فصل 1

پاسخهای تشریحی

تنظیم عصبی

فصل اول

تنظیم عصبی

 31 1 Aجالبه که بدونید باید پاراگرافهای اول هر فصل رو هم بخونید! با توجه به شکل مقابل مشاهده میکنید که
برای گرفتن نوار مغزی ،الکترودهای زیادی را به سر متصل میکنند.
گزینۀ ( :)1از زیس�ت ده�م به یاد دارید که بافت عصبی دو ن�وع یاخته دارد .یاخته عصیب ،جریان الکتریکی
ایج�اد میکن�د ولی یاخته پش��تیبان نیز جزء یاختههای مختلف مغزی میباش�د ولی فاقد ق�درت تولید جریان الکتریکی
اس�ت | .گزینۀ ( :)2در نوار مغزی ،فقط فعالیت الکتریکی مغز ثبت میش�ود | .گزینۀ ( :)4با نوار مغزی ،برخی بیماریهای
مغ�زی تش��خیص داده میش�ود که خیل�ی از آنها نیز درمان نمیش�وند .در حقیق�ت نوار مغزی درم�ان نمیکند ولی به
تشخیص بیماری کمک میکند.
 22 2 Cموارد (ج) و (د) نادرست میباشند (خب بریم سراغ تستهایی که خیلی رو مختونه! تستهای شمارشی .اینقدر در این کتاب با این تستها برخورد میکنید
)
که دیگه دلتون واسشون تنگ نشه! و از طرفی با تحریک بصلالنخاع حالت تهوع هم از دیدن آنها بگیرید!

الف) درس�ت اس�ت .هر یاخته پیکری هس��تهدار بدن انسان دس�تورالعمل ژنی برای همه صفات انسان را دارد .پس ژن ساخت کالژن در هر یاخته هستهدار
انسان وجود دارد .دقت کنید که این ژن در بافت پیوندی فعال میشود و کالژنسازی را انجام میدهد.

نکته

گویچه قرمز و پالکتها که هسته ندارند ژنهای ساخت این پروتئین را نیز ندارند.

نکته

اسپرمهای طبیعی فقط یک نوع کروموزوم جنسی دارند ،پس برخی ژنها مربوط به صفات جنسی را ندارند( .مثالً اسپرم حاوی کروموزوم  ،Xژنهای روی کروموزوم  Yرا ندارد).

ب) درس�ت اس�ت .در باف�ت عصب�ی ،یاختههای عص�بی ،پیام عصبی تولید میکنن�د و قدرت هدایت آن در طول خ�ود و انتقال آن به یاخته دیگر را دارن�د ولی نوروگلیاها
ً
(یاختههای پشتیبان) اصال پیام عصبی تولید نمیکنند | .ج) نادرست است .در بافت عصبی ،یاختههای پشتیبان ،عالوه بر نقش دفاعی و ایجاد داربست برای یاختههای
عصب�ی ،نق�ش حفظ همایس�تایی در مقدار طبیعی یونها در اطراف یاختههای عصیب را نیز بر عهده دارند | .د) نادرس�ت اس�ت .در محل گ�رۀ رانویه ،هیچ غالف میلینی و
یاختۀ پشتیبانی وجود ندارد.
 43 3 Bاینم یه تس�ت از انواع یاختههای عصبی واس�ه دستگرمی! دقت کن که از
نکات در ش�کل روبهرو خیلی میشه سؤال طرح کرد! یادت باشه که یاختۀ عصبی حسی
یا خودش گیرندۀ حس�یه و یا از گیرندۀ حس�ی پیام رو ورمیداره میاره .این پیام رو یا به
یاختۀ عصبی رابط میده و یا مس�تقیم به یاختۀ حرکتی منتقل میکنه! بعد یاختۀ عصبی
راب�ط ،همواره بین دو یاختۀ عصبی حس�ی و حرکتی ق�رار داره! در آخر هم یاختۀ عصبی
حرکت�ی از ی�ک ط�رف ب�ا یاختۀ عصب�ی قبل�ی و از ط�رف دیگر ب�ا ان�دام عملکننده
(غدد یا ماهیچه) ارتباط داره!

نکته هر سه نوع یاختۀ عصبی ،دارای یک آکسون هستند (نادرستی گزینۀ ( .))1هر نوع
یاختۀ عصبی میتواند میلین داش�ته باش�د (نادرس�تی گزینۀ ( .))2یاختۀ عصبی حس�ی
میتواند با یاختۀ عصبی رابط یا حرکتی سیناپس ایجاد کند (نادرستی گزینۀ (.))3

 44 4 Bفقط موارد (ب) و (د) در مورد یاختۀ پشتیبان که مدنظر متن سؤال است ،صحیح میباشد (دقت کنید در پرسشهایی که در متن سؤال عبارتی وجود دارد،
اگر تشخیص غلطی در مورد آن بدهید ،قطعاً تست را اشتباه خواهید زد!).

الف) نادرست است .یاختههای پشتیبان ،غیرعصیب و میلینساز هستند و برخالف یاختههای عصبی ،تحریکپذیر نیستند | .ب) درست است .میلین حاصل
ً
از افزایش حجم و پیچیدن یاختههای پش�تیبان ،در اطراف تارهای رش�تهای بس��یاری از یاختههای عصبی را عایق میکند .البته یاختههای عصبی که کامال در بخشهای
خاکس�تری قرار دارند ،فاقد میلین میباش�ند | .ج) نادرس�ت اس�ت .یاختۀ پش�تیبان هیچگاه به دور جمس یاختهای یاختۀ عصبی نمیپیچد و آن را عایقبندی نمیکند| .
د) درست است .یاختۀ پشتیبان مسئول هومئوستازی مایع اطراف یاختۂ عصیب و دفاع از آنها میباشد (مایع اطراف یاختۀ هر بافت ،محیط زندگی یاختههای آن است).

 15 5 Aخب راستی از شکل چطور سؤال طرح میکنن! اینطوری مدل آسونشه!
در ش�کل مورد نظر( ،الف) یاختۀ پش�تیبان و (ب) مع�رف یاختۀ عصبی
اس�ت .در باف�ت عصبی ،ه��ر دو ان��واع گوانگون دارن��د ولی تع�داد یاختۀ
پش�تیبان از یاختۀ عصبی بیش�تر ب�ا اندازه کوچکتر میباش�د .در بافت
عصب�ی ،یاختهه�ای پش�تیبان ایجادکنن�دۀ میلی�ن و داربس�ت اس�تقرار
یاختههای عصبی میباش�ند (نادرس�تی گزینهه�ای ( )2و ( .))4از طرفی
هر دو نوع یاختۀ بافت عصبی ،تکهستهای بوده و انواع گوناگون دارد.

 26 6 Cدر بافت عصبی ،یاختههای پش�تیبان (نورولگیا) به تعداد بیش�تر و یاختههای عصبی به تعداد کمتر وجود دارند .موارد (الف) و (ج) عبارت را به نادرس�تی
تکمیل میکنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .یاختههای پش�تیبان (نورولگیا) قادر به هدایت پیام عصبی در طول خود نیس�تند | .ب) درس�ت است .یاختههای پش�تیبان (نورولگیا) و
عصبی دارای انواع متعدد و گوناگونی هس�تند که یاختههای عصبی ش�امل حس�ی ،رابط و حرکتیاند | .ج) نادرس�ت اس�ت .گروهی از یاختههای پش�تیبان قادرند به دور
بسیاری از رشتههای عصبی بپیچند (مثالً نمیتوانند دور جسم یاختهای بپیچند) | .د) درست است .یاختههای بافت عصبی ،اکسیژن و مواد مغذی را از محیط زندگی خود (مایع
بینیاختهای) میگیرند.
( 37 7 Aدر این تس��تهایی که ترتیب موارد رو میخواد خیلی دقت کن که کدوم موارد در متن س��ؤال معنی داره! البته در این س��ؤال هر  4عبارت معنی داره!).
در یک یاختۀ عصبی ،ابتدا انرژی محرک باید در حدی باشد که به جریان عصبی تبدیل شود .سپس جریان عصبی در طول یاختۀ عصبی هدایت میشود تا اینکه به پایانۀ
آکسون برسد .در پایانۀ آکسون انتقال جریان عصبی توسط انتقال دهندهها به یاختۀ عصبی یا یاختۀ بعدی رخ میدهد.

نکته

ب) میباشد.
ج
الف
مسیر درست در یک یاختۀ عصبی( ،د
ً
ً
 38 8 Bخب جدیدا تس�تهای کنکور حقۀ جدیدی میزند که فقط اونایی که به کتاب درس�ی مس�لطن و جزوهخون نیستن میتونن موفق بشن .جدیدا طراحها توو
متن س�ؤال یک ابهام قرار میدن که اول ش�ما باید تش�خیص درس�ت بدید و بعد بتونید وارد گزینهها بشین! منظور متن این س�ؤال انواعی از یاختههای پشتیبان است که
وظیفۀ ایجاد داربس�ت برای یاختههای عصبی دارند .دقت کنید که یاختههای پش�تیبان انواع گوناگونی دارند که برخی نقش دفاعی ،برخی میلینس�ازی و برخی ایجاد
داربست و یا همایستایی میکنند .همۀ یاختههای پشتیبان روی یاختۀ عصبی قرار دارند (رد گزینههای ( )2( ،)1و (.))4

نکته

دقت کنید که یاختۀ پشتیبانی که وظیفۀ ایجاد داربست برای بافت عصبی دارد ،دیگر به میلینسازی نمیپردازد (علت نادرستی گزینۀ (.))3

ً
یه نمونۀ دیگر از س�ؤاالت ،س�ؤاالت مقایس�هایه که برخالف و همانند داره! در این سؤاالت همیشه یادت باشه که نقطهچینها و نکات جملۀ آخر سؤال حتما
49 9 A
ً
ویژگی ،اولین مورد س�ؤال اس�ت .یعنی مثال در این س�ؤال دوات نقطهچین آخر ،باید ویژگی «یاختۀ عصبی» باش�ه که در اول س�ؤال ذکر ش�ده .یاختۂ عصیب یک یاخته کامل
میباش�د که دارای همه نوع مواد آلی اس�ت ولی منظور قس�مت دوم سؤال ،غشای یاختۀ پشتیبان اس�ت که حاوی فسفولیپید ،پروتئین و هیدرات کربن (قند) میباشد.
ریبوز و دئوکیسریبوز در ساختار نوکلئوتیدها و در دان و رانهای یاخته وجود دارد.

ً
نکته بهطور مثال دقت کنید که یاختۀ عصبی ،قطعا پروتئین و کربوهیدرات دارد (حداقل در غش��ای خود که دارد) .پس گزینههای ( )2و ( )3بدون مقایس�ه کردن با قس�مت
دوم سؤال رد میشوند.
 21 10 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
ً
خ�ب ق�رار بود اول ببینی ،متن س�ؤال چی میگه! قطع�ا میدانید که در بافت عصب�ی ،فقط یاختههای عصیب
ویژگی هدایت و انتقال پیام دارند.
الف) نادرس�ت اس�ت .یاختههای عصبی برحس�ب اینکه حس�ی ،حرکتی یا رابط باش�ند فعالیت
مختلفی در انتقال پیام عصبی دارند ولی پش��تیباین وظیفۀ یاختههای پش�تیبان یا نوروگلیا است | .ب) نادرست
اس�ت .در ش�کل میبینید که یاختۀ عصبی حسی ،دندریت دراز دارد ولی غالف میلین هم در آکسون و هم در
دندریت آن وجود دارد .در این یاختههای عصبی ،آکسون و دندریت از یک نقطه جسم یاختهای خارج شدهاند
و پیام را به مراکز عصبی مغز و نخاع میبرند | .ج) درس�ت اس�ت .یاختۀ عصبی رابط ویژه مغز و نخاع اس�ت که فقط با یاختههای عصبی حس�ی و حرکتی رابطه سیناپسی
(همایه) دارند | .د) نادرس�ت اس�ت .از همین اول کار دقت کنید که ماهیچهها برای انقباض به پیام عصبی تحرییک نیاز دارند ،برای به اس�تراحت درآمدن ،فقط کافی است
ک�ه یاخت�ۀ عصب�ی به آنها نگاه کند و پیامی به آنها صادر نکند .آن موقع ماهیچه نیز از رو میرود و به اس�تراحت درمیآید (پس ماهیچهها برای به اس��تراحت درآمدن ،از
یاختۀ عصبی پیامی دریافت نمیکنند!).
 31 11 Bدیگه انواع مختلف طرح سؤاالت رو گفتم .حاال بریم بررسی یکییکی آنها!

در بافت عصبی دو نوع یاختۀ عصبی و پش�تیبان (غیرعصبی) وجود دارد .در یاختههای عصبی ،دندریتها و جمس یاختهای میتوانند پیام را دریافت کنند ولی سوختوس��از

یاخته فقط در جمس یاختهای صورت میگیرد (علت نادرستی گزینۀ (.))3
ً
گزینۀ ( :)1کامال در مورد یاختههای پش�تیبان و توانایی تقس�یم شدن آنها صحیح میباش�د | .گزینۀ ( :)2برخی یاختههای پشتیبان ،روی رشتۀ عصبی میلین
میس�ازند و س�بب افزایش س�رعت هدایت پیام عصبی در یاختههای عصبی به صورت جهش�ی میشوند | .گزینۀ ( :)4هر س�ه نوع یاختۀ عصبی در بدن میتوانند فاقد یا
ً
واجد میلین باشند .مثال یاختههای عصبی رابط واقع شده در مادۀ سفید مغز و نخاع برخالف آنها که در مادۀ خاکستری قرار دارند ،واجد میلین میباشند ولی دقت کنید
که همین یاختههای عصبی رابط موجود در مادۀ خاکستری نیز ،یاختههای پشتیبان دیگری برای دفاع و حفظ هومئوستازی دارند ولی یاختۀ پشتیبان میلینساز ندارند.
 11 12 Bموارد (الف) و (د) عبارت را به درستی تکمیل میکنند.

نکته در م�ورد درس�تی (ال�ف) و (د) غالف میلین هیچگاه در اطراف جس�م یاختهای یاختههای عصبی و انتهای آکس�ون یا ابتدای دندریت آنه�ا وجود ندارد چون میلین
عایق اس�ت و اگر روی آنها که هس��ته ،سوختوس��از یاخته و دریافت یا انتقال پیام را بر عهده دارند قرار بگیرد ،یاختۂ عصیب منیتواند پیام را به شکل مناسب در خود هدایت کند
و انتقال دهد.

عبارت (ب) در مورد آکسون کوتاه یاختۀ عصبی حسی ،عبارت (ج) در مورد آکسون و دندریت میلیندار یاختۀ عصبی حسی رد میشوند.

3

یبصع میظنت
4

 11 13 Bفقط مورد (ج) صحیح است .با توجه به شکل که یاختۀ عصبی حسی را نشان داده است ،اگر خوب دقت کنید فقط در یاختۂ عصیب حیس ممکن است آکسون
ً
و دندریت از یک محل جسم یاختهای خارج شوند .حتما میدانید یاختۀ عصبی حسی آورندۀ پیام به مراکز عصبی است ولی در طول خود ،پیام را هدایت میکند نه منتقل!
(نادرس�تی ب) .در م�ورد عب�ارت (د) دقت کنید که یاختۀ عصبی حس�ی میتواند پیام خ�ود را به یاختۀ عصبی رابط یا حرکتی منتقل کند (در ش�کل نخاع این موضوع
مشخص است) .از طرفی این یاختۀ عصبی میتواند آکسون و دندریت واجد میلین داشته باشد (نادرستی الف).

لوا لصف

نکته در ش�کل مشاهده میکنید که فقط در یاختۀ عصبی
حس�ی ،پی�ام دریافتی چن�د دندریت با هم یکی ش�ده و
توس�ط یک رش�تۀ میلی�ندار به جس�م یاخت�های منتقل
میشود (درستی ج).
 11 14 Cموارد (ب) و (د) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.

نکته محیط داخیل بدن را اب محیط داخیل یاخته اشتباه نگیرید ،محیط داخلی بدن شامل مایع خارج یاخته (مایع بینیاختهای یا میانبافتی) ،خون و لنف میباشد ولی محیط
داخلی یاخته همان سیتوپالسم است.
نکته کانال دریچهدار سدیمی به سمت بیرون یاخته یا همان مایع میانبافتی (محیط داخلی بدن) و کانال دریچهدار پتاسیمی به سمت محیط دروین یاخته (سیتوپالسم) دریچه
دارد ولی کانالهای فاقد دریچه یا نشتی هیچ دریچهای ندارند.
ً
نکته در تستها دقت کنید وقتی صحبت از هر کاانیل میشود باید هم کانالهای دریچهدار و هم کانالهای نشتی که دریچه ندارند را در نظر بگیرید .مثال وقتی میگوید
کانالی که در سطح خارجی دریچه ندارد ،هم نشتیها و هم دریچهدار پتاسیمی را میتوان در نظر گرفت.
الف) درس�ت اس�ت .کانالهای نش�تی و دریچهدار پتاس�یمی مدنظر هس�تند که در ش�روع پتانس�یل عمل تغییر حالت نمیدهند | .ب) نادرس�ت اس�ت.
کانال دریچهدار س�دیمی در ش�روع پتانس�یل عمل ابز میش�ود | .ج) درست است .کانال دریچهدار سدیمی در حداکثر یا قله پتانس�یل عمل بسته میشود و سپس کانال
دریچهدار پتاس�یمی باز میش�ود | .د) نادرست است .اگر کانالهای نش�تی را در نظر بگیریم که فاقد دریچه هستند چون همواره باز میباشند ،یونهای سدیم یا پتاسیم را
عبور میدهند.
( 31 15 Bالف) بیانگر غالف میلین عایق یا همان یاختۀ پش�تیبان اس�ت که حاوی هسته ،فسفولیپید و پروتئین میباشد.
(ب) نیز معرف آکس�ون یا دندریت میلیندار میباش�د که هسته ندارند .در این سؤال دقت کنید که بخش سفید یا داخلی
ً
مغز مدنظر بوده است که حاوی بخش میلیندار است .پس قطعا منظور سؤال بخش رشتۀ عصبی و بدون هسته میباشد.
در بخ�ش س�فید اعصاب مرک�زی ،میلین روی آکس�ون و دندریت هر یاختۀ عصب�ی قرار دارد (نادرس�تی گزینۀ ( ))1که
میتوانند رشتههای کوتاه یا دراز باشند (نادرستی گزینۀ (.))2
همانطور که میدانید ،یاختۀ پشتیبان نقش محافظت ،دفاعی و حفظ همایستایی برای یاختۀ عصبی را برعهده دارد (نادرستی گزینۀ (.))4
 11 16 Bدر یاختۀ عصبی رابط و حرکتی برخالف نوع حسی ،چندین دندریت به جسم یاختهای متصلاند.
گزینۀ ( :)2هم در یاختۀ عصبی حس�ی ،هم در یاختۀ عصبی حرکتی و رابط ،آکس�ون در انتهای خود انش�عاباتی دارد | .گزینۀ ( :)3هر س�ه نوع یاختۀ عصبی
میتوانند میلیندار یا بدون میلین باش�ند ولی جس�م یاختهای آنها هیچگاه میلین ندارد | .گزینۀ ( :)4یاختۀ عصبی  -حرکتی میتواند پیام عصبی را به یاختۀ غیرعصبی از
نوع غدد یا ماهیچه منتقل کند.
ً
 11 17 Bموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند .این تست کامال مطابق با متن کتاب درسی است!
الف) نادرس�ت اس�ت .در بافت عصبی ،یاخته غیرعصبی (پش��تیبان) قدرت ایجاد پیام عصبی ندارد | .ب) درست است .به دلیل اختالف مقدار یونهای دو
سوی غشا ،بار الکتریکی و اختالف پتانسیل الکتریکی به وجود میآید.
ج) نادرست است.

نکته

در هنگام پتانسیل عمل ،در قسمتی که اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاختۀ عصبی ،صفر میشود ،تفاوتی بین پتانسیل دو طرف غشا وجود ندارد.

 31 18 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) دربارۀ جسم یاختهای یاختۀ عصبی حسی که مدنظر سؤال است ،نادرست میباشند.
البته اب عرض پوزش این تست یه کمی نگاه به آینده داره!

نکته ژنهای تنظیمکنندۀ فعالیت یاختهای در هس��ته وجود دارند .از طرفی در س�ال بعد میخوانید که هر پروتئینی از روی  mRNAس�اخته میش�ود .چون درون هس�ته
یاختهها در اثر عمل رونویس�ی از روی  DNAمولکول  mRNAس�اخته میش�ود .پس منظور س�ؤال ،قس�مت هس�تهدار یاختۀ عصبی یعنی جمس یاختهای میباش�د .جسم
ً
یاختهای همانند دندریت قدرت دریافت پیام عصبی دارد (نادرستی الف) .از طرفی جسم یاختهای در هیچ یاختۀ عصبی میلین ندارد (نادرستی ب) و حتما میدانید که جسم
توساز هر یاختۀ عصبی میباشد (درستی د).
یاختهای انتهای رشتهای ندارد بلکه به رشتههای دندریتی و آکسونی متصل میباشد (نادرستی ج) .این بخش مسئول سوخ 
 41 19 Aش�کل کانال نش�تی پتاس�یمی را نش�ان میدهد که همواره ابز یمابش��د .این کانال انرژی زیس�تی مصرف نمیکند و
دریچهای ندارد ولی برای عبور پتاسیم عمل میکند .کانال موجود فاقد دریچه بوده و در جهت یکسان کردن مقدار پتاسیم در دو
سوی غشا در جهت شیب غلظت پتاسیم فعالیت میکند.
نکته در انتش�ار ،انرژی جنبش�ی مولکولها نقش دارند ولی انرژی زیستی که رایجترین آن  ATPمیباشد ،طی واکنشهای انتشاری
مصرف نمیشود.

 12 20 Cمتن سؤال در مورد کل پتانسیل آرامش است و فقط مورد (الف) نادرست میباشد.

توساز زنده
الف) نادرست است .یاختهای که در پتانسیل آرامش قرار دارد فعالیت عصیب ندارد ولی دارای سوختوساز یا متابولیسم میباشد (یاخته بدون سوخ 

نمیباشد!!) | .ب) درست است .در پتانسیل آرامش ،سدیم و پتاسیم از کانالهای نشیت در جهت شیب غلظت با انتشار تسهیل شده عبور میکنند ولی در این هنگام این
دو یون از پمپ س�دیم  -پتاس�یم و در خالف جهت ش�یب غلظت با انتقال فعال نیز عبور میکنند | .ج) درست است .کانالهای نشتی فاقد دریچه ،به پتاسیم نفوذپذیرتر
از س�دیم هس�تند ولی پمپ س�دیم  -پتاسیم در هر بار فعالیت سه یون س�دیم را خارج و دو یون پتاسیم وارد میکند | .د) درست است .در فعالیت پمپ سدیم  -پتاسیم،
عمل هیدرولیز (آنزیمی)  ATPدر سطح درونی غشا صورت میگیرد که نتیجۀ آن تولید  ADPو  Piمیباشد .در این حالت ابتدا سه یون سدیم خارج شده و سپس دو یون
پتاسیم به پمپ متصل میشود تا وارد یاخته شود.

سدیم خارج یاخته و غلظت پتاسیم توی یاخته ،بیشتر از فضای بیرون یاخته یا طرف دیگس!
 42 21 Bتوضیح دوستانه :یادت باشه که همواره و در هر حالتی غلظت
ِ
که این وضعیت رو فعالیت پمپ سدیم  -پتاسیم با عبور یونها در خالف جهت شیب غلظت (درستی گزینۀ ( ))1حفظ میکنه!
نکته در هنگام پتانسیل آرامش ،یونهای سدیم و پتاسیم ،میتونن از کاانلهای نشیت فاقد دریچه و همچنین از مپپها عبور کنن ولی یادت باشه که کانالهای دریچهدار در
این موقع بسته هستنها! (دلیل رد گزینههای ( )2( ،)1و (.))3
نکته با دقت در مراحل مختلف پتانسیل آرامش و عمل مشاهده میکنید که سدیم یا پتاسیم از کانالهای نشتی و کانالهای دریچهدار ،با انتشار تسهیل شده در حال عبور
هستند از این نکته متوجه میشوید که همواره مقدار سدیم در بیرون یاخته و پتاسیم در درون یاخته زیاد است (دلیل انتخاب گزینۀ (.))4
 32 22 Aش�کل بیانگر اختالف پتانس�یل منیفِ درون یاخته نس�بت به بیرون میباشد .بیرون یاخته
مثبتتر و داخل منفیتر اس�ت .دقت داش�ته باش�ید که این حالت میتواند بیانگر پتانسیل آرامش و یا
قسمتی از پتانسیل عمل ولی با اختالف منیف درون یاخته باشد (بین صفر و  .) -70در هر دوی این
ً
حاالت ،قطعا پمپهای سدیم  -پتاسیم و کانالهای نشتی فعال میباشند (نادرستی گزینۀ ( .))1در هر
صورت ،پمپها انرژی مصرف میکنند ولی بیشترین فعالیت آنها بعد از پایان پتانس�یل عمل و برای
به تعادل درآوردن مقدار یونهای دو طرف غشا میباشد (نادرستی گزینههای ( )2و (.))4

نکته

در هر حالتی پتاسیم از کانالهای نشتی به خارج یاخته یعنی به محیط درونی یا فضای بافتی میروند( .محیط درونی مجموعه آب میانبافتی ،خون و لنف میباشد).

 42 23 Bفقط در مورد (د) پمپ سدیم  -پتاسیم فعالیت ندارد.

نکته

در مناطقی از غشای یاختۀ عصبی که حاوی میلین است ،یاختۀ مورد نظر عایق میباشد و پمپ و کانال فعالی وجود ندارد .در نتیجه عبور یونها صورت نمیگیرد.

دندریت یاختۀ عصبی حس�ی در بیش�تر قس�متهای خود دارای میلین بوده (درستی د) ولی انتهای آکس�ونها ،ابتدای دندریتها و جسم یاختهای هر یاختۀ عصبی فاقد
میلین میباشند (نادرستی الف و ج) (یاختههای عصبی رابط موجود در قشر مخ که خاکستری است نیز فاقد میلین میباشند (نادرستی ب)).
 22 24 Aشکل پمپ سدیم  -پتاسیم را نشان میدهد که وقتی در قسمت (ب)  ATPرا در
درون یاخته هیدرولیز میکند ،این پمپ به سمت بیرون باز میشود تا سه یون سدیم خارج کند
و س�پس با تغییر ش�کل دو یون پتاس�یم از خارج به جایگاههای آن متصل شود .دقت کنید که
هم خروج س�دیم و هم ورود پتاس�یم توس�ط این پمپ به انرژی حاصل از تجزیۀ  ATPمحتاج
است ،چون هر دو در خالف جهت شیب غلظت منتقل میشوند .البته با هیدرولیز  ،ATPابتدا
س�دیمها خارج و سپس پتاس�یمها وارد یاخته میشوند (یعنی همانتقالی در این پمپ وجود
ن��دارد و همزم��ان دو ماده با هم عبور نمیکنند .در حقیقت ای��ن پروتئینها دو ماده را با هم یا

همزمان منتقل نمیکنند!) (نادرستی گزینههای ( )3( ،)1و (.))4

 12 25 Bموارد (ب) و (د) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.
الف و ج) درس�ت اس�ت .پتاسیم همواره از کانالهای نشتی میتواند به خارج یاخته (محیط داخلی یا همان آب میانبافتی) منتشر شود | .ب) نادرست است.
پمپ س�دیم  -پتاس�یم همواره در یاخته فعال اس�ت و میتواند پتاس�یم را با صرف انرژی وارد یاخته کند (البته هیچاگه انتش��ار یا منتش��ر شدن به انرژی زیس��تی نیاز ندارد) | .د)
نادرست است .کانالهای پروتئینی فاقد دریچه (نشتی) همواره باز هستند و پتاسیم را خارج ولی مقدار کمی سدیم را وارد یاخته میکنند.
 32 26 Cفقط مورد (ب) عبارت را به درستی تکمیل میکند.

وقتی اختالف پتانس�یل دو س�وی غش�ای یاختۀ عصبی از حالت آرامش ( )-70به صفر (عدم اختالف پتانسیل) در پتانسیل عمل برسد ،باید کانالهای دریچهدار سدیمی ابز

شوند (درستی ب) ولی تغییری در کانالهای دریچهدار بسته پتاسیمی (نادرستی الف) و کانالهای نشتی همیشه ابز دیده نمیشود (نادرستی د).

نکته

فعالیت بیشتر پمپ سدیم  -پتاسیم بعد از پایان پتانسیل عمل برای رسیدن اختالف غلظت یونها به حالت آرامش اولیه میباشد (نادرستی ج).
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 32 27 Bفقط مورد (الف) صحیح است .تبدیل پتانسیل عمل به آرامش در اثر بسته شدن کانال دریچهدار پتاسیمى که باز بوده است صورت میگیرد .دریچۀ این کانال فقط
به سمت داخل یاخته یا سیتوپالسم میباشد و دقت کنید که این کانال از نوع نشتی نمیباشد (نادرستی د) و فعالیت آن نیز بدون صرف انرژی صورت میگیرد (نادرستی ب).
نکته محیط داخلی بدن ،مجموعۀ خون ،لنف و مایع بینیاختهای میباش�د که دریچۀ کانال پتاس�یمی به س�مت محیط داخلی نمیباش�د چون به س�مت سیتوپالسم یاخته
است (نادرستی ج).

لوا لصف

 32 28 Aشکل مقابل ،بیانگر پتانسیل آرامش اولیه میباشد که  Aو  Bبه ترتیب کانال دریچهدار سدیمی
با دریچه خارجی بسته و کانال دریچهدار پتاسیمی با دریچه داخیل بسته میباشد .در اثر تحریک یاختۀ عصبی،
ابتدا کانال دریچهدار س�دیمی ( )Aباز میش�ود تا طی شروع پتانس�یل عمل ،نمودار به سمت باال برود.

نکته دقت کنید که در متن س�ؤال عنوان کرده اس�ت ،یاخته مدتی اس�ت در این حالت بوده است یعنی
این قسمت ،پتانسیل آرامشی نیست که پس از پتانسیل عمل ایجاد شده باشد.

گزینۀ ( :)1پمپ س�دیم  -پتاس�یم بعد از پایان پتانسیل عمل بیشترین فعالیت را دارد که
غلظت یونها را به آرامش برس�اند ولی در این لحظه که مورد نظر س�ؤال اس�ت ،غشا در حالت آرامش
اولیه میباشد | .گزینۀ ( :)2در این حالت اختالف پتانسیل درون و بیرون یاختۀ عصبی  -70میباشد نه
اینکه ولتاژ داخل  -70باشد! | گزینۀ ( :)4در اثر تحریک یاختۀ عصبی ابتدا  Aو پس از حداکثر پتانسیل عمل B ،باز میشود.
 42 29 Bبهطور طبیعی به علت فعالیت دامئی پمپ س�دیم  -پتاس�یم ،همواره غلظت س�دیم خارج یاختۀ عصبی از داخل یاختۀ عصبی بیشتر است .در حالت اختالف
ً
پتانسیل صفر در دو سوی غشا ،قطعا غشا در حالت پتانسیل عمل میباشد که یا در مرحله باالرو نمودار عمل و یا پایینرو نمودار میباشد (درستی د).
نکته در هر دو حالت فوق فقط یک نوع از کانالهای دریچهدار س�دیمی یا پتاس�یمی باز هس�تند .دقت کنید که در این حالت نمیتوان بهطور دقیق گفت کانال دریچهدار
سدیمی باز است یا پتاسیمی! در ادامه دقت کنید که پمپ سدیم  -پتاسیم نیز مثل همیشه در حال فعالیت میباشد.
 33 30 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند.

نکته با ش�روع پتانس�یل عمل ،اختالف پتانس�یل دو س�وی غشا از  -70به سمت صفر میرود یعنی اختالف درون نس�بت به بیرون ،از  70به تدریج کم شده تا به صفر و
س�پس به  30برس�د (درس�تی الف) .در این حالت تغییری در فعالیت کانالهای نشتی همواره باز و کانال دریچهدار پتاسیمی بسته ایجاد نمیشود (نادرستی ب) و فعالیت
پمپ سدیم  -پتاسیم و مصرف  ATPیاخته باال نمیرود چون بیشترین فعالیت پمپ ،پس از پایان پتانسیل عمل است (نادرستی د).

نکته

دریچه کانال سدیمی در بخش خارجی غشا به سمت محیط بینیاختهای و دریچه کانال پتاسیمی در بخش درونی غشا به سمت محیط سیتوپالسمی میباشد (نادرستی ج).

 33 31 Bدر منحنی مقابل قسمت (الف) و (ب) هر دو مرحلهای از پتانسیل عمل را نشان میدهند که فعالیت پمپ
س�دیم  -پتاس�یم ادامه دارد .در هرکدام از این مراحل ،یک نوع کانال دریچهدار باز اس�ت .به ترتیب در بخش (الف)
کان�ال دریچ�هدار پتاس�یمی و در بخش (ب) کانال س�دیمی باز میباش�د ولی وضعیت کانالهای ب�دون دریچه یا همان
نشتیها بدون تغییر ،باز باقی میمانند.
گزینۀ ( :)1نشتی همیشه باز است.
گزینۀ ( :)2پمپ همیشه فعال است.
گزینۀ ( :)4کانال پتاسیمی باز است.
 13 32 Cدقت کنید کانالهای نشتی میتوانند یونهای سدیم و یا یونهای پتاسیم را از درون خود جابهجا کنند ولی انرژی زیستی  ATPرا مصرف نمیکنند.
گزینۀ ( :)2با فعالیت پمپ س�دیم  -پتاس�یم با مصرف  ،ATPمیزان  ADPو فس�فات آزاد را در درون سیتوپالس�م افزایش میدهد | .گزینۀ ( :)3کانالهای
دریچهدار و نش�تی همگی ،یونها را در جهت ش�یب غلظت خود جابهجا میکنند و انرژی زیس�تی مصرف نمیکنند | .گزینۀ ( :)4پمپ س�دیم  -پتاسیم همواره درون یاختۀ
عصبی فعال میباشد.
 13 33 Bهر آنزیمی از جمله پمپ سدیم  -پتاسیم با فعالیت تجزیۀ  ،ATPسبب کاهش انرژی فعالسازی واکنشها میشود (درستی گزینۀ (.))1
پمپ س�دیم  -پتاس�یم با تغییر ش�کل خود ،س�بب میشود که ش�یب غلظت یونهای سدیم و پتاسیم دو س�وی غش�ا در حالت آرامش در حد  -70حفظ شود .این پمپ،
دریچه ندارد ولی برای فعالیت به انرژی زیستی  ATPنیازمند میباشد (نادرستی گزینۀ ( .))3دقت کنید که این پمپ عالوه بر نقش ترابری یونها ،نقش آنزیمی نیز برای
هیدرولیز  ATPو تأمین انرژی فرایند خود دارد .در حقیقت پمپ سدیم  -پتاسیم پروتئینی برای انتقال دو نوع یون با اختالف زمانی و با فعالیت آنزیمی در غشای یاختهها
میباشد که ابتدا سهتا سدیم را خارج کرده و سپس دوتا پتاسیم را وارد یاخته میکند (نادرستی گزینۀ (.))2
نکته در مورد علت نادرس�تی گزینۀ ( )4دقت کنید که پمپها ،کانالها و گیرنده غش�ایی هورمونهای آمینواس�یدی و ناقلین عصبی همگی از نوع پروتئینهای سراس�ری
غشایی میباشند که کانالهای گیرنده انتقال دهندۀ عصبی در ماهیچهها و غدد ،همواره طی تحریک شدن سبب ورود سدیم به یاختۀ پسسیناپسی میشوند.
 43 34 Aش�کل بیانگر مرحله ش�روع پتانس�یل عمل و ش�اخۀ ب�االرو نمودار میباش�د A .و  Bبه ترتی�ب کانالهای
دریچهدار س�دیمی و پتاس�یمی هستند (نادرس�تی گزینۀ ( )1و ( )2که نوش�ته پمپ به جای کانال) .در این هنگام کانال
پتاس�یمی ( )Bتغییر حالت نداده و بس�ته مانده اس�ت ولی کانال سدیمی ( )Aباز شده است که در مدت کوتاهی پس از
قله عمل ( )+30بسته میشود .دقت کنید که در پی بسته شدن  Aو باز شدن  Bهمچنان پتانسیل عمل ادامه دارد.

 33 35 Cدر حالت آرامش ،عبور یونها از غشای یاختۀ عصبی به اشکال زیر رخ میدهد:
 )1انتشار سدیم از طریق کاانل همیشه باز و بدون مصرف  ATPاز خارج یاخته به داخل یاخته (نادرستی گزینۀ (.))1
 )2انتقال سدیم از طریق مپپ سدیم  -پتاسیم و با مصرف  ATPاز داخل یاخته به خارج یاخته (نادرستی گزینۀ (.))4
 )3انتشار پتاسیم از طریق کاانل همیشه باز و بدون مصرف  ATPاز داخل یاخته به خارج یاخته.
 )4انتقال پتاسیم از طریق مپپ سدیم  -پتاسیم و با مصرف  ATPاز خارج یاخته به داخل یاخته (درستی گزینۀ (.))3

نکته

یاختۀ عصبی دارای پتانسیل آرامش قدرت تولید و آزادسازی ناقل عصبی ندارد (نادرستی گزینۀ (.))2

 13 36 Cفقط مورد (ج) نادرست میباشد .همواره در تستها وقتی در مورد «همۀ کانالها» صحبت میشود ،به کانالهای نشتی هم توجه کنید که همیشه باز میباشند.
الف) درست است.

نکته

در مرحلۀ پایینروی پتانسیل عمل ،هرگاه کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته شوند ،پتانسیل غشا از حالت عمل به آرامش تبدیل میشود.

ب) درس�ت اس�ت .کانالهای دریچهدار س�دیمی در قله نمودار پتانس�یل عمل بسته میشوند که پس از آن اختالف پتانسیل دو س�وی غشا از  30ابتدا به صفر میرسد و
کاهش مییابد و سپس از صفر به  -70میرسد که اختالف آنها  70تا زیاد میشود | .ج) نادرست است .بیشترین اختالف دو سوی غشا در حالت ( )-70یعنی در حالت
آرامش میباش�د که در آن موقع کانالهای نش�تی باز هس�تند ولی کانالهای دریچهدار بسته میباش�ند | .د) درست است .در پایان پتانسیل عمل ،شیب غلظت دو سوی
غشای یاخته با حالت آرامش متفاوت میشود که فعالیت بیشتر پمپ سدیم  -پتاسیم سبب برگرداندن آن به حالت آرامش اولیه میشود.
 33 37 Bکانالهای دریچهدار پتاسیم بعد از رسیدن پتانسیل عمل به  +30باز میشوند.
دقت کنید که در ش�روع پتانس�یل عمل (یعنی هنوز پتانسیل آرامش برقرار است) اختالف دو سوی
غش�ا  -70یا در حقیقت همان  70اس�ت که با رسیدن به حداکثر پتانسیل عمل یعنی  ، +30دوبار این اختالف
به  20میرسد (یکبار  -20و یکبار ( )+20رد گزینۀ ( .))1در این حالت اختالف ولتاژ دو سوی غشا ابتدا کم شده
و به صفر میرس�د و س�پس دوباره زیاد ش�ده و به  +30میرس�د (رد گزینۀ ( .))2با ش�روع پتانس�یل عمل،
کانالهای دریچهدار س�دیمی بدون صرف انرژی باز میش�وند تا ورود سدیم باعث رسیدن به حداکثر پتانسیل
عمل در نقطۀ  +30شود (رد گزینۀ (.))4
 43 38 Aبیشتری�ن ان�رژی زیس�تی غش�ای یاختۀ عصبی پ��س از اپی��ان پتانس��یل عمل مص�رف میگردد
(قسمت  .)Dقسمت دوم سؤال در مورد یون سدیم است که در آب میانبافتی که جزء محیط داخلی بدن
است مقدار بیشتری از درون یاخته دارد و کانال دریچهدار آن در شروع پتانسیل عمل (قسمت  )Bباز و در
قسمت پایینروی عمل یا  Cبسته میشود.

نکته

همواره مقدار سدیم در خارج یاخته و پتاسیم ،در درون یاخته بیشتر از سمت دیگر میباشد.

نکته

خون ،لنف و آب میانبافتی ،محیط داخلی بدن را ایجاد میکنند ولی یاختهها جزء این محیط به حساب نمیآیند.

 23 39 Cموارد (الف) و (د) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .پمپ س�دیم  -پتاسیم همواره در طی فعالیت یک یاختۀ عصبی فعال میباش�د ،در نتیجه همواره یونهای سدیم و پتاسیم را در خالف
ش�یب غلظت آنها جابهجا میکند | .ب) نادرس�ت اس�ت .در طی فعالیت یک یاختۀ عصبی ،کانالهای نش�تی همواره فعال هستند و یونها را در جهت شیب غلظتشان
جابهجا میکند | .ج) نادرس�ت اس�ت .انتش�ار یونهای س�دیم یا پتاسیم از نوع انتش�ار تسهیل شده اس�ت و از طریق پروتئینهای غش�ایی صورت میگیرد .فراوانترین
مولکولهای غشا فسفولیپیدها هستند | .د) درست است .در بخش صعودی منحنی پتانسیل عمل ،کانالهای دریچهدار سدیمی فعال هستند.
 44 40 Bقس�مت ()1نشان دهندۀ پتانسیل آرامش اس�ت .در این حالت ،کانالهای نشتی باز هستند و در
مقایس�ه با س�دیم ،نفوذپذیری بیشتری به یونهای پتاس�یم دارند .قسمت ( )3نش�ان دهندۀ ادامۀ پتانسیل
عم�ل اس�ت و به عل�ت باز ب�ودن کاناله�ای دریچهدار پتاس�یمی نفوذپذیری غش�ا به یون  Kبیش�تر اس�ت
(درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ (.))1

نکته

پمپ س�دیم  -پتاس�یم همواره فعال اس�ت ولی پس از پایان پتانس�یل عمل ،فعالیت آن بیش�تر میش�ود

(نادرستی گزینۀ (.))2
در قس�مت ( )2که ش�روع پتانس�یل عمل میباشد ،باز شدن کانال دریچهدار سدیمی ،س�بب ورود مقدار زیادی سدیم به یاخته میشود ولی انتقال پتاسیم از پمپ کانال
نشتی صورت میگیرد (نادرستی گزینۀ (.))3
 14 41 Aپس از پایان پتانس�یل عمل ،فعالیت ش�دید پمپ سدیم  -پتاسیم س�بب برگرداندن تفاوت غلظت یونهای سدیم و پتاسیم در دو سوی غشا به اندازۀ حالت
آرامش میش�ود .پس با مهار این پمپ تناس�ب مقدار این یونها به هم میخورد .دقت کنید که تبدیل پتانس�یل عمل به آرامش در اثر بس�ته ش�دن کانالهای دریچهدار
پتاسیمی رخ میدهد.

7

یبصع میظنت
8

24 42 C

نکته

با افزایش ش�دت محرک تعداد پتانس��یل عمل و یاختههای عصیب تحریک ش��دۂ ناحیه بیشتر میشود ولی طبق قانونی به نام «همه

یا هیچ» (که البته در دانش�گاه میخوانید!) ،اگر ش��دت محرک کایف ابش��د و در یک یاختۀ عصبی پتانس�یل عمل ایجاد شود و اختالف پتانسیل

دو سوی غشای این یاختۀ عصبی حداکرث به  +30میرسد و از آن بیشتر نمیشود.
لوا لصف

نکته

در یک نمودار کامل در قس�مت ابالرو و اپیینرو نیز دوابر اختالف دو س�وی غش�ا به صفر میرس�د که در باالرو کانال دریچهدار

سدیمی و در پایینرو ،دریچهدار پتاسیمی باز میشود (رد گزینۀ (.))1

نکته

در گزین�ۀ ( )4دق�ت کنی�د که از حداکثر عمل تا آرامش یعنی از  +30تا  -70که در این حالت کانال دریچهدار س�دیمی بس�ته و

پتاسیمی باز میشود ،خروج  K +باعث پایین آمدن شدید نمودار میشود .در این حالت کانالهای نشتی پتاسیمی و سدیمی همواره
باز میمانند.
 14 43 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.

الف) درست است .شروع پتانسیل عمل همزمان با باز شدن کانال دریچهدار (غیرنشتی) سدیمی میباشد | .ب) درست است .در قله پتانسیل عمل ()+30

کانال دریچهدار سدیمی بسته میشود و پتاسیمیها نیز که بسته بودهاند ،پس از مدت کوتاهی باز میشوند | .ج) درست است .در قسمت پایینرو نمودار پتانسیل عمل
دریچه کانال غیرنشتی پتاسیمی باز میشود | .د) نادرست است .در پایان پتانسیل عمل ،کانالهای دریچهدار سدیمی بسته یممانند و فقط کانالهای دریچهدار پتاسیمی
به صورت بسته درمیآیند.
 34 44 Bیونهای س�دیم توس�ط کانالهای نشیت و دریچهدار ،یونهای پتاسیم نیز توسط پمپ سدیم  -پتاسیم وارد یاخته میشوند .دقت داشته باشید که نفوذپذیری
غشای یاختۀ عصبی نسبت به یون پتاسیم بیشتر از یون سدیم است که این نفوذپذیری بیشتر را فقط برای مقایسۀ کانالهای نشتی آنها به کار میبریم.
گزینۀ ( :)1وقتی یاختۀ عصبی فعالیت عصبی ندارد (حالت آرامش) ،در دو س�وی غش�ای آن اختالف پتانس�یلی در حدود -70

میلیولت برقرار است (پس

عدم برابری مقدار یونها در دو س��وی غش��ا برقرار اس��ت) | .گزینۀ ( :)2اختالف پتانس�یل دو سوی غش�ای یاختۀ عصبی ،به دلیل فعالیت کانالهای نشتی ،دریچهدار و پمپ
سدیم  -پتاسیم است .در بین این سه نوع پروتئین ،فقط پروتئین پمپ سدیم  -پتاسیم ،انرژی زیستی مصرف میکند | .گزینۀ ( :)4دقت کنید در طی هدایت پیام عصبی،
پیام به صورت نقطه به نقطه (نه همزمان در همۀ بخشهای آسه) در طول رشتۀ عصبی پیش میرود تا به انتهای رشته برسد.
 44 45 Bهمۀ موارد صحیح میباشند (اکنالهای غیرنشتی همان دریچهدارها میباشند).
الف) درست است .شروع فعالیت عصبی یاختۀ عصبی همزمان با شروع پتانسیل عمل و باز شدن کانالهای دریچهدار (غیرنشتی) سدیمی میباشد | .ب) درست است.
در قس�مت پایی�نرو نم�ودار از ( )+30ت�ا پتانس�یل آرام�ش ( )-70ابت�دا کان�ال دریچ�هدار پتاس�یمی ب�از و س�پس ب�ا رس�یدن ب�ه پتانس�یل آرامش بس�ته میش�ود| .

ج) درست است .در قله نمودار پتانسیل عمل ابتدا کانالهای دریچهدار سدیمی بسته میشوند و سپس کانال دریچهدار پتاسیمی باز میشود.
 14 46 Bفقط موارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.

نکته

خ�ب بری�م س�ر وقت تس�تهای هدایت و انتقال و از این حرف�ا! در ابتدا الزمه بدونید که هدایت جهش�ی در بخشهای میلیندار و هدایت نقطهای در قس�متهای

غیرمیلیندار یاختههای عصبی رخ میده! از طرفی دقت کنید که هدایت پیام عصبی به سیر آن در یک یاختۀ عصبی میگویند ولی لفظ انتقال پیام عصبی در مورد سیناپس
و سیر پیام عصبی بین دو یاخته مفهوم پیدا میکند.
الف) نادرس�ت اس�ت .گره رانویه در هدایت نقطهای نقش�ی ندارد | .ب) نادرس�ت اس�ت .انتقال پیام عصبی مربوط به س�یناپس بین دو یاخته میباش�د و
ربطی به هدایت جهشی یا نقطهای ندارد | .ج) درست است .در هدایت پیام عصبی ،پتانسیل عمل به قسمت جلوتر میرسد و همواره منطقه قبلی به آرامش درمیآید| .

د) نادرست است .همواره در هدایت پیام عصبی ،پتانسیل عمل جدید ،مقدار یونهای مثبت درون را زیاد میکند و اختالف از  -70تا  +30میرسد.
 34 47 Bشکل و متن سؤال در مورد بسته شدن کانال دریچهدار سدیمی ( )Aاست .پس مرحلۀ قلۀ پتانسیل
عمل را معرفی کرده است .در این حالت پتانسیل عمل در یاخته به سمت انتهای آکسون سیر میشود و به دنبال
آن کانال دریچهدار پتاسیمی ( )Bباید باز شود.

نکته

در این کانالها دقت کنید که دریچۀ کانال س�دیمی به س�مت خارج یاخته و دریچۀ کانال پتاس�یمی به سمت

درون یاخته میباشد.

نکته

وقتی در یک یاختۀ عصبی پتانسیل عمل برقرار میشود ،ناقل عصبی توسط ریزکیسۀ خود به حرکت درآمده و

به سمت انتهای آکسون برای انتقال پیام عصبی میرود.
 44 48 Bبه دلیل اینکه میلین عایق است ،پژوهشگران معتقدند که کانالهای یونی فقط در محل گرههای رانویه وجود دارند ولی بین گرهها یافت نمیشوند.
گزینۀ ( :)1در پمپ س�دیم  -پتاس�یم ،به دنبال هیدرولیز  ،ATPابتدا یونهای س�دیم خارج ش�ده و س�پس دوتا پتاس�یم وارد میش�وند | .گزینۀ ( :)2ویژگی
همانتقالی در کانالها و پمپهای سدیم  -پتاسیمی وجود ندارد | .گزینۀ ( :)3تغییرات پتانسیل عمل و آرامش به صورت ناگهانی رخ میدهند.

 34 49 Bسه مورد آخر ،عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
الف این ش�کل ،پتانس�یل عمل به آرامش تبدیل شده
عبارت اول :درس�ت اس�ت .در
قس�مت ِ
ِ
و پمپهای س�دیم  -پتاس�یم بیشتری فعالیت میکنند | .عبارت دوم :نادرس�ت اس�ت .در شکل مقابل که
هدایت نقطه به نقطه پیام عصبی را در یاختۀ عصبی نشان میدهد ،پتانسیل عمل هنوز به قسمت (د) نرسیده
اس�ت و آرامش اولیه را دارد | .عبارت س�وم و چهارم :نادرست اس�ت .با ورود سدیم پتانسیل عمل آغاز شده
است و نمودار به باال میرود ولی در قسمت (ب) نمودار در حال نزول به آرامش است.
 35 50 Bموارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.
ال�ف) درس�ت اس�ت .جریان عصبی یا پتانس�یل عمل موج�ود در یاختۀ عصبی پیشس��یناپیس ،باعث حرکت ریزکیس�ۀ حاوی ناقل عصب�ی در یاختههای
عصبی و برونرانی ناقلهای درون آنها از انتهای آکس�ون میش�ود | .ب) نادرس�ت است .ناقل عصبی آزاد شده به فضای سیناپسی میتواند باعث تحریک یا مهار یاخته
پسسیناپس�ی ش�ود | .ج) نادرس�ت اس�ت .کیس�ه حاوی ناقل عصبی درون آکس�ونها حرکت میکند که همس��و با جهت پیام عصبی به س�مت انهتای آکسون میباشد
(نه در دندریتها!).

نکته

اگر س�یناپس بین دو یاختۀ عصبی باش�د ،ناقل عصبی میتواند تحریککننده یا مهارکننده باش�د ولی در س�یناپس بین یاختۀ عصبی با غدد یا ماهیچه ،ناقل عصبی

همواره از نوع تحریککننده میباشد.
 15 51 Aفقط مورد (د) نادرست است.

نکته

پس از پایان انتقال پیام عصبی ،ناقلهای باقیمانده در فضای سیناپیس ،یا تجزیه میشوند و یا باید به روش درونبری دوباره به یاخته پیشسیناپسی برگردند (نادرستی د).
الف) درس�ت اس�ت .انتقال پیام عصبی همواره از انتهای آکس�ون یاختۀ عصبی پیشسیناپس�ی به یاختهای پسسیناپس�ی میباش�د .این پیام که به صورت

پتانسیل عمل است به فضای سیناپیس وارد میشود | .ب و ج) درست است .در صورتی که در یاخته پیشسیناپسی پتانسیل عمل وجود داشته باشد ،از انتهای آن انتقال
دهندۀ عصبی ترشح میشود و باعث تغییر پتانسیل الکتریکی در یاخته پسسیناپسی میشود .دقت کنید که انتقال دهندۀ عصبی در یاختۀ پیشسیناپسی تولید میشود و
ریزکیسۀ حاوی آن برای برونرانی به غشای یاختۀ سازندۀ خود متصل میشود .انتقال دهندۀ عصبی پس از ورود به فضای همایهای (سیناپسی) ،ابتدا به گیرندۀ اختصاصی
خود در غش�ای یاختۀ پسسیناپس�ی متصل میش�ود که این گیرنده یک کانال دریچهدار سدیمی میباش�د ولی دقت کنید که هیچگاه خود انتقال دهندۀ عصبی وارد یاختۀ
پسسیناپسی نمیشود.
B

 15 52فقط مورد (ب) صحیح است .محلى را که در آن یک یاختۀ عصبی (یاختۀ عصبی پیشسیناپسی) با یاخته دیگر ارتباط برقرار مىکند ،همایه (سیناپس)

مىنامند .بنابراین یاخته پیشسیناپس�ی همواره یک یاختۀ عصبی اس�ت ولى یاخته پسسیناپس�ی مىتواند یک یاختۀ عصبی یا یاخته ماهیچهاى و  ...باشد .دقت کنید که
انقباض ویژۀ یاخته عضالنى است و میلین را هم همانطور که میدانید ،یاخته پشتیبان میسازد ،نه یاختۀ عصبی!!

 25 53 Aدقت کنید که ناقلهای عصبی در ریزکیسهها ذخیره میشوند نه تولید!
گزینۀ ( :)1تغیی�ر در می�زان ناقله�ای عصب�ی از دالی�ل بیم�اری و اختالل در کار دس�تگاه عصبی اس�ت .افزایش بی�ش از حد طبیعی ،فعالی�ت آنزیمهای
تجزیهکننده میتواند باعث تغییر در مقدار ناقلهای عصبی شود | .گزینۀ ( :)3ناقلهای عصبی بازدارنده و تحریکی هر دو سبب تغییر اختالف پتانسیل دو سوی غشا رد
یاختۀ پسهمایهای میشوند | .گزینۀ ( :)4یاختۀ پیشهمایهای ،نوعی یاختۀ عصبی است که میتواند در سطح غشای خود دارای گیرندههایی برای مولکولهای ناقل عصبی
ً
باشد .در حقیقت این یاختۀ عصبی اگر قبال خودش به عنوان یک یاختۀ پسسیناپسی بوده باشد ،حاوی گیرندهای برای انتقال دهندۀ عصبی بوده است.
 45 54 Aببینید عزیزان! این سؤال بسیار آسانی است فقط باید در متن سؤال دو قسمت را به درستی تشخیص بدید .بخش اول سؤال در مورد دندریتها و بخش دوم
در مورد رشتههای آکسوین میباشد که دندریتها و آکسونها فاقد هسته و ژنهای اصلی یاخته میباشند (درستی گزینۀ (( ))4دقت کنید که هم جسم یاختهای و هم
دندریت میتونن گیرندۀ پیام باشن ولی فقط دندریت حالت رشتهای داره!).
گزینۀ ( :)1انتقال پیام عصبی در محل سیناپس از پایانه آکسونها به یاخته بعدی صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)2یاختۀ عصبی حرکتی یک آکسون و تعداد زیادی
دندریت دارد | .گزینۀ ( :)3دندریت یاختۀ عصبی حسی و آکسون یاختۀ عصبی حرکتی دراز میباشند.
 45 55 Bخب در این س�ؤاالت باید دنبال ویژگی بگردید که در هر نوع یاختۀ عصبی حس�ی ،حرکتی و رابطی وجود داش�ته باشد .میدانید که هر نوع یاختۀ عصبی اگر
تحریک شود ،میتواند سبب هدایت و انتقال پیام عصبی شود .در این صورت ،نوعی ناقل عصبی را از انتهای آکسون خود ،برونرانی میکند.
گزینۀ ( :)1یاختههای عصبی واقع در بخش خاکستری ،فاقد یاختۀ پشتیبان برای میلینسازی میباشند ولی ممکن است یاختههای پشتیبانی برای همایستایی
ی�ا دف�اع از خود داش�ته باش�ند | .گزینۀ ( :)2یاختۀ عصبی حرکتی فقط میتواند پی�ام عصبی تحریککننده را به ماهیچه یا غدد منتقل کند (دق��ت کنید که یاختۀ عصبی به این

اندامها ،هیچاگه پیام مهارکننده منتقل نمیکند) | .گزینۀ ( :)3در یاختۀ عصبی حسی آکسون و دندریت از یک نقطه جسم یاختهای خارج میشود.
 35 56 Aعبارات (الف)( ،ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند .در متن تست به واژۀ « ً
قطعا» خیلی دقت کنید! دندریت یاختۀ عصبی حسی ،یا خود مثل درد به عنوان
گیرندۀ حس�ی اس�ت و یا مثل چش�ایی با یاختۀ غیرعصبی گیرنده در ارتباط اس�ت ولی آکس�ون یاختۀ عصبی رابط ،همواره با یاختۀ عصبی حرکیت س�یناپس برقرار میکند.

دقت کنید که گیرندۀ بینایی یاختۀ حسی است و با یاختۀ عصبی حرکتی در ارتباط نمیباشد .از طرفی تار ماهیچهای با پایانۀ آکسون یاختههای عصبی حرکتی سیناپس
دارد (نادرستی سایر عبارات).

9

یبصع میظنت
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 35 57 Aاین هم یه سؤال آسون دیگه واسه تکرار که رمز موفقیته!

نکته بازم تکرار میکنم که هدایت ،سیر پیام عصبی در یک یاختۂ عصیب است که از دندریت به جسم یاختهای و
از آنجا به آکس�ون اس�ت ولی انتقال همان سیر پیام عصبی در محل سیناپس از یک یاختۀ عصبی به یاخته دیگر
میباشد که از انتهای آکسون پیشسیناپسی به یاخته پسسیناپسی است.
لوا لصف

نکته

در مورد گزینۀ ( )2دقت کنید که با توجه به شکل مقابل ،هنگام پتانسیل عمل ،جریان عصبی از گرۀ رانویه
به گرۀ دیگر میرود ولی سدیمها از کانالهای غشایی وارد یاختۀ تحریک شده میشوند.

 45 58 Cبا توجه به شکل که ترتیب و نحوۀ مراحل انتقال پیام عصبی بیان شده است ،میتوان
ب�ه پاس�خ صحیح گزینۀ ( )4رس�ید ک�ه وقتی انتق�ال پیام صورت گرفته اس�ت که گیرن�ده یاخته
پسسیناپسی دچار تغییر فعالیت شود.
دقت کنید که ابتدا پیام عصبی یا پتانس�یل عمل به انتهای آکس�ون میرس�د و س�پس ریزکیسۀ
حاوی ناقل عصبی با غش�ای پیشسیناپس�ی یکی میش�ود (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( ))2و فقط
ناقلین عصبی با برونرانی وارد فضای سیناپس�ی میش�وند تا س�بب تغییر پیام الکتریکی در یاختۀ
پسسیناپس�ی ش�وند یعنی کل ریزکیس�ه برونرانی نمیشود و غش�ای آن از یاخته خارج نمیشود
(نادرستی گزینۀ (.))3

 45 59 Bفضای سیناپس�ی در محل س�یناپس بین یاخته پیشسیناپسی با یاخته پسسیناپسی میباش�د .این یاختۀ پسسیناپسی میتواند یاختۀ ماهیچهای ،عصبی و یا
یاختۀ یک غده باشد.
ً
در گزینۀ ( )1کلمه انتقال به جای هدایت صحیح اس�ت .کال در تس�تهای س�یناپس به دو نکته خیلی دقت کنید ،یکی تفاوت هدایت و انتقال پیام و دیگر
محل تولید و هدف انتقال دهندههای عصبی! در گزینۀ ( )2یاختۀ عصبی حسی با ماهیچه سیناپس برقرار نمیکند .در گزینۀ ( )3دقت کنید که یاختۀ غیرعصبی فاقد جسم
یاختهای میباشد.

60 B

 26موارد (ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند .انتقال دهندۀ عصبى پس از رسیدن به یاختۀ غیرعصبی پسسیناپسی ،سبب تغییر پتانسیل الکرتیکى

آن مىشود (درستی ج) .این تغییر در یاختۀ غیرعصبی فقط در جهت فعال کردن یا تحریک کردن آن یاختۀ پسسیناپسی میباشد (نادرستی ب و درستی الف) .در مورد
ً
ً
(د) هم حتما میدانید که انقباض ،مربوط به یاختۀ ماهیچهای است و مثال در غدد دیده نمیشود.

 36 61 Bمنظور س�ؤال یاختههای عصبی موجود در بافت عصبی اس�ت .در این یاختهها نیز پمپ س�دیم  -پتاس�یم با مصرف  ،ATPیونهای سدیم را برخالف شیب
غلظت از یاختۀ عصبی خارج میکند و مقدار این یون را در مایع بینیاختهای افزایش میدهد.
گزینۀ ( :)1انواعی از یاختههای عصبی غالف میلین ندارند و از طرفی علت هدایت جهشی وجود گرههای رانویه میباشد | .گزینۀ ( :)2یاختههای عصبی قادرند
از طریق غشای یاختهای پایانۀ آکسونی خود به ریزکیسههای حاوی مولکولهای ناقل عصبی متصل شوند ولی بخش دندریتی آنها میتواند در صورت پسسیناپسی بودن
به ناقل عصبی متصل شود | .گزینۀ ( :)4مولکولهای ناقل عصبی وارد یاختۀ عصبی پسسیناپسی نمیشوند.
 46 62 Aیاختۀ عصبی پیشسیناپسی ،ریزکیسۀ حاوی ناقل عصبی
میسازد ولی برونرانی ناقل ساخته شده از محل پایانۀ آکسون (ج) آن
به فضای سیناپسی صورت میگیرد .همواره ناقل عصبی وارد شده به
فضای سیناپس�ی با برخورد به غشای یاختۀ پسسیناپسی (ب) باعث
تغییر پتانسیل الکتریکی آن میشود .دقت کنید که در قسمت (ج) که
در انتهای آکسون است ،ناقل شیمیایی برونرانی میشود.
گزینۀ ( :)1برونرانی در انتهای آکسون است نه دندریت!
گزینۀ ( :)2ناق�ل عصب�ی فق�ط میتوان�د ب�ه یاخت�ۀ پیشسیناپس�ی
درونبری شود.
گزینۀ ( :)3فقط ناقل درون ریزکیسه ،برونرانی میشود.
 46 63 Bجس�م یاختهای محل قرارگیری هس�ته و سوختوس�از یاختههای عصبی اس�ت که هیچگاه میلین ندارد ولی در یاختههای عصبی رابط فقط در بخش مرکزی
یعنی مغز و نخاع قرار دارند.
ً
گزینۀ ( :)1ریزکیس�هها در آکس�ون به حرکت درمیآیند | .گزینۀ ( :)2رابطها فقط از یاختههای حس�ی پیام میگیرند | .گزینۀ ( :)3یاختههای عصبی معموال
تقسیم نمیشوند.

 36 64 Bخب این دیگه طرح یک سؤال از فصل  5کتابه که چون به اینجا ربط داشت ،عجله داشتم که بگم! در این بیماری عبارات (الف)( ،ب) و (ج) نادرسته! در بیماری

مالتیپل اسکلروزیس ( )MSیاختههای غیرعصیب یا همان پشتیبانهای میلینساز در سیستم عصبی مرکزی (نه پیکری محیطی (نادرستی الف)) از بین میروند و فرد دچار کاهش

سرعت هدایت (نادرستی ب) و انتقال پیام عصبی میشود .در این بیماری با از بین رفتن یاختههای پشتیبان ،از تراکم یاختههای مغز و نخاع آنها کم میشود (درستی د).
بیماری  MSهمانند دیابت نوع ( 1نه  )!2از بیماریهای خودایمنی میباشد که بدن برعلیه خودش حمله به پا میکند (نادرستی ج).

 26 65 Bاین سؤال در دورۀ خودش بروبیایی داشت بیچاره و ما به احترامش آوردیمش اینجا!
ً
خب متن سؤال دقیقا داره آخر پتانسیل عمل رو معرفی میکنه که پتاسیم زیادی رفته بیرون و سدیمها نیز در یاخته موندن! حاال یاخته میخواد به آرامش برسه! خب حاال
ادامش رو رس�می توضیح میدم! در صورت س�ؤال به اثر س��وء دقت کنید .گزینههای ( )3( ،)1و ( )4مربوط به زمان اس�تراحت هس�تند اما گزینۀ ( )2مربوط به پتانسیل
عمل است و نتیجهای مخالف با ایجاد پتانسیل آرامش دارد .در حقیقت با باز شدن کانال پتاسیم ،یونهای پتاسیم بیشتری از یاختۀ عصبی خارج شده و آن را از آرامش
دورتر و دورتر میکند.
 46 66 Aآکس�ون که پیام را از جس�م یاختهای میبرد برخالف دندریت که پیام را میآورد در انتهای خود ریزکیس�ههای سیناپس�ی را به غشای خود چسبانده تا مادۀ
درون آن را به درون فضای سیناپسی برونرانی کند (انشعابات فراوان ،وجود میلین و عدم وجود هسته از ویژگیهای مشترک آکسون و دندریت میتواند باشد .البته دقت
کنید که هر آکسون یا دندریتی میلین ندارند).

1
ً
 11 1 Cفقط مورد (الف) صحیح است .بیدقتی نکن عزیزم! یادت باشه که خیلیها زیست رو بلدن ولی بادقت نیستن! اوال در متن تست یاختۂ عصیب را توضیح داده
است نه پشتیبان! عبارات رو با آرامش بخون!
الف) درس�ت اس�ت .گرۀ رانویه فاقد میلین اس�ت و غش�ای یاختۀ عصبی در آنجا با مایع بینیاختهای در اتصال است | .ب) نادرست است .این عبارت ویژگی
یاختۀ پشتیبان را معرفی میکند | .ج) نادرست است .در صورتی که دو رشتۀ عصبی ،همقطر باشند ،رشتۀ میلیندار سرعت هدایت پیام عصبی بیشتری از رشتۀ دیگر دارد| .
د) نادرست است.

نکته

غالف میلین همان یاخته پشتیبان است که چند دور در اطراف رشتۀ عصبی پیچیده است و هسته دارد که در آن ژنهای کاملی از ژنوم انسان وجود دارد.

 42 2 Bمنظور س�ؤال یاختههای عصبی رابط اس�ت که فقط در مغز و نخاع
(دس��تاگه عصبی مرکزی) وجود دارند .در ش�کل روبهرو میبینید که در هر
یاخت�ۀ عصبی راب�ط و حرکتی تعداد آکس�ون از دندریتها کمتر میباش�د و از
ً
طرف�ی انش�عابات دندریتی زیاد میباش�د .کال یادتون باش�ه ک�ه در هر یاختۀ
عصبی یک آکسون و یک یا چند دندریت وجود دارد.

نکته در یاختۀ عصبی حس�ی یک آکس�ون و یک دندریت از یک نقطه به جسم
یاختهای متصل میباش�د که مجموع انش�عابات دندریتی به هم رس�یده و یکی
میشوند ،ولی در یاختههای عصبی رابط و حرکتی تعداد زیادی دندریت از نقاط
مختلف به جس�م یاختهای متصل است .در این یاختههای عصبی آکسون آنها
همواره از نقطۀ غیرمشترک با دندریتها به جسم یاختهای متصل میباشد.

 33 3 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .در موقع رشوع پتانس�یل عمل با ایجاد اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوی غشا از  -70تا ( +30حداکثر پتانسیل
عمل) ،کانالهای دریچهدار سدیمی ابز یمشوند (درستی ب) ولی کانالهای دریچهدار پتاسیمی بسته یممانند (نادرستی د) .دقت کنید که در هر حالتی از یاخته ،مقدار

سدیم در خارج یاخته و پتاسیم در درون یاخته از سمت دیگر بیشتر میباشد (نادرستی ج) .البته در حالت مورد نظر سؤال که شروع پتانسیل عمل است ،پمپهای سدیم
 -پتاسیم ،به حداکثر فعالیت خود نمیرسند (نادرستی الف).

 24 4 Aطی پتانس�یل عمل با ش�روع مرحلۀ پایین رونده نمودار ،کانالهاى دریچهدار سدیمى بسته شده و کانالهاى دریچهدار پتاسیمى ابز مىشوند .در پى باز شدن
این کانالها ،پتاسیم از یاخته به خارج منتشر میشود و پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون از  +30به سمت صفر و سپس به سمت  -70میرود ،سپس با بسته شدن
کانالهای دریچهدار پتاسیمی ،پتانسیل عمل به آرامش تبدیل میشود.

نکته

عبور یونها از کانالها برخالف پمپ بدون صرف انرژی زیستی ( )ATPمیباشد (همواره خروج پتاسیم از یاخته و ورود سدیم به درون یاخته با انتشار تسهیل شده و بدون صرف

انرژی زیستی میباشد) (نادرستی گزینۀ (.))1

دقت کنید که در هنگام نمودار پایینرو یا باالرو پتانسیل عمل ،پمپها نیز همانند کاانلها به عبور یونها میپردازند ولی عامل اصلی باال رفتن نمودار ،باز شدن کانالهای
دریچهدار سدیمی است (نه نشتیها!) (نادرستی گزینۀ (.))3
ً
حتما میدانید که کانالهای دریچهدار پتاسیمی در ادامۀ پتانسیل عمل در جهت خروج پتاسیم از غشا عمل میکنند (نادرستی گزینۀ (.))4
 45 5 Cفقط مورد (د) صحیح میباشد.
یک یاختۀ عصبی در حالت پتانس��یل آرامش ،فاقد فعالیت عصبی میباش�د .اگر ولتاژ یا اختالف پتانس�یل دو سوی غشای آن تغییر زیادی کند ،ابتدا کانالهای دریچهدار
س��دیمی باز ش�ده تا بدون صرف انرژی ،س�دیمها را وارد کند .در این حالت اختالف پتانس�یل دو س�وی غشا کم میش�ود تا از اختالف  70به صفر و سپس در بیشترین
مقدار پتانس�یل عمل این اختالف به  30برس�د (نادرس�تی (الف)( ،ب) و درستی (د)) .دقت کنید که ورود سدیم همواره به مقدار کم از طریق کانال نشتی صورت میگیرد
و فعالیت شدید پمپ سدیم  -پتاسیم نیز پس از پایان پتانسیل عمل رخ میدهد که دلیل نادرستی عبارت (ج) میباشد.

