یاختهای هستند و تمام فعالیتهای
جانداران توسط همان یاخته انجام میشود .این جانداران
سطح بافت ،اندام و دستگاه را ندارند.

دستگاه

از اجتماع اندامهای مختلف به وجود آمده است.

دستگاههای مختلفی چون گوارش ،ایمنی ،تنفس و گردش
خون و  ...در جانوران دیده میشود.

جاندار

مجموعه چند دستگاه باهم ،تشکیل یه جاندار را میدهند.

دقت کنید که جانداران تک یاختهای مرحله بافت و اندام و
دستگاه را ندارند ،هرچقدر جانداران ما پیچیده تر باشد
(تکاملیافتهتر) به این دستهبندی جدول نزدیکتر است.

جمعیت

به مجموعهای از جانداران یک گونه که در یک مکان و یک زمان
مشخص با هم زندگی میکنند ،جمعیت میگوییم.
در اثر تعامل جمعیتهای مختلف با یکدیگر در هر بومسازگان ،اجتماع
زیستی پدید میآید.
تعامالت بین جمعیتهای موجودات زنده از گونههای مختلف و
رابطه آنها با محیط زندگی (اجزاء غیرزنده) ،را بومسازگان میگوییم.

دقت کنید که افراد گونه مثال گنجشک و کبوتر هرگز باهم
یک جمعیت را تشکیل نمیدهند.

بافت
اندام

اجتماع زیستی
بوسازگان
(اکوسیستم)
زیستبوم

در بدن مهرهداران  4نوع بافت پوششی ،پیوندی و ماهیچهای
و عصبی دیده میشود.
اندامها معموال وظیفه مشخصی دارند( .اینجور بگیم که نوعی
بافت در اون اندام بیشتر که وظیفهاش رو تعیین میکنه ،مثل
بافت ماهیچه در قلب یا بافت عصبی در مغز و ) ....

اجتماع زیستی میتونید حیوانات ساکن در یک مزرعه رو در
نظر بگیرید.
اکوسیستم یا بومسازگان شامل اجزا زنده مثل جمعیت
گونههای مختلف و محیط (جزء غیرزنده) است.

گروهی از بومسازگان که مربوط به یک منطقه جغرافیایی یا آب و هوایی خاص هستند میتوانند زیست بوم را ایجاد کنند.

(بیوم)
زیستکره

6

شامل همه جانداران ،همه زیستگاهها (خشکیها ،اقیانوسها و )...و همه زیستبومهای زمین است.

گزینه 4

در کل نگری برخالف جزء نگری ،به روابط بین اجزای مختلف جاندار توجه میشود.
پیکر جانداران از اجزا مختلفی ت شکیل شده ا ست ،مجموعه این اجزاء یک سامانه پیچیده را ت شکیل میدهد (در پریاختهایها مخ صو صا) که در نمای
کلی معنا پیدا می کند .این اجزاء ارتباط چندسخخویه با یکدیگر دارند ،عالوه بر این ارتباط بین اجزای بدن جاندار ،ارتباط جاندار (واجزای تشخخکیلدهنده
آن) با محیط اطراف نیز بر پیچیدگی این روابط میافزاید.
نکته مهم دیگر در ارتباط با برهم کنش پیچیده اجزاء در بدن جانداران وجود دارد این اسخخخت که در هر سخخخطح جدید از حیات ،ویژگیهای جدیدی از
حیات پدیدار میشود.
بررسی سایر گزینهها :
در کل نگری ،همانند جزئی نگری ،اجزای پیکر جاندار بررسی میشوند ولی در کلنگری ،به ارتباط بین اجزاء نیز توجه میشود.
نکته مهم  :در کلنگری اثر عوامل محیطی موثر بر حیات بررسی میشود همچنین تصویری جامع و کامل از یک سامانه پیچیده به دست میآید.
تا یادمون نرفته  :در زیست شناسی جدید ،اعتقاد بر کلنگری بیشتر است چون با کلی نگری میتوان ارتباطات در هم آمیخته درون هر سامانه را
کشف کرد و سامانه را در تصویر بزرگتر و کاملتری مشاهده کرد .زیستشناسان از این پس در هنگام بررسی یک موجود زنده ،به همه عوامل
زنده و غیرزنده که برحیات تاثیر میگذارند توجه میکنند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط

