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

آزمون شماره 5
6307/90/61

زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش
دفترچـــــــــه پاســـخنامـــه تشـــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ5
گروه مولفان

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

تعداد سواالت در هر فصل
ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه دهم

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

آنالیز دقیق سواالت
ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  52سوال

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

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
دو تا سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
جزوات زیست شناسی گیاهی (شامل  4فصل گیاهی دهم یازدهم) آماده شده و همین االن میتونید مطمئن
باشید که این فصلها رو ترکوندید 
پیشنهاد خیلیییی ویژه ما این هفته از روز پنجشنبه شروع میشه و تا شنبه شب ادامه داره،
در تاریخ  51الی  51آذر وارد فروشگاه سایت لیموترش به آدرس  limootoorsh.com/shopبشید
و جزوات رو با  44تا  04درصد تخفیف استثنایی تهیه کنید.
عالوه بر اینا محصوالت دیگه ای هم هستند که توی بخش پیشنهادات ویژه قرار دارند ،از دستشون ندید.

برای اطالعات بیشتر حتما عضو کانال تلگرامی  @limootoorsh_freeباشید.

صفحه 1
limootoorsh.com

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

سووووپرایز دوم ما آزمونهای رایگان شووویمی دهم هسوووت که همین االن میتونید از طریق پنل
کاربری خودتون در سایت لیموترش پکیج آزمونهای شیمی مختص خودتون رو ثبت نام کنید.
برنامه آزمونهای شیمی رو در زیر مشاهده میکنید :

برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2
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آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4
بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) مولکول  DNAیا دِنا ،در همه ی دارای ساختار یک سانی ا ست( .مولکول دِنا از دو ر شتهی مکمل دئوک سی ریبونوکلئوتید ساخته

شده است) (تأیید «گزینه»)
مورد دوم) جانداران رشد و نمو می کنند و اطاعاتِ ذخیره شده در دِنای جانداران ،الگوهای رشد و نمو همۀ جانداران را تنظیم میکند.
(تأیید «گزینه»)
مورد سوم) مدتهاست که زیست شناسان میتوانند ژنهای یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند ،به گونه ای که ژن های منتقل

m

شده بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند .این روش ،که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می شود ،مهندسی ژن نام دارد.
جاندارانی که ژن های افراد گونه ای دیگر را در خود دارند ،جانداران تراژن نامیده می شووند .مهندسوان ژن حتی میتوانند ژنهای انسوانی را به
گیاهان ،جانوران دیگر یا حتی باکتریها وارد کنند( .تأیید « گزینه »)

co

مورد چهارم و پنجم ) همۀ جانداران از یاخته تشکیل شده اند .بعضی جانداران ،یک یاخته (جانداران تک یاخته ای) و بعضی دیگر ،تعدادی
یاخته (جانداران پریاخته ای) دارند .یاخته در همۀ جانداران ،واحد ساختاری و عملی حیات و پایینترین سطح حیات ا ست .همۀ یاخته ها ویژگی
های مشترک دارند مثال اطّالعات الزم برای زندگی یاخته در مولکول های دِنا ذخیره شده است( .تأیید « گزینه »)

2

گزینه 3

h.

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :مولکول دنا ()101

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی سایر گزینهها :

rs

همۀ جانداران به محرکهای محیطی پاسخ مناسب می دهند؛ مثالً ساقۀ گیاهان به سمت نور خم میشود.

to
o

گزینه  )1جانداران ر شد و نمو می کنند و اطاعاتِ ذخیره شده در دِنای جانداران ،الگوهای ر شد و نمو همۀ جانداران را تنظیم میکند .اما دقت
کنید مولکول دنا در جانداران یوکاریوتی در هسته یاخته و در باکتریها چون هسته ندارند در بخش خاصی از میان یاخته قرار گرفته است.
گزینه  )2محیط جانداران همواره در تغییر است؛ اما جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود (محیط اطراف خود) را در حد ثابتی نگه دارد.
گزینه  )4در تولیدمثلهای جن سی ،زادههای حاصوول ،کم و بیش شووبیه والدین خود هسووتند .در حالی که برخی جانداران مثل باکتریهای
تولیدمثل غیرجنسی دارند و زادههای حاصل کامال شبیه والد خود هستند.