11

یبصع میظنت
12

لوا لصف

 26 6 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباش�ند .صورت س�ؤال رو خوب بخون! … گفته اختالف پتانس�یل دو س�وی غشا 25
میلیولته ولی نگفته درون نسبت به بیرون یا بیرون نسبت به درون! پس باید گزینهای رو انتخاب کنی که شامل هر دوتاش بشه!
با توجه به ش�کل روبهرو در چهار نقطه اختالف دو س�وی غش�ا 25 ،میش�ود که همگی در پتانس�یل عمل میباش�ند.
میدانیم که در هنگام پتانس�یل عمل پمپهای س�دیم  -پتاس�یم فعالیت زیادی ندارند ،پس عبارت (د) پاس�خ درستی
ً
اس�ت! چون در نمودار باالرو ،کانال دریچهدار س�دیمی و در پایینرو ،دریچهدار پتاس�یمی باز است ،ولی چون قطعا عدد
اختالف  25حالت پتانس�یل آرامش را نش�ان نمیدهد ،پس فعالیت پمپ در آن مناطق به بیش�ترین حد خود نمیرسد
(درستی د) .از طرفی خروج پتاسیم از کانال نشتی و ورود آن توسط پمپ همواره صورت میگیرد (درستی ب).
در مورد عبارت (الف) قسمت پایینرو نمودار که اختالف  25دارد آن را نقض میکند و عبارت (ج) در قسمت باالرو نمودار نقض میشود.
 27 7 Bش�کل بیانگر مرحلۀ پایینرو نمودار پتانسیل عمل میباش�د .در این حالت کانالهای دریچهدار پتاسیمی
باز شدهاند و نمودار از حالت حداکثر عمل به سمت آرامش میرود (نادرستی گزینۀ ( .))1سپس با رسیدن به اختالف
 -70و با بس�ته ش�دن کانال دریچهدار پتاسیمی ( ،)Bغشا به حالت پتانس�یل آرامش میرسد (درستی گزینۀ ())2
(اکن��ال  Aدریچهدار س��دیمی اس��ت چ��ون دریچۀ آن به س��مت بیرون یاخته اس��ت و در صورت تحری��ک بعدی باز
میشود) .دقت داشته باشید که پس از این مرحله پتانسیل آرامش و بسته بودن هر دو نوع کانال دریچهدار سدیمی
و پتاسیمی خواهد بود (نادرستی گزینۀ ( ))3و سپس بعد از بسته شدن کانال  ،Bیاختۀ عصبی به حالت آرامش میرسد
و با بیشترین فعالیت پمپ سدیم  -پتاسیم ،مقدار سدیم در بیرون یاخته زیاد خواهد شد (نادرستی گزینۀ (.))4

 18 8 Bموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .ناقل عصبی به گیرنده یاخته پسسیناپسی متصل میشود و در صورت تحریککننده بودن سبب باز شدن کانال دریچهدار آن و ورود
سدیم به درون یاخته پسسیناپسی میشود ولی هیچگاه خود ناقل عصبی وارد یاختۀ پسسیناپسی نمیشود.
ب) درست است.

نکته ناقل عصبی از انتهای آکسون پیشسیناپسی با برونرانی خارج شده و به فضای سیناپسی وارد میشود و اضافی آن پس از پایان فعالیت سیناپسی با درونبری ،یا به
یاختۀ پیشسیناپسی برمیگردد و یا در همان فضای سیناپسی تجزیه میشود که هر دو فرایند با مصرف انرژی زیستی از نوع  ATPرخ میدهد.
ج) درست است .آنزیمهای تجزیهکننده ناقل عصبی میتوانند از تحریک بیش از حد یاخته پسسیناپیس جلوگیری کنند.
 29 9 Aشکل بیانگر سیناپس میباشد و نشان میدهد که ناقل عصبی روی بخش خارجی گیرنده غشایی یاختۀ پسسیناپسی اثر گذاشته و کانال سراسری دریچهدار
سدیمی را باز کرده تا در آن با ورود سدیم پتانسیل عمل ایجاد شود.
گزینۀ ( :)1برای خروج ناقل عصبی از یاخته پیشسیناپسی ،غشای کیسههای کوچک حاوی ناقل به غشای آن چسبیده و سطح غشای یاخته پیشسیناپسی
زی��اد میش�ود | .گزینۀ ( :)3فق�ط ناق�ل عصب�ی از کیس�هها خ�ارج میش�ود و وارد فضای سیناپس�ی میش�ود (لک ریزکیس��ه خ��ارج نمیش��ود) | .گزینۀ ( :)4پتانس�یل عمل
یاختۀ پیشسیناپسی سبب خروج ناقل عصبی شده و این ناقل عصبی است که روی یاخته بعدی اثر میکند.

 21 10 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباش�ند .این از همون نوع س�ؤاالتی اس�ت که اگر در متن س�ؤال اش�تباه تش�خیص بدی ،دیگه افتادی در تلۀ تس�ت! منظور سؤال
ماهیچههای اسکلیت است که وجود میلین و سرعت هدایت پیام عصبی در انقباض آن مؤثر است.
الف) نادرس�ت اس�ت .غدد ،فاقد بافت ماهیچهای هس�تند | .ب) درس�ت است .کرآتین فس�فات یکی از منابع انرژی در ماهیچههای اسکلتی میباشد | .ج)
نادرست است .این ویژگی گفته شده در ماهیچۀ صاف وجود دارد | .د) درست است .از سال دهم به یاد دارید که انقباض ماهیچۀ اسکلتی و تغییر قطر آن در جریان خون
سیاهرگی مؤثر است.
 26 67 Cموارد (الف) و (د) صحیح میباش�ند (منظور س��ؤال دس��تاگه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع میباشد که سد خونی هم از نوع مغزی و هم از نوع نخاعی با
مویرگهای خونی از نوع پیوسته دارند).

الف) درس�ت اس�ت .دس�تگاه عصبی مرکزی ش�امل مغز و نخاع اس�ت که مراکز نظارت بر اعمال و فعالیتهای بدن میباش�ند .این بخش از بدن مویرگهای
خونی از نوع پیوس��ته با ارتباط تنگاتنگ یاختهای دارند | .ب) نادرس�ت اس�ت .بخش خاکس�تری دس�تگاه عصبی مرکزی که در بیرون مغز و درون نخاع قرار دارد شامل
ً
جس�م یاختهای عصبی و رش�تههای آکس�ون و دندریت بدون میلین مثال در یاختۀ عصبی رابط میباشند ولی دقت کنید که سایر یاختههای پشتیبان را برای دفاع و حفظ
هومئوستازی دارند | .ج) نادرست است .دستگاه عصبی مرکزی اطالعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر میکند .این اطالعات ورودی فقط حیس هستند و پس از
تفسیر ،دستگاه عصبی مرکزی به آنها پاسخ حرکیت میدهد | .د) درست است .در نخاع برخالف مخ بخش بیرونی سفید و میلیندار میباشد که حاوی رشتههای میلیندار
با هدایت جهشی است (دقت کنید که بخش بیرونی مخ و مخچه مادۀ خاکستری دارد و این دو مرکز را به هر قسمت از مغز تعمیم ندهید).

 16 68 Bاین بیچاره هم سؤال کنکور بود ولی چون به نسبت تستهای این چند سال آسونه اومد اینجا واسه یادگیری
و آموزش! س�ختاش موندن ته فصل واس�ه س�نجش ش�ما در آزمون! خب! خارجیترین الیۀ مننژ از بافت پیوندی صاف
قطوری تش�کیل ش�ده است که در ساختار خود فاقد س�د خونی  -مغزی و مایع مغزی  -نخاعی میباشد (درستی گزینۀ
( .))1البت�ه ای�ن نکات در ش�کل کتاب وجود داره که الی�ۀ خارجی و میانی مننژ چینخورده نیس�تن و با مویرگ هم در
ارتباط نیستن! (رد گزینههای ( )2و ( .))4راستی ساختار هر سه الیه مننژ هم که بافت پیوندیه! (رد گزینۀ (.))3
 26 69 Bدر ش�کل مقابل ،بخش (الف) دس�تگاه عصبی مرکزی ش�امل مغز و نخاع و بخش (ب) دس�تگاه
عصبی محیطی ش�امل  43جفت عصب خارج ش�ده از مغز و نخاع را نش�ان میدهد .دس�تگاه عصبی مرکزی
(الف) مس�ئول تفس�یر اطالعات دریافتی از محیط و نظارت بر فعالیتهای بدن میباش�د (درستی گزینۀ ( )2و
نادرستی گزینۀ (.))4
یاختۀ عصبی رابط و بخش ارتباطی فقط در بخش (الف) وجود دارد (نادرستی گزینۀ ( )1و (.))3
 47 70 Bدق�ت ک�ن که منظور از مراک��ز نظارت بر اعمال بدن طبق خط کتاب دس��تگاه عص�بی مرکزی (مغز و
نخاع) است پس گزینۀ ( )1طبق متن کتاب در مورد آنها امکانپذیر است.

ً
در بخش خاکستری آنها بیشرت جسم یاختهای یاختههای عصبیست ،نه همواره! مثال در آن منطقه دندریت
و آکس�ون یاختۀ عصبی رابط نیز وجود دارد (نادرس�تی گزینۀ ( .))2گزینۀ ( )3نادرست است چون همانطور که
میدانید در مادۀ سفید ،میلین وجود دارد که عایق بوده و پروتئین نیز دارد.

نکته گزینۀ( )4پاسخ است چون متن سؤال در مورد بخش مرکزی دستگاه عصبی است ولی این گزینه در مورد وظیفۀ دستگاه عصبی محیطی میباشد.
ً
 37 71 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) به نادرس�تی تکمیل میکنند .در ابتدا دقت کنید که اگر در این تس�ت کلمۀ همقطر نبود ،اصال حق مقایس�ه بین س�رعتها را نداش�تید!
همانطور که میدانید در یاختههای عصبی همقطر ،سرعت هدایت پیام عصبی در تارهای میلیندار بیشتر از تارهای فاقد میلین میباشد .از آنجا که در مخ و مخچه بخش بیرونی
و در نخاع بیشتر بخش درونی حاوی مادۀ خاکستری بدون میلین میباشد در این مناطق سرعت هدایت پیام عصبی کمتر از سایر مناطق میباشد (فقط مورد (د) صحیح است).
ً
الزم به ذکر است که در تارهای همقطر فاقد میلین یا دارای میلین ،در تستها سرعت هدایت آنها را برابر در نظر میگیریم .مثال در موارد (الف) و (ج) ،هر دو قسمت
بدون میلین و در مورد عبارت (ب) هر دو مورد مادۀ سفید میباشد.
 17 72 Bاول باید شکل را خوب بشناسی تا بتونی نکات متن کتاب رو در متن ترکیب کنی! در شکل مورد
نظر (الف) = مادۀ خاکستری و (ب) = مادۀ سفید میباشد.
گزینۀ ( :)1درست است .مادۀ خاکستری (الف) در بخش خارجی مخ که بزرگترین قسمت مغز
است قرار دارد و به دلیل عدم میلین ،فاقد هدایت جهیش میباشد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .یاختۀ عصبی
رابط میتواند در بخش خاکستری یا سفید دستگاه عصبی مرکزی به صورت فاقد میلین یا میلیندار باشد (نخاع
ارتباط دهندۀ مغز با اعصاب محیطی اس��ت) | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .وسط مادۀ خاکستری داخل نخاع یا همان
طناب عصبی پشتی ،کانال مرکزی قرار دارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .مخچه در پشت ساقۀ مغز قرار دارد
که مادۀ سفید داخل مخچه یا همان درخت زندگی ،میلین و هدایت جهشی دارد.
 37 73 Aدر مغز ،الیه داخیل مننژ به قشر مخ چسبیده است که همراه قشر مخ ،چینخوردیگ دارد .این الیه پر از رگ خونی است
که در ش�کل با دقت میتوانید آنها را ببینید .این الیه با الیه میاین مننژ اتصال دارد (نه خارجی!) (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و س�د
خونی  -مغزی را با بافت مویرگی پوشش�ی س�اده سنگفرش�ی یک الیهای از نوع مویرگ پیوس�ته ایجاد میکند (درستی گزینۀ ()3
و نادرستی گزینۀ (.))1
ً
نکته لطفا دقت کنید که مایع مغزی  -نخاعی در بین الیههای مننژ قرار دارد نه در ساختار آنها (نادرستی گزینۀ (.))4
 17 74 Aمغز و نخاع توس�ط دو قس�مت اس�تخوان (بافت پیوندی) و مننژ (پرده پیوندی س��ه الیهای) از خارج محافظت میشوند .سد خونی غذا دهنده که
مویرگهای مغزی و نخاعی میباشند نیز بافت پوششی دارند و درون این اندامها سبب محافظت از دستگاه عصبی مرکزی میشود.
 17 75 Cفقط مورد (ب) عبارت را به درستی تکمیل میکند.
الف) در مادۀ خاکس�تری ،هدایت پیوس�ته یا نقطه به نقطۀ پیام عصبی در یاختههای عصبی دیده میش�ود | .ب) در هر دو بخش ،انواعی از یاختههای پش�تیبان
مانند یاختههای دارای نقش داربس�تی برای یاختههای عصبی و یاختههای دارای نقش دفاعی وجود دارد ولی یاختههای میلینس�از فقط مخصوص بخش س�فید میباش�ند | .ج)
مادۀ خاکس�تری عالوه بر قش�ر مخ ،در بخشهای دیگری از مغز مثل مخچه و … انس�ان نیز یافت میشود | .د) هر دو بخش مادۀ خاکستری و مادۀ سفید توسط پردههای مننژ
محافظت میشوند.
مننژ و دومی مرکز
 27 76 Bخ�ب ت�وو متن س�ؤال دوتا مورد رو باید رفع ابهام کنید! اولی پردههای پیوندی که منظور س��ه الی��ۂ ِ
نظارت بر اعمال بدن که همون مغز و نخاعه! اگر به شکل مقابل در مورد پردههای مننژ به خوبی دقت کنید ،مشاهده میکنید که
الیه خارجی مننژ که به اس�تخوان متصل اس�ت صاف و قطورترین الیه اس�ت (درس�تی گزینۀ ( .))1الیه داخلی مننژ که همراه قشر
خاکس�تری م�خ چی�ن میخورد حاوی رگه�ای خونی غذا دهنده به بخش خاکس�تری مخ میباش�د ولی در نخاع به مادۀ س�فید
غذارسانی میکند (درستی گزینههای ( )3و (.))4

نکته مایع مغزی  -نخاعی بین پردههای مننژ از س�طح داخلی الیه خارجی تا قس�مت خارجی الیه داخلی وجود دارد یعنی این مایع
در فضای بین همۀ الیههای مننژ وجود دارد (نادرستی گزینۀ (.))2
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لوا لصف

 47 77 Cهمۀ موارد صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .در مغز و نخاع عالوه بر بافت پیوندی در اس�تخوانها و مننژ ،بافت پوش�شی در مویرگهای س�د خونی محافظتکننده وجود دارد.
پس حداقل دو نوع بافت پیوندی و پوششی در آنها وجود دارد | .ب) درست است .استخوان جمجمه و ستون مهرهها خارجیترین عامل محافظتکننده از مغز و نخاع
میباشند که بافت پیوندی با تراکم زیاد مادۀ بینیاختهای دارند | .ج) درست است .مغز زرد در تنه استخوانهای دراز واقع شده است که این نوع استخوان در محافظت
از مغز و نخاع اثری ندارد | .د) درست است .سد خونی  -مغزی مویرگهای پیوسته با بافت پوششی هستند که با ممانعت از ورود بسیاری از میکروبها سبب محافظت
از دستگاه عصبی مرکزی میشود .این مویرگها ،ارتباط یاختهای تنگاتنگ و شکافهای بینیاختهای دارند (زیست دهم قسمت مویرگها).
گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د ک�ه نخ�اع فقط تا دومین مهرۀ کم�ری ادامه یافته اس�ت | .گزینۀ ( :)2داخلیترین پردۀ منن�ژ دارای مویرگهای خونی
47 78 B
پیوس��ته در س�اختار خود میباش�د که یاختههای پوشش�ی آن به هم چس�بیدهاند و در بین آنها منفذی وجود ندارد | .گزینۀ ( :)3در س�اختار اس�تخوان و پردههای مننژ،
رش�تههای قطور کالژن و نازک کشس�ان مش�اهده میش�ود | .گزینۀ ( :)4در نخاع داخلیترین پردۀ مننژ در تماس با مادۀ س��فید قرار دارد که محل قرارگیری رش�تههای
میلیندار است.
27 79 B

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .یاختههای عصبی مغز از بافت عصبی هستند نه پوششی!! (بافت پوششی دیواره مویرگ مغزی پیوسته است| ).

گزینۀ ( :)2درست است .منافذ یاختهای و غشای پایۀ ضخیم مخصوص مویرگهای منفذدار در کلیه میباشند ولی مغز سر دارای مویرگ پیوسته و جگر مویرگ ناپیوسته
با غشای پایه ناقص و حفره بینیاختهای میباشد (فصل  4زیست دهم) | .گزینۀ ( :)3نادرست است .سد خوین (نه مایع مغزی  -نخاعی!!) مانع عبور بسیاری از
میکروبها به مغز میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .اریتروپویتین در کبد و کلیهها تولید میشود که مویرگ خونی آنها به ترتیب از نوع ناپیوسته و منفذدار است در
حالی که مویرگ غذا دهنده به مغز و نخاع از نوع پیوسته میباشد.

 38 80 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.

نکته از سد خونی  -مغزی یا همان مویرگهای بدون منفذ پیوسته ،مولکولهایی مثل اکسیژن و گلوکز که در هر یاختهای ماده اولیه مورد نیاز تنفس یاختهای و انرژیزایی
میباشند عبور میکنند (درستی ب).
الف و ج) نادرست است .عالوه بر اکسیژن و گلوکز (مونومر پلیسااکریدها) ، CO2 ،آمینواسیدها (مونومر پروتئین الکژن) و برخی داروها نیز از سد خونی  -مغزی عبور میکنند
و وارد یاختۀ عصبی میشوند .عبارت (د) نیز نادرست است چون مونومر سازندۀ نوکلئیک اسیدها از این سد دفاعی عبور نمیکند.

 48 81 Bبا توجه به ش�کل مقابل درمییابید که به ترتیب( ،الف) الیه خارجی مننژ( ،ب) اس�تخوان جمجمه( ،ج) الیه
میانی مننژ و (د) الیه داخلی مننژ میباشد .همۀ آنها پیوندی هستند ولی مایع مغزی  -نخاعی فقط در بین الیههای مننژ
است و با استخوان جمجمه ارتباطی ندارد.
گزینۀ ( :)1همگ�ی باف�ت پیون�دی هس�تند | .گزینۀ ( :)2فقط (د) حاوی مویرگ غذا دهنده به مغز اس�ت| .
گزینۀ ( :)3بین هر دو الیۀ مننژ مایع مغزی  -نخاعی وجود دارد.
 18 82 Bفقط مورد (ج) صحیح است.

ً
نکته ژن س�اخت هموگلوبین و هر پروتئین دیگری در هر یاخته هس�تهدار بدن انس�ان وجود دارد ولی هر پروتئین توس�ط یاخته س�ازنده مخصوص خود تولید میشود مثال
هموگلوبین در مغز استخوان ساخته میشود ولی ژن آن در یاخته استخوانی و دیواره آئورت نیز به صورت غیرفعال وجود دارد (درستی ج).
سد خونی  -مغزی که همان مویرگهای پیوسته مغزی میباشند ،سبب تغذیه یاختههای عصبی بخش خارجی خاکستری مغز میشود .این مویرگها بافت پوششی بدون
منفذ بوده (نادرس�تی الف) و دارای غش�ای پایه در اطراف یاختههای خود هس�تند (نادرستی ب) که غشای پایه آنها حاوی رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی چسبناک
میباشد (نادرستی د).
 38 83 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .دیاکسید کربن ،اکسیژن ،گلوکز و آمینواس�یدها میتوانند از مویرگهای مغزی یا سد خونی
 مغزی عبور کنند | .ب) درس�ت اس�ت .با توجه به ش�کل مننژ ،الیۀ داخلی حاوی مویرگهای غذا دهنده یا س�د خونی  -مغزیمیباش�د (باید با چش��م ریزبین در ش�کل کتاب وارد ش��وید!!) | .ج) نادرس�ت اس�ت .در پردههای مننژ مغز با توجه به شکل مقابل الیه
خارجی و میاین برخالف الیه داخلی فاقد چینخوردگی میباش�ند .در بین این الیهها ،فقط الیه خارجی که ضخیمتر نیز میباش�د به
اس�تخوان جمجمه متصل اس�ت | .د) نادرس�ت اس�ت .الیه چینخورده مننژ همان الیه داخیل است که به دلیل چینخوردگی قشر
مخ به صورت چینخورده میباش�د .در مغز قس�مت خاکس�تری بیرون اس�ت ،پس الیه چینخورده در تماس مس�تقیم با قسمت
خاکستری میباشد (نه سفید!).
 48 84 Cهمۀ موارد نادرست هستند.

نکته

دوستان عزیز این تست بیشتر جنبه دقت شما در خواندن کتاب درسی و تستها را بررسی میکند.

الف) نادرس�ت اس�ت .نیمکرههای مخ بیشترین قس�مت مغز را تش�کیل میدهند (نه برعکس!) | .ب) نادرست اس�ت .اغلب پیامهای حسی در تاالموس،
پردازش اولیه میش�وند ولی همگی در قرش مخ پردازش هنایی و تفس��یر میش�وند | .ج) نادرس�ت است .مغز از سه بخش اصیل مخ ،مخچه و ساقۀ مغز تشکیل شده است
ولی در باالی ساقۀ مغز بخشهایی مثل تاالموس ،هیپوتاالموس و لیمبیک نیز جزء مغز میباشند.

 18 85 Bفقط مورد (الف) در مورد بخش خارجی مخ که حلقۀ مفقوده این تست است ،صحیح میباشد.

نکته مخ توانایی پردازش و ادراک نهایی پیامهای ورودی به مغز را دارد که دو نیمکرۀ آن توس�ط دو نوع رابط پینهای و س�هگوش به هم متصل میش�وند .مخ الیه خارجی
وسیع آن به نام قشر مخ میباشد که انزک و پر پیچ و خم است و سه بخش حسی ،حرکتی و رابط دارد (درستی الف).
(ب) در مورد هیپوتاالموس و (ج) در مورد مخچه است .در مورد (د) دقت کنید که شیار عمیق بین دو نیمکره ،جزء قشر مخ نیست .در حقیقت فقط یک
شیار عمیق بین دو نیمکره وجود دارد نه شیارهای عمیق!

نکته

در مخ یک شیار عمیق بین دو نیمکره وجود دارد ولی در هر نیمکره نیز تعدادی شیار عمیق برای تقسیم آن به چهار لوب مختلف وجود دارد.

 38 86 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند .در مغز ،هر نیمکره عالوه بر اینکه کار حسی و حرکتی اندامهای سطح مخالف خود را انجام میدهد ،میتواند کار
ً
اختصاصی و قش�ر خاکس�تری نیز داش�ته باشد (نادرس�تی الف و ب) .مثال نیمکرۀ چپ مخ در ریاضیات و اس��تدالل مؤثرتر است ولی نیمکرۀ راس��ت در مهارتهای هرنی
تخصص یافته است (درستی ج).
نکته شیارهای عمیق هر نیمکره را به  4لوب مختلف تقسیم میکند ولی شیار اصلی از جلو تا عقب مخ بین دو نیمکره سبب تقسیم مخ به دو نیمکرۀ چپ و راست میشود
(نادرستی د).
 48 87 Aاگر به لوبهای مخ از ابال نگاه کنیم ،ش��یار بین دو نیمکره به همراه س�ه نوع لوب پیش�انی ،آهیانه و پسس�ری دیده میشود ولی لوب گیجگاهی و مخچه در آن
مشاهده نمیشود .از طرفی در نمای نیرمخ مخ میتوانیم هر چهار نوع لوب مخ و مخچه را ببینیم ولی در این نما ،شیار بین دو نیمکره دیده نمیشود.

 48 88 Aدر مورد دستگاه لیمبیک باید بدانید که با قشر مخ ،تاالموس و هیپوتاالموس در ارتباط است ولی انعکاسهای بدن توسط نخاع و بصلالنخاع تنظیم میشوند.
سایر گزینهها مثل ترشح دوپامین ،احساسات و تبدیل یادگیری کوتاهمدت به بلندمدت از کارهای لیمبیک میباشد.
 18 89 Bفقط عبارت (ب) در مورد مغز میاین صحیح است.

نکته مغز میانی باالترین قس�مت از س��اقۂ مغز اس�ت که باالی پل مغزی قرار دارد (پل مغزی مرکز عصبی توقف دم میباش��د) .مغز میانی حاوی برجس�تگیهای چهارگانه
میباشد که یاختههای عصبی آن ،در شنوایی ،بینایی و حرکت نقش دارد ،پس تخریب در مغز میانی در ارتباط این موارد اختالل ایجاد میکند (درستی ب).
الف) فقط یاختههای عصیب مغز میانی در فعالیتهای مختلف بینایی ،ش�نوایی و حرکت نقش دارند (پش��تیبانها در این عمل مؤثر نیس��تند) | .ج) پل مغزی در
ترش�ح اش�ک ،بزاق و تنظیم تنفس (توقف دم) نقش دارد ولی س�ؤال در مورد مغز میانی میباش�د | .د) انعکاسهای مغزی یا غیرنخاعی مثل عطسه ،بلع ،سرفه و استفراغ
در بصلالنخاع تنظیم میشوند نه مغز میانی!
 19 90 Cفقط (ه) درس�ت اس�ت .میلین مادهای عایق اس�ت و در محل دارای آن به دلیل عدم وجود کانالهای عبور یونها ،تغییر پتانس�یل الکتریکی و ایجاد پتانسیل
عمل صورت نمیگیرد.
الف) تار یا رش�تۀ عصبی در مورد دندریت یا آکس�ون دراز یک یاختۀ عصبی معنا دارد | .ب) عصب مجموعهای از زائدههای بلند چند یاختۂ عصبی اس�ت| .
ج) رابط پینهای دو نیمکرۀ مخ را به هم وصل میکند و کرمینه رابط دو نیمکرۀ مخچه است | .د) نخاع رابط مغز با اعصاب محیطی است.
 39 91 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت میباش�ند .اگر به ش�کل روبهرو خوب دقت کنید به درستی عبارت
(الف) پی میبرید و این شکل رو واسه دکتر شدن حفظ میکنید.
پل مغزی مرکز تنظیم ترش�ح اش�ک ،بزاق و تنظیم مدت دم میباشد که بین بصلالنخاع و مغز میانی میباشد
(درستی الف).
مخچه مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن است که به رابط پینهای متصل نمیباشد (نادرستی ب).
هیپوتاالم�وس مرک�ز تنظی�م دم�ای ب�دن میباش�د ک�ه در زی�ر تاالموس ول�ی در باالی س�اقۀ مغز ق�رار دارد
(نادرستی د).
 39 92 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.

الف) نادرس�ت اس�ت .در ش�کل مورد نظر ( = )Aس�اقۀ مغز = )B( ،مخچه و ( = )Cنخاع است| .

ب) نادرس�ت اس�ت .س�امانۀ لیمبیک باالی س�اقۀ مغز میباش�د و در حقیقت لیمبیک س�بب اتصال تاالموس و
هیپوتاالموس به قش�ر مخ میش�ود | .ج) درست است .مخچه در بخش سفید خود دارای درخت زندگی و نزدیک
به بطن  4میباش�د | .د) نادرس�ت اس�ت .همۀ قس�متهای مورد نظر جزء دس�تگاه عصبی مرکزی و نظارت بر
فعالیت بدن میباشند.
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 19 93 Bفقط مورد (ب) در مورد مخ که منظور سؤال است ،صحیح میباشد (مخ بزرگترین بخش مغز میباشد).

نکته

باید توجه میکردی که بین دو نیمکره یک شیار عمیق و طوالنی وجود دارد ،نه شیارها!!! و بین دو نیمکره رابطهایی از رشتههای عصبی سفید یعنی آکسون و دندریت

دراز وجود دارد (شیارهای مختلف عمیق درون هر نیمکره وجود دارد که هر نیمکره را به چهار لوب تقسیم میکند).
لوا لصف

1

مخ

مخ بزرگترین بخش مغز اس�ت که بخش بیرونی خاکس�تری و داخلی س�فید دارد .قشر خاکستری آن سطحی وسیع و نازک چند میلیمتری میباشد که مرکز اصلی تفکر،
تشخیص ،تفسیر ،پردازش هنایی اطالعات حیس و حرکیت ،عملکردهای ارادی هوشمندانه و یادگیری میباشد.
الیۀ خارجی مخ ،چینخورده با شیارهای متعدد میباشد که به نام قشر خاکستری است .دو نیمکرۀ مخ با یک شیار عمیق و طوالنی از هم جدا شدهاند و به وسیلۀ دستهای
از رش��تههای عصیب به نام رابط پینهای و رابط س�هگوش به هم مرتبط ش�دهاند .هر نیمکره عالوه بر کار اختصایص خود ،بهطور همزمان از همۀ قس�متهای بدن دریافت
پیام دارد.
هر نیمکرۀ مخ توس�ط ش�یارهای عمیقی به چهار لوب اصلی به نامهای پیش�انی ،آهیانه ،گیجگاهی و پسسری تقسیم شده است که مخچه از زیر مخ به لوبهای پسسری
و گیجگاهی متصل است (آهیانه و گیجگاهی به سه لوب دیگر متصلند).

نکته

لوبهای بویایی از تقسیمبندیهای لوبهای مخ نمیباشد بلکه لوبهای مغزی به حساب میآیند.

 39 94 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند.

نکته قش�ر مخ دارای س�ه بخش حس�ی ،حرکتی و رابط میباشد (رد الف) و در پی پردازش نهایی حواس ،قشر مخ سبب یادگیری و فرایندهای هوشمندانه میشود (رد ب).
الیۀ خارجی قشر مخ ،چین خوردۀ انزک با ضخامت چند میلیمتری و وسیع میباشد (رد ج) .این بخش ،باعث افزایش سطح مخ برای یادگیری بیشتر میشود ولی همانطور
ک�ه چندب�ار گفتی�م پردازش هنایی اطالعات ح�سی و حرکتی را انجام میدهد ،پس مخ پردازش را از پایه تا کنکور انجام نمیده�د .در حقیقت پردازش اولیه اغلب پیامهای
حسی در اتالموس صورت میگیرد (علت درستی د).
 39 95 Cم�وارد (ب)( ،ج) و (د) مدنظ�ر اس�ت و عبارت را به نادرس�تی تکمیل میکنند .هیپواتالم��وس و بصلالنخاع در تنظیم تعداد رضابن قل��ب نقش دارند ولی در
پردازش حواس نقش مستقیم ندارند .همانطور که بارها گفتیم ،تاالموسها در پردازش اولیه و قشر مخ در پردازش نهایی حواس مؤثر هستند (درستی الف).
ب) هیپوکامپ قس�متی از سیس�تم لیمبیک اس�ت که در ایجاد حافظۀ جدید کوتاهمدت و تبدیل آن به درازمدت و یادگیری نقش دارد | .ج) مغز میانی در
فعالیتهای مختلف مثل شنوایی ،بینایی و حرکت نقش دارد | .د) هیپوتاالموس در تنظیم خواب و فشار اسمزی خوناب (پالسما) نقش دارد.
 )C( 39 96 Aبیانگر لوب آهیانه است که به مخچه (مرکز تعادل بدن) اتصال ندارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .لوبه�ای بویای�ی در بخ�ش ل�وب پیش�انی م�خ وج�ود دارن�د| .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در نمای نیمرخ ،شیار بین دو نیمکره دیده نمیشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است،D .
لوب پسسری است که به دو نوع لوب گیجگاهی و آهیانه متصل است.
 19 97 Bفقط مورد (الف) به نادرس�تی تکمیل میکند .منظور متن س�ؤال ساقۂ مغز است که از سه بخش مغز
میانی ،پل مغزی و بصلالنخاع تشکیل شده است و در جلوی مخچه و پایینتر از مخ قرار دارد .میدانید که ساقۀ
مغز یکی از بخشهای اصلی مغز میباشد (نادرستی الف) .در ساقۀ مغز ،قسمت بصلالنخاع در تنظیم فعالیتهای
مهم بدن مثل گردش خون و تنفس نقش دارد (درستی ب) .برجستگیهای چهارگانۀ مغز میاین در تنظیم حواس
ً
بینایی و شنوایی مؤثر است (درستی ج) .کال ساقۀ مغز در زیر اتالموسها واقع شده است که این مراکز در تقویت
و انتقال پیامهای حیس به مخ نقش دارند (درستی د).
 39 98 Cس��اقۂ مغز مدنظر س�ؤال بوده اس�ت که از سه قس�مت مغز میانی ،پل مغزی و بصلالنخاع در جلوی مخچه تشکیل ش�ده است .گزینۀ ( )3صحیح است چون
مربوط به بصلالنخاع میباشد که در انعکاس سرفه ،زبان کوچک را باال برده تا راه بینی بسته شود .این مرکز تعداد ضربان قلب را با اثر بر بافت گرهی قلب و فشار خون
را نیز تنظیم میکند.
کارهای مربوط به حافظه و احساس�اتی مثل خش�م و لذت مربوط به سیس�تم لیمبیک و مخ میباش�د نه س�اقۀ مغز (نادرس�تی گزینۀ ( )1و ( .))4از طرفی در
گزینۀ ( )2بصلالنخاع مرکز تنظیم فشار خون است ولی ترشح بزاق و عوامل آن وظیفه پل مغزی است.

 49 99 Cدر شکل مقابل (الف = نخاع ،ب = لوب پیشانی ،ج = لوب گیجگاهی ،د = لوب پسسری ،ه = مخچه) میباشد.
نکته لوبها یا پیازهای بویایی در لوب پیشانی میباشند .این لوبها تقویت و انتقال پیام بویایی
را انجام میدهند .در حقیقت لوب بویایی مرکز اولین س�یناپس گیرندههای بویایی میباش�د که
در فصل بعد میخوانید.
گزینۀ ( :)1نخاع (الف) همانند مغز ،واجد س�د خونی میباش�د | .گزینۀ ( :)2لوب
پسسری (ه) در پردازش پیامهای بینایی مؤثر است | .گزینۀ ( :)3هیپوکامپ به لوب گیجگاهی
نزدیک میباشد.
 11 100 Aس�ؤال در مورد قش�ر خاکس�تری مخ میباشد که موارد (ب)( ،ج) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند .قشر مخ با سطح وسیع و ضخامت اندک مرکز
نهایی پردازش اطالعات ورودی میباش�د (درس�تی الف) ولی تاالموس و جس�م پینهای جزء مغز هس�تند و بخشی از قشر مخ نمیباش�ند (نادرستی ب و ج) .در مورد رد
عبارت (د) دقت کنید که مخ دارای بخش سفید و خاکستری است ولی قشر آن فقط بخش خاکستری دارد.
 21 101 Bموارد (ج) و (د) نادرست میباشند.

با توجه به ش�کل )1( :اجس�ام مخطط درون نیمکرۀ مخ هس�تند )2( .کیاسمای بینایی باالی پل مغزی اس�ت )3( .برجستگیهای چهارگانه زیر بطنهای  2 ، 1و  3است.
بطن  4در بین درخت زندگی مخچه است.

102 B

 21موارد (الف) و (د) مربوط به بصلالنخاع (مرکز عصبی انعاکس عطسه و سرفه) نمیباشند .تنظیم مدت زمان دم و خامته دادن به آن از وظایف پل مغزی یمابشد

(نادرس�تی الف) ولی بصلالنخاع مرکز تنظیم س�رفه ،عطس�ه ،بلع ،هماهنگی اعصاب خودمختار سمپاتیک و پاراسمپاتیک (درستی ب) ،افزایش تنفس در زیادی  CO2و
 H +خون (درستی ج) و مرکز قطع تنفس در هنگام بلع و … میباشد (مرکز تنظیم فشار اسمزی نیز هیپوتاالموس میباشد که دلیل نادرستی مورد (د) میباشد).

 31 103 Aیاختههای عصبی مغز میانی و برجستگیهای چهارگانه آن در تنظیم بینایی ،شنوایی و حرکت نقش دارد نه بویایی!
گزینۀ ( )1با توجه به ش�کل کتاب صحیح اس�ت .گزینۀ ( )2بصلالنخاع و هیپوتاالموس ،هر دو زیر تاالموس هس�تند و هر دو در تنظیم فش�ار خون و تعداد ضربان قلب
مؤثرند .گزینۀ ( )4در مورد نقش بصلالنخاع در تنظیم ضربان قلب صحیح میباشد.
 11 104 Bفقط مورد (ج) نادرس�ت اس�ت .دس�تگاه لیمبیک اتالموس و هیپواتالموس را به قرش مخ وصل مىکند ولی اتصال دو تاالموس به هم توس�ط رابط مخصوصی
صورت میگیرد.
بقیۀ گزینهها نکات مهمی درون خود دارند ((الف) هر دو کار در مورد هیپوتاالموس است( ،ب) در مورد بصلالنخاع میباشد و (د) هم که خودش همهچی رو گفته!).
 31 105 Aموارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند .هیپوتاالموس (مرکز گرسنگی و تنظیم فشار خون) و مغز میانی (مسئول حراکت ،بینایی و شنوایی)
میباشند که هیچکدام در بصلالنخاع نمیباشند (در واقع لک بخشهای ساقۀ مغز شامل بصلالنخاع ،پیاز مغزی و مغز میانی در جلوی مخچه واقع شدهاند).

الف) قسمت اول مربوط به مغز میانی نیست | .ب) هیپوتاالموس بخشی از ساقۀ مغز نیست | .د) ساقۀ مغز در جلوی مخچه است.

 11 106 Bفشار خون و رضابن قلب دو فعالیتی است که تنظیم آن هم توسط هیپوتاالموس و هم توسط بصلالنخاع صورت میگیرد.
در گزینۀ ( )2خواب و تنظیم دمای بدن هر دو توسط هیپوتاالموس صورت میگیرد (یک مرکز).
در گزینۀ ( )3ترشح اشک و بزاق توسط پل مغزیصورت میگیرد (یک مرکز).
در گزینۀ ( )4حافظه کوتاهمدت توس�ط هیپوکامپ ولی پردازش اولیه حواس توس�ط تاالموس صورت میگیرد (پس دو مرکز مختلف در مغز تنظیم میکنند ولی هر مرکز یکی از
اکرها را انجام میدهد).
 31 107 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند .پل مغزی منظور سؤال است که با اثر بر بصلالنخاع برای کاهش مدت دم ،در تنظیم مدت زمان دم مؤثر است
(رد د) .این مرکز در تنظیم ترش�ح اش�ک (رد ب) و ترش�ح بزاق برای ش�روع گوارش کربوهیدراتها (رد الف) نقش دارد ولی پل مغزی به کمک بصلالنخاع با تنظیم
فعالیت اعصاب خودمختار (نه اعصاب پیکری!) در تنظیم کار قلب مؤثر است (دلیل انتخاب ج).
 11 108 Bعبارت (د) در مورد مخچه که منظور سؤال است ،نادرست میباشد.

نکته

مخچه بهطور پیوسته هم از اعصاب مرکزی مغز و نخاع و هم از اعصاب محیطی مثل عصب گوش پیام دریافت میکند.
(الف) در مورد قرارگیری مخچه در پشت ساقۀ مغز و بصلالنخاع که مرکز برخی انعکاسهاست صحیح میباشد و (ب) و (ج) نیز از وظایف مخچه میباشند.

17

یبصع میظنت
18

 31 109 Cموارد (الف)( ،ج) و (د)نادرست میباشند .در مورد عبارت (ب) دقت کنید که لوبهای بویایی
به بخش جلوی سامانۀ لیمبیک متصلند و در پردازش بویایی و تقویت پیامهای آن نقش دارند( .دقت کنید که
لوب بویایی جزء لوبهای مغزی است ولی جزء لوبهای مخ نمیباشد).

لوا لصف

ال�ف) دو نیمکرۀ مخ توس�ط رابطهایی مثل رابط پینهای و رابط س��هگوش ب�ه هم متصلند ولی
دو نیمکرۀ مخچه فقط توس�ط یک رابط به نام کرمینه به هم متصل میباش�ند .بین دو تاالموس نیز یک رابط
وجود دارد که در مغز گوس�فند به آن اش�اره ش�ده است | .ج) ش�یار بین دو نیمکره سبب جدایی دو نیمکره از
هم میش�ود ولی در هر نیمکره ،ش�یارهای عمیقی وجود دارد که آن را به چهار لوب تقسیم میکند | .د) مسیر
عصبی شنوایی و بینایی هم از برجستگیهای چهارگانۀ مغز میانی و هم از تاالموسها عبور میکنند و در نهایت در قشر مخ به پردازش نهایی میرسند.
 11 110 Bبین س�اقۀ مغز و مخ ،مراکز مغزی مثل تاالموسها ،هیپوتاالموس و دس�تگاه (سامانه) لیمبیک قرار دارند .گزینۀ ( )1بیانگر تاالموس است که پیام تقویت
ً
شده را به بخشهایی در قشر مخ منتقل میکند ،نه مستقیما به نخاع!!
گزینۀ ( )2در مورد هیپوتاالموس است که با تولید هورمونهایی مثل اکسیتوسین ،ضد ادراری و تنظیم دمای بدن به حفظ پایداری محیط داخلی بدن یا هومئوستازی کمک میکند.
گزینۀ ( )3مربوط به هیپوکامپ دستگاه لیمبیک است که عالوه بر حافظۀ کوتاهمدت در یادگیری هم نقش دارد.
گزینۀ ( )4قسمت اول در مورد پل مغزی است که بخشی از ساقۀ مغز بوده و در قسمت مورد نظر سؤال قرار نمیگیرد.
گزینه ( )4این تس��ت ،به عباراتی برمیخورید که کام ًال صحیح هس��تند ولی باید در نظر بگیرید که این عبات در متن س��ؤال قرار
دقت :توجه کنید برخی اوقات مثل
ٔ

میگیرد یا نه؟!

 21 111 Cدر ش�کل مقابل (الف)( ،ب)( ،ج) به ترتیب تاالموس ،هیپوتاالموس و پل مغزی میباش�د که در
مغز گوسفند ،ایپفیز در لبۂ اپییین بطن سوم قرار دارد که این بطن در عقب اتالموسها قرار دارد.
گزینۀ ( :)1اپیفیز در لبۀ پایین بطن سوم در عقب تاالموس و جلوی برجستگیهای چهارگانۀ مغز
میانی قرار دارد | .گزینۀ ( :)3برجستگی چهارگانه از قسمتهای مغز میانی در جلو یا باالی پل مغزی میباشد| .
گزینۀ ( :)4در مغز گوسفند دو تاالموس توسط یک رابط (نه رابطهایی) به هم وصل میشوند.
 31 112 Bمنظور س�ؤال مخچه میباش�د و م�وارد (ب)( ،ج) و (د) عب�ارت را به نادرس�تی تکمیل میکنند.
ب�رونده قل�ب ک�ه حاصلضرب تع�داد ضربان قلب در حجم ضربهای اس�ت ،توس�ط هورمونه�ا ،اعصاب،
بصلالنخاع و هیپوتاالموس تنظیم میشود (درستی الف).
ب) مخچ�ه با بخش تعادلی گوش در ارتباط اس�ت | .ج) هماهنگ�ی فعالیت ماهیچهها به عنوان
بیشترین وزن بدن با مخچه میباشد | .د) مخچه با مغز و نخاع رابطۀ دوطرفه از نظر دریافت و ارسال پیام دارد.
2

مخچه

مخچه یکی از س�ه بخش اصلی مغز اس�ت که در پش��ت ساقۀ مغز قرار دارد ولی مانند مخ دو نیمکره دارد .بخش بیرون آن خاکستری و داخل آن سفید است که به بخش
س�فید آن درخت زندگی میگویند .دو نیمکره توس�ط رابطی به نام کرمینه به هم متصلاند .مخچه مرکز تنظیم وضعیت تعادل بدن و به صورت غیر ارادی میباش�د بدین
صورت که بهطور پیوسته اطالعات دریافتی از ماهیچهها (که بیشترین وزن بدن را دارد) ،گوش درونی و بخشهای مغز و نخاع را گرفته و پس از بررسی ،پاسخ را به مغز
و نخاع میفرستد و به کمک ماهیچهها موجب هماهنگی حرکات بدن میشود.
 11 113 Bفقط مورد (د) صحیح است .گرسنگی ،تشنگی ،دمای بدن و خواب در هیپوتاالموس تنظیم میشود که جزء سامانۀ لیمبیک نمیباشد (درستی د).
الف) هیپوکامپ قسمتی از سامانۀ لیمبیک است که در ایجاد حافظۂ کواتهمدت نقش دارد | .ب) مخچه در هماهنگی حرکات بدن نقش دارد که جزء دستگاه
عصبی مرکزی است | .ج) یاختههای عصبی بخشهایی از مغز میانی در ارتباط بینایی و شنوایی و حرکت نقش دارد.
 21 114 Aبخش�ی که با تاالموس ،هیپوتاالموس و قش�ر مخ ارتباط دارد ،س��امانۂ کنارهای (لیمبیک) اس�ت که در حافظه ،یادگیری و احساسات مختلف مانند احساس
ترس ،خشم و لذت نقش مهمی را بر عهده دارد.
گزینۀ ( )1در مورد اتصال تاالموس و هیپوتاالموس نادرست است ،گزینۀ ( )3نیز در مورد مخچه و گزینۀ ( )4در مورد هیپوتاالموس میباشد.
 31 115 Bموارد (ج) و (د) مربوط به سامانۂ لیمبیک هستند که مدنظر سؤال بوده است.
الف) نادرس�ت اس�ت .پردازش اولیه و تقویت اغلب پیامهای حس�ی در اتالموس صورت میگیرد نه لیمبیک!! (لیمبیک پیامهای تقویت شده در تاالموس را به
قشر مخ میبرد | ).ب) نادرست است .مرتبط کردن اعصاب و هورمون از اعمال هیپواتالموس است نه لیمبیک! | ج و د) درست است .سامانۀ لیمبیک در قسمتهایی از
خود برای احساس ترس و لذت و در قسمت هیپوکامپ خود در ایجاد حافظه کوتاهمدت و تبدیل آن به بلندمدت نقش دارد.
 41 116 Aدستگاه لیمبیک از هیپوکامپ و سایر قسمتهایی ایجاد شده است که با تاالموس ،هیپوتاالموس (مرکز تنظیمها) و قشر مخ ارتباط دارد (درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( )1معرف تاالموس و گزینۀ ( )3در مورد هیپوتاالموس است که از قسمتهای سامانۀ لیمبیک نمیباشند.

نکته

فقط قسمت هیپوکامپ سامانۀ لیمبیک در ایجاد حافظۀ جدید کوتاهمدت و تبدیل آن به بلندمدت نقش دارد (رد گزینۀ (.))2

 31 117 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) در مورد هیپواتالموس نادرس�ت میباش�ند .هیپواتالموس ،مرکز احس�اس خواب ،تشنگی و گرسنگی است ولی از سال دهم به یاد
دارید که حاوی گیرندههای فش��ار امسزی برای تنظیم آب پالس�ما میباش�د .این مرکز تنظیم ترشح بسیاری از هورمونهای بدن را نیز بر عهده دارد که در فصلهای بعد
میخوانید (البته برای تنظیم فشار اسمزی حتماً هورمون ضد ادراری را به یاد دارید) (درستی د).
الف) هیپوتاالموس جزء س�اقۀ مغز و س�امانۀ لیمبیک نمیباش�د | .ب) مخچه پش�ت س�اقۀ مغز اس�ت ولی هیپوتاالموس در باالی س�اقۀ مغز قرار دارد| .
ج) هیپوتاالموس به تاالموس (تقویتکننده پیامهای حسی) نزدیکتر از هیپوکامپ (مؤثر در حافظه) میباشد.

 41 118 Bاوه اوه! گزینه نبین چه ریزه! ببین چه کرمی میریزه! (خب االن باید بری همۀ قسمتهای شلکها
رو حفظ کنی! یا اینکه وایسی واسه اینکه در تله تستهای جلوتر هم بیفتی!).

نکته در شکل مقابل محل قسمتهای مختلف مغز را مشاهده میکنید .اتالموس که مرکز تقویت اغلب پیامهای حسی
اس�ت به هیپوتاالموس (مرکز خواب) و رابط پینهای (ارتباط دهنده دو نیمکره) بس�یار نزدیک میباش�د .بعد به مغز میانی که
ارتب�اط بینایی و ش�نوایی دارد ،نزدیک میباش�د ولی ب�ه ترتیب بعد از آن با پل مغزی (مرک��ز توقف فوری تنفس دمی)،
بصلالنخاع و نخاع فاصلهدارتر میشود.

نکته
مخ

بخشهای مختلف مغز از باال به پایین:
رابط پینهای

تاالموس

هیپوتاالموس

مغز میانی

پل مغزی

بصلالنخاع

 31 119 Bقسمت (الف) تاالموس است که در تقویت و پردازش پیام حسی نقش دارد (نادرستی گزینۀ ( .))2قسمت
(ب) هیپوتاالموس اس�ت که مرکز تنظیم دمای بدن اس�ت (نادرستی گزینۀ ( .))1قسمت (ج) مخچه است که بیرون
آن برخالف (د) (که بصلالنخاع است) خاکستری است (از این نظر مخچه همانند مخ میباشد) (نادرستی گزینۀ
( .))4قس�مت (د) (یعنی بصلالنخاع) حاوی گیرندههای مخصوص به افزایش  CO2پالس�ما میباشد .این مرکز
همچنین در اثر کاهش  O2خون پیام میگیرد تا در نهایت سبب افزایش سرعت تنفس شود (درستی گزینۀ (.))3

 11 120 Aفقط مورد (ج) را ناتوان میش�ود! اختالل در هیپوکامپ س�بب عدم ایجاد حافظۂ کواتهمدت و تبدیل آن به
حافظۀ بلندمدت میش�ود پس فرد قادر به حفظ اطالعات جدید مثل نام فرزند جدید خود نمیباش�د ولی اطالعات
قدیمی مثل نام مادر یا دوست قدیمی خود را از یاد نمیبرد.
د) این عمل مربوط به هیپواتالموس است نه هیپوکامپ.

 41 121 Cموارد (ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) درست است .با توجه به شکلهای زیر به راحتی به درستی این عبارت پی میبرید.

• مخچه به لوب پسسری و گیجگاهی مخ متصل است.

• لوب پسسری به دو لوب گیجگاهی و آهیانه در هر نیمکره و لوب پسسری نیمکرۀ دیگر متصل است.
• لوب پیشانی در هر نیمکره به دو لوب آهیانه و گیجگاهی متصل است (درستی الف).

• لوبهای آهیانه و گیجگاهی هرکدام به سه نوع لوب دیگر مخ در همان نیمکره متصل هستند (درستی ج).
ب) نادرس�ت اس�ت .نیمکرۀ راس��ت مخ در مهارتهای هرنی تخصص دارد .هر دو قس�مت عبارت در مورد نیمکرۀ راست اس�ت و رابطی نمیخواهد | .ج) درست است.
با توجه به شکل مغز از نیمرخ میتوانید ببینید | .د) نادرست است .لوب پسسری که مخصوص پردازش اطالعات بینایی است از پایین با مخچه در تماس است ولی از
جلو با دو لوب آهیانه و گیجگاهی در اتصال میباشد.
 11 122 Cموارد (ب) و (د) نادرست میباشند (ساقۀ مغز کوچکترین و مخ بزرگترین قسمت از بخشهای اصلی مغز میباشند).
الف) درس�ت اس�ت .س�اقۀ مغز در قسمت پایینی مغز و جلوی مخچه میباشد | .ب) نادرست است .کل ساقۀ مغز از طرف باال به مخ ،از عقب به مخچه و
از طرف زیر بصلالنخاع خود به نخاع متصل است | .ج) درست است .ساقۀ مغز در تنظیم فعالیتهای مختلف بدن مثل گوارش ،گردش خون ،تولید اشک و … نقش
دارد | .د) نادرست است .تولید اشک در پل مغزی است ولی ساقۀ مغز از بصلالنخاع به نخاع وصل شده است.
 31 123 Bساقۀ مغز در ارتباط با مخ ،مخچه و نخاع میباشد که همگی از قسمتهای دستگاه عصبی مرکزی میباشند .از طرفی انعکاسهای نخاعی به ساقۀ مغز ارتباطی
ندارند (دلیل انتخاب گزینۀ (( ))3در مغز ،مخچه در پشت ساقۀ مغز قرار دارد و تاالموس باالی هیپوتاالموس میباشد).
گزینۀ ( :)1در مورد اشکال در مخچه صحیح است | .گزینۀ ( :)2در مورد اشکال در مخ میباشد | .گزینۀ ( :)4در مورد وظیفۀ تاالموس میباشد.
41 124 C

نکته در باالی س�اقۀ مغز مراکز مغزی غیراصلی مثل تاالموس ،هیپوتاالموس ،لیمبیک وجود دارد .پردازش اولیه چش�ایی در تاالموس ولی ترش�ح لیزوزیم بزاق توس�ط پل
مغزی در ساقۀ مغز صورت میگیرد که ساقۀ مغز یکی از مراکز اصلی مغز است.
گزینۀ ( :)1هر دو عمل فوق در باالی س�اقۀ مغز به ترتیب در هیپوتاالموس و لیمبیک صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)2هر دو عمل فوق در باالی س�اقۀ مغز در
هیپوتاالموس و تاالموس رخ میدهد | .گزینۀ ( :)3هر دو عمل فوق هم در بصلالنخاع (بخش اصلی مغز) و هم در هیپوتاالموس رخ میدهد.
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یبصع میظنت
20

لوا لصف

 21 125 Cموارد ( )Aو ( )Bصحیح هس�تند .در ش�کل مقابل (الف)( ،ب) و (ج) به ترتیب
لوبه�ای بویای�ی ،تاالم�وس و نیمکرهه�ای مخ میباش�ند که تاالموس توس�ط س�امانۀ لیمبیک با
قشر مخ مرتبط میشود.
 )Aدرس�ت اس�ت .اش�کال در لوب بویایی ،س�بب ناتوانی در پردازش کامل این حس
میشود که گیرندۀ شیمیایی دارد )B | .درست است .تاالموس و مخ با لیمبیک در ارتباط بوده و در
پردازش اولیه و نهایی حواس مؤثرند )C | .نادرس�ت است .لوب بویایی اتصالی از طریق تاالموس با
قشر مخ ندارد )D | .نادرست است .در مغز ،بطن سوم در عقب تاالموسها قرار دارد (نه برعکس!).
 31 126 Aفقط مورد (ج) نادرست است .رابطۀ تاالموس با قشر مخ (حاوی بخش حسی ،حرکتی و رابط) توسط شبکۀ گستردهای از یاختههای عصبی به نام سامانۀ
لیمبیک صورت میگیرد و سایر گزینهها صحیح و نکات مهمی هستند که (الف) در مورد مخ( ،ب) در مورد مخچه و (د) در مورد نخاع میباشد.
 41 127 Cشکل بیشتر بیانگر سامانۀ لیمبیک و اجزای مرتبط با آن میباشد.
الف = لوبهای بویایی هستند که در مغز ماهی رشد زیادی دارند (نادرستی گزینۀ ( .))1ماهی بالغ
قلب دوحفرهای دارد.
ب = هیپوکامپ که در حافظه کوتاهمدت و یادگیری نقش مهمی دارد (درستی گزینۀ (.))4
ج = تاالموس که در مجاورت بطن  2 ، 1و  3مغزی است (نادرستی گزینۀ (.))2
د = هیپواتالم��وس اس�ت که در تنظیم بس�یاری از هورمونها نقش دارد ول�ی در تنظیم برخی مثل
انسولین و گلوکاگون غدۀ گوارشی لوزالمعده نقش ندارد (نادرستی گزینۀ (.))3
 11 128 Aفقط مورد (د) دربارۀ مناطق زیر هیپوتاالموس نمیباشد .تقویت بینایی در مرکز باالی هیپوتاالموس یعنی تاالموس صورت میگیرد ولی عبارات (الف) مربوط
به پل مغزی ،عبارت (ب) مربوط به مخچه در زیر هیپوتاالموس و (ج) مربوط به بصلالنخاع میباشد.
 41 129 Cهمۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرست است .دقت کنید که مواد اعتیادآور روی مغز اثر دارند .اثر آنها روی سامانۂ لیمبیک سبب افزایش آزاد شدن انواع ناقل عصبی مثل دوپامین
میش�ود | .ب) نادرس�ت اس�ت .مصرف مکرر مواد اعتیادآور سبب آزادسازی دوپامین و لذت و سرخوشی میش�ود ولی به تدریج نیاز بدن به دوپامین بیشتر میشود .در
حقیقت در فرد معتاد ،عدم مرصف یا کمی مصرف مواد اعتیادآور س�بب افس�ردگی و کمحوصلگی فرد میش�ود | .ج) نادرست است .مواد اعتیادآور با اثر بر بخشهایی از
قرش مخ توانایی قضاوت ،تصمیمگیری و خودکنترلی را از فرد سلب میکنند.
 11 130 Bموارد (ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .مصرف مکرر مواد اعتیادآور س�بب تغییراتی در مغز میش�ود که جزء دس�تگاه عصبی مرکزی اس�ت | .ب) درس�ت است .ترک مواد
اعتیادآور سبب مشکالت جمسی و رواین در فرد میشود | .ج) نادرست است .نخستین تصمیم برای مصرف مواد اعتیادآور در اغلب افراد به صورت اختیاری میباشد| .
د) نادرست است .تغییرات مغزی در اثر مواد اعتیادآور میتواند دائمی یا موقتی باشد.
 31 131 Cفقط مورد (ب) نادرست میباشد.

الف) درست است .با اینکه مقدار الکل در نوشیدنیهای الکلی متفاوت است ولی مصرف نوشیدنی با کمترین مقدار الکل نیز بر بدن تأثیر منفی میگذارد| .

ب) نادرس�ت اس�ت .الکل روی تولید دوپامین و ناقلین عصبی تحریککننده نیز اثر میگذارد | .ج) درس�ت اس�ت .مش�کالت کبدی و س�کته قلبی برخالف اثر بر گفتار
از اثرات بلندمدت مصرف الکل میباشد | .د) درست است .الکل در درازمدت روی کبد و تولید پروتئینهای دفاعی اثر گذاشته و بهبود عفونت را طوالنیتر میکند.
 21 132 Bمواد اعتیادآور بر بخشی از سامانۀ لیمبیک برای تولید ناقلین عصبی مثل دواپمین مؤثرند ولی در این گزینه تاالموس که پردازش اولیه حس را بر عهده دارد
ً
مدنظر بوده است که اصال جزء سامانۀ لیمبیک نمیباشد( .سایر گزینهها خط کتاب درسی هستند یا در درسنامه بررسی شدهاند).

 41 133 Bهرچه مصرف مکرر مواد اعتیادآور بیش�تر ش�ود ،ترش�ح دوپامین عادی بدن کمتر شده و نیاز به مصرف مادۀ اعتیادآور بیشتر میشود .این مواد روی مغز اثر
کرده و سبب سرخوشی و پتانسیل عمل میشوند و با اثر بر قشر مخ میتوانند قدرت تصمیمگیری فرد را مختل کنند (گزینههای ( )1و ( )2در مورد قشر مخ میباشند).
در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که با مصرف زیاد این مواد ،ترشح دوپامین کم و احساس کسالت و رخوت در بدن زیاد میشود.
ً
مستقیما سبب ایجاد سرطان در دهان ،حنجره و ششها میشود که به ترتیب ویژگیهای
 31 134 Aموارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند .مصرف تنباکو
عبارات (الف)( ،ب) و (د) را دارند ولی سد خونی ،فقط در مغز و نخاع وجود دارد.

41 135 A

نکته م�واد اعتی�ادآور گیاه�ی و جانوری روی مغ��ز تغییرات ایجاد میکنند ویل روی اعصاب محیط��ی مثل پیکری و خودمختار اثری ندارند (درس�تی گزینۀ ( .))1دقت کنید که
تغییرات دامئی در مغز توسط مواد اعتیادآور ،ممکن است سبب ابزگشت بیماری اعتیاد شود (نادرستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( )2و ( )3در مورد آلکالوئیدهای گیاهی و اثرات اعتیادآور آنها صحیح است که در فصل  6زیست دهم آنها را خوانده بودید.
41 136 A

نکته

قسمتی از قشر مخ در تصمیمگیری ،قضاوت و خودکنترلی فرد مؤثر است که مواد اعتیادآور میتواند سبب اختالل در کار آن شود.

گزینۀ ( :)1مواد اعتیادآور روی اعصاب مرکزی مؤثرند نه محیطی!! | گزینۀ ( :)2مواد اعتیادآور روی آزاد ش�دن دوپامین از س�امانۀ لیمبیک اثر دارند نه س�اقۀ
مغز! | گزینۀ ( :)3بین دو یاختۀ عصبی انتقال پیام صورت میگیرد نه هدایت!!
 31 137 Bمشکالت کبدی (اختالل تولید اریتروپویتین و  ،)HDLسکته قلبی و انواع سرطانها از اثرات بلندمدت مصرف الکل میباشد ولی مواردی مثل اختالل در
گفتار ،کاهش فعالیت بدنی و مغزی با اثر بر هیپوکامپ بهطور سریعتر بروز مییابند.

 31 138 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .اجسام مخطط و بطنهای یک و دو مغزی در دو طرف رابطهای سهگوش و رابط پینهای بین دو نیمکره قرار دارند
(درستی د).
الف) ش��یارهای مغزی از س�طح پش�تی مغز قابل مش�اهده اس�ت | .ب) کیاس�مای بینایی و پل مغزی هر دو از س�طح ش��کمی مغز قابل مشاهده هستند| .
ج) بقایای مننژ روی نیمکرهها و بین دو نیمکره وجود دارد.
 41 139 Cدر شکل مقابل:

گزینۀ (( :)1ال�ف) نیمک�رۀ راس�ت م�خ گوس�فند اس�ت ک�ه در انس�ان س�بب
فعالیتهای هنری میشود نه ریاضیات و استداللی | .گزینۀ (( :)2ب) نیمکرۀ چپ مخ است
ولی پردازش هماهنگی ماهیچهها در مخچه میباش�د | .گزینۀ (( :)3ج) نیمکرۀ مخچه اس�ت
که به صورت پیوس��ته از مغز و نخاع و اندامها پیام میگیرد | .گزینۀ (( :)4د) کرمینه اس�ت
که دو نیمکرۀ مخچه که در تعادل و تنظیم وضعیت بدن نقش دارند را به هم وصل میکند.

 21 140 Cدر سطح درونی مغز گوسفند ،تاالموسها در زیر رابط سهگوش قرار دارند که توسط رابطی به هم متصل میباشند.
گزینۀ ( :)1برجس�تگیهای چهارگانه از اعضای مغز میانی اس�ت که داخل بطن  1و  2قرار ندارند | .گزینۀ ( :)3بطن س�وم در عقب تاالموسها قرار دارد ولی
غدۀ ایپفیز در لبه پایین بطن سوم قرار دارد | .گزینۀ ( :)4برجستگیهای چهارگانه که از قسمتهای مغز میانی است در عقب اپیفیز قرار دارند.
 31 141 Aموارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند .پاسخ این تست را با دقت به دو شکل زیر به دست بیاورید( .قسمتی از مخچه در هر دو سطح
پشتی و شکمی قابل مشاهده است).

 11 142 Aبخش سفید مخچه را درخت زندگی مینامند که در زیر اپیفیز و پشت ساقۀ مغز قرار دارد .بیرون مخچه خاکستری و داخل آن سفید و حاوی بطن  4میباشد
که توسط کرمینه به دو نیمکره تقسیم میشود.
 31 143 Bبا توجه به ش�کل مقابل میتوانید به درس�تی گزینۀ ( )3و نادرس�تی سایر گزینهها پی
ببرید( .متأسفانه راهی جز حفظ کردن بخشهای مختلف در تشریح مغز گوسفند ندارید!)
 11 144 Cدر این تست برش درونی مغز گوسفند را خواسته است.
گزینۀ ( :)1درست است .در شکل مقابل که برش درونی مغز گوسفند میباشد اجسام
مخطط در بین رابط پینهای و س�هگوش نیمکرههای مخ وجود دارند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است.
بصلالنخاع پایینترین قس�مت مغز بین نخاع و پل مغزی میباش�د | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
بطن چهارم بین درخت زندگی مخچه و برجستگی چهارگانه میباشد | .گزینۀ ( :)4نادرست است.
کیاسمای بینایی را در مشاهده بخش خارجی و شکمی مغز میبینیم نه مشاهده درونی!!
 21 145 Bموارد (الف) و (ج) نادرست هستند و فقط مورد (ب) صحیح میباشد.
الف) نادرست است .هنگام بررسی سطح پشتی ،پل مغزی و بصلالنخاع قابل مشاهده نیستند اما کرمینه قابل مشاهده است | .ب) درست است .در سطح
شکمی ،مغز میانی در زیر کیاسما قرار دارد | .ج) نادرست است .هنگام بررسی بخشهای درونی مغز ،تاالموسها با کمترین فشار از هم جدا میشوند.
 21 146 Bتاالموس مرکز تقویت اغلب پیامهای حس�ی و اپیفیز تولیدکننده هورمون مالتونین برای تنظیم ریتم ش�بانهروزی میباشد (الف = بطن  1و ( ،)2ب =
تاالموس)( ،ج = اپیفیز) و (د = پل مغزی) .البته عمل هورمونها را در فصل  4میخوانید.
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لوا لصف

گزینۀ ( :)1درس�ت است .اجسام مخطط (الف) درون بطن  1و 2
11 147 C
مغزی قرار دارند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .اپیفیز (ب) در لبۀ پایین بطن سوم در عقب
تاالموسهای گوس�فند است | .گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .باالی برجستگیهای چهارگانه
(ج) ،اپیفیز اس�ت که تولیدکننده مالتونین میباش�د | .گزینۀ ( :)4نادرست است .درخت
زندگی و بطن ( 4د) پس از برداشتن کرمینه دیده میشود.
 21 148 Cموارد (ب)( ،د) و (ه) در مورد نخاع که منظور س�ؤال است ،نادرست میباشند
(نخاع در ستون مهرهها و مغز درون جمجمه قرار دارد).
الف) درس�ت اس�ت .نخاع ،طناب عصبی پش�تی مهرهداران در ستون مهرههاست که رابط مغز با اعصاب محیطی میباشد | .ب) نادرست است .از اندامها
به سوی مغز و نخاع فقط پیام حسی منتقل میشود ولی نخاع میتواند پیام حرکتی را یا به تنهایی و یا پیام ارسالی مغز را از خود خارج کند | .ج) درست است .نخاع مرکز
برخی انعکاسها میباش�د که با مغز در ارتباط نمیباش�د و به صورت غیر ارادی میباش�د | .د) نادرست است .عصب نخاعی دارای رشتههای حسی و حرکتی میباشد ولی
هر ریشۀ آن یا حسی (پشتی) و یا حرکتی (شکمی) میباشد | .ه) نادرست است .با توجه به شکل کتاب کانال مرکزی نخاع در بخش مادۀ خاکستری نخاع واقع شده است
که فاقد میلین است .این موضوع را میتوانید در شکل سؤال بعدی ببینید.
 21 149 Cسؤال در مورد نخاع (مرکز انعاکس مثانه) میباشد که موارد (ج) و (د) در مورد آن صحیح میباشد.
الف) نادرست است .نخاع از زیر بصلالنخاع (مهرۀ اول گردن) تا مهره دوم کمر ادامه دارد
ولی ستون مهرهها تا لگن ادامه دارد .پس طول ستون مهرهها از نخاع بلندتر میباشد.

نکته نخاع همواره درون ستون مهرهها وجود دارد ولی درون ستون مهرهها از مهره سوم کمر به پایین ،نخاع
وجود ندارد.

ب) نادرست است .با توجه به شکل مقابل درمییابید که هر عصب نخاعی از یک ریشۀ پشتی حسی و یک

ریش�ۀ ش�کمی حرکتی در یک جهت ستون مهرهها تشکیل میش�ود (یعنی یک عصب نخاعی از ریشههای پشتی

و ش��کمی یک طرف بدن تش��کیل شدهاند) | .ج) درست است .نخاع مس�یری برای عبور پیام حسی به مغز و
خروج پیام حرکتی مغز به اندامها میباشد | .د) درست است .مغز و نخاع سد خونی محافظ با مویرگهای
پیوسته و شکافهای باریک بینیاختهای دارند.
 21 150 Bمتن سؤال در مورد وظیفۀ نخاع میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .ریشۀ ش�کمی نخاع حاوی آکسون یاختههای عصبی حرکتی و ریشۀ پش�تی دارای دندریت یاختههای عصبی حسی میباشد ولی
عصب نخاعی از نوع عصب حس�ی یا حرکتی نیس�ت | .گزینۀ ( :)2درس�ت است .در بخش خاکستری بدون میلین نخاع ،یاختۀ عصبی رابط به صورت کامل وجود دارد| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .در بخش خاکستری نخاع ،جسم یاختهای یاختههای عصبی رابط و حرکتی وجود دارند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .بخش سفید مغز و نخاع،
میلیندار است و فاقد جسم یاختهای یاختۀ عصبی میباشد ولی یاختۀ پشتیبان هستهدار دارد.
 11 151 Bفقط مورد (د) دربارۀ نخاع یا همان طناب عصبی پشتی انسان نادرست است.