مبحث سوال  :جزءنگری و کلنگری ()101

سطح سوال  :متوسط
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گزینه 3

امروزه پزشکان از روشی به نام پزشکی شخصی استفاده میکنند ،پزشکی شخصی برای  )1تشخیص و  )2درمان بیماریها مورد استفاده
قرار میگیرد ،در این شیوه ،روشهای درمانی و دارویی خاصِ هر فرد ،براساس اطالعات ژنی آن فرد (استفاده از مولکول  )DNAتهیه
میشود ،در واقع درمان هر فرد منحصر به خود اوست( .افراد توی جامعه بسیار متفاوتا ،پس این روش به تنوع درون افراد جمعیت توجه
میکنه) عالوه بر این ،بررسی اطالعات ژنی فرد ،میتواند باعث شناسایی بیماریهای ارثی شود که ممکن است در آینده فرد را درگیر کند و
با پیشبینی این بیماریها ،میتوان اقدامات الزم برای کاهش اثرات بیماری (نه درمان قطعی آن) را انجام دارد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

8

مبحث سوال  :پزشکی شخصی ()101

سطح سوال  :متوسط

گزینه 3

با م صرف گازوئیل زی ستی در خودروها و و سایل نقلیه ،دیاک سید کربن دوباره تولید می شود که برای فتو سنتز گیاهان نیز ا ست و چرخه دوباره
شروع میگردد( .دقت کنید گازوئیل زیستی باران اسیدی تولید نمیکند و سرطانزا نیست!)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1از دانههای گیاهانی چون آفتابگردان ،نفت خام گیاهی (نه نفت خام تصفیهشده) استخراج میگردد.
گزینه  )2نفت خام تصفیهشده (نه نفت خام گیاهی) در واکنش با الکل میتواند مولکول گلیسیرین را تولید کند.
گزینه  )4نفت خام تصفیه شده در واکنشهای شیمیایی ،گلیسیرین ( نه دیاکسید کربن ) و گازوئیل زیستی تولید میکند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :گازوئیل زیستی ()101

سطح سوال  :متوسط

گزینه 1

در ساختار غشای سلولهای جانوری ،دو نوع لیپید یافت میشود :
 )1فسفولیپید  )2کلسترول
اگر دقت کنید هر لیپید در یک الیه از غشا قرار میگیرد،
یعنی نه فسفولیپید نه کلسترول تمام عرض غشا را طی نکردهاند،
هر کدام در یک الیه هستند البته در هر دو الیه دیده میشوند به این
صورت که دو فسفولیپید در مقابل هم هستند ،هیچکدام تمام
عرض غشا را طی نکرده است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2پروتئین های موجود در غشای پالسمایی دو نوع سطحی و سراسری دارند که گروهی که پروتئین سراسری هستند (پروتئین کانالی
یا پمپ غشایی) عرض غشای پالسمایی را طی کردهاند.
گزینه  )3کربوهیدارتهای موجود در سطح خارجی غشا ،در تماس با پروتیئنها و لیپیدها هستند که به ترتیب گلیکوپروتئین و گلیکولیپید را
ایجاد میکنند( .این قندها در تماس با مایع بین سلولی هستند).
گزینه  )4پروتیئنهای موجود در غشای پالسمایی در تماس با سر آب دوست (فسفات) و سر آبگریز فسفولیپید (اسیدچرب) هستند.