این چند ویژگی را به خاطر بسپارید که خیلییی مهم هستند :
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نوع سوال  :استداللی ،خط به خط و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :ویژگیهای جانداران ()101

سطح سوال  :نسبتا سخت

همه جانداران ،سطوحی از سازمان یابی دارند و منظم اند
همه جانداران ،اطالعاتِ ذخیره شده در دِنای جانداران ،الگوهای رشد و نمو همۀ جانداران را تنظیم میکند.
همه جانداران ،به منظور انجام فعّالیتهای زیستی کسب انرژی از محیط اطراف صورت میگیرد.
همه جانداران ،به محرکهای محیطی که در اطراف آنها حضور دارند ،پاسخ میدهند.
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

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی

3

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

با مشاهدۀ پیشرفتها و آثار علم زیست شناسی ،این تصور در ذهن ما شکل بگیرد که این علم به اندازه ای توانا و گسترده است که میتواند به همۀ
پر سش های ان سان پا سخ دهد و همۀ م شکات زندگی ما را حل کند؛ درحالی که این طور نی ست .به طورکلی علم تجربی ،محدودیتهایی دارد و
نمیتواند به همۀ پرسش های ما پاسخ دهد و از حلّ برخی مسائل بشری ناتوان است
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1با پیشرفتهای علم زیستشناسی ،امروزه میتوان با خواندن اطالعات مولکولهای دِنای افراد ،از بیماریهای ارثی فرد خبردار شد.
گزینه  )2امروزه بسیاری از بیماری ها مانند بیماری های قند و افزایش فشارخون که حدود صد سال پیش به مرگ منجر می شدند ،مهارشده اند
و به علت روش های درمانی و داروهای جدید ،دیگر مرگ آور نیستند.
گزینه  )4با پیشرفتهای علم زیست شناسی ،مقدار قابل توجهی از غذایی که می خوریم ،از گیاهان و جانوران اصاح شده به دست میآیند .امروزه

m

مرغ ،ماهی ،گاو و گوسفند ،انواع میوهها و حتی گندم ،برنج و ذرتی که میخوریم ،اصالح شده اند و محصوالت بهتر و بیشتر تولید میکنند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :علم زیست شناسی ()101

سطح سوال  :متوسط

co

علم زیستشناسی کمکهای زیادی به ما میکند شامل موارد زیر است :
 .1تولید گیاهان و جانوران اصالح شده مانند مرغ و ماهی و گوسفند ،انواع میوه و گندم و ذرت اصالح شده
 .2بهبود طبیعت و زیستگاهها

h.

 .3حفظ تنوع زیستی

 .4مبارزه با آفات کشاورزی

 .5شناسایی هویت انسان با استفاده از  DNAافراد

rs

 .6مهار بسیاری از بیماریها مثل بیماریهای قلبی عروقی و دیابت (قند خون) و ...
 .7ساختان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به کمک متخصصان رشتههای دیگر

to
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4

گزینه 3

سوختهای فسیلی یا انرژی های تجدیدناپذیر ،مانند نفت ،گاز ،بنزین و گازوئیل تمام شدنی اند ،هوا را آلوده میکنند ،باعث گرمایش زمین،
و به عالوه ،استخراج آنها باعث تخریب محیط زیست میشود .انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی های آب های روان ،باد ،خورشید ،زمین گرمایی
و سوختهای زیستی هستند.

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است .انتظار می رود این نیاز تا سال  0202حدود  02درصد افزایش یابد .بیش از سه چهارم ()%57
نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی ،مانند نفت ،گاز و بنزین تأمین می شود.
مبحث سوال  :سوختهای فسیلی ()101

سطح سوال  :متوسط



نیاز مردم جهان به انرژی در حال افزایش است .انتظار می رود این نیاز تا سال  0202حدود  06درصد افزایش یابد.



بیش از سه چهارم ( )%57نیاز کنونی جهان به انرژی از منابع فسیلی ،مانند نفت ،گاز و بنزین تأمین می شود.



سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو ،آلودگی هوا و درنهایت باعث گرمایش زمین می شوند.



از سوی دیگر استخراج سوخت های فسیلی نیز محیط زیست را آلوده می کند.



انسان باید در پی منابع پایدار ،مؤثرتر و پاکتر انرژی برای کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی باشد.



زیست شناسان میتوانند به بهبود و افزایش تولید سوخت های زیستی مانند گازوئیل زیستی که از دانه های روغنی به دست میآید،
کمک کنند.



فرایند چرخهای تولید گازوئیل زی ستی از دانههای روغنی ،مانند آفتاب گردان ،زیتون یا سویا را به علت چرخهای بودن این فرایند،
تجدیدپذیر میدانند.



