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

آزمون شماره 4
9307/20/20

زیـــــــست شناسی دهم لــــیموترش
دفترچـــــــــه پاســـخنامـــه تشـــریحی
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شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ4

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

lim
oo

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه دهم

آزمــــــــــــــونـــــــــــــــــــــ

پروژه آزمونهای مرحلهای –  20سوال

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

بیشترین سلولهای موجود در الیه مخاطی روده باریک ،سلولهای دارای ریزپرز،
هستند ،این سلولها گلوکز و آمینواسیدها را از طریق انتشارتسهیلشده وارد
فضای بین یاختهای میکنند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1بخشی از موادی را که جذب کردهاند را وارد مویرگ خونی درون
پُرز میکنند .بخشی دیگر نیز وارد رگ لنفی موجود در پرز میگردد.
گزیینه  )3در بخشی از غشای خود دارای چینخوردگیهای میکروسکوپی
میباشند( .در شکل مقابل مشخص است)

m

گزینه  )4سلولهای رودهای ،در اثر حساسیت به پروتئین گلوتن (بیماری
سیلیاک) ،تخریب شده و از بین میروند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :ساختار لولهی گوارش انسان ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

co

انواع جذب مواد در رودهی باریک

نوع ماده

توضیحات

نحوه جذب به داخل یاخته

h.
ریزپرزدار

لگوکز و اغلب آمینواسیدها

rs

به کمک ناقل ویژه پروتئینی همراه  )1شیب غلظت سدیم توسط پروتئین انتقال دهندهی
سدیم-پتاسیم با صرف انرژی زیستی ( )ATPحفظ میشود.
با سدیم (همانتقالی) جذب
 )2گلوکز و اغلب آمینواسیدها با روش انتشار تسهیل شده از
میشوند.
یاختههای پرز خارج و وارد مایع میان بافتی میشود.

آب

اسمز

جذب آب در روده باریک و بزرگ به کمک اسمز (نوعی
انتشار) صورت میگیرد.

مواد معدنی

انتشار یا انتقال فعال

دو روش برای جذب مواد معدنی در روده باریک وجود دارد.
(توجه برخی مواد معدنی مثل کلسیم و آهن به روش انتقال
فعال جذب میشوند)

ویتامینهای محلول در

همانند چربیها جذب میشوند

جذب مویرگ لنفی میشوند.
اختالل در ترشح صفرا (سنگ کیسه صفرا) منجر به سوء
جذب و اختالل در جذب این ویتامینها میشود.

انتشار یا انتقال فعال

دارای اندازه کوچک

چربی
( )D – E – K – A

lim
oo

to
o

چربیها

مولکولهای اسیدچرب و
مونوگلیسیرید هرکدام جداگانه
وارد یاختههای پرز شده و در
شبکهی آندوپالسمی این یاختهها
به شکل کیلومیکرون درمیآیند.

ویتامینهای محلول در

کیلومیکرونها از یاختههای پرز به فضای بین یاختهای برون
رانی یا اگزوسیتوز میشوند و وارد مویرگ لنفی میگردند.

آب (به جز )B21
ویتامین B21

آندوسیتوز (درون رانی)

همراه با عامل داخلی معده

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 بری به کانال آپارات سایت لیموترش به نشانی aparat.com/limootoorsh :

و کلی انیمشین ببینی!

ویژه آزمون مرحلــه  3آذر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

در رودهی باریک ،جذب برخی قندهای ساده ،گروهی از مواد معدنی ،آب و گلیسرول و اسیدهای چرب بدون صرف انرژی صورت میگیرد ،همه مواد در
رودهی باریک جذب ریزپرز (غشای پالسمایی) میگردند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1جذب برخی آمینواسیدها و اغلب قندهای ساده به کمک سدیم رخ میدهد ،گوارش شیمیایی نشاسته (نوعی پلیساکارید) از دهان شروع
میشود ولی گوارش پروتئینها از داخل معده بر اثر آنزیم پپسین آغاز میگردد.
گزینه  )2اغلب قندهای ساده و آمینوا سیدها ،گروهی از مواد معدنی ،برخی ویتامینها (ویتامین محلول در آب) با انتقال فعال و صرف انرژی
رخ میدهد ،مواد معدنی و ویتامینها تحت تاثیر آنزیمهای گوارشی قرار نمیگیرند.
گزینه  )3ویتامینهای محلول در چربی و تریگلی سیریدها نهایتا جذب لنف میشوووند ،تریگلیسوویریدها (چربیها) تحت تاثیر آنزیم لیپاز قرار

m

میگیرند ولی ویتامینهای محلول در چربی ،تحت اثر آنزیم لیپاز لوزالمعده نیستند.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :جذب مواد در روده باریک ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت
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3