نکته یک عصب نخاعی چون از ادغام ریش�ۀ پش�تی و ش�کمی تشکیل شده است پس دارای دندریتهای حسی و آکسونهای حرکتی است (درستی الف) .در ریشۀ پشتی
عصب نخاعی ،دندریتهای حسی و جسم یاختهای یاختههای عصبی حسی وجود دارد ولی ریشۀ شکمی آن فقط حاوی آکسونهای حرکتی است.

نکته

انعکاسها پاسخ ناگهانی و غیر ارادی ماهیچهها در پاسخ به محرکها میباشند (درستی ب).

نکته در بخش خاکس�تری نخاع که درون مادۀ س�فید قرار گرفته اس�ت ،جسم یاختهای یاختههای عصبی حرکتی ،آکس�ونهای حسی ،سیناپسها و دندریتهای حرکتی و
یاختههای عصبی رابط وجود دارد که قسمتهای فاقد میلین هستند (درستی ج و نادرستی د).
 11 152 Aدر انعکاسها از ریش�ۀ پش�تی هر س�مت نخاع ،پیام حیس همان سمت بدن وارد نخاع میشود و از همان طرف نخاع به ریشۀ شکمی حرکتی میرود .اگر نخاع
برای ارسال پیام با مغز در ارتباط باشد ،در مسیر ارسال به قشر مخ به طرف مقابل میرود.
 11 153 Aاین س�ؤال را از نظر شکلشناسی دادم! در این شکل بخش (الف) ریشۀ پشتی حسی
نخاع است که نقطه مشخص شده بعد از گرۀ حسی یا جسمهای یاختهای میباشد که پیام را به
نخاع هدایت میکند پس آکسون حسی میباشد و (ب) نیز آکسون حرکتی در ریشۀ شکمی نخاع
است که در سمت جلوی بدن میباشد.
 31 154 Bدر ای�ن ش�کل خیلی دقت کنید که گول اون فلش ب�زرگ افقی را نخورید که بین دو
س�دیم کش�یده ش�ده اس�ت .در حقیقت آن فلش ،محل هدایت جریان عصبی را نشان میدهد.
ش�کل هدایت جهش�ی در تار عصبی میلیندار را نش�ان میدهد که در دندریت حس�ی ،آکس�ون
حسی و حرکتی و برخی رابطها میتواند صورت گیرد.

نکته

در این شکل پتانسیل عمل بین دو گره هدایت میشود نه سدیم!!

دقت کنید که سدیم طی این عمل از خارج یاخته به درون یاخته میآید تا پتانسیل عمل برقرار
ً
حتما به یاد دارید که ریشۀ شکمی نخاع ،فقط حاوی آکسونهای حرکتی است.
شود .از طرفی 

 31 155 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
بخشی از نخاع که مجاور الیه داخلی مننژ قرار دارد ،قسمت سفیدرنگ آن است و همانطور که میدانید اجتماع بخشهای میلیندار آکسون و دندریت یاختههای عصبی
در آنجا قرار دارند و فاقد جس�م یاختهای میباش�ند .در حقیقت فقط در ریش�ۀ پش�تی آن جسم یاختهای یاختۀ عصبی حس�ی وجود دارد که البته این ریشه در خارج نخاع
قرار دارد (درستی الف).
ب) در بخش خاکستری نخاع ،کل یاختههای رابط و جسم یاختهای یاختههای عصبی حرکتی وجود دارد | .ج) در مغز بخش خاکستری در مجاور مننژ است
که حاوی جسم یاختهای میباشد | .د) جسم یاختهای یاختههای عصبی حسی ،در خارج نخاع در ریشۀ پشتی قرار دارد.
 31 156 Aنخاع دارای  31جفت عصب نخاعی ( 62عدد) است که از نوع مختلط
(دارای رش��تۀ حسی و حرکتی) هستند ،یعنی ریشۀ پشتی (حسی) و هم ریشۀ
ش�کمی (حرکتی) دارند .پس هر عصب نخاعی شامل دندریتهای بلند یاختههای
عصبی حسی و آکسونهای بلند یاختههای عصبی حرکتی میباشد.

ً
لطف��ا ی��کابر دیگ��ر درس��نامه آن را از بخ��ش
 11 157 Cب��رای زدن تس��تهای انع��کاس
QR Codeها مطالعه کنید!

در انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ ،ساعد به سمت باال میآید.
در این انعکاس ماهیچه دوسر جلوی بازو تحریک شده و منقبض میشود ولی ماهیچه
سهسر پشت بازو به حالت استراحت درمیآید.
گزینۀ ( :)1درست است .در این انعکاس انشعابات انتهای آکسون یاختۀ
عصبی حسی سبب تحریک دندریت یاختههای عصبی رابط در مادۀ خاکستری نخاع
میش�ود | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .یاختۀ عصبی حرکتی توس�ط ناقل آزاد شده از
آکسون یاختۀ عصبی رابط مهار میشود (در حقیقت دقت کنید که همواره در سیناپس بین دو
یاختۀ عصبی برای تحریک و مهار ،باید نوعی ناقل عصبی ترشح شود) | .گزینۀ ( :)3نادرست
اس�ت .در این مس�یر یاختۀ عصبی حس�ی همواره از طریق یاختۀ عصبی رابط با یاختۀ
عصبی حرکتی ارتباط دارد | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .وقتی پتانسیل عمل یا همان
پیام عصبی در یاختۀ عصبی وجود نداشته باشد ،ناقل عصبی از آن برونرانی نمیشود.

نکته در نخاع بین یاختۀ عصبی حسی و حرکتی ،امکان دارد که سیناپسی بدون نیاز به یاختۀ عصبی رابط ایجاد شود ولی در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست همواره بین
یاختههای عصبی حسی و حرکتی ،یاختههای رابط وجود دارد.
 41 158 Aهدایت پیام عصبی بهجز در یاختۀ عصبی حرکتی متصل به ماهیچه سهسر بازو در سایر یاختههای عصبی این مسیر انعکاسی وجود دارد .پس  4یاختۀ عصبی
شامل یک یاختۀ حسی ،دو تا رابط و یک حرکتی دارای هدایت پیام عصبی میباشند .در مورد سیناپسها دقت کنید که از  6سیناپس این مسیر 5 ،تا همراه با آزاد شدن
ناقل عصبی میباشد ولی سیناپس بین یاختۀ عصبی حرکتی با ماهیچه عقب بازو فاقد پیام عصبی و ترشح ناقل عصبی است.

نکته

برای عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ ،تعداد زیادی مسیر انعکاسی مورد نیاز است که این تست یک مسیر کامل را بررسی کرده است.

 31 159 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند .در مسیر انعکاسی باال کشیدن ساعد:
الف) درست است .آکسون یاختۀ عصبی حسی هر دو یاختۀ عصبی رابط را تحریک میکند.
ب) نادرست است .آکسون یاختۀ عصبی حسی فقط دو سیناپس تحریکی ایجاد میکند.
ج) نادرست است .آکسون یاختۀ عصبی حسی یک نوع یاختۂ عصیب یعنی یاختههای عصبی رابط را تحریک میکند.
د) نادرست است .آکسون یاختۀ عصبی حسی یاختههای عصبی رابط موجود در دستگاه عصبی مرکزی را تحریک میکند.
 31 160 Bدر انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ:
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .آکس�ون دو یاختۀ عصبی رابط با یاختههای عصبی حرکتی یک س�یناپس تحریکی و یک س�یناپس مهاری برقرار میکنند | .گزینۀ ( :)2نادرست
اس�ت .در یاختۀ عصبی حرکتی ماهیچه سهس�ر (عقب بازو) پتانس�یل عمل ایجاد نمیشود | .گزینۀ ( :)3درست اس�ت .همه سیناپسهای موجود در بخش خاکستری نخاع
چه تحریککننده و چه مهارکننده دارای ناقل عصبی میباشند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .هر یاختۀ عصبی که در سیناپس دارای پتانسیل عمل باشد از انتهای آکسون
خود ناقل ترشح میکند که در این مسیر یاختۀ عصبی ماهیچه عقب بازو پتانسیل عمل و تولید ناقل ندارد.
 21 161 Cدر انعکاس عقب کشیدن دست:
الف) نادرس�ت اس�ت .آکس�ون یاختۀ عصبی حسی سبب تحریک دو یاختۀ عصبی رابط میشود | .ب) نادرست اس�ت .یاختۀ عصبی حسی فقط با یاختههای عصبی رابط
س�یناپس برقرار میکند | .ج) درس�ت اس�ت .یک یاختۀ عصبی رابط س�بب تحریک یاختۀ عصبی حرکتی ماهیچه دوس�ر سیناپس تحریکی میش�ود | .د) نادرست است.
سیناپس یاختۀ عصبی حسی و رابطها همواره تحریکی است.
 31 162 Bدر انعکاس باال برنده ساعد (عقب برنده دست):
گزینۀ ( :)1نادرست است .یون سدیم همواره در خارج یاخته بیشتر است و به سمت داخل با انتشار و بدون صرف انرژی ولی به سمت خارج پمپ میشود و انرژی مصرف میشود| .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .یاخت�ۀ عصب�ی حرکتی ماهیچ�ه عقب بازو فاقد پتانس�یل عمل و تولید ناقل عصبی میباش�د و در آن س�یناپس ناقل عصبی آزاد نمیش�ود| .
گزینۀ ( :)3درست است .یاختۀ عصبی حرکتی ماهیچه عقب بازو پتانسیل آرامش دارد و پمپ سدیم  -پتاسیم آن با مصرف  ATPفعال است | .گزینۀ ( :)4نادرست است.
جسم یاختهای یاختۀ عصبی حسی شرکتکننده در این انعکاس در ریشۀ پشیت نخاع و در خارج آن قرار دارد.
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 21 163 Cدر شکل زیر سیناپسهای  2 ، 1و  3تحریککننده و سیناپس  4بازدارنده میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در س�یناپس  1آکس�ون حس�ی با یاختۀ عصبی رابط ارتباط دارد نه حرکتی | .گزینۀ ( :)2درست است .سیناپس  2سبب تحریک
یاختۀ عصبی رابط و باز شدن کانالهای دریچهدار سدیمی آن میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .ناقلهای عصبی به گیرنده یاختۀ پسسیناپسی وصل میشود ولی وارد
آن نمیش�ود | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .جریان عصبی یا پتانسیل عمل در یاختۀ
عصبی حرکتی سیناپس  4ایجاد نمیشود.

لوا لصف

 11 164 Bدر انعکاس عقب کش�یدن دست بین یاختههای عصبی  4سیناپس وجود
دارد که همگی در مادۀ خاکس�تری نخاع واقع هس�تند .یک یاختۀ عصبی حسی دارند
و س�یناپس بین یاختۀ عصب�ی رابط و یاختۀ عصبی حرکتی مربوط به ماهیچه سهس�ر
پشت بازو از نوع مهارکننده است.
تحریککننده
 )1آکسون حسی با رابط
تحریککننده
 )2آکسون حسی با رابط
سیناپسهای بین یاختۀ عصبی
تحریککننده
 )3رابط با حرکتی جلو بازو
مهارکننده
 )4رابط با حرکتی عقب بازو
 11 165 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .دس�تگاه عصبی محیطی کال شامل  43جفت یا  86عصب مختلف میباش�د که چون سؤال فقط در مورد بخش حرکتی آن است ،پس
فقط در ارس�ال پیام به اندامهای عملکننده نقش دارد | .ب) نادرس�ت اس�ت .دس�تگاه عصبی محیطی برخالف مرکزی فاقد بخش ارتباطی است و فقط دو بخش حیس و
حرکیت دارد ولی س�ؤال فقط در مورد بخش حرکتی آن اس�ت | .ج) درس�ت است .س�رخرگها ماهیچه صاف دارند که توسط اعصاب خودمختار همیشه فعال تنگ و گشاد
میشوند | .د) نادرست است .در هیجان و استرس بخش سمپاتیک خودمختار بر بخش پاراسمپاتیک خودمختار غلبه پیدا میکند.
 11 166 Bفقط مورد (الف) صحیح است.
بخش پیکری مسئول انتقال پیام ارادی و انعکاسی به ماهیچههای اسکلتی میباشد .این بخش در ترشح غدد و انقباض ماهیچههای قلبی و صاف اثری ندارد
(نادرس�تی ب و د) .از طرفی ماهیچههای اس�کلتی فعالیت ارادی دارند و برخی از آنها میتوانند انعکاس غیر ارادی نیز انجام دهند ولی هر فعالیت آنها تحت پیامرس�انی
اعصاب پیکری میباشد (درستی الف و نادرستی ج).

نکته

بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی

خودمختار
پیام ناآگاهانۀ غیر ارادی به ماهیچههای صاف و قلبی میدهد.
پیام ارادی و غیر ارادی به ماهیچۀ اسکلتی میدهد.
پیکری

 31 167 Bش�کل بیانگ�ر یاخت�ۀ عصبی حرکیت میباش�د ،چون آکس�ون دراز دارد ،میتوان�د در اعص�اب خودمختار حرکتی
(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) و پیکری وجود داشته باشد .قسمت (الف) که غالف میلین است ،مانند قسمت (ب) که انتهای
آکسون است ،غشایی از جنس فسفولیپید دارد.
عصب حس�ی پیکری پوس�ت اجتماع دندریتهای یاختۀ عصبی حس�ی میباش�د که آکس�ون و دندریت آنها از یک نقطۀ
جسم یاختهای خارج میشوند.

نکته

حس پیکری
عصب پیکری

مجموعه حواس محیطی به صورت پراکنده در بدن میباشد.
عصب حرکتی در بخش دستگاه عصبی محیطی میباشد.

 21 168 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباش�ند .البته این تس�ت کمی به فصل بعد ارتباط دارد .دقت کنید که آکس�ون یاختۀ عصبی حرکیت میتواند با یاخته غیرعصبی
ماهیچهای یا غدد س�یناپس برقرار کند .از طرفی اعصاب خودمختار (س��مپاتیک و پاراسمپاتیک) و پیکری نیز حرکتی هستند و همانند اعصاب نخاعی که شاخه حرکتی
نیز دارند دارای یاختههای عصبی حرکتی میباش�ند (نادرس�تی الف) .الزم به ذکر اس�ت که اعصاب بینایی ،ش�نوایی و بویایی از نوع حس�ی میباشند و فاقد یاختۀ عصبی
حرکتی هستند (درستی ب و د و نادرستی ج).
ً
نکته یاختۀ عصبی حرکتی در اعصاب حرکتی مغزی و هر عصب مغزی یا نخاعی دارای رشتههای حسی و حرکتی میباشد که قبال به نام عصب مختلط معروف بودند.
 11 169 Bمتن س�ؤال ،اعصاب خودمختار حرکتی را معرفی کرده اس�ت که فقط قس�مت (ج) در مورد آن نادرست است ،چون عصب سمپاتیک ،خونرسانی به ماهیچۀ
اسکلتی مانند ماهیچۀ چهارسر ران را زیاد میکند در نتیجه در فعالیت بهتر این ماهیچهها نقش دارند.

اعصاب خودمختار

خودمختار

3
اعصاب حرکتی و  100%انآگاهانه میباشند
تنظیم انقباض ماهیچههای قلیب و صاف و تنظیم کار غدد را بر عهده دارد (درستی الف).
ً
خالف هم ،پایداری بدن را حفظ میکنند که همیشه فعال میباشد(درستی ب).
عمل
ِ
معموال دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک آن با ِ
س��مپاتیک :به بدن حالت آمادهباش در فرار ،س�تیز و ش�رکت در مسابقات ورزش�ی میدهد .با انقباض ماهیچههای صاف ش�عاعی عنبیه ،مردمک را در
نور کم گش�اد میکند .فش�ار خون ،ضربان قلب ،تنفس و خونرس�انی به قلب و ماهیچۀ اس�کلتی را زیاد میکند و در هیجانات مثل ورزش و امتحان به
پاراسمپاتیک غلبه میکند.
پاراس��مپاتیک :به بدن آرامش میدهد و باعث ش�روع فعالیتهای گوارش�ی میش�ود و فش�ار خون و تنفس و ضربان قلب را برخالف س�مپاتیک کاهش
میدهد (درستی د) .پاراسمپاتیک در نور زیاد باعث انقباض ماهیچههای صاف حلقوی عنبیه شده و سبب تنگی سوراخ مردمک میشود.

نکته بخش سمپاتیک این دستگاه باعث گشادی رگهای غذا دهنده به قلب (رگهای کرونری) و ماهیچههای اسکلتی (مانند چهارسر ران) میشود و خونرسانی به آنها
را زیاد میکند و بخش پاراسمپاتیک با دادن آرامش به بدن تولید پپسینوژن گوارش را زیاد میکند (نادرستی ج و درستی د).

 31 170 Cفقط عبارت (ب) صحیح است .منظور سؤال فعالیت اعصاب پیکری با اثر بر ماهیچۀ اسکلتی با یاختههای چندهستهای میباشد.
4
اعصاب پیکری

اعصاب پیکری

بیشتر فعالیتهای آن از قشر مخ به ماهیچههای اسکلتی برای کارهای ارادی است.
کمی از فعالیتهای آن انعکاس ،سریع و غیر ارادی است که انعکاس نخاعی با مغز در ارتباط نیست (انعاکس عقب بردن دست).

این اعصاب ش�امل یاختههای عصبی حرکیت محیطی اس�ت که فقط ماهیچههای مخطط اس��کلیت را تحریک میکند (پس مخطط قلبی را تحریک نمیکند (نادرستی الف)).
فعالیت این بخش در اغلب موارد تحت کنترل آگاهانه با مرکزیت قشر مخ میباشد ولی بعیض از فعالیتهای این دستگاه نظیر انعکاسهای مغزی و نخاعی غیر ارادیاند
(نادرستی ج).

نکته

یاختۂ مخطط در ماهیچههای اسکلتی و قلبی وجود دارد ولی ماهیچۀ مخطط همان ماهیچۀ اسکلتی است (نادرستی الف).
انعکاسها پاس�خ حرکیت به محرکهای محیطیاند و برای حفظ حیات انجام میش�وند و بس�یار سریعاند ،در اغلب انعکاسها ،نخاع و دستگاه عصیب محیطی درگیرند ویل

در برخی از انعکاسها نیز مغز درگیر یمابشد (نادرستی د).

 31 171 Bریشۀ پشتی و شکمی مربوط به اعصاب نخاعی است نه پیکری و خودمختار!!! (نادرستی گزینۀ (.))3
اعصاب خودمختار به صورت غیر ارادی هستند و مانند هورمونها در تنظیم قند و فشار خون و هومئوستازی نقش دارند (درستی گزینۀ (.))1
اعصاب خودمختار میتوانند مانند اعصاب پیکری روی ترشحات غدد مجاری تنفسی و انقباض ماهیچههای اسکلتی اثر کنند (درستی گزینۀ (.))2
اعصاب پیکری و خودمختار ،اعصاب حرکیت محیطی هستند ،پس از آکسونهای حرکیت ایجاد شدهاند و پیام حرکتی را از مغز یا نخاع میگیرند (درستی گزینۀ (.))4
 41 172 Cدر مری فقط ماهیچههای ابتدایی از نوع مخطط میباشند و در سایر بخشها ماهیچۀ صاف دارد.

نکته

اعصاب پیکری با ماهیچههای مخطط اسکلتی مثل ماهیچه حلقوی ابتدای مری و خارجی مخرج سیناپس برقرار میکنند ولی اعصاب خودمختار با ماهیچههای صاف

و قلبی مثل عنبیه ،حلقوی داخلی مخرج ،بطنی و دهلیزی قلب و ماهیچههای رگهای غذا دهنده سرخرگی و سیاهرگی در ارتباط هستند.

نکته

دقت کنید که در گزینۀ ( )3عصب مرتبط با ماهیچه دوسر بازو را نخواسته است بلکه مرتبط با ماهیچهای که در سرخرگ غذا دهنده به آن است را سؤال کرده است

که نوعی ماهیچه صاف و تحت کنترل اعصاب خودمختار میباشد.
 11 173 Aمنظور س�ؤال از بخش همیش�ه فعال ولی ناآگاهانه ،اعصاب حرکتی خودمختار اس�ت که فقط مورد (د) تحت کنترل آن نمیباشد .ماهیچۀ دیافراگم و ماهیچه
باال برندۀ چش�م از نوع اس�کلتی هس�تند و تحت کنترل اعصاب پیکری قرار دارند .دقت کنید که اعصاب خودمختار در تنظیم کار ماهیچههاى صاف و مخطط قلبى و غدد
دخالت دارند (در دهان ،حلق و ابتدای مری ،غدد تحت کنترل اعصاب خودمختار و ماهیچههای این مناطق تحت کنترل اعصاب پیکری هستند).
21 174 B

نکته

اعص�اب مسپاتی��ک در هن�گام آمادهب�اش و هیج�ان مس�ابقات ورزش�ی و امتحان�ات تحریک میش�وند و خونرس�انی به قل�ب و ماهیچه اس�کلتی را زی�اد میکنند

(درستی گزینۀ ( )3و ( .))4این اعصاب ،فعالیت قلب را زیاد کرده (نادرستی گزینۀ ( ))2ولی فعالیت گوارشی را کاهش میدهند (درستی گزینۀ (.))1
 21 175 Bس�مپاتیک س�بب گش�اد شدن انیژکها و مردمک میش�ود ولی فعالیت گوارش�ی را برخالف فعالیتهای گردش خون و تنفس کاهش میدهد .پاراسمپاتیک
بهطور معمول کارهایی برخالف سمپاتیک دارد .مرکز هماهنگی اعصاب خودمختار در دستگاه تنفس و گوارش در بصلالنخاع و در نزدیکی هم میباشد.
نکته نایژهها غضروف دارند و همواره باز هستند ولی نایژکها به دلیل عدم وجود غضروف ،قابل تنگ و گشاد شدن هستند.
ً
 11 176 Cفق�ط عب�ارت (الف) صحیح اس�ت .لطف�ا ابتدا یکبار دیگر در این س�ؤال به کلمۀ «بعیض» دقت کنی�د .اعصاب خودمختار ،ش�امل اعصاب حرکتی محیطی
غیر ارادی س�مپاتیکی و پاراس�مپاتیکی هس�تند که س�مپاتیکیها ،با افزایش تع�داد و قدرت ضربان و انقباضات قلب�ی ،برونده قلبی را به مقدار زی�ادی افزایش میدهند
(درستی الف) .از طرفی این اعصاب حرکتی هستند و هدایت پیام عصبی را از مراکز عصبی تا انتهای آکسون خود انجام میدهند ولی هیچکدام سبب هدایت پیام عصبی
از اندامه�ای حس به مرکز عصبی نمیش�وند (نادرس�تی عب�ارت (ب) در قید «برخی») و همینطور هیچک�دام نیز روی دیافراگم که ماهیچه مخطط اس�ت ،اثری ندارند
(نادرستی ج) .در این اعصاب همۂ اترها در غشای خود پمپ سدیم  -پتاسیم فعال دارند (نادرستی د).
 41 177 Aاگر فعالیت س�مپاتیک متوقف ش�ود ،شرایطی به وجود میآید که انگار اعصاب پاراسمپاتیک فعال شده است ،پس ضربان قلب کاهش مییابد و فعالیتهای
گوارشی آغاز میشوند.
 41 178 Bح�اال در ای�ن تس�ت باید به قید «همه» خیلی دقت کنید! تاره�ای عصبی خودمختار پیام را به ماهیچههای صاف ،قلبی و غ�دد منتقل میکنند و همگی برای
هدایت پیام نفوذپذیری غش�ای خود را نس�بت به س�دیم و پتاس�یم تغییر میدهند (درس�تی گزینۀ ( .))4این تارها ناقل عصبی درون ریزکیس�هها را به فضای سیناپس�ی
میرسانند (نه لک ریزکیسه !!) (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته

اعصاب خودمختار عالوه بر ماهیچهها روی غدد نیز مؤثرند و از مغز و نخاع منشأ میگیرند (نادرستی گزینههای ( )1و (.))2

 11 179 Aفقط مورد (د) جواب است .هماهنگی تعادل و وضعیت در مخچه و مخ صورت میگیرد ولی تحریک ماهیچههای اسکلتی و انعکاسها و همچنین فعالیتهای
خودمختار گوارشی توسط اعصاب حرکتی محیطی صورت میگیرد.

25

یبصع میظنت
26

41 180 C

نکته (الف)( ،ب) و (ج) به ترتیب یاختههای عصبی حس�ی ،رابط و حرکتی میباش�د که در مس�یر انعکاس عقب کش�یدن دس�ت و باال آمدن س�اعد ،جس�م یاختهای در
یاختههای عصبی رابط و حرکتی ،در مادۀ خاکستری نخاع وجود دارد ولی جسم یاختهای حسی در ریشۀ پشتی نخاع قرار دارد (درستی گزینۀ (.))4

لوا لصف

گزینۀ ( :)1نادرست است .عصب نخاعی از دندریتهای حسی و آکسونهای حرکتی تشکیل شده است پس حاوی دندریت (الف) و آکسون (ج) میباشد| .

گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .یاختۀ عصبی رابط مخصوص مغز و نخاع در اعصاب مرکزی اس�ت | .گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .یاختههای عصبی حرکتی اعصاب پیکری به
خود ماهیچه اسکلیت پیام میدهند نه ماهیچه صاف رگ غذا دهنده به ماهیچه مخطط!!

نکته

اعصاب پیکری سبب انقباض ماهیچههای اسکلتی میشوند.

نکته

اعصاب خودمختار سمپاتیک سبب خونرسانی به ماهیچههای اسکلتی و قلبی میشوند.

نکته

اعصاب خودمختار سبب انقباض ماهیچههای صاف و قلبی و ترشح غدد میشوند.

 41 181 Cملخ ،حش�رهای با طناب عصبی ش��کمی اس�ت (نادرس�تی گزینۀ ( ))3که در هر بند بدن یک گره متشکل از تعدادی جسم یاختهای دارد .مغز این جانور که از
جوش خوردن چند گره تش�کیل ش�ده ،وظیفۀ پردازش پیام دارد ولی گره عصبی هر بند بدن فعالیت ماهیچههای همان بند را تنظیم میکند (نادرس�تی گزینۀ ( .))1در این
جانور ،چینهدان سبب ادامه هضم نشاسته توسط آنزیمهای بزاقی میشود (نادرستی گزینۀ ( .))2در ملخ و کل حشرات دیگر ،گرههای عصبی مغز و طناب عصبی سبب
پردازش اطالعات حسی و حرکتی میشود (درستی گزینۀ (.))4
 21 182 Bوج�ود یاختههای پش�تیبان و برونرانی ناقل عصبی در هم�ۀ انعکاسهای نخاعی نقش دارد ولی اعصاب کنترلکنندۀ آنه�ا ،از نوع پیکری برای ماهیچههای
اسکلتی و از نوع خودمختار مثل انعکاس برای ماهیچۀ صاف مثانه میباشد (درستی الف و ج).
 41 183 Bاعصاب پیکری و خودمختار بخش حرکتی دس�تگاه عصبی محیطی هس�تند که پیام را به ماهیچهها یا غدد منتقل میکنند .اعصاب پیکری پیام حرکتی را به
ماهیچهه�ای اس��کلیت میدهن�د ول�ی اعصاب خودمختار پیام خود را ب�ه ماهیچههای صاف ،قلبی و غ��دد میدهند .اعصاب خودمختار فقط عم�ل غیر ارادی را به صورت
ناآگاهانه کنترل میکنند و همیشه فعال است ولی اعصاب پیکری در اعمال ارادی و غیر ارادی نقش دارند (دقت کنید که ماهیچههای دهان ،حلق و ابتدای مری،
مخطط اسلکتی هستند و از اعصاب پیکری پیام میگیرند ولی غدد آنها توسط خودمختارها تحریک میشوند).
 31 184 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) صحیحاند.
الف) درس�ت اس�ت .دس�تگاه عصبی خودمختار ،جزء بخش حرکتی دس�تگاه عصبی محیطی اس�ت .بنابراین پیامها را از دس�تگاه عصبی مرکزی خارج و
به اندامهای عملکننده منتقل میکنند | .ب) نادرس�ت اس�ت .اکتین و میوزین مربوط به انقباض ماهیچۀ اس��کلیت اس�ت که تحت کنترل اعصاب پیکری میباش�د| .
ج) درس�ت اس�ت .بخش همحس س�بب افزایش فشار خون ،ضربان قلب و تعداد تنفس میشود و جریان خون را به سوی قلب و ماهیچههای اسکلتی هدایت میکند .در
این حالت با خونرسانی بیشتر ،تنفس یاختهای نیز فعالتر میشود | .د) درست است .دستگاه عصبی خودمختار با تأثیر بر میزان فعالیت ماهیچههای صاف و غدد بدن
انسان ،میزان مصرف  ATPدر آنها را تغییر میدهد.
 21 185 Bفعال شدن اعصاب سمپاتیک ،تعداد حرکات تنفسی ،برونده قلبی و جریان خون به سوی ماهیچهها را افزایش داده و فعالیتهای گوارشی را کاهش میدهد.
پس غیرفعال ش�دن اعصاب س�مپاتیک ،نتیجهای عکس دارد (منظور س��ؤال این اس��ت که با غیرفعال شدن سمپاتیک و غلبۀپاراس��مپاتیک چه شرایطی در بدن ایجاد
میشود).
 31 186 Bموارد (الف) و (د) نادرست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .عملکرد اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بهطور معمول برخالف یکدیگر میباشد | .ب) درست است .آکسون اعصاب پیکری سبب
تحریک ارادی ماهیچۀ اسکلتی میشود | .ج) درست است .سمپاتیک خونرسانی به قلب و ماهیچۀ اسکلتی را در هنگام ورزش و هیجانات باال میبرد | .د) نادرست است.
بخش سمپاتیک در مواقع هیجانهای روانی یا جسمی بر پاراسمپاتیک غلبه دارد.
21 187 A

نکته جانور دارای طناب عصبی که در این طنابها گرۀ عصبی وجود ندارد ،پالناریا میباش�د که س�امانۀ گردش مواد و گوارش�ی آن ،حاوی کیسهای است که در تمام بدن
انشعاب دارد .این جانور لولۀ گوارش ندارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اس�فنجها و مرجانی�ان از جانوران بدون طناب عصبی میباش�ند ولی حفره گوارش�ی مخصوص مرجانی�ان و برخی کرمهای پهن
میباش�د .اس�فنج کیسه گوارش�ی ندارد ولی سامانه گردش آب دارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .س�اختار عصبی نردبانی فقط در کرم پهن پالناریا وجود دارد ولی طناب
عصبی ش�کمی ویژه بیمهرگانی مثل حش�رات اس�ت | .گزینۀ ( :)4نادرست است .کیسهتنان شبکۀ عصبی دارند .این گروه ساختار عصبی نردبانی و طناب عصبی پشتی یا
شکمی ندارند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .لوبهای بویایی ماهی از مغز انسان بزرگتر نیستند بلکه در مغز ماهی به نسبت مغز انسان ،نسبت اندازۀ لوبهای
41 188 C
بویایی به مغز ،بیش�تر میباش�ند | .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .پالناریا حفره گوارشی به همراه مغزی با دو گره عصبی دارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .هیدر مغز ،گره و
طناب عصبی ندارد | .گزینۀ ( :)4درست است .سیستم تنفسی تخصصی جانوران از حشرات با تنفس نایدیسی آغاز میشود که جسم یاختهای آنها متمرکز در گرههای
عصبی بدن میباشد ولی کیسهتنان و اسفنجها که گره عصبی یا همان جسم یاختهای تمرکز یافته ندارند ،تنفس با انتشار ساده بدون سیستم تخصصی دارند.

 21 189 Bموارد (الف) و (ج) در مورد پالانریا نادرست هستند .پالناریا با داشتن دو طناب عصبی مورد سؤال است که سامانۀ اسمزی آن ،پروتونفریدی است که بیشتر
برای دفع آب میباشد.
5

پالناریا

پالناریا از کرمهای پهن اس�ت که مغز کوچک آن در س�ر از دو گره مجزا متش�کل از تعداد زیادی جس�م یاختهای یاختۀ عصبی (حاوی هسته) تشکیل شده است (نادرستی
ج) .ای�ن جان�ور دو طناب عصبی جانبی نردبانمانند (برعکس س�ایر جانوران که طناب عصبی یا ندارند یا یک�ی دارند) در بدن دارد .مغز جانور به همراه دو طناب عصبی
و رش�تههای پلهمانند متصلکنندۀ دو طناب ،دس�تگاه عصبی مرکزی را تش�کیل میدهند ولی از این دو طناب که فاقد گرۂ عصیب هستند ،اعصاب کوچکتر منشعیب به عنوان
دستگاه عصبی محیطی خارج شده است (درستی د) (البته دقت کنید که رشتههای بین دو طناب از اعصاب مرکزی هستند).
پالناریا از سطح بدن خود آمونیاک زیادی دفع میکند ولی از سیستم پروتونفریدی خود دفع آب اضافی را دارد (نادرستی الف) .این جانور حفره گوارشی با انشعاباتی در
همه جای بدن و تنفس پوستی دارد .این کرم پهن ،دوجنسی نرماده با خاصیت خودباروری میباشد که حاوی بیضهها ،رحم و تخمدان است (درستی ب).
 11 190 Bفقط مورد (د) صحیح است .حشرات در هر قطعه از بدن خود یک گره عصبی دارند و در انتقال گاز تنفسی آنها سیستم گردش مواد و همولنف آنها نقشی
ندارد چون دارای تنفس نایدیسی میباشند.
6

حشرات

سؤال در مورد حرشات است که ویژگیهای زیر را دارند:
 )1مغز آنها از چند گره به هم جوش خورده (نه جدا از هم) تشکیل شده است (نادرستی ب).
 )2طن�اب عصب�ی ش�کمی آنها در هر قطعه از بدن یک گره (نه ی�ک جفت!!) دارد و هر یک از این گرهها فعالیت ماهیچههای آن قطعه را کنترل میکنند (نادرس�تی الف).
گرههای طناب عصبی آنها برخالف گرههای مغزی ،از هم جدا میباشند.
 )3چشم مرکب حاوی تعداد زیادی قرنیه و عدسی میباشد (که در فصل بعد مفصل میخوانیم).
 )4دفع مادۀ زائد نیتروژندار را به صورت اوریکاسید با ّ
سم ّیت کم و حالت جامد دارند که آن را از راه روده و سیستم گوارشی دفع میکنند (نادرستی ج).
 )5دستگاه گردش مواد باز با همولنف دارند .در قلب آنها منافذ دریچهدار در هنگام استراحت باز میشوند.
 )6تنفس نایدیسی دارند و خون تیره و روشن در بدن آنها معنا ندارد .همولنف آنها فقط غذارسانی میکند (یعنی انتقال گازهای تنفسی مستقل از دستگاه گردش خون)
(درستی د).
 )7اسکلت یاختهای آنها مانند همۀ یوکاریوتها پروتئینی است ولی اسکلت بدن آنها از نوع بیرونی و بدون استخوان میباشد.
 )8همۀ حشرات ،خشکیزی هستند ،پس لقاح داخلی و اندامهای تولیدمثلی تخصص یافته دارند.
 11 191 Bعدم وجود دهان و مخرج مجزا را میتوان در هیدر و پالناریا مشاهده کرد ولی باید توجه داشت که هیدر فاقد طناب عصبی است ولی پالناریا دارای دو طناب
عصبی در دو سطح جانبی بدن خود میباشد.
گزینۀ ( :)2دو طن�اب عصب�ی جانب�ی پالناریا در قس�مت س�ر به دو گ�ره و در انتها به یکدیگر متصل میباش�ند | .گزینۀ ( :)3در پالناری�ا ،مغز که از دو گره
ً
مجزا تش�کیل ش�ده اس�ت و دو طناب عصبی جانبی به همراه رش�تههای پلهمانند بین آنها ،همگی بخش مرکزی دستگاه عصبی میباش�ند که کال ساختار نردبانی دارند.
در طنابهای عصبی پالناریا ،جسم یاختهای وجود ندارد | .گزینۀ ( :)4مغز حشرات ،گرههای عصبی جوش خورده ولی طناب عصبی آنها ،گرههای جدا از هم دارد.
 11 192 Bانعکاسهای بدن انسان ،همگی سریع بوده و به تارهای عصبی میلیندار نیاز دارند .این انعکاسها ،اغلب تحت کنترل نخاع و با تحریک اعصاب پیکری بوده
و فقط بخشی از آنها تحت کنترل مغز میباشند .انعکاسها صفاتی غریزی هستند که در هرکدام به دلیل سرعت زیاد آن ،تار عصبی آنها یاخته نوروگلیا و میلینساز دارد.
 11 193 Cفقط مورد (ب) بین پرندگان و پس��تانداران مش�ترک اس�ت .پستانداران همانند پرندگان نس�بت اندازه نسبی مغز به وزن بدن باالیی دارند .پستانداران فاقد
س�نگدان میباش�ند و همگی قلب چهارحفرهای دارند .پمپ تنفس�ی شش�ی فش�ار منفی دارند ولی غدد نمکی در نزدیکی چش�م از ویژگیهای برخی خزندگان و پرندگان
میباشد( .توجه :بخش جانوری زیست دهم را دوباره بخوان!!)
 31 194 Aسادهترین طناب عصبی در پالناریا به صورت دو طناب جانبی دیده میشود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .پالناریا مغزی با دو گره جدا ولی حش�رات مغزی از جوش خوردن چند گره دارند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .پالناریا همانند
مرجانها حفره گوارشی دارد | .گزینۀ ( :)3درست است .پالناریا سیستم پروتونفریدی با یاخته شعلهای مژکدار ولی کرم خاکی سیستم متانفریدی با دهانه قیفدار دارد| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .هیدر دارای تعدادی جسم یاختهای عصبی پراکنده است ولی پالناریا تجمع جسم یاختهای در محل گرهها دارد.
 21 195 Bموارد (الف) و (ب) صحیح میباش�ند .هیدر کیس�هتنی با س�ادهترین س�اختار عصبی به صورت ش�بکۀ عصبی میباش�د که حاوی کیس�ه (حفره) گوارشی
منش�عب و بازوی دهانی میباش�د .در س�طح داخلی حفرۀ گوارشی خود تاژک و یاختۀ ترشحکنندۀ آنزیم گوارشی دارد ،گوارش برون و درون یاختهای دارد ولی فاقد مغز و
گره و طناب عصبی میباشد.
 31 196 Cموارد (ج) و (د) صحیح میباشند .گیاه توبرهواش گیاهی حرشهخوار است و برای تأمین نیتروژن مورد نیاز خود از حرشات تغذیه میکند.
الف) نادرست است .در حشرات ،همولنف از طریق رگ دریچهدار به قلب وارد نمیشود بلکه همولنف از طریق منافذ دریچهدار قلب به قلب وارد میشود| .
ً
ب) نادرس�ت اس�ت .مثلا ممک�ن اس�ت جس�م یاختهای در حش�رات مرب�وط به اعص�اب محیطی جانور باش�د ک�ه جزئی از دس�تگاه عصبی مرک�زی آنها نمیباش�د| .
ج) درس�ت اس�ت .در س�اختار طناب عصبی شکمی حشرات در هر بند از بدن یک گرۀ عصبی یافت میش�ود .دقت کنید در مغز حشرات چندین گرۀ به هم جوش خورده
دیده میشود ،اما در طناب عصبی شکمی گرههای عصبی مجزا از هم دیده میشود | .د) درست است .نایدیسهای انتهایی موجود در پیکر حشرات در تبادل گازهای نفسی
در پیکر حشرات نقش دارند.

27

یبصع میظنت
28

 31 197 Aموارد (الف)( ،ج) و (د)نادرست تکمیل میکنند .از سادهترین دستگاههای عصبی متعلق به هیدر است که تقسیمبندی مرکزی  -محیطی و سر و مغز ندارد.
دس�تگاه عصبی این جاندار به ش�کل یک ش�بکۀ عصبی است و شامل شبکهای از رشتههاس�ت که در تمام بدن جانور پخش شدهاند( .هیدر ،مغز و طناب عصبی ندارد ولی
شبکۀ عصبی آن یاختههای ماهیچهای را تحریک میکنند).

لوا لصف

 31 198 Aپالناریا کرم پهنی با طناب عصبی نردبانی میباشد که حفره گوارشی بدون چتر ولی پرانشعاب دارد و دارای سیستم متانفریدی است (نادرستی گزینۀ ( )1و (.))4
پالناریا در پروتونفریدی خود که مخصوص دفع آب میباشد (نادرستی گزینۀ ( ))2یاختههای شعلهای حاوی مژک درونیاختهای میباشد (درستی گزینۀ (.))3
 11 199 Bفقط مورد (د) صحیح است.

نکته

اسفنجها و مرجانیان (دارای حفرۀ گوارشی) (هیدر) فاقد گره عصبی یعنی فاقد تجمع جسم یاختهای یاختههای عصبی میباشند.

ً
ال�ف) داش�تن حف�ره گوارش�ی در مورد مرجانها (هیدر) و پالناری�ا صدق میکند که پالناریا در مغز خ�ود دو گره عصبی مج�زا دارد | .ب) اگر مثال در مورد
حشرات که نفریدی ندارند بحث کنیم ،به راحتی رد میشود چون حشرات در طناب عصبی خود گرههای عصبی دارند | .ج) ملخ و سایر حشرات گره عصبی دارند و غذا
را در معده جذب میکنند.

12 200 A

نکته شبکۀ عصبی رودهای انسان از مری تا روده ساختاری همانند دستگاه عصبی شبکه مانند هیدر دارد .این شبکۀ عصبی در الیههای زیر مخاطی و ماهیچهای قرار دارد
و تحرک و ترشح لوله گوارش را بدون نیاز به ارتباط با اعصاب خودمختار تنظیم میکند( .گزینۀ ( )3و ( )4به ترتیب در مورد هیپوتاالموس و هیپواکمپ میباشد).
 22 201 Cموارد (الف) و (ب) درس�ت هس�تند .هیدر س�ادهترین ساختار عصبی را دارد که در آن تقس�یمبندی مرکزی و محیطی (پیکری و خودمختار) و طناب و گره
وجود ندارند (درستی الف و ب).
دقت کنید که پالناریا و حشرات دارای طناب عصبی و گره عصبی میباشند (نادرستی ج و د).
 22 202 Aدر پالناریا دو گرۀ عصبی در س�ر جانور ،مغز را تش�کیل دادهاند .هر گره مجموعهای از جس�م یاختههای عصبی اس�ت .دو طناب عصبی متصل به مغز که در
طول بدن جانور کش�یده ش�دهاند ،با رش�تههایی به هم متصلاند و س�اختار نردبانمانندی را ایجاد میکنند .این مجموعه بخش مرکزی دس�تگاه عصبی جانور اس�ت.
رشتههای جانبی متصل به آن نیز ،بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل میدهند.
 12 203 Bدر حشرات طناب عصبی در هر بند از بدن یک گره عصبی دارد که کار تنظیم فعالیت ماهیچههای همان بند را انجام میدهد (نه بند مجاور!).
رشتههای بین دو طناب عصبی جانبی پالناریا فقط مربوط به اعصاب مرکزی میباشند (نادرستی گزینۀ (.))2
اسفنجها و کیسهتنان (مرجانها) طناب عصبی ندارند (نادرستی گزینۀ (.))3
ماهیها و نوزاد دوزیست ،طناب عصبی پشتی به همراه گردش خون ساده با یک تلمبۀ قلبی دارند (نادرستی گزینۀ (.))4
 32 204 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) دربارۀ هیدر نادرس�ت هس�تند .جاندار مشخص شده هیدر میباشد که گوارش برون و درون
یاختهای دارد و در حفره گوارشی خود عمل گردش مواد و گوارش را انجام میدهد.
(الف) هیدر فاقد س�ر میباش�د( ،ب) در مورد اسفنجها صادق اس�ت ولی (ج) نادرست است چون هر جانوری یاختۀ عصبی دارد
ولی برخی مانند هیدر تقسیمبندی مرکزی و محیطی ندارند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .گرههای عصبی جزئی از دستگاه عصبی مرکزی هس�تند نه محیطی! | گزینۀ ( :)2نادرست است .پالناریا طنابها و
42 205 B
دس�تگاه عصبی نردبانی دارد ولی فاقد دس�تگاه گردش مواد میباش�د | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .جدایی کامل بطنها در پرندگان و پس�تانداران و برخی خزندگان مثل
کروکودیلها رخ میدهد | .گزینۀ ( :)4درست است .در هیدر دستگاه اختصاصی برای گردش مواد وجود ندارد.
 12 206 Bفق�ط م�ورد (الف) عبارت را به درس�تی تکمیل میکند .ش�کل ملخ را نش�ان میدهد که تنفس نایدیس�ی در کل بدن
(نادرس�تی ب) و وج�ود ی�ک گره عصبی در هر بند بدن دارد (نادرس�تی د) ولی قل�ب آن در حالت اس�تراحت همولنف را از منافذ
دریچهدار میگیرد .این منافذ به دلیل عدم وجود سیاهرگ ،همولنف را میگیرند (درستی الف).

نکته منافذ دریچهدار قلب حش�رات ،در هنگام اس�تراحت قل�ب ،همولنف میگیرند .در هنگام انقباض قل�ب ،این همولنف قلب از
منافذ دریچهدار ابتدای رگهای متصل به قلب خارج میشود.

نکته

در مجاورت همۀ یاختهها هستند.
سبب تبادل گاز تنفسی میشوند.

لولههای تهبستۀ نایدیسی
در حشرات لولههای منشعب دو نوع هستند
لولههای تهباز مالپیگی

چند لوله با یک منفذ به روده متصل میشوند (نادرستی ج).
ترشح امالح و اوریک اسید به روده دارند.

 22 207 Bم�وارد (ب) و (د) نادرس�ت هس�تند .ش�کل پالناری�ا را نش�ان میدهد که
( )Aمغز آن با جس�م یاختهای و بدون تار عصبی میباش�د (درستی الف) )B( .دو
طناب عصبی جانبی حاوی آکسون و دندریت میباشد (نادرستی ب) )C( .رشتههای
باریک بین دو طناب در بخش مرکزی میباشد (درستی ج).
پالناریا کرم پهن است که جانوری نرماده دارای دو نوع غدد جنسی بیضه و تخمدان
با توانایی خودباروری است (نادرستی د).

 22 208 Bدر ش�کل مورد نظر ( )1لوبهای بویایی )2( ،نیمکرۀ مخ )3( ،لوب بینایی و ( )4نیمکرۀ مخچه میباش�د که
قس�مت ( )2یعنی نیمکرههای مخ در انس�ان ،بیشترین چینخوردگی و قابلیت برای انجام فعالیتهای پیچیده ماهرانه
را دارد.
 22 209 Aانعکاسها عملکردهایی غریزی سریع هستند که اغلب نخاعی میباشند که با مغز (مرکز پردازش حس) در ارتباط نیستند .این اعمال تحت کنترل اعصاب
خودمختار و پیکری میباشند که یاخته پشتیبان یا نوروگلیا دارند (هر انعاکسی یک رفتار سریع است که نیاز به هدایت جهشی و وجود زوائد میلیندار در یاختههای عصبی دخالتکننده دارد).
 42 210 Bدر انسان و گوسفند اپیفیز به بخش فوقانی مغز میانی متصل است.

جمعبندی
 41 1این سؤال به صورت ترکیبی با انواع مویرگهای خونی در زیست دهم طرح شده است.

C

نکته سد خونی  -مغزی و خونی نخاعی همان مویرگهای پیوسته مغزی و نخاع میباشد که یاختههای آنها ارتباط تنگاتنگ و شکافهای باریکی دارند که از عبور بسیاری
از میکروبها به اعصاب بخش مرکزی ممانعت به عمل میآورد.

نکته

منافذ یاختهای ،مخصوص مویرگ خونی منفذدار در کلیهها میباشد و حفره بینیاختهای با غشای پایه ناقص مخصوص مویرگ ناپیوسته در اندامی مثل جگر میباشد.

نکته

دقت کنید که مویرگهای لنیف ،این سه نوع دستهبندی را ندارند و همۀ آنها را فقط نوع منفذدار در نظر میگیریم.

ً
نکته کلیهها ،حاوی مویرگهای منفذدار با منافذ یاختهای و غشای پایۀ ضخیم میباشند ولی دستگاه عصبی مرکزی حاوی مویرگهای پیوسته میباشند که در مغز ،تقریبا
فضای بینیاختهای ندارند.
 42 2 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح میباشند و فقط مورد (ب) نادرست تکمیل کرده است.
الف) درست است .منظور بصلالنخاع میباشد که در تنظیم فعالیتهای سمپاتیک و پاراسمپاتیک نقش دارد و به زیر پل مغزی که مرکز تولید اشک میباشد
متصل است | .ب) نادرست است .مرکز اصلی تنفس و گردش خون ،بصلالنخاع میباشد که در زیر آن نخاع قرار دارد ولی ترشح بزاق و مواد درون آن مثل لیزوزیم تحت
کنترل پل مغزی در باالی بصلالنخاع میباش�د | .ج) درس�ت اس�ت .پل مغزی که در تنظیم مدت دم مؤثر اس�ت در زیر مغز میاین که دارای برجستگی چهارگانه میباشد
قرار دارد | .د) درست است .هیپوتاالموس (تنظیمکننده تعداد ضربان قلب) در زیر تاالموس که مرکز تقویت پیام حسی است قرار دارد.
A

 43 3در شکل مقابل( ،الف) = تاالموس( ،ب) = مخچه و (ج) = هیپوتاالموس است.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .تاالموس و هیپوتاالموس جزء سه بخش اصلی مغز نمیباشند| .

گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .هیپوتاالموس و تاالموس هر دو همانند قش�ر مخ با س�امانۀ کنارهای در ارتباط

هس�تند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .تاالموس ،پس از پردازش اولیه ،پیام خود را به قش�ر مخ میدهد| .

گزینۀ ( :)4درست است .از نظر تعداد تاالموسها ،دو عدد و مخچه یک عدد میباشد.

 44 4 Cاعمال قسمتهای مقابل در انسان به صورت زیر میباشند:
گزینۀ (( :)1الف) کیاس�مای بینایی اس�ت که با (ب) که مغز میانی میباش�د و در فعالیتهای
بینایی مؤثر اس�ت ارتباط دارد | .گزینۀ (( :)2ج) پل مغزی اس�ت که در انسان مدت دم را کاهش میدهد
و با (د) بصلالنخاع در تنظیم تنفس ارتباط دارد | .گزینۀ (( :)3د) بصلالنخاع اس�ت که مرکز بلع و برخی
انعکاسها مثل سرفه میباشد | .گزینۀ (( :)4ب) مغز میاین است که دخالتی در تنظیم ترشح بزاق و اشک
ندارد چون ترشح این دو ماده در پل مغزی تنظیم میشود.

29

یبصع میظنت
30

 25 5 Aدر مادۀ خاکس�تری نخاع از ریزکیس�ههای سیناپس�ی یاختۀ عصبی حس�ی و رابط ،ناقل عصبی آزاد میش�وند ولی خروج انتقال دهندۀ عصبی از یاختۀ عصبی
سیناپس تحریکی ،کانال دریچهدار سدیمی تار ماهیچهای را باز کنند.
حرکتی ،فقط در ماهیچه دوسر جلوی بازو آزاد میشوند تا در حالت
ِ

 36 6 Bدر ش�کل مغ�ز انس�ان =a ،مخچه =b ،نیمک�رۀ مخ =c ،بصلالنخ�اع و  =dهیپوتاالموس اس�ت ولی در ش�کل مغز ماه�ی ،الف = نیمکرهه�ای مخچه،
ب = بصلالنخاع ،ج = لوب بینایی و د = نیمکرههای مخ است.

لوا لصف

 37 7 Aمنظور متن سؤال مطابق متن کتاب درسی بخشهایی از قرش مخ است که جایگاه نهایی پردازش اطالعات ورودی به مغز میباشند .این بخش در قضاوت و
خودکنترلی فرد نقش دارد.
گزینۀ ( :)1این اثرات به ویژه در مغز نوجواانن (نه جوانان) شدیدتر است | .گزینۀ ( :)2ترشح دوپامین مربوط به اثر مواد اعتیادآور بر روی سامانۀ لیمبیک
است نه قشر مخ! | گزینۀ ( :)4مرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن مخچه است نه قشر مخ!
 28 8 Bمنظور بخش حرکتی خودمختار در دس�تگاه عصبی محیطی اس�ت که به ماهیچههای اس�کلتی ،پیام ارس�ال نمیکنند .این بخش همیشه فعال است و مسئول
ً
انقباض ماهیچههای صاف ،قلبی و ترشح غدد به صورت انآگاهانه میباشد .لطفا به نکتۀ زیر دقت کنید!

نکته

در دهان ،حلق و ابتدای مری

ماهیچههای اسکلتی وجود دارد
تحت کنترل اعصاب پیکری منقبض میشوند.
تحت کنترل اعصاب خودمختار میباشد.
ترشح غدد آنها

ً
گزینۀ ( :)1برخ�ی از انعکاسه�ا و ح�رکات غی�ر ارادی را نیز بخش پیکری دس�تگاه عصبی محیطی انج�ام میدهد | .گزینۀ ( :)3کال دس�تگاه عصبی محیطی
مسئول ارتباط مغز و نخاع با اندامها است ،پس بخش خودمختار هم در تنظیم قطر مردمک با مغز در ارتباط است | .گزینۀ ( :)4خونرسانی به هر قسمتی از بدن توسط
ماهیچههای صاف جدار سرخرگی و بندارۀ مویرگی رخ میدهد که توسط بخش خودمختار کنترل میشوند.
ً
 39 9 Bقبال هم گفتم وقتی در متن س�ؤال قید وجود دارد ،خیلی باید بادقت به س�راغ گزینهها بروید! در مورد گزینۀ ( )3این تس�ت باید حواس�تان جمع باش�د که
پمپهای سدیم  -پتاسیم همواره در فعالیت خود ،دو یون پتاسیم را در هر بار فعالیت وارد یاخته میکنند (نه فقط در شرایطی!).
گزینۀ ( :)1درست است .فقط در شرایط خاص یعنی پس از پتانسیل عمل ،برای بازگشت اختالف غلظت یونهای دو طرف یاختۀ عصبی به وضعیت آرامش،
فعالیت پمپ س�دیم  -پتاس�یم افزایش مییابد | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .در هنگام ابتدای پتانسیل عمل در ش�اخۀ باالرو نمودار ،کانالهای دریچۀ سدیمی و در شاخۀ
پایینرو پتانس�یل عمل ،کانالهای دریچهدار پتاس�یمی باز میش�وند ولی در حالت پتانس�یل آرامش همۀ کانالهای دریچهدار بس�ته میباشند | .گزینۀ ( :)4درست است.
فقط در هنگام وجود پتانس�یل عمل ،انتقال پیام عصبی از یک یاختۀ عصبی به یک یاختۀ پسسیناپس�ی با به حرکت درآمدن ریزکیس�ههای حاوی ناقل عصبی در آکسونها
انجام میشود.
 21 10 Cموارد (ب) و (د) جمله را به نادرستی تکمیل میکنند.
الف) درس�ت اس�ت .یاختۀ عصبی که بارهای مثبت درون آن نس�بت به بیرون بیش�تر اس�ت در حال پتانسیل عمل اس�ت که در بخش باالروی نمودار آن
کانالهای دریچهدار س�دیمی و در ش�اخۀ پایینرو ،کانالهای دریچهدار پتاس�یمی باز هستند | .ب) نادرست اس�ت .وقتی بار مثبت درون کمتر است ،میتواند بین صفر تا
 +30یا برعکس از  +30تا صفر باش�د .در آن صورت هنوز پتانس�یل عمل برقرار اس�ت و یکی از انواع کانالهای دریچهدار س�دیمی یا پتاس�یمی باز هستند | .ج) درست
است .همواره در یاختهها ،کاانلهای انتقال مواد در جهت کاهش تفاوت غلظت عمل میکنند ،زیرا کانالها در عمل انتشار تسهیل شده دخالت دارند | .د) نادرست است.
کانال دریچهدار سدیمی و پتاسیمی نداریم .در یاخته همواره پمپ سدیم  -پتاسیمی فعال وجود دارد.
 41 11 Bمحل مطرح شده در این گزینه کیامسای بینایی است که در تشریح مغز گوسفند آن را در سطح شکمی میبینیم.
گزینۀ ( :)1یاختههای عصبی حیس منظور این گزینه بوده که محل خروج دندریت و آکس�ون آن از یک محل میباش�د .این یاختههای عصبی مثل هر یاختۀ
عصبی دیگر یک آکس�ون دارند | .گزینۀ ( :)2وقتی پتانس�یل عمل با هدایت به انتهای آکس�ون یاختۀ عصبی پیشسیناپس�ی میرس�د ،غش�ای ریزکیسهها با غشای یاختۀ
ً
پیشسیناپس�ی یکی میگردد .پس چون پتانس�یل عمل در این منطقه وجود دارد ،قطعا یک نوع از کانالهای دریچهدار آن باز هس�تند | .گزینۀ ( :)3در مغز ،الکل توس�ط
ً
یاختههای عصیب جذب میشود (نه هر یاخته بافت عصبی!) و سبب اختالل در فعالیت آنها میشود .مثال پشتیبانها در این عمل نقش ندارند!
 31 12 Cموارد (الف) و (د) نادرس�ت هس�تند (در متن سؤال به لکمۀ «بخشهای اصلی» دقت کنید .چون مثالً هیپوتاالموس ،تاالموس و لیمبیک جزء این سؤال
به حساب نمیآیند).

الف) نادرس�ت اس�ت .تعداد ضربان قلب و فش�ار خون توسط بصلالنخاع از بخشهای اصلی س�اقۀ مغز تنظیم میشود که این مرکز عصبی ،پیک شیمیایی
دوربرد یا هورمون تولید نمیکند | .ب) درس�ت اس�ت .فرمان توقف دم توس�ط پل مغزی به بصلالنخاع منتقل میش�ود .پل مغزی به علت تنظیم ترش�ح بزاق در عمل
گوارش و به علت وجود آنزیم لیزوزیم در خط اول دفاع از لولۀ گوارش نقش دارد | .ج) درس�ت اس�ت .مخچه برای حفظ تعادل بدن بهطور پیوس�ته از مغز و نخاع پیام
دریافت میکند .از طرفی مخچه ،به لوبهای پسرسی و گیجگاهی متصل اس�ت | .د) نادرس�ت اس�ت .هیپوکامپ که بخش�ی از س�امانۀ لیمبیک است در تبدیل حافظۀ
کوتاهمدت به درازمدت تأثیر دارد .دقت کنید که س�امانۀ لیمبیک ،در زیر تاالموس قرار دارد اما از بخشهای اصلی مغز که در متن س�ؤال عنوان کرده اس�ت ،نمیباش�د
(این از اون عبارتها بود که خود عبارت صحیح است ولی در فرض اولیۀ تست جا نمیگیرد!).

 21 13 Cموارد (الف) و (ج) دربارۀ س�ه قس�مت عصبی قش�ر مخ ،هیپوتاالموس و تاالموسها که در ارتباط با لیمبیک هس�تند ،صحیح میباش�ند (البته این سؤال
ِ
ترکیبی با فصلهای جلوتر است).

الف) درست است .پیام هر دو چشم پس از کیاسما ،ابتدا از اتالموس عبور کرده تا پردازش اولیه شود و در نهایت به قرش مخ در لوب پسسری هر نیمکره

برای عمل پردازش نهایی و تش�خیص تصویر میرس�د | .ب) نادرست است .هیپوتاالموس با ترش�ح آزادکننده و مهارکننده روی ترشح هورمونهای محرک جنسی  FSHو
 LHاثر دارد که این دو هورمون نیز روی تنظیم دورههای جنسی زنان مؤثر هستند | .ج) درست است .همگی سه مرکز فوق در باالی پل مغزی که مرکز تنظیم ترشح اشک
میباشد ،قرار دارند | .د) نادرست است .هیپوتاالموس در پردازش اطالعات حس ویژه نقشی ندارد ولی در تنظیم دمای بدن از حواس پیکری مؤثر است.
 41 14 Bمنظور صورت سؤال یاختههای عصبی حرکیت است که نوعی یاختۀ عصبی هستند که میتوانند با یاختههای غیرعصیب مثل یاختههای ماهیچهای یا یاختههای
مربوط به غدهها سیناپس بدهند .همانطور که میدانید آکسون یاختههای عصبی حرکتی دارای غالف میلین است که توسط یاختههای پشتیبان ساخته شده است .در
نهایت در هر عصب یاختههای عصبی و غیرعصبی اطراف آنها درون یک غالف از بافت پیوندی قرار گرفتهاند.
گزینۀ ( :)1حفظ همایستایی فضای بینیاختهای ،وظیفۀ یاختههای پشتیبان بافت عصبی است (نه یاختههای عصبی!) | .گزینۀ ( :)2انرژی تولید شده در یاختۀ
پیشسیناپسی ،صرف اتصال ناقل به گیرنده نمیشود ،بلکه صرف برونرانی ناقلین میشود | .گزینۀ ( :)3در اعصاب حرکتی فقط آکسون طویل یاختههای عصبی حرکتی
که دارای غالف میلین هستند ،دیده میشود (دندریت در عصب حرکتی وجود ندارد).
 31 15 Bدریچۀ رو به سیتوپالس�م مربوط به کانالهای دریچهدار پتاس��یمی اس�ت .این کانالها در ادامه پتانس�یل عمل در هنگام برگش�ت پتانس�یل (در ش��اخۀ
پایینروی نمودار) از  +30به سمت صفر باز هستند.

ً
گزینۀ ( :)1بعد از پتانس�یل عمل با فعالیت بیش�تر پمپ س�دیم  -پتاس�یم ورود پتاس�یم را به درون یاخته داریم ،پس پتاسیم ش�دیدا کاهش نخواهد داشت

(اوج اکهش تراکم پتاس��یم درون یاخته ،در ش��اخۀ پایینرو پتانس��یل عمل میباشد که اکنالهای دریچهدار پتاسیمی باز هستند) | .گزینۀ ( :)2فعالیت شدید پس از پتانسیل عمل فقط
غلظت یونها را در دو سوی غشا به حالت آرامش میرساند .عاملی که سبب تبدیل پتانسیل عمل به آرامش میشود ،بسته شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی میباشد| .

گزینۀ ( :)4منفی ش�دن درون نس�بت به بیرون یاخته از قس�مت صفر تا  -70در طی پتانس�یل عمل شروع شده اس�ت در حالی که در این حالت نیز کانالهای دریچهدار

پتاسیمی باز هستند.
 41 16 Cدر مس�یر ای�ن انع�کاس ،دو ن�وع یاختۀ عصب�ی حرکتی با یاختۀ عصبی رابط س�یناپس دارن�د .یکی یاختۀ عصب�ی حرکتی مربوط به ماهیچۀ دوس�ر که ناقل
تحریککنندۀ آن س�بب تحریک ماهیچه میش�ود و دیگری یاختۀ عصبی حرکتی متصل به ماهیچۀ سهس�ر است که ناقل مهارکننده مانع ایجاد پتانسیل عمل در آن شده
است .در حقیقت آن یاختۀ عصبی حرکتی که توسط یاختۀ عصبی رابط ،مهار شده است دیگر پتانسیل عمل ندارد و از انتهای خود ناقلی آزاد نمیکند.
گزینۀ ( :)1انعکاس نوعی پاسخ سریع ماهیچه میباشد ،پس در مسیر انعکاس در یاختههای عصبی هدایت جهیش برای سرعت بیشتر الزم است .در نتیجه
به میلین نیاز میباشد که یاختههای پشتیبان آن را میسازند .پس یاختههای پشتیبان همواره در انعکاسها مؤثرند | .گزینۀ ( :)2انعکاسهای غریزی تحت تأثیر یادگیری
قرار نمیگیرند و همواره به یک ش�کل بروز میکنند .از طرفی به یاد داش�ته باش�ید که برخی انعکاسها مثل تخلیۀ مثانه مرکز نخاعی دارند | .گزینۀ ( :)3در این مس�یر،
یاختههای عصبی رابط در بخش خاکسرتی نخاع بوده و فاقد میلین میباشد ولی تحت تأثیر ناقل آزاد شده از یاختۀ عصبی حسی تحریک میشوند.
 31 17 Aبصلالنخاع مرکز انعکاس سرفه ،عطسه و بلع است ولی تاالموس مرکز انعکاس نیست.
گزینۀ ( :)1هم هیپوکامپ و هم هیپوتاالموس بخشی از ساقۀ مغز محسوب نمیشوند | .گزینۀ ( :)2هیپوتاالموس با تولید آزادکننده بر روی بخش قشری فوق
کلیه اثر گذاش�ته و در تنظیم قند خون توس�ط کورتیزول مؤثر اس�ت (در فصل  4میخوانید) | .گزینۀ ( :)4در برجستگیهای چهارگانۀ مغز میانی ،ارتباط بین بینایی ،شنوایی و
حرکت صورت میگیرد.
 11 18 Bفقط مورد (د) نادرست است .الکل با کند کردن فعالیت مغز زمان واکنش به محرک را افزایش میدهد.
الف) درس�ت اس�ت .طبق متن کتاب درس�ی نخس�تین تصمیم برای مصرف آن اغلب اختیاری اس�ت | .ب) درست اس�ت .مواد اعتیادآور با اثر بر سامانۀ
لیمبیک موجب آزاد شدن انواع ناقلهای عصبی از جمله دوپامین برای سرخوشی میشوند | .ج) درست است .الکل عالوه بر دوپامین بر فعالیت انواع دیگری از ناقلهای
تحریککننده و حتی مهارکننده اثر میگذارد (الف ،ب و ج اکمالً با متن کتاب درسی مطابقت دارند).
 31 19 Bاعصاب حرکتی ش�امل پیکری و خودمختار هس�تند .برقراری حالت آرامش برعهدۀ اعصاب اپرامسپاتیک است که در صورت مهار آنها کاهش فشار خون و
میزبان قلب نخواهیم داشت (در این مدل تستها ،مهار پاراسمپاتیک وقتی صورت میگیرد ،اناگر فعالیت و چیرگی اکرهای سمپاتیکی آغاز میشود (و برعکس)).
گزینۀ ( :)1خونرس�انی به ماهیچۀ دوس�ر بازو ،عمل مسپاتیک اس�ت که با مهار این اعصاب در کلیۀ اعمال س�مپاتیک از جمله برای گشاد کردن مردمک در

نور کم اش�کال ایجاد میش�ود (هر دو عمل س��مپاتیکی است ،پس اگر یکی مهار شود ،دیگری هم مهار میش��ود) .از طرفی دقت کنید که تطابق در اثر تغییر قطر عدسی صورت
میگیرد نه مردمک!
گزینۀ ( :)2هر دو عمل مربوط به اعصاب پیکری است پس مهار اعصاب پیکری عالوه بر انعکاس ماهیچههای حلق موجب اختالل در انقباض ماهیچههای اسکلتی (کوتاه

شدن سارکومرها) هم میشود.
گزینۀ ( :)4هر دو عمل مربوط به اعصاب خودمختار است .پس مهار اعصاب خودمختار امکان هر دو را فراهم میکند.
 42 20 Cس�یناپس بین یاختههای عصبی با یاختههای غیرعصبی (ماهیچهای و غدد) فقط از نوع تحریککننده میباش�د و کانالهای دریچهدار س�دیمی را در یاختۀ
پسسیناپس�ی باز میکند .در این س�یناپسها ،یاختۀ پسسیناپس�ی قدرت تش�کیل س�یناپس با یاختۀ بعدی را ندارد ،یعنی هیچگاه خود به صورت یاختۀ پیشسیناپس�ی
درنمیآید و ناقل عصبی نیز تولید نمیکند (درستی گزینۀ ( ))4چون همیشه یاختۀ پیشسیناپسی باید نوعی یاختۀ عصبی باشد.
گزینۀ ( :)1اگر در این س�یناپس ،یاختۀ پسسیناپس�ی در ماهیچۀ اس�کلتی باشد ،اعصاب پیکری به عنوان عوامل پیشسیناپسی بودهاند | .گزینۀ ( :)2کلسیم
فقط در ماهیچه نقش دارد ولی در غدد به کار نمیرود | .گزینۀ ( :)3در این حالت ناقل مهارکنندهای وجود ندارد.
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یبصع میظنت
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برگزیدۀ سؤاالت قلمچی
لوا لصف

 31 1 Bم�وارد (ال�ف)( ،ب) و (ج) صحی�ح هس�تند .داخلیترین پردۀ مننژ انس�ان ،انزکتری��ن پرده نیز میباش�د .در نخاع،
داخلیترین پرده در مجاورت مادۀ س�فید قرار دارد و مادۀ س�فید دارای بخشهای میلیندار است .با توجه به شکل کتاب درسی،
داخلیترین الیه دارای مویرگهای خونی اس�ت که یاختههای پوشش�ی این مویرگها به هم چسبیدهاند و بین آنها منفذی وجود
ندارد (درستی الف و د) .خارجیترین پردۀ مننژ ،ضخیمترین پرده نیز میباشد .با توجه به شکل کتاب درسی ،این پرده دارای دو
الی�ه اس�ت ک�ه ای�ن دو الیه در بخش�ی از هم فاصل�ه گرفتهاند (درس�تی ج) .این پرده در مجاورت اس�تخوان جمجمه یا س�تون
مهرههاست که نوعی بافت پیوندی میباشد (نادرستی ب).
 42 2 Aدر رابطه با فعالیت هر یک از بخشهای صورت سؤال میتوان گفت:
نیمکرۀ راست مخ :تخصص در مهارتهای هنری  -پردازش نهایی گروهی از اطالعات حسی .توجه کنید که پردازش نهایی اطالعات در قشر خاکستری مخ صورت میگیرد.
هیپوتاالم��وس :تنظی�م دما و فش�ار خون  -تأثیر بر میزان برونده قلبی .توجه کنید که هیپوتاالموس با کم و زیاد ک�ردن تعداد ضربان قلب ،میتواند برونده قلبی را تغییر
دهد .همچنین هیپوتاالموس در سطح پایینتری نسبت به مغز میانی قرار ندارد .دقت کنید هیپوتاالموس در تنظیم تعداد تنفس در انسان نقش ندارد.
تاالموس :پردازش اولیۀ اغلب اطالعات حسی  -ارتباط با سامانۀ کنارهای  -باالتر بودن از هیپوتاالموس .تاالموس در پردازش اولیه و تقویت اغلب اطالعات حسی نقش ندارد.
 43 3 Aهمۀ موارد صحیح اس�ت .مواد اعتیادآور بر س�امانۀ کنارهای و بخشهایی از قش�ر مخ اثر میگذارند .سامانۀ کنارهای و قشر مخ در حافظه نقش دارند (الف).
قشر مخ ضخامت چند میلیمتری دارد (ب) و از مادۀ خاکستری تشکیل شده است (د) .لیمبیک با قشر مخ ،تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد (ج).
هنگام مشاهدۀ بخشهای درونی مغز از نمای کناری:
14 4 C
گزینۀ ( :)1نادرست است .در عقب تاالموسها ،بطن سوم و در لبۀ پایین این بطن ،اپیفیز دیده میشود | .گزینۀ ( :)2درست است .درخت زندگی درون مخچه قرار دارد و
بطن چهارم پایین مخچه قرار دارد | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .رابط س�هگوش در زیر رابط پینهای وجود دارد | .گزینۀ ( :)4درست است .در عقب اپیفیز ،برجستگیهای
چهارگانه قرار دارند.
 25 5 Bپایینترین بخش مغز که از یکسو به نخاع منتهی میشود ،بصلالنخاع است .بصلالنخاع در تقویت اطالعات حسی ،نقش ندارد .پردازش اطالعات حسی
وظیفۀ تاالموسها ،قشر مخ و مخچه میباشد.
گزینۀ ( :)1بصلالنخ�اع مرک�ز انع�کاس بلع (بخش غیر ارادی عمل بلع) میباش�د | .گزینۀ ( :)3بصلالنخاع در جلوی مخچ�ه قرار دارد و به عنوان یک مرکز
مغزی در ارسال اطالعات به مخچه نقش دارد | .گزینۀ ( :)4بصلالنخاع در سطح پایینتری نسبت به هیپوتاالموس قرار دارد.
 46 6 Aهر دو جانور توانایی حفظ همایستایی پیکر خود (به عنوان یکی از ویژگیهای حیات) را دارند .دستگاه عصبی این جانوران در حفظ همایستایی پیکر آنها
نقش مهمی دارد.
گزینۀ ( :)1پالناریا دارای س�امانۀ دفعی نفریدی و ملخ دارای س�امانۀ دفعی متصل به روده به نام لولههای مالپیگی اس�ت | .گزینۀ ( :)2این مورد برای ملخ
صادق است | .گزینۀ ( :)3رشتههای عصبی سازندۀ ساختار نردبانمانند جزء دستگاه عصبی مرکزی پالناریا محسوب میشوند.
 47 7 Aبخش مشخص شده در شکل ،پل مغزی است که در تنظیم فعالیتهای مختلف از جمله تنفس ،ترشح بزاق و اشک نقش دارد .پس کاهش فعالیت پل مغزی
سبب اختالل در ترشح اشک میشود و باعث میشود میزان حفاظت از چشم انسان کاهش یابد.
گزینۀ ( :)1کاه�ش ترش�ح ب�زاق باع�ث کاهش می�زان لیزوزیم موجود در دهان میش�ود .این آنزیم در از بی�ن بردن باکتریهای درون ده�ان نقش دارد| .
گزینۀ ( :)2آمیلاز ب�زاق ،گوارش نشاس�ته را آغاز کرده و بخش�ی از آن را به دیس�اکارید مالتوز تبدیل میکن�د .پس کاهش بزاق باعث کاهش می�زان تولید مالتوز درون
دهان میشود | .گزینۀ ( :)3مرکز تنفس در پل مغزی با اثر بر مرکز تنفس در بصلالنخاع ،دم را خاتمه میدهد .در پی اختالل پل مغزی ،مدت زمان دم تغییر میکند.
 18 8 Bجمس یاختهای بخشی از یاختۀ عصبی است که به دلیل داشتن هسته ،بیشتر اطالعات زندگی یاخته (دنا) را در خود ذخیره کرده است .مطابق متن و شکل
کتاب درسی ،ممکن است یک یاختۀ عصبی پیشهمایهای ،پیام خود را به جسم یاختهای یاختۀ عصبی دیگر منتقل کند.
گزینۀ ( :)2دارینه بخش�ی از یاختۀ عصبی اس�ت که هدایتکنندۀ پیام عصبی به جس�م یاختهای اس�ت .خروج مولکولهای ناقل عصبی از پایانۀ آس�ه اتفاق
میافتد | .گزینۀ ( :)3دقت کنید بالفاصله بعد از جسم یاختهای ،در محل اتصال آسه به جسم یاختهای ،ممکن نیست غالف میلین مشاهده شود و هدایت جهشی نیست| .
گزینۀ ( :)4دارینه و آسه بخشهایی هستند که از جسم یاختهای خارج شدهاند .دارینه فقط توانایی هدایت پیام به جسم یاختهای را دارد.
 29 9 Aدر ریشۀ پشتی اعصاب نخاعی ،بخشی از دندریت ،جسم یاختهای و بخشی از آکسون مشاهده میشود .همچنین ممکن است در اطراف این رشتههای عصبی
غالف میلین مشاهده شود ،در نتیجه یاختههای غیرعصبی نیز برای میلینسازی و یا حفظ همایستایی آنها مشاهده میشود.
گزینۀ ( :)1در ریش�ۀ ش�کمی فقط آس�ه(ها) مشاهده میشود .دندریت در ریشۀ شکمی دیده نمیش�ود | .گزینۀ ( :)3جسم یاختهای یاختههای عصبی حرکتی
درون نخاع قرار دارند .در ریشۀ شکمی جسم یاختهای مشاهده نمیشود | .گزینۀ ( :)4ریشۀ پشتی مربوط به بخشهای یاختۀ عصبی حسی است.
 21 10 Bپس از ورود ناگهانی یونهای س�دیم به درون یاختۀ عصبی و بس�ته شدن کانالهای دریچهدار س�دیمی ،بیشترین مقدار یونهای بار مثبت در یاخته مشاهده
میشود که بالفاصله پس از آن کانالهای یونی دریچهدار پتاسیمی باز میشوند و با خروج یونهای پتاسیم از یاختۀ عصبی ،اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاختۀ عصبی
ً
مجددا کاهش مییابد.
گزینۀ ( :)1ایجاد اختالف پتانس�یل آرامش در یاختۀ عصبی مربوط به کانالهای دریچهدار پتاس�یمی اس�ت | .گزینۀ ( :)3در پایان پتانس�یل عمل ،حداکثر
غلظت یونهای پتاسیم در مایع اطراف یاختۀ عصبی مشاهده میشود .از طرفی کانالهای نشتی همواره در خروج پتاسیم از یاختۀ عصبی نقش دارند | .گزینۀ ( :)4کمترین
اختالف پتانس�یل الکتریکی دو س�وی غش�ا مربوط به زمانی اس�ت که اختالف پتانس�یل برابر صفر میباش�د .در این زمان فعالیت بیشتر پمپ س�دیم  -پتاسیم مشاهده
نمیشود چون یاخته در حال پتانسیل عمل میباشد.