گازوئیل زیستی  )1مواد سرطان زا ندارد و  )0باعث باران اسیدی نمی شود.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

حتماً مشاهده کردهاید که برخی داروها ،بعضی بیماری ها را در برخی افراد ،به آسانی درمان میکنند در حالی که همان دارو در بعضی دیگر از
انسان ها نه تنها مؤثر نیست ،بلکه اثرهای جانبی خطرناک دارد .به تازگی ،روشی برای تشخیص و درمان بیماری ها در حال گسترش است که
پزشکی شخصی نام دارد .پزشکانِ پزشکی شخصی برای تشخیص و درمان بیماری ها به جای مشاهده ی حال بیمار ،با بررسی اطالعاتی که روی
ژن های هر فرد وجود دارد ،روش های درمانی و دارویی خاص هر فرد را طراحی میکنند که سبب افزایش احتمال موفقیت در درمان دارویی فرد
میشود و به عالوه ،از بیماری های ارثی او آگاه می شوند.
این آگاهی سبب میشود که بیماری هایی را که قرار است در آینده به آن مبتال شود ،پیش بینی میکنند و با اقدامات الزم ،اثر آن را کاهش
میدهند.
بررسی سایر گزینهها :

m

گزینه  )1جنگل زدایی ،یعنی قطع درختان جنگل ها برای استفاده از چوب یا زمین جنگل ،مسئلۀ محیط زیستی امروز جهان است .پژوهش ها
نشان داده اند که در سال های اخیر ،مساحت بسیار گسترده ای از جنگل های ایران و جهان تخریب و بی درخت شده اند .جنگل زدایی پیامدهای
بسیار بدی برای سیارۀ زمین دارد .تغییر آب وهوا ،کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک از آن جمله اند.

co

گزینه  )2د .میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان تولیدکنندگان آن بستگی دارد .پایدار کردن بوم سازگان ها به طوری که حتی در صورت
تغییر اقلیم ،تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آنها روی ندهد (منظور این است که مقدار تولیدکنندگی میتواند افزایش یابد) ،موجب ارتقای
کیفیت زندگی انسان می شود.

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :زیست شناسی در خدمت انسان ()101

سطح سوال  :نسبتا سخت
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گزینه 4

rs

h.

گزینه  )3اجتماع های پیچیدۀ میکروبی در خاک ،در تهیۀ مواد مغذی و حفاظت گیاهان در برابر آفت ها و بیماری ها ،نقش های مهمی دارند.
شناخت این اجتماع های میکروبی به یافتن راه های افزایش تولیدکنندگی گیاهان کمک می کند .برای بهبود مقاومت گیاهان به بیماری های
گیاهی نیز از مهندسی ژن استفاده می کنند.

درعبور مواد از عرض غشا طی انتشار ،جریان مولکولها از جای
پرغلظت به جای کم غلظت (درجهت شیب غلظت) است ،نتیجه انتشار
هر ماده ،یکسان شدن غلظت آن در دو سوی غشاست.
بررسی سایر گزینهها :

و درونبری (آندوستیوز) استفاده میکند ،این فرآیندها با تشکیل
کیسههای غشایی همراه است .در طی درونبری از سطح غشایی یاخته
کاسته و در طی برونرانی برسطح غشایی افزوده میشود.
گزینه  )2انتشار تسهیل شده و انتقال فعال به کمک پروتئینهای
غشایی انجام میگیرند .فعال با مصرف انرژی همراه است ولی انتشار
تسهیل شده بدون صرف انرژی میباشد.
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گزینه  )1برای عبور ذرات بزرگ یاخته از برونرانی (اگزوستیوز)

گزینه  )3انتقال فعال و برون رانی و درون بری با مصرف  ATPصورت میگیرند ،درطی انتقال فعال چون برخالف شیب غلظت رخ میدهد،
اختالف غلظت دو سوی غشا افزایش مییابد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

مبحث سوال  :روشهای عبور مواد از غشا ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

یه سوپرایز خیلی جالب براتون داریم ،اگر میخوای عبور مواد از غشا رو خوب خوب یادش بگیری ،میتونی با

برنامهای ساده که فایل  QRرو اسکن می کنه ،تصویر مقابل رو اسکنش کنی و فایل ویدئوی زیبای عبور مواد
از غشاااا رو ببینی یا به آدرس آپارت ما به نشاااانی  aparat.com/limootoorshمراجعه کنی و از
انیمیشینها لذت ببری

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی

روش عبور مواد

مصرف

فعالیت

تشکیل کیسه-

انرژی

پروتئینهای

های غشایی

زیستی

غشایی

آزمونهای زیست لیموترش
جهت حرکت

مواد عبوری از غشای پالسمایی

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

m

انتشار

خیر

خیر

خیر

غلظت زیاد به کم
(جهت شیب غلظت)

مولکولهای کوچکی که از
فسفولیپیدهای غشا میتوانند عبور
کنند.