گزینه 3

در کبد انسان ،لیپوپروتیئنها برای انتقال انواع لیپیدها در خون تولید میشوند که از پروتئین و کلسترول و پروتئین و تریگلیسیرید ساخته شدهاند.
اگر در لیپوپروتئین ،نسبت لکسترول به پروتئین بیشتر باشد میگوییم  :لیپوپروتئین کمچاگل ()LDL
اگر در لیپوپروتئین ،نسبت پروتئین به لکسترول بیشتر باشد میگوییم  :لیپوپروتئین پرچاگل ()HDL

مصوورف چربیهای اشووباع و کم تحرکی ،لیپوپروتئین کمچگال ( )LDLرا در خون افزایش میدهد که خطرناک اسووت چون با رسوووب در دیوارهی
سرخرگها منجر به مسدود شدن رگ میشود.
در مقابل لیپوپروتئین کمچگال ( ،)LDLلیپوپروتئین پرچگال ( )HDLکل سترولی که در دیواره سرخرگها ر سوب کرده ا ست را جذب میکند و از
خطر مسدودشدن یا گرفتگی رگ جلوگیری مینماید.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :لیپوپرتئینها ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

2
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آزمونهای زیست لیموترش

4

گزینه 4

در انعکاس دفع در دستگاه گوارش ،در نهایت باز شدن بنداره خارجی و دفع مدفوع ،به طور ارادی انجام میپذیرد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در طی بلع ،مرکز ع صبی ب صل النخاع ،بر مرکز تنفس در نزدیکی خود اثر کرده و سبب قطع تنفس می شود که با ب سته شدن نای و پایین
رفتن (نه باالرفتن) برچاکنای همراه است.
گزینه  )2طی انعکاس دفع ،با ورود مدفوع به راست روده ،شل شدن بنداره داخلی به صورت غیرارادی صورت میگیرد.
گزینه  )3در انعکاس بلع ،با کاهش انقباضات بندارهی ابتدای مری (شل شدن اسفنگتر) ،غذا از حلق وارد مری میگردد.
نوع سوال  :استداللی ،خط به خط ،دامدار
گزینه 3

m

5

مبحث سوال  :دفع و بلع در دستگاه گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

در ملخ ذخیره غذا ،در چینهدان انجام میگیرد ،چینهدان در ملخ بین مری و پیشمعده قرار گرفته است.
در پرندگان نیز چینهدان ملح ذخیره موقت است ولی بین مری و معده قرار گرفته است.

co

بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در کرمخاکی گوارش مکانیکی در سوونگدان آغاز میشووود ،در گنجشووک (پرنده دانهخوار) بعد از معده سوونگدان قرار گرفته که گوارش
مکانیکی را انجام میدهد ،سنگدان در هر دو جانور قبل از روده قرار گرفته است.

h.

گزینه  )2آغاز گوارش شیمیایی در ملخ دهان آغاز می شود( .یعنی قبل از چینهدان) در گنجشک گوارش شیمیایی در معده آغاز می شود( .معده
در گنجشک بعد از چینهدان قرار دارد.
گزینه  )4جذب مواد در کرمخاکی و پرنده ،در روده باریک انجام میگیرد( .روده در هر دو جانور بین سنگدان و مخرج قرار دارد).

rs
ملخ

_______________

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

lim
oo

مری
چینهدان

وظیفه

to
o

جایگاه
آرواره
دهان

پرنده دانهخوار

کرمخاکی

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

سنگدان یا پیش معده

پیش معده  :هضم مکانیکی و
شیمیایی غذا

سنگدان  :هضم مکانیکی مواد
غذایی

سنگدان  :هضم مکانیکی مواد
غذایی

کیسههای معده

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

دفع مواد حاصل از گوارش

ویژه آزمون مرحلــه  3آذر قلم چی
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 4

مواد غذایی در هزارال آبگیری شده و آب خود را ازدست میدهند ،پس از هزارال در معده ،شیردان قرار دارد که معدهی واقعی محسوب شده و محل
ترشح آنزیمهای گوارشی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در ن شخوارکنندگانی چون گاو و گو سفند ،مواد غذایی گوارش میکروبی را در سیرابی (بزرگترین بخش معده) آغاز میکنند و سپس وارد
نگاری میشوند ،آبگیری مواد غذایی در هزارال صورت میگیرد( .نه نگاری)
گزینه  )2در طی نشخوارکردن در زمان استراحت ،محتویات غذایی دوباره بلیعده می شوند و مجددا وارد سیرابی می شوند ،سیرابی در بخش باالیی
معده قرار دارد.
گزینه  )3در طی اولین بار که غذا وارد معده می شود ،محتویات غذایی وقتی از نگاری خارج شدند ،دوباره وارد دهان می شوند و غذا بهطور کامل

m

جویده میگردد ولی اگر غذا برای بار دوم وارد نگ اری شده باشد ،محتویات غذایی وقتی از نگاری خارج شدند ،وارد هزارال میشوند.

