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

آزمون شماره 3
8317/01/81

زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

m

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ3

گروه مولفان

h.

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آنالیز دقیق سواالت

to
o

rs

تعداد سواالت در هر فصل

co

 .1سروش مرادی

 .2محمد شاکری

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات
ارائه کادر های آموزشی
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آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه پاســـخنامـــه تشـــریحی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  25سوال

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

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

:1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش

1

گزینه 2

اخالق زیستی
علت  :پیشرفتهای سریع علم زیست شناسی
 -1همکاری زیست شناسان با پژوهشگران دیگر رشته های علوم تجربی
 -2همکاری زیست شناسان با متخصصان فناوری به ویژه مهندسی ژن شناسی (ژنتیک)
 -3دست ورزی در ژن های جانداران
 -4فنون مورد استفاده در پرشکی
البته این پیشرفت سریع علم زیست شناسی که با توجه به  4مورد فوق امکان پذیر شده است باعث ایجاد نگرانی های در جامعه شده است.
محرمانه بودن اطالعات ژنی (ژنتیک) ونیز اطالعات پز شکی افراد  ،فناوری های ژن درمانی  ،تولید جانداران تراژن و حقوق جانوران از جمله مو ضوع
های اخالق زیستی هستند.

m

ترکیب  :جانداران تراژن جاندارانی است که ژنی از گونه دیگر را دریافت میکنند .انواعی از جاندارن حتی باکتری ها می توانند تراژن باشند.

2

گزینه 3

بررسی سایر گزینه ها :

h.

co

اجتماع مجموعه جانداران گونههای مختلف است که با هم در تعامل هستند ،جمعیت شامل افراد یک
گونه است ،که در یک جا زندگی میکنند و در کنارهم اجتماع را پدید میآورند.
(اجتماع بعد از جمعیت قرار گرفته است)

گزینه  )1یاخته ،اولین سطحی است که همهی ویژگیهای حیات در آن پدیدار میشود
همچنین یاخته پایینترین سطح ساختاری با فعالیتهای زیستی میباشد.

rs

گزینه  )2در سطح بافت ،تعدادی یاخته دارای همکاری متقابل هستند ،جمعیت تعامل
جانداران همگونه در یک مکان و زمان خاص است ،بافت بعد از یاخته قرار گرفته ،نه جمعیت!

عنوان

to
o

گزینه  )4درسطح زیست کره ،همهی جانداران و همهی زیستگاهها در نظر گرفته
میشوند ،در سطح بومسازگان اولین ارتباط بین موجودات زنده و غیر زنده شکل میگیرید.
(دقت کنید زیستکره بالفاصله بعد از زیستبوم قرار گرفته ،نه بومسازگان)
وجود واحد

وجود تعامل

وجود جمعیت

وجود آب

وجود افراد

ساختاری و

بین اجزا

های مختلف

و هوای

زنده و

عملی حیات

تشکیل

کنار هم

متفاوت

غیرزنده

دهنده

شباهت

یک ویژگی

خزانه

از حیات

ژنی
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کنار هم

بیشترین

نشان دادن

تنوع
جانداران

اتم و مولکول

_____

√

_____

_____

_____

_____

اندامک

_____

√

_____

_____

_____

_____

یاخته

√

√

_____

_____

_____

√

بافت

√

√

_____

_____

_____

√

اندام

√

√

_____

_____

_____

√

دستگاه

√

√

_____

_____

_____

√

جاندار

√

√

_____

_____

_____

√

جمعیت

√

√

_____

_____

_____

√

کم

√

اجتماع

√

√

√

√

√

√

زیاد

بوم سازگان

√

√

√

√

√

√

زیادتر

زیست بوم

√

√

√

√

√

√

خیلی زیاد

یک جاندار ممکن است   :همهی سطو ح مختلف حیات را نداشته باشد .برای مثال باکتری اندامک  ،بافت  ،اندام و دستگاه را ندارد.
 در طول عمر خود در بوم سازگان مختلف دیده شود برای مثال پروانه مونارک (والدین) در مکزیک و کانادا دیده می شوند.
یک جاندار ممکن نیست   :بدون تعامل با عوامل زنده و غیرزنده به حیات خود ادامه دهد.
 تغییری در ویژگی های سطوح ساختاری خود ایجاد نکند.
 از پایین ترین واحد ساختاری و عملی حیات تشکیل نشده باشد.
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 1

جانداران تراژن جاندارانی است که ژنی از گونه دیگر را دریافت میکنند .انواعی از جاندارن حتی باکتریها میتوانند تراژن باشند.
بررسی همهی گزینهها :
مورد اول) جانداران تراژن واجد ژن یا ژنهای بیگانهای میباشند که میتوانند طی شرایطی اثر خود را ظاهر کنند( .رد گزینه)
مورد دوم) جاندار تراژن با توجه به تغییر ژنتیکی میتواند یک صفت جدید یا چند صفت را بروز دهد( .بستگی به تعداد ژنهای انتقال
یافته و شرایط دارد) (رد گزینه)
مورد سوم) جاندار تراژنی میتواند تک یاختهای باشد مثل باکتریها (رد گزینه)

(تایید گزینه)

m

مورد چهارم) همه جانداران من جمله جانداران تراژنی تحت شرایطی به منظور حفظ حیات به محرکهای محیطی پاسخ میدهند.



co

مورد پنجم) جاندار تراژنی برخی از صفاتی که بروز میدهند اکتسابی بوده و در افراد همگونه دیده نمیشود( .نه همه صفات) (رد گزینه)
مهندسی ژن شناسی (ژنتیک)

h.

 ) aمدت هاستتت که زیستتت شتتناستتان می توانند ژن های یک جاندار را به بدن جاندار دیگر وارد کنند .به گونه ای که ژن های منتقل شتتده بتوانند
اثرهای خود را ظاهر کنند این روش مهندسی ژنتیک نام دارد روشی که در آن انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر میسر میشود.



مثال  :وارد کردن ژن های دلخواه از گیاهان خودرو به گیاهان زراعی یا تغییر گیاهان و ا صالح مح صوالت آن  ،بهبود مقاومت گیاهان در برابر

rs

بیماری ها  ،کم آبی ها و  ...و انتقال ژن های انسانی به باکتری


نکته  :انتقال ژن در مهندستتی ژنتیک بین جانداران صتتورت می گیرد این انتقال می تواند بین جانداران هم گونه و حتی غیرهم گونه صتتورت
توجه  :مهندسان ژنتیک حتی می توانند ژن های انسانی را به گیاهان  ،جانوران دیگر یا حتی باکتری ها وارد کنند.

to
o

بگیرد.