اگزوسیتوز

بله

(برونرانی)

h.

co

(درونرانی)

7

گزینه 1

بله

خیر

به سمت خارج یاخته

مولکولهای درشت مثل پروتئینها

rs

ویژگی مختص یاختههای بافت پوششی است که فاصله بین یاختهای اندک دارند .همچین در بافت پوششی یاخته ها بر روی ساختار غشای پایه
قرار گرفتند.

to
o

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2یاختههای بافت پیوندی ،ماده زمینهای را میسازند ،رشته های کالژن در استحکام و مقاومت بافت نقش دارند .رشته های کالژن در
بافت پیوندی خون دیده نمیشوند.
گزینه  )3بافت پوششی مژکدار ،سطح مجاری تنفسی را میپوشاند ،بافت پیوندی ماده زمینهای شفاف حاوی رشتههای کشسان دارد.
گزینه  )4بافت پیوندی سست ،بافت پوششی را پشتیبانی میکند در حالی که بزرگترین ذخیره انرژی در بدن بافت چربی است

lim
oo

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :انواع بافتهای بدن ()102

سطح سوال  :متوسط

مادهی زمینهای

نوع

ویژگی

مایع

خون

نام مادهی بین سلولی؛ پالسما (مایع) -مواد تشکیل دهندهی پالسما؛ آب +نمک +پروتئین

نیمه جامد

سست

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

دارای فضای بین سلولی زیاد -در فضای بین سلولی رشتههای کالژن و سایر رشتهها وجود
دارند -پوست را به ماهیچههای زیرین خود پیوند میدهد.

چربی

فضای بین سلولی کمتر از سایرین -اندازهی سلولی متغیر -ذخیرهی تری گلیسرید -وظیفه؛
عایق کردن ،ذخیرهی انرژی ،ضربهگیری

غضروف 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.
جامد

رشتهای

زردپیها ماهیچهی اسکلتی را به استخوان و نیز رباط استخوانها را به یکدیگر وصل میکنند.

استخوان

سختترین نوع بافت پیوندی است -مادهی بین سلولی آن شامل رشتههای کالژن و
مواد کلسیم دار است.

4

:5

آزمونهای زیست لیموترش

8

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 2

دقت باشید هر دو نوع حرکت قطعه قطعه کننده و کرمی شکل در مخلوط شدن شیره گوارشی با مواد
غذایی نقش بسزایی دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در انجام حرکات کرمی شکل و قطعه قطعه کننده هر دو ماهیچه طولی و حلقوی
نقش دارند.
گزینه  )3حرکات کرمی شکل در هنگام گرسنگی می تواند درد خفیفی را ایجاد کند.
گزینه  )4جهت حرکات کرمی شکل در طی استفراغ برعکس میشود.

m
co

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

h.

چندتا مطلب :

مبحث سوال  :حرکات لولهی گوارش ()102

سطح سوال  :متوسط

 -1در شکلگیری حرکات کرمیشکل و قطعهقطعه کننده هر دو نوع ماهیچه طولی و حلقوی نقش دارند.
 -0ماهیچههای حلقوی و طولی که در حرکات موضعی و دودی نقش دارند از نوع صاف بوده و

rs

تحت کنترل اعصاب خودمختار (همحس و پادهمحس) میباشند.

 -0اتساع (گشاد شدن) لولهی گوارش باعث تحریک شدن اعصاب خود مختار و راهاندازی حرکات کرمیشکل میشوند.

to
o

 -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.

 -0حرکات کرمیشکل در مری ،معده و روده رخ میدهد اما حرکات قطعهقطعه کننده فقط در روده باریک دیده میشوند.
 -%با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در دستگاه گوارش میزان فعالیت ماهیچههای حلقوی و طولی لولهی گوارش افزایش مییابد.

lim
oo

9

گزینه 3

هنگام بلع و عبور غذا از حلق ،حرکت کرمی شکل در مری ادامه پیدا میکند و با شل شدن بندارۀ انتهای مری ،غذا وارد معده میشود.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در هنگام بلع ،حرکت زبان کوچک به سمت باال و حرکت برچاکنای به سمت پایین میبا شد ،جهت حرکت این دو در خالف جهت
یکدیگر می باشد نه همسو با هم.
گزینه  )2در بلع ،اپی گلوت به سمت پایین و حنجره به سمت باال میآید ،تا راه نایی بسته شود.

گزینه  )4مرکز بلع در ب صل النّخاع ،فعّالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد ،مهار میکند .در نتیجه ،نای ب سته و تنفس برای زمانی
کوتاه ،متوقف میشود.