 )1دهان (در بار اول)
 )2سیرابی

عملکرد

توضیحات

جویدن نسبی مواد غذایی

غذای نیمه جویده بلعیده میشود.

co

مراحل گوارش غذا

گوارش مواد غذایی در لوله گوارش نشخوارکننداگن

حاوی میکروبهای گوارش کننده سلولز (دارای

گوارش مییابد :

h.

(بزرگترین قسمت معده)

آنزیم سلوالز)

در سیرابی توده غذایی به کمک موارد زیر غذا

← تا حدودی گوارش سلولز صورت میگیرد

 )1ترشحات آنزیمی میکروبها
 )2حرکات سیرابی (گوارش مکانیکی)

rs

 )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

عقبیترین قسمت معده

میکند)

 )7هزارال

ورود مواد غذایی به صورت مایع

 )8شیردان

معدهی اصلی

lim
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 )6نگاری

ورود مواد مایع از سیرابی به نگاری

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

7

گزینه 3

به ابتدای روده متصل است.

محل اصلی جذب و گوارش نهایی مواد غذایی

هورمون گاسترین و سکرتین توسط معده و روده ترشح میشود حرکات معده و روده در گوارش مکانیکی مواد غذایی موثر است
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مو سین در سرتا سر لوله گوارش تر شح می شود و صفاق اندامهای گوار شی را در درون حفره شکم در بر گرفته ا ست .دهان حلق و مری
توسط صفاق در بر گرفته نشدهاند.
گزینه  )2پپسینوژن در معده ترشح می شود ،دقت داشته باشید که معده فقط حرکات کرمی شکل دارد .حرکات قطعه قطعه کننده در بخش روده
باریک مشاهده میشود.
گزینه  )4بیکربنات توسط معده و روده باریک تولید و ترشح میشود ،در معده با ورود غذا چین خوردگی های دیواره آن باز میشود.
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گزینه 3

آنزیمهای یاختههای روده باریک مالتوز را آبکافت و دو گلوکز تبدیل میکنند
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گلوکز از طریق هم انتقالی با عبور از عرض غشا وارد یافته میشود.
گزینه  )2دو نوع پروتئین انتقال دهندهی سدیم در غشا وجود دارد
 )1ناقل سدیم و گلوکز است که با عبور سدیم گلوکز را نیز عبور می دهد
 )2پمپ سدیم-پتاسیم که سدیم را از یاخته خارج و پتاسیم را وارد می کند.
گزینه  )4پروتئین انتقال دهنده گلوکز در بخش ریزپرزدار یاخته همراه با

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

9

گزینه 2

مبحث سوال  :جذب گلوکز در لوله گوارش ()102

co

آنالیز سوال

m

انتقال سدیم ،گلوکز را نیز وارد میکند که این کار بدون صرف انرژی
رخ میدهد

سطح سوال  :متوسط

بررسی سایر گزینهها :

h.

در طی استفراغ محتویات معده تخلیه شده و چین خوردگیهای دیواره آن افزایش مییابد در طی بلع با ورود مواد غذایی به داخل معده چین
خوردگیهای سطح آن کاهش مییابد.

rs

گزینه  )1در هر دو عمل اسفنکتر انتهای مری شل شده و انقباضات آن کاهش مییابد.
گزینه  )3در هر دو عمل حرکت اپی گلوت و زبان کوچک در خالف جهت همدیگر صورت میگیرد.
گزینه  )4هم در بلع و هم در استفراغ مرکز تنفس در بصل النخاع ،تنفس قطع شده و و راه نای بسته میشود.

آنالیز سوال

10

گزینه 4

lim
oo

بررسی همهی گزینهها :

to
o

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :انعکاسهای لوله گوارش ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

مورد اول) ماهیچههای معده در حرکت مواد غذایی و گوارش مکانیکی و افزایش اثر آنزیمها بر ذرات غذایی موثر هستند( .تأیید «گزینه»)
مورد دوم) الیه بیرونی لوله گوارش در اندامهای درون حفره شکمی مثل معده و رودهها در تشکیل صفاق نقش دارد( .تأیید «گزینه»)
مورد سوم) زیر مخاط و الیه ماهیچهای دارای شبکه عصبی هستند( .تأیید « گزینه »)

مورد چهارم) موسین ،گلیکوپروتئینی که در سرتاسر لوله گوارش از یاختههای ترشح کنندهاش طی برون رانی خارج میشود.
(تأیید « گزینه »)