4
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آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

ویژگی

نوع ساختار

 )1فراوانترین مولکول غشا
فسفولیپید

 )2حضور در هر دو الیه
 )3سر آبدوست به سمت درون یا خارج یاخته

بخش لیپیدی

 )4برخی در تماس با پروتئین یا کربوهیدرات
 )1فاقد زنجیره اسیدچرب
کلسترول

 )2فقط در غشای جانوری دیده میشود.
 )3در هر دو الیه غشا حضور دارد.
 )1در سطح خارجی یا داخلی غشا

سطحی

 )2سراسرتا سر عرض غشا را طی نمیکند.
 )1کمک به عبور یونها از عرض غشخخا در جهت شخخیب
پروتئین کانالی

بخش پروتئینی

غلظت خود
 )2فعالیت بدون صرف انرژی زیستی

سراسری

 )3کمک به انتشار تسهیل شده
 )1کمک به عبور یون ها از عرض غشخخخا در خالف جهت
پروتئین ناقل (پمپها)

شیب غلظت خود
 )2فعالیت با صرف انرژی زیستی
 )3فعالیت در فرآیند انتقال فعال

بخش کربوهیدارتی

گلیکولیپید

غشا

(قندی)

 )2قرار گرفتن در سطح خارجی غشا
گلیکوپروتئین

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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 )1اتصخخال رشخختهای از چند مونوسخخاکارید به فسخخفولیپید

اتصال رشتهای از چند مونوساکارید به پروتئینهای غشا

مبحث سوال  :ساختار غشای پالسمایی ()102

سطح سوال  :متوسط

گزینه 2

در فرآیند اگزوسیتوز (برونرانی) مواد از داخل سلول خارج میشوند که با
مصرف انرژی زیستی همراه است ،در انتقال فعال نیز انرژی توسط پروتئن
ناقل مصرف میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در انتشار تسهیل شده صرف انرژی وجود ندارد ،پس هر اتفاقی
رخ دهد اصال باعث صرف انرژی طی این فرآیند نمیشود.
گزینه  )3اسمز (گذرندگی) هیچ نیازی به پروتئینهای سراسری غشا
ندارد.
گزینه  )4در فرآیند انتشار ،عبور مواد در جهت شیب غلظت آنها
انجام میپذیرد ،ولی در انتقال فعال عبور مواد در خالف جهت شیب غلظت
آنهاست.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :عبور مواد از عرض غشا ()102

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــــه  6مرداد قلم چی

روش عبور مواد

مصرف

فعالیت

تشکیل

انرژی

پروتئینهای

کیسههای

زیستی

غشایی

غشایی

آزمونهای زیست لیموترش
مواد عبوری از غشای پالسمایی

جهت حرکت

انتشار

خیر

خیر

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای کوچکی که از
فسفولیپیدهای غشا میتوانند عبور
کنند.

انتشار تسهیل شده

خیر

بله

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

یونهایی که نمیتوانند از غشای
دوالیه عبور کنند.

اسمز (گذرندگی)

خیر

خیر

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای آب

انتقال فعال

بله

بله

خیر

غلظت کم به زیاد
(خالف جهت شیب
غلظت)

مولکولهای کوچک و یونها

آندوسیتوز

بله

خیر

بله

به سمت داخل یاخته

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

(درونرانی)
اگزوسیتوز

خیر

بله

بله

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

به سمت خارج یاخته

(برونرانی)

11

گزینه 1
بررسی مههی گزینهها :
مورد اول) بافت پوششی ،سطح بدن (پوست) ،سطح حفرات بدن و مجاری درون بدن (مانند لولهی گوارش شامل دهان و مری و  ...رگها

و قلب و ششها و  )...را پوشانده است(.رد گزینه )
مورد دوم) بافت پو ش شی موجود در لولهی گوارش و تنفس ان سان ،مو سین (گلیکوپروتئینی که ماده مخاطی را ت شکیل میدهد) را
ترشح میکند ،بافت پوششی سطح درونی رگ یا قلب یا نفرون(گُردیزه) کلیه یا تیروئید ،موسین ترشح نمیکنند( .رد گزینه )
مورد سوم) تمام بافت های پوششی بدن ،دو ویژگی خیلی مهم دارند که اکثرا جواب تست کنکور یا سواالت آزمایشی هستند :
 )1فضای بین یاختهای در بافت پوششی اندک است یعنی سلولها خیلی بهم نزدیک هستند.
 )2در زیر همه بافتهای پوششی ،غشای پایه (شبکهای از پروتئینها و گلیکوپروتئینها) قرار دارد که مثل بستری سلولها روی آن قرار میگیرند.
نکته  :در بافت پوششی چندالیه ،فقط اولین الیه در تماس مستقیم با غشای پایه است و سلولهای سطحی تماسی با آن ندارند( .تایید گزینه )
مورد چهارم) گروهی از یاخته های بافت پوشخخشخخی در روده باریک و نفرون (گُردیزه) در جذب مواد نقش دارند ،البته دقت کنید جذب مواد
غذایی فقط در سلولهای پوششی روده باریک صورت میگیرد( .رد گزینه )
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط،شمارشی و دامدار