 41 11 Cفضای بین پردههای مننژ را مایع مغزی  -نخاعی پر کرده اس�ت که مانند یک ضربهگیر دس�تگاه عصبی مرکزی را در
برابر ضربه حفاظت میکند.
گزینۀ ( :)1در اث�ر مصرف مواد مخدری مثل کوکائین ،بخش پیش��ین مغز آس�یب بیش�تری را پی�دا میکند و پس از
آخری�ن مص�رف کمترین بهب�ود را مییابد | .گزینۀ ( :)2دقت کنید س�د خونی  -مغزی مانع از ورود بس��یاری از میکروبها به مغز
میشود | .گزینۀ ( :)3مطابق شکل مقابل ضخامت بخش خاکستری موجود در سطح خارجی ،در تمام قسمتهای یکسان نمیباشد.
 41 12 Aدر ص�ورت نق�ص در تولید مولکولهای پرانرژی  ATPمیتوان گفت فعالیت پمپ س�دیم  -پتاس�یم مختل میش�ود .یکی از عواملی ک�ه در تعیین اختالف
پتانس�یل دو س�وی غش�ا در زمان اس�تراحت نقش دارد ،پمپ سدیم  -پتاس�یم میباش�د و در صورت اختالل در فعالیت این پمپ ،اختالف پتانسیل دو سوی غشا تغییر
میکند .دقت کنید یونهای بار مثبت س�دیم و پتاس�یم میتوانند به روش انتش�ار تس�هیل شده از عرض غش�ای یاختهای عبور کنند و نیازمند وجود مولکولهای ATP
نمیباشند .از طرفی عبور ناقلهای عصبی در گزینۀ ( )2با برونرانی و مصرف  ATPمیباشد.
 11 13 Bیاخت�ۀ عصب�ی ک�ه توانایی هدایت جهش�ی پیام عصبی را ن�دارد ،فاقد غالف میلین میباش�د .بخش(های) بدون میلین در مادۀ خاکس�تری مش�اهده
میشوند.
ً
گزینۀ ( :)2مثال میتواند برای یاختۀ عصبی حرکتی در نخاع صادق نباش�د | .گزینۀ ( :)3دقت کنید هدایت پیام عصبی در طول جس�م یاختهای یاختههای
عصبی حسی به صورت جهشی نمیباشد | .گزینۀ ( :)4برای یاختههای عصبی حسی صادق نیست.
 41 14 Aهیدر دارای س�ادهترین س�اختار عصبی در بین جانوران میباش�د .هیدر حفرۀ گوارش�ی دارد و جهت حرکت غذا در حفرۀ گوارش�ی هیدر به صورت دوطرفه
میباشد ،زیرا در پیکر این جانور ،لولۀ گوارش وجود ندارد .در نتیجه غذای گوارش یافته با مواد دفعی مخلوط میشود .دقت کنید که در پیکر هیدر ،تقسیمبندی محیطی
و مرکزی برای اعصاب وجود ندارد.
گزینۀ ( :)1در پیکر هیدر ش�بکۀ عصبی به درون بازوهای جانور نیز امتداد یافته اس�ت | .گزینههای ( )2و ( :)3طبق کتاب درس�ی ،هیدر میتواند س�اکن آب
شیرین باشد و از حفرۀ گوارشی برای رساندن مواد غذایی به یاختههای خود استفاده کند .این جانور فاقد ساختار تنفسی ویژهای برای تبادالت گازی خود میباشد.

15 B

 41الکل بر فعالیت انواعی از ناقلهای عصبی  -تحریکی و مهاری اثرگذار است و در نتیجه از طریق اثر بر این ناقلهای عصبی میتواند فعالیت یاختههای عصیب

را کم یا زیاد کند.

گزینۀ ( :)1از اثرات مصرف بلندمدت الکل میتوان به مشکالت کبدی اشاره کرد .در نتیجه ممکن است در تولید و ترشح صفرا اختالل ایجاد شود و گوارش
و جذب چربیهای غذا نیز مختل شود | .گزینۀ ( :)2یکی از اثرات مصرف کوتاهمدت الکل ،تأثیر بر حرکات بدن است .از مراکز مؤثر بر حرکات بدن مخچه و مغز میانی
هستند که در مجاورت پل مغزی و بصلالنخاع قرار دارند | .گزینۀ ( :)3یکی از اثرات مصرف بلندمدت الکل ،سکتۀ قلبی است .در این حالت به بخشی از ماهیچۀ قلب،
اکسیژن نمیرسد و یاختههای آن میمیرند.
 21 16 Bبا توجه به منحنی پتانسیل عمل ،اختالف پتانسیل در سه نقطه از نمودار به  30میلیولت میرسد (یکی در مرحلۀ باالرو ) ، (-30در مرحلۀ پایینرو )(-30
و دیگری در قلۀ منحنی ) .) (+30در هر سه نقطۀ کانالهای نشتی و پمپ سدیم  -پتاسیم در حال فعالیت هستند.
گزینۀ ( :)1تنه�ا در قل�ۀ نم�ودار هر دو کانال دریچهدار س�دیم و پتاس�یمی برای لحظهای بس�ته هس�تند | .گزینۀ ( :)3پس از قلۀ نمودار ،اختالف پتانس�یل
داخل نس�بت به خارج ش�روع به کم ش�دن میکند | .گزینۀ ( :)4بیش�ترین اختالف پتانسیل ممکن بین دو سوی غش�ای یاختۀ عصبی ،در پتانسیل آرامش ( 70میلیولت)
دیده میشود.
 31 17 Cپمپ س�دیم  -پتاس�یم با مصرف انرژی زیستی ( )ATPسبب منفیتر شدن پتانس�یل سیتوپالسم نسبت به مایع بینیاختهای میشود .این پمپ یونهای
سدیم را از یاخته خارج میکند ،در نتیجه نمیتواند سبب کاهش تراکم یونهای سدیم در مایع بینیاختهای شود.
گزینۀ ( :)1دریچۀ کانال دریچهدار سدیمی (واجد نقش گیرنده و اکنالی) در سطح خارجی غشا قرار گرفته است | .گزینۀ ( :)2کانالهای پروتئینی غشا با دو الیۀ
فس�فولیپیدی غش�ای یاخته در تماس هستند | .گزینۀ ( :)4پروتئینهای کانالی که به عنوان گیرندۀ ناقلهای عصبی عمل میکنند ،سبب تغییر غلظت یونها در دو سوی
غش�ا و تغییر پتانس�یل الکتریکی میش�وند ،لذا فعالیت پمپ سدیم  -پتاس�یم جهت تنظیم غلظت یونها در دو سمت غشا نیز افزایش مییابد .فعالیت پمپها با مصرف
انرژی زیستی همراه است.
 21 18 Cموارد (الف)( ،ب) صحیحاند.
الف) درس�ت اس�ت .نخاع مرکز برخی از انعکاسهای بدن اس�ت | .ب) درست اس�ت .گروهی از انعکاسها توسط اعصاب خودمختار کنترل میشود | .ج)
نادرست است .دقت کنید این مورد برای همۂ انواع انعکاسها صحیح است نه فقط گروهی از آنها! | د) نادرست است .برای آغاز هر فرایند انعکاسی ایجاد پیام عصبی
در یاختۀ عصبی حسی (تحریک) الزامی است.
 41 19 Aمرکز تنظیم وضعیت و تعادل بدن ،مخچه است .مراکز تنظیم تنفس در پل مغزی و بصلالنخاع قرار دارد که در جلوی مخچه هستند.
گزینۀ ( :)1بخش پش�تی س�اقۀ مغز ،مخچه اس�ت .مخچه از نخاع پیام دریافت میکند | .گزینۀ ( :)2بصلالنخاع در پایینترین بخش مغز اس�ت .پایینتر از
بصلالنخاع ،نخاع دیده میشود و جزء مغز نیست | .گزینۀ ( :)3تاالموسها پایینتر از رابط سهگوش قرار دارند و در تقویت اغلب پیامهای حسی نقش دارد.
 42 20 Aدر این انعکاس ،یاختۀ عصبی حیس با دو یاختۀ عصبی رابط دیگر همزمان س�یناپس برقرار میکند .ناقل عصبی پس از رس�یدن به یاختۀ پسسیناپس�ی رابط،
پتانسیل آن را تغییر میدهند که این تغییر در جهت تحریک یاختۀ پسسیناپسی میباشد.

33

یبصع میظنت
34

برگزیدۀ سؤاالت سراسری
B

41 1

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در ابتدای پتانس�یل عمل کانالهای دریچهدار سدیمی باز میش�وند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .در هنگام پایینرو

لوا لصف

پتانسیل عمل که کانال دریچهدار پتاسیمی باز میباشد ،تراکم پتاسیم داخل بسیار کم میشود ولی بعد از پایان عمل ،پمپها مقدار یونها را به حالت آرامش میرسانند| .

گزینۀ ( :)3نادرست است .در پتانسیل عمل به سمت ( +30باالرو) کانال دریچهدار پتاسیمی بسته میماند و سدیمیها باز میشوند | .گزینۀ ( :)4درست است .با بسته
شدن کانال دریچهدار سدیمی ،نمودار از  +30به سمت  -70میآید.

 22 2 Aس�ادهترین دس�تگاه عصب�ی در هی�در و مرجانی�ان وجود دارد که فاقد خ�ون و همولنف میباش�ند ولی گزینۀ ( )1هم�ۀ موجودات زنده هومئوس�تازی دارند،
گزینۀ ( )3در مورد اسپرم حشرات و گزینۀ ( )4در مورد کرم خاکی و همۀ مهرهداران با گوارش برونیاختهای و لوله گوارش میباشد.
 33 3 Cدس�تگاه عصبی پیکری مربوط به اعصاب حرکتی محیطی اس�ت که برخی از آنها پیام حرکتی را از جس�م یاختهای به آکس�ون در انتهای تار عصبی منتقل
میکنند و برخی با سیناپس غیرفعال پیام را منتقل نمیکنند .ولی در مورد گزینۀ ( )1در همۀ تارهای عصبی با بسته شدن کانالهای دریچهدار پتاسیمی ،یاختۀ عصبی به
پتانس�یل آرامش میرس�د (به قید «برخی» در س��ؤال دقت کنید!!) .گزینۀ ( )2در مورد اعصاب حس�ی صحیح اس�ت نه پیکری که حرکتی اس�ت .گزینۀ ( )4یاختۀ
غیرعصیب پشتیبان کار عایقبندی را انجام میدهد (نه یاختۀ عصبی!).
C

 24 4موارد (ب) و (د) صحیح میباشند.

در مغز گوس�فند در س�طح ش�کمی آن اپیفیز در زیر اجس�ام مخطط و کیاس�مای بینایی باالی مغز میانی است (درس�تی ب و د) ولی درخت زندگی (بخش سفید مخچه)

در اطراف بطن چهارم درون نیمکرۀ مخچه قرار دارد (نادرستی الف و ج).

 25 5 Bانرژی ATPهای حاصل از زنجیرۀ انتقال الکترون میتوکندری یک یاختۀ عصبی ،صرف س�نتز درش�ت مولکولها در یاختۀ عصبی ،برونرانی ناقل عصبی از
انتهای آکس�ون و برقراری پتانس�یل آرامش با فعالیت پمپ س�دیم  -پتاسیم میش�ود ولی اتصال ناقل عصبی به یاخته پسسیناپسی به  ATPنیاز ندارد و بیرون از یاختۀ
عصبی است.
 16 6 Bفقط مورد (د) صحیح است.
در انعکاس عقب کشیدن دست ،یاختههای عصبی رابط از یک طرف با یاختۀ عصبی حسی و از طرف دیگر با یاختۀ عصبی حرکتی سیناپس میدهند .دندریت و آکسون
این یاختهها کوتاه و بدون میلین است .در این مسیر دو یاختۀ عصبی رابط به ترتیب با تحریک و مهار کردن یاختههای عصبی حرکتی ماهیچۀ دوسر و سهسر بازو ،جابهجایی
یونها در آنها را تغییر میدهند (نادرستی الف ،ب و ج).
 37 7 Cدر این سؤال قسمت ( )4همان بصلالنخاع است که در انسان تنظیم بسیاری از اعمال حیاتی،
مثل تنظیم ضربان قلب و تنفس را برعهده دارد.
در انسان مخچه در بررسی یا تصحیح حواس نقشی ندارد (نادرستی گزینۀ (.))1
تاالموسه�ا در تقوی�ت پی�ام حس�ی نق�ش دارن�د نه لوب بینایی که در ش�کل مش�خص ش�ده اس�ت
(نادرستی گزینۀ (.))2
لوبهای بویایی فقط در مورد دریافت پیامهای بویایی نقش دارند نه بینایی (نادرستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1درست است .اعصاب نخاعی دندریتهای حسی و آکسونهای حرکتی دارند که پیام هرکدام از طریق سیناپس به یاخته بعدی منتقل
18 8 C
میش�ود | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .حواس مختلف ،پس از تحریک گیرندهها اغلب در تاالموس و برخی در لوب بویایی مغز تقویت میش�وند و در آخر برای پردازش به
قش�ر خاکس�تری م�خ میروند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .روی ه�ر عصب غالف�ی از بافت پیون��دی وجود دارد ک�ه یاختههایی با فض�ای بینیاختهای زیاد هس�تند| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .رشتههای بلند هر یاختۀ عصبی دندریت یا آکسون میباشد که دندریتها پیام عصبی را به جسم یاختهای میآورند و آکسونها پیام را از جسم
یاختهای تا انتهای خود هدایت میکنند.
B

 29 9با توجه به شکل زیر به راحتی میبینید که لوبهای آهیانه و گیجگاهی هرکدام به سه لوب دیگر مغزی متصلند.

 31 10 Aهر مرکز عصبی دارای بافت عصبی با دو نوع یاخته عصبی و یاخته غیرعصبی پشتیبان میباشد.
گزینۀ ( )1در مورد مراکز مختلف مخچه در پشت ساقۀ مغز ،گزینۀ ( )2در مورد مراکز تولید هورمونها و گزینۀ ( )4در مورد (همه نقاط بدن) نادرست میباشد.
 11 11 Cدر یک یاختۀ عصبی فقط در زمان پتانسیل عمل ،یونهای با بار مثبت (سدیم و پتاسیم) از طریق کانالهای دریچهدار منتقل میشوند.
گزینۀ ( :)2کانالهای دریچهدار سدیمی و پتاسیمی هیچگاه بهطور همزمان باز نیستند | .گزینۀ ( :)3پمپ سدیم و پتاسیم همواره در هر بار جابهجایی سه یون
سدیم جابهجا میکند | .گزینۀ ( :)4کانالهای بدون دریچۀ پتاسیمی همواره نه در شرایط خاص عبور یون پتاسیم به درون یاخته را ممکن میکنند.
 41 12 Bمنظور سؤال تشابه پرندگان و پستانداران است که فقط در گزینۀ ( )4به صورت طناب عصبی پشتی و مغز برجستۀ آنها قابل ذکر است.
گزینۀ ( )1در مورد تشابه بین ساختار کلیه پرندگان و خزندگان وجود دارد .گزینۀ ( )2در مورد شروع گوارش انسان از دهان رد میشود و دفع اوریک اسید جامد ویژۀ
پرندگان است و انسان اغلب اورۀ محلول دفع میکند (نادرستی گزینۀ (.))3

 31 13 Aصورت سؤال در مورد پل مغزی است که در کنار بصلالنخاع قرار دارد و مرکز انعکاسهای عطسه و سرفه میباشد.
گزینۀ ( :)1ش�بکۀ مویرگی ترش�حکنندۀ مایع مغزی  -نخاعی مربوط به بطنهای چهارگانۂ مغزی اس�ت نه پل مغزی! | گزینۀ ( :)2پل مغزی یکی از اجزای ساقۀ
مغز است و بخشی از سامانۀ لیمبیک محسوب نمیشود | .گزینۀ ( :)4برجستگیهای چهارگانه جزء مغز میاین هستند نه پل مغزی!
 21 14 Bسؤال مربوط به شته از حرشات است که همولنف را از طریق منافذ دریچهدار به قلب بازمیگرداند.
گزینۀ ( :)1مغز حش�رات از چند گرۀ به هم جوش خورده تش�کیل ش�ده اس�ت | .گزینۀ ( :)3لولههای مالپیگی حش�رات فاقد بخش قیفمانند میباش�ند| .
گزینۀ ( :)4برجستگیهای کوچک و پراکندۀ پوستی مربوط به تنفس آبششی ستارۂ دریایی است!
 21 15 Cموارد (الف) و (د) صحیح هستند.
الف) درس�ت اس�ت .انجام همۀ حرکات ارادی متأثر از اعصاب پیکری اس�ت که در تنظیم ترشح غدد نقش ندارند | .ب) نادرست است .حرکات غیر ارادی
میتواند مربوط به انعکاسهای ماهیچۀ اسکلتی نیز باشد که دستگاه پیکری در آنها دخالت دارد | .ج) نادرست است .اعصاب خودمختار هیچگاه حرکات ارادی را کنترل
نمیکنند | .د) درست است .بخشی از غیر ارادیها مانند انعکاسها در ماهیچههای اسکلتی بر عهدۀ دستگاه پیکری است.
 41 16 Aناقلهای عصبی تحریککننده باعث باز شدن کانالهای دریچهدار سدیمی میشوند.
گزینۀ ( :)1پس از انتقال پیام ،برخی از مولکولهای ناقل میتوانند به یاختۀ پیشسیناپسی درونبری شده و برخی نیز توسط آنزیمها در فضای همایه تجزیه
شوند | .گزینۀ ( :)2ناقلین در جسم یاختهای یاختۀ عصبی پیشسیناپسی تولید میگردند و از پایانۀ آکسونی به فضای همایه برونرانی میشوند | .گزینۀ ( :)3جایگاه گیرندۀ
ناقلهای عصبی هیچگاه درون یاختۀ پسسیناپسی نیست بلکه به گیرندۀ اختصاصی در سطح یاختۀ پسسیناپسی متصل میشود.
 31 17 Bمنظور سؤال هیپواتالموس است که در مجاورت تاالموس که مرکز تقویت اغلب پیامهای حسی است ،قرار دارد.
گزینۀ ( :)1این فعالیتها مربوط به مغز میاین اس�ت | .گزینۀ ( :)2هیپوتاالموس بخش�ی از س�امانۀ کناری یا لیمبیک نیس�ت! | گزینۀ ( :)4مرکز انعکاسهای
عطسه و سرفه بصلالنخاع است نه هیپوتاالموس!
 31 18 Bمنظور سؤال دوزیست بالغ میباشد که خون تیره و روشن در بطن آن مخلوط میشود .این گروه برخالف سایر مهرهداران ،تنفس سادۀ پوستی نیز دارند.
گزینۀ ( :)1پیچیدهترین کلیهها در خزنده ،پرنده و پس�تاندار اس�ت | .گزینۀ ( :)2طناب عصبی مهرهداران ،پش�تی میباش�د | .گزینۀ ( :)4انرژی بیش�تر برای
حرکت ،ویژۀ پرواز پرندگان است.
 11 19 Cفقط مورد (ب) صحیح است (به وویس تدریس گوش کنید!).
الف) نادرست است .اولین نقطۀ شرو عکننده و ایجادکنندۀ پیام عصبی از جایی پیام را دریافت نکرده است | .ب) درست است .چون هدایت نقطه به نقطه
اس�ت این جمله صحیح اس�ت | .ج) نادرس�ت است .همواره از کانالهای نشتی باز ،عبور هر دو یون س�دیم و پتاسیم امکانپذیر است | .د) نادرست است .به واژۀ «بسته
ش�دن!» (نه بس��ته بودن!) دقت کنید ،چون در هیچ قس�متی هر دو کانال دریچهدار با هم بسته نمیشوند .همواره یکی بسته بوده است و دیگری در قلۀ پتانسیل عمل یا در
پتانسیل آرامش بسته میشود.
 32 20 Bمنظور متن س�ؤال نخاع اس�ت که اعصاب پیکری انعکاس دستها را ارسال میکند .نخاع در نزدیکی بصلالنخاع قرار دارد .این مرکز به تنظیم ضربان قلب
و فشار خون میپردازد.
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فصل 2

پاسخهای تشریحی

حواس

فصل دوم

حواس

 21 1فقط مورد (ج) درست میباشد.

B

الف) نادرس�ت اس�ت .گیرنده حس�ی یک یاخته یا قسمتی از آن میباشد که پیام عصبی تولید میکند ویل ً
حمتا نباید یاخته عصیب ابشد( .مثالً در کتاب درسی

به صورت قاطع فقط گیرندههای حس پیکری و بویایی را از نوع یاختۀ عصبی مطرح کرده است | ).ب) نادرست است .هر گیرنده با محرک مخصوصی تحریک میشود
ً
و دقت داشته باشید که برای تحریک باید انرژی محرک نیز کافی باشد .مثال صدای بسیار ضعیف را نمیشنویم.
حسی
حرکتی
یاختۀ عصبـی
رابط
یاختۀ بافت عصبی
میلینساز
یاختۀ پشتیبان

ج) درست است .یاختههای مختلف بافت عصبی و گیرندههای حسی
نیز برحسب محرک خود انواع گوناگون دارند

انواع گیرندۀ حسی

بیگانهخوار دفاعی
تنظیم آب سیتوپالسمی
داربست یاختۀ عصبی

شیمیایی
نوری
مکانیکی
دمایی
درد

د) نادرست است .گیرندههای حسی برحسب نوع محرک (نه محل اثر محرک!) به  5نوع مختلف که در (ج) توضیح داده شده طبقهبندی میشوند.
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A

نکته محرکهای مختلف سبب تغییر نفوذپذیری غشای گیرندهها به یونها شده و پتانسیل غشای آن را تغییر میدهند .دقت کنید که گیرنده تحت تأثیر محرک تحریک
میشود و به ایجاد پیام عصبی یا پتانسیل عمل میپردازد یعنی باید کانالهای دریچهدار سدیمی در گیرنده باز شوند.
نکته محرک ممکن اس�ت س�بب تغییر ش�کل مکانیکی در پوشش دور گیرنده شود (مثل پوشش دندریت اطراف گیرندههای فش��ار) ولی همواره در هر نوعی سبب
تغییر پتانسیل الکتریکی در گیرنده و سپس یاختۀ عصبی متصل به آن میشود.
A

نکته

43 3

گیرنده دمایی در برخی س��یاهرگهای بزرگ وجود دارد .س�رخرگها گیرندههای درد و ش�یمیایی دارند .از طرفی در س�ال دهم و فعالیت کتاب زیس�ت یازدهم در این
قسمت خواندید که برای حفظ فشار سرخرگی ،تحریک گیرندههای مکانیکی و شیمیایی با مکانیسم انعکاسی صورت میگیرد.
ً
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .گیرنده که ایجادکننده پیام عصبی اس�ت میتواند یک یاخته یا قس�متی از آن باشد .مثال در حواس پیکری ،انتهای دندریت یاختۀ
عصبی به عنوان گیرنده اس�تفاده میش�ود ولی در چشایی کل یاختۀ گیرنده قرار گرفته در البهالی یاختههای پشتیبان به عنوان گیرنده حس میباشد | .گزینۀ ( :)2درست
است .سرخرگهای گردش عمومی مثل آئورت ،گیرندههای شیمیایی حساس به کاهش  O2و گیرندههای فشاری حساس به فشار خون دارند | .گزینۀ ( :)3درست است.
پردازش اولیۀ اغلب حواس در تاالموسها که بخشی قرار گرفته در باالی ساقۀ مغز میباشند انجام میشود.

 14 4 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند .منظور سؤال گیرندۀ فشار در پوست بوده است.
گیرنده فشار انتهای دندریت حسی میباشد که درون پوشش چند الیهای از بافت پیوندی با قدرت انعطاف قرار دارد .دقت کنید که در بافت پیوندی فضای بینیاختهای
زیاد است و از طرفی در گیرندۀ فشار ،یک دندریت با قابلیت تغییر شکل وجود دارد که در اطراف آن پوشش چندالیهای قرار دارد (درستی ب).
الف) گیرنده فشار انتهای دندریت است و دقت کنید که بافت پیوندی چندالیهای اطراف این دندریت به عنوان محافظ میباشد | .ج) در تحریک گیرنده
فشار ،پوشش اطراف دندریت فشرده شده و تغییر شکل میدهد و سپس تغییر شکل دندریت ،سبب ایجاد پتانسیل الکتریکی میشود | .د) دندریت گیرنده فشار ،حاوی
میلین میباشد و هدایت جهشی دارد نه نقطه به نقطه!!
 25 5 Bاط�راف گیرنده دندریتی فش�ار ،پوشش�ی از بافت پیون��دی انعطافپذیر چندالیهای وجود دارد که انته�ای آن واجد میلین
میباشد (نادرستی گزینۀ ( .))4بافت پیوندی انعطافپذیر بهجز در غضروف در بافت پیوندی سست نیز دیده میشود .از زیست دهم
به یاد دارید که این بافت ،مادۀ زمینهای ش�فاف ،بیرنگ ،چس�بنده و مخلوطی از انواع مولکولهای درش�ت مانند گلیکوپروتئین دارد
(درستی گزینۀ ( .))2یاختههای بافت پیوندی برخالف بافت پوششی به هم فشرده نمیباشد و روی غشای پایهای از رشتههای پروتئینی
و گلیکوپروتئینی قرار ندارند (نادرستی گزینههای ( )3و (.))1

 46 6 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .در اثر فشار ،بافت پیوندی اطراف تکدندریت درون آن تغییر مکانیکی میکند و به دنبال آن خود دندریت با تغییر شکل ،دچار تغییر
پتانس�یل الکتریکی میش�ود ولی دقت کنید که فقط یک دندریت در آن وجود دارد | .ب) نادرس�ت اس�ت .گیرنده دمایی پوست به دمای محیط حساس است ولی گیرنده
دمایی هیپوتاالموس و برخی س�یاهرگهای بزرگ به دمای خون حس�اس میباش�ند | .ج) درس�ت است .هرگاه در گیرندۀ حسی یا یاختۀ عصبی متصل به آن پیام عصبی یا
پتانس�یل عمل هدایت ش�ود ،این هدایت نش�ان دهنده اثر محرک بوده است | .د) نادرست است .محرکها برای هر گیرنده از جمله تماس ،اختصاصی هستند مثل نور در
تحریک گیرندۀ تماس ،نقشی ندارد.
 47 7 Bشکل (الف) ایجاد پتانسیل عمل در انتهای دندریت گیرنده را نشان میدهد
ولی هنوز به پیام گره رانویه اول هدایت نش�ده اس�ت ولی در ش�کل (ب) این پیام به گره
هدایت شده است .در شکل (ب) انتهای دندریت در حال رسیدن به پتانسیل آرامش به
همراه بس�تن کانال دریچهدار پتاسیمی میباشد .در شکل (الف) هنوز پتانسیل عمل فقط
در انتهای دندریت است و کانالهای دریچهدار سدیمی آن باز هستند.
 18 8 Aفقط مورد (الف) نادرست تکمیل میکند .وقتی هر گیرنده (بهجز درد) در معرض یک محرک اثبت قرار بگیرد (درستی د) پیام عصبی کمتری (درستی ب)
ً
ایجاد میکند یا اصال پیامی ایجاد نمیکند (درستی ج) تا مغز فرصت پردازش پیامهای مهمتری را داشته باشد .به این پدیده سازش گیرندهها میگوییم.
در مورد نادرستی (الف) دقت کنید که برای سازش گیرنده باید یک محرک ثابت وجود داشته باشد.
B
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نکته

در پوست سه نوع گیرندۀ اصلی درد ،دما (سرما یا گرما) و گیرندههای تماسی (حساس به لمس ،ارتعاش و فشار) وجود دارد که هر یک از آنها ،دندریتهایی

نکته

اگر محرکهای مختلف آنچنان شدید ابشند که باعث آسیب (التهاب) بافتی شوند (مثل گرما یا سرمای شدید) گیرندههای درد را نیز که فاقد غالف پیوندی

از یک یا چند یاختۂ عصیب هس�تند که اثر محرک را پس از شناس�ایی به پیام عصبی تبدیل میکنند (درس�تی گزینههای ( )1و ( .))2اغلب آنها پوششی از ابفت پیوندی دارند
ک�ه ای�ن بافت پیوندی قدرت س�اخت پروتئینهای مادۀ زمینهای و رش�تههای خود را دارد .این غالف پیوندی برخالف بافت پوشش�ی ،فض�ای بینیاختهای اندکی ندارد
(نادرستی گزینۀ (.))3

هستند ،تحریک میکنند (دقت کنید که گرمای شدید در صورت آسیب بافتی ،باعث تحریک گیرندۀ درد میشود ،نه در حالت عادی! مثالً قرار نیست در گرمای شدید محیط،

محلی از بدن ما درد بگیرد ولی اگر این گرما سبب التهاب شود ،باعث تحریک گیرندۀ درد نیز میشود) (درستی گزینۀ (.))4

 21 10 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند.
الف) نادرست است .فشار و دما از محرکها و گیرندههای موجود در حس پیکری هستند که در اندامهای مختلیف پراکنده میباشند | .ب) نادرست است.
یاخته عصبی به عنوان گیرندۀ حس ،هم در حس بویایی که از نوع حس ویژه میباشد و هم در گیرندههای حواس پیکری وجود دارد .البته دقت داشته باشید که هرکدام
ً
از گیرندههای حس پیکری ،قطعا از نوع انتهای آزاد دندریت است | .ج) نادرست است .گیرنده شیمیایی عالوه بر حس چشایی و بویایی که در اندام ویژه مستقر میباشند
در دیواره س�رخرگهای گردش عمومی بدن نیز به صورت پراکنده و حس�اس به مقدار  O2خون وجود دارد ولی گیرنده درد مربوط به حواس پیکری اس�ت | .د) درست
اس�ت .ح�س بویایی و چش�ایی در درک مزۀ غذا مؤثر هس�تند که گیرندۀ آنها در اندام ویژه بین�ی و دهان وجود دارد در حالی که گیرنده وضعی�تی در اندامها و مکانهای
گوناگون بدن مثل ماهیچه اسکلتی ،زردپی و کپسول مفصلی وجود دارد.

 31 11 Bدر ش�کل م�ورد نظر ک�ه برخی گیرندههای پوس�ت را نش�ان میدهد( ،ال�ف) انتهای
دندریت آزاد گیرنده درد و (ب) گیرنده فشار است .هر دو گیرنده بخشی از دندریت یاختۀ عصبی
میباش�ند (نادرس�تی گزین�ۀ ( ))1ولی گیرن�ده درد فعالیت سازش�ی برای تولید پی�ام کمتر در اثر
محرک ثابت ندارد (نادرستی گزینۀ ( .))4این گیرنده در اثر تحریک زیاد سایر گیرندهها اگر باعث
آسیب بافتی بشوند ،تحریک میشود.

نکته

در مورد گزینۀ ( )2دقت کنید که در بزرگسیاهرگها گیرندۀ دمایی داریم ولی دلیلی بر نبودن سایر گیرندهها مثل درد نمیباشد.

 31 12 Aگیرندههای حواس پیکری در مناطق متفاوت بدن وجود دارند و پیام را از راه یاختۀ عصبی حسی به مراکز عصبی مرکزی میدهند ولی اعصاب پیکری از نوع
حرکتی محیطی میباشند که پیام را از مراکز عصبی به ماهیچههای اسکلتی منتقل میکنند.
گزینۀ ( :)1اغل�ب گیرندهه�ای ح�س پیک�ری در دیواره رگها و پوس�ت یا درون غلاف پیوندی قرار دارند و ی�ا مثل گیرندۀ درد آزاد هس�تند و میتوانند در
البهالی بافت پوشش�ی س�طح پوس�ت نیز قرار بگیرند | .گزینۀ ( :)2گیرندههای حس وضعیت که مربوط به حواس پیکری هستند درون ماهیچههای اسکلتی وجود دارند.
ماهیچههای اسکلتی تحت کنترل اعصاب پیکری محیطی میباشند | .گزینۀ ( :)4گیرندههای حواس پیکری پوست درون غالفی پیوندی قرار دارند .از طرفی گیرندههای
حس وضعیت در کپسول مفصلی و زردپی نیز در بافت پیوندی رشتهای با انعطاف کم قرار دارد.
 21 13 Bفقط مورد (ب) نادرست است (منظور سؤال تابلو داره داد میزنه که گیرندۀ تماسی پوست مد نظر است).
الف) درس�ت اس�ت .گیرنده ش�نوایی و تعادلی گوش درونی به همراه گیرندههای تماسی و وضعیتی برحسب نوع محرک خود در گروه گیرندههای مکانیکی
طبقهبندی میش�وند | .ب) نادرس�ت است .دقت کنید که گیرندههای تماسی در پوس�ت بخشهای مختلف بدن وجود دارند ولی دلیل ندارد که همۀ آنها در بخشهای
مختلف پوست وجود داشته باشند .اغلب آنها فقط در الیه درونی یا درم پوست قرار دارند | .ج) درست است .بخشهایی مثل لبها و نوک انگشتان تعداد گیرنده تماسی
بیشتری دارند و حساسترند | .د) درست است .گیرنده مکانیکی تماسی به لمس (تماس) ،فشار و ارتعاش نیز حساس میباشند.
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ساوح
40

 41 14 Cموارد (ج) و (د) درست هستند .متن سؤال گیرندههای حس وضعیت را توضیح میدهد.

الف) نادرست است .بارها گفتیم که حس پیکری را با عصب پیکری اشتباه نگیرید!! گیرنده حس وضعیت مربوط به حواس پیکری است نه اعصاب پیکری!! |

مود لصف

ب) نادرس�ت اس�ت .این گیرندهها از نوع رش�تۀ حسی هستند و پیام را به مغز میدهند .رشتههای عصبی حرکتی از نوع پیکری به تار ماهیچهای پیام انقباضی میدهند| .
ج) درس�ت اس�ت .گیرندهه�ای حس وضعی�ت در بافت ماهیچ��های و پیوندی وجود دارن�د چون در ماهیچه اس�کلتی (بافت ماهیچهای) و زردپی و کپس�ول مفصلی
(پیوندی رشتهای) وجود دارند | .د) درست است .گیرندههای حس وضعیت به کشش حساسند.

 41 15 Bدر شکل مورد نظر (الف) گیرنده وضعیت است که درون زردپی ،کپسول مفصلی و ماهیچۀ اسکلتی قرار دارد .این گیرنده انتهای یاختۀ عصبی حسی بوده و
پیام حسی را به مغز میدهد .گیرنده وضعیتی درون ماهیچه اسکلتی در مجاور اعصاب حرکتی پیکری قرار گرفته است .دقت کنید که رشتههای عصب حرکتی به گیرندۀ
وضعیتی پیام ارس�ال نمیکنند و فقط در ماهیچۀ اس�کلتی ،در مجاور آنها قرار دارند .از طرفی به یاد داش�ته باش�ید که این گیرندهها ،خود انتهای دندریتی هس�تند و پیام
حسی را به مخچه منتقل میکنند.
گزینۀ ( :)1اعصاب پیکری در زردپی وجود ندارد | .گزینۀ ( :)2سیناپسی بین آنها و عصب پیکری وجود ندارد | .گزینۀ ( :)3این گیرندهها ،خود دندریت حسی هستند.
 11 16 Cموارد (ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند.
الف) درست است .سیاهرگهای بزرگ زیرین و زبرین رگهای بزرگی هستند که خون تیره را وارد دهلیز راست قلب میکنند .این رگها حاوی گیرنده دمایی
حس�اس به خون میباش�ند | .ب) درس�ت است .سرخرگهای گردش عمومی خون که از آئورت انش�عاب میگیرند میتوانند حاوی گیرندههای فشاری حساس به فشار
خون (از نوع تماس��ی) و گیرنده درد باش�ند | .ج) نادرس�ت اس�ت .گیرندۀ حسی درون سیاهرگهای دس�تها و زیر قلب که حاوی دریچه النه کبوتری هستند از نوع
دمایی میباش�ند که در هیپوتاالموس س�بب تنظیم دما میش�وند ولی دقت کنید که گیرنده تماسی مربوط به محرکهای فشار ،تماس و ارتعاش میباشند .خالصۀ کالم،
شیمیایی حساس به مقدار
گیرنده دمایی از نوع متایس نیست!! | د) نادرست است .سرخرگها که خاصیت ارتجاعی زیادی دارند دارای گیرندههای درد ،فشار (تماسی)،
ِ
 O2و  CO2میباشند ویل گیرنده دمایی و وضعییت ندارند.
 11 17 Bگیرندههای دمایی انتهای دندریتی واقع در الیهای از بافت پیوندی هستند .نوع سطحی این گیرندهها ،در پوست به دمای محیط و نوع درونی آنها در برخی
سیاهرگها به دمای خون حساس میباشند .دقت کنید که پوست اندامی است که هم دارای الیه سطحی از بافت پوششی (اپیدرم) و هم الیه داخلی از بافت پیوندی
رشتهای (درم) میباشد.
گزینۀ ( :)2بافت پیوندی در الیۀ داخلی پوست از نوع رشتهای با انعطاف کم میباشد | .گزینۀ ( :)3سؤال در مورد گیرندههای دمایی از نوع سطحی میباشد| .
گزینۀ ( :)4الکتیک اسید حاصل از تنفس بیهوازی ،سبب تحریک گیرندۀ درد میشود نه دمایی!

 11 18 Aدر فعالیت این گفتار ذکر ش�ده اس�ت که درون س�رخرگهای گردش عمومی خون (آئورت) گیرنده فش��ار خون وجود دارد و از طرفی رگی که کبد را ترک
میکند سیاهرگ فوق کبدی است که گیرنده دمایی داردً .
حمتا به یاد دارید که هیپواتالموس مرکز تنظیم دما و فشار خون یمابشد.
گزینۀ ( )3در مورد سازشناپذیر بودن گیرندۀ درد ،رد میشود.
ً
 21 19 Cدنبال سؤال ترکیبی میگردی بیا اینجا!! منظور گیرندههای دمایی در برخی سیاهرگهای بدن است .چون حتما از پارسال یادت هست که سیاهرگها برای
انتقال خون خود به عواملی مثل دریچۀ النۀ کبوتری ،تلمبۀ تنفسی و انقباض ماهیچۀ اسکلتی محتاج هستند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .پیام گیرندههای دمایی برای مرکز دما مؤثر اس�ت که هیپواتالموس میباشد که تولید انواع مختلف هورمون دارد و به عنوان مرکز
تشنگی ،گرسنگی ،خواب و فشار خون نیز انجام وظیفه میکند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .گیرندههای وضعیت سبب اطالع مغز از چگونگی قرارگیری اندامهای مختلف
نس�بت به هم میش�وند (نه دمایی!) | .گزینۀ ( :)3درست است .گیرندههای دمایی ،سازشپذیرند و در برابر محرکهای تکراری ثابت تعداد پتانسیل عمل آنها تغییر
کرده و کمتر میشود | .گزینۀ ( :)4درست است .این گیرندهها دمایی هستند و تغییرات دمای بدن را به مرکز عصبی تنظیم دمای بدن (هیپوتاالموس) مخابره میکنند.
 12 20 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .گیرنده درد از نوع مکانیکی نمیباشد بلکه در گروهی به نام گیرندۀ دردی تقسیمبندی میشود | .ب) نادرست است .الکتیک اسید
ماده ش�یمیایی دردآوری در ماهیچههای اس�کلتی اس�ت (نه مثانه!) که گیرنده درد را تحریک میکند | .ج) درست است .درد یک سازوکار حفاظتی است که گیرنده آن
س�ازش ندارد .پس همواره پیامهای آن به مغز ارس�ال میش�ود | .د) نادرس�ت است .دمای باال یا تحریک زیاد س�ایر گیرندهها اگر سبب آسیب ابفیت شود باعث تحریک
ً
گیرنده درد نیز میشوند (در سؤال گفتیم انسان سالم) .بازم تکرار میکنم مثال اگر هوا خیلی گرم بشه یا به مناطق گرم مسافرت کنیم که ما دردمون نمیگیره ولی
اگه در اثر گرما پامون تاول بزنه ،دردمون میگیره!
 12 21 Cفقط مورد (د) صحیح است .مطابق متن کتاب عدم تغییر وضعیت در نشستن طوالنیمدت موجب تخریب پوست در نقاط تحت فشار میشود (درستی د).
الف) در اثر این عمل فرد بهطور ناخودآگاه تغییر وضعیت میدهد ولی آس�یب در پوس�ت آن انجام ش�ده اس�ت که پوس�ت فاقد ماهیچه است و با اعصاب
پیکری ارتباطی ندارد | .ب) فرد تحت کنترل قشر مخ پاسخ نمیدهد زیرا ناآگاهانه این عمل را انجام میدهد و یک فرایند انعکاسی است | .ج) محل آسیبدیده پوست
میباشد ولی گیرندۀ وضعیتی در ماهیچۀ اسکلتی ،زردپیها و کپسولهای مفصلی وجود دارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .گیرن�ده وضعیت�ی مرب�وط ب�ه ح�س پیک�ری ول�ی گیرن�ده تعادل�ی مربوط به ح�س وی�ژه در گوش میباش�د| .

42 22 A
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .گیرنده ارتعاش پوس�ت همانند گوش از نوع مکانیکی بوده ولی در پوس�ت مربوط به حس پیکری است | .گزینۀ ( :)3نادرست است .گیرنده
فش�ار خون در س�رخرگهای گردش عمومی اس�ت و همانند گیرنده وضعیتی مربوط به حس پیکری ميباش�د | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .گیرندههای فش�ار پوستی و
وضعیتی در کپسول مفصلی مربوط به حس پیکری و از نوع مکانیکی میباشند.
 22 23 Aدیواره س�رخرگهای بزرگ گردش عمومی خون مثل آئورت و گردنی حاوی گیرندههای فش�ار خون ،درد و تغییرات ش�یمیایی حس�اس به  O2میباش�ند
(گیرنده دمایی در برخی سیاهرگهای بزرگ وجود دارد).

 22 24 Cمنظور سؤال گیرندههای تماسی پوست هستند که با فشار ،تماس و ارتعاش تحریک میشوند ،موارد (ج) و (د) درست و (الف) و (ب) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .گیرندههای تماسی در نوک انگشتان و لبها بیشتر است نه اینکه گیرندههای حساستری در این قسمتها است .در حقیقت تراکم زیاد
این گیرندهها در این مناطق سبب حساسیت باالی آنها شده است | .ب) نادرست است .گیرندههای سیاهرگهای بزرگ ،از نوع دمایی هستند نه تماسی! | ج) درست است.
این گیرندهها سازشپذیر هستند و سازش سبب پردازش اطالعات مهمتر توسط مغز میشود | .د) درست است .گیرندههای تماسی به فشار ،تماس و ارتعاش حساس هستند.

 22 25 Cسرخرگها گیرنده درد ولی برخی سیاهرگهای بزرگ گیرنده دمایی دارند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .فش�ار درون رگ برای حفظ پیوس�تگی جریان خون فقط مربوط به رسخرگها میباشد زیرا س�یاهرگها فشار خون زیاد و خاصیت
ارتجاعی باالیی ندارند | .گزینۀ ( :)2درست است .سرخرگها برخالف سیاهرگها سبب ایجاد فشار خون در بدن میشوند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .بندارههای مویرگی
فقط در انتهای برخی س�رخرگهای کوچک وجود دارند که به مویرگ تبدیل میش�وند .در حقیقت این بندارهها را بندارههای مویرگی مینامند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است.
فشار مکش قفسه سینه مخصوص عمل سیاهرگهای قفسه سینه در اثر عمل دم میباشد نه سرخرگها!

1
 31 1 Bفقط مورد (ج) نادرست میباشد .گیرندههای حسی میتوانند به انواع محرکهای درونی و بیرونی پاسخ دهند.
علت درستی الف و ب) گیرندههای حسی انواع گوانگون دارند و در سراسر بدن وجود دارند و سبب ایجاد پیام عصبی و ارسال آن توسط یاختۀ عصبی حسی به نخاع و مغز
(بخش مرکزی دستاگه عصبی) میشوند .گیرندهها یاخته یا قسمتی از یک یاخته تمایز یافته میباشند که سبب ایجاد پتانسیل عمل میشوند.

نکته

محرک فش�ار ،باعث تغییر ش�کل پوش�ش پیوندی چند الیهای اطراف گیرنده فشار میش�ود .در پی این عمل دندریت تحت فشار قرار گرفته درون گیرنده نیز تغییر
شکل داده و سبب تغییر پتانسیل الکتریکی میشود .گیرندۀ انتهای دندریت یاختۀ عصبی حسی میباشد (درستی د).

 22 2 Aدر بین حسهای مختلف ،گیرندۀ درد س�ازش ندارد و نخاع (طناب عصبی پش��تی) نیز مرکز پردازش نمیباش�د (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( .))4سازش
گیرندههایی مثل فشار و … سبب میشود که پیامهای بیاهمیت کمتری به مغز برسد و مغز فرصت بهتری برای پردازش سایر اطالعات مهمتر داشته باشد.
در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که سازش سبب عدم حس لباس روی بدن میشود (نه حس کردن آن!).
 33 3 Bحواس پیکری دارای گیرندههایی در سراس�ر بدن میباش�ند که پیام حس�ی را به اعصاب مرکزی منتقل میکنند ولی اعصاب پیکری از نوع حرکتی محیطی
هس�تند که پیام حرکتی را از اعصاب مرکزی به صورت ارادی یا انعکاس�ی به ماهیچه اس�کلتی میدهند (نادرستی گزینههای ( )1و ( .))4هر دو قسمت پیکری (حواس
ً
و اعصاب) با اندامهای مختلف در ارتباط هس�تند و در ماهیچه اس�کلتی گیرنده دارند .مثال اعصاب پیکری با ماهیچه اس�کلتی سیناپس برقرار میکنند و از طرفی حواس
پیکری نیز در ماهیچه اسکلتی گیرنده وضعیتی دارند.
 34 4موارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.

A

نکته گیرندههای حس پیکری در اندامهای مختلف بدن وجود دارند (نادرستی ج) و از انتهای دندریتی یاختۀ عصبی تشکیل شدهاند .قسمتی که به عنوان گیرنده است،
اغلب درون پوششی از بافت پیوندی میباشد که میلیندار و دارای گره رانویه است (درستی الف).

نکته

قسمت میلینساز ،یاخته پشتیبان یا نوروگلیا میباشد (نادرستی ب و د).

 35 5 Bمنظ�ور صورت س�ؤال گیرندههای مکانیکی از نوع متایس اس�ت (یعنی گیرندههای حس��اس به فش��ار ،تم��اس و ارتعاش) که برحس�ب نوع محرک،
گیرندههای تماسی نیز همانند گیرندههای حس وضعیت ،از نوع مکانیکی هستند.
گزینۀ ( :)1در اینج�ا تف�اوت س�یاهرگهای ب�زرگ با س�رخرگها در داش�تن گیرندههای دمایی میباش�د (نه تماس��ی!) | .گزینۀ ( :)2گیرندههای تماس�ی
س�ازشپذیرند پ�س ب�ا قرارگیری در معرض محرک ثابت تعداد پیام عصبی در آنها تغییر میکند و کاهش مییاب�د | .گزینۀ ( :)4گیرندههای حس وضعیت با تغییر طول
ماهیچه حساس هستند نه گیرندههای تماسی!
B

نکته

 16 6ترکیبی ترکیبی!!! نبود؟! بریم سر وقت نکته:

اگر از زیس�ت دهم به یاد داش�ته باش�ید ،حرکت خون در س�یاهرگهای دس�ت و زیر قلب با
مشکل مواجه میباشد چون باید برخالف نیروی جاذبه زمین خون را باال ببرند .عواملی مثل تلمبه
تنفس�ی در دم ،انقباض ماهیچهها و دریچه النه کبوتری به جریان خون س�یاهرگی کمک میکنند.
در این س�ؤال دقت کنید که انقباض ماهیچههای اس�کلتی که س�یاهرگ دس�تها و زیر قلب را در
برگرفتهاند س�بب تغییر طول و کش�ش آنها ش�ده و دریچههای النه کبوتری را باز میکند در این
حالت گیرنده وضعیتی درون ماهیچه نیز تحریک میشود.

 27 7 Cموارد (الف) و (ج) نادرست هستند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .وظیفۀ گیرندهه�ا دریافت اثر محرک و انتقال آن به مراکز عصبی برای ادراک اس�ت .در ضمن اینکه ص�دا محرک گیرندههای حس
پیکری نیس�ت بلکه محرک حس ش�نوایی از حواس ویژه میباش�د | .ب) درس�ت اس�ت .گیرندههای حس وضعیت امکان ندارد که س�بب تغییر طول یا کش�ش ماهیچه
ش�وند .در حقیقت این تغییر کش�ش ماهیچه است که سبب تحریک گیرندههای حس وضعیت میشود | .ج) نادرست است .منظور گیرندههای درد است که امکان دارد
توس�ط محصوالت درونیاختهای مثل الکتیک اس��ید تولید شده در ماهیچهها تحریک ش�وند (الکتیک اسید محصول تنفس بیهوازی در یاختههای ماهیچۀ اسلکتی
میباشد) | .د) درست است .باز هم منظور گیرندههای درد است که عالوه بر سازوکار حفاظتی ،امکان دارد سبب انجام فعالیتهای غیر ارادی مثل انعکاسها شوند یا
همانطور که در کتاب عنوان شده است ،آسیب پوست در اثر نشستن طوالنیمدت سبب تغییر فرد به صورت ناخودآگاه میشود.
 38 8 Bدر زردپیهای دو سر ماهیچه ،کپسول مفصیل (در مفاصلی مثل زانو) و درون ماهیچه اسکلتی ،گیرندههای وضعییت وجود دارند که همانند گیرنده ارتعاشی
و تماسی و فشار از نوع مکانییک میباشند .این گیرندهها در هنگام حرکت و سکون ،پیام وضعیتی بدن را به مغز ارسال میکنند (نادرستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( )4در مورد گیرندۀ درد میباشد.
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ساوح
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 29 9 Bش�کل مورد نظر بیانگر گیرنده فش�ار و پوش�ش چند الیهای اطراف آن است .گیرنده فش�ار عالوه بر اینکه در بخش
عمقی الیه درونی پوست وجود دارد ،در سرخرگهای گردش عمومی خون مثل آئورت و سرخرگ گردنی نیز دیده میشود .بخش
(الف) الیههای پیوندی انعطافپذیر اطراف گیرنده را نش�ان میدهد و بخش (ب) دندرییت در حال آرامش اس�ت که در صورت
ایجاد پتانسیل عمل ،پیام عصبی را در طول یاختۀ عصبی به سمت جسم یاختهای هدایت میکند.

مود لصف

 31 10 Cخیلی خیلی خوب به این سؤال دقت کنید! منظور سؤال دستگاه عصبی محیطی با دو بخش حیس و حرکیت است که بخش حرکتی خود دارای دو بخش پیکری

و خودمختار است و بخش خودمختار شامل اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک میباشد (در این سؤال باید به فعالیت و مقایسۀ بخش حسی و حرکتی توجه کنید و تمام!)

که فقط عبارت (الف) به درستی تکمیل میکند.
در این سؤال دقت کنید که اگر قسمت اول در مورد اعصاب خودمختار و قسمت دوم در مورد پیکری بود ،هر دو مربوط به اعصاب حرکتی میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .قس�مت اول این عبارت از طریق بخش حیس است ولی قس�مت دوم عبارت در مورد بخش حرکتی (خودمختار) است که در انقباض
نوعی ماهیچۀ صاف س�رخرگی برای خونرس�انی به ماهیچۀ دوس�ر ران دخالت دارد | .ب) نادرست است .هر دو بخش عبارت (ب) در مورد بخش حرکیت دستگاه عصبی
محیطی میباش�د .الزم به ذکر اس�ت که اعصاب خودمختار در تنظیم فعالیتهای حیاتی بدن در ش�رایط مختلف نقش دارند که در انعکاسهای ماهیچهای اسکلتی نقش
ندارند ولی منظور سؤال تکرار میکنم ،مقایسۀ بخش حسی با بخش حرکتی است | .ج) نادرست است .آکسونهای عصب شنوایی در بخش حیس در انتقال پیام از گوش
ً
داخلی نقش دارند .از طرفی در ارس�ال پیام از گیرندههای درد نیز قطعا بخش حیس مؤثر اس�ت | .د) نادرس�ت اس�ت .افزایش ضربان قلب و تعداد تنفس کار س�مپاتیک
ً
است که قطعا در تنگ کردن مردمک در برابر نور زیاد که کار پاراسمپاتیک است فعالیت ندارد .ولی باز هم دقت کنید که هر دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک مربوط
به بخش حرکیت دستگاه عصبی محیطی میباشد و به این دلیل عبارت (د) نادرست است.
 12 26 Aحواس ویژه شامل بینایی ،شنوایی ،تعادلی ،بویایی و چشایی میباشند که در اندامهای حسی قرار دارند .گیرنده این حواس در برخی مثل بویایی از نوع یاخته
عصبی است ولی در برخی نیز مثل شنوایی یاخته غیرعصبی میباشد .این گیرندهها پیام خود را به مغز ارسال میکنند و از نخاع نمیگذرند.

نکته

گیرنده حواس پیکری ،همواره یاختۂ عصیب میباشد ولی گیرنده حواس ویژه میتواند یاختۀ عصبی یا غیرعصبی باشد.

 32 27 Cفقط مورد (ب) نادرست میباشد .منظور سؤال چمش میباشد عزیز دل!
الف) درس�ت اس�ت .کاسۀ چش�م ،حفرهای از بافت استخوانی اس�ت که نوعی بافت پیوندی با یاختهها و مادۀ زمینهای دارای مواد آلی و کلسیم میباشد| .
ب) نادرس�ت اس�ت .ماهیچههای متصل به کرۀ چشم برخالف ماهیچههای درون چش�م از نوع مخطط اسکلتی و ارادی میباشند و تحت کنترل اعصاب پیکری میباشند.
(ماهیچههای درون چشم از نوع صاف هستند و تحت کنترل اعصاب خودمختار میباشند | ).ج) درست است .بخش پل مغزی از ساقۀ مغز ،در تنظیم تولید اشک برای
حفاظت از قرنیه و بخش خارجی چش�م نقش دارد | .د) درس�ت اس�ت .بافت چربی که بیش�ترین ذخیره انرژی را دارد روی کرۀ چش�م و زیر ماهیچهها قرار دارد و باعث
محافظت از کرۀ چشم میشود.
 42 28 Cدر مورد هر عبارت میتوانید از شکل مقابل استفاده کنید:
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .حلقۀ مورد نظر جسم مژگانی است که از پشت به
زجاجیه متصل است ولی از جلو اتصال مستقیمی با زاللیه ندارد | .گزینۀ ( :)2درست است.
عنبیه یا همان بخش رنگین چش�م که در امتداد جس�م مژگانی اس�ت از پش�ت با تارهای
آویزی متصل به عدس�ی و از جلو با زاللیه در ارتباط اس�ت | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت.
منظور عدس�ی چش�م اس�ت که از پش�ت با زجاجیه ولی از جلو با عنبیه و زاللیه در تماس
اس�ت | .گزینۀ ( :)4نادرست است .تارهای آویزی با مشیمیه ارتباط مستقیم ندارند ولی از
پشت با زجاجیه در ارتباط هستند.
الیه میانی را مجموعهای از مشیمیه ،جسم مژگانی و عنبیه در نظر میگیرد.
الیه میانی چشم نمیداند بلکه ٔ
یادآوری :از کتاب درسی سال  ،97مشیمیه را کل ٔ

 32 29 Bدر شکل مورد نظر (الف) ماهیچه اسکلتی ارتباط دهنده چشم به کاسۀ چشم،
(ب) جسم مژگانی حاوی ماهیچه صاف( ،ج) عنبیه با ماهیچههای صاف حلقوی و شعاعی
و (د) رگهای خونی چشم میباشند که ماهیچه صاف دارند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .گیرندۀ وضعیتی در ماهیچۀ اسکلتی (الف) از جمله
اطراف چشم وجود دارد | .گزینۀ ( )2و ( :)4نادرست است .بهجز (الف) که ماهیچه اسکلتی
و تحت کنترل اعصاب حرکتی پیکری میباشد سایر ماهیچههای درون چشم از نوع صاف
و تح�ت کنت�رل اعصاب خودمختار میباش�ند .از طرف�ی انعکاس ناآگاهان�ه در همۀ آنها
وج�ود دارد | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .فق�ط ماهیچههای اس�کلتی (ال�ف) تحت کنترل
اعصاب پیکری میباشند و سایر موارد ماهیچههای صاف و تحت کنترل اعصاب خودمختار دارند.
 13 30 Aنور ابزتابیده ش�ده از اجس�ام توسط یاختههای گیرنده نوری چش�م که در خارجیترین بخش شبکیه میباشند ،جذب میشوند و نور را تشخیص میدهند ولی
تشخیص تصویر در قشر مخ صورت میگیرد.
 13 31 Aاترهای آویزی عواملی هس�تند که عدس�ی را به جس�م مژگانی حاوی ماهیچۀ صاف متصل میکنند .این تارها از جلو با عنبیه و از پش�ت در مجاورت زجاجیه
میباشند .عنبیه در تنظیم قطر مردمک و زجاجیه در حفظ کرویت چشم مؤثر میباشد.

43 32 A

نکته

43

الیه خارجی چشم دو قسمت صلبیه و قرنیه دارد که اشکال در قرنیه سبب آستیگماتیسم میشود( .در این الیه ،بخش شفاف قرنیه است که از زاللیه غذا و اکسیژن

میگیرد ولی صلبیه بخش محکم بخش خارجی چشم میباشد).

 13 33 Aماهیچههای مژکی جس�م مژگانی با عنبیه ،تارهای آویزی و مش�یمیه در ارتباط مس�تقیم میباشد ولی با عدس�ی (گزینۀ ( ))4فاصله کمی دارد .گزینۀ ( )3در
مورد قرنیه و گزینۀ ( )2در مورد شبکیه میباشدکه فاصله زیادی تا ماهیچه مژکی ندارند ولی نقطۀ کور که محل عبور عصب بینایی است به نسبت سایر گزینهها فاصله
بیشتری تا این ماهیچه دارد چون در عقبیترین بخش چشم قرار دارد.
 33 34 Cدر شکل مورد نظر (الف)( ،ب) و (ج) به ترتیب معرف ماهیچههای صاف مژکی ،عدسی و تارهای آویزی میباشند.
گزینۀ ( :)1درس�ت است( .الف) جس�م مژگانی است که ماهیچههای آن ،به شکل حلقوی و متصل به عنبیه
(بخش رنگین چشم) میباشند | .گزینۀ ( :)2درست است .در پیرچشمی عدسی سفت شده و انعطافپذیری آن کم
میش�ود و در برابر انقباض ماهیچه مژکی مقاومت میکند ولی در آستیگماتیس�م عدس�ی یا قرنیه غیریکنواخت میشود| .
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت( .ج) تارهای آویزی ،فقط از بافت پیوندی تشکیل ش�دهاند و فاقد قدرت انقباض میباشند| .
گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .الیه میانی چشم از مشیمیه ،جس�م مژگانی و عنبیه به وجود آمده است .پس عدسی و تارهای
آویزی جزء این الیه نمیباشد.
ً
شبکیه
زجاجیه
عدسی
مردمک
زاللیه
 43 35 Aحتما میدونی که نور به مخت نمیرسه! کل مسیر عبور نور در چشم :قرنیه
ً
 13 36 Bحتما یادتون هست که بارها در فصل  1گفتم که ماهیچهها فقط برای به انقباض درآمدن به ناقل عصبی نیاز دارن! خب در هنگام تطابق ،برای دیدن اشیاء
نزدیک ،انقباض ماهیچههای حلقوی جس�م مژگانی زیاد میش�ود و باعث افزایش تحدب و قطر عدس�ی و کاهش طول آن میش�ود پس این ماهیچهها برای دیدن اش�یاء
نزدیک برای تحریک ش�دن به عصب آن هم از نوع خودمختار نیاز دارند ،ولی برای دیدن اجس�ام دور ،ماهیچۀ مژگانی به اس�تراحت درآمده و تحدب و قطر عدس�ی کم
میباشد .پس دقت کنید که فقط برای به انقباض درآمدن ماهیچه ،به ناقل عصبی نیاز میباشد و ماهیچۀ جسم مژگانی هم ،فقط به صورت حلقوی صاف میباشد.

نکته

دقت کنید که تطابق به کمک عدسی و انقباض یا استراحت ماهیچههای صاف مژگانی صورت میگیرد و عنبیه در این عمل نقشی مستقیم ندارد.

 13 37 Aفقط مورد (د) از اعمال بخشهای شفاف چشم نمیباشد.

نکته

قس�متهاى ش�فاف چشم عبارتند از زاللیه ،زجاجیه ،عدس�ى و قرنیه که زاللیه مسئول غذارسانى به عدسى و قرنیه مىباشد ،زجاجیه کرویت چشم را حفظ مىکند و
عدسى و قرنیه همگرایى نور را ایجاد مىکنند (گزینۀ ( )4وظیفۀ عنبیه است که از مناطق شفاف چشم به حساب نمیآید).

 13 38 Bفقط مورد (ج) پاسخ است .مادۀ شفاف و ژلهاى چشم ،زجاجیه نام دارد که با عنبیه تماسی ندارد و حفرۀ پشت عدسى را پر مىکند ولی به ترتیب سایر گزینهها
با عدسی (الف) ،نقطۀ کور (ب) و شبکیه (د) برخورد دارد.
 23 39 Bماهیچۀ عنبیه ،در جلوی عدس�ی قرار دارد و از نوع صاف میباش�د .جس�م مژگانی حلقهای بین مشیمیه و عنبیه است و به صورت حلقهای آن را دربر گرفته
اس�ت .دقت کنید که در گزینۀ ( )1زاللیه دارای یاخته نیس�ت .گزینۀ ( )3ماهیچۀ مژکی صاف و تکهس�تهای اس�ت .در گزینۀ ( )4نقطۀ کور است که دارای یاختههای
عصبی و انشعابات اعصاب بینایی میباشد.
 44 40 Bماهیچۀ عنبیه (بخش رنگین چش��م) باعث تنظیم قطر مردمک میش�ود ولی ماهیچۀ صاف حلقوی مژگانی با انقباض خود ،تحدب و قطر عدس�ی را زیاد
میکند .در این حالت طول عدسی کوتاه میشود (که برای دیدن اجسام نزدیک استفاده میشود).
گزینۀ ( :)1عنبیه به عدس�ی توس�ط رش�ته متصل نمیشود | .گزینۀ ( :)2برای دیدن اجس�ام دور ،ماهیچۀ مژگانی به استراحت درمیآید | .گزینۀ ( :)3ماهیچۀ
مژگانی بین عدسی و مشیمیه است که بر تنظیم قطر مردمک نقشی ندارد.
 14 41 Cموارد (الف) و (ج) صحیح هستند .منظور سؤال قرنیه است که مایع اشک حاوی آنزیم لیزوزیم روی آن قرار دارد و در دفاع غیراختصاصی نقش دارد .مقدار
این مایع توس�ط پل مغزی تنظیم میش�ود (درس�تی الف) .قرنیه چش�م در حالت عادی تغییر نمیکند ولی همگرایی و قطر عدسی در تطابق تغییر میکند (نادرستی ب).
قرنیه مانند عدس�ی در بیماری آستیگماتیس�م میتواند پرتوها را نامنظم به هم رس�انده و تصویر ناواضحی ایجاد کند (درس�تی ج) و این قسمت چشم توسط زاللیه تغذیه
میشود که در حفظ کرویت چشم نقشی ندارد (نادرستی د).
44 42 A

نکته الیه پرخون چش�م ،مش�یمیه است ولی انشعابات س�رخرگ ورودی چشم در مجاور شبکیه
قرار دارد.
گزینۀ ( :)1درست است .عدسی در فضای واقع در پشت عنبیه قرار گرفته است| .