ترکیب  :تولید جانداران تراژنی از نگرانی های جامعه و از جمله موضوع های اخالق زیستی است.
نکته  :در مهندسی ژنتیک برخالف تراژنی می توان بین افراد یک گونه انتقال ژن را انجام داد.
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4

گزینه 3

با مصرف بخش «الف» یعنی گازوئیل زیستی توسط خودرو مواد زائد تشکیل یافته (دی اکسید کربن) طی فرایند شمارهی  1یعنی فتوسنتز ،مصرف
شده و دانههای روغنی ایجاد میشود.
بررسی سایر گزینه ها :

گزینه  )1با توجه به شکل کتاب درسی ،پس از وقوع تصفیه در مرحلهی شمارهی 3؛ روغن گیاهی تصفیه شده در شکل «ج» نشان داده شده است.
گزینه  )2طی انجام واکنشهای شیمیایی مرحله در شمارهی  :4گازوئیل زیستی تولید شده و و به منظور آزمایش در «الف» بستهبندی میشود.
گزینه  )4طی وقوع واکنشهای شمارهی  4در نهایت سوخت زی ستی (نه ف سیلی) ایجاد شده که پس از م صرف نمیتواند سبب بارانهای ا سیدی
شود.

2

:3

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

آزمونهای زیست لیموترش


.a
.b
.c
.d

نکات شکل

از دانه های روغنی آفتابگردان  ،سویا و  ...روغن گیاهی استخرج می شود سپس این روغن گیاهی پس از تصفیه به روغن گیاهی تصفیه شده
تبدیل میشود.
روغن گی اهی تصفیه شده با مواد دیگری وارد واکنش می شود که نتیجه آن تولید گازوئیل زیستی است.
در فرآیند تولید گازوئیل زیستی  CO2تولید می شود.
 CO2تولید شده در فرآیند تولید گازوئیل زیستی میتواند به مصرف فتوسنتز برسد و دوباره وارد چرخه جدید تولید گازوئیل زیستی شود.

یک جدول جالب :
عنوان

سرطان زا

تولید شده از دانه

افزاینده  CO2جو

مسبب باران اسیدی

های روغنی
√

m

گازوئیل تجدید ناپذیر
گازوئیل زیستی

√(زیاد)

√

√(کم)

√



h.

co

 )eانسانهای اولیه با سوزندان چوب و برگ درختان ،انرژی به دست میآورند؛ اما زیست شناسان امروزی کاربردهای مؤثرتری برای چوب و برگ
گیاهان سراغ دارند.
 )fمیدانیم که گیاهان سرشار از سلولزند .زیست شناسان میکوشند سلولز را به سوختهای دیگر تبدیل کنند .آنان این کار را به چند روش انجام
میدهند .یکی از این روش ها انتخاب مصنوعی و دیگری استفاده از فنون مهندسی ژن شناسی می باشد.
 )gانتخاب م صنوعی گیاهان که مقدار بی شتری سلولز ،تولید میکنند ،مهند سی کردن ژنهای این گیاهان برای ر شد بی شتر با انرژی ،آب و کود
کمتر و فراهم کردن آنزیمهای مهندسی شده برای تجزیة بهتر سلولز یعنی ایجاد سلوالز ،از آن جملهاند.
نکته  :وجه شباهت انتخاب مصنوعی و مهندسی ژن شناسی این است که در هر دو انسان نه طبیعت در تغییر جاندار نقش اصلی دارد.

rs

تذکر  :با استفاه از مهندسی ژن سناسی می توان گیاهانی ایجاد نمود که سلولزبیشتری تولید میکنند در حالی که رشد بیشتر دارند و در عین حال آب
و کود کمتر می خواهند.

to
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5)iمیتوانگزینهاز 4ضایعات چوب ،تفالههای محصوالت کشاورزی مانند نیشکر ،غالت ،همچنین روغنهای گیاهان سبزیجات،
خودروهارا از
حرکت در
برای
کشورها
ویژگیبرخی
اکنون در
کرد .هم
زیستی
گازوئیل
زیستی ،مانند
سوخت
حد
آوردن پیکر خود
وضع درونی
همهبهجانداران
است که
حیات این
همچنین از 7
تولیدند،
الکل میده
پاسخ ومناسب
محیطی
محرکهای
جانداران به
همه
مید.کنند که منشأ زیستی دارد.
استفاده
الکل
میدارن
ثابتی نگه
سایر گزینه
بررسی
ها :الکل می توانند منشاء زیستی داشته باشند.
گازوئیل و
نکته :
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گزینه  )1همه جانداران دارای ویژگیهایی برای ساااازا با محی هساااتند و همچنین همه دارای مولکول دنا میباشاااند ک اطالعات الزم برای
زندگی یاخته را دارد ولی توجه کنید ،در باکتریها که دارای دنا هستند ،این مولکول در هسته قرار ندارد.
گزینه  )2همه جانداران موجوداتی شااهیه خود را تولید مینمایند ،دقت کنید جانداران پر یاختهای میتوانند در هنگام رشااد اندامهای جدیدی را
ایجاد کنند( .جانداران تک یاختهای بافت و اندام و دستگاه ندارند)
گزینه  )3همه جانداران برای انجام فعالیتهای زیستی خود انرژی مصرف میکنند ،گروهی (نه همه) از جانداران دارای پیکر پریاختهای میباشند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و دامدار

مبحث سوال  :ویژگیهای حیات در جانداران ()101

سطح سوال  :نسبتا سخت

هفت ویژگی همهی جانداران

 -1نظم و ترتیب  :همه جانداران ،سطوحی از سازمان یابی دارند و منظم هستند .برای مثال یاخته بدن ما از تعداد بسیار زیادی یاخته تشکیل
شده که هر یاخته دارای اندامکهایی است و هر اندامک از مولکولهایی تشکیل شده است.
اندامک های مختلف کارهای متفاوتی بر عهده دارند

 -2هم ایستایی (هومئوستازی)  :محی جانداران همواره در تغییر است اما جانداران می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه
دارد مثالً وقتی سدیم خون افزایش می یابد دفع آن از طریق ادرار زیاد می شود .باز و بسته شدن روزنه های گیاهان برای تنظیم آب را می توان
نمونه ای از هومئوستازی در گیاهان دانست.
تذکر  :همه ی جانداران چه پروکاریوت و چه یوکاریوت هومئوستازی دارند( .زیست دهم  -فصل پنجم -گفتار اول)
توجه  :هومئوستازی برای جانداران زنده معنی دارد بنابراین ویروس ها هومئوستازی ندارند.
نکته  :اندام های زیر در هومئوستازی نقش دارند :
الف -کلیهها  :با دفع مواد زائد خون به ادار در هومئوستازی نقش دارد.
ب -ششها  :با دفع دی اکسید کربن در هومئوستازی نقش دارند( .زیست دهم  -فصل پنجم – گفتار دوم)
ج -کبد  :با دفع مواد رنگی صفرا و کلسترول اضافی در هومئوستازی نقش دارد( .زیست دهم  -فصل دوم – گفتار دوم)
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آزمونهای زیست لیموترش