مبحث سوال  :بافت پوششی ()102

استوانهای

مثال :

سطح سوال  :سخت

 )1روده  )2معده  )3انتهای بینی

 )4نای تا نایژکهای مبادلهای

تک الیه

سنگفرشی

 )3دیواره حبابکها

نوع بافت پوششی

مکعبی
چندالیه

مثال  )1 :دیواره مویرگ

 )2الیه خارجی کپسول بومن

سنگفرشی

غدهای

مثال  )1 :غده تیروئید

 )2لولهی نفرون (گُردیزه)

مثال  )1 :پوست  )2مری  )3زبان
مثال  )1 :غدد بزاقی

 )4ابتدای بینی

 )2غدد معده

 )3یاختههای ترشحکننده هورمون در روده

6
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

در فرآیند آندو سیتوز (درونرانی) مواد به داخل سلول وارد می شوند که با م صرف انرژی زی ستی همراه ا ست ،در این فرآیند همانطور که از شکل
پیداست ،از مساحت غشای پالسمایی کاسته میشود .در انتشار تسهیل شده ،مساحت غشا تغییری نمیکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در فرآیند انتقال فعال همانند برونرانی یا درونرانی ،انرژی زیستی سلول مصرف میشود.
گزینه  )2فرآیند درونرانی ،براساس شیب غلظت مواد صورت نمیگیرد.
گزینه  )4در هیچکدام از دو فرآیند مواد از البهالی فسفولیپیدها عبور نمیکنند ،عبور از البهالی فسفولیپیدها مربوط به انتشار ساده است.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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سطح سوال  :متوسط

مبحث سوال  :عبور مواد از عرض غشا ()102

گزینه 2

داخلی ترین الیهی گوارش همان الیهی مخاطی است که همواره شامل بافت پوششی
با آستری از بافت پیوندی و ماهیچهی مخاطی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1طبق جملهی کتاب درسی بزاق مخلوطی از ترشحات سه جفت غدهی
بناگوشی زیرزبانی زیر آروارهای و نیز غدههای کوچک ترشح کنندهی موسین است.
گزیینه  )3انقباض ماهیچه ارادی زبان در دهان ،به صورت یک حلقه در لوله ظاهر
نشده که به جلو پیش برود ،این ویژگی فقط مربوط به انقباضات کرمیشکل ماهیچههای
طلوی و حلقوی موجود در دیواره لوله گوارش است.
نکته  :حرکات قطعهقطعه کننده هم در اثر انقباض همین ماهیچهها ایجاد میشود که
بازهم فاقد ویژگی ذکر شده در این گزینه است.
گزینه  )4پروتئازهای لولهی گوارش در دو محل فعال میشوند که شامل معده و دوازده
ا ست که فقط فعال شدن پروتئازهای غیرفعال معده (پپ سینوژن) تحت تاثیر سلولهای حا شیهای صورت میگیرد ( .پروتئازهای لوزالمعده
درون دوزادهه فعال میگردند)
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار لولهی گوارش انسان ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