10

گزینه 3

در معده فقط حرکات کرمی شکل صورت میگیرد حرکات قطعه قطعه کننده مربوط به روده باریک میباشد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  1و  )2یاخته کناری ترشح اسید معده و یاخته اصلی ترشح پپسینوژن به شیره معده را انجام میدهد ،کلریدیک اسید پپسینوژن را میشکند
و تبدیل به پپ سین می کند این کار آغاز گوارش پروتئین ها ا ست ،پپ سین خود مجددا با اثر به پپ سینوژن شک ستن آن و تبدیل آن به پپ سین را
افزایش میدهد.
گزینه  )4تبدیل متن کتاب درسی هر دو یاخته نام برده شده با ترشح موسین که بسیار چسبنده است مخاط معده را می پوشاند و از آن در مقابل
اسید معده محافظت میکنند.

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 3

بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) کبد صفرا را تولید میکند ،کبد بزرگترین غده بدن است .چربی ها در کبد ذخیره میشوند( .تایید گزینه )
مورد دوم) در غده های بزاقی دهان و لوزالمعده آمیالز ترشح میگردد لوزالمعده در پشت معده و موازی با آن قرار دارد( .رد گزینه )
مورد سوم) پروتئاز غیرفعال پپ سینوژن در معده و تریپ سین از لوزالمعده تر شح می شوند لوزالمعده آمیالز نیز تر شح میکند و در گوارش
کربوهیدرات ها نقش دارد ولی معده فاقد در این توانایی است( .رد گزینه )
مورد چهارم) لیپاز توسط یاخته اصلی معده و یاخته های غدد لوزالمعده ترشح می شود یاختههای اصلی معده تحت تأثیر هورمون گاسترین

m

قرار دارند و ولی یاخته های ترشح کننده لیپاز در لوزالمعده تحت تأثیر هورمون سکرتین قرار ندارند .سکرتین بر روی ترشح بیکربنات از غدد ترشح
کننده ی آن در لوزالمعده تاثیر میگذارد( .رد گزینه )
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :فعالیت لولهی گوارش ()102

co

12

گزینه 3

سطح سوال  :سخت

صفرا توسط یاخته های کبدی تولید میشود در صورت سنگ صفرا یاخته های کبدی همچنان به تولید صفرا ادامه میدهند.

h.

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1طبق متن کتاب درسی ،احتمال بروز سنگ کیسه صفرا در افرادی که دارای رژیم پرچربی هستند ،بیشتر است.

rs

گزینه  )2چون ترکیبات صفراوی در ایجاد قطرات ریز چربی نقش دارند و سبب اثر بهتر آنزیم لیپاز بر روی گوارش چربی ها می شوند در نبود
صفرا آنزیم لیپاز دچار اختالل در عملکرد خود می شود.
گزینه  )4طبق متن کتاب درسی ،سنگ کیسهی صفرا در اثر رسوب کلسترول در کیسه صفرا یا مجاری خروج آن ایجاد میشود.

آنالیز سوال

13

گزینه 2

to
o

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :سنگ کیسه صفرا ()102

سطح سوال  :متوسط

آنزیمهایی که قرار است در خارج از محیط یاخته فعالیت کنند از طریق برون رانی از یاخته سازنده ترشح میشوند
بررسی سایر گزینهها :

lim
oo

گزینه  )1پروتئاز پپسین در معده گوارش مولکولهای پروتئین را آغاز میکنند و پروتئازهای لوزالمعده به همراه آنزیم های یاخته روده باریک
پروتئینهای موجود را به واحد سازنده شان که آمینواسید است ،آبکافت میکند.
گزینه  )3آمیالز موجود در بزاق ارتباطی با ترکیبات صفرا ندارد آمیالز لوزوالمعده همراه با ترکیبات صفرا وارد روده باریک میشود.

گزینه  )4تر شحات پپ سینوژن در اثر فعالیت هورمون گا سترین از یاخته ا صلی معده افزایش پیدا میکند ،پروتئازهای لوزوالمعده تحت تاثیر
هورمون سکرتین نیستند.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی و تحلیلی ،دامدار

14

مبحث سوال  :فعالیت لولهی گوارش ()102

گزینه 2

سطح سوال  :نسبتا سخت

در ساختار پرزهای روده باریک ،دو نوع رگ خونی و لنفی دیده میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1ریزپرزها ،چین خوردگیهای غشای باخته باریک در سمت فضای روده هستند ،تمام غشای یاخته پوششی چین خوردگی ندارد.
گزینه  )3ریز پرزها ،فقط غشای یاخته هستند ،در ساختار پرز شبکهی مویرگی برای جذب دیده میشود.
گزینه  )4در ساختار پرزها الیه مخاطی و زیرمخاطی دیده میشود ،پس الیههای ماهیچهای و الیه بیرونی (صفاق) حضور ندارند.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی و تحلیلی ،دامدار

مبحث سوال  :فعالیت لولهی گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

6
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آزمونهای زیست لیموترش

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

m
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بررسی مههی گزینهها :
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h.