نکته  :اختالل در هومئوستازی میت واند منجر به بیماری شود برای مثال در دیابت شیرین مقدار خون افزایش می یابد و در نهایت
عوارضی جدی چون بیماری های قلهی  ،نابینایی و نارسایی کلیه را به دنهال دارد( .زیست دهم  -فصل پنجم – گفتار اول)
 -3رشد و نمو  :الگوهای رشد و نمو همه ی جانداران (پروکاریوت و یوکاریوت) توس اطالعاتی ذخیره شده در دنای جانداران تنظیم می شود.
نکته  :رشد در جانداران به دو روش انجام میشود :
 -1افزایش تعداد یاخته ها از طریق تقسیم یاختهای
 -2افزایش ابعاد یاختهها  ،الهته افزایش ابعادی که بازگشت نداشته باشد برای مثال یاخته گیاهی که تورژسانس میکند افزایش ابعاد پیدا میکند
اما این افزایش ابعاد رشد نیست زیرا همین یاخته که تورژسانس یافته اگر در حالت پالسمولیز قرار بگیرد افزایش ابعادی که پیدا کرده از دست می-
دهد( .زیست دهم  -فصل ششم – گفتار اول)
نکته  :نمو یعنی عهور از یک مرحله زن دگی به مرحله دیگر که همراه با تشکیل بخش های جدید است .برای مثال گیاه ادریسی را در نظر بگیرید

m

که تا به حال گل نداشته اما االن گل دار شده است ( .زیست دهم  -فصل ششم – گفتار اول)
آن موقع که اولین گل در گیاه ادریسی پدیدار شد در حقیقت نمو اتفاق افتاد .بعدها که گل های بیشتر از همان نوع در این گیاه ایجاد شد رشد اتفاق
افتاده است چون قهالً گل ایجاد شده بود و حاال دیگر بخش جدیدی ایجاد نشده است.
تذکر  :رشد و نمو تحت کنترل ژنها هستند.

h.

co

 -4فرآیند جذب و استفاده از انرژی :جانداران برای انجام فرآیندهایی چون هومئوستازی  ،رشد و نمو و  ...نیاز به انرژی دارند.برای مثال گنجشک
غذا می خورد در مسیر لوله گوارا این جانور تهدیل به مواد قابل جذب شده و از لوله گوارا وارد رگ ها می شوند و در نهایت به همه ی یاخته ها
می رسند.گنجشک از انرژی کسب شده از این غذا برای گرم کردن بدن و نیز برای پرواز و جست و جوی غذا استفاده می کند( .زیست دهم  -فصل
دوم – گفتار چهارم)

rs

ترکیب  :در پیوندهای شیمیایی مولکول هایی مانند نشاسته  ،گلیکوژن  ،لیپید و  ...انرژی وجود دارد .یاخته از این انرژی برای ساخت مولکول
 ATPاستفاده می کند .یاخته  ATPرا به  ADPتهدیل می کند و انرژی ذخیره شده در این مولکول آزاد می شود تا یاخته از آن استفاده کند.
(زیست دهم  -فصل دوم – گفتار اول)
ترکیب  :انرژی فرآیندهای یاخته ای مستقیماً از  ATPتأمین می شود نه از مواد غذایی بنابراین انرژی مواد غذایی مثل گلوکز باید ابتدا به انرژی
نهفته در  ATPتهدیل شود .این واکنش تنفس یاخته ای نام دارد ( :زیست دهم  -فصل سوم – گفتار اول)

to
o

گلوکز  +اکسیژن  ADP +و فسفات ← کربن دی اکسید  +آب ATP +

نکته  :جانداران از نظر شیوه کسب انرژی به دو دسته تولید کننده ها و مصرف کننده ها تقسیم بندی می شوند .جانداران مصرف کننده از سایر
جانداران و مواد آلی انرژی مورد نیاز خود را کسب می کنند اما تولید کننده ها به کمک انرژی نورانی خورشید و مواد معدنی  ،ماده آلی تولید می
کنند و از همان ماده آلی کسب انرژی می کنند.
ترکیب  :اغلب گیاهان تولید کننده هستند .این یعنی گیاهانی داریم که تولید کننده نیستند برای مثال گیاه سس و گل جالیز گیاهان انگلی
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هستند( .زیست دهم  -فصل ششم – گفتار دوم)

نکته  :جانداران چه مصرف کننده باشند چه تولید کننده باشند با تنفس یاخته ای  ATP ،تولید می کنند.

 -5سازش با محیط  :تغییراتی که در یک گونه به منظور تطابق آن گونه با محی انجام می گیرد سازا نام دارد .برای مثال خرس قطهی در محی
سفید و برفی دارای موهای سفید می شود و اینگونه با محی سازا پیدا کرده است تا برای شکار خود کمین کند و از دید شکار پنهان بماند.
 -6پاسخ به محیط  :همه ی جانداران به محرک های محیطی پاسخ می دهند.

الف) برای مثال ساقه ی گیاهان به سمت نور خم می شود( .نورگرایی)
ب) افزایش بیش از حد بعضی از مواد در خاک می تواند مسمویت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود.
نکته  :سازا با محی برخالف پاسخ به محی موقتی نیست.

تذکر  :اشتهاه فکر نکنید که نور محرکی است که هر جانداری به طرف آن متمایل می شود برای مثال جاندار داریم از نور می گریزد.

پس نتیجه می گیریم در برابر یک محرک مشخص جانداران متفاوت می توانند پاسخ های متفاوتی از خود بروز دهند.
ترکیب  :بعضی گیاهان می توانند غلظت های زیادی از مواد را در درون خود ذخیره کنند .برای مثال نوعی سرخس می تواند آرسنیک را که ماده
سمی برای گیاهان است در خود جمع کند.
بعضی گیاهان می توانند آلومینیم را در بافت ها و کریچه ها ذخیره کنند .مثالً وقتی گیاه گل ادریسی در خاک های اسیدی رشد کند با تجمع
آلومینیم گلهرگ هایش از صورتی به آبی تغییر پیدا می کنند( .زیست دهم  -فصل هفتم – گفتار اول)
 -7تولید مثل  :جانداران موجوداتی کم و بیش شهیه خود را به وجود می آورند( .یوزپلنگ همیشه از یوزپلنگ زاییده می شود).
توضیح  :در نگاهی کلی تولید مثل به روا های جنسی و غیرجنسی انجام می شود .در تولید مثل جنسی (به جز خودلقاحی در گیاهان) دو والد
شرکت می کنند و در تولید مثل غیرجنسی (باکتری ها  ،جوانه زدن در هیدر و  )...یک والد شرکت می کند.
تذکر  :ویروس ها زنده محسوب نمی شوند اما برخی از ویژگی های جانداران مانند نظم و ترتیب را دارند.
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گزینه 4