بزاق
 -1بزاق مخلوطی از ترشحات سه جفت( 6عدد) غدهی بناگوشی ،زیرآروارهای و زیر زبانی و نیز غدههای کوچک ترشح کنندهی موسین است.
بزاق= ترشحات غدد بناگوشی ( 2عدد)  +زیر زبانی ( 2عدد)  +زیر آروارهای ( 2عدد)  +غدد کوچک ترشح کنندهی موسین
 -2طبق شکل کتاب اندازهی غدد باال به صورت زیر است:
بناگوشی > زیر زبانی > زیر آروارهای > غدد ترشح کنندهی موسین
 -3در تر شحات غدههای بناگو شی یک آمیالز ضعیف به نام پتیالین وجود دارد که گوارش کربوهیدراتهای غذا را آغاز و ن شا سته را به مالتوز تبدیل
میکند.
نکته :گوارش مکانیکی و شیمیایی در انسان از دهان آغاز میشود.
نکته :مالتوز قند جوانهی جو است و نوعی دی ساکارید است با اثر پتیالین بر نشاسته دی ساکارید مالتوز تولید میشود نه مونوساکارید.
 -4مادهی دیگری به نام موسین در بزاق یافت می شود که پس از جذب آب محلول چسبناک به نام موکوز به وجود میآورد .موکوز باعث به هم چسباندن
ذرات جویده شده و لغزنده و مناسب شدن آنها برای انجام عمل بلع میشود .همچنین از لولهی گوارش در برابر آسیب محافظت میکند.
ترکیب :بافت پوششی لولهی گوارش (سنگفرشی مرکب و استوانهای ساده) مجاری تنفسی (سلولهای مژکدار) بافت پوششی مجاری ادراری و واژن موسین
ترشح میکنند و موکوز میسازند .به بافتهای پوششی مذکوری؛ غشای موکوزی (الیهی مخاطی) میگویند.
 -5غدههای بناگوشخخی ،زیرزبانی ،زیرآروارهای و غدد کوچک ترشخخح کنندهی موسخخین ،همگی برون ریز هسخختند این یعنی ترشخخحات خود را به درون مجرا
(ساختار لولهمانند) میریزند.
تذکر :ترشحات غدد برون ریز هیچگاه وارد جریان خون نمیشود بنابراین موسین ،پتیالین و لیزوزیم از طریق مجرا وارد حفرهی دهان میشوند.
 -6لیزوزیم موجود در بزاق دیوارهی سلولی باکتریهای بیماریزا را از بین میبرد و باعث ضدعفونی کردن حفرهی دهان میشود.
ترکیب :لیزوزیم نوعی آنزیم پروتئینی ا ست که تو سط ریبوزومهای مت صل به شبکهی آندوپال سمی زیر ساخته می شود .این آنزیم در نخ ستین دفاع غیر
اختصاصی فعالیت میکند و در بزاق ،اشک ،عرق ،مایع مخاطی و  ...یافت میشود.

ویژه آزمون مرحلــــه  6مرداد قلم چی
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گزینه 3

اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید ،متوجه خواهید شد که قسمت اعظم معده در سمت چپ بدن و
رودهی کور در سمت راست بدن حضور دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بخش عظم کبد در ن زن درسم ر س ن زن قر ر د ردس کبد بزالتر
س کل هز قر ر د ردس کل ر س در مجزور کبد قر ر د رد و هم ن فشزر کبد سبب شده
کل ر س ندکی ن ب ب کل چپ پزی ن تر قر ر گرفت بزشد.
گزینه  )2بخشهای بیشتر دوازدهه در سمت راست قرارگرفته و دریچهی کاردیا
در سمت چپ بدن جای دارد.
گزینه  )4اگر به شکل کتاب درسی در باب جایگاه بخشهای مختلف اندامهای بدن
دقت کنید ،عضله دیافراگم (میانبند) باالتر از پانکراس قرار گرفته اند.