گزینۀ ( :)2درست است .رگهای خونی و اعصاب از نقطۀ کور به چشم وارد یا خارج میشوند| .

گزینۀ ( :)3درست است .پردازش و تفسیر پیامهای عصبی گیرندههای چشم در لوب پسسری
مخ صورت میگیرد.

 34 43 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست تکمیل میکنند .بیشرت فضای چشم در پشت عدسی حاوی زجاجیه میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .انش�عابات رگ خونی ورود به چش�م در زجاجیه وجود دارد | .ب) درست است .در قس�مت قبل توضیح دادم | .ج) نادرست است.
ً
قرنیه و عدسی از زاللیه غذا و اکسیژن میگیرند | .د) نادرست است .زجاجیه فقط با عدسی و شبکیه در تماس مستقیم است و مثال با صلبیه هیچ سطح تماسی ندارد.

ساوح
44

مود لصف

 44 44 Cبین مشیمیه و عنبیه ،جمس مژگاین با ماهیچههای حلقوی صاف وجود دارد .برای دیدن اجسام دور ،این ماهیچهها در حالت استراحت و پتانسیل آرامش قرار
میگیرند و سبب کاهش همگرایی عدسی یا باریک و دراز شدن طول آن میشود.
گزینۀ ( :)1ماهیچ�ه جس�م مژگان�ی از نوع صاف میباش�ند که با اعصاب خودمختار تحریک میش�وند ولی برای مهار آنها نیازی ب�ه ناقل عصبی مهارکننده
نمیباشد | .گزینۀ ( :)2بخش رنگین پشت قرنیه ،عنبیه است نه جسم مژگانی! | گزینۀ ( :)3جسم مژگانی دو طرف عدسی ،حاوی ماهیچههای حلقوی است که وقتی از دو
طرف منقبض میشوند به عدسی فشار وارد میکنند و عدسی به صورت قطور با همگرایی زیاد درمیآید.

نکته

ناقلهای عصبی مهارکننده فقط در سیناپس بین دو یاختۀ عصبی ترشح میشوند و کارایی دارند.

 14 45 Cزاللیه و زجاجیه دو ماده شفاف چشم هستند که هیچکدام از این دو ماده حالت جامد ندارند.
الف) نادرس�ت اس�ت .فقط وظیفه زاللیه اس�ت | .ب) درست اس�ت .وظیفه هر دو عبور نور میباشد چون مناطق شفاف هستند | .ج) نادرست است .فقط وظیفه زجاجیه
است | .د) درست است .از ویژگیهای هر دو اتصال به عدسی میباشد.
 34 46 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) عبارت را به نادرس�تی تکمیل میکنند .عصب بینایی از نقطۂ کور خارج میش�ود .در نقطۀ کور گیرنده بینایی وجود ندارد (نادرس�تی
ب) .این نقطه برخالف لکۀ زرد در مسیر محور بینایی چشم قرار ندارد و در دقت و تیزبینی نقشی ندارد (نادرستی الف ،ب و ج) ولی این نقطه محل عبور رگهای خونی
چشم است که درون این رگها بافت پیوندی خون به صورت مایع وجود دارد (درستی د).
 14 47 Aزاللیه باعث تغذیه قرنیه و عدسی میشود که هیچکدام مادۀ حساس به نور ندارند .چون گیرندههای بینایی دارای مادۀ حساس به نور ،در شبکیه قرار دارند.
(گزینۀ ( )2در مورد عدسی ،گزینۀ ( )3در مورد قرنیه و عدسی و گزینۀ ( )4در مورد قرنیه که روی آن را اشک دارای لیزوزیم پوشانده رد میشود).
24 48 B

نکته

روی قرنیه مایع ضد عفونیکننده اش�ک از غدد اش�کی چش�م ترش�ح میش�ود که در دفاع غیراختصایص نقش دارد .تنظیم ترش�ح این ماده در پل مغزی در باالی
بصلالنخاع صورت میگیرد .الزم به یادآوری اس�ت که پش�ت قرنیه ،مایع زاللیه وجود دارد که از مویرگ خونی ترش�ح میش�ود .این مایع ش�فاف اکسیژن و مواد غذایی
قرنیه و عدسی را فراهم کرده و مواد زائد آنها را به رگهای خونی برمیگرداند.
گزینۀ ( :)1زاللیه در دفاع نقشی ندارد | .گزینۀ ( :)3اشک فاقد مواد غذایی میباشد | .گزینۀ ( :)4اشک از غدد اشکی ترشح میشود نه رگ خونی!

 14 49 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
در این س�ؤال ابتدا دقت کنید که منظور س�ؤال از محل مورد نظر ،س�وراخ مردمک میباش�د .مردمک فقط یک سوراخ در وسط عنبیه اس��ت پس فاقد ماهیچه و بخش رنگین
میباشد (نادرستی الف و ب) .دقت کنید که این عبارات در مورد عنبیه که ماهیچههای دو طرف مردمک میباشد ،صحیح هستند!!
در ادامه سؤال دقت کنید که عبارت (ج) صحیح است چون در نور زیاد ،اعصاب پاراسمپاتیک (آرامشبخش پادهمحس) با انقباض ماهیچههای حلقوی عنبیه سبب تنگ
ش�دن س�وراخ مردمک میشوند ولی در نور کم ،اعصاب س�مپاتیک (همحس) ،با انقباض ماهیچههای شعاعی عنبیه سبب گشادی سوراخ مردمک میشوند (نادرستی د).
ً
 35 50 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند .خیلی از شماها قطعا در متن سؤال به لکۀ زرد فکر کردهاید که غلط است .صدبار گفتم که مرکز درک هر حیس،
مخ اس�ت و حاال چون اعصاب چش�م به لوب پسس�رى مىرود بنابراین لوب پسرسى مخ محل درک با تش�خیص پیامهای آنها میباشد .این لوب مخ به مخچه و لوب
گیجگاهی و آهیانه متصل است .موارد (الف)( ،ب) و (ج) در مورد ساختار چشم و لکۀ زرد شبکیۀ آن است.
 45 51 Cدر بخشهای مختلف چشم ،عنبیه ،مشیمیه و شبکیه دارای رنگدانه میباشند ولی قرنیه بخش شفاف در امتداد صلبیه است که یاختههای آن فاقد رنگدانه هستند.
گزینۀ ( :)1شبکیه یاخته عصیب و غیرعصیب دارد که گیرندههای آن یا همان گیرندههای استوانهای و مخروطی ،رنگدانهدار هستند | .گزینۀ ( :)2مشیمیه پر از
مویرگ خونی است | .گزینۀ ( :)3عنبیه قسمت رنگدانهدار ماهیچهای با یاختههای منقبض شونده در پشت قرنیه است.
 45 52 Cمنظور سؤال گیرندههای نوری شبکیۀ چشم در انسان است.
گزینۀ( :)1نادرست است .گیرندههای نوری شبکیه در یک الیه قرار دارند و مطابق شکل و متن کتاب با یاختههای عصبی در تماس هستند .دقت کنید که
آکس�ونهای داخلیترین الیۀ ش�بکیه س�بب تولید عصب بینایی میشوند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .با برخورد نور به شبکیه مادۀ حساس به نور در آنها تجزیه میشود
(نه ساخت!) | .گزینۀ ( :)3نادرست است .برای ساخت مادۀ حساس به نور ،ویتامین  Aکه محلول در چربی است الزم میباشد (نه تجزیۀ آن!) | .گزینۀ ( :)4درست
اس�ت .در نور کم گیرندههای اس�توانهای و در نور زیاد مخروطیها بیش�تر تحریک میشوند .این یاختهها پس از تحریک شدن و تجزیۀ مادۀ رنگی آنها ،واکنشهایی را به
راه میاندازند که سبب ایجاد پیام عصبی میشوند.
 35 53 Bدر چشم ،اعصاب پیکری و خودمختار به ترتیب با ماهیچههای ارادی خارج چشم و ماهیچههای غیر ارادی داخل چشم سیناپس برقرار میکنند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .تنگ شدن مردمک فقط با پاراسمپاتیک است | .گزینۀ ( :)2نادرست است .سمپاتیک عصب خودمختاری است که تعداد ضربان
قلب را توس�ط گره سینوس�ی دهلیزی باال میبرد ولی این عصب سبب گشاد ش�دن مردمک در نور کم میشود | .گزینۀ ( :)3درست است .سمپاتیک عصب خودمختاری
برای افزایش خونرسانی به قلب و ماهیچههای اسکلتی از جمله سهسر بازو میباشد که مردمک را نیز در نور کم ،گشاد میکند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .پاراسمپاتیک
عصب خودمختاری است که مردمک را تنگ میکند و فشار خون را نیز کاهش میدهد.
 35 54 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .الیۀ خارجی چش�م ،در جلو به پردۀ ش�فاف قرنیه تبدیل میش�ود .این الیۀ خارجی همانند دو الیۀ دیگر ،کل فضای
پشت عدسی را فرامیگیرد (درستی الف).
ب) منظور الیۀ میانی است که مشیمیۀ آن رنگدانهدار است | .ج) منظور الیۀ میانی است که فقط ماهیچۀ غیر ارادی دارد | .د) گیرندههای بینایی در الیهای
جلوی عدسی وجود ندارند.
 15 55 Aنور زیاد سبب تحریک اعصاب اپرامسپاتیک میشود .این اعصاب با اثر روی ماهیچههای حلقوی عنبیه آنها را به انقباض درآورده و سبب تنگ شدن سوراخ
مردمک میش�وند .طی این عمل و تنگ ش�دن مردمک ،امکان عبور نور از آن و برخورد به عدس�ی کم میشود .از طرفی انقباض و استراحت ماهیچههای عنبیه ربطی به
تغییر تحدب عدسی ندارد (نادرستی گزینههای ( )3و (.))4

 15 56 Cهمه موارد نادرست میباشند.
زاللیه مایع ش�فاف بین عدس�ی و قرنیه اس�ت که برخالف زجاجیه حالت ژلهای ندارد (نادرس�تی الف) .زاللیه ،هم به قرنیه در جلوی مردمک و هم به عدس�ی در پش�ت
مردمک غذا و اکسیژنرسانی میکند (نادرستی ب) .مکانیسم ورود زاللیه به قسمت جلوی کرۀ چشم ترشح از مویرگ میباشد نه تراوش!! (نادرستی ج) و مواد دفعی قرنیه
و عدسی را به خون برمیگرداند ولی صلبیه نیز الیه خارجی چشم است که مواد آن توسط زاللیه به خون دفع نمیشود (نادرستی د).
 25 57 Bدر ش�کل م�ورد نظ�ر بخش (الف) نقطۀ کور و مح�ل خروج عصب بینایی و بخش (ب) لکۀ زرد میباش�د.
در لکۀ زرد جزئیات اشیاء تشکیل و ثبت میشود ولی محل تفسیر آن در لوب پسسری مخ میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .نقطۀ کور فاقد گیرندۀ استوانهای و مخروطی میباشد | .گزینۀ ( :)2درست است.
لک�ۀ زرد مق�دار زیادی گیرندۀ مخروطی و کمی اس�توانهای دارد | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .نقطۀ ک�ور محل عبور
اعصاب و رگهای چشم میباشد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .تفسیر و درک در قشر مخ صورت میگیرد.

نکته

بیشترین تعداد گیرندههای مخروطی در لکۀ زرد دیده میشود و در کل شبکیه ،تعداد گیرندۀ استوانهای از مخروطی بسیار بیشتر است.

 15 58 Bالیه میانی چشم حاوی مشیمیه ،جسم مژگانی و عنبیه میباشد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .جس�م مژگانی و عنبیه از نوع ماهیچههای صاف هس�تند که فاقد گیرندۀ وضعیتی میباش�ند ولی در این الیه ،مشیمیه فاقد یاختۀ
ماهیچهای میباشد (گیرندۀ وضعیتی در ماهیچۀ اسلکتی ،زردپی و کپسول مفصلی دیده میشود) | .گزینۀ ( :)2نادرست است .مشیمیه و عنبیه حاوی رنگدانه هستند که
در عنبیه ماهیچه صاف منقبض شونده وجود دارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .جسم مژگانی و عنبیه ماهیچۀ صاف هستند ولی عنبیه به تارهای آویزی متصل نمیباشد| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .مشیمیه پر از مویرگ خونی است ولی به عدسی متصل نمیباشد.
 15 59 Bماهیچههای ارادی متصل به چشم به الیۀ خارجی چشم متصل میباشند که پردۀ سفید صلبیۀ آن همانند غالف دور اعصاب ،حاوی بافت پیوندی میباشد.
گزینههای ( )2و ( :)4منظور الیۀ میانی و داخلی اس�ت که فقط الیۀ داخلی متصل با انش�عابات رگ خونی ورودی به چش�م و دارای یاختۀ عصبی میباش�د| .
گزینۀ ( :)3تار آویزی فقط در تماس با جسم مژگانی از الیۀ میانی چشم میباشد.
 36 60 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند.
اعصاب سمپاتیک (همحس) مد نظر میباشد که به ماهیچههای اسکلتی با یاختههای چندهستهای پیامی ارسال نمیکنند.

نکته

ماهیچههاى موجود در عنبیه باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک که در وسط عنبیه قرار دارد مىشوند .این عمل به ترتیب در اثر تحریک اعصاب پاراسمپاتیک
و سمپاتیک انجام مىشود که سمپاتیک برخالف پاراسمپاتیک باعث گشادی مردمک شده ،تعداد ضربان قلب را زیاد میکند ولی فعالیت گوارشی را کاهش میدهد و در
انعکاسهای مربوط به ماهیچههای اسکلتی نقشی ندارند.

 26 61 Bبخش مورد نظر عنبیه است که در امتداد مشیمیه در دومین الیۀ نازک و رنگدانهدار چشم قرار دارد و ماهیچههای آن از نوع صاف میباشند .عنبیه توسط
اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی تحریک شده و به ترتیب باعث گشادی و تنگی مردمک میشوند .با توجه به شکل کتاب ،پشت
ً
و جلوی آن با زاللیه که مایع شفاف است در تماس میباشد و حتما به یاد دارید که زاللیه مسئول رساندن غذا و اکسیژن به قرنیه و عدسی است و سبب افزایش تنفس
یاختهای و ATPسازی در آنها میشود.
گزینۀ ( :)1مش�یمیه پ�ر از موی�رگ اس�ت | .گزینۀ ( :)3تاره�ای آوی�زی به ماهیچهه�ای مژکی متصل هس�تند نه عنبی�ه! | گزینۀ ( :)4اعصاب س�مپاتیک و
پاراسمپاتیک حرکتی هستند نه حسی!
 36 62 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.
واال ی�ک س�ال میگن تهی�ۀ س�ؤال از این ش�کل مجاز
نیس�ت،یک س�ال میگن هس�ت! این برای س�الی که
میگ�ن هس�ت! در ش�کل روبهرو ب�ه راحت�ی میتوانید
تش�خیص دهی�د که ب�ه گیرندههای بینای�ی چند الیه
یاختۀ عصبی متصل اس�ت (نادرس�تی ال�ف و ج) .این
یاختهه�ای عصب�ی ب�ا هم س�یناپس برق�رار میکنند.
پرتوه�ای نور از قس�مت داخل چش�م به س�مت الیه
خارج�ی رفته تا بخ�ش خارجی گیرندهه�ای بینایی که
حاوی رنگدانه هستند را تحریک کنند.
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 46 63 Bسؤال در مورد شبکیه میباشد که شامل گیرندههای نوری (استوانهای و مخروطی) و یاختههای عصبی است .شبکیه محل تشکیل تصویر میباشد.
گزینۀ ( :)1ش�بکیه یاخت�ۀ عصب�ی با ویژگی هدایت پیام و گیرندههای تحریکپذیر دارد | .گزینۀ ( :)2منظور گیرندههای اس�توانهای میباش�د که در ش�بکیه
وجود دارند | .گزینۀ ( :)3شبکیه محل تشکیل تصویر است و از مشیمیه غذا میگیرد | .گزینۀ ( :)4در لکۀ زرد ،مخروطیها زیاد هستند که حساسیت کمی به نور دارند.
نکاتی از گیرندههای بینایی
 )1در ش��بکیه یاختههای اس��توانهای در نور کم و زیاد فعال هس��تند و به همین دلیل حساس��یت آنها به نور زیاد
لکه زرد ولی مخروطیها در
میباش��د .این یاختهها باعث دید سیاه و سفید میشوند .تراکم اس��توانهایها در اطراف ٔ
لکه زرد زیاد میباشد.
خود ٔ
 )2یاختههای مخروطی فقط در نور کافی فعالاند ،پس حساسیت آنها به نور ،کم است .مخروطیها باعث دید رنگ
لکه زرد زیاد میباشند.
و جزئیات اشیاء میشوند و در ٔ
 )3حجم بخش رنگدانهدار خارجی در یاخته استوانهای از مخروطی بیشتر میباشد.
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مود لصف

 36 64 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند.
چون گیرندههای استوانهای در نور کم نیز فعالیت دارند ،پس نور کم را نیز جذب کرده و حساسیت زیادی به نور دارند (درستی ج).
بخش رنگین جلوی چش�م عنبیه میباش�د که دارای ماهیچههایی صاف اس�ت و باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک در وسط عنبیه میشود (نادرستی
الف) .از طرفی دقت کنید که مردمک یک سوراخ بوده و فاقد ساختار یاختهای است (نادرستی ب) .همچنین الزم به ذکر است که بین شدت نور و تحریک گیرندههای
مخروطی رابطۀ مستقیم وجود دارد زیرا با افزایش نور یاختههای مخروطی بیشتر تحریک میشوند (نادرستی د).
 36 65 Bدر شکلهای مورد نظر (الف) و (ب) به ترتیب مربوط به گیرندههای نوری مخروطی و استوانهای میباشند.
هسته هر دو دارای همه ژنهای یک جاندار کامل میباشد (نادرستی گزینۀ ( ))1و در هر دو نوع یاخته بخش  Aکه قسمت
خارجی یاختههاس�ت محل قرارگیری ماده حس�اس به نور اس�ت که در اثر نور تجزیه میش�ود و در هر قسمت ویتامین A
برای ساخت ماده حساس به نور الزم است (نادرستی گزینۀ ( )2و درستی گزینۀ (.))3

نکته

در یاختههای مخروطی در نور زیاد بخش رنگدانهدار تحریک بیشتری پیدا میکند (نادرستی گزینۀ (.))4

 16 66 Bموارد (الف) و (ج) درست میباشند یعنی نادرست نمیباشند.
الف) درس�ت اس�ت .ادام�ه صلبیه در نقطۀ ک�ور روی عصب بینایی خروجی از چش�م را میپوش�اند | .ب)
نادرس�ت اس�ت .اعصاب مرتبط با چشم شامل حسی بینایی و حرکتی مربوط به اعصاب پیکری و خودمختار است که فقط
عصب حس�ی هر چش�م از نقطۀ کور خارج میش�ود | .ج) درس�ت است .چربی کرۀ چش�م روی آن و زیر کاسۀ چشم قرار
دارد | .د) نادرست است .در چشم یک الیه گیرنده نوری چشم و تعدادی الیه یاختۀ عصبی در حال سیناپس وجود دارد.
 16 67 Bموارد (ج) و (د) درست میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .مش�یمیه فاقد گیرنده بینایی اس�ت | .ب) نادرس�ت اس�ت .گیرنده حواس پیکری دندریت یا انتهای آن است و بخشی از یک یاخته
محسوب میشود ولی گیرنده چشم انسان یک یاختۀ کامل است | .ج) درست است .الیههای یاختۀ عصبی شبکیه برخالف گیرندههای نوری آن فاقد رنگدانه میباشند| .
د) درس�ت اس�ت .یاختههای گیرندهه�ای بینایی برای تولید پیام عصبی و یاختههای عصبی ش�بکیه برای هدایت و انتقال پیام عصب�ی دارای تغییر در وضعیت کانالهای
دریچهدار خود میشوند.
 36 68 Bعدیس از زاللیه که مایع شفافی در سطح خارجی آن است غذا و اکسیژن میگیرد .البته دقت کنید که قرنیه نیز از زاللیه ،غذا میگیرد ولی زاللیه در سطح
پشتی قرنیه قرار دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .عدسی چشم به کمک تارهای آویزی به جسم مژگانی متصل است که این اجسام همانند حلقهای به عنبیه و مشیمیه متصل میباشند .دقت
کنید که عنبیه ،مشیمیه و شبکیه قسمتهای رنگدانهدار چشم میباشند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .عدسی دارای یاختههای تکهستهای میباشد | .گزینۀ ( :)3درست است.
عدسی با صلبیه که پرده محکم چشم است در ارتباط نمیباشد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .وظیفۀ عدسی ،متمرکز کردن پرتوهای نوری روی شبکیه میباشد.
 26 69 Aدر شکل مورد نظر (الف) یاخته گیرنده نوری استوانهای و (ب) یاخته گیرنده مخروطی میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اس�توانهایها در دید رنگ و جزئیات اشیاء نقش�ی ندارند | .گزینۀ ( :)2درست است .یاخته استوانهای در نور کم و مخروطی در
نور زیاد تحریک میشود .در این حالت مادۀ حساس به نور در بخش خارجی گیرندهها تجزیه میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در نقطۀ کور ،گیرندههای بینایی وجود
ندارند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .هر دو نوع یاخته گیرنده نوری برای ساخت مادۀ حساس به نور خود به ویتامین  Aمحتاج هستند.
 37 70 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت تکمیل میکنند .عصب بینایی خارج ش�ده از نقطۀ کور هر چش�م حاوی آکسونهای یاختۀ عصبی میباشد .آکسون ،پیام را از
جسم یاختهای (محل سوختوساز یاختۀ عصبی) خارج میکند (نادرستی الف) .آکسون در برخی یاختههای عصبی رابط ،میلین ندارد (نادرستی ب) .رشتههای عصب بینایی
در مس�یر خود ابتدا به کیاس�ما و س�پس به تاالموس میروند (نادرس�تی ج) ولی هر آکس�ونی باید پیام عصبی خود را از انتهای خود به یاخته بعدی منتقل کند (درس�تی د).
 47 71 Bعنبیه منظور س��ؤال اس��ت که در تطابق ،نقش مس��تقیم ندارد ،بلکه این عدس�ی است که به کمک رشتههایی به نام تارهای آویزی به ماهیچههای مژکی متصل
اس�ت و در تطابق نقش اصلی دارد .س�ایر گزینهها در مورد عنبیه درس�ت است (یادت باشه که تطابق با عدس��ی اکر داره!!) .از طرفی عنبیه بخش رنگین چشم است
(درس�تی گزینۀ ( ))2که توس�ط حلقۀ جس�م مژگانی به مشیمیه متصل میشود (درستی گزینۀ ( .))3این بخش با فعالیت ماهیچههایش سبب تنظیم قطر مردمک میشود
(درستی گزینۀ (.))1
نور زیاد
 47 72 Aگیرندههای اس�توانهای در نور کم و زیاد تحریک میش�وند و س�بب دید اجس�ام به صورت س�یاه و سفید میش�ود ولی گیرندههای مخروطی فقط در ِ
تحریک میشوند تا سبب دید رنگ و جزئیات اشیاء شوند.
گزینۀ ( :)1تراکم مادۀ حساس به نور و حجم آن در بخش خارجی گیرنده استوانهای از مخروطی بیشتر است | .گزینۀ ( :)2ویتامین  Aبرای ساخت مادۀ حساس
به نور در هر دو نوع گیرنده الزم است | .گزینۀ ( :)3با برخورد نور به شبکیه ابتدا مادۀ حساس به نور تجزیه شده و با راهاندازی واکنشهایی سبب ایجاد پیام عصبی میشود.
 27 73 Aبین ماهیچههای مژگانی و عدسی ،رشتههایی به نام تارهای آویزی از بافت پیوندی وجود دارد.
گزینۀ ( :)1اکسیژنرس�انی و تغذیۀ عدس�ی توس�ط زاللیه از طریق انتش�ار است ،زاللیه رگ خونی ندارد | .گزینۀ ( :)3ش�بکیه داخلیترین الیۀ چشم است که
ش�امل گیرندههای نوری و یاختههای عصیب اس�ت | .گزینۀ ( :)4قطر کرۀ چش�م ییک از عواملی اس�ت که تعیین میکند شعا عهای نور در کجا یکدیگر را قطع کنند و تصویر
اجسام را به وجود آورند .عالوه بر آن ،تغییر همگرایی عدسی نیز در آن دخیل است.
 27 74 Cدر شکل مورد نظر بخش (الف) شبکیه( ،ب) نقطۀ کور و (ج) عصب بینایی است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .عصب بینایی اجتماع آکس��ون یاختههای عصبی اس�ت نه دندریت که
ادامه صلبیه روی آن قرار گرفته اس�ت | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .در نقطۀ کور اعصاب و رگهای خونی وجود
دارند که در رگهای خونی هر س�ه نوع بافت پوشش�ی ،پیوندی و ماهیچهای وجود دارد (به همراه اعصاب چهار
ً
نوع بافت میش��وند) | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .ش�بکیه از رگهای خونی مس�تقیما غذا میگیرد نه از مایع
شفاف زاللیه که جلوی عدسی است | .گزینۀ ( :)4نادرست است .در نقطۀ کور گیرنده بینایی وجود ندارد.

 37 75 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) مدنظر میباش�د .برای دیدن اجس�ام دور برخالف اجس�ام نزدیک ،جس�م مژگانی و ماهیچههای آن به استراحت درمیآیند و طول
ً
عدسی زیادتر میشود (درستی د) .حتما به یاد دارید که جسم مژگانی ،حلقهای بین عنبیه و مشیمیه میباشد!
الف) ماهیچههای عنبیه در تنظیم قطر مردمک نقش دارد نه در تطابق و تحدب عدسی! | ب) عدیس چمش همواره همگراست و واگرایی ندارد | .ج) اعصاب
خودمختار در افزایش تحدب عدسی برای دیدن اجسام نزدیک مؤثر میباشند ولی برای دیدن اجسام دور نیازی به انتقال پیام از اعصاب خودمختار نمیباشد چون ماهیچۀ
مژکی به حالت استراحت درمیآید.
 47 76 Bدر ش�کل مورد نظر مش�خص اس�ت که پرتوهای نور از جسم دور بازتابیده ش�ده است .پس بخش
(الف) که جس�م مژگانی اس�ت به حالت اس�تراحت هستند و طول عدس�ی زیاد ولی تحدب و قطر آن کم است.
همانطور که بارها گفتم ،برای به اس�تراحت درآمدن ماهیچه ،نیازی به وجود ناقل عصبی نداریم .قس�مت (ب)
تاره�ای آویزی اس�ت ک�ه انقباض ماهیچه مژکی را به عدس�ی منتقل میکند ولی خودش ق�درت انقباض ندارد
(نادرستی گزینههای ( )2( ،)1و (.))3

نکته

برای دیدن جسم دور ،ماهیچههای جسم مژگانی به استراحت درآمده و طول عدسی زیاد میشود.

 47 77 Aالیۀ خارجی چش�م از دو پردۀ صلبیه و قرنیه ایجاد ش�ده اس�ت که قرنیه با انحنای خود پرتوها را وارد بخش ش�فاف زاللیه میکند .این بخش از زاللیه مواد
غذایی گرفته و مواد دفعی خود را نیز به آن میدهد.
گزینۀ ( :)1صلبیه در ایجاد آستیگماتیس�م نقش ندارد | .گزینۀ ( :)2اش�ک از غدد اش�کی ترشح میشود | .گزینۀ ( :)3مردمک مربوط به الیۀ میانی است و در
وسط عنبیه قرار دارد.
 47 78 Aخب گفتم بیماریهای چشم را با یک تست ساده شروع کنیم!

نکته

بیماری پیرچشمی که با کاهش انعطافپذیری عدسی ایجاد شده است به کمک عینکهای ویژه اصالح میشود.
گزینۀ ( :)1با اینکه قطر کرۀ چش�م ییک از عوامل تعیینکنندۀ همگرایی نور اس�ت ولی چون اختالل در کار عدس�ی چشم نیز در بیماریهای انکساری (مربوط

ً
ب��ه شکس��ت ن��ور) نقش دارد | .گزینۀ ( :)2در آستیگماتیس�م تصویر واض��ح به وجود نمیآید ،نه اینکه اصال تصویری ایجاد نش�ود | .گزینۀ ( :)3با زدن عینک مناس�ب در
آستیگماتیسم ،قرنیه یا عدسی یکنواخت منیشود ،بلکه چون عینک مکمل آن است ،عدم یکنواختی آن جبران میشود.
 47 79 Bاول برو ایستگاه زیر پیاده شو!

نزدیکبینی و دوربینی

1
ً
نزدیکبین��ی :در اف�راد نزدیکبی�ن ،معموال قطر کرۀ چش�م بزرگتر از حالت عادی ش�ده اس�ت .در این افراد،
تصویر اجس�ام نزدیک ،روی ش�بکیه قرار میگیرد ولی تصویر اجسام دور ،جلوی شبکیه و درون زجاجیه تشکیل
میگردد .پس برای درمان باید از عینک واگرا استفاده شود تا تصویر اجسام دور نیز روی شبکیه قرار گیرد (البته
در افراد نزدیکبین ممکن اس�ت علت افزایش تحدب عدس�ی و زیادی قطر و کمبود طول عدسی هم باشد که
در فعالیت کتاب ذکر شده است).
دوربینی :در افراد دوربین ،چون قطر کرۀ چش�م کوچکتر ش�ده است ،عدسی تصویر اجسام دور را روی شبکیه
تش�کیل داده ولی تصویر اجس�ام نزدیک پشت ش�بکیه قرار میگیرد .برای درمان با اس�تفاده از عدسی همگرا،
تصوی�ر اجس�ام نزدیک نیز روی ش�بکیه قرار میگیرد (البت�ه علتهای دیگر دوربین�ی میتواند کاهش تحدب
عدسی و افزایش طول و کمبود قطر عدسی باشد).
تست مقایسۀ نزدیکبینی برخالف دوربینی است که در نزدیکبینها ،برای دیدن اجسام دور مشکل پیدا میکنند.
 38 80 Aمنظور صورت س�ؤال ،یک چش�م نزدیکبین اس�ت که تصویر اجسام نزدیک روى شبکیه ولى تصویر اجسام دور جلوى شبکیه درون زجاجیه تشکیل میشود و
در مورد گزینۀ ( )4باید بگم که عدسى چشم هم هیچگاه واگرایى ندارد (بلکه همگرایی آن در نزدیکبینی زیاد و در دوربینی کم میشود).
ً
 18 81 Bفقط عبارت (ب) صحیح است .اگر سطح عدسى یا قرنیه (سطح خارجی چشم) کامال کروى و صاف نباشد ،فرد به آستیگماتیسم مبتال میباشد و تصاویر
ناواضح ایجاد میکند چون پرتوهای نور روی یک نقطۀ شبکیه متمرکز نمیشوند ،ولی (الف) در مورد نزدیکبینی( ،ج) در مورد پیرچشمی بوده و در مورد (د) دقت کنید
که عدسی عینک وی سبب جبران عدم یکنواختی قرنیه و عدسی وی میشود ولی آن را اصالح نمیکند.
 28 82 Aدر شکل (الف) چشم طبیعی و (ب) چشم دچار آستیگماتیسم را نشان میدهد .دقت کنید که در
بیماران در آستیگماتیسم ،عدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی وجود دارد.

نکته

در افراد آستیگماتیس�م ،عینک سبب واضح شدن تصویر و قرارگیری آن روی شبکیه میشود ولی در بهبود
قطر و یکنواختی قرنیه یا عدسی اثر مستقیم ندارد.

 18 83 Bدوربینی و نزدیکبینی عالوه بر اینکه در اثر تغییر اندازۀ کرۀ چشم صورت میگیرند ،میتوانند در
اثر تغییر در همگرایی عدس�ی نیز ایجاد ش�وند .اما گزینۀ ( )1در مورد آستیگماتیسم است که علت آن کروی و
صاف نبودن سطح عدسی یا قرنیه میباشد .گزینههای ( )2و ( )4در مورد نزدیکبینی و گزینۀ ( )3در مورد دوربینی درست است.
 38 84 Bدقت کنید که به چشم اعصاب حرکتی سمپاتیک و پاراسمپاتیک (برای تنظیم مردمک و همگرایی عدسی) وارد شده و عصب بینایی حسی نیز از آن خارج
میش�ود ،پ�س گزین�ۀ ( )3در مورد همۀ آنها صادق اس�ت چون در اطراف هر عصب یک غالف از بافت پیوندی وج�ود دارد .گزینههای ( )1و ( )2برای عصب بینایی و
گزینۀ ( )4برای اعصاب خودمختار آن است.

47

ساوح
48

مود لصف

 18 85 Cفقط مورد (الف) صحیح است.
الف) درست است .در چشم انسان ،چهار عامل پلکها ،مژهها ،بافت چربی و اشک سبب حفاظت از آن میشود | .ب) نادرست است .الکتیک اسید مواد
دفعی حاصل از تنفس بیهوازی در ماهیچههای اس�کلتی اس�ت که این بافت در قرنیه و عدس�ی دیده نمیش�ود | .ج) نادرست است .نور ابتدا در قرنیه و به دلیل انحنای
آن شکس�ته میش�ود و س�پس وارد زاللیه ،مردمک ،عدسی و زجاجیه میشود | .د) نادرست است .با برخورد نور به شبکیه ،ابتدا مادۀ حساس به نور ،درون گیرندۀ بینایی
تجزیه میشود و در پی آن طی واکنشهایی ،پیام عصبی در گیرندهها ایجاد میشود.
 48 86 Aچش�م (الف) مربوط به نزدیکبینها اس�ت که تصویر اجس�ام دور به دلیل بزرگی کرۀ چش�م جلوی ش�بکیه میافتد ولی در قسمت (ب) که چشم دوربین را
نش�ان میدهد ،تصویر اجس�ام نزدیک به دلیل کوچکی کرۀ چشم ،پشت ش�بکیه قرار میگیرد .دقت کنید که تصویر اجسام نزدیک در نزدیکبینها و تصویر اجسام دور
در دوربینها بدون اشکال روی شبکیه متمرکز میشود.
 38 87 Cس�اختار چش�م در انسان و گاو مشابه هم میباش�د و مسیر پیامهای بینایی نیز مشابه است .دقت کنید که طی مسیر عصب چشم ،همۀ تارها ابتدا به کیاسما
میروند و پس از آن برخی به تاالموس همان سمت و برخی به تاالموس سمت مقابل میروند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در ابالی چش�م به نس�بت پایین آن فاصله عصب چشم تا قرنیه بیشرت اس�ت | .گزینۀ ( :)2نادرست است .بخش هپنتر قرنیه به
سمت بیین میباشد | .گزینۀ ( :)3درست است .از هر چشم تارهای عصبی مربوط به گوشۀ خارجی چشم پس از کیاسما به تاالموس و لوب پسسری همان سمت میرود
ولی تارهای خارج شده از بخش داخلی پس از کیاسما به تاالموس و نیمکرۀ سمت مقابل میروند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .همۀ تارهای عصبی چشم به کیاسما میرسند
ولی برخی از آنها به نیمکرۀ مقابل میروند.
 38 88 Aپیامهای بینایی به صورت زیر منتقل میشوند:

نکته

لوب پسس�ری کوچکترین لوب مغزی اس�ت و دقت کنید که پیامهای ارس�الی از تاالموس ،ابتدا وارد بخش
سفید مخ میشوند و در نهایت به بخش خارجی یا قشر خاکستری میرسند.

 18 89 Aدر ش�کل مورد نظر (ب) قس�مت باال و (ج) قس�مت پایین چش�م اس�ت (الف) عصب بینایی حاوی
آکس�ون یاختههای عصبی اس�ت که با سطح ابالیی چش�م فاصله بیشتری از سطح پایینی دارد و پس از خروج به
سمت مقابل میرود.
 49 90 Cهمۀ موارد درست میباشند.
الف) درست است .شبکیه الیه بسیار نازک چشم است که با زجاجیه شفاف ژلهای ارتباط مستقیم دارد | .ب) درست است .عنبیه درون حلقه جسم مژگانی
قرار دارد ولی از آن نازکتر است | .ج) درست است .ماهیچههای شعاعی عنبیه تحت کنترل سمپاتیک سبب گشادی مردمک در نور کم میشوند ولی ماهیچههای حلقوی
آن در نور زیاد تحت کنترل اعصاب پاراسمپاتیک منقبض شده و مردمک را تنگ میکنند.
19 91 B
وقتی در چشم گاو ،عدسی را خارج کنیم ،زاللیه حاوی رنگدانه مالنین میشود.
در چشم گاو جسم مژگانی به صورت حلقهای دور محل استقرار عدسی واقع میباشد.
گزینۀ ( :)1درست است .زاللیه سبب تغذیۀ قرنیه و عدسی میشود و جسم مژگانی نیز به تار آویزی متصل است | .گزینۀ ( :)2نادرست است .حفظ کرویت
چشم با زجاجیه است | .گزینۀ ( :)3نادرست است .جسم مژگانی مربوط به الیۀ میانی چشم است | .گزینۀ ( :)4نادرست است .زاللیه برخالف زجاجیه حالت ژلهای ندارد.
 19 92 Bسؤال در مورد کیاسمای بینایی میباشد و همانطور که میبینید ،محل کیاسمای بینایی در زیر لوبهای بویایی و باالی مغز میانی میباشد.
 29 93 Cبافت چربی در چشم گاو بین ماهیچۀ کرۀ چشم قرار دارد .این بافت ذخیرهکنندۀ انرژی بوده و یکی از عوامل حفاظتکننده از چشم میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .منظور بخش اول قرنیه است که فاقد رگ خونی است | .گزینۀ ( :)3نادرست است .شبکیه الیۀ بسیار نازک است ولی فاقد بخش
رنگین و ماهیچهای است | .گزینۀ ( :)4نادرست است .جسم مژگانی ،ماهیچۀ حلقهای در اطراف عدسی است ولی ماهیچههای شعاعی و حلقوی ویژۀ عنبیه میباشد.
 19 94 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) درست میباشند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .در گ�وش دو ن�وع گیرن�ده مکانیکی ش�نوایی و
تعادل�ی وج�ود دارد که اولی در بخش حلزونی و دومی در بخ�ش دهلیزی وجود دارد| .
ب) درس�ت است .در گوش ،بخش حلزونی (ش��نوایی) در سطحی اپیینتر از بخش
دهلی�زی (نیمدایره) قرار دارد | .ج) درس�ت اس�ت .اس�تخوان گیجگاهی کل گوش
میان�ی و درون�ی و بخش انتهای مجرای ش�نوایی و پردۀ صماخ را در برگرفته اس�ت .این
پرده رابط گوش میانی و بیرونی اس�ت | .د) درس�ت اس�ت .شیپوراس�تاش در ارتباط با
بخش میانی گوش با یکسان کردن فشار هوای دو طرف پردۀ صماخ در فعالیت لرزشی
آن و تشدید امواج صوتی نقش دارد.
 49 95 Aمجرای ش�نوایی گوش خارجی ،غدد برونریز ترش�حکننده مواد حفاظتی دارد .بخش انتهای این مجرا در اس�تخوان گیجگاهی قرار دارد .عالوه بر این غدد و
موه�ای کرکمانن�د حفاظتی نیز در درون خود دارد .در انتهای مجرای ش�نوایی پردۀ صماخ ق�رار دارد (دالیل رد گزینههای ( )2( ،)1و ( .))3ارتباط حلق با گوش میانی
مربوط به شیپوراستاش میباشد ولی مجرای شنوایی با حلق ارتباطی ندارد (دلیل انتخاب گزینۀ (.))4

 19 96 Bفقط مورد (د) دربارۀ مجرای شنوایی که مد نظر سؤال است ،صحیح میباشد .مجراى شنوایى با ترشحات غدد و موهای کرکمانند خود از ورود مواد خارجى
به گوش جلوگیرى مىکند (مژک ندارد) (نادرستی الف).
(ب) وظیفۀ اللۀ گوش است( ،ج) در مورد گوش میانی است ولی عبارت (د) صحیح است چون فقط بخش انهتایی این مجرا در استخوان گیجگاهی قرار دارد.
 49 97 Bسؤال در مورد گوش میاین است و موارد (الف) و (ج) درست میباشند.

الف) درس�ت اس�ت .اس�تخوانچههای گوش میانی به هم مفصل ش�دهاند یک مفصل بین چکش�ی و س�ندانی و دیگری بین س�ندانی و رکابی میباش�د| .

ب) نادرس�ت اس�ت .گوش میانی فاقد مایع ولی پر از هوا میباش�د | .ج) درست است .کف استخوان رکابی (داخلیترین) روی دریچهای با پردۀ نازک به نام دریچه بیضی
قرار دارد و دستۀ استخوان چکشی به پردۀ صماخ متصل است | .د) نادرست است .موهای کرکمانند و مواد ترشحی مخصوص مجرای شنوایی گوش بیرونی هستند نه میانی!!

 29 98 Aشیپور استاش منظور است که هوا را بین حلق که مژک دارد و در گوارش نقش دارد با گوش میانی (استخواندار بدون مایع) منتقل میکند.
 39 99 Aسه استخوان چکشی ،سندانی و رکابی در هر گوش میانی ارتعاشات را به گوش درونی منتقل میکنند.
گزینۀ ( :)1پیامهای گوش درونی دو دسته هستند برخی یا به مخچه(عصب تعادلی) و برخی به لوب گیجگاهی (عصب شنوایی) ارسال میشوند | .گزینۀ (:)2
فقط بخش انتهایی مجرای گوش خارجی و کل گوش میانی و درونی در استخوان گیجگاهی قرار دارند | .گزینۀ ( :)4شیپور استاش هوا را بین گوش میاین و حلق انتقال میدهد.
 31 100 Cفقط مورد اول نادرست میباشد.
در ش�کل م�ورد نظر (الف) پ�ردۀ صماخ( ،ب) دریچه بیضی( ،ج) ش�یپور اس�تاش( ،د) عصب
تعادلی و (ه) عصب شنوایی میباشد.
عبارت اول :نادرس�ت است .شیپور اس�تاش (ج) سبب فعالیت بهتر پردۀ صماخ
(الف) میشود نه دریچه بیضی (ب)! | عبارت دوم :درست است .عصب شنوایی به مغز میانی
و برجس�تگیهای چهارگانه آن برای تنظیم اعمال ش�نوایی پیام میدهد که مغز میانی قسمتی از
ساقۀ مغز میباشد ولی بخش تعادلی به مخچه میرود | .عبارت سوم :درست است .دو طرف
پ�ردۀ صم�اخ ،گوش بیرونی و میانی پرهوا قرار دارند ولی دریچه بیضی در س�طح خارج خود در
گوش میانی پرهوا بوده و در سمت داخل با گوش درونی پر از مایع متصل میباشد | .عبارت چهارم :درست است .فعالیت بخش تعادلی ربطی به اعمال گوش بیرونی و
میانی ندارد ولی فعالیت بخش شنوایی به لرزش پردۀ صماخ و استخوانچههای گوش میانی ارتباط دارد.
 31 101 Aدریچه بییض منظور سؤال است که پردۀ نازکی است و به کف استخوان رکابی گوش میانی متصل است .این پرده از خارج با گوش میانی پرهوا و از داخل با
گوش درونی پرمایع در ارتباط اس�ت (درس�تی گزینۀ ( )2( ،)1و ( .))4دقت کنید که در ش�کل سؤال قبل نیز میتوانید مشاهده کنید که دریچه بیضی در قسمت باالیی و
جلوی بخش حلزونی گوش درونی واقع است (نادرستی گزینۀ (.))3
 11 102 Aفقط مورد (ب) نادرست است .ارتعاش پردۀ صماخ استخوانهای کوچک گوش میانى را مرتعش مىکند .گوش میاىن فاقد مایع مىابشد ولی سایر عبارات صحیح است.
 21 103 Bاین شکل در مورد بخش حلزوین یا شنوایی گوش درونی میباشد که حاوی گیرندههای مژکدار شنوایی میباشد .عصب (الف) خارج شده از آن برای تقویت
و پردازش اولیه به مغز میانی ،تاالموس و قشر مخ میرود.

نکته

بخش حلزونی

در سطح پایینتری قرار دارد (نادرستی گزینۀ (.))1
مجاری عمود بر هم ندارد (نادرستی گزینۀ (.))4
گیرندۀ آن با پوشش ژالتینی در اتصال است.

بخش دهلیزی

در سطح باالتری از حلزونی قرار دارد (نادرستی گزینۀ (.))3
سه مجرای عمود بر هم با مژکهایی درون مادۀ ژالتینی دارد.
برای تعادل به مخچه پیام میدهد.

در گوش داخلی

 31 104 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح میباشند .اگر دقیق به شکل سؤال قبل دقت کنید میبینید که مادۀ ژالتینی حلزون گوش روی گیرندههای مژکدار شنوایی
و تع�داد زی�ادی یاخت�ۀ غیرمژکدار قرار دارد ولی بخش اعظم اتصال این پوش�ش به مژک یاختههای گیرنده میباش�د .این یاختهها فضای بینیاختهای اندک داش�ته و
پوششی هستند و زیر آنها غشای پایه قرار گرفته است.

نکته

دندریت یاختههای عصبی فقط به گیرندههای مکانیکی حلزون گوش متصلاند.

 11 105 Aمجاری نیمدایره مربوط به بخش دهلیزی یا تعادلی گوش میباش�د که با خم ش�دن مژکها س�بب پتانسیل عمل و باز شدن کانالهای دریچهدار سدیمی در
دندریت یاختۀ عصبی حسی میشوند.
 31 106 Cبا توجه به ش�کل روب�هرو درمییابید که جه�ت حرکت مایع
مج�رای نیمدای�ره و مادۀ ژالتینی یکس�ان اس�ت (نادرس�تی گزینۀ (،))2
رش�تههای عصب�ی در ارتب�اط ب�ا یاختههای م�ژکدار میباش�ند نه مادۀ
ژالتینی و مایع درون مجاری نیمدایره!! (نادرستی گزینۀ (.))4

نکته

مای�ع درون مجاری نیمدای�ره (نه مادۀ ژالتینی) در تم�اس با یاختههای
فاقد مژک در بخش تعادلی میباشند (درستی گزینۀ (.))3

نکته در ه�ر گوش هر  3مجرای نیمدای�ره با  5پایک به پایه گوش درونی متصل
میشوند یعنی دو تا از مجاری یک پایه مشترک دارند (نادرستی گزینۀ (.))1

49

ساوح
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مود لصف

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .بخ�ش حلزون�ی و
41 107 C
دهلیزی گوش درونی و کل گوش میانی در اس�تخوان گیجگاهی واقع ش�ده
اس�ت | .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .دریچه انزک گوش درونی همان دریچه
بییض اس�ت که با لرزش اس�تخوان رکابی مرتعش میش�ود نه با اس�تخوان
چکشی دستهدار! | گزینۀ ( :)3نادرست است .با توجه به شکل مقابل بخش
حلزونی گوش در زیر مادۀ ژالتینی فضای خالی از یاخته نیز وجود دارد.
گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .در ش�کل مقابل مش�اهده میکنید که در زیر
بخ�ش ژالتینی قس�مت دهلیزی گ�وش در همۀ قس�متهای یاختههای
مژکدار وجود دارد و فضای خالی وجود ندارد.

 11 108 Cفقط عبارت (ب) صحیح است.

الف) نادرست است .در مجرای شنوایی ،موهای کرکمانند وجود دارد (نه کرکهای مومانند!)| .

ب) درس�ت اس�ت .گوش میانی ،مفاصل بین اس�تخوانچهای دارد که در ابتدا پردۀ صماخ و در انتها پردۀ نازک
بیضی دارد | .ج) نادرس�ت اس�ت .یکسان ش�دن فش�ار هوای دو طرف پردۀ صماخ (نه بیضی!) (آخ بسوزه
چش��م کور که درس��ت نمیبینه!) | .د) نادرس�ت اس�ت .طبق ش�کل کتاب در مورد بخش حلزونی گوش ،از سه
فضای درون آن ،فقط وسطی حاوی گیرنده میباشد.

 31 109 Bش�کل بخش دهلیزی یا تعادلی گوش را نشان میدهد که بخش (الف) مایع درون مجاری نیمدایره
اس�ت که با جهت حرکت س�ر حرکت کرده و س�بب خمش مادۀ ژالتینی و تحریک گیرنده تعادلی میش�ود .در
نهایت عصب تعادلی پیام را به مخچه در پشت ساقۀ مغز میبرد.

نکته

ارتباط دهنده شنوایی و بینایی در ساقۀ مغز مربوط به عمل برجستگیهای چهارگانه مغز میانی میباشد.

 31 110 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباشند .سؤال در مورد ویژگیهای بخش نیمدایره یا دهلیزی گوش درونی میباشد.
الف) نادرست است .گوش بیرونی و میانی در حفظ و ایجاد تعادل بدن نقشی ندارند | .ب) درست است .در بخش دهلیزی برخالف حلزونی مادۀ ژالتینی
فقط روی یاختههای مژکدار که گیرنده تعادلی هس�تند واقع اس�ت | .ج) نادرس�ت است .حرکت سر ،سبب حرکت مایع درون مجاری نیمدایره میشود ولی لرزش دریچه
بیضی در پی تحریک صوتی س�بب حرکت و لرزش مایع درون حلزون ش�نوایی میش�ود | .د) درست است .مخچه برای حفظ تعادل هم از اندامهای حس ویژه گوش و هم
از گیرندههای مربوط به حواس پیکری مانند گیرنده وضعیتی پیام میگیرد.
 31 111 Cفقط مورد (ب) صحیح است .عجب سؤالی!!! واسه حالگیری خیلی خوبه خداییش …
ً
اوال باید بدونید که :نادرست نمیباشد یعنی درست میباشد!
ً
ثانیا بریم سروقت تلههای تستی:
در مورد (الف) دقت کنید که شیپور استاش فشار هوای دو طرف پردۀ صماخ را یکسان میکند ،نه مایع دو طرف آن را!! (بارها این نکته را به اکر بردیم!)
در مورد (ب) بدانید که س�ه تا اس�تخوان کوچک گوش میانی که ارتعاش را از صماخ به گوش درونی انتقال میدهند ،از بافت پیوندی اس�تخوانی با مادۀ زمینهای هستند!!
(برو کتاب دهم الگو رو بخون و یادت باش��ه که هرجا صحبت از اس��تخوان یا غضروف یا خون و چربی میش��ه میتونیم به جاش از بافت پیوندی استفاده کنیم!!) پس مورد
(ب) صحیح است.
در م�ورد (ج) ارتع�اش مای�ع گوش درون�ی باعث تحریک یاختههای مژکدار حلزونی میش�ود ولی اگه ما س�رمونو تکون بدیم که صدا نمیش�نویم!! ...اما باعث تحریک
یاختههای مژکدار نیمدایره واسه تعادل میشههااا!! (در حقیقت حرکت سر برای تحریک بخش دهلیزی گوش به اکر میرود نه حلزونی!).
در مورد (د) درون و دور مجرای نیمدایره مایع وجود دارد ولی یاختههای مژکدار در قسمت حلزونی و درون مجرای نیمدایره وجود دارند.
 11 112 Bدر این سؤال دقت کنید که سه بخش اصلی گوش همان بخش بیرونی ،میانی و درونی میباشد.

نکته نکتۀ مهم با اینکه ربطی به س��ؤال نداره! بخش دهلیزی گوش همان بخش تعادلی و مجاری نیمدایره آن میباش�د که در گوش درونی و اس�تخوان گیجگاهی قرار
دارد .در این بخش تعداد کمی از یاختهها مژکدار و به عنوان گیرنده تعادلی هستند ولی اغلب یاختهها بدون مژک میباشند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .هر دو ویژگی مربوط به بخش بیروین گوش میباشد | .گزینۀ ( :)2درست است .بخش تعادلی گوش فقط مربوط به گوش درونی
ً
اس�ت که کامال در اس�تخوان گیجگاهی قرار دارد | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .هر دو قسمت مربوط به گوش درونی میباش�ند | .گزینۀ ( :)4درست است .هر دو قسمت
مربوط به گوش میاین است.
 31 113 Cدقت کنید که (الف) پردۀ صماخ است که با تنظیم فشار هوای دو طرف
آن توسط (ه) که شیپور استاش است کار خود را انجام میدهد و قسمت (ب) استخوان
گیجگاه�ی اس�ت ک�ه نوعی اس�تخوان پهن اس�ت و هم�واره در بخش اس�فنجی خود
گویچهس�ازی میکن�د و قس�مت (ج) عص�ب ش�نوایی و (د) عصب تعادلی اس�ت که
قسمت تعادلی به مخچه میرود ولی هر دو شاخۀ عصب شنوایی از یاختههای مژکدار
پیام را آوردهاند.

 31 114 Cبیش�ترین یاختهه�ا ،ه�م در بخش حلزون�ی و هم در بخش مجاری نیمدایرۀ گوش داخلی انس�ان ،فاقد م��ژه (مژک) بودهاند و به عنوان گیرنده به حس�اب
نمیآیند (رد گزینههای ( )1و ( .))4این یاختهها از بافت پوشیش با فضای بینیاختهای اندک هستند که در زیر آن غشای پایه دارای رشتههای گلیکوپروتئینی و پروتئینی
است (رد گزینۀ ( .))2دقت داشته باشید که یاختههای پوششی و غیرمژهدار در هر دو بخش گوش داخلی ،به ماده یا پوشش ژالتینی متصل نیستند (درستی گزینۀ (.))3
 31 115 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند .گوش اندامی است که هم دارای گیرنده تعادلی و هم شنوایی میباشد که هر دو مربوط به حواس ویژه میباشند.
گیرندههای هر دو بخش ،یاختههای غیرعصبی ولی مژکدار میباشند (درستی ج).
الف) چش�م یا حس بینایی بیش�ترین ارتباط را با محیط دارند | .ب) گوش ،پیامهای ش�نوایی را به قش�ر مخ و تعادلی را به مخچه میدهد تا پردازش شوند| .
د) یاختههای غیرعصبی ،دندریت ندارند.
 11 116 Bارتعاش�ات صوتی توس�ط اس�تخوان رکابی از بخش زیرین مجاری نیمدایره یعنی از دریچۀ بیضی وارد بخش حلزونی ش�ده و مایع درون این بخش را مرتعش
میکنند .الزم به یادآوری است که بین استخوان رکابی و چکشی ،استخوان سندانی قرار دارد ،پردۀ صماخ بر مجرای شنوایی گوش عمود نیست (نادرستی گزینۀ ( ))3و
عصب تعادلی که از مجاری نیمدایره و بخش دهلیزی گوش خارج میشود ،باالتر از عصب شنوایی قرار دارد (نادرستی گزینۀ (.))4
 21 117 Aش�کل مجاری نیمدایره تعادلی گوش را در قس�مت (الف) نش�ان میدهد که عصب
تعادلی (ب) متصل به آن به مخچه که مرکز هماهنگی حرکات بدن اس�ت پیام میدهد .در بدن
یک انسان طبیعی  6مجرای نیمدایره (هر گوش سه عدد) وجود دارد.
 11 118 Bدر شکل مقابل مشاهده میکنید که دریچه بیضی که محل اتصال کف استخوان رکابی
است به بخش دهلیزی گوش درونی نزدیکتر از پردۀ صماخ میباشد (درستی گزینۀ (( ))1دسته
مربوط به اس��تخوان چکشی متصل به پردۀ صماخ است (نادرستی گزینۀ ( .)))2در اطراف دریچه
بیض�ی ،اس�تخوان گیجگاهی را مش�اهده میکنید (نادرس�تی گزینۀ ( ))3ولی داش�تن مادۀ ژلهای
مخصوص گوش درونی میباشد (نادرستی گزینۀ (.))4
( 11 119 Bال�ف) لوب پسس�ری ب�رای پ�ردازش بینایی و بخ�ش (ج) مخچه ب�رای پردازش
پیامهای تعادلی ارسالی از مجاری نیمدایره میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .لوب پسسری مخ (الف) در پردازش پیامهای شنوایی و تعادلی نقشی ندارد | .گزینۀ ( :)2درست است .مخچه (ج) هم از گیرندۀ
وضعیتی حواس پیکری و هم از گیرندۀ تعادلی گوش در حواس ویژه پیام دریافت میکند | .گزینۀ ( :)3درست است .ارتباط بینایی ،شنوایی و حرکتی مربوط به مغز میانی
است | .گزینۀ ( :)4درست است .مخچه (ج) یکی از سه بخش اصلی مغز میباشد ولی (الف) و (ب) قسمتهایی از مخ میباشند.
 11 120 Cفقط مورد (الف) صحیح است .گیرنده بویایی از نوع یاختۀ عصبی زائدهدار میباشد.
در ای�ن حس ،گیرنده دندریت آویزان ش�ده از س�قف حفره بینی در البهالی یاختههای پوشش�ی
میباشد که زائدههایی (مژکمانند) دارد.
ب) زائدههای دندریت بویایی به صورت آویزان در سقف حفرۀ بینی واقع هستند ولی
از استخوان جمجمه آکسونهای یاختههای گیرنده عبور میکنند تا به پیاز بویایی برسند | .ج) پیام
بویای�ی در پیاز بویایی در جلوی لیمبیک تقویت میش�ود تا به قش�ر مخ ب�رود ولی این پیام در لوب
بویایی تقویت میشود | .د) قشر خاکستری مخ مرکز پردازش نهایی حواس است که میلین ندارد.
41 121 B
2

بینی

 )1گیرندههای حس بویایی ،همانند گیرندههای چشایی از نوع شیمیایی میباشند (درستی گزینۀ (.))1
 )2ای�ن گیرندهه�ا به صورت دندریتهایی زائدهدار در س�قف حفرۀ بینی هس�تند که پیام خود را
برای تقویت به اتالموس منیفرستند ،بلکه به لوب بویایی متصل به دستگاه لیمبیک میدهند.
 )3ترکیبات ش��یمیایی موجود در ه��وا گیرندههای بویایی را تحریک میکنند و این گیرندهها پیام
عصب�ی را تولی�د کرده و پ�س از تقویت در پیاز بویایی لیمبیک در روی لوب پیش�انی در نهایت به
لوب گیجگاهی مغز میدهند (درستی گزینههای ( )2و (.))3
 )4حس بویایی بر درک مزۀ غذا أتثیر دارد (نه اینکه باعث درک مزه شود) و به این دلیل در موقع
سرماخوردگی به نظر میآید که غذاها اغلب بیمزهاند (که این علت درستی گزینۀ ( )4برای پاسخ
سؤال است).
 11 122 Bدر این شکل (الف) سقف حفرۀ بینی و (ب) پیاز بویایی است.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .ابت��دای مج�رای بین�ی پوس�تی ن�ازک مودار وج�ود دارد
و پ�س از این پوس�ت مخاط مژکدار ش�روع میش�ود .پی�از بویایی نی�ز به بخش جلوی س�امانۀ
لیمبیک متصل اس�ت | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .پیاز بویایی به هیپوکامپ متصل نمیباشد| .
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .پیاز بویایی به سامانۀ لیمبیک متصل است و با آن در ارتباط میباشد
ولی جزء آن س�امانه نیس�ت | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .پیاز بویایی روی لوب پیشانی و درون
نیمکرۀ مخ وجود دارد.

51

ساوح
52

 31 123 Aدر ش�کل مقابل مش�اهده میکنید که آکس�ونهای بویای�ی بعد از عبور از یک اس�تخوان جمجم�ه ،درون پیاز
(لوب) بویایی با یاختههای عصبی بعدی س�یناپس برقرار میکنند .در حقیقت لوب بویایی محل اولین سیناپس در مسیر
حس بویایی است.

مود لصف

 31 124 Aاگر به ش�کل دقت کنید ،دندریتهای گیرنده بویایی و جس�م یاختهای آنها در بین یاختههای به هم فش�رده
س�قف حفره بینی وجود دارند ولی انتهای آکس�ون آنها از بین این یاختهها خارج ش�ده و از استخوانی از جمجمه عبور کرده
تا وارد پیاز (لوب) بویایی شوند .دقت کنید که در گیرندۀ بویایی فقط زائدۀ انتهای دندریت در تماس با مولکولهای بودار
در سقف بینی قرار دارد.
گزینۀ ( :)1س�یناپس را آکس�ون ایجاد میکند | .گزینۀ ( :)2فقط دندریت با مولکولهای بو در اتصال اس�ت| .
گزینۀ ( :)4هسته محل سوختوساز یاخته است.
 41 125 Aبا توجه به شکل سؤال قبل ،در گیرندۀ بویایی انسان ،زائدههای گیرندۀ بویایی در زیر مخاط پوششی بینی وجود دارد (نادرستی گزینۀ ( ))1و خود یاخته گیرنده
در بین یاختههای بافت پوش�شی وجود دارد (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و آکس�ون آنها از استخوان جمجمه میگذرد (نادرستی گزینۀ ( ))3ولی این آکسونها در لوب بویایی با
دندریت یاختههای عصبی بعدی سیناپس تحریکی میزنند (درستی گزینۀ (.))4
 21 126 Cفقط موارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .جوانههای چشایی در دهان و برجس��تیگهای زابن (نه دهان!) قرار دارند و حاوی گیرندههای چشایی هستند | .ب) درست است.
گیرنده چش�ایی ،یاختهای اس�ت که پیام عصبی تولید میکند ،پس حاوی کانالهای دریچهدار س�دیمی و پتاسیمی میباشد | .ج) درست است .اومامی یکی از  5مزۀ اصلی
چش�ایی اس�ت که مزۀ غالب غذاهای دارای آمینواسید گلوتامات میباشد (مثل عصاره گوشت) | .د) نادرست است .در اثر سرماخوردگی یا گرفتگی بینی ،مزۀ غذاها را
ً
به درستی تشخیص نمیدهیم نه اینکه اصال تشخیص ندهیم.
 11 127 Bهمۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرست است .در هر برجستگی زبان تعداد زیادی جوانۀ چشایی وجود دارد.
ب) نادرست است .هر گیرنده یک مزۀ خاص را تشخیص میدهد.
ج) نادرس�ت اس�ت .مولکولهای غذا که در بزاق حل میش�وند ابتدا زوائد و س�پس یاخته گیرنده
چشایی را تحریک میکنند که دارای غشا است.
د) نادرس�ت اس�ت .هر یاخته گیرنده یا پش�تیبان درون یک جوانۀ چش�ایی ،هس�ته دارد ولی فقط
گیرندهها قدرت تجزیه داشته و به دندریت عصبی متصل هستند.
 31 128 Aدر ش�کل (الف) یاختۀ نگهبان و (ب) گیرندۀ چش�ایی اس�ت .در بین این دو یاخته ،فقط گیرندۀ چش�ایی (ب)
توانایی تحریک شدن توسط ذرات غذای حل شده در بزاق را دارد.
گزینۀ ( :)1فق�ط (ب) توانای�ی گرفتن مزۀ غ�ذا را دارد ولی هر دو به منفذ اتصال دارند | .گزینۀ ( :)2هر دو نوع
یاختۀ فوق غیرعصبی هستند | .گزینۀ ( :)4در سرماخوردگی ،اشکال در فعالیت گیرندۀ بویایی سبب عدم تشخیص درست
مزۀ غذا میشود.
31 129 A

نکته

اومامی یک کلمۀ ژاپنی به معنای لذیذ است و برای توصیف یک مزۀ مطلوب متفاوت با  4مزه دیگر به کار برده میشود.

گزینۀ ( :)1تغییر موقعیت سر در تحریک بخش تعادیل دهلیزی و مجاری نیمدایره مؤثر است | .گزینۀ ( :)2در آستیگماتیسم عدسی یا قرنیه به صورت عدم
یکنواختی کامل درمیآید ولی به صورت بیماری تطابقی در سن باال اختصاصی ندارد | .گزینۀ ( :)4ذرههای غذای محلول فقط سبب تحریک در یاختههای گیرندۀ چشایی
میشوند ولی به یاختههای پشتیبان جوانۀ چشایی کاری ندارند.
 31 130 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست هستند .هر مزهای توسط گیرنده مخصوص خود تشخیص داده میشود ولی درک و تفسیر آن مزه مربوط به قشر مخ است.

نکته

مزۀ غذا ابتدا در گیرندۀ چش�ایی پیام عصبی ایجاد کرده (نادرس�تی ب) ،س�پس در تاالموس پردازش اولیه شده (نادرستی الف) و در قشر مخ ادراک و پردازش نهایی
میشود (درستی د).

نکته

لوبها یا پیازهای بویایی در جلوی سامانۀ لیمبیک قرار داشته و در تقویت پیامهای بویایی نقش دارند (نادرستی ج).

 11 131 Aفقط مورد (ب) نادرس�ت اس�ت .مولکولهاى غذا پس از حل ش�دن در بزاق به پروتئینهاى س��طح غش�اى یاختههاى گیرنده وصل مىشوند و بقیۀ عبارات،
نکات خیلی خوبه که بهتره چون بارها توضیح دادم خودت دالیلش رو پیدا کنی!
 21 132 Bپیامهای مختلف هر نوع گیرنده حسی به بخش یا بخشهای ویژهای از دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و قشر مخ وارد میشوند.

گزینۀ ( :)1ماهیت پیام عصبی گیرندههای گوناگون بدن که به دس�تگاه عصبی مرکزی میرس�ند یکس��ان و از نوع جریان عصبی با پیام الکتریکی میباش�ند| .

گزینۀ ( )3و ( :)4هر گیرنده قادر به تولید پتانسیل عمل یا پیام عصبی در اثر محرک ویژه خود میباشد که پیام را به بخشهای ویژهای در دستگاه عصبی مرکزی منتقل میکند.

 41 133 Bاز هر گوش یک عصب دارای دو شاخه یکی تعادلی و یکی شنوایی خارج میشود.
گزینۀ ( :)1هر عصب بینایی از آکس�ونهای متعدد تش�کیل شده اس�ت نه هر گیرندۀ بینایی! | گزینۀ ( :)2مولکولهای حساس به نور بینایی در بخش خارجی
گیرندههای نوری چشم انسان وجود دارد | .گزینۀ ( :)3عصبهای حس ویژه ،اغلب حاوی آکسونهای دراز میباشد.
 11 134 Bموارد (ب) و (د) صحیح میباشد.
همۀ آکسونهای خروجی هر چشم به کیاسمای بینایی (چلیپا) وارد میشوند ولی برخی از آنها به تاالموس نیمکرۀ مقابل و برخی به تاالموس همان نیمکره برای پردازش
اولیه میروند و در نهایت از تاالموس و با طی کردن بخش سفید مخ ،به قشر خاکستری میرسند تا پردازش نهایی شوند.
 11 135 Cفقط عبارت (ب) صحیح است.

نکته الیه میانی چشم حاوی مشیمیه ،عنبیه و جسم مژگانی میباشد که در جلوترین بخش آن ماهیچههای عنبیه قرار دارند .این ماهیچهها تحت تأثیر ناقلین آزاد شده از
اعصاب حرکتی سمپاتیک و پاراسمپاتیک منقبض میشوند (درستی ب).
الف) الیه برجس�ته و ش�فاف چش�م همان قرنیه است که پردهای از الیۀ خارجی چشم است | .ج) قرنیه س�بب همگرایی نور و متمرکز کردن آن روی عدسی
میشود | .د) انتقال پیام عصبی به لوب پسسری مغز از طریق نقطۀ کور صورت میگیرد که فاقد الیههای چشم است.
 11 136 Cفقط عبارت دوم صحیح اس�ت .ماهیچههای داخل کرۀ چش�می همان عنبیه و جس�م مژگانی هستند که از نوع ماهیچههای صاف (بدون تارچه) میباشند
(نادرستی عبارت آخـر).
عنبیه هیچ ارتباط مس�تقیمی با ش�بکیه (الیه داخلی) زجاجیه (ماده ژلهای) ندارد (نادرس�تی عبارت اول و س�وم) ولی همه ماهیچههای صاف تحت کنترل اعصاب
خودمختار محیطی هستند (درستی عبارت دوم).
 31 137 Bمنظور سؤال الیۀ خارجی چشم است که در جلوی آن قرنیه شفاف قرار دارد.

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .صلبی�ه از باف�ت پیون��دی محک�م و رش�تهای میباش�د .پ�س انواع�ی از رش�تههای پروتئین�ی کالژن�ی و کشس�ان را دارد| .

گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .صلبیه در جلو با ماهیچههای جس�م مژگانی در چش�م در تماس است | .گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .این الیه در محل نقطۀ کور قرار ندارد ،پس
سراسر بخش عقبی کرۀ چشم را نمیپوشاند | .گزینۀ ( :)4درست است .بافت صلبیه بافت پیوندی است و غالف روی اعصاب هم بافت پیوندی است.

 21 138 Aبراساس شکل کتاب درسی از کرۀ چشم سرخرگ ورودی از نقطۀ کور در مجاورت الیۀ داخلی کرۀ چشم یعنی شبکیه منشعب میشود (درستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( :)1ناحیۀ وس�ط بخش رنگین عنبیه س�وراخ مردمک است که یاخته ندارد و تغذیه نمیشود | .گزینۀ ( :)3زجاجیه چشم منظور است که بخش شفاف
ً
ژلهای است | .گزینۀ ( :)4انشعابات مویرگهای منشعب از این سرخرگ به قرنیه که پردۀ شفاف جلویی چشم است ،نمیرسد و نهایتا در مشیمیه قرار میگیرد.
 21 139 Aزاللیه مایع ش�فاف غیرژلهای اس�ت که مواد غذایی و  O2را از مویرگهای خونی میگیرد و فقط در تغذیۀ قرنیه و عدس�ی نقش دارد .این مایع فضای جلوی
عدسی را پر کرده است و پس از تغذیه ،دوباره به مویرگها برمیگردد ولی به رساندن مواد مورد نیاز برای گیرندههای روی شبکیه فعالیتی ندارد.
 41 140 Bدر گوش یاختههای مژکدار شنوایی با تحریک مایع درون حلزون و مژکدارهای تعادلی با ارتعاش مایع مجاری نیمدایره تحریک میشوند.
گزینۀ ( :)1عصب شنوایی با تحریک تعداد زیادی یاخته پیام را ارسال میکند | .گزینۀ ( :)2استخوان رکابی در تحریک پردۀ بیضی و بخش حلزونی مؤثر است| .
گزینۀ ( :)3پیام عصبی از گوش داخلی شروع به تشکیل شدن میکند.
ﻣﺎدة ژﻻﺗﯿﻨﯽ

 11 141 Aبا توجه به شکل مقابل مشاهده میکنید که بیشتر یاختههای موجود در مجاری نیمدایره از نوع پوشیش بدون مژک

میباشد که فضای بینیاختهای کمی دارند و با مایع گوش در ارتباط هستند و چون بافت پوششی هستند ،روی غشای پایهای
از پروتئینهای رشتهای و هیدراتهای کربن چسبناک قرار دارند( .نوع مژکدار با مادۀ ژالتینی در تماس است و به دندریت

عصب حسی متصلند).