بافت پو ش شی دیواره مویرگ ،از نوع سنگ فر شی تک الیه و بافت پو ش شی حفرات معده از نوع ا ستوانهای تک الیه ا ست ،وقتی بافت پو ش شی از نوع
تک الیه باشد ،تمام یاختهها در تماس مستقیم با غشای پایه میباشند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1یاختههای پو ش شی در مجاری ادراری ،تنف سی و گوارش و واژن ماده مخاطی تر شح میکنند و در سطح این یاختهها مایع مخاطی وجود
دارد .در سطح پوست انسان ماده مخاطی نداریم.
گزینه  )2خیلی واضح است که در اغلب یاختههای پوششی دیواره روده باریک ،چین خوردگیهای غشایی (ریزپرز) میبینیم ،ولی دقت کنید که در
گردیزهها نیز در بخش لوله پیچ خورده نزیک چین خوردگیهای غشایی (ریزپرز) مشاهده میشود.
گزینه  )3یاختههای بافت پوششی مری همانند مجرای تنفسی ،توسط بافت پیوندی سست پشتیبانی میشوند.

7
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نوع سوال  :استداللی و ترکیبی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :انواع بافتهای پوششی ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

co

پروتئینهایی که نقش پمپ دارند و انتقال فعال را انجام میدهند ،با مصرف انرژی ( )ATPفعالیت میکنند این پروتئینها سرتاسر عرض غشا
رو طی میکنند و با سر آب گریز و آب دوست فسفولیپید در تماس هستند.
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1مولکولهای قندی در سمت خارجی غشا به پروتئینهای سطحی و سراسری اتصال دارند.
گزینه  )2مولکول کلستتترول با هر دو نوع پروتئین ستتراستتری (کانالی یا پمپ) و ستتطحی (عموما گیرنده) در تماس استتت ،تنها پروتئینهای
سراسری در هر دو سطح غشا حضور دارند.

rs

گزینه  )4پمپها و کانالهای یونی ،یونها را از عرض غشا عبور میدهند ،دقت کنید که فعالیت کانالها به صورت انتشار تسهیل شده بوده و
بدون مصرف  ATPفعالیت مینمایند ولی فعالیت پروتئینهای غشایی پمپ ،با صرف انرژی  ATPو در خالف شیب غلظت است.

◄ پروتئینهای غشاء و هسته

انواع کانال :
الف) همیشه باز
ب) اگهی باز
انواع کانال گاهی باز :
اکنال ولتاژی
اکنال وابسته به لیاگند
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پروتئین های غشاء به دو دسته سراسری و سطحی دسته
بندی می شوند  .پروتئین های سراسری می توانند در
جابهجایی مواد از عرض غشا نقش داشته باشند این نوع
از پروتئین های سراسری که در جا به جایی مواد از
عرض غشا نقش دارند یا کانال هستند یا پمپ

to
o

نوع سوال  :استداللی و تحلیلی و مفهومی ،دامدار

مبحث سوال  :انواع پروتئینهای غشایی ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

اکنال وابسته به تحریاکت ماکنیکی
انواع پمپ از لحاظ عملکرد  :پمپها مواد را برخالف شیب غلظت جابهجا میکنند.

 پمپهایی که در تک انتقالی شرکت میکنند( .یک ماده را در یک جهت عبور می دهند)
 پمپهایی که در هم انتقالی شرکت میکنند (ورود همزمان یون سدیم و گلوکز به درون یاخته پوششی روده باریک یا ورود همزمان گروهی از
اسید آمینه ها و یون سدیم به درون یاخته پوششی روده باریک)
 پمپ هایی که در هم انتقالی معکوس شرکت میکنند( .پمپ سدیم – پتا سیم نمونه ای از این پمپ ها ه ست که یون سدیم را به بیرون و
یون پتاسیم را به خارج یاخته هدایت می کند).
انواع پمپ از لحاظ مصرف انرژی  :پمپها جهت جابهجایی مواد انرژی مصرف میکنند.
 پمپهایی که از  ATPاستفاده می کنند (پمپ سدیم – پتاسیم نمونه ای از همین
پمپها هست که با مصرف یک مولکول  ATPسه یون سدیم را به خارج نورون میراند
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و دو یون پتاسیم را به درون نورون وارد می کند).
 پمپهایی که از انرژی شیب غلظت ماده دیگری استفاده میکنند.
(مثالً پمپ هایی که در ورود همزمان یون سدیم و گلوکز به درون یاخته پوششی
روده باریک یا ورود همزمان گروهی از اسید آمینه ها و یون سدیم به درون یاخته
پ وششی روده باریک نقش دارند از انرژی شیب غلظت یون سدیم استفاده می کنند).
نکته  :گروهی از پمپها و گروهی از کانال ها عالوه بر وظیفه اصلی خود که جابهجا
کردن مواد است
میتوانند نقش آنزیمی داشته باشند.
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ترکیب  :در غشاء شبکه آندوپالسمی صاف نیز کانالی که باعث خروج یون کلسیم از این
اندامک می شود وجود دارد و در عین حالی پمپی که با مصرف انرژی یون کلسیم را از سیتوپالسم به درون این اندامک منتقل
میکند نیز وجود دارد.
گزینه 2

co

درونبین لولهای باریک و انعطاف پذیر است که از راه دهان (نه بینی) وارد بدن میشود.
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1لوله درونبین از بندارههای ابتدای مری ،انتهای مری و پیلور میگذرد.
گزینه  )3درونبین هنگام عبور از معده ،میتواند به یاختههای پوششی سطحی برخورد کند.
گزینه  )4با توجه به مسیر لوله گوارش ،لوله درونبین پس از عبور از دهان و حلق ،از کنار حنجره عبور میکند.

rs
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گزینه 1

در حین عمل بلع ،پس از مرحله آغاز مرحله غیرارادی آن ،ماهیچه بنداره انتهایی مری شل (نه منقبض) میشود.

to
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بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2در هنگام عمل بلع ،حنجره به سمت باال و برچاکنای به طرف پایین (برخالف جهت یکدیگر) حرکت میکنند.
گزینه  )3در آغاز فرآیند بلع ،طبق شکل کتاب ،زبان به سمت سقف دهان حرکت کرده و توده غذا را به عقب میراند.
گزینه  )4در فاصله زمانی بین هر بلع ،ماهیچه بنداره انتهایی مری منقبض است و مانع از ورود هوا به مری میشود.

lim
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بلع از دو قسمت کلی تشکیل شده است.
الف) قسمتی که ما به اختیار خودمان بلع را آغاز می کنیم.