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

جایگاه

مبحث سوال  :جایگاه اندامهای بدن ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

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

سمت راست

باالرو -آپاندیس

سمت چپ

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

وسط

15

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

گزینه 2

هرگاه انقباض ماهیچه های حلقوی در انتهای مری متوقف شخخود ،عبور مواد غذایی از کاردیا رخ میدهد ،در هنگام انعکاس بلع و ورود غذا به
معده مدتی طول میکشد تا حرکات کرمیشکل (نه قطعهقطعهکننده) از زیر کاردیا (نواحی باالتر پیلور) تشکیل و به سمت پیلور پیش برود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1متوقف شدن انقباض ماهیچه ی حلقوی انتهای مری ،همان باز شدن کاردیا است ،در طی استفراغ یا بلع کاردیا باز می شود ،در
انعکاس بلع با ورود غذ به معده چین خوردگیهای داخلی آن کاهش و در طی اسخخختفراغ با خروج محتویات آن ،چینخوردگیهای سخخخطح
داخلی آن کاهش مییابد.
گزینه  )3اسخخخفگتر پیلور در ابتدای دوازدهه و انتهای معده قرار دارد ،با متوقف شخخخدن انقباض ماهیچهی حلقوی آن هربار قسخخخمتی از
کیموس معده وارد دوازدهه میگردد.
گزینه  )4ا سفگتر پیلور در ابتدای دوازدهه و انتهای معده قرار دارد ،پس از هر بار باز شدن پیلور ،اندکی مواد غذایی عبور میکند ومابقی
ذرات به عقب برمی گردند ،تا بازهم آ سیاب شوند و تقیربا به شکل مایع درآیند .با شدت پیدا کردن حرکات کرمی شکل ،حلقهی انقبا ضی
محکمی به سمت پیلور حرکت میکند و با کاهش انقباض پیلور ،کیموس معده به روده باریک تخیله میگردد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :بندارههای دستگاه گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

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 به آدرس آپارت ما به نشانی  aparat.com/limootoorsh :مراجعه کنی و از انیمیشینها لذت ببری
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گزینه 3

در رودهی باریک و معدهی ان سان ،پروتئازهای فعال (پپ سین و تریپ سین) ،فعالیت دارند ،وجود الیه موکوزی سبب جلوگیری از آ سیب ر سانی
کیموس اسیدی به بخشهای زیر خود میشود( .مایع موکوزی خاصیت قلیایی دارد)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در رودهی باریک انسان وجود ترکیبات صفراوی به تاثیر بهتر آنزیمهای گوارشی (لیپاز موجود در شیره لیوزالمعده) بر مواد غذایی
تاثیرگذار است.
گزینه  )2در رودهی باریک انسان چین خوردگیهای لولهی گوارش سطح بیشتری برای جذب مونومرهای موادغذایی ایجاد میکند.
گزینه  )4در معده انسان ،با ترشح فاکتور(عامل) داخلی از یاختههای کناری ،جذب ویتامین  B12از روده باریک ممکن می شود( .چون عامل داخلی
این ویتامین را از آسیب آنزیمهای معده حفظ میکند و به جذب آن در روده باریک کمک میکند)
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :گوارش در بخشهای مختلف لوله ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 4

چهار نوع بافت اصلی در بدن انسان یافت میشود ،شامل  )1 :پوششی  )2پیوندی  )3ماهیچهای  )4عصبی
وجود مادهی زمینهای از ویژگیهای هر بافت پیوندی است ،پس ماهیچهی صاف برخالف بافت پیوندی متراکم ،فاقد مادهی زمینهای میباشد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بافت پیوندی سست دارای فضای بین سلولی زیادی است (ویژگی بافت پیوندی) ولی بافت پوشانندهی سطح روده که از جنس بافت پوششی
استوانهای تک الیه است و دارای فضای بین سلولی اندکی است.
گزینه  )2بافت موجود در میوکارد (الیه میانی قلب) بطن راست از نوع بافت ماهیچهای قلبی است این بافت دارای نمای مخطط و منشعب و دارای تک
هسته است این بافت فاقد کالژن و رشتههای کشسان در مادهی زمینهای چون از نوع بافت پیوندی محسوب نمیشود،ولی بافت استخوان ران (نوعی
استخوان دراز) از نوع پیوندی بوده ،پس دارای کالژن و رشتههای کشسان در مادهی زمینهایخود میباشد.
گزینه  )3بافت پوشاننده ی سطح مری ،بافت پوششی سنگ فرشی چندالیه است ،بافت پوششی دارای غشای پایه در زیر خود است ،بافت پیوندی چربی
فاقد غشای پایه است.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مادهی زمینهای

نوع

مایع

خون

مبحث سوال  :انواع بافت در جانوران ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژگی

نام مادهی بین سلولی؛ پالسما (مایع) -مواد تشکیل دهندهی پالسما؛ آب +نمک+
پروتئین و مواد دیگر -سلولهای خونی؛ گلبولهای سفید +گلبولهای قرمز +پالکتها-
وظیفهی خون؛ انتقال مواد(گلوکز ،گازهای تنفس و  + )...ایمنی( گلبولهای سفید و )...