15

گزینه 4

درون روده (رد گزینه )

to
o

مورد اول) کیلومیکرون پس از تولید درون یاخته از طریق برون رانی وارد فضووای مایع میان یاختهای (محیط داخلی بدن) میشووود .نه

مورد دوم) کیلومیکرون درون یاخته پوششی روده باریک توسط کیسهی غشایی در برگرفته شده است( .رد گزینه )
مورد سوم) کیلومیکرون ها بعداً همراه با لنف ،به خون وارد و لیپید های آن در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند .در کبد از این لیپیدها،

مورد چهارم) کیلومیکرون از طریق خون به کبد میرود( .رد گزینه )
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی و تحلیلی ،دامدار

16
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مولکولهای لیپوپروتئین ( ترکیب لیپید و پروتئین) ساخته میشود که لیپیدها را در خون به بافتها منتقل میکنند(.رد گزینه )

مبحث سوال  :کیلومیکرون ()102

گزینه 3

ورود گلوکز به درون یاخته پوششی از طریق فرآیند هم انتقالی صورت میگیرد،
پروتئین غشایی در سمت فضای درون لوله ،در جهت شیب غلظت سدیم،
گلوکز و سدیم را باهم وارد میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1پروتئینهای غشایی که گلوکز را وارد فشای بین یاختهای میکنند،
از طریق انتشار تسهیل شده این کار را انجام میدهند و در جهت شیب غلظت
فعالیت مینمایند.
گزینه  )2فعالیت پروتئین انتقال دهنده سدیم و گلوکز بدون مصرف انرژی
زیستی صورت میگیرد.

گزینه  )4این گزینه در ارتباط با پروتئین غشایی است که گلوکز را وارد یاخته پوششی میکند.

سطح سوال  :نسبتا سخت

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی
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گزینه 3

آبگیری مواد غذایی در هزارال صورت میگیرد ،دقت کنید که تر شح آنزیمهای گوار شی از یاختههای دیواره معده ،در بخش معده واقعی که شیردان
است صورت می گیرد ،چون شیردان آخرین محل است و بعد از هزارال قرار دارد ،پس بعد از آبگیری ،مواد غذایی تحت تاثیر آنزیمهای ترشح شده از
یاختههای دیواره معده قرار میگیرند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در بار اول که غذا نیمه جویده بلعیده می شووود ،مواد غذایی در سوویرابی و نگاری تحت تاثیر گوارش میکروبی قرار میگیرند .پس از آن
مواد غذایی به دهان برگشتده و به طور کامل جویده میشوند.
گزینه  )2در بار دوم که غذا بلعیده میشود و وارد سیرابی میگردد ،بیشتر حالت مایع پیدا میکند و به نگاری جریان مییابد.
گزینه  )4نشخوارکنندگان به سرعت غذا می خورند مری تا در فرصت مناسب یا مکانی امن ،غذا را با نشخوارکردن وارد دهان کنند و بجوند .ابتدا

m

غذای نیمه جویده به سرعت بلعیده و وارد سیرابی می شود و در آنجا در معرض میکروب ها قرار میگیرد.
نوع سوال  :استداللی ،مفهومی و تحلیلی ،دامدار

گوارش مواد غذایی در لوله گوارش نشخوارکننداگن

co

مراحل گوارش غذا

 )1دهان (در بار اول)

(بزرگترین قسمت معده)

عملکرد

توضیحات

جویدن نسبی مواد غذایی

غذای نیمه جویده بلعیده میشود.

حاوی میکروبهای گوارش کننده سلولز (دارای

h.

 )2سیرابی

مبحث سوال  :نشخوارکنندگان ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

آنزیم سلوالز)

در سیرابی توده غذایی به کمک موارد زیر غذا
گوارش مییابد :

← تا حدودی گوارش سلولز صورت میگیرد

 )1ترشحات آنزیمی میکروبها

rs

 )2حرکات سیرابی (گوارش مکانیکی)
 )3حرارت بدن جانور

 )4دهان

جویده شدن غذا به طور کامل

بعد از گوارش مکانیکی ،غذایی که گوارش

(برای بار دوم)
 )5سیرابی

to
o

 )3نگاری

تودهای کروی شکل به آن وارد میشود.

نزدیکترین بخش معده به دهان جانور

کامل یافته برای بار دوم بلعیده میشود.