(با اختیار خودمان لقمه جویده شده دردهان را قورت می دهیم و به سمت مری می فرستیم)

ب) ق سمتی که به اختیار ما نی ست یعنی پس از انکه لقمه وارد لگوی ما می شود به طرف مری رفته و در مری با حراکت ماهیچه های صاف
به معده می رسد.

در هنگام بلع لقمه جویده شتتده باید وارد یکی از راه های این چهار راه شتتود و آن هم لوله مری استتت .بنابراین راه های حفره بینی و لوله نای توستتط
عواملی بستتتته خواهد شتتتد .هنگامی که لقمه داخل دهان قرار می گیرد زبان به طرف باال می رود و لقمه به ستتتمت انتهای دهان حرکت می کند زبان
کوچک به سمت باال می رود و راه حفره بینی را می بندد تا ذره ای از غذا وارد این حفره نشود سپس لقمه غذایی وارد حلق شده  ،دیواره ماهیچه ای آن
منقبض شده و حرکت کرمی آن غذا را مری می ر ساند(حلق دارای ماهیچه مخطط ا ست ولی انقباض این ماهیچه ها غیرارادی و با دخالت ب صل النخاع
است) سپس با پایین آمدن اپی گلوت و باال آمدن حنجره راه نای بسته می شود در این زمان تنفس برای لحظه ای قطع می شود و غذا وارد مری که در
حال حاضر باز است می شود .سپس با حرکات کرمی ماهیچه های صاف لقمه به طرف معده می رود.
نکته  :غده های مخاط مری  ،ماده ی مخاطی ترشح می کنند تا حرکت غذا آسان تر شود.
 ترکیب  :ماده مخاطی دارای لیزوزیم است که می تواند از پیش روی باکتری های وارد شده با لقمه غذایی جلوگیری کند و باعث نابودی آنها شود.
جهت زبان کوچک جهت اپی گلوت

عنوان

وضعیت لقمه

قبل از بلع

داخل دهان است

پایین

در هنگام بلع

در حال ورود به مری

باال(راه بینی بسته)

پایین(راه نای بسته)

بعد از بلع

وارد مری شده است

پایین

باال

نکات مهم :
 .aدر بلع فقط آب و غذا دیده نمی شود مقداری هم هوا است.

جهت حنجره

نای

مری

باال

پایین

باز

بسته

باال(راه نای بسته)

بسته

باز

پایین

باز

بسته
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گیرنده ی مکانیکی در عمل بلع در گلو قرار گرفته است.گیرنده ی مکانیکی در چهار سر ران و مثانه و رگ ها هم است.
بلع عملی است که هم ارادی (تحت کنترل قشر مخ) و هم به صورت انعکاس غیر ارادی (مرکز آن در بصل النخاع) می باشد.
بنداره انتهای مری در حالت عادی منقبض است یعنی در سلول های ماهیچه ای صاف بنداره انتهای مری در حالت عادی غلظت یون کلسیم
باال ست ولی با ر سیدن هر موج حرکت کرمی باز می شود و ا ستراحت میکند (یعنی یون کل سیم در شبکه آندوپال سمی صاف ذخیره می
شود).
در حالت عادی راه مری بسته است و راه های دیگر باز است.

 .eشش راه حلق
راه اول به حفره دهان ختم می شود.

دو راه باالیی

راه دوم به حفره ی بینی ختم می شود.
دو راه پایینی

شش را حلق

راه سوم به لوله مری ختم می شود.

m
دو راه طرفینی

مربوط به ش یپور استاش است که حلق رابه گوش میانی ارتباط داده و هوا در آن جریان پیدا می
کند.

co

 دریچههای مری

راه چهارم به لوله نای ختم می شود.

h.

دریچه فوقانی غالهاً بسته است و از ورود هوای تنفسی به مری
جلوگیری میکند در عمل بلع و استفراغ باز میشود.

rs

دریچههای مری

to
o

دریچه تحتانی (کاردیا) غالهاً بسته است و از بازگشت محتویات معده به
مری جلوگیری می کند هنگام ورود غذا به معده ،استفراغ و گروهی از
بیماری های دستگاه گوارشی باز می شود.
 اما در نگاهی جامع به زبان کوچک باید گفت :

10

استفراغ

باال می آید و راه بینی را می بندد.

عطسه

lim
oo

زبان کوچک

در هنگام بلع

باال می آید و راه بینی را می بندد.
پایین می آید و راه دهان را می بندد.

گزینه 2

اول از هر چیزی اینو توی ذهنت برای کنکورت حک کن آقا :
 آغاز گوارش کربوهیدرات  :دهان  -پایان  :روده باریک
 آغاز گوارش پروتئین  :معده  -پایان  :روده باریک
 آغاز گوارش لیپیدها  :معده  -پایان  :روده باریک

نکته مهم  :همین االن برای همیشه یادت بمونه محل پایان گوارش شیمیایی مواد غذایی که میخوری روده باریکه!
محل پایان گوارش لیپیدها روده باریک است ،روده باریک قبل از روده بزرگ قرار گرفته و الیه مخاطی روده بزرگ آب و یونها را جذب میکند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گوارش پروتئینها در معده آغاز می شود ،معده قبل از روده باریک قرار دارد ،یاختههای پو ش شی روده باریک پروتئازهای غیرفعال را به
درون لوله گوارش ترشح نمیکنند.
گزینه  )3محل پایان گوارش کربوهیدراتها روده با ریک ا ست ،روده باریک قبل از روده بزرگ قرار گرفته ولی روده بزرگ جذب آمینوا سید ندارد
بلکه خود یاختههای ریزپرزداره روده باریک هستند که مونومر پروتئینها را از طریق همانتقالی جذب میکنند.
گزینه  )4آغاز گوارش کربوهیدراتها در دهان استتتت ،دهان قبل از مری قرار دارد ،ستتتطح یاختههای پوشتتتشتتتی معده (نه مری) را الیه ژلهای
چسبناکی پوشانده است.

ویژه آزمون مرحلــه  18آبان قلم چی
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گزینه 4

 بنداره ابتدای مری در هنگام بلع و استفراغ شل میشود.
 بنداره انتهای مری در هنگام بلع و استفراغ و ریفالکس و خروج گازهای بلعیده شده (باد گلو) شل میشود.
درهنگام بلع و استفراغ مرکز تنفس در بصلالنخاع سبب قطع تنفس و بسته شدن نای میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1درهنگام بلع حرکات کرمی شتتکل در طول مری به ستتمت انتهای آن ادامه پیدا میکند ولی در استتتفراغ جهت این حرکات برعکس
است.
گزینه  )2اگر بنداره انتهای مری در هنگام خروج گازهای بلعیده شده (باد گلو) شل شود ،مقدار چین خوردگیهای دیواره معده دچار تغییراتی
میشود.
گزینه  )3در هنگام بلع فقط توده غذایی وارد شیره معده شده و معده اندکی انبساط مییابد.

m
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گزینه 2

دو نوع آنزیم در بزاق حضور دارند ،آمیالز و لیزوزیم ،آنزیم لیزوزیم سبب آغاز گوارش شیمیایی نمیشود.

co

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1با توجه به متن کتاب ترشحات غدد بزاقی سبب تبدیل شدن غذا به تودهای قابل بلع میگردد.
گزینه  )3موسین موجود در بزاق ،سبب محافظت در برابر آسیب مکانیکی و شیمیایی میشود.

h.