11

گزینه 2

در زمانی که معده برای چند ساعت یا بیشتر خالی باشد ،حرکات کرمی در آن ایجاد میشود که انقباضهای گرسنگی نام دارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1حرکات کرمی چون در طول مری رخ میدهد و در معده شودت میگیرند با ایجاد حلقههای انقباضوی مواد را به سورعت پیلور حرکت
میدهند و سبب کاهش انقباضات آن میشوند.
گزینه  )3حرکات قطعه قطعه کننده به شکل جدا از هم در زمانهای کوتاه انجام میشوند.
گزینه  )4حرکات کرمی شکل با ایجاد حلقه انقباضی مواد را به جلو میرانند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار

مبحث سوال  :حرکات لوله گوارش ()102

سطح سوال  :متوسط

ویژه آزمون مرحلــه  3آذر قلم چی
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گزینه 2

در لوله گوارش چین خوردگیهایی در ظاهر معده و روده باریک دیده میشود ،چین خوردگیهای معده با ورود غذا به آن ناپدید میگردد گوارش
پروتئینها در معده توسط پپسین شروع و در روده باریک کامل میشود مونومر پروتئینها که آمینواسید هست در روده باریک تولید میگردد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در دهان گوارش مکانیکی به کمک زبان که عضلهای ارادی است رخ میدهد در دهان پلیساکارید نشاسته بر اثر آمیالز موجود در بزاق
به مالتوز دی ساکارید تبدیل میشود.
گزینه  )3در روده باریک آب و بیکربنات به داخل لوله ترشح می شوند دقت کنید در دهان نیز بزاق ترشح میگردد که حاوی آب و موسین و بی
کربنات و لیزوزیم است در روده باریک گوارش چربیها بر اثر آنزیم لیپاز صورت میگیرد.
گزینه  )4در معده الیهای ژلهای و چسووبناک از مخاط در برابر اسووید معده محافظت میکند ،در دهان و روده باریک کربوهیدراتها گوارش

13

m

مییابند آمیالز بر روی ن شا سته در دهان و روده اثر میگذارد و آن را به مالتوز تبدیل میکند ،سایر آنزیمهای دخیل در گوارش کربوهیدراتها نیز
در روده باریک قرار دارد.
گزینه 3

co

بررسی همهی گزینهها :

گزینه الف) به منظور اثر آنزیم لیپاز بر چربیها ،ابتدا آنها باید به صورت قطرات ریز در بیایند( .تایید گزینه)

h.

گزینه ب) صفرا و ماهیچههای صاف دیواره روده ،در ایجاد قطرههای ریز چربی دخالت دارند( .تایید گزینه)

گزینه ج) آنزیم لیپاز و دیگر آنزیمهای تجزیهکننده لیپیدها در درون فضووای روده ،آبکافت چربیها و لیپیدهای دیگر را انجام میدهد.

rs

(رد گزینه)

گزینه د) مولکولهای حاصل از گوارش لیپیدها ،از طریق انتشار از عرض غشا وارد یاختههای پرز میشوند( .تایید گزینه)