2
A

ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ
ﻣﮋكﻫﺎ
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي
ﻣﮋكدار
رﺷﺘﻪ ﻋﺼﺒﯽ

 21 1در هرکدام از گزینهها یک نکتۀ ریز وجود دارد که دقت کردن به آن الزم است:

گزینۀ ( :)1الی�ۀ خارج�ی چش�م (صلبی��ه) الی�های محک��م و س��فیدرنگ از بافت پیوندی اس�ت و از س�ال دهم به ی�اد دارید که رش�تههای کشس��ان اب کالژن زی��ادی دارد|.
گزینۀ ( :)2عنبیه بخش جلویی مشیمیه است که رنگین میباشد در حالی که قسمت دوم این عبارت در مورد مشیمیه نادرست است چون این الیه پر از مویرگ خونی است| .

گزینۀ ( :)3ماهیچ�ۀ موج�ود در بخش جلویی و مویرگدار چش�م (مش��یمیه) ،در عنبیه و جس�م مژگانی وج�ود دارد که از نوع صاف بوده و تح�ت کنترل اعصاب حرکتی
خودمختار سمپاتیک و پاراسمپاتیک است ،نه پیکری!! | گزینۀ ( :)4اولین همگرایی نور در قرنیه صورت میگیرد که بخش شفاف خارجیترین الیۀ کرۀ چشم است.

 32 2 Cمنظور صورت سؤال عنبیه است که دو نوع ماهیچۀ صاف شعاعی و حلقوی دارد که تحت کنترل اعصاب خودمختار به انقباض درمیآیند.
عنبیه ،بخشی از الیۀ میانی چشم در نظر گرفته میشود ولی بخشی که به صورت حلقهای است و با تارهای آویزی به عدسی متصل میباشد ،جسم مژگانی
است (نه عنبیه!) (رد گزینۀ ( .))1عنبیه ،دو نوع ماهیچۀ شعاعی و حلقوی دارد که با انقباض و استراحت خود سبب تنظیم قطر مردمک میشوند (رد گزینۀ ( .))2عامل
خونرس�انی بیش�تر به قلب ،اعصاب س�مپاتیک هس�تند که در نور کم با انقباض ماهیچههای شعاعی سبب گشادی مردمک میش�وند (درستی گزینۀ ( .))3تغذیۀ عنبیه
برخالف قرنیه و عدسی توسط زاللیه انجام نمیشود (رد گزینۀ (.))4
 13 3 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) درست نمیباشند.
جلوی عدسی چشم ،عنبیه ،زاللیه و قرنیه وجود دارند.
الف) نادرس�ت اس�ت .عنبیه بخش ماهیچهدار جلوی عدس�ی است که سبب تغییر قطر مردمک میش�ود نه عدسی! | ب) درست است .زاللیه مایع شفاف
جلوی عدس�ی اس�ت که با اکس�یژن و گلوکزرسانی به قرنیه و عدسی سبب افزایش تنفس یاختهای آنها شده و انرژیزایی آنها را زیاد میکند | .ج) نادرست است .عنبیه
بخش رنگین جلوی عدسی است که دارای ماهیچههای صاف حلقوی و شعاعی میباشد | .د) نادرست است .تارهای آویزی در باال و پایین عدسی وجود دارند نه در جلوی
آن!! و آن را به جسم مژگانی متصل میکند (دقت کنید که عبارت (د) از نظر علمی صحیح است ولی در متن سؤال مناطقی مدنظر است که جلوی عدسی قرار گرفتهاند).

53

ساوح
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 24 4 Aگیرندههای�ی که در نور کم تحریک میش�وند ،اس�توانهایها و گیرندههایی که در نور زیاد تحریک میش�وند ،مخروطیها هس�تند ک�ه مخروطیها در دقت و
تیزبینی نقش دارند (رد گزینۀ ( .))1هر دو نوع گیرندۀ بینایی در خارجیترین الیۀ شبکیه قرار دارند (درستی گزینۀ ( .))2هر دو دارای مادۀ حساس به نور هستند و مقدار
این مواد به دلیل حجم و فضای بیشتر در بخش خارجی گیرندههای استوانهای بیشتر میباشد (رد گزینۀ ( .))3زوائد گیرندۀ بینایی در ایجاد عصب بینایی نقش ندارد.
عصب بینایی از اجتماع آکسونهای یاختههای عصبی داخلی شبکیه تشکیل میشوند (رد گزینۀ (.))4

مود لصف

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در دوربینی تحدب یا همگرایی عدس�ی کم میشود یا قطر کرۀ چش�م کاهش مییابد | .گزینۀ ( :)2درست است .در
25 5 A
آستیگماتیس�م قرنیه یا عدس�ی که هر دو از زاللیه غذا و  O2میگیرند دچار عدم یکنواختی انحنا ش�دهاند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .در پیرچشمی عدسی سفت و کم

انعطاف میش�ود ولی عدم ش�فافیت عدس�ی در آب مروارید رخ میدهد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .دوربینی و نزدیکبینی یا در اثر تغییر تحدب عدسی و یا اندازه قطر
کرۀ چشم صورت میگیرند.

ً
کامال توسط استخوان گیجگاهی
 16 6 Bفقط مورد (ج) نادرست است .آن بخش از گوش که استخوان چکشی ،سندانی و رکابی در آن قرار دارد ،گوش میاین است که
محافظت میشود (درستی الف) .این قسمت توسط شیپور استاش با حلق ارتباط دارد و به وسیلۀ پردۀ صماخ از گوش خارجی جدا میشود (درستی ب و د) .در انتها دقت
کنید که بخش دهلیزی گوش درونی مخصوص تعادل است نه شنوایی!! (نادرستی ج).

 17 7 Cبین گوش میانی و خارجی ،پردۂ مصاخ و بین گوش میانی و داخلی ،دریچۂ بییض قرار دارد که هر دو پرده در صورت سؤال قابل در نظر گرفته شدن است زیرا
هر دو درون اس�تخوان گیجگاهی هس�تند .اما توضیحات گزینۀ ( )1صحیح اس�ت .پردۀ صماخ برای فعالیت خود هم به هوای درون مجرای شنوایی و هم به هوای مبادله
شده از مجرای شیپور استاش محتاج است.
گزینۀ ( :)2پردۀ داخلی دریچۀ نازک بییض اس�ت که با مجراهای نیمدایره ارتباطی ندارد ،بلکه باعث لرزش مایع درون بخش حلزوین میش�ود | .گزینۀ (:)3
پش�ت پردۀ صماخ به دس�ته اس�تخوان چکش�ی متصل اس�ت نه کف آن! | گزینۀ ( :)4پردۀ نازک دریچۀ بیضی باعث ارتعاش رکابی نمیش�ود بلکه برعکس ،این ارتعاش
استخوان رکابی است که باعث لرزش پردۀ بیضی میگردد.
 18 8 Bب�ا توجه به ش�کلهای کتاب ،بخش باالتر گوش درونی ،بخش تعادلی و بخش پایینتر آن ،بخش حلزونی اس�ت ک�ه مژکهای گیرندههای مجاری نیمدایره
درون مادۀ ژالتینی قرار دارند و برخالف بخش حلزونی این مژکها به پوشش ژلهای متصل نمیباشند بلکه در مایع ژالتینی قرار دارند.
گزینۀ ( :)2در حلزون ش�نوایی ،پوش�ش مادۀ ژالتینی به لرزش درمیآید ولی برخالف بخش دهلیزی ،به همراه مادۀ اطراف ،خم نمیش�ود | .گزینۀ ( :)3برای
ً
تحری�ک گیرندهه�ای بخ�ش نیمدایره قطعا نیاز به گیرندههای وضعیت نیس�ت بلکه این مغز اس�ت که ب�رای حفظ تعادل از گیرندههای وضعی�ت نیز اطالعات دریافت
میکند | .گزینۀ ( :)4مجاری نیمدایره در بخش باالتری از قسمت حلزونی قرار گرفته است.
 39 9 Bآکسونهای گیرندههای بویایی پیام را به لوب بویایی وارد میکنند که پیام را از جسم یاختهای که بخش هستهدار یاختۀ عصبی است ،دور میکنند (رد گزینۀ
( .))1این آکسونها قبل از اولین سیناپس ،از منافذ استخوانی در جمجمه عبور میکنند (رد گزینۀ ( .))2در مورد درستی گزینۀ ( )3دقت کنید که عصب بینایی و بویایی
ً
اجتماع آکسونهای یاختههای عصبی میباشند (درستی گزینۀ ( .))3این گیرندهها در حس بویایی مستقیما توسط محرک تحریک میشوند (رد گزینۀ (.))4
ً
 31 10 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند .گیرندۀ عصبی بویایی و گیرندۀ غیرعصبی چشایی بر درک مزۀ غذا مؤثرند (نادرستی الف و ج) .حتما
به یاد دارید که پیام بویایی وارد پیاز بویایی میشود نه تاالموس (نادرستی ب) ولی هر دو نوع گیرنده ابتدا پیام خود را به دندریت حسی منتقل میکنند (درستی د).
 31 142 Bگیرنده حساس به  H +یا پتاسیم و یا  O2و  CO2درون رگهای خونی از نوع شیمیایی میباشند ولی سایر موارد نوعی گیرنده مکانیکی هستند .از طرفی
گیرندۀ موجود در خط جانبی در دو طرف ماهی نیز از نوع مکانیکی میباشد.
 21 143 Cهمۀ موارد صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .گیرندهه�ای خط جانبی ماهیها همانند گیرندههای ش�نوایی و تعادلی گوش در حس ویژه (نه ح��س پیکری!) و همچنین گیرنده
وضعیتی و تماس�ی حس پیکری انس�ان ،همگی از نوع مکانییک میباش�ند | .ب) درست است .گیرندههای تعادلی گوش انسان همانند خط جانبی ماهی مژکدار ،مکانیکی
با ماهیت غیرعصبی میباش�ند و درون مادۀ ژالتینی قرار دارند | .ج) درس�ت اس�ت .مادۀ ژالتینی در خط جانبی ماهی همانند این ماده در بخش حلزونی گوش انس�ان و
برخالف مادۀ ژالتینی بخش دهلیزی گوش ،هم گیرنده و هم یاخته غیرگیرنده (غیرمژکدار) را پوش�انده اس�ت |.د) درس�ت است .اگر به شکل ()1دقت کنید ،میبینید
که عصب حاصل از خط جانبی ماهی ،از رشتههای دندریت خارج شده از منافذ متعدد مجاور هم ایجاد شده است.
گزینۀ ( :)1درس�ت است .در ش�کل ( )2مشاهده میکنید که بخش هستهدار یاخته گیرنده خط
11 144 C
جانبی ماهی در بین یاختههای پشتیبان بدون مژک قرار دارد.
گزینۀ ( :)2نادرست است .در شکل ( )1مشاهده میکنید که مجموعۀ رشتههای چند گیرنده و منفذ مجاور هم یک عصب
را در هر خط جانبی ایجاد میکند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .دندریتهای یاختههای عصبی حسی در ماهی ایجاد یک
عصب در خط جانبی میکنند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .با توجه به ش�کل ( )1از منافذ کانال که در بین پولکها قرار
دارد رشتههای عصبی عبور نمیکند.
 31 145 Bم�وارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند (قل��ب دوحفرهای مه��رهداران در نوزاد دوزیس��ت و لک زندگی
ماهیان مختلف دیده میشود).

الف) درس�ت اس�ت .در ش�کل ( )1ببینید که منف�ذ کانالهای خط جانب�ی در البهالی پولکه�ا قرار دارند
و مح�ل عبور آب میباش�ند | .ب) نادرس�ت اس�ت .ارتعاش آب با حرک�ت دادن مادۀ ژالتینی ،فق�ط یاختههای گیرنده را
تحریک میکنند و به پشتیبانها کاری ندارند | .ج) نادرست است .خط جانبی ،ماهی را از وجود اجسام زنده و غیرزنده و
جانوران ش�کار و شکارچی اطراف باخبر میکند |.د) نادرست است .گیرندههای خط جانبی در کانال زیرپوستی وجود دارد
(نه در منافذ!).

 31 146 Bماهی ،مهرهدار است و فقط دارای یک طناب عصبی نخاعی به صورت پشیت میباشد .دقت کنید که دو طناب عصبی جانبی فقط در پالناریا وجود دارد (لطفاً
در تستها دو خط جانبی ماهی را با دو طناب عصبی پالناریا اشتباه نگیرید).

نکاتی در مورد خط جانبی ماهیها
خط جانبی در دو سوی بدن ماهی در کانالی در زیر پوست وجود دارد (درستی
گزینه ( .))1یاختههای گیرندۀ حسی مژکدار و غیرمژکدار پشتیبان در آن وجود دارد
ٔ

(درس��تی
گزینه ( ))4که جریان آب با تغییر در جهت مادۀ ژالتینی س��بب تحریک گیرندهها میش��ود .اگر به شکل ساختار دارای گیرندۀ خط جانبی ماهی دقت کنید،
ٔ
یاخته گیرنده ،فقط مژکهای آن در تماس با مادۀ ژالتینی میباشند (درستی
متوجه میشوید که در بین اجزای
گزینه (.))2
ٔ
ٔ

 41 147 Bس�ؤال در مورد ماهیها میباش�د که همانطور که در ش�کل مقابل میبینید ،در مغز آنها،
ل�وب بینایی حجم بس�یار زیادی دارد .از طرفی از س�ال ده�م به یاد دارید که ماهی مه�رهداری با قلب
دوحفرهای حاوی خون تیره میباش�د .س�ینوس سیاهرگی و مخروط دهلیزی رگهای ورودی و خروجی
قلب آن است که هر دو حاوی خون تیره میباشند.
گزینۀ ( :)1در ماهی یاخته مژکدار فقط مخصوص کانال خط جانبی نیس�ت بلکه اس�پرم یا
گیرن�ده بویای�ی آن نی�ز م�ژکدار اس�ت | .گزینۀ ( :)2ه�ر یاخته تنفسکنن�ده CO2 ،دفع میکند ول�ی دفع مادۀ زائ�د نیت�روژندار از طریق کلیهها ص�ورت میگیرد| .
گزینۀ ( :)3قلب ،س�رخرگ ش�کمی و س�یاهرگ شکمی ماهی خون تیره دارند ولی سرخرگ پشتی آن خون روشن تصفیه شده در آبشش دارد و به همه جای بدن مواد غذایی
و گاز تنفسی را منتقل میکند.

نکته

مغز و قلب ماهی نیز ،غذا و  O2مورد نیاز را از انشعابات سرخرگ پشتی دریافت میکنند.

 11 148 Cمتن س�ؤال در مورد ماهیان آب ش��یرین میباش�د که به دلیل فش�ار اس�مزی کم محیط زیس�ت ،آب زیادی
نمینوشند .فقط عبارت (ج) در مورد این جانوران نادرست است.
الف) درست است .کلیه دوزیستان مشابه ماهیهای آب شیرین یمابشد ولی دقت کنید که مثانه دوزیستان
قدرت ذخیره و ابزجذب آب دارد | .ب) درس�ت اس�ت .قلب ماهی خونهای تیره را برای تبادل به آبششهای دو طرف سر
میدهد | .ج) نادرس�ت اس�ت .ماهی آب ش�ور قدرت دفع ادرار غلیظ دارد ولی ماهیان س�اکن آب شیرین ادرار رقیق دفع
کرده و در آبش�ش خود جذب فعال یونها و جذب آب با اس�مز دارند | .د) درس�ت اس�ت .خط جانبی حس�ی در ماهی از
آبشش تا دم ماهی ادامه دارد.
 11 149 Bفقط مورد (الف) صحیح اس�ت .در ش�کل مقابل مش�اهده میکنید که عصب خط جانبی موازی با خط
جانبی ولی عمود بر منافذ کانال میباشد .این عصب حاوی دندریتهای منافذ مجاور یک طرف بدن ماهی میباشد.
همانطور که میبینید این عصب در سطح اپیینتری از مادۀ ژالتینی قرار دارد (نادرستی د) .در مورد علت رد عبارت
(ج) دقت کنید که گیرندۀ این ساختار یاختۀ عصبی نیست و دندریت ندارد.
 41 150 Bس�ؤال مورد نظر دربارۀ گیرندهها و رش�تۀ عصبی خط جانبی ماهی میباش�د که از گیرنده مکانیکی با مژکهای غیر هماندازه ،پیام را گرفته (نادرس�تی گزینۀ
( ))1و از طریق طناب عصبی پش�تی به مغز جانور منتقل میکند (درس�تی گزینۀ ( .))4این رش�تههای عصبی در اثر تحریک ساختارهای خط جانبی و حرکت مادۀ ژالتینی
تحریک شدهاند (نه برعکس که در گزینۀ ( )2گفته است!).
در مورد رد گزینۀ ( )3نیز فقط دقت کنید که پردازش نهایی در قشر مخ رخ میدهد و جانور از محیط خود اطالع پیدا میکند.
 41 151 Cفقط مورد (د) صحیح است.
سؤال در مورد مگس میباشد که گیرنده شیمیایی در موهای حسی روی پاهای خود دارد.
الف) نادرس�ت است .موهای حس�ی پای جانور ،فقط حاوی دندریتهای یکس�ان هماندازه میباشد| .
ب) نادرس�ت اس�ت .از ه�ر م�وی حس�ی آنه�ا تع�دادی آکس�ون از تع�دادی گیرن�ده عصب�ی خ�ارج میش�ود| .
ج) نادرس�ت اس�ت .مگسه�ا ب�ه کم�ک ای�ن گیرندهه�ا ،ان��واع مولکوله��ای ش��یمیایی را تش�خیص میدهند| .
د) درست است .مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده برای تفسیر و درک پیامهای حسی تشکیل شده است.
البته تنها پیامهای حس�ی آنها ،پیامهای مربوط به گیرندههای ش�یمیایی در موهای روی پا نیست .دقت کنید که این
گیرندهها و این موها در همۂ حرشات دیده منیشوند.

 11 152 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند .سؤال در مورد موی حسی پای مگس میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .تش�خیص مولکولهای مختلف را گیرندۀ شیمیایی انجام میدهد ولی درک و پردازش یا تفسیر آنها توسط مغز صورت میگیرد که از
جوش خوردن چند گره ایجاد شده است.

نکته

گیرندهها محرک را تشخیص میدهند ولی مغز درک و تفسیر حس را انجام میدهد.

ب) نادرس�ت اس�ت .منافذ حس�اس به مزۀ مواد در روی پای این جانور وجود دارد | .ج) نادرست است .در حشرات ،فقط یک طناب عصبی به صورت شکمی وجود دارد
که در هر قطعه یک گره مجزا دارد .پیام پاهای مگس نیز از این طناب به مغز میرسد (دقت کنید که در حشرات ،گرههای مغزی به هم جوش خورده ولی گرههای
طناب عصبی از هم جدا میباش��ند) | .د) درس�ت اس�ت .در یاختههای عصبی محل انجام سوختوس�از در جمس یاختهای میباشد .در گیرندههای شیمیایی پاهای مگس
هم ،جسم یاختهای و آکسون در خارج موی حسی وجود دارد.
 31 153 Aگیرنده درون موی حس�ی پای مگس از نوع ش�یمیایی اس�ت ولی در س�ایر عبارات گیرنده مکانیکی وجود دارد .متن س�ؤال گیرندۀ مکانیکی وضعیتی را شرح
میدهد و در مورد عبارت (د) به کلمۀ متاس دقت کنید و گول گیرندۀ دمایی مار زنگی را نخورید (تماس همواره با تحریک گیرندۀ ماکنیکی شناسایی میشود).
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 11 154 Bش�کل (الف) گیرندۀ مکانیکی خط جانبی ماهیها اس�ت | .ش�کل (ب) گیرندۀ شیمیایی چشایی است | .ش�کل (ج) گیرندۀ مکانیکی در حلزون گوش است| .

مود لصف

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در روی پای جلویی مگس ،گیرندههای ش�یمیایی حس�اس به مزۀ غذا وجود دارد در صورتی که روی پاهای جلویی
41 155 C
جیرجیرک ،گیرندههای مکانیکی مربوط به صدا اس�ت | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در جیرجیرک پردۀ صماخ به گیرنده مکانیکی ش�نوایی متصل اس�ت نه وضعیتی!! |
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .مگس و جیرجیرک ،حش�راتی با طناب عصبی شکمی و دارای یک گره در هر بند هستند که در هر دو جانور هر گره فعالیت ماهیچههای همان
بند را تنظیم میکند | .گزینۀ ( :)4درست است .جیرجیرک در روی پای خود گیرنده مکانیکی ولی مگس گیرنده شیمیایی دارد.

شکل (د) گیرندۀ مکانیکی در مجرای نیمدایرۀ گوش میباشد.
واضح اس�ت که گزینۀ ( )1صحیح و گزینۀ ( )4نادرس�ت اس�ت .گزینۀ ( )2به این دلیل نادرس�ت است که گیرندۀ ش�یمیایی روی پای مگس وجود دارد (نه جیرجیرک که
گیرندۀ ماکنیکی دارد) و علت رد گزینۀ ( )3نیز واضح است ،چون گیرندۀ چشم مرکب زنبور از نوع نوری میباشد.

 41 156 Bس�ادهترین طنابهای عصبی در پالانریا اس�ت که این طنابها فاقد گره عصبی میباشند .الزم به یادآوری است که حشرات سادهترین طناب عصبی گرهدار
را دارند .حشرات لولۀ گوارش با دهان و مخرج مجزا دارند (گزینۀ ( )4در مورد پالناریا میباشد).
گزینۀ ( )1در مورد دفع اوریکاس�ید از لولۀ مالپیگی حش�رات ،گزینۀ ( )2در گیرنده ش�یمیایی پای مگس و گزینۀ ( )3حش�رات گردش مواد باز و قلب پش�تی دارند که
منافذ دریچهدار قلب آنها در هنگام استراحت و گرفتن همولنف باز میشوند (برای خروج همولنف ،منافذ دریچهدار در ابتدای رگهای خروجی وجود دارند).
 11 157 Aش�کل در مورد موی پای حس�ی مگس میباش�د که از نوع گیرندۀ ش�یمیایی با یاختههای عصیب است.
مگس ،نوعی حشره و دارای سیستم دفعی لولههای مالپیگی مرتبط با روده و تنفس نایدیسی میباشد.

نکته

اعصاب مرکزی حشرات

از چند گرۀ به هم جوش خورده ایجاد شده است.
مغز
طناب عصبی شکمی
هر بند دارای یک گرۀ مستقل میباشد.

 11 158 Bهر سه عبارت نادرست میباشند.
الف) نادرست است .محفظه هوا و گیرنده مکانیکی صوتی روی اپهای جلویی جیرجیرک میباشد | .ب) نادرست است .هر پردۀ صماخ روی یک محفظه هوای
موجود در هر پای جلویی جیرجیرک میباشد | .ج) نادرست است .محفظه زیر پردۀ صماخ در پای جیرجیرک پر از هوا میباشد نه مایع!!
 11 159 Bاین س�ؤال دقت زیادی میخواهد .در نگاه اول دانشآموز وقتی گیرنده بویایی و چش�ایی را میبیند ،ناخودآگاه به یاد نوع ش�یمیایی آنها میافتد و به اش�تباه
گزینۀ ( )2که هر دو از نوع گیرنده شیمیایی است را هدف میگیرد.
دق��ت :در س�ؤال ن��وع یاخت��ه را خواس�ته اس�ت .دقت کنید یاخت�ه گیرنده بویای�ی از نوع دندری�ت آزاد و یاختۀ عصبی میباش�د ول�ی یاخته گیرنده چش�ایی غیرعصبی
اس�ت .ای�ن دو م�ورد فق�ط در گزین�ۀ ( )1دی�ده میش�ود ک�ه یاخته گیرن�ده درون م�وی مگس از ن�وع ش�یمیایی و در روی پ�ای جیرجی�رک از نوع غیرعصبی اس�ت.
در گزینۀ ( )2و ( )3دومی عصبی است و در گزینۀ ( )4هر دو یاخته از نوع عصبی میباشد.
 41 160 Bمگس در روی پاهای خود موی حساس با گیرنده شیمیایی و بدون پردۀ صماخ دارد مگس همانند جیرجیرک چشم مرکب دارد ولی دریافت پرتوی فرابنفش
در همۀ حشرات دیده نمیشود (دقت داشته باشید که گیرندۀ صوتی جیرجیرک در پاهای عقبی جانور وجود ندارد).
 31 161 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت هس�تند .در جیرجیرکها لرزش پردۀ صماخ در اثر امواج صوتی ،گیرندههای مکانیکی متصل به س�طح پشتی پرده صماخ
را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت میکند (نادرس�تی ب و درس�تی د) .این گیرنده فقط در روی پاهای جلویی جانور وجود دارد (نادرس�تی ج) (دقت کنید که موی
حسی نیز در پای مگس وجود دارد نه جیرجیرک) (نادرستی الف).
 41 162 Bحشرات همگی در مغز خود چند گره جوش خورده و غیرمجزا دارند .بخش اول گزینۀ ( )4نیز در مورد حشرهای به نام زنبور میباشد.
گزینۀ ( )1و ( :)3در هر واحد بینایی چشم مرکب حشرات یک قرنیه ،یک عدسی و تعدادی یاخته گیرنده وجود دارد ولی حساسیت به فرابنفش در برخی مثل
زنبورها وجود دارد (پس لفظ «یا» در گزینۀ ( )3نادرست است چون هم قرنیه و هم عدسی دارد) | .گزینۀ ( :)2پای مگس گیرنده شیمیایی حساس به مزه برخالف
گیرنده مکانیکی حساس به صوت دارد.
 41 163 Aقسمت  Aپردۀ صماخ روی پای جلویی جیرجیرک را نشان میدهد که روی محفظه هوا قرار دارد .به سطح داخلی
آن گیرندهها متصل میباشند و فقط در پاهای جلویی جانور وجود دارد.

نکته پردۀ صماخ در انس�ان توس�ط امواج صوتی وارد ش�ده از مجرای ش�نوایی تحریک میش�ود و لرزش آن سبب لرزش دسته
استخوان چکشی میشود.
 11 164 Bموارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.
الف) درست است .تنفس نایدیسی با لولههای دارای انتهای بسته و چشم مرکب ،ویژه حشرات میباشد | .ب) نادرست است .حشرات یک طناب عصبی
شکمی دارند | .ج) نادرست است .هر واحد چشم مرکب ،تصویر کوچکی از میدان بینایی را ایجاد میکند ولی این دستگاه عصیب جانور است که آنها را یکپارچه میکند و
تصویر موزاییکی ایجاد میکند | .د) درست است .به یاختههای گیرنده نوری حشرات ،رشتههای عصبی دندریتی متصل است.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .در ش�کل مالحظ�ه میکنی�د ک�ه
41 165 A
یاختهه�ای گیرن�ده نور به عدس�ی نزدیکتر از قرنیه میباش�ند که در انس�ان نیز همین
حالت وجود دارد | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .یاختههای گیرن�ده نوری از یک طرف به
رشتههای عصبی و از طرف دیگر نزدیک عدسی میباشد | .گزینۀ ( :)3درست است .هر
واحد بینایی و گیرندههای آن در ایجاد بخش کوچیک از تصویر جسم مؤثرند | .گزینۀ (:)4
نادرست است .زنبور پرتو فرابنفش را برخالف فروسرخ تشخیص میدهد.

 11 166 Bلولۀ مالپیگی در حرشات به تنظیم اسمزی بدن میپردازد .از طرفی در چشم مرکب حشرات ،هر واحد بینایی ،یک قرنیه ،یک عدسی و تعدادی گیرنده بینایی دارد.
گزینۀ ( :)2دستگاه عصبی جانور اطالعات واحدهای بینایی را یکپارچه کرده و تصویر موزاییکی ایجاد میکند | .گزینۀ ( :)3در چشم مرکب عدسی بین قرنیه
و یاختههای گیرنده نور وجود دارد | .گزینۀ ( :)4زنبور طیف مادون قرمز را برخالف امواج مرئی و فرابنفش تشخیص نمیدهد.
 11 167 Aفقط مورد (ب) نادرست میباشد.

نکته

چشم مرکب از تعداد زیادى واحد مستقل بینایى تشکیل شده است که هرکدام یک عدسى و یک قرنیه (درستی ج) به همراه تعدادی گیرنده دارند (درستی الف) .این
واحدها نور را روى تعدادى یاخته گیرنده متمرکز مىکنند .هر یک از این واحدها نور را از بخش کوچکى از میدان بینایى دریافت مىکند (نادرستی ب) و در نتیجه تصویرى
کوچک و مستقل از میدان بینایی ایجاد میکنند (درستی د) .سپس دستگاه عصبی جانور اطالعات تصاویر را یکپارچه کرده و یک تصویر موزاییکی تشکیل میدهد.

 41 168 Aشکل یک واحد بینایی در چشم مرکب حشره را نشان میدهد که (الف) قرنیه است که ادامۀ صلبیه و شفاف است و (ب) عدسی است که تطابق و همگرایی
میدهد و مانند قرنیه از زاللیه غذاگیری میکند و (ج) یاختههای گیرنده هستند که در انسان در الیۀ شبکیه قرار دارند ولی از زاللیه غذا نمیگیرند.
گزینۀ ( :)1قرنیه (الف) به همراه صلبیه س�بب تش�کیل الیۀ خارجی چش�م انسان میش�ود | .گزینۀ ( :)2عدسی (ب) مسئول تطابق و همگرایی نور میباشد| .
گزینۀ ( :)3گیرندههای بینایی (ج) ،در انسان روی شبکیه به عنوان الیۀ بسیار نازک چشم قرار دارند.
 31 169 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) در مورد حشرات صحیح میباشند .حشرات ،چشم مرکب با تصویر موزاییکی ،تنفس نایدیسی (لولههایی با انتهای بسته) (ب)،
قلب پش�تی ،جذب غذا در معده و منافذ دریچهدار برای گرفتن همولنف در قلب دارند (الف) .لولههای مالپیگی حش�رات قدرت ترش�ح اوریک اس�ید و انتهای باز دارند
(ج) ولی عبارت (د) فقط ویژۀ جیرجیرکهاست.
 21 170 Cموارد (ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .هر واحد بینایی زنبور از بخش کوچیک از میدان نوری تصویر کوچکی ایجاد میکند ولی کل چش�م مرکب از بخش بزریگ نور را دریافت
میکند چون واحدهای زیادی دارد | .ب) درس�ت اس�ت .دو طرف بدن ماهیها خط جانبی با گیرندههای مکانیکی وجود دارد که ارتعاش آب ایجاد ش�ده توس�ط اجس�ام
(غیرزنده) و س�ایر جانوران را دریافت میکند | .ج و د) نادرس�ت اس�ت .برخی حش�رات مثل زنبورها (نه برخی زنبورها) امواج ماوراء بنفش را تشخیص میدهند .در
مورد مار زنگی هم دقت کنید که گیرندۀ فروسرخ را در جلو و زیر هر چشم خود دارد (نه درون چشم!).
 41 171 Bمنظور سؤال حشرات است که برای دفع مواد زائد لولههای مالپیگی متصل به روده دارند .همۀ حشرات تنفس نایدیسی دارند و برای انتقال گازهای تنفسی
خود به سیستم گردش مواد متکی نیستند.
گزینۀ ( :)1حش�رات فقط یک قلب لولهای پش�تی دارند | .گزینۀ ( :)2هر واحد چش�م مرکب یک قرنیه و یک عدس�ی دارد ولی هر چش�م مرکب تعداد زیادی
قرنیه و عدسی دارد | .گزینۀ ( :)3برخی حشرات پرواز میکنند نه همۀ آنها (مثالً جیرجیرک پرواز نمیکند!).
گزینۀ ( :)1نادرست است .همۀ ماهیها در خط جانبی خود گیرنده مکانیکی دارند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .رنگیزههای بینایی حساس به نور،
31 172 B
ب�ه دندری�ت متص�ل ب�ه گیرندهه�ا متص�ل اس�ت | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .هر واح�د بینایی چش�م مرکب تصوی�ر کوچکی از می�دان بینایی خ�ود ایج�اد میکند| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .گیرندههای تعادلی و شنوایی در گوش انسان همانند گیرندههای مکانیکی خط جانبی ماهی مژکدار هستند.
 21 173 Aمار زنگی به کمک دو سوراخ زیر چشم خود پرتو فروسرخ تابیده شده از بدن شکار را دریافت میکند و در تاریکی آن را تشخیص میدهد.
گزینۀ ( :)1هر گیرنده فروس�رخ مار زنگی قادر به تش�خیص این پرتوها میباش�د | .گزینۀ ( :)3مار زنگی پرتوهای اتبیده ش��ده (نه بازتابیده) از بدن شکار را
تشخیص میدهد | .گزینۀ ( :)4گیرنده فروقرمز از نوع دمایی است نه نوری!!
 31 174 Bاگر در ش�کل روبهرو دقت کنید ،متوجه میش�وید که به هر یاختۀ مژکدار گیرنده در خط جانبی ماهیها ،دو
رشتۀ عصبی متصل است.
گزینۀ ( :)1گیرنده فروس�رخ مار زنگی از نوع دمایی ولی در موی حس�ی پای مگس از نوع شیمیایی است| .
گزینۀ ( :)2ماهی�ت ه�ر دو مکانی�کی میباش�د | .گزینۀ ( :)4ه�ر گیرندۀ بینایی در هر واحد بینایی چش�م مرکب حش�رات
یاختههایی تکهستهای و دراز میباشد.
 21 175 Cسؤال در مورد مار زنگی است که از پرتو فروسرخ برای زندگی صیادی و گرفتن شکار استفاده میکند.

گزینۀ ( :)1ام�کان دارد .هم�ۀ خزن�دگان قل�ب چهارحفرهای دارند و گروهی از آنه�ا که در بیابان یا آب دریا زندگی میکنند ،دف�ع نمک اضافی از طریق غدد

منیک کنار چشم یا زبان دارند | .گزینۀ ( :)2امکان ندارد .تشخیص امواج فروسرخ در منفذ زیر چشم مار زنگی میباشد (نه در چشم!) | گزینۀ ( :)3امکان دارد .جانوران
گوش�تخوار (مار) آنزیم تجزیهکننده گلیکوژن را هم درون یاختههای کبدی و ماهیچهای و هم برون یاختهای در لوله گوارش دارند | .گزینۀ ( :)4امکان دارد .س�اختار
کلیه خزندگان ،پرندگان و پستانداران پیچیده میباشد که در خزندگان و پرندگان ساختار آنها مشابه است.
 21 176 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) عبارت فوق را به نادرستی تکمیل میکنند.

نکته

پردۀ صماخ در گوش برخی مهرهداران مثل پستانداران و روی پای جلویی جیرجیرک وجود دارد.

الف) نادرست است .جیرجیرک نوعی حشره است و قلب پشتی با طناب عصبی شکمی دارد | .ب) درست است .مغز هر جانوری جسمهای یاختهای متعدد
و تعدادی گره عصبی دارد | .ج) نادرس�ت اس�ت .جیرجیرک مجرای ش�نوایی مودار ندارد | .د) نادرس�ت اس�ت .پستانداران تنفس ششی فش�ار منفی و جیرجیرک تنفس
نایدیسی دارد (حتماً به یاد دارید که پمپ فشار مثبت ویژۀ ششها در دوزیست بالغ است).
 11 177 Aنورهای فرابنفش و فروسرخ غیرمرئی هستند و سبب تحریک گیرندههای زیر چشم مار زنگی و چشم مرکب زنبورها میشوند که نوعی گیرنده دمایی همانند
برخی سیاهرگهای بزرگ میباشند.
گزینۀ ( :)2هر دو دمایی هستند | .گزینۀ ( :)3گیرندۀ پای مگس از نوع شیمیایی است | .گزینۀ ( :)4گیرندۀ زیر چشم مار زنگی از نوع دمایی است.
 11 178 Aگیرنده جلوی سر در زیر چشم مار زنگی از نوع دمایی ولی در سایر گزینهها از نوع مکانیکی میباشد.
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ساوح
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 21 179 Aخط جانبی ماهی و گوش درونی مهرهداران حاوی گیرندههای مکانیکی در ماده ژلهای بوده که با لرزش مایع تحریک میشوند.
در گزینۀ ( )1اولی نوری و دومی مکانیکی است ،در گزینۀ ( )3اولی دمایی و دومی شیمیایی است و در گزینۀ ( )4اولی دمایی و دومی مکانیکی است.
 11 180 Aفقط عبارت (ج) صحیح اس�ت .منظور متن س�ؤال گیرندۀ فش�ار خون در س�رخرگها میباش�د که هر دو (هم گیرندۀ فش��ار خون و هم گیرندۀ اصلی خط
جانبی) جزء گیرندههاى مکانیکى مىباشند.

مود لصف

 11 181 Bفقط مورد (ب) در مورد مار زنیگ از خزندگان صحیح است .منظور سؤال گیرنده مادون قرمز مار زنگی است که قلب چهارحفرهای دارد (درستی ب) .ابزجذب
آب در مثانه ویژه دوزیستان است (نادرستی ج)( .عبارت (الف) حشرات و (د) در ماهیها دیده میشوند).

 31 182 Bسؤال در مورد خط جانبی در دو طرف بدن جانور میباشد (نادرستی گزینۀ (.))1
3

گیرندۀ مکانیکی خط جانبی ماهیها

ای�ن گیرنده در س��اختارهای متعددی در دو ط�رف بدن ماهی در کانالی در

زیر پوست ماهی به نام خط جانبی وجود دارد که توسط سوراخهای متعددی

در س�طح بدن با بیرون در ارتباط اس�ت .در این ساختار یاختههای مژکدار
و م�ادۀ ژالتینی همانند قس�مت نیمدایرۀ گوش وج�ود دارد .این گیرندهها،
جس�م س�اکن را با بازت�اب آب و هر نوع جس�م متحرک اط�راف ماهی را با
حرکت جس�م و ارتعاش آب تش�خیص میدهند .در این س�اختار عصب از
س�مت مقابل منافذ کانال خارج میش�ود .با توجه به ش�کلهای مقابل هر
یاخت�ۀ گیرن�ده تعدادی مژک ب�ا اندازۀ متفاوت دارد و از س�مت دیگر با دو
رشتۀ عصبی در تماس میباشد .مژکها با مادۀ ژالتینی در تماس هستند.
 11 183 Cاگر به شکل مقابل دقت کنید:
گزینۀ ( :)1درست است .در مغز ماهی ،لوب بینایی بزرگی بین مخ و مخچه وجود دارد.
گزینۀ ( :)2نادرست است .در ماهی ،لوب بینایی بزرگتر از لوب بویایی میباشد.
گزینۀ ( :)3نادرست است .مخچه ماهی به بصلالنخاع و لوب بینایی متصل است.
گزینۀ ( :)4نادرست است .عصب بویایی جلوی مخ و عصب بینایی در زیر و عقب آن واقع است.
31 184 A

نکته

در این س�ؤال اول باید بدانید که روی پاهای مگس و درون موهای آن گیرندههای ش��یمیایی وجود دارند .در انس�ان حواس چش�ایی ،بویایی به همراه دیواره سرخرگ
گردش عمومی حاوی گیرنده ش�یمیایی میباش�ند .در متن س�ؤال حس پیکری انس�ان را خواس�ته اس�ت نه حس ویژه! چش�ایی و بویایی مربوط به حس ویژه ولی دیواره
سرخرگها حس پیکری پراکنده در بدن دارند (گزینۀ ( )4نیز در مورد گیرندۀ دمایی میباشد).

 11 185 Bفقط مورد (ج) صحیح اس�ت .در مغز ماهی که به صورت افقی قرار دارد ،بصلالنخاع زیر مخچه اس�ت .در انس�ان بصلالنخاع مرکز انعکاس بلع میباش�د.
(الف) در مورد پل مغزی( ،ب) در مورد برجستگیهای چهارگانه و (د) در مورد نخاع صادق است.
ً
ً
 11 186 Bاوال که نقطۀ کور فاقد گیرنده بینایی میباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( ))1و ثانیا عصب بینایی خارج ش�ده از آن اجتماع آکسون یاختههای عصبی شبکیه است که
در نهایت به قشر خاکستری مخ که محتوی جسم یاختهای است میرود (درستی گزینۀ ( .))2با دقت در شکل مغز ماهی میتوانید به درستی گزینۀ ( )3و ( )4پی ببرید.
 31 187 Aچش�م مرکب به همراه دیدن پرتوی فرابنفش مخصوص زنبورهاس��ت که مانند سایر حش�رات سادهترین طناب عصبی دارای گره عصبی مجزا را دارند .این
جانوران بیمهره هس�تند و قلب پش�تی دارند (نادرس�تی گزینۀ ( ))3ولی لولههای مالپیگی با انتهای باز در اطراف روده و لولههای نایدیس�ی تنفس�ی با انتهای بسته دارند
(درستی گزینههای ( )1و (.))4
 31 188 Bچشم مرکب حشرات دارای تعدادی قرنیه و عدسی است که سامانۀ دفعی لولههای مالپیگی آنها به روده متصل میباشد (نادرستی گزینۀ ( ))3ولی همانند
هر جانوری دفاع غیراختصاصی دارد (درس�تی گزینۀ ( .))1حش�رات طناب عصبی ش�کمی حاوی گرههای مجزا دارند (درستی گزینۀ ( .))2در زنبور عسل ،نرها هاپلوئید
هستند یعنی  nکروموزومیاند ولی مادهها دیپلوئید  2nکروموزومی هستند که در فصل  7میخوانید (درستی گزینۀ (.))4
 21 189 Aاین هم یک تست ختم کالمی برای ورود به آزمونها و دورۀ فصل!
درون موی حسی پاهای مگس ،گیرنده شیمیایی وجود دارد ولی در سایر گزینهها گیرنده مکانیکی موجود است.

جمعبندی
 31 1 Cمنظور سؤال گیرندههای حواس پیکری است که موارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) درست است .مطابق متن کتاب درسی حواس پیکری دندریت آزاد یا درون پوشش پیوندی در بخشهای مختلف بدن میباشند | .ب) درست است.
باز هم در متن کتاب به  4نوع حس (تماسی ،درد ،وضعیت و دما) تقسیم میشوند | .ج) نادرست است .حواس پیکری در اندامهای ویژه قرار ندارند | .د) درست است.
برحسب محرک ،گیرندههای حس پیکری در سه نوع درد ،دمایی و مکانیکی (وضعیتی و تماسی) قرار میگیرند.
البته کتاب گیرندههای شیمیایی را نیز در برخی سرخرگها مورد قبول دانسته است ولی طبق متن کتاب درسی ،گیرندههای حس پیکری در انواع درد ،دمایی ،وضعیتی
و تماسی تقسیمبندی شده است.

 12 2 Bمنظور سؤال گیرندههای وضعیت است که همانند گیرندههای مجاری نیمدایرهای در بخش دهلیزی گوش داخلی ،نوعی گیرندۀ مکانییک هستند و پیام را به
مخچه در پشت ساقۀ مغز میفرستند .در مورد درستی گزینۀ ( )1دقت کنید که مفصل ،محل اتصال دو استخوان است که گیرندههای وضعیت عالوه بر ماهیچۀ اسکلتی
در زردپیها و کپسول پوشانندۀ مفصل نیز وجود دارند (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2مجاری نیمدایره و بخش دهلیزی در گوش داخلی منظور این عبارت اس�ت که پیام خود را به مخچه میدهند .فعالیت این بخش گوش ،تعادلی
است و با پردۀ صماخ و ارتعاش آن در ارتباط نمیباشد | .گزینۀ ( :)3پیام گیرندۀ وضعیتی سبب تکمیل کار مغز میشود نه نخاع! | گزینۀ ( :)4در مغز ،بخش دریافتکنندۀ
پیام گیرندۀ وضعیتی ،مخچه میباشد ویل مغز میاین در شنوایی ،بینایی و حرکت دخالت دارد.
 13 3 Bقس�متهای دارای گیرندهه�ای وضعیت ،ماهیچههای اس�کلتی ،زردپیها و کپس�ول مفصلی میباش�د که زردپیها و کپس�ول مفصلی ،فق�ط از بافت پیوندی
رشتهای هستند .این دو بخش به همراه رباطها ،به کنار هم ماندن استخوانها در محل مفصل کمک میکنند.

نکته

دقت کنید که در ماهیچه نیز بافت پیوندی رشتهای در اطراف دسته تارها وجود دارد ولی باید به لفظ «فقط» دقت کنید.
گزینۀ ( :)2نادرست است .ماهیچه توانایی تغییر طول را در هنگام انقباض دارد که ماهیچههای اسکلتی فقط تحت کنترل اعصاب پیکری هستند (یادتون

باش��ه که گیرندۀ وضعیتی در بین ماهیچهها ،فقط در ماهیچۀ اس�کلتی اس��ت!) | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .ماهیچههای اس�کلتی توانایی انرژیگیری از کرآتین فسفات را
دارند اما این زردپیها هس�تند که ماهیچه را به اس�تخوان متصل میکنند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .کپس�ول مفصلی بافت پیوندی محکم و رشتهای است که به رشتۀ
ترشحکنندۀ مایع مفصلی متصل است ولی انعطاف زیادی ندارد .دقت کنید که بافت پیوندی سست دارای انعطافپذیری است.
 14 4 Cفقط مورد (ج) جمله را به درستی تکمیل میکند.
الف) نادرس�ت اس�ت .عدم یکنواختی قرنیه در آس��تیگماتیمس دیده میشود ولی انعطافپذیری عدسی در پیرچمشی کاهش مییابد | .ب) نادرست است.
عدس�ی واگرا برای رفع نزدیکبیین اس�تفاده میش�ود که در فرد بیمار ،یا کرۀ چش�م بزرگتر از حالت عادی اس�ت و یا قدرت همگرایی عدسی زیاد شده است (پس فقط
اشاکل از قطر چشم نیست چون در متن سؤال از قید «قطعاً» استفاده کرده است) | .ج) درست است .عدسی همگرا برای رفع دوربیین مورد استفاده قرار میگیرد که
به دلیل کوچک شدن چشم یا تحدب کم عدسی ،تصویر اجسام نزدیک در نقطهای پشت شبکیۀ چشم تشکیل میشود | .د) نادرست است .عدسی برای اصالح تطابق
در پیرچمشی مورد استفاده است ولی رسیدن پرتوهای نوری بهطور منظم به هم در بیماری آستیگماتیمس دیده میشود.
ً
 45 5 Aاللۀ گوش مد نظر س�ؤال اس�ت که بافت غضروفی دارد ولی با پردۀ صماخ در اتصال نیس�ت .این بخش از گوش خارجی ،کامال بیرون از اس�تخوان گیجگاهی
است و وظیفۀ جمعآوری صدا دارد.
گزینۀ ( )1در مورد بخش تعادلی فقط دربارۀ گوش درونی اس�ت که در متن س�ؤال نمیگنجد چون متن س�ؤال در مورد بخشهای گوش بیرونی میباشد .گزینۀ ( )2در
مورد مجرای شنوایی است .گزینۀ ( )3در مورد اللۀ گوش و وظیفۀ آن نادرست است.
 46 6 Aبخش اول صورت سؤال ،گیرندههای مژکدار بخش حلزون شنوایی و بخش دوم سؤال گیرندههای مژکدار بخش
تعادیل را توصیف میکند .همانطور که میدانید در عصب خروجی از گوش ،بخش شنوایی (حلزونی) به لوب گیجگاهی مغز
میرود ولی بخش تعادلی آن به مخچه میرسد.
گزینۀ ( :)1م�ادۀ ژالتین�ی در بخ�ش تعادیل برای تحری�ک گیرندههای تعادلی خمش دارد ول�ی مادۀ ژالتینی بخش
حلزون�ی ب�رای تحری�ک این گیرندهها خمش ن�دارد بلکه فقط ل�رزش دارد | .گزینۀ ( :)2هر دو گیرندۀ ش�نوایی و تعادلی گوش،
ب�ا دندری�ت یاختهه�ای عصبی متصل به آنها در ارتباط هس�تند (نه آکس��ونها) | .گزینۀ ( :)3گیرندهه�ای بخش حلزونی
همانطور که در شکل کتاب میبینید ،به هم فشرده و متصل نیستند و بین آنها یاختههای غیرگیرنده نیز وجود دارد.
 17 7 Cلرزش دریچۀ بیضی ،مایع درون حلزون را به لرزش درمیآورد (ب) و با لرزش این مایع ،کانالهای یونی یاختههای مژکدار شنوایی ،باز شده و آنها تحریک
میشوند (ج) .در ادامه خواهید دید که بخش (الف) و (د) را باید کنار بگذارید.
قسمت (الف) این عمل قبل از ارتعاش و لرزش دریچۀ بیضی در ابتدای گوش درونی رخ میدهد زیرا در گوش میانی استخوانهای کوچک وجود دارند که
ً
لرزش آنها ،سبب انتقال پیام به گوش درونی میشود پس (الف) اصال نباید در گزینهها باشد (رد گزینههای ( )2و ( .))4از طرفی با چرخش سر در بخش تعادیل ،پوشش
ژالتینی نیز به یک سمت خم میشود نه در بخش شنوایی! (پس مورد (د) هم نباید در گزینهها باشد) (رد گزینۀ (.))3
ً
 38 8 Bاوال به کلمۀ درک در متن س�ؤال ایراد وارد نیس�ت چون درک پیام به عهدۀ قش�ر مخ اس�ت ولی گیرندههای مختلف با ارس�ال پیام در آن نقش دارند .اگر از
کلمۀ درک بگذریم،گیرندههای شیمیایی دریافتکنندۀ بو گیرندههای بویایی هستند که آکسون آنها با یاختههای عصبی دیگر سیناپس تشکیل میدهد .دقت کنید که
بویایی بر درک حواس بویایی و چشایی اثر دارد و گزینۀ ( )3فقط درک بو را خواسته است.
گزینۀ ( :)1گیرندههای ش�یمیایی مؤثر در دریافت مزۀ غذا ،گیرندههای چش�ایی و بویایی هس�تند که گیرندههای بویایی مایعی مخاطی در اطراف خود دارند ولی با
مولکولهای هوا تحریک میشوند | .گزینۀ ( :)2گیرندههای تعیین وضعیت درون ماهیچههای اسکلتی و زردپیها و کپسول پوشانندۀ مفصل قرار دارند که برخالف گوش درونی،
هیچکدام در ارتباط و تماس با مایع ژالتینی نیستند | .گزینۀ ( :)4گیرندههای مخروطی چشم منظور است که حساسیت کمی به نور دارند چون فقط در نور زیاد تحریک میشوند.
 39 9 Cدر بیماری نزدیکبینی ،فاصلۀ لکۀ زرد تا عدسی به علت بزرگ بودن کرۀ چشم بیشتر شده است .در این افراد تصویر اجسام دور ،در جلوی شبکیه یعنی در
زجاجیه که مادهای ژالتینی است تشکیل میشود.
گزینۀ ( :)1توضی�ح مرب�وط ب�ه بیماری آس��تیگماتیمس اس�ت که پرتوهای نور به صورت نامنظم به هم رس�یده و روی یک نقطۂ ش�بکیه متمرکز منیش��وند| .
گزینۀ ( :)2در پیرچش�می انعطافپذیری عدس�ی دچار اختالل ش�ده است .در این افراد تطابق دچار اشکال میش�ود | .گزینۀ ( :)4هم در دوربینی و هم در نزدیکبینی در
همگرایی عدسی اختالل ایجاد شده است ولی استفاده از عینک برای جبران عدم یکنواختی قرنیه یا عدسی در آستیگماتیسم است نه دوربینی یا نزدیکبینی.
 21 10 Bمنظور سؤال گیرندههای دمایی است که برخالف گیرندههای وضعیت موجود در زردپیها به هیپوتاالموس که مرکز تنظیم دمای بدن است ،پیام میفرستند
چون پیام گیرندههای وضعیتی به مخچه ارسال میشود.
گزینۀ ( :)1گیرندههای دمایی دارای پوش�ش پیوندی هس�تند در حالی که گیرندههای درد ،برهنه یا فاقد پوش�ش هس�تند .جمله اگر به صورت برعکس بود،
درست میشد | .گزینۀ ( :)3گیرندههای حواس پیکری ،انتهای دندریت هستند ولی اعصاب پیکری ،از نوع حرکتی بوده و گیرندۀ آنها در غشای تارهای ماهیچۀ اسکلتی
قرار دارد | .گزینۀ ( :)4گیرندههای فروسرخ در مار زنگی در زیر هر چشم قرار دارند (درون چشم آنها گیرندۀ نوری وجود دارد).
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گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .بخش�ی از ساقۀ مغز که با افزایش یون کلسیم در تارچهها س�بب انقباض دیافراگم میشود و عمل دم را آغاز میکند،
31 11 C
بصلالنخاع اس�ت .این مرکز عصبی ،س�بب تنظیم برخی انعکاسها مثل بلع و س�رفه نیز میشود | .گزینۀ ( :)2درست است .پل مغزی مانع شروع دم جدید و باعث توقف
دم اس�ت که به همراه بصلالنخاع در هماهنگی اعصاب خودمختار در گردش خون نیز تأثیر دارد (زیس��ت دهم فصل  | .)4گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .گیرندههای
ش�یمیایی که به افزایش  CO2خون حس�اس هس�تند ،به بصلالنخاع پیام میدهند تا س�بب افزایش آهنگ تنفس و عمل دم شوند .پس دم متوقف نمیشود بلکه تعداد
آنها را زیاد میکند | .گزینۀ ( :)4درست است .مغز میانی بخشی از ساقۀ مغز است که در درک شنوایی ،بینایی و حرکت مؤثر است .این مرکز به پل مغزی که مدت زمان
دم را تعیین میکند ،متصل است.
 31 12 Aبین مش�یمیه و عنبیه حلقۀ جمس مژگاین قرار دارد که از ماهیچههای صاف اس�ت اما امکان ندارد حاوی عنبیه (بخش رنگین) یا مش�یمیهباشد که حاوی
رنگدانۀ چشم هستند.
گزینۀ ( :)1ماهیچههای جسم مژگانی ،صاف هستند که یاختههای رشتهای تکهستهای دارند | .گزینۀ ( :)2تارهای آویزی رشتههایی هستند که جسم مژگانی
را به عدسی متصل میکنند | .گزینۀ ( :)4ماهیچههای جسم مژگانی با انقباض خود سبب افزایش همگرایی عدسی میشوند.
 41 13 Bدر بخ�ش دهلی�زی ،گیرندههای تعادلی در مجاری نیمدایره قرار میگیرند که دارای یاختههای مژکداری هس�تند که در دندریت متصل به آنها ،با خمش
مژکها و تحریک گیرندهها پتانسیل عمل یا پیام حسی ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1اگر به ش�کل کتاب دقت کنید ،مژکهای یاختههای گیرنده در بخش تعادلی گوش درون یک مادۀ ژالتینی هس�تند | .گزینۀ ( :)2عصب تعادلی
اجتماع آکس�ونهایی اس�ت که پیام را به مخچه منتقل میکنند نه دندریت | .گزینۀ ( :)3لرزش دریچۀ بیضی باعث تحریک گیرندهها در بخش حلزونی گوش میشود نه
بخش دهلیزی.
 21 14 Bموارد (الف) و (ب) بین گیرندههای شنوایی و بویایی مشترک است.
اگر به تصاویر هر دوی این گیرندهها در کتاب درسی دقت کنید ،بین یاختههای پوششی فاقد مژک قرار دارند(امیدوارم که با گیرندههای بویایی و چشایی قاطی نکرده باشید!).
گیرن�دۀ بویای�ی اولین س�یناپس خ�ود را در لوب بویایی بین آکس�ون گیرنده با دندریت یاخت�ۀ بعدی برقرار میکند .در مورد حس ش�نوایی نیز ،گیرندۀ حس�ی که یاختۀ
غیرعصبی است ابتدا پیام الکتریکی را به دندریت متصل به خود منتقل میکند.
ج) گیرندهه�ای بویای�ی ب�ر درک مزۀ غذا تأثیر دارند ولی گیرندههای ش�نوایی ندارند | .د) براس�اس ن�وع محرک ،گیرندههای ش�نوایی در گروه مکانیکی و
گیرندههای بویایی در گروه شیمیایی قرار میگیرند.
 31 15 Aمنظور از این بخش از چشم که یاختههای آن دارای مادۀ حساس به نور هستند ،شبکیه میباشد که این الیه با زاللیه که مایع تغذیهکنندۀ عدسی است تماس ندارد.
گزینۀ ( :)1ش�بکیه بخش دارای یاختۀ گیرندۀ نور اس�ت ولی مش�یمیه الیۀ رنگدانهدار و پر از مویرگ خونی میباش�د | .گزینۀ ( :)2مادۀ حس�اس به نور برای
ساخته شدن به ویتامین  Aنیاز دارد (نه برای تجزیه شدن!) | .گزینۀ ( :)4تغییر قطر مردمک تحت تأثیر میزان نور و اعصاب خودمختار است نه مادۀ حساس به نور.
 21 16 Aگیرندۀ قرار گرفته در پاهای جلویی جیرجیرک همانند گیرندۀ موجود در خط جانبی ماهی از نوع گیرندههای مکانییک است.
گزینۀ ( :)1مار زنگی پرتوهای فروسرخ اتبیده شده از شکار نه بازتابیده شده را دریافت میکند | .گزینۀ ( :)3مگس در موهای پای خود گیرندۀ شیمیایی حسی
دارد ولی پردۀ صماخ ویژۀ اندام حرکتی در پاهای جلویی جیرجیرکها میباش�د | .گزینۀ ( :)4هر واحد بینایی زنبور تصویر کوچکی از میدان بینایی را به مغز میفرس�تد تا
دستگاه عصبی جانور این تصاویر را یکپارچه کند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .افزایش همگرایی عدسی با کمک ماهیچههای صاف جمس مژگاین صورت میگیرد که تحت کنترل اعصاب سمپاتیک
41 17 C
و فاصلۀ جس�م تا چش�م هس�تند ولی برخالف ماهیچههای عنبیه ،فعالیت آنها به ش�دت نور ارتباطی ندارد | .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .افزایش قطر مردمک با کنترل
اعصاب خودمختار است ولی این اعصاب از نقطۀ کور وارد چشم نمیشوند .دقت کنید که نقطۂ کور محل خروج عصب بینایی یمابشد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .تنظیم
خونرسانی به مویرگها از طریق سرخرگهای کوچک است .از سال قبل به یاد دارید که در سرخرگهای کوچک ،الیۀ کشسان در آنها ضخامت کمتری از الیۀ ماهیچهای
صاف دارد و این موضوع سبب عدم تغییر قطر زیاد آنها با ورود خون شده و تنظیمکنندۀ خون ورودی به آنها میباشد .در ضمن دقت کنید که مویرگها در جدار خود
دارای الیۀ کشسان و ماهیچهای نیستند | .گزینۀ ( :)4درست است .حرکت چرخشی چشم توسط ماهیچههای دور چشم انجام میشود که مخطط اسکلیت و ارادی هستند.
این ماهیچهها قدرت تجزیۀ کامل گلوکز را در تنفس هوازی دارند و یا به صورت ناقص ضمن تخمیر در تنفس بیهوازی به تولید الکتیک اسید میپردازند.
 31 18 Cیاختههای غیرگیرن�ده در بخش تعادلی
گوش با مایع درون مجرای نیمدایره در تماس هستند
ولی با مادۀ ژالتینی در تماس نیس�تند (شلک .)3
گزینۀ ( :)1در الی�ۀ ش�بکیه یاختهه�ای
اس�توانهای و مخروط�ی گیرن�ده به هم�راه چند الیه
یاخت�ۀ عصبی قرار دارن�د .یاختهه�ای غیرگیرنده در
چشم در زیر الیۀ گیرندهها قرار دارند .دقت کنید که
ً
الیهای که مس�تقیما از گیرندهه�ا پیام میگیرد ،خود
با الیۀ بعدی س�یناپس میزند و آکسون الیۀ بعدی،
عص�ب بینای�ی را تش�کیل میدهد (ش�کل | .)1
گزینۀ ( :)2یاختهه�ای غیرگیرن�ده در بخش حلزونی
گوش درونی در مجاورت گیرندهها هس�تند که آنها
ب�ا پوش�ش ژالتینی اتصال�ی ندارند (ش�کل | .)2
گزینۀ ( :)4در جوانۀ چش�ایی ،یاختههای پش�تیبان با
یاختههای عصبی در تماس نیستند (شلک .)4

 21 19 Bدر این دو شکل = A :قرنیه = B , a ،عدسی =d ،زجاجیه =C ،یاختههای گیرنده نوری

 42 20 Bفقط مورد (د) صحیح میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .جیرجیرک حرشهای با گیرنده مکانییک صوتی در پا و واحدهای بینایی متعدد در چش�م مرکب میباشد | .ب) نادرست است .مغز در
حشرات از جوش خوردن چند گره عصبی ایجاد شده است که در این جانوران ،همولنف بدون قدرت حمل گاز تنفسی میباشد | .ج) نادرست است .حشرات ،جذب غذا
در معده و ترشح مادۀ آلی اوریک اسید از همولنف به لولههای مالپیگی تهباز دارند | .د) درست است .مار زنگی گیرنده فروسرخ دارد.

برگزیدۀ سؤاالت قلمچی
 31 1 Aدقت کنید مادۀ ژلهای و شفاف چشم (زجاجیه) در متمرکز کردن پرتوهای نوری بر روی شبکیه نقش دارد اما مردمک در شکست نور نقشی ندارد.
گزینۀ ( :)1الیۀ میانی کرۀ چشم انسان سالم و بالغ ،شامل ماهیچههای مژگانی است که در تغییر میزان همگرایی عدسی چشم نقش دارد .عدسی ،پرتوهای نور
را روی شبکیه و گیرندههای نوری آن متمرکز میکند | .گزینۀ ( :)2قرنیه بخشی از الیۀ خارجی کرۀ چشم انسان سالم و بالغ است که در همگرایی پرتوهای نور نقش دارد| .
گزینۀ ( :)4زجاجیه و زاللیه هر دو در شکست پرتوهای نور و همگرایی آنها نقش دارند.
 22 2 Cدر یاختههای گیرندۀ بویایی بدن انسان سالم و بالغ ،دارینه(ها) فقط میتواند پیام عصبی را هدایت کند و در انتقال پیام عصبی به یاختۀ دیگر نقش ندارد.
آکسون گیرندههای بویایی ،هم در هدایت و هم در انتقال پیام عصبی به یاختۀ دیگر نقش دارد .دقت کنید که هم آکسون و هم دندریت(های)این یاختهها میتوانند
با یاختههای بافت پوششی (پوشانندۀ سطح درونی حفرات و مجاری بدن) در تماس قرار بگیرند.
گزینۀ ( :)1آس�ههای یاختهه�ای گیرن�دۀ بویای�ی میتوانند از درون منافذ موجود در اس�تخوان س�قف حفرۀ بینی (بافت پیون��دی دارای مادۀ زمینهای
لکس��یمدار) عب�ور کنن�د | .گزینۀ ( :)3دق�ت کنی�د که فق�ط دندریت(های) یاختهه�ای گیرندۀ بویای�ی میتوانند ب�ا مولکولهای ب�ودار در تماس ق�رار بگیرند| .
گزینۀ ( :)4هر دو بخش،در ساختار غشای خود دارای کانالهای یونی دریچهدار هستند.
 43 3 Aجسم مژگانی ،حلقهای بین مشیمیه و عنبیه است و شامل ماهیچههای صاف مژگانی است .این ساختار از طریق تارهای آویزی به عدسی چشم که ساختاری
انعطافپذیر است ،متصل میباشد .ماهیچههای مژگانی توسط اعصاب خودمختار تحریک میشوند.
 34 4 Cعصب بینایی پس از خروج از چشم به سمت مخالف خود خم میشود .در نتیجه الیۀ احاطهکننده یا بافت پیوندی اطراف رشتههای عصبی حس بینایی نیز
به همراه آن به سمت مخالف ،خم میشود (از طرفی الیۀ صلبیه در اطراف عصب خارج شده از چشم نیز قرار میگیرد).
ً
گزینۀ ( :)1دقت کنید صلبیه تمام بخش عقبی کرۀ چش�م را احاطه نکرده اس�ت ،مثال محل خروج عصب بینایی توس�ط صلبیه احاطه نشده است .این نکته
در کنکور سراس�ری  97مطرح ش�ده اس�ت | .گزینۀ ( :)2مویرگهای خونی که در ساختار الیۀ مشیمیه قرار دارند و میتوانند در تغذیۀ الیههای چشم نقش داشته باشند| .
گزینۀ ( :)4دقت کنید عصب بینایی از رش�تههای عصبی (بخش��ی از یاختۀ عصبی حس��ی) س�اخته شده است ،در نتیجه س�اختار احاطهکنندۀ آن با بخشی از یاختههای
عصبی حسی در تماس است نه با بخشهای مختلف گیرندههای نوری.
 35 5 Bهر یک از واحدهای بینایی در چشم مرکب حشرات تصویر کوچک بخشی از میدان بینایی را دریافت میکند .گیرندههای نوری برخی از حشرات مانند زنبور،
پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت میکنند (پس هر گیرنده ،دریافت نمیکند).
گزینۀ ( :)1پیام از طریق خط جانبی میتواند به طناب عصبی پش�تی برس�د و از آنجا به مغز منتقل ش�ود | .گزینۀ ( :)2فقط پاهای جلویی جیرجیرک گیرندۀ
صوتی دارد | .گزینۀ ( :)4گیرندۀ فروسرخ در زیر هر چشم مار زنگی قرار دارد.
 16 6 Cاز بین گزینهها ،فقط گزینۀ ()1صحیح اس�ت و س�ایر گزینهها نادرس�ت میباشند .پس گزینۀ ( )1از نظر صحیح یا غلط بودن ،با سایر گزینهها متفاوت است.
شیپور استاش با جابهجایی هوا بین حلق و گوش میانی باعث یکسان شدن فشار هوا در دو طرف پردۀ صماخ میشود .شیپور استاش یکی از مجاری بدن است و میدانیم
که سطح درونی مجاری بدن توسط بافت پوششی پوشیده شده است.
گزینۀ ( :)2به عنوان مثال گیرندۀ فش�ار را در پوس�ت اللۀ گوش و مجرای ش�نوایی نیز میتوان دید | .گزینۀ ( :)3دقت کنید امواج صوتی در گوش بیرونی
باعث ارتعاش پردۀ صماخ میش�وند و همچنین پردۀ صماخ جزء گوش میانی نیس�ت | .گزینۀ ( :)4خم ش�دن مژکها به دنبال لرزش مایع درون گوش و جابهجایی مادۀ
ژالتینی صورت میگیرد.
در گوش یک فرد س�الم با ارتعاش پردۀ صماخ ،س�ه استخوان کوچک گوش میانی نیز مرتعش میشوند (رد گزینۀ ( .))1با لرزش استخوانها و
27 7 A
لرزش دریچۀ بیضی ،مادۀ ژالتینی موجود در مجرای حلزونی نیز جابهجا میشود (درستی گزینۀ ( .))2لرزش مایع و حرکت ژالتینی موجود در بخش حلزونی گوش باعث
تولید پیام عصبی شنوایی میشود (رد گزینههای ( )3و (.))4
گزینۀ ( :)1نادرست است .جسم مژگانی ،شامل ماهیچهها و تارهای آویزی است که عدسی را احاطه کردهاند ولی عنبیه باعث تغییر قطر مردمک
38 8 B
میشود | .گزینۀ ( :)2نادرست است .انقباض ماهیچههای حلقوی عنبیه برخالف ماهیچههای شعاعی باعث کم شدن قطر مردمک و نور ورودی به چشم و تحریک کمتر
گیرندههای نوری میشود | .گزینۀ ( )3و ( :)4سطحی از چشم که در آن فاصله عصب تا روی قرنیه بیشتر است باالی چشم و سطح دیگر پایین چشم است.
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ساوح
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گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .یاختهه�ای عنبی�ه از ماهیچ�ه صاف با بخش رنگین هس�تند که توس�ط اعص�اب خودمختار تحریک میش�وند| .

49 9 A
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .اطراف یاختههای ماهیچه صاف مژکی غش�ای آن وجود دارد و ش�بکۀ آندوپالس�می درون یاختهها میباش�ند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت.
یاختههای گیرنده بینایی نیز مانند همۀ یاختههای بدن قادر به تولید  ATPبرای انجام فعالیتهای خود هس�تند | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .در هر یاخته مثل یاختههای
گیرنده بینایی ،مقدار سدیم در فضای بیرونی بیشتر است که با صرف انرژی و در پمپها این یون خارج میشود.