گزینه  )4با تاثیر آنزیم آمیالز بر نشاسته ،طی واکنش آبکافت دیساکاریدها تولید میشوند( .حواستون باشه گلوکز تولید نشد)

غده های ترشح کننده بزاق

rs

ضمناً میتوان گفت :

یادمان باشد سه جفت غدة بزاقی بزرگ و غدههای بزاقی کوچک حفرة دهان ،بزاق ترشح میکنند.
غدد ترشح کننده بزاق اندازه متفاوتی دارند.
جایگاه قرارگیری متفاوتی دارند.
بزاق ،ترکیهی از آب ،یونهایی مانند بیکربنات ،موسین و انواعی از آنزیمها است.
برخی توس یک لوله ترشحات خود را به دهان وارد می نمایند.
برخی توس چندین و چند لوله ترشحات خود را به دهان وارد می نمایند.
غده بناگوشی بزرگ ترین غده بزاقی است که نزدیک گوا است و مجرای خروجی آن به طرف باالی دهان است.
غده زیرزبانی  ،زیر زبان قرار گرفته است و از چندین مجرا بزاق را به دهان وارد می کند.
غده زیرآواره ای در زیر آرواره پایین قرار گرفته است عقب تر از غده زیرزبانی و اتصالی به غده بناگوشی ندارد.
غده های بزاقی کوچک  ،کوچک ترین غده های بزاقی هستند.
همه غده های بزاقی از نوع برون ریز هستند.

بزاق

lim
oo

)e
)f
)g
)h
)i
)j
)k
)l
)m
)n
)o

to
o

)a
)b
)c
)d

یاخته های ترشح کننده بزاق مکعهی شکل هستند.
سلول های ترشح کننده بزاق نسهت به هم اندازه های متفاوتی دارند.
سلول های مجرای بزاق و ترشح کننده بزاق از لحاظ اندازه متفاوت هستند.
هسته سلول ها در طرفی قرار گرفته که به غشا پایه نزدیک تر است.

بزاق ترکیهی از آب  ،یون های بیکربنات  ،موسین و انواعی از آنزیم ها هست.

پروتئینهای موجود در بزاق :
 )aموسین  :گلیکوپروتئینی است که در یاخته ها ی غدد بزاقی تولید شده توس برون رانی از سلول خارج شده و پس از جذب آب فراوان ماده
مخاطی را می سازد .ماده مخاطی که چسهناک است از پیش روی میکروب جلوگیری می کند و با داران بودن لیزوزیم باکتری را می کشد.
تذکر  :موسین در گوارا غذا نقشی ندارد.
 )bلیزوزیم  :آنزیمی هیدرولیز کننده است که توس غدد بزاقی تولید شده و توس برون رانی از سلول خاج شده و پس از گذر از مجاری وارد دهان
می شود اینآنزیم باکتری ها را می کشد.
ترکیب  :در اشک  ،بزاق  ،الیه مخاطی لیزوزویم هست.
تذکر  :لیزوزیم در گوارا شیمیایی غذا نقشی ندارد و جزء دفاع غیراختصاصی محسوب می شود.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

 آمیالز  :یاخته های غدد بزاقی آن را تولید می کنند و توس برون رانی از سلول خارج می شود پس از گذر از مجرا به دهان وارد می شود و با
تاثیر بر نشاسته موجود در مواد غذایی آن را تجزیه می کند.
نکته  :آمیالز یک آنزیم برون سلولی ضعیف است و نمی تواند نشاسته را به واحدهای سازنده اا را تهدیل کند از همین رو می گوییم هیدرولیز
ناقص دارد.
تذکر  :آمیالز بر همه ی نشاسته موجود در لقمه غذایی تاثیر نمی گذارد بلکه بر بخشی از نشاسته در لقمه غذایی تاثیر می گذارد.
 حواسا اینجا  :می توان آمیالز بزاق را آنزیم آغازگر روند هضم کربوهیدرات ها نامید.
بنابراین می توانیم نتیجهگیری کنیم مواد غذایی تحت تاثیر بزاق :
 )aگوارا شیمیایی پیدا می کنند(.بخشی از نشاسته موجود در غذا با تاثیر آمیالز بزاق تجزیه می شود).
 )bباکتری کشی می شوند(.آنزم لیزوزیم بزاق باکتری ها را می کشد)
 )cبه توده ای قابل بلع تهدیل می شوند( .به دلیل وجود ماده مخاطی در بزاق)
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m

حرکات کرمی شکل از حلق (نه مری) شروع میشود و حرکات قطعهقطعه کننده از روده باریک آغاز میشوند.
گزینه 4

co

حرکات کرمی شکل از حلق (نه مری) شروع میشود و حرکات قطعهقطعه کننده از روده باریک آغاز میشوند.
روده باریک ،با ترشح بیکربنات از برخی یاختههای مخاط در خنثی سازی اسیدمعده نقش دارد.
بررسی سایر گزینهها :

h.

گزینه  )1مری در انتهای خود دارای بندارهای میباشد که در اثر عبور غذا شل میشود.
گزینه  )2با توجه به شکل کتاب ،دوازدهه ترشحات لوزالمعده را از طریق مجرای مشترک با صفرا و همچنین یک مجرای دیگر دریافت میکند.
گزینه  )3ماهیچههای بنداره ابتدای مری در حد فاصله بین بلعها منقبض هستند.

rs

حراکت لوله ی گوارش

انقهاض ماهیچه های لوله ی گوارا  ،حرکات منظمی را در آن به وجود می آورد لوله ی گوارا دو حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده دارد.

to
o

حرکات کرمی

lim
oo

 )aوقتی غذا وارد لوله گوارا شد لوله گوارا گشاد می شود.
 )bگشاد شدن لوله گوارا باعث تحریک نورون های الیه زیرمخاط و الیه ماهیچه ای دیواره لوله گوارا می شود.
 )cیاخته های عصهی نیز ماهیچه های دیواره لوله گوارا را تحریک می کنند و آن ها را وادار به انقهاض می کنند.
 )dبا انقهاض ماهیچه حلقوی  ،حلقه انقه اضی در پشت توده غذا ایجاد می شود این در حالی است که ماهیچه های جلوی توده غذا در حال استراحتند در
نهایت غذا در طول لوله با سرعت مناسب به جلو رانده می شود.
نکته  :حرکات کرمی در تمام مسیر لوله گوارا از سرعت یکسان بهره نمی برد به طوری که حرکات کرمی از ابتدای لوله گوارا به طرف انتهای آن
کاهش می یابد برای مثال روده ی بزرگ تحرک زیادی ندارد.