جذب لیپیدها

to
o

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

مبحث سوال  :گوارش و جذب لیپیدها ()102

سطح سوال  :سخت

کیلومیکرون چگونه بوجود میآید؟

lim
oo

ابتدا داستان این طور شروع می شود که گروهی از لیپیدها توسط لیپاز معده تا حدی گوارش می یابند از این جا به بعد لیپیدها همراه کیموس وارد
روده باریک می شوند خوب به یاد بیاورید فراوانترین لیپیدهای رژیم غذایی ،تریگلیسیریدها هستند ،که معموالً آنها را چربی مینامند .چربی غذا
در دمای بدن ذوب ،و در سطح محتویات لولة گوارش شناور میشود؛ در حالی که لیپاز در آب محلول است.
بنابراین ،نخستین گام در گوارش چربیها ،تبدیل آنها به قطرههای ریز است تا آنزیم لیپاز بتواند بر آنها اثر کند .صفرا و حرکات مخلوط کنندة رودة باریک
موجب ریز شدن چربیها میشوند .گوارش چربیها ،بیشتر در اثر فعّالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام میشود .لیپاز و دیگر آنزیمهای تجزیه کنندة
لیپیدها در دوازدهه ،تری گلیسیریدها و لیپیدهای دیگر مانند کلسترول و فسفولیپدها را آب کافت میکنند.
مولکولهای حاصل از گوارش لیپیدها به درون یاختة پرز ،منتشر میشوند .درون یاختههای پرز ،از این مولکولها دوباره مولکول تری گلیسرید
ساخته میشود .تریگلیسیرید همراه با پروتئینها و سایر لیپیدها به شکل کیلومیکرون (ذرههایی شامل تری گلیسیرید ،فسفولیپیدها ،کلسترول و
پروتئین) در میآیند و با برون رانی به مایع بین یاختهای و سپس به مویرگ لنفی وارد میشوند.
در کتاب سلولی مولکولی  Lodishمی گوید اسید های چرب و مونوگلیسریدها  ،کلسترول و فسفولیپید تحت گوارش قرار گرفته از طریق انتشار وارد
سلول پوششی روده باریک شده لیپیدهایی مثل اسید چرب و مونوگلیسرید و  ....به شبکه آندوپالسمی این سلول رفته در آنجا دوباره بازسازی می
شوند برای مثال مونوگلیسرید و اسیدهای چرب به تری گلیسرید تبدیل می شوند سپس از شبکه آندوپالسمی لیپوپروتئینی جوانه می زند به نام
کیلومیکرون (ذرههایی شامل تری گلیسیرید ،فسفولیپیدها ،کلسترول و پروتئین) کیلومیکرون به جسم گلژی فرستاده می شود حاال از این جا به بعد
جسم گلژی همه کاره است جسم گلژی کیلومیکرون را به طرف غشاء پالسمایی می فرستد و در نهایت این لیپوپروتئین به مایع بین سلولی اگزوسیتوز
می شود (مصرف انرژی) سپس این کیلومیکرون از منافذ مویرگ لنفی گذشته(بدون مصرف انرژی) و وارد این مویرگ می شود .مویرگ های لنفی
به رگ لنفی پیوسته این رگ لنفی بدون اینکه بخواهد راه کبد را بگذارند ،کیلومیکرون ها را وارد بزرگ سیاهرگ زبرین می کند سپس کیلومیکرون
ها همراه با خون موجود در سیاهرگ زبرین وارد دهلیز راست شده سپس بطن راست در ادامه سرخرگ ششی سپس سیاهرگ های ششی و بعد از
ورود به دهلیز چپ به بطن چپ وارد شده و از آنجا به آئورت رفته و از آئورت به طرف کبد و بافت ماهیچه ای می رود.

6

:7

آزمونهای زیست لیموترش

14

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 3

با توجه به شکل کتاب در سی یاخته های تر شح کننده ا سید معده به سلولهای کناری ه ستند اندازه بزرگتری ن سبت به سایر سلولهای درون
حفرات معده دارند.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1مو سین تو سط یاخته تر شح کننده ماده مخاطی تر شح می شود ،دقت کنید یاختههای پو ش شی سطحی با تر شح بی کربنات در قلیایی
کردن مخاط چسبنده معده نقش دارد.
گزینه  )2فراوانترین غدههای حفرات معده غدد اصلی هستند ( نه غدد کناری که عامل داخلی را ترشح میکنند)
گزینه  )4لیپاز توسط یاخته اصلی ترشح میشود ،یاختههای کناری با ترشح عامل داخلی سبب افزایش جذب ویتامین  B12میشوند.

m

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و مفهمومی ،دامدار
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مبحث سوال  :گوارش در معده ()102

سطح سوال  :نسبتا سخت

گزینه 3

h.

co

لیپوپروتئین پرچگال  HDL :و لیپوپروتئین کمچگال  LDL :افزایش نسبت  HDLبه  : LDLبه نفع سالمتی فرد است.
 .aمصرف بیش از حد کلسترول سبب کاهش این نسبت میشود.
 .bمصرف چربیهای غیراشباع سبب افزایش این نسبت میشود.
 .cافزایش تحرک فرد سبب افزایش این نسبت میشود.
 .dکاهش وزن فرد سبب افزایش این نسبت میشود.
کیلومیکرونها بعد ًا همراه با لنف ،به خون وارد لیپیدهای آن در کبد یا بافت چربی ذخیره میشوند.
در کبد از این لیپیدها مولکولهای لیپوپروتئین (ترکیب انواع لیپید و پروتئین) ساخته میشود که انواع لیپیدها را در خون به بافت منتقل میکنند.

rs

گروهی از لیپوپروتئینها کلسترول زیادی دارند :لیپوپروتئین کم چگال ) (LDLو

نکته  :انواعی از لیپو پروتئین ها وجود دارد :

to
o

در گروهی دیگر ،پروتئین از کلسترول بیشتر است :لیپوپروتئین پرچگال ).(HDL
کلسترول لیپوپروتئینهای گروه اول به دیوارة سرخرگها میچسبد و به تدریج مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود میکند .در مقابل ،لیپوپروتئینهای گروه
دوم ،کلسترولی که رسوب کردن در دیوارة سرخرگ را آغاز کرده است ،جذب میکنند .در نتیجه ،زیاد بودن لیپوپروتئین پر چگال نسبت به کم چگال،
احتمال رسوب کلسترول در دیوارة سرخرگها را کاهش میدهد .مصرف چربیهای اشباع ،چاقی ،کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلسترول ،میزان
لیپوپروتئینهای کم چگال را افزایش میدهد.

lim
oo

لیپوپروتئین خیلی کم چگال  :گروهی از لیپو پروتئین ها که کلسترول از پروتئین بیش تر است.