گوارش مجدد (مواد غذایی بیشتر حالت مایع پیدا

 )6نگاری

ورود مواد مایع از سیرابی به نگاری

 )7هزارال

ورود مواد غذایی به صورت مایع

 )8شیردان

معدهی اصلی

lim
oo

میکند)

عقبیترین قسمت معده

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.

محل ترشح آنزیمهای گوارشی جانور

 )9روده باریک

18

به ابتدای روده متصل است.

محل اصلی جذب و گوارش نهایی مواد غذایی

گزینه 3

کامل شدن گوارش برون یاختهای در لوله گوارش ملخ ،درون کی سههای معده صورت میگیرد ،خرد شدن بی شتر مواد غذایی در بخش پیش معده
صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در بخش چینهدان ،غذا نرم و ذخیره میشود ،در چینهدان ملخ گوارش شیمیایی کربوهیدراتها بر اثر آنزیم آمیالز دیده میشود.
گزینه  )2گوارش شیمیایی در دهان ،چینهدان و پیش معده و کیسههای معده صورت میگیرد ،چینهدان میتواند مواد غذایی را ذخیره کند.
گزینه  )4جذب مواد غذایی در معده صورت میگیرد ،معده و کیسههای آن ،آنزیمهایی ترشح میکنند که به پیش معده وارد میشوند.

8

:9
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پرنده دانهخوار

ملخ

وظیفه

جایگاه
آرواره
دهان

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

پیش معده  :هضم مکانیکی و
شیمیایی غذا

سنگدان  :هضم مکانیکی مواد
غذایی

سنگدان  :هضم مکانیکی مواد
غذایی

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

مری
چینهدان

m

سنگدان یا پیش معده
کیسههای معده

co

h.

rs

دفع مواد حاصل از گوارش

گزینه 1

بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2کرم کدو فاقد دهان و لولهی گوارش اسوووت.
(دقت کنید پارامسی حفرهی دهانی دارد نه حفره دهان)
گزینه  )3پارامسوووی ،مواد گوارش نیافته را به صوووورت
کریچه از طریق یک منفذه دفعی ،دفع کند.
گزینه  )4مرجانیان ،با ترشووح آنزیم به درون کیسووهی
گوارشی خود ،گوارش برون یاختهای انجام میدهند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

lim
oo

مرجانیان (مثل هیدر) کسووویهی گوارشوووی دارند ،در این
جانوران ،درون کیسوووه گوارش برون یاختهای و در درون
یاختههای بدن ،گوارش درون یاختهای صورت میگیرد .در
یاختههای هیدر و پارامسوووی بر اثر گوارش درون یاختهای،
کریچهی غذایی با کافنده تن ادغام میگردد.

to
o
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کرمخاکی

مبحث سوال  :گوارش مواد در جانوران ()102

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی
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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

m

h.

co

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.
مبحث سوال  :گازهای تفسی ()103

rs

نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

سطح سوال  :متوسط

حمل اکسیژن

 79درصد متصل به هموگلوبین

to
o

 -1به طور کلی در سیاهرگهای ششی (خون روشن) حمل اکسیژن به صورت زیر است:
 3درصد محلول در پالسما

نکته :در خونی که به بافتها میرود  7%درصد از هموگلوبین توسط اکسیژن اشباع شده و در خونی که از بافتها برمیگردد  %7درصد از هموگلوبین توسط اکسیژن
اشباع شده است.

حمل دیاکسید کربن
 23درصد متصل به هموگلوبین

 97درصد به صورت یون بیکربنات

lim
oo

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

 9درصد محلول در پالسما

 -0در 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

 )0جدا شدن دیاکسید کربن از هموگلوبین

 )0تبدیل 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.
 -0گلبولهای 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

:11
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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 )

m

مورد چهارم) نایژکها به دلیل عدم وجود غضروف در دیواره خود میتوانند هوای ورودی یا خروجی را واپایش کنند( .تایید گزینه )

ورود هوا
تنفسی

گلو

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
سبب استحکام نای و باز ماندن همیشگی آن
الیه غضروفی-ماهیچهای
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.

lim
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حنجره

to
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دهان

rs

h.

به مجاری

 )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)

co

بینی

بخش هادی در دستگاه تنفس در انسان

ویژه آزمون مرحلــه  16آذر قلم چی
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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 کیسووههای حبابکی ختم میشوووند ،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.

m

گزینه  )3تمام مجاری تنفسی هوا را به صورت دو طرفه درون خود عبور میدهند.