تذکر  :هنگام استفراغ حرکات کرمی بالعکس و از طرف روده باریک و دوازدهه به طرف دهان انجام می شود.
 حواسا اینجا  :وظیفهی حرکات کرمی عبارت است از :
 جلو راندن غذا با سرعتی مناسب در طول لوله ی گوارا

 مخلوط کنندگی  :حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی دارند .به ویژه وقتی که حرکات رو به جلو محتویات لوله با برخورد به یک بنداره متوفق می
شود مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد می کنند در این حالت حرکات کرمی فق می توانند محتویات لوله را مخلوط کنند.

 انقباض های گرسنگی  :وقتی معده برای چند ساعت یا بیشتر خالی باشد حرکات کرمی در آن ایجاد می شود که انقهاض های گرسنگی نام دارند
هنگام این انقهاض ها ممکن است فرد درد خفیفی در معده احساس کند.
نکته  :حرکت کرمی شکل می تواند در گوارا مکانیکی نقش داشته باشند .
نکته  :شروع حرکات کرمی شکل در لوله ی گوارا زیر نظر فرمان مغز نیست و توس مراکز عصهی و خود به خودی است.
تذکر  :در حلق و ابتدای مری که ماهیچه ها مخط هستند پس حرکت کرمی شکل در این بخش ها با ایجاد حلقه ی انقهاضی توس ماهیچه های
مخط صورت م ی گیرد بنابراین اگر گفته شود همواره حلقه انقهاضی به منظور حرکت کرمی شکل توس ماهیچه صاف انجام می گیرد باید گفت غلطه
آی غلطه

حرکات قطعه قطعه کننده
 )aابتدا بخش هایی از لوله ی گوارا به صورت قطعات مجزا منقهض می شوند و بین این قطعات که منقهض شده اند شل باقی می ماند.
 )bدر کسری از ثانیه آن بخش هایی که انقهاض داشتند شل می شوند و آن بخش های که شل بودند وارد انقهاض می شوند.
 )cتکرار این حرکات سهب ریزتر شدن مواد غذایی و مخلوط شدن بیشتر آن ها با شیره گوارشی می شود.

ویژه آزمون مرحلــه  18آبان قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

 نکته :حرکت قطعه قطعه کننده در گوارا مکانیکی نقش دارد.
 نکته:هم حرکات قطعه قطعه کننده و هم حرکات کرمی در مخلوط کنندگی نقش دارند.
 نکته :اثر حرکات دودی در به حرکت درآوردن غذا بیشتر از حرکات قطعه قطعه کردن است.
تذکر  :در حرکت کرمی انقهاض در یک سوی توده غذایی صورت می گیرد (ایجاد حلقه انقهاضی پشت توده غذایی) اما در حرکت قطعه قطعه
کردن انقهاض در دو سوی حلقه صورت می گیرد.
مرور  :حرکات کرمی در مری باعث باز شدن دریچهی انتهای مری و ورود غذا به معده میشوند.
مرور  :حرکات کرمی در مری ،معده و روده رخ میدهد اما حرکات قطعه قطعه کننده فق در روده دیده میشوند.
ترکیب :با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در دستگاه گوارا میزان فعالیت ماهیچههای حلقوی و طولی لولهی گوارا افزایش مییابد.
ترکیب  :در استفراغ (نوعی انعکاس است و دفاع غیراختصاصی محسوب می شود) هدف خالی کردن محتویات معده  .بخش باالیی روده ی باریک
از راه ده ان است .در استفراغ حرکات کرمی نقش دارند و بالعکس اتفاق می افتند .گاهی استفراغ یکی از عالئم بیماری ها محسوب می شود.

m
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گزینه 1

co

درفرآیند انتشار که خود سه نوع است  -1 :انتشار ساده  -2انتشار تسهیل شده  -3اسمز(گذرندگی)
جریان مولکولها از جای پرغلظت به جای کم غلظت (درجهت شیب غلظت است)
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2در انتشار و اسمز ،درنهایت غلظت مولکولها در دو سوی غشا یکسان میشود.

h.

گزینه  )3در فرآیند انتشار هیچگاه انرژی زیستی ( )ATPمصرف نمیشود.
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گزینه 3

rs

گزینه  )4گازهای تنفسی یعنی دی اکسیدکربن و اکسیژن از طریق انتشارساده ازعرض غشا عبور میکنند ولی یونها از طریق انت شار
تسهیل شده یا انتقال فعال از عرض غشا عبور مینمایند.

بررسی سایر گزینهها :

to
o

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.

گزینه  )1در فرآیند انتقال فعال همانند برونرانی یا درونرانی ،انرژی زیستی سلول مصرف میشود.

lim
oo

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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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.

سطح سوال  :متوسط

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)

11
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی
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.

m

 -4مادهی دیگری به نام موسییین در بزاق یافت میشتتود که پس از جذب آب محلول چستتبناک 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 پوش شی لولهی گوارش (سنگفرشی مرکب و استوانهای ساده) مجاری تنفسی (سلولهای مژکدار) بافت پوششی مجاری ادراری و واژن

co

موسین ترشح میکنند و موکوز میسازند .به بافتهای پوششی مذکوری؛ غشای موکوزی (الیهی مخاطی) میگویند.
 -5غدههای بناگوشی ،زیرزبانی ،زیرآروارهای و غدد کوچک ترشح کنندهی موسین ،همگی برون ریز هستند این یعنی ترشحات خود را به درون مجرا
(ساختار لولهمانند) میریزند.

تذکر :ترشحات غدد برون ریز هیچگاه وارد جریان خون نمی شود بنابراین موسین ،پتیالین و لیزوزیم از طریق مجرا وارد حفرهی دهان میشوند.

h.