لیپوپروتئین کم چگال  :گروهی از لیپوپروتئین ها که کلسترول زیادی دارند .لیپوپروتئین های کم چگال به دیواره سرخرگ ها می چسبد و به
تدریج مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود می کند.

لیپو پروتئین پرچگال  :گروهی دیگر از لیپوپروتئین ها که در این ها پروتئین از کلسترول بیش تر است .لیپوپروتئین ها پرچگال  ،کلسترولی که
رسوب کردن در دیواره سرخرگ را آغاز کرده است جذب می کنند( .پس به نفع انسان است).
تذکر  :خود کیلومیکرون هم نوعی لیپوپروتئین محسوب می شود.

حواستان باشد :

در  LDLو  HDLمقادیری از پروتئین  +کلسترول  +تری گلیسرید وجود دارد.
 LDLو  HDLدر سلول های پوششی کبد ساخته می شوند و به سایر بافت های بدن منتقل می شوند.
حواستان باشد :

در کیلومیکرون مقادیری از پروتئین  +فسفولیپید  +کلسترول  +تری گلیسرید وجود دارد.
کیلومیکرون در سلول های پوششی روده(واجد ریزپرز) ساخته می شود و به کبد و بافت چربی منتقل می شود.
ترکیب  :تنگ شدن سرخرگ توسط  LDLمنجر به افزایش فشار خون می شود افزایش فشار خون مزمن می تواند باعث ناراحتی های قلبی
شود( .زیست دهم  -فصل )4

ویژه آزمون مرحلــه  3آذر قلم چی
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گزینه 4

ترشح صفرا با ورود کیموس به دوازدهه صورت میگیرد ،و در زمان فعالیت شدید دستگاه گوارش است.
بررسی سایر گزینه ها :
گزینه  )1در مرحله خاموشی نسبی ،بنداره ابتدایی مری بسته است و مانع از ورود هوا به داخل آن شود.
گزینه  )2در هنگام فعالیت شدید دستگاه گوارش ،بر اثر فعالیت اعصاب خودمختار (پاراسمپاتیک) ترشحات غدد بزاقی افزایش یابد.
گزینه  )3در هنگام فعالیت شدید دستگاه گوارش ،اتساع لوله گوارش با ورود غذا سبب تحریک یاختههای عصبی دیواره شود.

17

گزینه 2

در پرندگان پیش از سنگدان ،معده است که در این اندام در انسان شیره گوارشی حاوی آنزیمهای پروتئاز ترشح میکند.
بررسی سایر گزینه ها :

m

گزینه  )2بخشی که قبل از معده قرار دارد ،چینهدان است که در ملخ چینه دان مواد گوارش یافته (نیافته) را ذخیره و نرم میکند.
گزینه  )3در پرندگان پس از سنگدان روده قرار دارد که در گاو (ن شخوارکنندگان) محل گوارش شیمیایی و جذب موادغذایی میبا شد ،در گاو آغاز
گوارش شیمیایی در معده (چهار قسمتی) صورت میگیرد.

co

گزینه  )4در پرندگان پس از معده ،سنگدان داریم ،که سنگدان در کرم خاکی جذب مونومرهای مواد غذایی را انجام نمیدهد.

گوارش در پرنده

دهان  :غذا ابتدا وارد دهان می شود.

h.

مری  :غذا از طریق مری وارد چینه دان می شود.

چینه دان  :غذا از مری وارد چینه دان می شود و پس از ذخیره موقتی وارد
معده خواهد شد.

rs

نکته  :چینه دان بخش بسیار حجیمی است که قسمتی از کبد مجاور آن قرار
گرفته است.
نیاز خود را تامین کند.

to
o

نکته  :چینه دان به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه انرژی مورد

معده  :غذا از چینه دان وارد معده می شود و آنزیم های گوارشی بر روی آن ترشح می شوند.
نکته  :در پرنده دانه خوار معده نسبت به چینه دان و سنگدان کوچک است.

lim
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سنگدان  :غذا از معده وارد سنگدان می شود .سنگدان بخش حجیمی است
(البته نه به حجیمی چینه دان)

نکته  :سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل میشود و دارای ساختاری ماهیچهای است .سنگریزههایی که پرنده میبلعد ،فرآیند آسیاب کردن
غذا را تسهیل میکنند.پس در سنگدان گوارش مکانیکی غذا اتفاق می افتد.

تذکر  :اگر به شما بگویند در هر جانور دارای سنگدانی  ،این ساختار از بخش عقبی معده تشکیل شده است .شما بگویید نادرست است زیرا
کرم خاکی سنگدان دارد اما معده ندارد.