23

گزینه 2

co

در بخش هادی دسووتگاه تنفس ،غضووروفهای  Cشووکل در نای دیده میشووود ،نایژکها به دلیل عدم وجود غضووروف میتوان مقدار هوای ورودی و
خروجی را تنظیم کرد.
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1ابتدای مسیر ورود هوا در بینی ،از پوست نازکی پوشیده شده است که موهای آن ،مانعی در برابر ورود ناخالصی های هوا ایجاد می کند.
با پایان یافتن این پوست در بینی ،مخاط مژک دار آغاز می شود که در سراسر مجاری هادی ادامه پیدا می کند.

rs

گزینه  )3در محل ح ضور پردههای صوتی ،حنجره (در ابتدای نای واقع ا ست) دو کار مهم انجام میدهد .یکی آنکه دیوارۀ غ ضروفی آن ،مجرای
عبور هوا را باز نگه می دارد و دیگر آنکه درپوشی به نام برچاکنای (اپی گلوت) که مانع ورود غذا به مجرای تنفسی می شود.
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گزینه  )4با پایان یافتن پو ست نازک در بینی ،مخاط مژک دار آغاز می شود که در سرا سر مجاری هادی ادامه پیدا می کند .این مخاط ،یاخته
های مژک دار فراوان و تر شحات مخاطی دارد .در این تر شحات مواد ضد میکروبی وجود دارد .مژک ها با حرکت ضربانی خود ،تر شحات مخاطی و
اخالصی های به دام افتاده در آن را حرکت می دهند( .جهت حرکت در باالی حقل به سمت پایین و در نای و نایژه و نایژک به سمت باال است)
گزینه 3

بررسی سایر گزینهها :
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در دیواره حبابک هوایی ،دو نوع سلول وجود دارد ،نوع اول و نوع دوم.
برای اینکه اکسیژن و کربن دی اکسید بین هوا و خون مبادله شوند ،این مولکول ها باید از ضخامت دیوارۀ حبابک ها و دیوارۀ مویرگ ها عبور کنند.
هر دو دیواره ،از بافت پوششی سنگ فرشی یک الیه ساخته شده اند که بسیار نازک است .پس هر دو یاخته بر روی شبکهای از رشتههای پروتئینی
و گلیکوپروتئینی (غشای پایه) قرار گرفتهاند.
گزینه  )1یاختههای نوع دوم با ترشح سوفاکتانت ،با کاهش نیروی کشش سطحی ،باز شدن کیسهها را آسان میکنند.

گزینه  )2یاختههای درشتخوار (ماکروفاژ) باکتریها و ذرات گرد و غباری را که از مخاط مژکدار گریختهاند ،نابود میکنند.

گزینه  )4ترشحات مخاطی تا نایژک مبادلهای دیده میشود و سطح یاختههای درون حبابک ،ترشحات مخاطی دیده نمیشود.
نقش

بخش مبادلهای

اجزاء

بافت شناسی

 )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 :
سنگفرشی تک الیه  +سوفاکتانت +

 )3مبادله گازهای تنفسی (نقش اصلی)

مارکروفاژ

بخش هادی

 )1هدایت هوا

بینی (یا دهان) گلو (حلق) و

در ابتدای بینی :

 )2پاکسازی هوای ورودی از ناخالصیها

حنجره

پوست نازک (بافت پوششی به همراه

 )3مرطوب کردن هوا

نای و نایژه اصلی و نایژه فرعی

مو)

 )4گرمکردن هوا

(باریکتر) و نایژک و نایژک

سایر نقاط :

 )5نقش ضدمیکروبی

انتهایی

مخاط مژکدار  +ترشحات مخاطی

12

:13

آزمونهای زیست لیموترش
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

ماخاط مژکدار در نایژکهای مبادلهای و انتهایی ،دیده میشود پس ترشحات مخاطی سطح آنها پوشانده است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2هر نایژک مبادلهای در ارتباط با یک کیسهی حبابکی است.
گزینه  )3نایژک چه مبادلهای و چه انتهایی ،فاقد غضروف در ساختار خود است.
گزینه  )4اطراف کیسههای حبابکی را شبکهی مویرگی فراوان احاطه کرده است.

m
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نادرست

27
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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.
درست

طبق متن کتاب درسی
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درست

rs

28

درست

h.

طبق متن کتاب درسوی ،غلظت کمتر اکسویژن در مجاورت بافتها ،سوبب جدا شودن آن از هموگلوبین و انتشوار به فضوای بین یاختهای
میشود.

 %2درصد کربن دی اکسید به صورت یون بیکربنات حمل می شود .در گویچه قرمز ،آنزیمی به نام کربنیک انیدراز هست که کربن دی
اکسید را با آب ترکیب می کند و کربنیک اسید پدید می آورد.
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30

نادرست

یون هیدروژن به هموگلوبین می پیوندد و به همین علت ،هموگلوبین مانع اسیدی شدن خون می شود.