انواع بافت پیوندی

سست
نیمه جامد

چربی
غضروف
رشتهای

جامد

استخوان

دارای فضای بین سلولی زیاد -در فضای بین سلولی رشتههای کالژن و سایر رشتهها
وجود دارند -پوست را به ماهیچههای زیرین خود پیوند میدهد.
فضای بین سلولی کمتر از سایرین -اندازهی سلولی متغیر -ذخیرهی تری گلیسرید-
وظیفه؛ عایق کردن ،ذخیرهی انرژی ،ضربهگیری
مادهی بین سلولی سبب انعطافپذیری و مقاومت در برابر فشارهای مکانیکی میشود .در
سر استخوانها ،نوک بینی ،اللهی گوش و صفحهی بین مهرهها وجود دارد.
زردپیها ماهیچهی اسکلتی را به استخوان و نیز رباط استخوانها را به یکدیگر وصل میکنند.
سختترین نوع بافت پیوندی است -مادهی بین سلولی آن شامل رشتههای کالژن و
مواد کلسیم دار است.
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گزینه 2

هر دو حرکت کرمیشکل و قطعهقطعه کننده ،به کمک انقباضات ماهیچههای طولی و حلقوی صورت میگیرند.
بررسی سایر گزینهها :
از ویژگیهای حرکات کرمیشکل میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
 غذا را در طول لوله با سرعت مناسبی به جلو میرانند.
 میتوانند در طی شرایطی جهت حرکت خود را وارونه کنند.
 میتوانند در طی شرایطی جهت حرکت خود را وارونه کنند.

چندتا مطلب :
 -1در شکلگیری حرکات کرمیشکل و قطعهقطعه کننده هر دو نوع ماهیچه طولی و حلقوی نقش دارند.
 -2ماهیچههای حلقوی و طولی که در حرکات موضعی و دودی نقش دارند از نوع صاف بوده و
تحت کنترل اعصاب خودمختار (همحس و پادهمحس) میباشند.
 -3اتساع (گشاد شدن) لولهی گوارش باعث تحریک شدن اعصاب خود مختار و راهاندازی حرکات کرمیشکل میشوند.
 -4حرکات کرمیشکل در مری باعث باز شدن بنداره کاردیا و ورود غذا به معده میشوند.
 -5حرکات کرمیشکل در معده باعث باز شدن بنداره پیلور و ورود کیموس به دوازدهه میشوند.
 -6حرکات کرمیشکل در مری ،معده و روده رخ میدهد اما حرکات قطعهقطعه کننده فقط در روده باریک دیده میشوند.
 -7با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در دستگاه گوارش میزان فعالیت ماهیچههای حلقوی و طولی لولهی گوارش افزایش مییابد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :حرکات لولهی گوارش ()102

سطح سوال  :متوسط

گزینه 4

دو نوع واکنش دهندهی زیستی (آنزیم) در درون بزاق یافت میشود :
 )1آنزیم پتیالین (تجزیه نشاسته به مالتوز)  )2آنزیم لیزوزیم (از بین بردن دیوارهی باکتریهای بیماریزا)
هر دویاین آنزیمها نوعی پروتئین ترشحی هستند که توسط یاخته پوششی (غدهای) در دهان به داخل لولهی گوارش ترشح میشوند ،چون بافت
از نوع پوششی است ،یاختهها فاصله بین یاختهای اندکی دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1آنزیم پتیالین (آمیالز ضعیف) با اتصال به پیشماده خود (نشاسته) ،قند (مالتوز) نوعی دیساکارید را تولید میکند.
گزینه  )2فعالیت آنزیم پتیالین (نوعی آمیالز ضعیف) سبب شک ست پیوند بین مونومرهای ن شا سته از طریق آبکافت (هیدرولیز) می شود.
فعالیت این آنزیم سبب آغاز گوارش شیمیایی در دهان میشود.
گزینه  )3آنزیم لیزوزیم ،در مواجه با باکتری بیماریزا ،سبب از بین رفتن دیوارهی سلولی آن میشود.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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مبحث سوال  :ترکیبات بزاق ()102