نکته :مواظب باشید اوالً همه ی پرندگان دانه خوار نیستند اما از طرفی باید مواظب باشیم که پرندگان دانه خوار لولهی گوارشی مانند آنچه کتاب
درسی توضیح داده است دارد .یادمان باشد سنگدان به گوارش مکانیکی غذا کمک میکند در حالی که چینهدان به گوارش مکانیکی غذا کاری
ندارد.
نکته  :کبد پرنده دانه خوار نزدیک سنگدان است.

روده
در نهایت غذا از سنگدان وارد روده می شود و آنزیم های گوارشی ترشح و روی آن تاثیر می گذارند و آن را به مواد قابل جذب تبدیل می کنند .آن
چه قابل جذب است از سلول های روده گذشته و وارد شبکه مویرگی می شود و آن چه گوارش نیافته است وارد روده بزرگ می شود تا آب و یون
های آن جذب شوند و در نهایت مدفوع از طرق مخرج دفع می شود.
نکته  :کبد به روده متصل است.
نکته  :روده پیچ و تاب زیادی خورده است .
نکته  :انتهای روده بزرگ به طرف پایین است.
نکته  :چینه دان  ،معده  ،سنگدان و کبد نسبت به روده باریک باالتر قرار گرفته اند.
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

بررسی تک به تک گزینهها:
مورد اول) سه نوع پروتئین در غشای یاخته در در ارتباط با انتقال گلوکز
نقش دارند :
 )1پروتئین انتقالی که گلوکز را در جهت شیب غلظت سدیم وارد یاخته میکند.
 )2پروتئین کانالی که گلوکز را در جهت شیب غلظت با انتشار تسهیل شده وارد فضای
میان یاختهای میکند.
 )3پروتئین پمپ سدیم-پتاسیم
در این میان تنها پمپ سدیم –پتاسیم با مصرف انرژی  ATPفعالیت میکند .رد گزینه

m

مورد دوم) پمپ سدیم -پتا سیم و پروتئین انتقالی که سدیم و گلوکز را از طریق همانتقالی وارد یاخته میکند ،دو ماده را همزمان جابهجا
میکنند ولی پروتئین کانالی فقط گلوکز را عبور میدهد .رد گزینه

co

مورد سوم) پمپ سدیم پتاسیم برخالف دو نوع پروتئین غشایی دیگر ،گلوکز را عبور نمیدهد.

رد گزینه

مورد چهارم) پمپ سدیم-پتاسیم برخالف دو پروتئین انتقالی ،در خالف جهت شیب غلظت سدیم ،عمل میکند.

h.
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گزینه 1

رد گزینه

بررسی سایر گزینه ها :

rs

در نشخوارکنندگان ،درون شیردان آنزیمهای گوارشی از یاختههای پوششی ترشح می شوند ،سیرابی قبل از شیردان قرار دارد و درون آن گوارش
میکروبی صورت میگیرد.

گزینه  )3در روده باریک ،مواد غذایی جذب شبکهی مویرگی

میشوند ،دقت کنید هیچ یک از بخشهای معده گاو ،آنزیم سلوالز
ترشح نمیکند.
این آنزیم توسط میکروبهای درون لوله گوارش در بخش سیرابی
و نگاری ترشح میشود.

گزینه  )4درون شیردان ،گوارش آنزیمی مواد غذایی آغاز میشود،
در بار اول مواد غذایی درون نگاری ،به صورت توده مشاهده شده و
در بار دوم به صورت مایع دیده میشود.

20

گزینه 2
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گزینه  )2بعد از اینکه مواد غذایی برای بار دوم وارد دهان شدند،
در هزارال ،آبگیری مواد غذایی انجام میپذیرد.

هم در هیدر و هم در پارامسی ،گوارش درون یاختهای توسط کافندهتن صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در پارامسی ،محتویات کریچی دفعی (نه خود کریچه) از طریق منفذ از یاخته دفع میشود.

گزینه  )3در هیدر ،کیسه گوارشی مشاهده میشود که تنها یک سوراخ برای ورود و خروج مواد وجود دارد( .پارامسی فاقد این ویژگی است)
گزینه  )4در پارامسی ،مواد گوارش یافته (نه نایافته) از کریچه گوارشی خارج میشوند.