 -6لیزوزیم موجود در بزاق دیوارهی سلولی باکتریهای بیماریزا را از بین میبرد و باعث ضدعفونی کردن حفرهی دهان میشود.
ترکیب :لیزوزیم نوعی آنزیم پروتئینی است که توسط ریبوزومهای متصل به شبکهی آندوپالسمی زیر ساخته می شود .این آنزیم در نخستین دفاع غیر
اختصاصی فعالیت میکند و در بزاق ،اشک ،عرق ،مایع مخاطی و  ...یافت میشود.

rs
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بررسی سایر گزینهها :

to
o

هرگاه انقباض ماهیچه های حلقوی در انتهای مری متوقف شتتود ،عبور مواد غذایی از کاردیا رم میدهد ،در هنگام انعکاس بلع و ورود غذا به
معده مدتی طول میکشد تا حرکات کرمیشکل (نه قطعهقطعهکننده) از (نواحی باالتر پیلور) تشکیل و به سمت پیلور پیش برود.

lim
oo

گزینه  )1متوقف شدن انقباض ماهیچهی 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 خوردگی های داخلی آن کاهش و در طی استتتتفراغ با خروج محتویات آن ،چینخوردگیهای ستتتطح
داخلی آن کاهش مییابد.
گزینه  )3استتتفگتر پیلور در ابتدای دوازدهه و انتهای معده قرار دارد ،با متوقف شتتتدن انقباض ماهیچهی حلقوی آن هربار قستتتمتی 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 برمیگردند ،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.
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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)

ویژه آزمون مرحلــه  18آبان قلم چی
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گزینه 2

آغازگر گوارش شتتیمیایی پروتئینها در معده (پپستتین) ،کربوهیدراتها در دهان (پتیالین) ،لیپیدها در معده آنزیم لیپاز و نوکلئیک استتیدها هم در روده
باریک توسط آنزیم نوکلئاز است.
یه نکته خیلی مهم هم توجه داشته باشید ،گوارش اکمل (هیدرولیز اکمل) تمام موادی که ذکر کردیم در روده است یعنی گوارش پروتئین و
کربوهیدات ها که در معده و دهان است به صورت ناقص بوده و تا سطح تولی د 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.

m

گزینه  )4روده باریک آب و بیکربنات را به همراه موسین به داخل فضای لوله ترشح میکند.
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co

مولکولی که اطالعات الزم برای زندگی یاخته را در خود ذخیره میکند ،مولکول ( DNAدنا) است.
بررسی مههی گزینهها :

گزینه الف) مولکول  DNAدر یاخته قطعا وجود دارد ،یاخته نیز در تمام سطوح حیات مشاهده میشود( .تایید گزینه )

h.

مورد دوم) مولکول  DNAدر یاختههای یوکاریوتی (آغازیان ،قارچها و گیاهان و جانوران) در درون هستتته جاندار ،ستتازمانیافته استتت.
باکتریها فاقد هسته هستند( .رد گزینه )

rs

مورد سوم) امروزه ،به کمک دنِا هویت انسانها را به آسانی شناسایی میکنند(.تایید گزینه )

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

مبحث سوال  :مولکول )101( DNA

سطح سوال  :سخت

کولون پایین رو در سمت چپ بدن و آپاندیس در سمت راست بدن قرار دارند ،سایر گزینه ها با توجه به شکل های کتاب درسی صحیح می باشند
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
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آنالیز سوال
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گزینه 3

to
o

آنالیز سوال

مورد چهارم)مولکول ( DNAدنا) الگوهای رشد جاندار را تنظیم میکند( .تایید گزینه )

مبحث سوال  :جایگاه اندامهای بدن ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

معده و روده باریک در ظاهر خود چین خوردگیهایی دارند ،صفاق حفرهی شکم را که شامل رودهها و معده است در برگرفته و این اندامها را
از سمت خارج به یکدیگر متصل میکند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )2غددی که در معده هستند ،دو نوع اند ،گروهی ترشحات خود را از طریق مجرا وارد فضای لوله و گروهی دیگر نیز ترشحات خود
را وارد خون میکنند .گروهی از یاختهها که ترشحات خود را در معده و روده به ترتیب وارد خون می کنند ،یاختههای ترشح کننده گاسترین
و سکرتین هستند.

آنالیز سوال

گزینه  )3بافت استوانهای ریزپرزدار ،در روده باریک وظیفه جذب مواد غذایی را برعهده دارد.
گزینه  )4در معده الیه ماهیچهای عالوه بر ماهیچههای طولی و حلقوی و یک الیه ماهیچه مورب نیز دارد.
نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

مبحث سوال  :ساختار لوله گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت
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گزینه 4

یاختههای ترشح کننده موسین در ناحیه مخاطی قرار دارند ،در حالیکه حرکات کرمی توسط الیه ماهیچهای لوله گوارش ایجاد میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1شبکه عصبی در الیه ماهیچهای و زیر مخاط دیده میشود ،دقت کنید در زیر مخاط شبکهای از رگهای خونی حضور دارند.
گزینه  )2یاختههای ماهیچهای در الیه ماهیچهای و الیه مخاطی که دارای ماهیچه مخاطی است دیده میشود ،در الیه مخاطی جذب مواد
غذایی صورت میگیرد.

آنالیز سوال

گزینه  )3در همه الیههای لوله گوارش بافت پیوندی س ست قرار دارد ،خارجی ترین الیه یا الیه بیرونی شامل صفاق ا ست که اندامهای درون
شکم را از سمت خارج به هم وصل میکند.
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m

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

مبحث سوال  :ساختار لوله گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

بررسی سایر گزینهها :

h.

co

داخلی ترین الیه گوارش الیه مخاطی استتت ،اصتتلی ترین یاخته های این
الیه یاختههای پو ش شی ه ستند که بر روی غ شای پایه قرار دارند ،غ شای
پایه شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکو پروتئینی است.
گزینه  )2بافت پیوندی س ست دارای ماده زمینه ای شفاف ا ست این
بافت در تمام الیه های لوله ی گوارش دیده می شود.

rs

گزینه  )3در ایجاد چین حلقوی ،الیه مخاطی و زیر مخاطی لوله گوارش
شرکت دارند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی و دامدار

مبحث سوال  :ساختار لوله گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

lim
oo

25

گزینه 4

to
o

گزینه  )4خارجی ترین الیه لوله گوارش صفاق یا الیه بیرونی است ،الیه
بیرونی در تماس با الیه ماهیچهای قرار دارد ولی الیه مخاطی تماسی ندارد.

آنزیم لیپاز از غدد اصلی معده و آنزیم های لیپاز و سایر آنزیم های تجزیه کنندهی لیپیدها توسط غدد لوزالمعده ترشح می شوند ،این آنزیمها چون
درون لوله گوارش هستند پس از یاختههای پوششی غده ای به داخل مجرا در ترشح شده اند.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1لیپاز ترشح شده از لوزالمعده همراه با ترکیبات صفرا به داخل دوازدهه وارد میشود.
گزینه  )2لیپاز ترشح شده از غدد اصلی معده در محیط اسیدی فعالیت می کنند.

گزینه  )3فعالیت آنزیم های ترشح شده از لوزالمعده که در گوارش لیپیدها نقش دارند به کمک لستین و نمک های صفراوی صورت میگیرد.