مود لصف

گزینۀ ( :)1بخشی که بالفاصله نور بعد از آن وارد زاللیه میشود ،قرنیه نام دارد و دارای یاختههای زنده است | .گزینۀ ( :)2بخشی که بالفاصله
21 10 B
نور بعد از آن وارد زجاجیه میش�ود ،عدس�ی اس�ت که دارای یاختههای زنده است و میدانیم دارای آنزیمهای هیدرولیزکنندۀ  ATPهستند تا بتوانند انرژی موردنیاز خود
را تأمین کنند | .گزینۀ ( :)3بخش�ی که بالفاصله نور بعد از آن وارد زاللیه میش�ود ،قرنیه نام دارد و به عنبیه ربطی ندارد | .گزینۀ ( :)4بخش�ی که بالفاصله نور بعد از آن
وارد زجاجیه میش�ود ،عدس�ی اس�ت ،فضای جلوی عدس�ی چشم با مایع شفافی به نام زاللیه ُپر شده است که از مویرگها ترش�ح میشود و مواد غذایی و اکسیژن را برای
عدسی و قرنیه فراهم میکند و مواد دفعی آنها را نیز جمعآوری میکند تا از طریق خون دفع شوند.
 11 11 Aگیرنده روی پای مگس همانند گیرنده بویایی انس�ان از نوع ش�یمیایی میباش�د .گیرنده چشم مار زنگی از نوع نوری ولی زیر چشم که حساس به مادون قرمز
است از نوع دمایی است.
 41 12 Cهمۀ موارد نادرست هستند.
ال�ف) در مغ�ز پالناریا فقط اجس�ام یاختهای خاکس�تری وجود دارد که دو گره خاکس�تری مج�زا دارد ولی دو طناب عصبی جانبی فقط آکس�ون و دندریت
میلیندار میباش�ند | .ب) جیرجیرک حش�ره و بیمهره میباش�د و فاقد نخاع است .دقت کنید که حش�رات طناب عصبی شکمی دارند ولی واژۀ نخاع ویژۀ طناب عصبی
پشتی در مهرهداران است | .ج) غشای پایه برخالف چشم مرکب ،ساختار یاختهای ندارد | .د) زنبور عسل توانایی درک امواج ماوراء بنفش و تولید اسپرم با میتوز را دارد.
 21 13 Cبخشهای  B ،Aو  Cبه ترتیب زردپی ،یاختههای ماهیچۀ اسکلتی دوسر بازو و دندریت (دارینه) یاختۀ عصبی حسی گیرندۀ حس وضعیت را نشان میدهد.
پیامهای عصبی حسی مربوط به این گیرنده از طریق ریشۀ پشتی به نخاع وارد میشوند.
گزینۀ ( :)1مطابق ش�کل گیرندۀ حس وضعیت توس�ط پوشش�ی از بافت پیوندی احاطه نشده است | .گزینۀ ( :)3یاختههای عصبی حرکتی مربوط به انقباض
ماهیچۀ دوسر بازو ،از بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی هستند | .گزینۀ ( :)4دقت کنید زردپی نوعی بافت پیوندی با فضای بینیاختهای زیاد میباشد.
 31 14 Bدر افراد مبتال به پیرچشمی ،به علت کاهش انعطافپذیری عدسی ،قدرت تطابق چشم کاهش یافته و تشکیل تصویر واضح مختل میشود .افراد نزدیکبین
در مشاهدۀ اجسام نزدیک مشکل ندارند.
ً
گزینۀ ( :)1ممکن اس�ت علت نزدیکبینی فرد ،تغییر در میزان همگرایی عدس�ی باش�د ،پس منیتوان گفت در افراد نزدیکبین لزوما میزان زجاجیۀ موجود
ً
در چش�م بیش�تر از حالت عادی اس�ت | .گزینۀ ( :)2ممکن اس�ت در آستیگماتس�یم فقط س�طح عدسی یا فقط س�طح قرنیه کامال کروی و صاف نباش�د | .گزینۀ ( :)4در
آستیگماتیسم تصویر از اجسام دور و نزدیک در چشم ایجاد میشود ،اما این تصویر واضح نیست.
گزینۀ ( :)1زاللیه همانند مایع مغزی  -نخاعی جزء محیط داخلی بدن محسوب میشود | .گزینۀ ( :)2در چشم گاو قرنیه به شکل تخم مرغ دیده
21 15 B
میشود و بخش پهنتر آن به سمت بینی و بخش باریکتر آن به سمت گوش قرار دارد | .گزینۀ ( :)3تعداد محیطهای شفاف در افراد دوربین و نزدیکبین همانند افراد
سالم چهارتا میباشد | .گزینۀ ( :)4اعصاب پاراسمپاتیک با ارسال پیام انقباضی به ماهیچههای صاف حلقوی عنبیه سبب تنگ شدن مردمک چشم میشوند.
 31 16 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
الف) دقت کنید فرد نزدیکبین بدون عینک ،در دیدن اجس�ام نزدیک مش�کلی ندارد و تصویر اجس�ام نزدیک بر روی ش�بکیۀ چشم او تشکیل میشود| .
ب) از آنجا که در شب و در نور کم در حال مطالعه میباشد ،در نتیجه برای ورود بیشتر پرتوهای نوری به درون چشم ،مردمک چشم گشاد میشود .گشاد شدن مردمک
تحت کنترل رشتههای عصبی سمپاتیک صورت میگیرد | .ج) در نور کم ،گیرندههای استوانهای تحریک میشوند .مطابق شکل کتاب درسی ،مقدار مادۀ حساس به نور
در این گیرندهها بیشتر از گیرندههای مخروطی میباشد | .د) از آنجا که فرد در حال مطالعۀ کتاب از فاصلۀ نزدیک میباشد ،برای تطابق و تشکیل تصویر بر روی شبکیه،
ماهیچههای صاف موجود در جشم مژگانی منقبض میشوند و در نتیجه قطر جلویی  -عقبی عدسی افزایش مییابد.
 21 17 Cدر شبکیۀ چشم انسان ،یاختههای عصبی و یاختههای گیرندۀ نوری مشاهده میشوند که توانایی تولید پیام عصبی را دارند.
الف) نادرست است .این مورد برای یاختههای گیرندۀ نوری صادق نمیباشد زیرا این یاخته در محل نقطۀ کور یافت نمیشود .همچنین قسمت جلویی سطح
درونی کرۀ چشم توسط شبکیه پوشیده نشده است | .ب) نادرست است .دقت کنید که یاختههای گیرندۀ نوری برای ایجاد پیام عصبی نیازمند وجود مادۀ حساس به نور
میباشند که برای تولید این ماده به ویتامین  Aنیاز است .در صورت کمبود ویتامین  Aایجاد پیام عصبی در گیرندههای نوری مختل میشود ،اما این موضوع ارتباطی به
تولید پیام عصبی در یاختههای عصبی الیۀ شبکیه ندارند | .ج) درست است .این یاختهها باعث ارسال پیام عصبی به بخشی از مغز میانی که در بینایی نقش دارد ،میشوند
و در نتیجه گروهی از یاختههای عصبی ساقۀ مغز تحریک میشوند | .د) درست است .این یاختهها توسط شبکههای مویرگی خونی موجود در چشم تغذیه میشوند.
 21 18 Aعدسی به کمک جسم مژگانی (حلقهای بین مشیمیه و عنبیه) ،باعث ایجاد تصویر اجسام مختلف بر روی شبکیه میشود.
گزینۀ ( :)1مشیمیه با زاللیه در تماس نیست | .گزینۀ ( :)3برای تولید پیام عصبی در یاختههای گیرندۀ نوری ،مادۀ حساس به نور تجزیه میشود .دقت کنید
برای ساخت مادۀ حساس به نور به ویتامین  Aنیاز است ،نه برای تجزیۀ آن! | گزینۀ ( :)4دقت کنید ماهیچههای جسم مژگانی جزء عنبیه نیستند.
در پی حرکت مایع ،مژکهای گیرندههای حسی خم میشود
مایع درون مجراهای نیمدایره حرکت میکند
 31 19 Aوقتی که سر جابهجا میشود
سپس پیام عصبی به مغز ارسال میشود .ارتعاش پردۀ صماخ مربوط به بخش حلزون شنوایی است.
خم شدن مژکها ،پیام عصبی تولید میشود

در پی

 22 20 Cعالوه بر یاختههای گیرندۀ چش�ایی زبان ،یاختههای ماهیچۀ زبان نیز میتوانند پس از تحریک ش�دن پتانس�یل الکتریکی غشای خود را تغییر دهند .همچنین
دقت کنید در زبان انس�ان ،انواع دیگری از گیرندههای حس پیکری نیز مش�اهده میش�وند که توانایی تغییر پتانسیل الکتریکی غشای خود را دارند .موارد (الف)( ،ب) و
(ج) درب�ارۀ یاختهه�ای ماهیچ�ۀ زب�ان و گیرندههای حواس پیکری صادق نیس�ت .اما دقت کنید که هم گیرندههای حس�ی و هم ماهیچههای زب�ان ،توانایی هدایت پیام
الکتریکی در طول غشای خود را دارند .فقط مورد (د) صحیح است.
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برگزیدۀ سؤاالت سراسری
 21 1 Aبرای دیدن اجس�ام نزدیک ،با انقباض ماهیچههای صاف مژیک ،قطر عدس�ی زیاد و طول آن کم میش�ود و برای دیدن اجس�ام دور با اس�تراحت ماهیچههای
مژگانی ،همگرایی و قطر عدسی کم و طول آن زیاد و نازک میشود.

نکته

در الیۀ میانی چش�م ،عنبیه بخش�ی در ادامۀ مش�یمیه است که در مجاورت زاللیه است و رنگین میباشد که قطر مردمک را تنظیم میکند نه عدسی!! دقت کنید که
قرنیه و عدسی مواد دفعی خود را به زاللیه میدهند نه زجاجیه!!

42 2 A
 در گوش میانی از خارج به داخل استخوانهای چکشی ،سندانی و رکابی وجود دارد (رد گزینۀ (.))1 پردازش اطالعات یاختههای مژکدار گوش مربوط به بخش تعادلی ،در مخچه و بخش حلزونی شنوایی در لوب گیجگاهی مخ انجام میگیرد (رد گزینۀ (.))2 کل گوش درونی ،میانی ،پردۀ صماخ و بخش انهتایی مجرای شنوایی در استخوان گیجگاهی است (رد گزینۀ (.))3 شیپور استاش با برقراری تعادل فشار هوای دو طرف پردۀ صماخ ،به ارتعاش صحیح آن کمک میکند (درستی گزینۀ (.))4 33 3 Cچندبار در تستهای تألیفی گفتم که حساسیت یاختههای استوانهای به نور ،بسیار زیاد است چون در نور کم نیز این یاختهها فعال هستند و سبب دید اجسام
به صورت سیاه سفید ولی بدون شناسایی جزئیات آنها میشوند.
گزینۀ ( :)1بخش رنگین جلوی چمش ،عنبیه اس�ت که ماهیچۀ صاف برای تنظیم قطر مردمک دارد | .گزینۀ ( :)2مردمک س�وراخی در وس�ط عنبیه اس�ت و
ماهیچه ندارد | .گزینۀ ( :)4یاختههای مخروطی هر چه نور قویتر باشد بهتر و بیشتر تحریک میشوند (پس رابطۀ آنها مستقیم است).
B

24 4

نکته از سراسری  92تستهای این مدلی به کنکور اضافه شد که چند جمله درست یا غلط است .دانشآموزی که میخواهد دکتر شود باید آنقدر به متن و مفهوم کتاب
درسی احاطه داشته باشد که شک به خود راه ندهد .موارد (الف) و (ب) صحیح هستند (البته این سؤال در عبارت (الف) با زیست دوازدهم ترکیب شده است).
 عنبیه چون یاخته و ماهیچۀ صاف دارد پس ضمن تنفس یاختهای در تولید  ATPبه عنوان رایجترین انرژی زیستی نقش دارد (درستی الف) .این قسمت با تنظیم قطرمردمک در تحریک گیرندۀ نوری و همگرایی پرتوهای نور نقش دارد (درس�تی ب) ولی دقت کنید که قطر عدس�ی توس�ط ماهیچههای صاف جس�م مژگانی تنظیم میشود
(نادرستی ج) .عنبیه همانطور که میدانید جلوی عدسی و پشت قرنیه میباشد (نادرستی د).
 25 5 Bعبارات دوم و چهارم درست هستند.
الیۀ میانی چش�م ش�امل مش��یمیه ،عنبیه و جس�م مژگانی میباشد که از پش�ت با شبکیه که حاوی یاختۀ عصبی و گیرندۀ نوری اس�ت در تماس میباشد (درستی عبارت
چهارم) .این الیه بخش شفاف ندارد (نادرستی عبارت اول) .ماهیچههای عنبیه آن در پاسخ به شدت نور تغییر میکنند (درستی عبارت دوم) .عبارت سوم در مورد زاللیه
است که به قرنیه و عدسی غذا میرساند نه الیۀ میانی چشم! (الیۀ میانی پر از مویرگ است و منت کسی را برای غذاگیری نمیکشد).
 16 6 Bاغلب یاختههای سقف حفره بینی از نوع پوششی با فضای بینیاختهای کم میباشند که فاقد مژه هستند و در بین گیرندهها قرار دارند.
گزینۀ ( :)2یاختهه�ای غیرگیرن�ده ب�ا دندریتها در ارتباط نیس�تند | .گزینۀ ( :)3مخصوص زائدۀ دندریت بویایی اس�ت | .گزینۀ ( :)4یاختۀ غیرگیرنده پیام
عصبی ایجاد نمیکند.
 47 7 Bمولکولهای بو س�بب تحریک گیرندۂ بویایی موجود در س�قف حفره بینی میشوند .این
یاختهها در البهالی یاخته پوششی بدون مژک قرار گرفتهاند (نادرستی گزینۀ ( ))1و پیام بویایی را از
استخوان جمجمه عبور داده و پس از سیناپس با دندریت یاختههای عصبی پیاز بویایی آن را به لوب
بویای�ی میبرند .در اثر این س�یناپس پتانس�یل الکتریکی یاخته پسسیناپس�ی در ل�وب بویایی تغییر
میکند (درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت چ�ون خ�ود یاختههای مورد نظ�ر از نوع عصبی هس�تند | .گزینۀ (:)3

نادرس�ت است .ترشح موکوز (موسین) یا همان الیۀ مخاطی از یاختههای پوششی مژکدار انجام
میشود که گیرندۀ بویایی نیستند.

ﯾﺎﺧﺘﮥ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﯿﺎز ﯾﺎ ﻟﻮب ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ

ﭘﯿﺎز ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ
ﺣﻔﺮه ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي ﺑﻮدار
آﮐﺴﻮن )آﺳﻪ(
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎي ﺑﻮدار

 28 8 Bعبارات دوم و س�وم صحیح هس�تند .ماهیچههای داخل چش�م ،ماهیچههای رگها ،جس�م مژگانی و عنبیه با ماهیچه صاف میباشند ولی ماهیچههای بیرون
چشم از نوع اسکلتی (مخطط) هستند .ماهیچههای صاف از اعصاب خودمختار پیام حرکتی میگیرند (نادرستی عبارت اول) .یاختههای بدون خط و تکهستهای دارند
(درس�تی عبارت دوم) .با کمک به تغییر قطر مردمک و تطابق در همگرایی پرتوها روی لکه زرد برای دقت و تیزبینی یاخته مخروطی مؤثرند (درس�تی عبارت س�وم) ولی
ماهیچه مژکی با زاللیه در تماس نمیباشد (نادرستی عبارت آخر).
ً
نکته لطفا در تس�تها دقت کنید وقتی واژۀ «نقش دارد» میآید چون بس�یار کلی اس�ت در اغلب موارد صحیح میباشد ولی اگر گفت «سبب ……… میشود» آن موقع
باید به فعالیت اصلی آن قسمت توجه کنید.
ً
مثال

این عبارت صحیح است.
الف) عنبیه در تطابق مؤثر است (یا نقش دارد)
نادرست است چون تطابق وظیفۀ عدسی است ولی عنبیه نیز توسط مردمک و عبور نور به آن کمک میکند.
ب) عنبیه سبب تطابق چشم میشود

ساوح
64

 19 9 Cبا دقت در ش�کل مقابل متوجه میش�وید که بیش�تر یاختههای مجاری نیمدایره گیرنده نبوده و بدون مژک
هس�تند و ب�ه یاختۀ عصبی حس�ی نیز متصل نیس�تند .ای�ن یاختهها دارای زوائد رش�تهمانند نیز نمیباش�ند (نادرس�تی
عبارتهای اول و سوم) .مجرای نیمدایره اطالعات را به مخچه میدهد (نادرستی عبارت آخر) ولی فواصل بین یاختههای
مورد نظر بسیار اندک است چون از بافت پوششی هستند (درستی عبارت دوم).

ﻣﺎدة ژﻻﺗﯿﻨﯽ
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎﯾﻊ

مود لصف

ﻣﮋكﻫﺎ
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي
ﻣﮋكدار

رﺷﺘﻪ ﻋﺼﺒﯽ

 21 10 Cمنظور سؤال گیرندههای شیمیایی چشایی و بویایی است که در درک مزۀ غذا مؤثر میباشند (موارد (ب) و (د) صحیح میباشند).
الف) نادرست است .برای یاختههای بویایی نادرست است زیرا این گیرندهها ،یاختههای عصبی هستند | .ب) درست است .هر دو نوع گیرنده دارای زوائد
هستند .گیرندههای چشایی با مایع بزاق و مواد حل شده در آن و گیرندههای بویایی در مخاط بویایی قرار دارند ،پس هر دو با مایع اطراف در تماس هستند .البته گیرندۀ
بویایی با مولکول هوا نیز در تماس میباشد | .ج) نادرست است .گیرندۀ چشایی یاختۀ عصبی نیست و آکسون ندارد | .د) درست است .همۀ گیرندهها برای هدایت پیام
تولید شده نیاز به کانالهای دریچهدار دارند.
 31 11 Aمنظور سؤال بیماری دوربیین است که در آن به علت کوچک بودن کرۀ چشم فاصلۀ قرنیه تا نقطۀ کور کمتر از حد معمول میباشد.
گزینۀ ( :)1رس�یدن پرتوهای نور به ش�کل نامنظم مربوط به آس��تیگماتیمس است | .گزینههای ( )2و ( :)4هر دوی این ویژگیها مربوط به نزدیکبیین است که
ً
معموال با بزرگ بودن قطر کرۀ چشم همراه است.
 11 12 Aمنظور سؤال شیپوراستاش است که باعث متعادل شدن هوا بین دو طرف پردۀ صماخ و لرزش درست آن میشود.
گزینۀ ( :)2مج�رای ش�نوایی دارای غ�دد و موه�ای کرکمانند اس�ت | .گزینۀ ( :)3در مجاورت حلزون ش�نوایی ق�رار دارد نه مجاری نیمدای�ره! | گزینۀ (:)4
شیپوراستاش با استخوانهای گوش میانی هیچ ارتباطی ندارد.
 41 13 Bهم گیرندههای بویایی و هم گیرندههای چشایی بر درک مزۀ غذا مؤثر هستند .در سؤال همۀ این گیرندهها مورد بحث نیست ،بلکه برخی از آنها مد نظر است.
گزینههای ( )2( ،)1و ( )3در مورد همۀ گیرندههای چش�ایی و بویایی صدق میکند ،اما چون گیرندههای چش�ایی از نوع یاختۀ عصبی نیس�تند ،گزینۀ ( )4فقط در مورد
گیرندههای بویایی صدق میکند که یاختههای عصبی حسی هستند.
 11 14 Bفقط مورد (ب) صحیح است .منظور الیۀ صلبیه است که در جلو به قرنیه که پردهای شفاف است ،میرسد.
الف) نادرست است .صلبیه عالوه بر ماهیچههای بیرونی و ارادی چشم با جسم مژگانی نیز از سمت داخل اتصال دارد که غیر ارادی هستند | .ب) درست
اس�ت .صلبیه بافت پیوندی و دارای رش�تههای پروتئینی زیاد اس�ت مثل رشتههای کالژن و االستیک میباش�د | .ج) نادرست است .صلبیه در نقطۀ کور در بخش عقبی
چشم دیده نمیشود | .د) نادرست است .صلبیه از بافت پیوندی است که فضای بین یاختههای آن زیاد است.
 21 15 Aدر صورت لرزش دریچۀ بیضی ،اولین اتفاق به دلیل اینکه پشت این پرده حلزون شنوایی قرار دارد ،لرزش مایع درون حلزون است (درستی گزینۀ (.))2
اس�تخوان چکش�ی چس�بیده به پردۀ صماخ است نه دریچۀ بیضی و قبل از دریچۀ بیضی قرار دارد (رد گزینۀ ( .))1گیرندههای گوش در انسان یاختۀ عصبی
نیستند (رد گزینۀ ( ))3و مژک یاختههای مژکدار بخش حلزونی خم میشود نه بخش دهلیزی (رد گزینۀ (.))4
الف) درست است .انشعابات سرخرگ ورودی از نقطۀ کور در مجاورت داخلیترین الیۀ چشم است | .ب) درست است .باالخره سال  98خط
21 16 C
بطالنی کشید بر این که زجاجیه ماده است؟ مایع است؟ پس چیه بابا!!! هیچی ،مادۀ ژلهای به صورت مایع شفاف در مجاور انشعابات رگ خونی است که در حفظ کرویت
چش�م نقش دارد | .ج) نادرس�ت اس�ت .ناحیۀ وسط عنبیه رنگین چشم سوراخ مردمک فاقد یاخته است و تغذیه نمیشود | .د) نادرست است .پردههای شفاف در جلوی
چشم نداریم .پردۀ شفاف قرنیه را داریم که انشعابات تا قرنیه نمیرسند.
ً
 11 17 Bپیامهای بینایی وارد شده به تاالموس مثال راست بخشی از چشم راست و بخشی از چشم چپ آمدهاند و پس از تقویت در تاالموس همگی به لوب پسسری
در نیمکرۀ راست مخ فرستاده میشوند.
 31 18 Aعدس�ی چش�م توسط رش�تههایی به نام تار آویزی به اجسام مژگاین متصل هستند .این اجس�ام ماهیچۀ صاف دارند و با اعصاب خودمختار در ارتباط هستند
(درس�تی گزینۀ ( ،))2به عنبیه که بخش رنگین اس�ت متصلند (درس�تی گزینۀ ( ،))1در مجاورت زاللیه هستند (درس�تی گزینۀ ( ))4ولی با شبکیه یا الیۀ داخلی چشم در
تماس نیستند (نادرستی گزینۀ (.))3
ً
 11 19 Bفقط مورد (ج) صحیح است .فقط یک لحظه دقت کنید که سؤال در مورد همۀ پریاختهایهاست نه فقط جانوران! پس در مورد گیاهان قطعا عبارات (الف)،
(ب) و (د) حذف میشوند ولی هر جانداری باید برای محرک خود گیرندۀ اختصاصی داشته باشد (درستی ج).
 22 20 Bموارد (الف) و (د) صحیح میباشند .بخش دهلیزی مخصوص کمک به تعادل بدن است.
الف) درس�ت اس�ت .گیرندههای مژکدار بخش دهلیزی ،دارای مژکهایی در تماس با مایع ژالتینی اطراف میباش�ند | .ب) نادرس�ت است .پیام وضعیتی
بدن توسط ماهیچههای اسکلتی ،زردپیها و کپسول مفصلی منتقل میشود | .ج) نادرست است .با حرکت مایع پیرامونی ابتدا مژکها خمش یافته و سپس پتانسیل عمل
و باز شدن کانال رخ میدهد | .د) درست است .بخش دهلیزی پیام خود را به مخچه در پشت ساقۀ مغز میدهد که مخچه نیز حاوی پردههای پیوندی مننژ میباشد.

فصل 3

پاسخهای تشریحی

دستگاه حرکتی

دستگاه حرکتی

فصل سوم

 41 1 Aاین تس�ت ش�اید هیچگاه در کنکور طرح نش�ود ولی شما باید دقت کنید که از هیچ خط کتاب نخوانده رد نش�وید .خب! بریم سروقت پاسخها! چون برخی از
اندامهای مصنوعی ،کارایی بس�یار باالیی دارند ،در حال حاضر در پاراالمپیکها ،برای ورزش�کاران اس�تفاده از اعضای مصنوعی قوانین س�ختگیرانه دارد( .سایر موارد خط
کتاب در اولین صفحۀ فصل میباشد).

B

نکته

 12 2فقط مورد (ج) نادرست است ،چون منظور سؤال اسکلت بدن است.

اسکلت انسان از استخوانها (الف) ،غضروفها (د) و مفاصل (ب) ایجاد شده است که به دو بخش مرکزی و محوری تقسیمبندی میشود ولی یاخته چند هستهای،
ً
مخصوص بافت ماهیچهای اس�کلتی اس�ت که مس�تقیما در ایجاد اس�کلت نقش�ی ندارد (البته یادت باش��ه که اس�کلت به همراه ماهیچه ،دس��تاگه حرکتی را ایجاد میکند).
این یاختهها در دوران جنینی از ادغام چند یاختۀ مجزا به وجود آمدهاند.

 23 3 Aاسکلت انسان دارای دو بخش محوری و جانبی میباشد .اسکلت محوری به صورت محور بدن قرار گرفته است و بخشی از آن یعنی استخوانهای قفسه سینه
از قلب و ش�شها محافظت کرده و بخش س�ر و س�تون مهرههای آن از مغز و نخاع حفاظت میکند .در این اس�کلت ،کمک در جویدن ،صحبت کردن ،شنیدن و کمی نیز
نقش در حرکات بدن از دیگر فعالیتهای آن است ولی اسکلت جانبی محافظت از دستها و پاها را بر عهده دارد و بیشرت در حرکات بدن نقش دارد.
 44 4 Bاسکلت محافظتکننده از نخاع (مرکز تنظیم انعاکس مثانه) ،همان استخوانهای انمنظم ستون مهرهها در اسکلت محوری میباشند که به همراه جمجمه و
دندهها ،از قلب (قس��مت اصلی دس��تاگه گردش خون) (رد گزینۀ ( ،))2ش�شها و مغز نیز محافظت میکنند .در این بخش از اسکلت محوری یعنی در ستون مهرهها،
اس�تخوان دراز وج�ود ن�دارد .اس�تخوانهای انتهایی س�تون مهرهها به اس�تخوانهای لگ�ن که در حرکت پاها نق�ش دارند ،مفصل میش�وند (رد گزین�ۀ ( .))3البته خود
استخوانهای موجود در دست و پا مربوط به اسکلت جانیب میباشند .در مورد رد گزینۀ ( )1دقت کنید که غضروف در مفاصل هر اسکلتی وجود دارد و همانند استخوانها
از نوع بافت پیوندی میباشد.
 45 5 Bب�ه جدول استخوانشناس�ی زیر مراجعه کنید (البته من خیلی به این مدل تس��تها اعتقادی ندارم چون ش�کل کتاب بهط��ور واضح مفاصل و اتصاالت
استخوانی را نمایش نداده است).

1

استخوانشناسی

استخوان

نوع

متصل به استخوانهای …

اسکلت

نوع مفصل

جمجمه

پهن

 8عدد دندانهدار به هم متصلند

محوری

ثابت

چهره

نامنظم

با مفصل ثابت به هم متصلند بهجز آروارۀ تحتانی

محوری

ثابت

کتف

پهن

بازو و ترقوه

جانبی

گوی و کاسه با بازو

ترقوه

دراز

جناغ و کتف

جانبی

ثابت

بازو

دراز

کتف و زندهای ساعد

جانبی

لوالیی با زند زیرین

زند زبرین

دراز

بازو و مچ دست

جانبی

متحرک

زند زیرین

دراز

بازو (آرنج) و کمی با مچ دست

جانبی

لوالیی آرنج با بازو

کف دست

دراز

مچ و بند انگشتان

جانبی

متحرک

بند انگشتان

دراز

کف دست و به همدیگر

جانبی

لغزنده متحرک

مچ دست

کوتاه

زند زبرین و کف دست

جانبی

لغزنده متحرک

دندهها

پهن

اغلب جناغ و ستون مهرهها

محوری

ثابت

جناغ

پهن

دندهها و ترقوه

محوری

ثابت

ستون مهرهها

نامنظم

به همدیگر و به تنه

محوری

ثابت و لغزنده

نیملگن

پهن

نیملگن و ران

جانبی

ثابت و گوی و کاسه

ران

درازترین

نیملگن و درشتنی

جانبی

لوالیی زانو

کشکک زانو

پهن

روی زانو

جانبی

ثابت

درشتنی

دراز

ران و مچ پا (قوزک داخلی)

جانبی

متحرک

نازکنی

دراز

درشتنی و مچ (قوزک خارجی)

جانبی

متحرک

مچ پا

کوتاه

ساق پا و کف پا

جانبی

متحرک لغزنده

کف پا

دراز

مچ و بند انگشتان

جانبی

متحرک

بند انگشتان

دراز

کف و بند انگشتان

جانبی

متحرک

شانه

 46 6 Cشکل (الف) استخوان نامنظم مهره و (ب) استخوانهای کوچک مچ دست میباشند .استخوانهای
مهره مربوط به اسکلت محوری و مچ دست مربوط به اسکلت جانبی میباشند و همانطور که میدانید ،اسکلت
جانبی در حرکت استخوانها نقش بیشتری از اسکلت محوری دارد.
گزینۀ ( :)1نخاع ،طناب عصبی پش�تی در مهرهداران اس�ت که فقط از گردن تا مهره دوم کمر ادامه
دارد ولی استخوانهای ستون مهرهها از مهره سوم کمر به پایین فاقد نخاع میباشند | .گزینۀ ( :)2استخوانهای
م�چ کوت�اه هس�تند ولی نامنظ�م نیس�تند | .گزینۀ ( :)3تبدیل مغز زرد به قرم�ز فقط در تنه اس�تخوان دراز و در
کمخونیهای شدید رخ میدهد.
B

نکته
B

نکته

 17 7فقط مورد (الف) نادرست است .بقیه را حفظ کنید واسه روز مبادا!!
جمجمه ،چهره ،ستون مهرهها ،دندهها و جناغ از اجزای اسکلت محوری هستند (دقت کنید که لکیهها درون حفرۀ شکمی در خارج از حفرۀ لگن قرار دارند).
 38 8موارد (ب)( ،ج) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند.

اس�تخوانهای اندام فوقانی ش�امل بازو ،زند زیرین و زبرین ،مچ دس�ت ،کف دس�ت و انگش�تان و
استخوانهای اندام تحتانی شامل ران ،کشکک زانو ،درشتنی و نازکنی ،مچ پا ،کف پا و انگشتان است
که به هرماه غرضوف و مفاصل آنها اجزای اس�کلت جانیب را تش�کیل میدهند ولی س�ایر اس�تخوانها در
اسکلت محوری یا مرکزی جای دارند.
غضروف بین مهرهها از اعضای اسکلت محوری میباشد.

 19 9موارد (ب)( ،ج) و (د) مطابقت ندارند .با دقت به جدول زیر پی به درستی یا نادرستی همه عبارات میبرید:

B

وظیفه

توضیح

پشتیبانی

استخوانها شکل بدن را تعیین میکنند و نیز چارچوبی را ایجاد میکنند تا ساختارها بر روی آن مستقر شوند (درستی الف).

حرکت

اتصال ماهیچههای اسکلتی به استخوانها و انقباض آن باعث انتقال نیروی ماهیچه به استخوان و حرکت آن میشود.

حفاظت اندامهای درونی

اسکلت استخوانی ،بخشهای حساسی مانند نخاع ،قلب ،مغز و ششها را احاطه میکند.

تولید یاختههای خونی

بسیاری از استخوانها دارای مغز قرمز هستند که این بافت یاختههای خونی را تولید میکنند (نادرستی ب).

ذخیره مواد معدنی

استخوانها محل ذخیره مواد معدنی مانند فسفات و کلسیم هستند (نادرستی ج).

کمک به شنیدن ،تکلم و اعمال دیگر

استخوانچههای کوچک گوش در شنیدن و استخوانهای فک در تکلم و جویدن نقش دارند (نادرستی د).

نکته

مغز زرد نیز از انواع مغز استخوان است ولی در تولید یاخته خونی نقش ندارد.

نکته

هر نوع مغز استخوان در تولید یاختههای خونی نقش ندارد.

 11 10 Bدر ش�کل م�ورد نظ�ر ال�ف = اس�تخوان بزرگ په�ن لگ�ن ،ب = اس�تخوان دندهها،
ج = استخوان نامنظم ستون مهرهها ،د = استخوان کوتاه کوچک مچ دست ،و = استخوان دراز بازو،
ه = استخوان ران دراز میباشد.

نکته

دق�ت کنی�د ک�ه در باف�ت اس�فنجی ه�ر اس�تخوانی ،میلهه�ا و صفح�ات حف�رهدار نامنظ�م
در بخ�ش اس�فنجی آن وج�ود دارد ولی ش��کل اس�تخوان ،فق�ط در برخی اس�تخوانها مثل مهرهها
از نوع نامنظم است.

 41 11 Bانهتای برآمده منظور سر استخوان دراز میباشد که فقط در استخوانهای (و) و (ه) یعنی بازو و ران مشخص شده است .بیشتر فضای سر استخوان دراز حاوی
بافت استخوانی اسفنجی با میلهها و صفحات حفرهدار میباشد.

نکته

در بافت اسفنجی هر استخوانی ،میلهها و صفحات حفرهدار وجود دارد ولی استخوان نامنظم به شکل استخوانهایی مثل ستون مهرهها گفته میشود.
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 11 12 Cمج�رای مرک�زی در بین بافت اس�فنجی تنه اس�تخوان دراز وج�ود دارد (و  -ه) .این مجرا در بالغین حاوی مغز زرد میباش�د ولی در اثر کمخونی ش��دید مثل
خونری�زی ش�دید ،کمب�ود اریتروپویتین ،فقر آهن و اس�ید فولیک ش�دید ،خرابی مخاط معده و کمکاری مغز اس�تخوان مغز زرد چربیس�از به مغز قرم�ز با قدرت تولید
گویچههای خونی تبدیل میشود.

موس لصف

نکته از زیست دهم به یاد دارید که هرگاه در ایجاد لخته یا انعقاد خون درپوش ایجاد شود ،یعنی بریدگی جزیئ بوده است ،پس کمخونی شدید برای تغییر مغز زرد استخوان
در فرد ایجاد نشده است.
 11 13 Bران درازترین استخوان بدن است که مربوط به اندام تحتاین و بخشی از اسکلت جانیب میباشد ،ولی استخوانچههای گوش میانی که کوچکترین استخوانهای
ً
بدن هستند ،در اسکلت محوری قرار دارند .ضمنا الزم به ذکر است که استخوانهای مچ در اسکلت جانیب ،کوتاهترین استخوانهای بدن محسوب میشوند.

نکته

استخوان بزرگ میتواند از نوع دراز (ران) یا پهن (لگن) باشد.

 11 14 Cهمۀ موارد نادرست میباشند( .در این تست باید به قید بسیاری توجه زیادی کنید!)
هر
استخوان دارای مغز
است.
نادرست
ب)
|
گیرد.
ی
م
انجام
هستند
الف) نادرست است .بیشرت حرکات بدن با کمک اسکلت جانیب که متعلق به دست و اپ
ِ
قرمز ،یاخته خونی ایجاد میکند ولی مغز قرمز در بس��یاری از اس�تخوانها وجود دارد | .ج) نادرس�ت اس�ت .مچ دست دارای استخوانهای کوتاه میباشد .سیستم هاورس
در تنه استخوان دراز و بخشهایی از سایر استخوانها وجود دارد | .د) نادرست است .همۀ انواع استخوانها دارای دو نوع بافت استخوانی فرشده و اسفنجی میباشند.

21 15 B

نکته

هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است ولی میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در استخوانهای مختلف متفاوت است.

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .اس�تخوانهای بدن اندازههای متفاوت از نوع کوچک در گوش میانی تا نوع بزرگ در لگن دارد | .گزینۀ ( :)3درست است .سطح
خارجی تنه اس�تخوان دراز ،بافت پیوندی دارد که همانند هر بافت پیوندی دیگری یاختههای آن ،مادۀ زمینهای آن را میس�ازند | .گزینۀ ( :)4درس�ت است .استخوانهای
دراز مثل ران و بازو در طول تنۀ خود ،بافت فشرده یا متراکم دارند که به صورت واحدهایی به نام سامانۀ هاورس قرار گرفتهاند.
 21 16 Bفقط عبارت (ج) نادرست است.
ش�کل بیانگر اس�تخوانهای هپن موجود در جمجمه انس�ان میباشد که با داش�تن لبههای دندانهدار به صورت مفصل اثبت در هم فرو رفتهاند.
مفصلهای ثابت مایع مفصلی و رباط و کپسول مفصلی ندارند (درستی الف) .در سطح درونی جمجمه ،مننژ سهالیهای وجود دارد که الیه خارجی
آن به سطح داخلی استخوان متصل میباشد .به یاد دارید که الیه خارجی بیشترین ضخامت را در بین الیههای مننژ دارد (درستی ب) .جمجمه
ً
در اسکلت محوری واقع شده است و برخالف اسکلت جانبی در حرکت نقش کمی دارد ولی نه اینکه اصال نقشی نداشته باشد (نادرستی ج).
21 17 B

نکته

س�امانۀ هاورس در بیش�تر قس�متهای تنه یا طول اس��تخوانهای دراز زند زبرین وجود دارد .در این س�امانه فقط ابفت پیوندی فرشده یا محکم وجود دارد (نادرس�تی
گزینۀ ( .))4در س�امانۀ هاورس ،اس�توانههایی هممرکز از یاختههای اس�تخوانی وجود دارد (نادرستی گزینۀ ( ))1که توسط مادۀ زمینهای از مواد آیل پروتئینی مثل کالژن و
مواد معدین احاطه شدهاند (درستی گزینۀ (.))2

نکته اعصاب و رگهای سامانۀ هاورس ،درون مجرایی در وسط هر سامانه وجود دارند .در هر سیستم یا سامانۀ هاورس فقط یک مجرا وجود دارد و ارتباط بافت زنده را با
بیرون برقرار میکند (نادرستی گزینۀ (.))3
 31 18 Aموارد (ب)( ،ج) و (ه) یعنی رگ خونی ،میلهها و صفحات حفرهدار و مغز استخوان در ساختار هر تیغۀ استخوانی سیستم هاورس وجود ندارد.

نکته هر تیغۀ اس�تخوانی در س�امانۀ هاورس ،از یاختههای اس�تخوانی ایجاد شده است که توس�ط مادۀ زمینهای از پروتئین و مواد معدنی کلسیمدار و کالژن احاطه شدهاند
ولی رگ خونی در مجرای مرکزی هر س�امانۀ هاورس قرار دارد (دقت کنید که س��ؤال لک س��امانۀ هاورس را نخواس��ته اس��ت ،بلکه یکی از اس��توانههای آن را خواسته
است .اگر لک سامانۀ هاورس مدنظر بود ،این سامانه حاوی رگ خونی نیز بود) .در انتها الزم به یادآوری است که میلهها و صفحات ویژۀ بافت اسفنجی میباشد.
 41 19 Cهمۀ موارد صحیح میباشند.

الف) درس�ت اس�ت .اس�تخوانها که نوعی بافت پیوندی هستند سبب حفاظت و پشتیباین بدن میشوند .دقت کنید که هر  6نوع بافت پیوندی (سست،

چربی ،خون ،رشتهای ،غضروف و استخوان) فضای بینیاختهای بیشتری از بافت پوششی دارند( .بافت پوششی فضای بینیاختهای کمی دارند).

ب) درست است.

نکته

سامانۀ هاورس ،مخصوص بافت استخوانی فشرده میباشد ولی در بافت اسفنجی وجود ندارد .در تنۀ استخوان دراز ،بافت اسفنجی به سطح درونی این سامانه متصل است.

ج) درس�ت اس�ت .یاختههای اس�تخوانی وظیفه تولید یا آزادسازی مادۀ زمینهای حاوی پروتئین (ماده آلی) و امالح کلسیم (مواد معدنی) به همراه رشتههای کالژن
دارند | .د) درس�ت اس�ت .رگها و اعصاب مس�ئول ارتباط بخش زنده استخوان با محیط بیرون هس�تند .اعصاب دارای بافت عصبی و پیوندی و رگها دارای بافت پیوندی
خون و جداره پوششی به همراه ماهیچهای میباشند.
 32 20 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند .منظور الیۀ خارجی تنۀ استخوان با بافت پیوندی رشتهای آن میباشد.

نکته بافت پیوندی رشتهای (محکم) فقط دور تنه استخوان دراز قرار دارد (نادرستی الف) که کاانلهایی برای عبور رگها و اعصاب ورودی و خروجی از استخوان دارد .این بافت
در پیراش�امه ،برونش�امه و میوکارد قلب وجود دارد ولی درونش�امه (آندواکرد) قلب ،فقط از بافت پوششی سنگفرشی ساده تشکیل ش�ده است (نادرستی ب) .انشعابات رگهای
ورودی از منافذ الیۀ پیوندی دور استخوان ،در مجرای هر سامانۀ هاورس و بین سامانهها وجود دارد و انشعابات انتهایی آنها تا سر استخوان و بافت اسفنجی ادامه مییابد (درستی ج).
در مورد عبارت (د) دقت کنید که سؤال در مورد بافت پیوندی رشتهای است نه استخوانی!

 22 21 Aدر ش�کل مقابل که اس�تخوان دراز ران را نش�ان میدهد( ،الف) س�ر اس�تخوان اس�ت که بیش�تر حاوی بافت اس�فنجی
با میلهها و صفحات استخوانی مغز قرمز میباشد ولی (ب) تنه استخوان را نشان میدهد که هم تیغههای موازی و مجرای مرکزی در
هر سامانۀ هاورس دارد و هم بافت اسفنجی دارد .هر دو قسمت حاوی بافت استخوانی هستند که نوعی بافت پیوندی است و فضای
بینیاختهای کمی ندارند.

نکته

در تن�ه اس�تخوان دراز ،مغ�ز اس�تخوان در مج�اری مرک�زی ه�اورس نمیباش�د بلک�ه در مج�رای مرک�زی بین حفرهه�ای بافت
اسفنجی آن میباشد.

 22 22 Bموارد (الف) و (د) در سامانۀ مورد نظر ،که همان سامانه یا سیسمت هاورس است و بیشتر فضای تنۀ استخوانهای دراز را پر کرده ،وجود ندارد.
نکته هر سامانۀ هاورس ،استوانههایی هممرکز از یاختههای استخوانی تکهستهای هستند (درستی ب) .در این سامانه ،مادۀ زمینهای از پروتئین و مواد معدنی مثل کلسیم
تشکیل شده است (درستی ج) .این سامانه ،فقط دارای یک مجرای حاوی رگ و اعصاب میباشد (نادرستی الف) .در مورد نادرستی عبارت (د) دقت کنید که این میلهها و
صفحات مربوط به بافت اسفنجی استخوان میباشند.

23 B

 22اعصاب و رگهای درون اس�تخوان ،س�بب ارتباط ابفت زنده اب

محیط بیرون یمش��وند .این اعصاب و رگها از بافت پیوندی خارجی در
تنه استخوان دراز وارد و خارج میشوند .انشعابات این عوامل در مجرای
مرک��زی ه��ر سیس�تم ه��اورس و در بین دو سیس�تم مجزا دیده میش�ود.
با توجه به ش�کل مقابل مش�اهده میکنید که انش�عابات رگهای خونی
میتوان�د ب�ه ص�ورت عرض�ی بی�ن دو سیس�تم ه�اورس ارتب�اط خونی
برقرار کند (نادرستی گزینۀ (.))1

نکته

اعصاب و رگها در تیغههای استخوانی سیستم هاورس پخش نمیباشند (درستی گزینۀ (.))2

نکته

رگهای خونی میتوانند همانند دیوارۀ حبابکها ،بافت سنگفرشی ساده داشته باشند (نادرستی گزینۀ (.))3

 32 24 Cموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .همۀ اس�تخوانهای بدن دارای بافتهای اس�تخوانی فش�رده (متراکم) و اس�فنجی (نرم) در مقدار و محل متفاویت میباشند| .
ب) درست است .در هر بافت پیوندی (غضروف ،استخوان و … ) یاختهها مسئول ساخت رشتهها و مادۀ زمینهای آن هستند | .ج) نادرست است .اعصاب و رگها در
مجرای مرکزی هر سامانۀ هاورس قرار دارند | .د) درست است .در ابتدای دوران جنینی استخوانها حاوی بافت نرم هستند و به تدریج با رسوب کلسیم سخت میشوند.
 12 25 Aبخش اسفنجی حاوی میلهها و صفحاتی دارای حفرات متعدد بوده ولی بافت استخوانی متراکم حاوی سیستمهای هاورس و تیغههای هممرکز میباشد.

نکته

رگ خونی هم در بخش اسفنجی و هم در بافت متراکم استخوان وجود دارد ولی سامانۀ هاورس در بخش اسفنجی وجود ندارد.

 32 26 Cسؤال در مورد مادۀ زمینهای استخوان است که موارد (الف)( ،ب) و (ج) در مورد آن نادرست است.
الف) نادرس�ت اس�ت .این عبارت در مورد اعصاب و رگهای اس�تخوان صحیح اس�ت | .ب) نادرس�ت است .کالژن قس�متی از مادۀ زمینهای نیست بلکه
رش�تههای پیوندی اس�ت که در بین یاختهها و مادۀ زمینهای قرار دارد | .ج) نادرس�ت اس�ت .میلهها و صفحات مربوط به بافت اس�فنجی اس�ت نه س�امانۀ هاورس! |
د) درست است .در انسان تا اواخر سن رشد ،یاختههای استخوانی به تولید مقدار زیادی مادۀ زمینهای میپردازند.
 32 27 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند .بافت پیوندی رشتهای روی تنه ماهیچهها و استخوان ران را میپوشاند .این بافت پروتئینهای ساختاری
کالژن و رشتههای کشسان مقاوم دارد.
عبارت (الف) در مورد بافت پوششی میباشد ،عبارت (ب) در مورد مادۀ زمینهای استخوان و رشتههای استخوانی است و عبارت (د) در مورد بافت پوششی صادق است
که روی غشای پایه قرار دارد .به همین دلیل این عبارات نادرست هستند.
32 28 B

نکته

استخوان درشتنی ،یک استخوان دراز است که طول یا تنه آن از خارج به داخل به ترتیب موارد زیر را دارد:
الف) بافت پیوندی که رگها و اعصاب از راه کانالهایی یا مجاری به بیرون ارتباط دارند (رد گزینۀ (.))1
ب) سامانۀ هاورس که به صورت استوانههای هممرکز از یاختههای استخوانی ،کالژن و مادۀ زمینهای پروتئیندار و مواد معدنیدار میباشند (نادرستی گزینۀ (.))2
ج) س�طح درونی تنه اس�تخوان دراز ،بافت اس�فنجی نرم و پر از مغز اس�تخوان در حفره بین یاختهها دارد که در بالغین بیش�تر از نوع مغز زرد میباشد (درستی گزینۀ ()3
و نادرس�تی گزینۀ ( .))4دقت کنید که بافت اس�فنجی داخل تنۀ اس�تخوان دراز ،حفراتی در بین میلهها و صفحات اس�تخوانی دارد که در فرد س�الم و بالغ حاوی مغز زرد
میباشد .این حفرات همان مجرای میانی تنۀ استخوان هستند.
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 32 29 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد مغز استخوان نادرست میباشند.

موس لصف

نکته مغز اس��تخوان همواره در ابفت اس��فنجی قرار دارد .دو نوع مغز اس�تخوان در بدن وجود دارد .مغز قرمز اس�تخوان که مسئول ساخت یاختههای خونی است (نادرستی
د) و در بین حفرات اس�فنجی اس�تخوانهای پهن و کوتاه و س�ر اس�تخوان دراز (مثل ران) وجود دارد .دیگری مغز زرد اس�تخوان است که بیشتر از چریب تشکیل شده
اس�ت .این مغز در مجرای مرکزی تنه (نادرس�تی الف) اس��تخوانهای دراز بالغین ولی در بخش اسفنجی که در سطح درونی سیستم هاورس میباشد قرار دارند .این مغز در
حفرات تشکیل شده در بین میلهها و صفحات استخوانی قرار گرفته است (درستی ج) .دقت کنید که اشکال در یاختههای کناری معده (نه یاختههای اصلی!) ،سبب
کمخونی و تغییر مغز زرد به قرمز میشود (نادرستی ب).
 23 30 Bموارد (الف) و (ج) در مورد غضروف نمیباشند .سر یا انتهای برآمدۀ استخوانهای دراز ،در سطح خارجی خود ابفت غرضویف دارد .از طرفی میدانید که همۀ
استخوانها در دوران جنینی ،ابتدا به صورت غرضویف بودهاند و از طرفی در نایژکها وجود ندارد .عبارات دیگر در مورد غضروف نمیباشند.
 23 31 Bران اس�تخوانی دراز میباش�د .در هر نوع اس�تخوانی ،مغز اس�تخوان چه قرمز و چه زرد درون بافت اس��فنجی قرار دارد .در استخوانهای دراز ،در تنه یا طول
اس�تخوان ،مغز زرد در مجرای مرکزی اس�تخوان در قس�مت حفرههای درون میلهها و صفحات بافت اسفنجی وجود دارد ولی در سر یا انتهای برآمدۀ آن ،در حفرات بافت
اسفنجی مغز قرمز قرار دارد .دقت کنید که تبدیل مغز زرد به قرمز فقط در تنۀ استخوان دراز و در شرایط خاص کمخونی شدید رخ میدهد.
 13 32 Bمنظور بافت پیوندی از نوع غرضوف میباشد که فقط در عبارت (د) ویژگی آن به عنوان یک بافت پیوندی به درستی بیان شده است.

نکته

چون در انیژکها بافت غرضویف وجود ندارد ،این مجاری تنفسی میتوانند با تنگ و گشاد شدن ،سبب کنترل ورود و خروج هوا شوند .غضروف در مفصلهای ثابت
مثل جمجمه که حاوی اس�تخوانهای پیش�انی ،آهیانه ،گیجگاهی و… است وجود ندارد (نادرستی ج) .فضای بینیاختهای اندک ویژۀ بافت پوششی است (نادرستی الف)
و در س�طح داخلی نای ،بافت پوش�شی به صورت مژکدار میباش�د (نادرس�تی ب) .یادتون باش�ه کلمۀ بافت با مادۀ زمینهای ،در جانوران ویژۀ بافت پیوندی است که 6
نوع مختلف دارد.

 33 33 Aبیماری مورد نظر ،کمخوین دایسشکل میباشد که هموگلوبین غیرعادی میسازد .در این افراد اشکال در مغز قرمز استخوان سبب تولید این ماده شده است.
همانطور که بارها گفتیم ،مغز قرمز در انتهای برآمدۀ استخوان ران و سایر استخوانهای پهن در حفرات بین صفحات و میلههای بافت اسفنجی قرار دارد.
 33 34 Bمنظور سؤال ،ستون مهرهها میباشد که فقط از استخوانهای نامنظم تشکیل شده است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .طن�اب عصب�ی نخ�اع ت�ا مه�رۀ دوم کمر وج�ود دارد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در زانو اس�تخوانهای دراز وج�ود دارد| .
گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .جمجم�ه و س�تون مهرهه�ا یک�ی از عوام�ل محافظتکنن�ده از مغ�ز و نخ�اع ب�ه عنوان بخ�ش مرکزی دس�تگاه عصبی انس�ان میباش�ند| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .این عبارت در مورد استخوانهای پهن جمجمه میباشد نه ستون مهرهها!
 13 35 Cموارد اول و دوم نادرست میباشند.
عبارت اول :نادرس�ت اس�ت .در ش�کل مورد نظر (الف) حفرههای بافت
اس�فنجی اس�ت که حاوی مغز قرمز اس�تخوان و رگهای خوین میباشد| .
عبارت دوم :نادرس�ت است( .ب) مجرای هاورس دارای رگهای خونی و
اعصاب میباشد که فاقد مغز استخوان است( .ج) بافت پیوندی رشتهای
دور استخوان و (د) مجراهایی میباشند که رگهای خونی و اعصاب از آنجا
وارد تنه استخوان شده است | .عبارت چهارم :درست است .اگر در شکل
دق�ت کنید انش�عابات رگها و اعص�اب آنها بین دو مج�رای هاورس دو
سامانه مجاور ارتباط خونی برقرار کرده است.

نکته

بافت اصلی استخوان ،غضروف ،خون ،چربی و پیوندی سست و رشتهای همگی از نوع پیوندی میباشند (درستی عبارت سوم).

 23 36 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .استخوانها در دوران جنیین (ابتدای تشکیل) به صورت بافت نرم هستند ولی در همان دوران جنینی ،دقت کنید در قبل از تولد ،به
تدریج با افزوده شدن نمکهای کلسیم و اثر هورمونها سختتر و استخوانی میشوند | .ب) نادرست است .یاختههای استخوانی ات اواخر سن رشد (نه تا هناگم بلوغ!)
کالژن و مادۀ زمینهای پر از پروتئین و کلس�یم ترش�ح میکنند( .مثالً بلوغ دختران در  9س��الگی ش��روع میشود ولی رشد تا س��الها بعد از آن ادامه دارد | ).ج) درست
است .با افزایش سن ،یاختههای استخوانی کمکار شده و از تولید مادۀ زمینهای و تراکم استخوان کاسته میشود | .د) نادرست است .تغییرات استخواین ات اپیان عرم وجود
دارد که تا اواخر سن رشد تراکم زیاد میشود ولی در ادامه در اثر بیحرکتی و یا افزایش سن این تراکم کم میشود.
 33 37 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباشد.
الف) نادرست است .از زمان تولد ات مرگ در اثر حرکات معمول بدن شکستگیهای میکروسکوپی بهطور پیوسته در استخوان ایجاد میشوند | .ب) درست
اس�ت .حرکات معمول بدن در شکس�تگی میکروسکوپی نقش دارند نه ماکروسکوپی | .ج) نادرست است .در شکستگیها یاختههای نزدیک محل شکستگی ،با تقسیم خود
سبب ترمیم استخوان میشوند | .د) درست است .با افزایش سن یا عدم ورزش و تحرک ،استخوانها ظریفتر و کمتراکمتر میشوند.
 33 38 Aالبته این تست بیشتر به فصل بعد ربط پیدا میکند ولی خب گوش کنید.

نکته افزایش هورمون غده پاراتیروئید ،سبب برداشتن کلسیم از بافت زمینهای استخوان شده که زیادی ترشح آن سبب پوکی و تخریب استخوان و باال رفتن کلسیم خون
میشود .از طرفی زیادی هورمونهای جنسی و کلسیتونین سبب رسوب کلسیم در استخوان و سفت شدن استحکام بافت استخوانی میشود.

 43 39 Cموارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .رگهای خونی اس�تخوان از کپسول تنه وارد میشوند و مسیر اس�توانههای هاورس را طی میکنند تا به مجرای هاورس برسند ولی در
کل تیغهها و هر قس�مت اس�توانه وارد نمیش�وند | .ب) درست اس�ت .مغز زرد که چربی زیادی دارد در مجرای مرکزی استخوانهای دراز در بین حفرههای اسفنجی را پر
میکند | .ج) درس�ت اس�ت .هورمونهای جنسی و کلسیتونین ،رسوب کلسیم را در اس�تخوان زیاد میکنند ولی برخالف آنها ،هورمون پاراتیروئیدی کلسیم خون را باال
میبرد و از مقدار مادۀ زمینهای استخوان میکاهد | .د) نادرست است .فعالیت بافت استخوانی در تمام طول عمر وجود دارد .این فعالیتها تا پایان سن رشد به صورت
افزاینده و بعد از آن به صورت کاهش یافته میباشد.
 14 40 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) اثری مخالف دارند.

نکته

کمبود هورمون جنس�ی و کلس�یتونین (هورمون غیریددار تیروئید) س�بب کاهش رسوب کلسیم در اس�تخوان و کاهش تراکم استخوان میشود ،پس در بین عبارات
باید مواردی که سبب افزایش تراکم استخوان میشود را انتخاب کنیم .زیادی ویتامین  Dو کلسیم غذا ،عدم مصرف الکل ،دخانیات و نوشابه گازدار ،ورزش زیاد ،تحرک
بدن و کاهش پاراتورمون ،تراکم استخوان و رسوب کلسیم در استخوان را زیاد میکند.

هورمونهای مؤثر بر مقدار کلسیم

کلسیتونین غدۀ تیروئید
هورمون پاراتیروئیدی

از آزاد شدن کلسیم مادۀ زمینهای استخوان جلوگیری میکند.
کلسیم خون را باال نمیبرد.
کلسیم را از استخوان جدا کرده و مقدار آن را در پالسما باال میبرد.

 24 41 Bدر شکل مقابل (الف) شکستگی یا ترک در استخوان ران وجود دارد که یک شکستگی میکروسکوپی
یا کوچک نمیباش�د .در این نوع شکس�تگی تقس�یم یاختههای اطراف در اس�تخوان ران پس از چند هفته سبب
بهبودی ناحیه میش�ود ولی قسمت (ب) لگن را نش�ان میدهد که بهطور پیوسته میتواند در اثر حرکات بدن
دچ�ار شکس�تگی میکروس��کویپ ش�ود و ب�ا چند روز تقس�یم توس�ط یاختهه�ای لگنی اط��راف آن بهب�ود مییابد
(نه یاخته آسیبدیده!!).
 24 42 Bعنصر مورد نظر کلسیم است که موارد (ب) و (ج) دربارۀ آن صحیح میباشند.
الف) نادرست است .جذب آهن و کلسیم فقط با انتقال فعال در لولۀ گوارش صورت میگیرد | .ب) درست است .کلسیم در انقباض ماهیچهها مؤثر است| .
ج) درست است .تنظیم کلسیم خون توسط هورمونهای آزاد شده از تیروئید و پاراتیروئید در گردن صورت میگیرد | .د) نادرست است .کانال مورد نظر سدیمی است.
24 43 A
نکته کمبود ویتامین  Dو کلسیم ،همانند مصرف دخانیات ،الکل و نوشیدنیهای گازدار ،رسوب کلسیم در استخوان را کاهش میدهند .پس ویتامین  Dدر مقدار مناسب
خود همانند هورمونهای جنسی و کلسیتونین سبب رسوب کلسیم در استخوان و سختی آن میشود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .هورم�ون پاراتیروئی�دی س�بب تجزی��ه ام�لاح کلس��یم ابف��ت زمین��های اس�تخوان میش�ود ن�ه تجزی�ه یاخت�ه اس�تخوانی!! |

گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .افزایش کلسیتونین با رسوب کلسیم در استخوان سبب کاهش کلسیم خون و افزایش سختی استخوان میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است.
افزایش وزن و ورزش ،سبب افزایش استحکام استخوانها میشوند.
 24 44 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) همانند عبارت مورد نظر نادرست است.

نکته

عبارت مورد نظر اندرست است چون جمجمه از چندین استخوان با مفصل ثابت و لبه دندانهدار ایجاد شده است و خود به تنهایی یک استخوان نمیباشد!!

الف) نادرس�ت اس�ت .بیش�تر مفصلها ،متحرک هس�تند و اس�تخوانهای آن قابلیت حرکت دارند .مفصلی که حاوی مایع مفصیل اس�ت و اس�تخوان دراز
ً
دقت کنید!! | ب) نادرس�ت اس�ت .در مفصلهای متحرک برخالف نوع ثابت ،رس اس�تخوان دارای غضروف میباش�د
دارد ،قطعا حرکت دارد (نه بیش��تر آنها!!)
(در مفصل ثابت ،غضروف وجود ندارد) | .ج) درس�ت اس�ت .کپس�ول ،رباط و زردپی مس�ئول کنار هم قرار دادن استخوانها در مفاصل متحرک هستند و همگی از بافت
پیوندی رشتهای (محکم) تشکیل شدهاند | .د) نادرست است .مفصلهای ثابت دارای کپسول پیوندی نمیباشند.
 14 45 Bسؤال در مورد غرضوف و مایع مفصیل میباشد که فقط عبارت (د) در مورد آنها صحیح است چون هر دو به بافت پیوندی متصل هستند .غضروف به بافت
پیوندی استخوان متصل است و مایع مفصلی هم با غضروف که نوعی دیگر از بافت پیوندی است،اتصال دارد.
نکته در مفاصل متحرک ،مایع مفصیل و س��طح صیقیل غرضوفها به اس�تخوانها این امکان را میدهد که س�الیان متمادی در مجاور هم حرکت کنند ،در حالی که گیرندۀ
وضعیتی در ماهیچۀ اس�کلتی ،کپس�ول رشتهای و زردپیها وجود دارد که هیچکدام س�ازندۀ مایع مفصلی نمیباشند (نادرستی الف) .مایع مفصلی بافت محسوب نمیشود
(نادرستی ب) .در الیۀ داخلی مجاری تنفسی بافت پوششی وجود دارد نه غضروف (نادرستی ج).
B

 34 46قس�مت مورد نظر کپس�ول رش�تهای با بافت پیوندی محک�م (همانند زردپی)

میباشد که به نگهداری دو استخوان در محل مفصل کمک میکند.
گزینۀ ( )1در مورد غضروف و مایع مفصلی ،گزینۀ ( )2در مورد بافت پیوندی رشتهای اطراف
اس�تخوان صحیح است نه کپس�ول رش�تهای و گزینۀ ( )4در مورد پیوندی سست و غضروف
صحیح میباشد.
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34 47 A

نکته

اس�کلت جانیب (دس��ت و پا) برخالف اس�کلت محوری در حرکات بدن نقش اصیل را ایفا میکند .در این اس�کلت بیش�تر مفاصل از نوع متحرک هستند چون باید در
حرکت کمک کند (مفصل بین دو نیملگن ثابت است( ).علت درستی گزینۀ (.))3

موس لصف

این اس�کلت دارای اس�تخوانهای دراز (ران) ،کوتاه (مچ) و پهن (کتف) و نوع نامنظم میباش�د که در تنۀ اس�تخوان دراز دارای س�امانۀ هاورس
میباشند (نادرستی گزینههای ( )2و (.))4

نکته

در مورد دلیل رد گزینۀ ( )1دقت کنید که اسکلت از استخوان ،غضروف و مفصل ایجاد میشود و در ساختار آن ،ماهیچه وجود ندارد.

 44 48 Bدر مفاصل متحرک ،دو استخوان توسط کپسول رشتهای ،رابط و زردیپ ماهیچهها در کنار هم نگه داشته میشوند ولی غرضوفها که سطح صیقیل دارند و مایع
مفصیل ،سبب تهسیل در حرکت آنها در کنار هم میشوند (دلیل درستی گزینۀ (.))4

ادامه غالف دور دستههای ماهیچهای است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .زردپی
حاوی بافت پیوندی با انواع مختلف رشتههای پروتئینی میباشد.
گزینۀ ( :)2نادرست است .کپسول رشتهای و سایر موارد
در بین عوامل فوق ،فقط رباطها فاقد گیرندۀ وضعیتی میباشند.
گزینۀ ( :)3نادرست است .رباط

 14 49 Bفرد (الف) مبتال به پوکی اس�تخوان اس�ت ولی فرد (ب) دارای استخوان طبیعی میباشد .پوکی استخوان
در اثر کمبود ویتامین  Dو یا کلس�یم در غذای روزانه ،مصرف نوش�یدنیهای الکلی و دخانیات با جلوگیری از رس�وب
کلس�یم در اس�تخوان رخ میدهد .زیادی ترش�ح هورمون غدد پاراتیروئیدی و کمبود کلس�یتونین خون (هورمون
ترشحی از غده تیروئید) و مصرف نوشابههای گازدار نیز میتواند سبب کاهش تراکم و پوکی استخوان شود (در فصل
بع��د میخوانی��د که غدۀ تیروئید به صورت س��پرمانند در جلوی نای و زیر حنجره قرار دارد ولی غدد پاراتیروئیدی در س��طح

پشتی این قسمت سپرمانند در اطراف نای و جلوی مری میباشند).

 35 50 Bموارد (الف) و (ج) عبارت را به درستی تکمیل نمیکنند.
دو استخوان در محل مفصل توسط رباط و زردپی (نادرستی الف) و کپسول رشتهای پیوندی (نادرستی ج) کنار هم قرار میگیرند که عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند ولی
فضای بینیاختهای کم مخصوص بافت پوششی میباشد و انعطاف زیاد نیز مخصوص غضروف و پیوندی سست است که جمله را در موارد (ب) و (د) درست تکمیل میکنند.
 35 51 Aاگر بخش صیقیل غرضوفها در اثر کارکرد زیاد ،ضربات ،آس�یبها و برخی بیماریها تخریب ش�ود و ترمیم درستی نشود ،میتواند باعث بیماریهای مفصلی
شود ولی سایر گزینهها در مورد غضروف نمیباشد.
 15 52 Cفقط مورد (ب) نادرست تکمیل میکند.

نکته

در مفاصل متحرک ،مایع مفصیل و غرضوف س�بب تس�هیل حرکات اس�تخوانها میشوند ولی کپسول رش�تهای ،رباط و زردپیها سبب نگه داشتن استخوانها در کنار
هم میشوند.

عبارت (الف) درست است و به ترتیب ماهیچۀ اسکلتی و رباط را معرفی میکند .عبارت (ب) درست است چون غضروف و مایع مفصلی برخالف زردپی ،در
اتصال دو استخوان و کنار هم قرار دادن آنها نقش ندارند .عبارت (ج) نادرست است چون رباط و کپسول رشتهای مدنظر است که هر دو در مفصل وجود دارند .عبارت
(د) نیز نادرست است چون مایع مفصلی و غضروف را معرفی میکند که هر دو در تسهیل حرکت مفصلها مؤثرند ولی در کنار هم قرار دادن استخوانها نقشی ندارند.
 45 53 Aدر شکل مقابل (الف) و (ب) مفصلهای ثابت جمجمه میباشند که توسط در هم رفتن لبههای دندانهدار
استخوانها ایجاد شدهاند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .بخ�ش (ال�ف) و (ب) مفص�ل میباش�ند و دو اس�تخوان را ب�ه ه�م متص�ل
میکنن�د ول�ی در زی��ر بخش (الف) ش�یار جداکننده دو لوب پیش�انی و آهیانه مخ قرار دارد که مرب�وط به بافت عصبی
میش�ود | .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .مرکز عصبی بینایی در لوب پس سری مخ میباشد که در مفاصل (الف) و (ب)
وجود ندارد .قس�مت (ب) اتصال دهنده اس�تخوانهای آهیانه به گیجگاهی میباش�د | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت.
اس�تخوانهای جمجمه هپن هس�تند و میلهها و صفحات حفرهدار اسفنجی دارند ولی از نوع استخوان نامنظم نیستند| .
گزینۀ ( :)4درست است .هر نوع استخوان دو نوع بافت فشرده و اسفنجی دارد.
 25 54 Bماهیچه سهسر بازو همانطور که از نام آن مشخص است در ناحیه بازو قرار دارد و به ماهیچه ذوزنقه که در پشت گردن است نزدیک میباشد .ماهیچههای
توأم و چهارسر به ترتیب در پشت ساق و جلوی ران پا قرار دارند و ماهیچه سینهای در قفسه سینه میباشد.

نکته

امیدوارم گول گزینۀ ( )3را نخورده باش�ید .دو ماهیچه حلقوی و مورب معده بس�یار به هم نزدیک میباش�ند ولی هر دو از ماهیچههای صاف هس�تند در صوریت که در

سؤال ماهیچه اسکلیت مدنظر طراح بوده است.

45 55 B

نکته

یاختههای اس�تخوانی همواره در حال تقس�یم میباشند .از طرفی شکستگیهای میکروس�کوپی بهطور پیوسته در بدن رخ میدهد و یاختههای نزدیک محل شکستگی
بهطور پیوسته با تقسیم به ترمیم مناطق شکسته میپردازند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .مفصلهای ثابت فاقد مایع مفصلی و غضروف میباش�ند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .بهطور کلی توده استخوانی زنان از مردان
کمتر میباشد .در زنان ،بعد از  50سالگی به دلیل یائسگی سرعت کاهش این توده در زنان از مردان بیشتر میباشد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .با افزایش سن تا اپیان
سن رشد یاختههای استخوانی پرکارتر و فعالتر میشوند ولی پس از آن فعالیت کمتری دارند.

 25 56 Cموارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .کمبود ویتامین  Dو کلس�یم ،همانند خوردن نوشیدنی الکلی و گازدار و مصرف دخانیات رسوب کلسیم در استخوان را کم میکند ولی
زیادی فعالیت غدد پاراتیروئید سبب تجزیه امالح کلسیمی استخوان میشود و در نهایت همگی سبب پوکی استخوان میشوند ولی مکانیسم انجام آنها متفاوت است| .
ب) درس�ت اس�ت .هر س�امانۀ هاورس از اس�توانههای هممرکز در بافت متراکم تش�کیل شده اس�ت که در مرکز آن یک مجرای هاورس دارای رگ و اعصاب وجود دارد| .
ج) درس�ت اس�ت .هورمونهای جنسی (استروژن ،پروژس��ترون زنان و تستوسترون مردان) ،هورمون کلسیتونین غده تیروئید و ویتامین محلول در چربی  ، Dسبب
رس�وب کلس�یم در استخوان شده و تراکم اس�تخوان را در مرد و زن باال میبرند | .د) نادرست است .تا اواخر سن رشد ،یاختههای استخوانی مادۀ زمینهای ترشح میکنند
ولی تغییرات استخوانی همواره در بدن وجود دارد.
 15 57 Aهمه موارد صحیح است.
الف) درس�ت اس�ت .تنه اس�تخوان دراز بافت متراکم (فشرده) و اس�فنجی دارد ولی انتهای برآمدۀ آن عالوه بر داشتن مقدار کمی از بافت فشرده ،حاوی
مقدار زیادی بافت اس�فنجی اس�ت | .ب) درست است .کپسول رشتهای پیوندی متراکم دور تنه استخوان ،مجراهایی در عرض سامانۀ هاورس برای عبور رگها و اعصاب
دارند | .ج) درست است .بیشتر مفاصل در بدن انسان از نوع متحرک هستند که در آنها غضروف و مایع مفصلی وجود دارد.
 15 58 Bمنظور تراکم تودۀ استخوانی است که عبارت (ب) در مورد آن صحیح است.
الف) نادرس�ت اس�ت .کمبود ویتامین  Dو کلس�یم در آن مؤثر اس�ت (نه آهن!) | .ب) درس�ت اس�ت .یاختههای اس�تخوانی تا اواخر سن رشد ،تودۀ
اس�تخوانی زیادی را ترش�ح میکنند | .ج)نادرس�ت است .تودۀ استخوانی فاقد یاخته است | .د) نادرست اس�ت .محیط بیوزن و کمتحرکی مقدار تراکم تودۀاستخوانی را
کم میکند.
 15 59 Cعبارات دوم و سوم صحیح میباشند.
در ش�کل مورد نظر س�ؤال( ،الف) پردۀ سازنده مایع مفصلی اس�ت( ،ب) غضروف پیوندی و (ج) کپسول مفصلی با
بافت پیوندی رشتهای میباشد.
عبارت اول :نادرست است .زردپیها و رباطها به همراه کپسول مفصلی به کنار هم ماندن استخوانها
در مفصل کمک میکنند | .عبارت دوم :درس�ت اس�ت .مایع مفصلی و س�طح صیقلی غضروف سبب لیز خوردن
آسان و اصطکاک کم آنها در سالیان متمادی میشود.
عبارت سوم :درست است.