جانداران دارای حفره گوارشی :
بی مهرگانی مانند مرجانها (از جمله هیدر) و برخی کرم های پهن (پالناریا) حفره گوارشی دارند.
در مرجانیان مثل هیدر آب شیرین ،کیسة گوارشی که فضای داخلی آن را حفره گوارشی می توانیم بنامیم پر از مایعات عالوه بر گوارش ،وظیفة
گردش مواد در چترو و بازوهای جانور کمک میکند.
در کرمهای پهن آزادزی مثل پالناریا ،انشعابات آن به تمام نواحی بدن نفوذ میکند به طور که فاصلة انتشار مواد تا یاختهها بسیار کوتاه است .در
این جانوران حرکات بدن به جابهجایی مواد کمک میکند(البته پالناریا کیسه گوارشی ندارد ولی حفره گوارشی دارد( .فصل4گفتار )4این حفره
فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد .گردش مواد نیز درون همین کیسه و انشعابات آن انجام میشود.

ویژه آزمون مرحلــه  3آذر قلم چی

آزمونهای زیست لیموترش

یاختههایی این حفره ،آنزیمهای ترشح می کنند(اگزوسیتوز می کنند و می دانید که اگزوسیتوز با مصرف انرژی همراه است)
که فرآیند گوارش برون یاختهای را آغاز می کنند لذا ماده غذایی که درون این کیسه است دچار هیدرولیز شدن می شود البته این تجزیه کامل و عالی
نیست بلکه غذا خردتر و کوچک تر می شودیاختههای دیگر این حفره ،مواد مغذی را با بیگانه خواری (فاگوسیتوز) دریافت میکنند(فاگوسیتوز نوعی
اندوسیتوز است پس با مصرف انرژی همراه است) وفرآیند گوارش درون یاختهای را در کُریچههای غذایی ادامه میدهند .در بیگانه خواری ،ذرات با
تشکیل یک کیسة غشایی در غشا ،به یاخته وارد میشوند.
نکته  :حفره گوارشی فقط متعلق به مرجان ها هست جمله نادرستی است زیرا پالناریا نیز حفره گوارشی دارد.

m

توجه  :گروهی از یاخته ها آنزیم به حفره گوارشی ترشح می کنند و گروهی دیگر کار گوارش درون سلولی را انجام می دهند.
گوارش در هیدر (از گروه مرجانیان)
 )1ورود ماده غذایی به درون کیسه گوارشی با کمک بازوها (با مصرف انرژی)
 )2ترشح آنزیم از سلول ها و تاثیر آن ها بر ماده غذایی(با مصرف انرژی)
 )3کوچک تر شدن و خرد شدن ماده غذایی
 )4ورودماده غذایی کوچک تر به درون سلول وانجام گوارش درون سلولی(با مصرف انرژی)
گوارش برون سلولی در هیدر همراه هیدرولیز ناقص است( .در طی هیدرولیز کامل مواد

co

غذایی به مونومر تبدیل میشود ولی در طی هیدرولیز ناقص مواد غذایی به تکههایی
تبدیل میشود و مونومر ایجاد نمیشود).
نکته  :هیدر گوارش برون سلولی دارد اما لوله گوارش ندارد.

h.

چندتا مطلب

 -1در طی گوارش درون سلولی همواره مواد غذایی به مونومر تبدیل میشود و
هیدرولیز کامل رخ میدهد.

نگاهی دقیق تر به شکل هیدر
)a
)b
)c
)d

تعدادی بازوها با اندازه های مختلف در اطراف دهان دارد.
یک منفذ برای خروج و ورود مواد هست (می توان گفت دهان همان مخرج هم هست!)
الیه بیرونی یک ردیف سلول حدوداً مکعبی شکل است که تاژک ندارند.
الیه درونی یک الیه سلول حدوداً استوانه ای شکل است که سلولهای تاژک دار در همین الیه وجود دارد این سلولهای تاژک دار به واسطه تاژک خود در
مخلوط کردن آنزیمها با مواد غذایی نقش دارند از همین رو الیهای درونی در گوارش نقش مهمی دارد.
در الیه بیرونی و در الیه درونی سلول ها کامالً هم اندازه نیستند.
در حفره گوارشی خبری از خون و  ...نیست.
سلول هایی که آنزیم ترشح می کنند و کار گوارش درون سلولی را انجام می دهند همان استوانه ای شکل ها هستند.
سلول های مکعبی و استوانه ای هر دو با محیط در ارتباط هستند.
فاصله بین سلولی  ،سلول های مکعبی و استوانه ای هیدر بسیار کم است.
دارای شبکه عصبی است یعنی ساختاری پراکنده از نورون ها( .زیست یازدهم فصل تنظیم عصبی)
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)e
)f
)g
)h
)i
)j
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 -2در طی گوارش (چه برون سلولی و چه درون سلولی) هیچگاه  ATPتولید نمیشود اما گرما تولید میشود.
 -3همهی انواع گوارش در محلهایی صورت میگیرد که به مولکولهای زیستی خود جاندار آسیب نرسد.
 -4برخی سلول های هیدر تاژک ندارد و برخی دو تاژک دارند.
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