سطح سوال  :متوسط

گزینه 2

آغازگر گوارش شیمیایی پروتئینها در معده (پپسین) ،کربوهیدراتها در دهان (پتیالین) ،لیپید و نوکلئیک اسیدها هم روده باریک است
یه نکته خیلی مهم هم توجه داشته باشید ،گوارش اکمل (هیدرولیز اکمل) تمام موادی که ذکر کردی م در روده است یعنی گوارش پروتئین و
کربوهیدات ها که در معده و دهان است به صورت ناقص بوده و تا سطح تولید مونومر آمینواسید و مونوسااکرید پیش نمیرود.
لوزالمعده پروتئازهای غیرفعال را از طریق مجرای مشترک وارد دوازدهه میکند .ولی لوزالمعده جایگاه آغاز گوارش شیمیایی لیپیدها نیست.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در معده انسان ،حرکات کرمیشکل ،محتویات کیموس را مخلوط میکند.
گزینه  )3دهان میتواند در پی گوارش مکانیکی ،عبور ذرههای غذا را از لوله آسانتر کند.
گزینه  )4روده باریک آب و بیکربنات را به همراه موسین به داخل فضای لوله ترشح میکند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار مبحث سوال  :گوارش شیمیایی مواد در لوله گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت
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درست

فکر نمیکنم نیاز به توضیح باشه ،توی پاسخ نامه سوال سه توضیح کامل دادیم

22

درست

واحد ساختاری وعملی حیات یاخته است که میتواند وضعیت درونی خود را در محدودهی تقریبا ثابتی نگهدارد( .همایستایی)

23

نادرست

ویژگیهای جاندار زنده را میتوان فقط با برر سی اجزای سازنده پیکر آن تو ضیح داد .از دیدگاه جزء نگری مطرح می شود ،ما
عنوان کردیم که در دید کل نگری باید به ارتباط بین اجزاء و همچنین ارتباط اجزاء با محیط نیز توجه کرد.

24

نادرست

خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور ،میتواند ناشی از ویژگی توانایی پاسخ به محیط (نه سازش با محیط) در جانداران باشد.

25

نادرست

توی درسننامه پاسنخنامه گفتیم ،که فقط پروتئینهای سنراسنری در عبور مواد از عرغ غشنای پالسنمایی نقش دارند( .پروتئین
سطحی نقشی در این فرآیند ندارد.

26

نادرست

مقاومت بافت پیوندی متراکم (نه چربی) در مقابل کشش در مقایسه با بافت پیوندی سست ،بیشتر ولی انعطاف آن کمتر است.

27

نادرست

هم در الیه ماهیچه ای و هم در الیه مخاطی (ماهیچه مخاطی) ،ماهیچه یافت میشنننود ولی فقط الیه ماهیچهای طولی و حلقوی
دارای شبکهی یاختههای عصبی و رگهای خونی میباشد.

28

نادرست

در هنگام بلع غذا ،بندارهی ابتدای مری همانند بندارهی انتهای آن ،هنگام عبور مواد غذایی شل میشود.

29

درست

اگر به شکل کتاب دقت کرده با شید سطحیترین یاختهها در حفرات معده ،سلولهای تر شحکننده مخاطی ه ستند ،پس مادهی
مخاطی زیادی از خود ترشح میکنند.

30

نادرست

رسوب کلسترول در کیسهی صفرا ،دفع مادهی بیلیروبین را از بدن کاهش (نه افزایش) میدهد.

ویژه آزمون مرحلــــه  6مرداد قلم چی
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