نکته

گیرنده وضعیتی که مس�ئول ارس�ال پیام عصبی چگونگی قرارگیری اندامها و وضعیت بدن میباش�د در ماهیچه اس�کلتی ،زردپیها و کپس�ول مفصلی (بخش ج)

وجود دارند.

 36 60 Aدر ش�کل مورد نظر س�ؤال( ،الف) همان کپسول رشتهای و (ب) غش�ای تولیدکننده مایع مفصلی است و
همانطور که بارها اشاره شد ،مایع مفصلی و غضروف مفصلی سبب تسهیل حرکت استخوانها در مفصل میشوند.
 36 61 Bمنظ�ور گوش میانی اس�ت که در آن اس�تخوانهای کوچک گوش میانی در اس�کلت محوری به ش�نوایی
کمک میکنند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اس�تخوانها حفاظتکنن�ده و پش�تیبانیکنندۀ اندامه�ای ب�دن هس�تند و
برخالف ماهیچههای اس�کلتی ،یاختههای تکهس�تهای دارند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .س�تون مهرههای انسان
از اس�تخوانهای نامنظم تش�کیل شده اس�ت که همگی مغز قرمز دارند (مغز زرد حاوی چربی در تنه استخوان دراز
میباشد) | .گزینۀ ( :)4نادرست است .قسمت خارجی تنه استخوان دراز از بافت پیوندی رشتهای تشکیل شده است نه غضروفی!!
 46 62 Aمجرای هاورس و منافذ یا مجاری که در بافت پیوندی رش�تهای دور تنه اس�تخوانهای دراز وجود دارند همگی دارای رگهای خونی و اعصاب میباش�ند ولی
مجرای وسط استخوان دراز حاوی مغز استخوان و رگ خونی در حفرات بافت اسفنجی نیز میباشد.
 36 63 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) در مورد استخوانها که مدنظر سؤال است ،صادق میباشد.
الف) درست است .استخوان یک اندام است و از چند بافت ایجاد شده است | .ب) نادرست است .فقط ماهیچۀ اسکلتی از کرآتین فسفات انرژی میگیرد| .
ج) درست است .استخوانها ،چهار شکل پهن ،کوتاه ،دراز و نامنظم دارند | .د) درست است .در زیست دهم خواندید که مقدار و نوع رشتهها و مادۀ زمینهای انواع بافت
پیوندی با هم متفاوت است.
 26 64 Bموارد دوم ،سوم و چهارم نادرست میباشند.
عب�ارت اول :درس�ت اس�ت .ش�کلها ان�واع مفاص�ل محرک را نش�ان
میدهن�د که همگی کپس�ول مفصلی ،رباط و غضروف صیقل�ی دارند | .عبارت دوم:
نادرس�ت اس�ت .مفصل گوی  -کاس�های (الف) در همه جهات حرک�ت میکند ولی
مفص�ل (ب) لوالیی اس�ت و فقط در دو جهت حرکت دارد | .عبارت س�وم :نادرس�ت
است .محدودیت و مقدار حرکت مفصل لغزنده از همه بیشتر است و گوی و کاسهای
محدودیت کمتری دارد | .عبارت چهارم :نادرست است .همۀ این مفصلها متحرک
هستند و لبۀ دندانهدار مربوط به مفاصل ثابت مثل استخوانهای جمجمه است.
 36 65 Bمغز زرد در هنگام کمخونی ش�دید ،میتواند به مغز قرمز تبدیل ش�ود .مغز قرمز در س�اختار بافت اس�تخوانی اس�فنجی دیده میشود که از میلهها و صفحات
استخوانی ساخته شده است .سامانۀ هاورس که دارای تیغههای هممرکز است ،در بخش متراکم استخوان دیده میشود (رد گزینههای ( )1و ( .))2در زیر سطح خارجی
استخوان ران بافت متراکم است نه اسفنجی! (رد گزینۀ (.))4
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یتکرح هاگتسد
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1
 31 1 Bمنظور س�ؤال اس��تخوانها میباشد که مانند هر اندام دیگری از بافتهای مختلف تش�کیل شدهاند .دقت کنید که بافت استخوانی یک بافت پیوندی است
ً
ولی استخوان ،اندامی با بافتهای مختلف میباشد .مثال رگ خونی و عصبی با بافتهای مختلف دارد.

موس لصف

نکته در بدن انسان ،چهار نوع استخوان دراز (ران ،بازو و …) ،کوتاه (مچ دست و پا) و پهن (جمجمه ،جناغ و …) و نوع نامنظم در ستون مهرهها وجود دارد و دقت
ً
کنید که هر اس�تخوان بزرگی قطعا اس�تخوان دراز نیس�ت ،بلکه میتواند استخوان بزرگ پهنی مثل لگن باشد (اس��تخوان بزرگ و کوچک را در هر مورد چهار نوع استخوان
باال میتوان طبقهبندی کرد) (درستی گزینۀ ( .))1هر استخوان جزئی از یک اسکلت جانبی یا محوری است و از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده
است (درستی گزینۀ (.))2

نکته
عوامل درون بافت استخوانی

B

نکته

یاختههای استخوانی
فضای بینیاختهای

رشتههای پروتئینی
مادۀ زمینهای

کالژن
پروتئین
مواد معدنی (لکسیم و فسفات)

 42 2شکل یاخته استخوانی است که قدرت ایجاد پتانسیل عمل و تحریک شدن ندارد و فقط در پتانسیل آرامش به سر میبرد.
ایجاد پتانسیل عمل مخصوص یاختههای عصبی و ماهیچهای میباشد.

نکته یاختهه�ای اس�تخوانی قدرت س��اخت مادۀ زمین�های از مواد آلی (پروتئی��ن) و مواد معدنی (لکس��یم) را دارند
(رد گزین�ۀ ( .))1درون هس�تۀ آنه�ا  46کروموزوم و تعداد زی�ادی ژنهای مختلف وجود دارد و قدرت تقس�یم و ترمیم
شکس�تگیهای یاختهه�ای کناری خود را دارند (رد گزینۀ ( .))3این یاخته در هنگام تقس�یم خ�ود مانند هر یاختۀ جانوری
ب�رای تقس�یم سیتوپالس�م خ�ود به تولید حلق�ۀ انقباضی از جن�س اکتین و میوزین میپ�ردازد که در فص�ل  6میخوانید
(رد گزینۀ (.))2
 23 3همۀ موارد نادرست هستند.

C

الف) نادرست است .دقت کنید که سامانۀ هاورس فقط بافت استخوانی فشرده (متراکم) دارد ولی بخش دروین تنه استخوان دراز ،حاوی بافت اسفنجی

است که به سامانۀ هاورس متصل است ولی جزء سامانۀ هاورس نیست | .ب) نادرست است .خارجیترین قسمت رس برآمده استخوان ران مانند استخوانهای دراز دیگر
از بافت پیوندی غرضویف ایجاد ش�ده اس�ت و س�ایر قسمتهای آن بافت اسفنجی دارد | .ج) نادرست است .مغز اس�تخوان همواره در هر قسمت استخوانی در حفرههای
بافت اسفنجی وجود دارد | .د) نادرست است .کمخونی شدید میتواند سبب تغییر مغز زرد ذخیرهکنندۀ چربی به مغز قرمز گویچهساز شود.
 44 4گزینههای ( )2( ،)1و ( )3در همۀ استخوانها وجود دارد ولی تبدیل مغز زرد به قرمز فقط مخصوص تنۀ استخوانهای دراز میباشد.

A
B

نکته

25 5

آس��یب جدی در یاختههای کناری مخاط معده ،س�بب عدم تولید فاکتور داخیل ش�ده و با کمبود ویتامین  B12س�بب کمخوین ش��دید در فرد میشود .در کمخونیهای

ش�دید ،مغز زرد اس�تخوانها که در بخش اسفنجی طول یا تنه اس�تخوانهای دراز وجود دارند و دارای چربی زیادی میباشند به مغز قرمز تبدیل میشوند تا مقدار ساخت
گویچه قرمز را افزایش دهند .این یاختههای کناری معده قدرت تولید اسید معده یا  HCLنیز دارند ولی آنزیم گوارشی ترشح نمیکنند.
در گزینۀ ( )4دقت کنید که مغز استخوان در بافت اسفنجی قرار دارد نه متراکم!
 16 6 Bفقط مورد (ج) صحیح است.
الف) نادرس�ت اس�ت .در منطقه گردن ،غدد تیروئید و اپراتیروئید وجود دارند .هورمونهای پاراتیروئیدی س�بب برداش�ت کلس�یم اس�تخوان ولی هورمون
کلسیتونین غده تیروئید سبب رسوب کلسیم در استخوان میشوند | .ب) نادرست است .هورمون جنسی و کلیستونین با افزایش کلسیم استخوان ،مانع پوکی استخوان
میشوند | .ج) درست است .دخانیات و الکل و نوشابههای گازدار برخالف هورمونهای جنسی و کلسیتونین در پوکی استخوان نقش دارند.
 17 7 Cموارد (ج) و (د) صحیح میباشند .متن سؤال در مورد غرضوف و مایع مفصیل میباشد.
الف) نادرست است .سطح صیقلی مخصوص غرضوف است (نه استخوانها!) که به همراه مایع مفصیل
سبب حرکت استخوانها میشود | .ب) نادرست است .هم غضروف و هم استخوان قدرت ترمیم دارند و بافت پیوندی
با قدرت تقسیم یاختهای دارند | .ج) درست است .پردۂ مفصیل که مایع مفصلی را میسازد در زیر کپسول رشتهای قرار
دارد | .د) درست است .غضروف و مایع مفصلی در محل مفصل در مجاورت هم قرار دارند و به هم متصل هستند.

 38 8 Bدر انتهای برآمدۀ استخوان ران ،بیشتر فضا را بافت استخوانی اسفنجی پر کرده است که حفراتی نامنظم در بین میلهها و صفحات استخوانی دارد .این حفرات
هممرکز نیس�تند (نادرس�تی گزینۀ ( ))1و توس�ط رگها و مغز اس�تخوان پر شده است .مغز استخوان در این قس�مت حاوی یاختههای بنیادی میلوئیدی ،لنفوئیدی و …
میباشد (درستی گزینۀ ( .))3از طرفی در تنۀ استخوان ران ،بیشترین فضا را بافت مرتاکم اشغال کرده است که فاقد مغز استخوان بوده و مادۀ زمینهای آن حاوی پروتئین
و مواد معدنی میباشد (نادرستی گزینههای ( )2و (.))4

 49 9 Aمنظور سؤال ویتامین  Dو کلسیم غذا میباشد که کلسیم برخالف ویتامین  Dولی به همراه ویتامین  ،Kدر انعقاد خون سبب تبدیل پروترومبین به ترومبین میشود.
گزینۀ ( :)1ای�ن عب�ارت در م�ورد ویتامی�ن  Aصحیح اس�ت | .گزینۀ ( :)2در کبد ،آه�ن و برخی ویتامینها ذخی�ره میش�ود | .گزینۀ ( :)3ویتامین مورد نظر
گزینۀ ( )3فولیک اسید و  B12میباشند که از خانوادۀ  Bو محلول در آب میباشند.
 41 10 Cغرضوف در محل مفصلهای متحرک ،حاوی س�طح صیقلی میباشد .در زیست دهم به یاد دارید که دیوارۀ
حنجره ،غضروفهایی دارد که مجرای عبور هوا را باز نگه میدارد.
گزینۀ ( :)1منظور بخش اول غضروف است ولی بافت غذا دهنده همواره مویرگ و از نوع پوششی میباشد.
| گزینۀ ( :)2منظ�ور کپس�ول مفصل�ی اس�ت که مان�ع اصطکاک نمیش�ود | .گزینۀ ( :)3ب�ا توجه به ش�کل کتاب ،پردۀ
ترشحکنندۀ مایع مفصلی از دو انتهای خود به غضروف دو استخوان در محل مفصل متصل است.

 16 66 Bموارد (الف) و (د) نادرست تکمیل میکنند (علت نادرست بودن هر دو جمله ،قید «بسیاری» است چون این دو جمله در مورد همۀ ماهیچهها صدق میکنند).
الف) نادرس�ت اس�ت .خیلی به متن عبارت دقت کنید چون گولزننده اس�ت! بس��یاری از حرکات بدن انس�ان در اثر انقباض ماهیچهها رخ میدهد ولی در
حقیقت همۂ حرکات ماهیچهها در اثر انقباض آنها رخ میدهد | .ب) درست است .بسیاری از ماهیچههای اسکلتی بدن به صورت جفت باعث حرکت اندامها میشوند
چون ماهیچه فقط قابلیت کشیدن دارد نه هل دادن! | ج) درست است .بسیاری از ماهیچههای اسکلتی به استخوان متصلند و با انقباض خود فقط میتوانند استخوانی را در
جهت خاص بکشند ولی هل نمیدهند .در حقیقت بهجز برخی ماهیچههای اسکلتی مثل اسفنکترهای خارجی مخرج ،بندارۀ خروج ادرار و … در سایر موارد ماهیچههای
اسکلتی سبب حرکت استخوان میشوند | .د) نادرست است .هر انقباض ارادی یا غیر ارادی ماهیچۀ اسکلتی تحت کنترل پیام تحریکی اعصاب پیکری صورت میگیرد.
16 67 B

نکته س�اعد دس�ت با انقباض ماهیچه دوس�ر بازو ،به س�مت باال کشیده میشود و با انقباض ماهیچه سهسر به س�مت پایین برمیگردد .در پا نیز وظیفۀ ماهیچهها متقابل
است .در اثر انقباض ماهیچه چهارسر جلوی ران ،ساق پا به باال میآید و با انقباض ماهیچه اسکلتی دوسر عقب ران به پایین میرود.
نکته دقت کنید که در انس�ان ،چهار ماهیچۀ دوس�ر وجود دارد .دوتا ماهیچۀ دوس�ر بازو که در جلوی بازو برای باال آوردن س�اعد میباش�د و دوتا ماهیچۀ عقب ران برای
پایین آوردن ساق پا میباشد.
 26 68 Bبا انقباض ماهیچه دوسر جلوی بازو ،ساعد به سمت بازو کشیده میشود و با این حرکت مچ دست نیز به سمت باال میآید و به بازو نزدیک میشود.
گزینۀ ( :)1نادرست است .از همین ابتدای تستهای ماهیچه به خاطر داشته باشید که عصب ،فقط وظیفۀ تحریک کردن ماهیچه را دارد و برای به استراحت
درآمدن ماهیچه ،فقط کافی اس�ت که پیام تحریکی به آن صادر نش�ود (فکر کنم دیگه از این نکته خس��ته ش��ده باش��ید ولی رمز موفقیت ،تکرار است) | .گزینۀ ( :)3نادرست
اس�ت .در انعکاس عقب کش�یدن دس�ت ،ماهیچه دوس�ر جلو بازو تحریک و ماهیچه سهس�ر پشتی بازو به اس�تراحت درمیآید ولی دقت کنید که این مسیر یک انعکاس
نخاعی است و با مغز ارتباطی ندارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .زردپی ماهیچههای ساق پا به ماهیچههای مچ پا (آشیل) و درشتنی متصل میشود ولی زردپیهای
ماهیچههای سرینی به لگن و ران متصل میشوند (محل استخوانها و ماهیچههای روی آنها را از شلک کتاب حفظ کنید).
 16 69 Aانعکاسها پاسخ غیر ارادی ماهیچههای بدن به اعصاب هستند .در انعکاس دست که در سؤال مطرح شده است ،انقباض ماهیچۀ اسکلتی دوسر جلوی بازو،
تحت تأثیر اعصاب پیکری ،ساعد را باال برده و به بازو نزدیک میکند .از فصل  1به یاد دارید که ماهیچههای اسکلتی توسط اعصاب پیکری و ماهیچههای صاف و قلبی
با اعصاب خودمختار تحریک میشوند.

ً
نکته
دق�ت کنی�د که هر انعکاس�ی در اثر انقباض ماهیچههاس�ت ولی همگ�ی تحت کنترل اعصاب پیکری نمیباش�ند .مثلا انعکاس تخلیۀ مثانه تح�ت کنترل اعصاب
خودمختار و اثر بر ماهیچههای صاف میباشد.
 17 70 Bفقط مورد (ب) عبارت را به نادرستی تکمیل میکند.

نکته از کتاب زیست دهم به یاد دارید که وقتی سیاهرگی از کنار ماهیچه اسکلتی رد میشود ،اگر انقباض آن ماهیچه با افزایش حجم (کوتاه شدن طول) باشد ،باعث
وارد کردن فشار به دیواره کماستحکام سیاهرگ کناری شده و سبب تنگ شدن آن ،افزایش فشار خون و سرعت خون در آن سیاهرگ میشود و به این ترتیب میتواند به
جریان خون سیاهرگی کمک کند (ماهیچه توأم برخالف دلتایی در پا وجود دارد).
نکته دق�ت کنی�د ک�ه در انقب�اض ماهیچ�ۀ اس�کلتی ،طول س�ارکومر و بخ�ش روش�ن آن کوتاه میش�ود ولی ط�ول رش�تههای پروتئینی و بخش تی�ره آن تغیی�ر نمیکند
(درستی الف ،ج و د).
 37 71 Aب�ا توجه به ش�کل به راحتی گزینۀ ( )3را تش�خیص میدهید .شکلشناس�ی یک�ی از آرمانهای
زیستشناسی است.
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17 72 A

نکته س�یاهرگهایی که در ناحیه دس�ت ،پا و مناطق زیر قلب قرار دارند وقتی از البهالی ماهیچه رد ش�وند ،انقباض ماهیچه و فش�ار به سیاهرگ سبب باز شدن دریچههای
النه کبوتری آنها و جریان خون سیاهرگی به سمت قلب میشوند (در این تست هر چهار ماهیچه مربوط به اندامها میباشند).

موس لصف

گزینۀ ( :)2ماهیچۀ (الف) دلتایی است ولی در انعکاس عقب کشیدن دست ماهیچههای دوسر و سهسر بازو نقش دارند | .گزینۀ ( :)3ماهیچهای به نام دوسر
(د) در جلوی بازو و پشت ران وجود دارد ولی ماهیچه توأم (ب) فقط در پشت ساق پا قرار دارد | .گزینۀ ( :)4در بدن ،چهار ماهیچه دوسر وجود دارد دو تا در جلوی بازوها
و دو تا در پشت رانها ولی سایر ماهیچهها مشخص شده به تعداد دو تا در بدن وجود دارند.
 17 73 Bانقباض ماهیچه دوس�ر در جلوی بازو ،س�بب نزدیک شدن ساعد به بازو میشود که این ماهیچه به کتف و
زند زبرین متصل است ولی دقت کنید که سؤال در مورد ماهیچه متقابل آن میباشد که ماهیچه سهسر عقب بازو است.
این ماهیچه در پشت بازو به کتف و استخوان زند زیرین متصل میباشد.

نکته

در متن س�ؤال دقت کنید که مادۀ زمینهای ویژۀ بافت پیوندی میباش�د که در زردپی اتصال دهندۀ ماهیچهها به
استخوان به صورت رشتهای (متراکم) وجود دارد.

 37 74 Bدر بین ماهیچههای اسکلتی ،فقط تعداد کمی مثل بندارۀ مخرج به استخوان متصل نمیباشد و زردپی ندارد.
گزینۀ ( :)1بسیاری از ماهیچهها هر دو نوع تار کند و تند را دارند | .گزینۀ ( :)2خونرسانی به هر ماهیچۀ اسکلتی با تنظیم ماهیچۀ صاف دیوارۀ سرخرگهای
کوچک و اعصاب خودمختار صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)4کنار هر ماهیچۀ اسکلتی درون دستها ،پاها و زیر قلب ،سیاهرگهایی واجد دریچههای النه کبوتری است.
 17 75 Bاغلب حرکات ارادی بدن و حفظ حالت قائم بدن به اتصال ماهیچه اسکلتی به استخوان ربط دارد .حرارتزایی ماهیچهها در اثر هیدرولیز  ATPو کنترل بلع
با تنظیم عصبی صورت گرفته و به اتصال آنها به استخوان ربطی ندارد.
 27 76 Aیاختههای ماهیچههای مخطط اسکلتی مثل سهسر بازو و سرینی ساختار مخطط یکسان دارند و پس از تولد قدرت تقسیم سیتوپالسم ندارند ولی رشد حجمی
دارند در حالیکه قبل از تولد از ادغام هر چند یاخته مجاور یک یاخته چند هس�تهای ایجاد کردهاند .این یاختهها در دوران جنینی ،تقس�یم هس�ته (میتوز) و سیتوپالس�م
دارند و سپس با هم ادغام میشوند.
 17 77 Aبا توجه به جدول زیر میتوانید به راحتی به پاسخ گزینۀ ( )1برسید.
وظیفه

توضیح

حرکات ارادی

ماهیچهها با اتصال به استخوانها باعث ایجاد حرکت ارادی میشوند.

کنترل دریچههای بدن

ماهیچههای اسکلتی نوعی کنترل ارادی برای دهان ،مخرج و پلکها ایجاد میکنند.

حفظ حالت بدن

ماهیچهها با اتصال به استخوانها و انقباض خود باعث اتصال استخوانها به هم و نگهداری بدن به صورت قائم میشوند.

ارتباطات

حرکات ماهیچههای اسکلتی امکان بیان مطالب با نوشتن ،رسم و ایجاد حاالت چهره برای نشان دادن احساسات مختلف میشوند.

حفظ دمای بدن

فعالیتهای سوختوساز در یاختههای ماهیچهای باعث ایجاد گرمای زیادی میشود که میتواند در حفظ دمای مناسب بدن اثرگذار باشد.

 27 78 Bقید «برخالف» در عبارت (د) نادرس�ت اس�ت ،چون هر دو به اس�کلت جانیب متصل هستند و از طرفی در عبارت (ج) نیز ماهیچۀ دلتایی به اسکلت محوری
متصل است که در حرکت نقش زیادی دارد.

نکته اس�کلت جانبی مربوط به دس�ت و پا میباش�د که بیش�تر برای حرکت جاندار است .ماهیچههای دلتایی ،توأم ،دو ،سه و چهارسر مربوط به دست و پا و اسکلت جانبی
هستند ولی اسکلت محوری شامل مغز ،ستون مهرهها و قفسه سینه و کمر میباشد .ماهیچه ذوزنقهای و سینهای به ماهیچههای سر و گردن در این اسکلت متصل است
که در حرکت بدن نقش زیادی ندارند (درستی الف و ب).
 27 79 Aکپسول کلیه از بافت پیوندی رشتهای است که فقط عبارت (ب) یعنی مری فاقد این بافت محکم در سطح خارجی خود میباشد .در این بخش بافت پیوندی
سست وجود دارد.

نکته

الیههای مختلف لوله گوارش حاوی بافت پیوندی سس��ت میباش�ند ولی اطراف ماهیچهها (الف) ،تنه اس�تخوان دراز (ب) ،یاختههای میوکارد (ج) ،اس�کلت فیبری
دریچههای قلبی ،کپسول رشتهای ،کپسول کلیه ،رباط و زردپیها همگی بافت پیوندی رشتهای دارند.

 38 80 Cفقط عبارت (الف) و (ب) صحیح میباشند (منظور سؤال ماهیچههای اسلکتی میباشند که تحت کنترل اعصاب خودمختار قرار نمیگیرند).
الف) درس�ت اس�ت .در یک ماهیچه اس�کلتی ،تارها درون ابفت پیوندی قرار دارند که آنها را کنار یکدیگر نگه میدارد | .ب) درس�ت است .اسکلت فیبری
میوکارد و غالف دور دسته تارهای ماهیچهای از نوع بافت پیوندی رشتهای میباشند.
ج) نادرست است.

نکته

زردپیهای هر ماهیچه از دو طرف به دو استخوان متفاوت متصل میشوند.

د) نادرس�ت اس�ت .اس�تخوانها به تار ماهیچهای متصل نیس�تند بلکه توسط زردپی به کل ماهیچه متصل هس�تند .پس در انقباض ماهیچه ،تغییر کوتاه در خود ماهیچه

سبب جابهجایی زیاد استخوانهای متصل به آن میشود (نه تغییر کوتاه در هر تار ماهیچهای).

 48 81 Bغالف پیوندی دور دس�ته تارهای ماهیچهای و بافت ماهیچهای در بخش هادی قلب انس�ان دارای ژن ،پروتئینسازی و متابولیسم میباشند ولی غشای پایه،
کوتیکول گیاهان و یاختههای مرده فاقد متابولیس�م و فعالیت زیس�تی هس�تند( .الیه مخاطی لولۀ گوارش و تنفس برخالف غش��ای پایه دارای یاخته بافت پوششی و
پیوندی میباشد).

 48 82 Bهمه موارد درست هستند یعنی نادرست نمیباشند.
الف) درس�ت اس�ت .اسکلت بدن شامل اس�تخوانها ،مفاصل و غضروفها هستند .ماهیچهها از اعضای اسکلت نیستند ولی به اسکلت تکیه دارند و سبب
حرکت بدن میش�وند .البته ماهیچه به همراه اس�کلت همگی دس�تگاه حرکتی را ایجاد میکنند | .ب) درس�ت اس�ت .زردپیها که بافت پیوندی رش�تهای هستند ،نیروی
انقباض ماهیچه را به اس��تخوان که خود نوعی بافت پیوندی دارد ،منتقل میکند | .ج) درس�ت اس�ت .س�طح خارجی استخوان دراز و ماهیچهها از بافت پیوندی رشتهای
پوشیده شدهاند | .د) درست است .در همه استخوانها سطح درونی آنها در سر و تنه استخوان دراز و داخل استخوانهای پهن و کوتاه از بافت اسفنجی به وجود آمدهاند.
18 83 A

نکته غالف پیوندی ماهیچه توأم حاوی یاختههای تکهس�تهای و ژن فعال کالژنس�از میباش�د ولی یاختههای چند هستهای مخصوص بافت ماهیچهای اسکلتی میباشد
که ژن تولید کالژن را به صورت غیرفعال دارند (حتماً میدانید که فضای بینیاختهای اندک ،ویژۀ بافت پوششی است).
28 84 A

نکته

تار ماهیچهای همان یاخته ماهیچهای اس�ت ،پس درون یاخته ،اتر وجود ندارد .درون هر یاخته ماهیچۀ اس�کلتی ،چند هس�ته ،چندین نوار موازی یا تارچه وجود دارد که
اطراف هر تارچه را شبکۀ آندوپالسمی پرکلسیم به همراه تعدادی میتوکندری و سایر اندامکها احاطه کردهاند.

 48 85 Bدر ش�کل (ال�ف)( ،ب) و (ج) به ترتی�ب زردپی ،غالف پیوندی دور یک دس�ته تار
ماهیچهای و یک تار ماهیچهای مخطط میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .بی�ن هر دو ت�ار ماهیچهای ،بافت پیون�دی وجود دارد
ولی غالف روی دس�ته تارهای ماهیچهای از نوع پیوندی اس�ت که دور هر دس�ته را احاطه کرده
است .زردپی نیز از بافت پیوندی رشتهای اطراف دسته اترهای ماهیچهای در دو انتهای ماهیچه
ایجاد ش�ده اس�ت (در ضمن دقت کنید که یاختۀ (الف) خود از بافت ماهیچهای اس��ت)| .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .زردپی نیروی انقباضی تارهای ماهیچهای (ج) را به استخوان منتقل
میکند((ب)مع��رف غالف دور تارهاس��ت که قدرت انقباض ندارد) | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت
اس�ت .هر تار ماهیچهای یاختهای اس�ت که در دوران جنیین (نه نوزادی!) از جوش خوردن
چند یاخته مجاور هم ایجاد ش�ده اس�ت | .گزینۀ ( :)4درست است( .الف) و (ب) بافت پیوندی
و (ج) بافت ماهیچهای میباشد.
 48 86 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) درست است .مفصلهای متحرک از جمله لوالیی توسط کپسول رشتهای پوشانده شدهاند و دارای غضروف و مایع مفصلی هستند | .ب) درست است.
عالوه بر غالف پیوندی دور هر دسته از تار ماهیچهای ،بافت پیوندی سست نیز در فاصله هر تار با تار دیگر وجود دارد | .ج) نادرست است .اترچههای ماهیچهای را شبکۀ
آندوپالس�می و اترهای ماهیچهای را بافت پیوندی احاطه کردهاند .البته هر دس��ته اتر را غالف پیوندی احاطه کرده اس�ت | .د) درس�ت است .مفاصل غضروفدار متحرک
هستند و مفاصل متحرک دارای مایع مفصلی میباشند.
 38 87 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت تکمیل میکنند .تقس�یم هس�ته در یاخته اس�تخوانی قبل و بعد از تولد به همراه تقسیم سیتوپالسم صورت میگیرد ولی در
یاخته ماهیچۀ اسکلتی قبل از تولد تقسیم هسته و سیتوپالسم انجام میشود ولی به ازای هر چند یاخته بعد از ادغام آنها یک یاخته چند هستهای ایجاد میشود ولی بعد
از تولد این یاختههای ماهیچهای در ماهیچه اسکلتی با افزایش حجم رشد میکنند (درستی د).
الف) نادرست است .این استخوانها هستند که در ابتدای جنینی بافت پیوندی نرم و سپس سخت میشوند | .ب) نادرست است .مدت تبدیل بافت نرم
ً
اس�تخوانی به س�خت تدریجی و در مدت تقریبا چند ماهه و طوالنی جنینی میباش�د | .ج) نادرست است .در دوران جنینی هر چند یاخته ماهیچهای پس از تقسیم هسته،
به یک یاخته تبدیل میشوند.
 38 88 Aدر هر اترچه ،واحدهای تکراری به نام س�ارکومر وجود دارد که به همراه رش�تههای پروتئینی
خود ،به تار ظاهری مخطط میدهد.
نکته تارهای ماهیچهای موجود در یک دس�ته ماهیچ�های همانند تارچههای موجود در یک تار ماهیچهای
به صورت موازی و در طول همدیگر قرار گرفتهاند (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2در هر دسته تار ماهیچهای ،دو نوع بافت پیوندی و ماهیچهای به همراه رگهای خونی (بافت

پوشش��ی) وجود دارد | .گزینۀ ( :)4علت مخطط یا خطخطی بودن تار ماهیچهای را هم به س�ارکومرهای
تارچهها و هم به دو نوع رشتۀ پروتئینی متشکل از اکتین و میوزین میتوانید نسبت دهید.
38 89 B

نکته

در ماهیچه اس�کلتی ،فاصلۀ دو خط  ،Zس�ارکومر یا واحد انقبایض میباش�د .در بین گزینهها دقت کنید که ماهیچه ش�کمی و بنداره ابتدای مری از نوع ماهیچه مخطط
اسکلتی هستند ولی ماهیچههای صاف مثل دیواره معده و عروق خونی یا مثانه و …  .همچنین یاختههای کپسول که بافت پیوندی دارند ،فاقد واحدهای سارکومری میباشند.
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 49 90 Aماهیچه سهسر ،نوعی ماهیچه اسکلتی در پشت بازو میباشد که رشتههای نازک آن در اثر اجتماع اکتینها در دو انتهای سارکومر به خط  Zمتصل هستند.

موس لصف

 29 91 Aموارد (الف) و (ب) صحیح میباش�ند .درون تارها و تارچههای ماهیچهای ،واحدهای تکراری به نام س�ارکومر یا واحد انقباضی س�بب ایجاد ظاهر مخطط تار
ماهیچهای میشود .هر سارکومر در دو انتهای خود خطوطی به نام  Zدارد .مورد (ج) عالوه بر این وجود دو نوع رشتۀ پروتئینی اکتین و میوزین نیز سبب ظاهر خطخطی
تارهای ماهیچهای میشود.

نکته بخشهای تیره و روش�ن مخصوص ماهیچههای اس�کلتی و قلبی میباشد ولی در ماهیچههای صاف مثل مژکی چشم یا ماهیچههای جدار رگهای خونی وضعیتهای
مخطط وجود ندارند (دلیل نادرستی سایر گزینهها).

 19 92 Bدر شکل مورد نظر (الف) تار ماهیچهای و (ب) بافت پیوندی اطراف تارها میباشد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .هر یاخته بافت پیوندی (ب) مرد ،تکهس�تهای است و دو کروموزوم
جنس�ی  Xو  Yبه همراه  44کروموزوم غیرجنس�ی دارند ولی قسمت (الف) تار ماهیچه مخطط و چند هستهای
میباش�د که تعداد بیشتری کروموزوم جنس�ی  Xو  Yدارد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .تار ماهیچهای و غدد
میتوانند از اعصاب محیطی حرکتی پیکری پیام عصبی بگیرند و منقبض ش�وند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است.
یاختههای بافت پوشش�ی روی غش�ای پایهای از گلیکوپروتئینها و پروتئین ق�رار گرفتهاند ولی بافت پیوندی،
عصب�ی و ماهیچهای غش�ای پایه ندارند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .هر یاختهای دارای اس�کلت یاختهای
پروتئینی برای استحکام خود میباشد.
19 93 A

نکته

یاختههایی با ساختار مخطط ،ویژه ماهیچههای قلبی و اسکلتی میباشد ولی در ماهیچه صاف این خطوط دیده نمیشوند (یاخته یکنواخت دارد).

گزینۀ ( :)1درست است .ماهیچه اسکلتی دیافراگم و گره دهلیزی بطنی قلب هر دو یاخته مخطط دارند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .انتهای میزنای بندارهای
ندارد بلکه دریچهای حاصل از چینخوردگی مخاط مثانه دارد | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .اطراف میزراه ماهیچه صاف غیرمخطط وجود دارد ولی ماهیچه توأم ماهیچه
مخطط اس�کلتی اس�ت | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .بنداره انتهای مری (اکردیا) و ماهیچه حلقوی ابتدای مویرگی (مثل لگومرولها) از نوع ماهیچه صاف هستند
که مخطط نیستند.
 29 94 Aتارچه از تعدادی واحد انقباضی یا س�ارکومر تش�کیل ش�ده است که هر س�ارکومر دو خط  Zو یک بخش تیره به همراه دو بخش روشن در نزدیکی خطوط Z
وجود دارد.
گزینههای ( )1و ( :)4تار ماهیچهای از تعدادی تارچه تشکیل شده است | .گزینۀ ( :)3منطقۀ روشن برخالف تیره در وسط سارکومر قرار ندارد.
 19 95 Aدر هر دسته تار ماهیچهای ،یاختهها یا تار ماهیچهای و بافت پیوندی با رشتههای کالژن وجود دارد ولی درون
تار و تارچه ،رشتههای اکتین و میوزین قرار دارند (درستی گزینۀ ( .))1هر سارکومر ،در فاصلۀ بین دو خط  ، Zاز دو بخش
روش�ن ،یک بخش کامل تیره ،یک قس�مت بدون سرهای میوزین در وسط بخش تیره تشکیل شده است ولی دقت کنید
که خط  ،Zدرون سارکومر نمیباشد (نادرستی گزینۀ ( .))2در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که تارچه درون تار است و هر
دو حاوی اکتین و میوزین هس�تند .در انتها یادتان باش�د که گیرندۀ وضعیتی در ماهیچۀ اسکلتی ،زردپی و کپسول مفصلی
وجود دارد (نادرستی گزینۀ (.))4
 49 96 Bدر ش�کلهای مورد نظر مقابل (الف) یک تار ماهیچهای اس�ت که اندامک و هسته و
تع�دادی تارچه م�وازی دارد ولی (ب) یک تارچه ماهیچهای ح�اوی پروتئینهای اکتین و میوزین
میباشد .گیرندۀ ناقل عصبی ،سیتوپالسم ،هسته و غشا در بخش (الف) وجود دارد ولی سارکومر
در هر دو موجود است.
نکته چون تارچه درون تار ماهیچهای است پس هر قسمت موجود در تارچه در تار نیز وجود دارد
(رد گزینههای ( )1و (.))3
 49 97 Bهمۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرست است .یک نوار تیره در هر سارکومر وجود دارد که از هر طرف خود به یک بخش روشن متصل است | .ب) نادرست است .شبکه آندوپالسمی
پرکلس�یم و لولههای آن در اطراف تارچهها قرار دارند | .ج) نادرس�ت اس�ت .رش�تههای نازک اکتین به خط  Zمتصلند نه رشتههای ضخیم! | د) نادرست است .اندامکها
در خارج تارچه قرار دارند.
49 98 B

نکته ش�بکه آندوپالس�می یا هر اندامک دیگری درون یاختههای یوکاریوتی زنده وجود دارند .در بین یاختههای زنده یوکاریوتی فقط گویچه قرمز و یاخته بالغ آوند آبکش
اندامکهای خود را از دست دادهاند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .غشای پایه در زیر یاختههای بافت پوششی قرار میگیرد و حاوی گلیکوپروتئین و پروتئین میباشد و همانند تارچههای درون یاخته
ماهیچهای ،س�اختار یاختهای و ش�بکۀ آندوپالسمی ندارد | .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .تارچه (میوفیبریل) همانند یاخته باکتری فاقد اندامک میباشد (حتماً از زیست
دهم به یاد باکتری ریزوبیوم افتادید!) | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در س�امانۀ هاورس و غش�ای مفصلی یاختههای بافت پیوندی وجود دارد که همگی دارای اندامک
میباشند | .گزینۀ ( :)4درست است .غشای پایه زیر بافت پوششی برخالف غشای مفصلی ساختار یاختهای و اندامک ندارد.

 39 99 Aبخش روش�ن فاصله خط  Zتا ابتدای رش�تۀ ضخیم دارای پروتئین میوزین میباشد .این بخش حاوی رشتههای نازک متشکل از اکتینها میباشد .خط  Zدر
بین دو بخش روشن از دو سارکومر مجاور میباشد.
در این س�ؤال دقت کنید که در هر س�ارکومر را س�ؤال کرده است .در یک س�ارکومر ،بخش تیره در اطراف خود حاوی اکتینها و سرهای میوزینی است ولی در بخش وسط
خود ،اجتماع دمهای میوزین را دارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در دو قس�مت جانیب بخش تیره هم پروتئین اکتین
و ه�م دمهای پروتئین میوزین وجود دارد ولی قس�مت میانی آن فقط حاوی بخش بدون س�ر
پروتئین میوزین اس�ت | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .خط  Zبه یک سمت هر بخش روشن در
یک س�ارکومر متصل اس�ت .بین دو بخش روشن نیز یک بخش تیره وجود دارد | .گزینۀ (:)4
نادرست است .بخش روشن فاقد میوزین است.
 41 100 Cفقط عبارت اول صحیح میباشد.
در ش�کل مورد نظر (الف)( ،ب) و (ج) به ترتیب رگهای خونی ،بافت پیوندی رش�تهای و تار
ماهیچهای میباشند.
عبارتاول :درس�ت است .اسکلت بدن شامل استخوانها ،غضروف و مفاصل
میباشند که حاوی رگ خونی و بافت پیوندی و عصبی میباشند ویل ماهیچه جزء اسکلت بدن
نیست | .عبارت دوم :نادرست است .در قسمتهای مشخص شده بهجز بافت عصبی از نوع
پیک�ری برای انقباض تارها ،س�ه نوع بافت دیگر (پوشش��ی ،پیون��دی و ماهیچهای) نیز
وجود دارد | .عبارت س�وم :نادرس�ت است .در دیواره سرخرگ و سیاهرگ یاختههای ماهیچه
صاف وجود دارد ولی (ج) تارهای ماهیچه اسکلتی میباشند | .عبارت چهارم :نادرست است.
بافت پیوندی (ب) از نوع رش�تهای اس�ت که در پیراش�امه وجود دارد ولی بخش خارجی لوله
گوارش بافت پیوندی سست دارد.
41 101 B

نکته در سارکومر در حال استراحت ،وسط بخش تیره ،فقط دمهای پروتئینهای میوزین دارد.
در حال�ی ک�ه دو طرف این بخش از نوار تیره ،هم رش�تههای پروتئینی نازک حاوی اکتین و هم
سرهای رشتههای قطور میوزیندار وجود دارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .دو طرف خط  ، Zبخش روشن با رش�تههای پروتئینی نازک اکتینها میباشد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .یک سارکومر منقبض
ش�ده فقط در ناحیه کوچکی در وس�ط خود فاقد اکتین میباش�د که در ش�کل مقابل مشاهده میکنید | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .بخش تیره و روشن ،هر دو در انقباض
ماهیچه ،تغییر طول نمیدهند ولی بخش تیره ،حاوی پروتئینهای نازک و قطور میباشد.
ً
 11 102 Aماهیچههای اسکلتی با اعصاب پیکری انقباض ارادی و غیر ارادی (انعاکس) دارند و کال ماهیچهها فقط تحت تأثیر انتقال دهندۀ تحریکی قرار میگیرند
و برای به استراحت درآمدن نیازی به ناقل عصبی ندارند.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .انقباض ماهیچه س�بب حفظ شکل و حالت بدن و ایجاد حرارت میش�ود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در اطراف تارچهها ،شبکۀ
آندوپالس�می پرکلس�یم و تعداد زیادی میتوکندری وجود دارد | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .سارکومرهای تارچه س�بب ایجاد ظاهری مخطط در اتر ماهیچهای شدهاند .در
حقیقت هم تار و هم تارچه ،ظاهر مخطط دارند.
 31 103 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند.

نکته در یک س�ارکومر ،رش�تههای پروتئینهای نازک متش�کل از اکتینها از یک طرف به خط  Zمتصلند و از سمت دیگر به درون سارکومر کشیده شدهاند .این پروتئینها
در تشکیل بخش روشن و تیره سارکومری مؤثرند (درستی ج).
الف) وسط بخش تیره ،از قسمت دمهای پروتئینهای میوزین تشکیل شدهاند و اکتینی در آنها وجود ندارد | .ب) خود رشتههای مدنظر سؤال ،رشتههای
نازک هستند که در وسط به بخش دیگری متصل نیستند |.د) سر فعال مربوط به رشتههای پروتئینی ضخیم میباشد نه نازک!!
 31 104 Bتارچه ماهیچهای واحدهای موازی درون هر یاخته ماهیچهای میباش�ند که اطراف هرکدام را ش�بکه آندوپالسمی پرکلسیمی احاطه کرده است .تولید ATP
در تنفس یاختهای از وظایف میتوکندری و سیتوپالس�م میباش�د .ش�بکه آندوپالس�می قدرت تولید  ATPندارد ولی برای فعالیتهای خود مانند هر قس�متی از یاخته
میتواند از  ATPبه عنوان منبع انرژی استفاده کند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .ش�بکه آندوپالس�می پرکلس�یم ویژه یاختههای ماهیچهای اس�ت ولی اس�کلت ،حاوی اس�تخوان ،غضروف و مفاصل میباشد| .
گزینۀ ( :)2نادرست است .هر قسمت دیپلوئید هستهدار بدن انسان دارای همۂ ژنهای فرد میباشد .دور دسته تارهای ماهیچهای نیز غالف پیوندی است که یاختههای
آن همۀ ژنهای فرد را دارند ولی ژنهای ساخت اکتین و میوزین در یاختههای ماهیچهای روشن هستند تا این پروتئینها ساخته شوند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .اترهای
ماهیچهای (نه تارچهها) تعداد زیادی هسته دیپلوئید دارند.
 11 105 Bدیافراگم یک ماهیچۀ اس�کلتی اس�ت که در هنگام بازدم به حالت اس�تراحت درمیآید .بخش روش�ن س�ارکومر در دو طرف خط  Zمیباشد که از رشتههای
نازک اکتین است و فقط در انقباض ماهیچه کوتاه میشوند.
گزینۀ ( :)2نادرست است .هر سارکومر توسط خط  Zاز سارکومر مجاور جدا میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در وسط بخش تیره قسمتهای بدون اکتین
و سر میوزین ولی فقط دارای دمهای میوزینی وجود دارند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .خط  Zدر بین دو بخش روشن از دو سارکومر قرار دارد و ناحیهای را تقسیم نمیکند.
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 31 106 Aموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند .ماهیچه شکمی که در بازدم عمیق مؤثر است از نوع مخطط اسکلتی میباشد .انقباض این ماهیچه ،سبب خروج
هوای ذخیرۀ بازدمی ش�ده و فقط هوای باقیمانده در ش�شها باقی میماند .هر تار این ماهیچه ،یک غش��ای پالمسایی و چند هس��ته با ژنهای متنوع دارد ولی هر تارچه آن
تعدادی س�ارکومر دارد که تارچه در بخش مادۀ زمینهای سیتوپالس�م قرار ندارد .هر س�ارکومر آن نیز دو بخش روش�ن و یک بخش تیره دارد (نادرستی ب و درستی د).
خونرس�انی به هر اندام ،توس�ط ماهیچۀ صاف س�رخرگها کنترل میشود که تحت کنترل اعصاب خودمختار میباشد (نادرستی الف) .این ماهیچه در هنگام دم عمیق و
عادی نقشی ندارد (نادرستی ج).
 41 107 Aداشتن تارچه با خطوط تیره و روشن ،سارکومر و خط  Zاز ویژگیهای ماهیچههای قلبی و اسکلتی است ولی ماهیچۀ مثانه از نوع صاف است و برخالف ماهیچه
اسکلتی دلتایی سارکومر ندارد .دقت داشته باشید که یاختههای ماهیچۀ صاف ،تکهستهای ولی ماهیچۀ اسکلتی چند هستهای و با تعداد ژنهای بیشتری میباشند.

نکته

هر یاختۀ ماهیچهای از هر نوعی که باشد ،ساختار رشتهای با نسبت سطح به حجم باالیی دارد (نادرستی گزینۀ (.))2

 11 108 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند .دو عبارت (الف) و (ب) دربارۀ ساختمان ماهیچه است نه استخوان!
از طرفی یاخته استخوانی دارای یک هسته و تعدادی میتوکندری میباشد (نادرستی ج).

نکته س�ؤال در مورد اس�تخوان ابزو اس�ت زیرا ماهیچۀ سهسر در انسان فقط در پش�ت بازو وجود دارد .البته زردپی آن میتواند به استخوان زند زیرین و کتف که بخشی از
شانه است ،متصل باشد .در این سؤال فقط مورد (د) صحیح است چون انتهای برآمده سر استخوانهای دراز حاوی بافت نرم اسفنجی میباشد.
 11 109 Bفقط عبارت (ج) جمله را به درستی تکمیل میکند .چون بخش تیره در بین دو خط  Zو بین دو بخش روشن واقع شده است.

نکته

با توجه به شکل مقابل ،از خط  Zتا انتهای بخش دمدار میوزینهای یک سارکومر ،به ترتیب یک بخش کامل روشن
(فقط حاوی اکتینها) ،کل بخش س�رهای میوزینها به هم�راه ادامۀ تجمع پروتئینهای اکتین و در انتها یک بخش
دارای فقط دمهای میوزینها با اجتماع به صورت رشتۀ ضخیم وجود دارند.
دقت کنید که نکتۀ باال در مورد نصف یک سارکومر میباشد که نصف یک بخش تیره و کل یک بخش روشن را شامل میشود.

 11 110 Aتار ماهیچهای حاوی غشا و ساختارهایی برای انتقال پیام عصبی میباشد ولی تارچه دارای غشای مشخصی نیست و در اطراف آن اندامک غشادار پر کلسیمی
به نام شبکه آندوپالسمی وجود دارد (در تارچه خطوط  Zبه صورت عمودی نسبت به رشتههای افقی اکتینها و میوزینها قرار گرفتهاند).
31 111 A

از نظر تعداد:
 11 112 Aسرهای میوزین در بخش تیره سارکومر (ب) نقش آنزیم هیدرولیزکنندۀ  ATPرا دارند که با تجزیۀ آن سبب
شروع انقباض و کوتاه شدن سارکومرها و بخش روشن (الف) میشوند.
چندبار در تستها گفتهام که

دو چیز در انقباض تغییر میکند
دو چیز در انقباض تغییر نمیکند

طول بخش روشن و سارکومر
طول بخش تیره و اندازۀ رشتههای دارای
اکتین و میوزین

 31 113 Bابتدا دقت به متن سؤال خیلی مهم است .وقتی عنوان کرده است که تحریک گیرندۀ تار ماهیچه صورت گرفته است ،یعنی ناقل عصبی آزاد شده است .پس
عبارت (الف) حذف میشود و نباید در گزینهها استفاده شود.

نکته برای انقباض تار ماهیچهای ناقل عصبی برونرانی شده از یاختۀ عصبی به گیرنده غشای ماهیچه برخورد میکند تا با ایجاد جریان الکتریکی در غشای ماهیچه ،فرایند
ب
ورود کلسیم به تارچه و انقباض ماهیچهای انجام شود که شامل تجزیه  ATPو کوتاه شدن ماهیچه میشود (ج
د).
 41 114 Bعم�ل مقاب�ل منظور اتصال  ATPبه س�ر میوزین اس�ت که بالفاصل�ه بعد از آن بای�د ATPکه محصول
واکنشهای میتوکندریایی هم میتواند باش�د ،هیدرولیز ش�ود .در حقیقت ش�کل نش�اندهندۀ شروع انقباض ماهیچه
است .پس از ورود کلسیم به درون تارچه در اثر عمل یاختههای عصبی حرکتی ،ابتدا باید  ATPمتصل به سر میوزین
هیدرولیز شود ( ATPمحصول تنفس یاختهای میتوکندری است (گزینۀ ( .)))4سر میوزین تغییر شکل میدهد،
بعد سر میوزین میتواند به اکتین متصل شود و سارکومر را کوتاه کند.

 11 115 Bفقط مورد (ب) نادرست است .ماهیچههای اسکلتی (مانند سهسر بازو) پس از تولد قدرت افزایش تعداد تارهای خود را ندارند (درستی الف) .در انقباض آنها
طول ماهیچه و سارکومر کوتاه میشود ولی طول پروتئینهای اکتین و میوزین تغییر نمیکند (نادرستی ب) .اعصاب پیکری سبب تحریک ماهیچههای اسکلتی میشوند و ناقل
عصبی آزاد شده از آنها در غشای ماهیچه گیرنده دارد .این گیرندهها ،همان کانالهای دریچهدار سدیمی میباشند (درستی ج) .در انقباض ماهیچه ،یونهای کلسیم از شبکه
آندوپالس�می پرکلس�یم وارد تارچه میش�وند و با ایجاد مکانیس�م انقباض سبب انقباض ماهیچه و کشیده شدن ساعد به س�مت پایین و در امتداد بازو میشوند (درستی د).
21 116 C
2

انقباض ماهیچه

در مکانیسم ایجاد انقباض ماهیچه مخطط (اسکلتی):
 )1درست است .پیام عصبی یاختۀ عصبی که به انتهای آکسون میرسد ،سبب برونرانی ناقل عصبی به فضای سیناپسی میشود تا این ناقل به گیرنده یاخته پسسیناپسی
ماهیچهای برسد .این گیرنده هم اختصاصی برای ناقل عصبی است و هم کانالی سدیمی برای ورود سدیم و شروع پتانسیل عمل میباشد.
 )2نادرس�ت اس�ت .پس از برخورد ناقل عصبی به گیرنده غش�ای ماهیچهای ،موج الکتریکی در غشای ماهیچه سبب تحریک ساختار غشا میشود تا شبکۀ آندوپالسمی
را تحریک کند .در پی این عمل کانالهای کلس�یمی غش�ای ش�بکۀ آندوپالسمی به س�مت تارچهها باز میشوند .دقت کنید که پیام عصبی ،در غشای تار ،سبب باز کردن
کانال دریچهدار سدیمی ولی در غشای شبکۀ آندوپالسمی سبب باز کردن کانال دریچهدار کلسیمی میشود.
 )3درست است .تحریک شبکه آندوپالسمی سبب انتشار تسهیل شده کلسیم به تارچه شده سپس سر میوزین با هیدرولیز  ATPو از دست دادن گروه فسفات به اکتین
متصل شود .در این حالت طول ماهیچه کمی کوتاه میشود ولی استخوان متصل به آن به مقدار زیادی جابهجا میشود.
 )4درس�ت اس�ت .اتصال س�ر میوزین به اکتین نیازمند تغییر شکل سر میوزین میباش�د .هیدرولیز  ATPدر سر میوزین سبب کوتاه شدن سارکومر با کشیدن اکتینها به
سمت هم میشود.
 31 117 Bدر این ش�کل  ATPدر س�ر میوزین هیدرولیز و جدا ش�ده است .در این حالت سر میوزین تغییر شکل یافته و آمادۀ
اتصال به اکتین و ش�روع حرکات پارو زدن برای نزدیک کردن دو خط  Zبه هم میباش�د (دقت کنید که گزینههای ( )1و ()2
قبل از این عمل و گزینۀ ( ،)4در هناگم آرامش ماهیچه رخ میدهد).
 41 118 Bدر انقباض ماهیچه:

نکته

موج الکتریکی در غشای تار ایجاد نمیشود .پس گزینههای ( )1و ( )2نادرست هستند چون ناقل عصبی
تا وقتی ناقل عصبی به گیرندۀ غشای تار متصل نشود
هیچگاه وارد تار نمیشود و از طرفی موج الکتریکی در غشای تار ایجاد میشود و تارچه غشا ندارد.

نکته تا وقتی کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی خارج نشود ،سر میوزین تغییر شکل نمیدهد و امکان اتصال سر میوزین به اکتین وجود ندارد که در این صورت  ATPهم تجزیه
نمیشود (نادرستی گزینۀ (( ))3دقت کنید که اگر تغییر سر میوزین رخ دهد ،یعنی لکسیم وارد تارچه شده است).

نکته

ً
تا وقتی مرتبا اتصال سرهای میوزینها به اکتینها تشکیل و جدا نشود و صدها مرتبه در ثانیه تکرار نگردد ،طول ماهیچه تغییری نمیکند (درستی گزینۀ (.))4

 21 119 Cفقط مورد (ج) صحیح است.
الف و ب) نادرست است.

نکته اتصال سر میوزین به اکتین وقتی صورت میگیرد که:
 : Aکلسیم وارد تارچه شود : B | .سر میوزین مولکول  ATPرا هیدرولیز کرده باشد و تغییر شکل یابد (نادرستی الف) : C | .سر میوزین تغییر شکل بدهد و به اکتینها
متصل شود (نادرستی ب).
ج) درست است.

نکته

در انقباض ماهیچه ،اتصال  ATPبه سر میوزین سبب جدایی میوزین از اکتین میشود تا دوباره با تجزیۀ  ATPو به دست آوردن انرژی ،به اکتینها متصل شود.

 11 120 Bمنظور سؤال تأمین انرژی از اسیدهای چرب میباشد که در انقباضهای طوالنی مصرف میشود .این ماده به همراه کلسترول ،مواد رنگی و نمکها در ایجاد
صفرا نقش دارد | .گزینۀ ( )2در مورد گلیکوژن ،گزینۀ ( )3در مورد گلوکز و گزینۀ ( )4در مورد کرآتین فسفات میباشد که فاقد اسید چرب هستند.
21 121 B

نکته س�ارکومر یا واحد انقباضی درون تارچهها فاقد میتوکندری میباش�ند و یون کلس�یم نیز در انرژیزایی آن نقش ندارد (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( .))4برای انقباض
ماهیچه ATP ،منبع مس�تقیم انرژی اس�ت که در س�ر میوزین هیدرولیز میش�ود .تا وقتی که س�ر میوزین به  ATPمتصل اس�ت ،نمیتواند به اکتین متصل شود ولی سر
میوزینی که  ATPرا تجزیه کرده است ،میتواند به اکتین متصل شود (درستی گزینۀ (.))2
در سارکومر ،رشتههای ضخیم میوزین در البهالی اکتینها قرار دارند ولی به خط  Zفقط پروتئینهای اکتین متصل میباشند (نادرستی گزینۀ (.))3
 31 122 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .پیک کوتاهبرد یا ناقل عصبی به غش�ای تار ماهیچه متصل میش�ود نه س�ر میوزین! | ب) درست
است .در انتهای انقباض تار ماهیچهای ،وقتی دوباره  ATPجدید به عنوان یک نوکلئوتید پرانرژی به سر میوزینی که روی اکتین است
متصل ش�ود ،اتصال این دو پروتئین از هم جدا میش�ود (ش�کل مقابل) .در این حالت تا رس�یدن پیام عصبی بعدی ،س�ارکومر در
اس�تراحت باقی میماند | .ج) نادرس�ت است .کلس�یم در تحریک انقباض و تشدید برخورد میوزین به اکتین مؤثر است | .د) نادرست
است ATP .جدید باعث جدایی سر میوزین از اکتینها میشود.
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 21 123 Cش�کل مربوط به پروتئین میوزین میباش�د که (الف) یا بخش دم آن در وسط بخش تیره و (ب) سر
میوزین است که همواره در بین رشتههای نازک اکتینی قرار دارد و دارای خاصیت هیدرولیز  ATPمیباشد.
گزینۀ ( )3( ،)1و ( )4نادرست و گزینۀ ( )2درست است .چون سرهای میوزین همواره بین اکتینها قرار دارند ولی
دمهای میوزین در هنگام انقباض وارد بخش اکتیندار میش�وند .برای چندمینبار تکرار میکنم که این بخشها
یعنی طول رشتههای حاوی اکتین و میوزین در انقباض و استراحت ماهیچه برخالف بخش روشن کوتاه نمیشوند.
 31 124 Cدر ش�کل مقابل ماهیچۀ (الف) دوس�ر بازو است که در عقب کشیدن دست ،در حال انقباض بوده و
س�بب باال رفتن س�اعد میشود .ماهیچۀ (ب) ،سهسر پشت بازو است که در این انعکاس به استراحت درمیآید
چون آکسون حرکتی مربوط به آن فاقد پیام عصبی است و توسط یاختۀ عصبی رابط مهار شده است.
گزینۀ ( :)1تا همینجا چندبار اشاره کردم که برای به استراحت درآمدن یک ماهیچه نیازی به تحریک
ً
عصبی با انتقال دهندۀ عصبی از نوع مهارکننده نمیباش�د .پس لطفا دیگه گول نخورید ،ماهیچه توس�ط عصب،
فقط تحریک میشه و بس! البته اینجا اشتباه دیگری هم دارد چون قرار نیست ماهیچه ،ناقل عصبی ترشح کند| .
گزینۀ ( :)2انتقال فعال کلسیم سبب برگرداندن این یونها از تارچه به شبکۀ آندوپالسمی و ایجاد آرامش در ماهیچه
میشود در حالیکه در انعکاس دست ماهیچه (الف) در حال انقباض بوده و یونهای کلسیم وارد تارچه میشوند| .
گزینۀ ( :)4گیرنده وضعیتی درون ماهیچهها به تغییر طول ماهیچه و انقباض آن حساس میباشند در حالیکه ماهیچه (ب) در حال استراحت است .از طرفی این گیرندهها
از نوع حسی هستند و به دندریت حسی متصلند نه به یاختههای عصبی حرکتی!
 31 125 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند.

نکته

وقتی ماهیچه و تار آن انقباضی با افزایش حجم انجام میدهند ،طول بخشهای روش�ن س�ارکومر کوتاه میش�ود ولی طول رش�تههای پروتئینی ساخته شده از اکتین و
میوزین و بخش تیره تغییری نمیکند.

 21 126 Cشکل مرحلۀ اولیه پس از خروج  ATPهیدرولیز شده از سر میوزین را نشان میدهد ولی هنوز کوتاه
ش�دن س�ارکومر و تغییر طول بخشهای آن صورت نگرفته است .البته اتصال میوزین به اکتین رخ داده است و
کلسیمها نیز وارد تارچه شدهاند ولی هنوز سر میوزین ،اکتینها را به صورت پارومانند به سمت داخل سارکومر
نکشانده است.
ً
 41 127 Bوقتی انقباض ماهیچه پایان یافت ،سریعا یونهای کلسیم با مرصف ( ATPنادرستی گزینۀ ( ))1و انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی برمیگردند .در این حالت
دیگر میوزینها نمیتوانند به اکتینها متصل شوند .در این حالت ،برگشت کلسیم از تارچه سبب کاهش غلظت امالح درون تارچه میشود (درستی گزینۀ ( )4و نادرستی
گزینۀ ( .))2ماهیچۀ مورد نظر تا رسیدن پیام عصبی تحریککنندۀ بعدی در استراحت باقی میماند (باز یادت رفت عموجون که ماهیچه فقط برای به انقباض درآمدن
نیاز به ناقل عصبی اون هم از نوع تحریکی داره!) (نادرستی گزینۀ (.))3
 21 128 Cموارد (ب) و (د) صحیح هستند .منظور صورت سؤال ،مولکول  ATPمیباشد که طبق شکل کتاب درسی ،برای انجام مرحلۀ (الف) به آن نیاز داریم.
الف) دقت کنید برای تولید  ATPدر پی تجزیۀ کامل گلوکز ،فقط یک گروه فسفات به مولکول  ADPمتصل میشود ،نه گروههای فسفات! | ب) در طی انقباضات
طوالنیتر از تجزیۀ اس�یدهای چرب برای تولید انرژی زیس�تی در یاختههای ماهیچهای اس�تفاده میش�ود .اس�یدهای چرب محصول آنزیمهای لیپاز لوزالمعدهای هس�تند| .
ج) دقت کنید که تارهای ماهیچهای ،در زمان اس�تراحت نیز برای فعالیتهای حیاتی خود ،انرژی زیس�تی مصرف میکنند .دقت کنید این که بگوییم در زمان ش�روع انقباض،
تجزیۀ  ATPدر یاخته ش�روع میش�ود ،نادرست است | .د) طبق متن کتاب درس�ی ،یاختههای ماهیچۀ اسکلتی در دوران جنینی از ادغام چند یاختۀ مختلف ساخته میشوند.
21 129 A
3

پس از انقباض ماهیچه

برای انقباض ماهیچه ابتدا باید پس از پیام عصبی ،یونهای کلس�یم با مکانیس�م انتش�ار تس�هیل ش�ده از شبکه آندوپالسمی وارد تارچه ش�وند تا اکتین آماده پذیرش سر
ً
میوزین ش�ود .تا هنگامی که هیدرولیز  ATPدر س�ر میوزین ادامه یابد انقباض ماهیچه وجود دارد (درس�تی گزینۀ ( )2و نادرس�تی گزینۀ ( ))4ولی معموال پس از اینکه
ً
ماهیچه منقبض ش�د ،یونهای کلس�یم سریعا با انتقال فعال به شبکه آندوپالس�می برمیگردند و ماهیچه به استراحت درمیآید تا پیام اعصاب پیکری بعدی از راه برسد.
دقت کنید که حواس پیکری را با اعصاب پیکری در گزینۀ ( )1اشتباه نگیرید .در مورد گزینۀ ( )3هم دقت کنید که با رسیدن پیام عصبی به ماهیچه مقدار سدیم در تار
و کلسیم در تارچه زیاد میشود.
 21 130 Bش�کل ،تار در حال انقباض و س�ارکومر کوتاه شده را نش�ان میدهد .اگر ماهیچه بخواهد کوتاه شود
باید در هر اثنیه (نادرس�تی گزین ۀ ( ))4صدها مرتبه س�ارکومرها کوتاه ش�وند .بعد از مرحله نشان داده شده در
ش�کل دوباره باید  ATPبعدی به س�ر میوزین برخورد کند و یونهای کلسیم در تارچه وجود داشته باشند تا سر
میوزین با هیدرولیز  ، ATPانقباض بعدی را آغاز کند.
 11 131 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند (منظور سؤال ماهیچۀ دوسر جلوی بازو میباشد).
الف) درست است .با توجه به شکل ماهیچه دوسر بازو از پایین با یک زردپی به استخوان زند زبرین و از باال با دو زردپی (دوسر) به استخوانهای مفصل
ش�انه متصل میباش�د | .ب) نادرس�ت اس�ت .غالف پیوندی رشتهای در س�طح خارجی تنه استخوان دراز و در اطراف ماهیچه و هر دس�ته ماهیچهای قرار دارد ولی دور هر
ً
اتر ماهیچ��های ای�ن غالف دیده نمیش�ود بلک�ه صرفا بافت پیوندی وجود دارد (لکمۀ غالف برای قرارگیری در اطراف دس��ته تاره��ای عصبی یا ماهیچهای به اکر
میرود که بافت پیوندی رش��تهای دارد) | .ج) نادرس�ت اس�ت .زردپیهای دو سر مختلف ماهیچه اسکلتی متصل به استخوان ،به دو استخوان متفاوت متصل است| .
ً
د) نادرس�ت اس�ت .در انقباض ماهیچهها ،معموال با تغییر کواته در طول ماهیچه ،اس�تخوانها در فاصله زیادی جابهجا میش�وند( .در این مثال با کوتاه ش��دن یک
سانتیمتری ماهیچه جلوی بازو ،ساعد دست فاصله زیادی را تا رسیدن به بازو طی میکند).

 21 132 Bفقط مورد (الف) نادرست است.
الف) نادرس�ت اس�ت .گلیکوژن ابتدا باید گلوکز ایجاد کند و گلوکز میس�وزد و میتواند تا چند دقیقه در حضور اکسیژن ATP ،مورد نیاز انقباض ماهیچه را
فراهم کند.
ب و ج) درست است .کرآتین فسفات و الکتات میتوانند منابع انرژی ماهیچهای باشند.
 CP (RIŸvÎ#¸ÃUAo¨ )+ ADP → C (¸ÃUAo¨ )+ ATP

´w°Q¼TÃw#nj#¸Ti¼w
 q¨¼±¬ → 2ATP + ¦ÃT¨¯ kÃwH
دقت کنید که الکتات به عنوان یک محصول در تنفس بیهوازی میباشد ولی پس از استراحت وارد خون شده و به مصرف انرژیزایی میرسد.
41 133 B

نکته

در ورزش و فعالیتهای طوالنیمدت ،ماهیچهها پس از مصرف گلوکزهای حاصل از گلیکوژن ،از اسیدهای چرب خون انرژی به دست میآورند.

گزینۀ ( :)1نادرست است .کرآتین فسفات حاوی نیتروژن میباشد و به کرآتینین تبدیل میشود نه اسید الکتیک! | گزینۀ ( :)2نادرست است .کرآتین فسفات
ً
و گلوکز دو منبعی هس�تند که س�ریعا میتوانند به عنوان منبع انرژی ماهیچه تجزیه ش�وند که فقط کرآتین فسفات ،حاوی فسفر میباشد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در
انقباض طوالنی اسیدهای چرب مصرف میشوند (نه تولید!).
41 134 A

ً
رسیعا در ماهیچه تجزیه ش�ده و به کرآتین و گروه فس�فات تبدیل میش�ود .فسفات آن به  ADPمتصل شده
نکته کرآتین فس�فات یکی از منابع انرژی ماهیچههاس�ت که
و  ATPمیس�ازد که به عنوان س�وخت یاخته اس�ت .در ادامه و درون ماهیچه ،کرآتین آن به کرآتینین به عنوان ماده زائد نیتروژندار تبدیل میش�ود که از راه خون توسط
کپسول بومن به داخل نفرونها (گردیزهها) تراوش میشود و در ادرار دفع میشود.

 41 135 Cمنظور این سؤال گلیکوژن است .ماهیچهها در ورزش طوالنی فقط تا چند دقیقه میتوانند گلوکز را تجزیه کرده تا انرژی مورد نیاز خود را به دست آورند ولی
بع�د از آن در م�دت طوالن�ی باید از اس��یدهای چرب برای انرژیزایی اس�تفاده کنند .در لوله گوارش نش�خوارکنندگان (مثل اگو) و س�ایر جان�وران علفخوار ،آنزیم
تجزیهکنن�ده برونیاختهای برای گلیکوژن وجود ندارد چون این پلیس�اکارید در غذاهای گیاهی وجود ندارد .البت�ه آنزیم درونیاختهای تجزیهکننده آن در کبد و ماهیچه
گاو یا هر جانوری وجود دارد (نادرستی گزینۀ ( )1و ( )2و درستی گزینۀ ( .))4در صفرا فسفولیپید وجود دارد نه هیدرات کربن!! (نادرستی گزینۀ (.))3
31 136 A

نکته

ً
مس��تقیما میتواند با از دس�ت دادن گروه فسفات و اتصال آن به  ADPمولکول  ATPبسازد و کرآتین حاصل طی واکنشهایی به کرآتینین که ماده
کرآتین فس�فات
زائد نیتروژندار است برای دفع از طریق ادرار تبدیل میشود.

نکته گلوک�ز و س�ایر م�وارد ان�رژیزا مثل اس�یدهای چرب ط�ی واکنشهایی مثل تنف�س یاختهای بای�د  ATPتولی�د کنند ولی برخالف کرآتین فس�فات ی�ک پیشمادۀ
فسفاتدار نمیباشند.
41 137 A

نکته تارهای ماهیچهای تند (سفید) ،میوگلوبین و ذخیره اکسیژن کمی دارند ولی سرعت هیدرولیز  ATPدر آنها باالست ،بیشتر ،تنفس بیهوازی و تولید الکتات دارند
و زود خسته میشوند ولی تارهای کند ،قرمز هستند و میوگلوبین و ذخیره اکسیژن بیشتری همراه با تنفس هوازی زیاد دارند.
 41 138 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .در دوران جنینی میتوز یا همان تقس�یم هسته و پس از آن تقسیم سیتوپالسم یاخته ماهیچهای انجام میشود ولی سپس با ادغام چند
یاخته ،یک یاخته چند هستهای ایجاد میشود.
ب) نادرست است.
ً
نکته
در یک ماهیچه مخطط ،معموال دو نوع تار ماهیچهای تند و کند وجود دارد که هر دو تحت کنترل انقباض ارادی میباش�ند ولی تارهای تند بیش�تر تنفس بیهوازی
دارند و زودتر خسته میشوند.
ج) نادرس�ت اس�ت .دور تارچهها غش�ای یک تار ماهیچهای قرار دارد ولی دور تارهای ماهیچهای غالف پیوندی وجود دارد که در ادامه در تش�کیل زردپی شرکت دارد| .

د) درست است .ماهیچههای قلبی و اسکلتی (راست شکمی) دارای خطوط تیره و روشن بوده و مخطط میباشند.

 31 139 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) عبارت را در مورد ماهیچه توأم که پشت ساق پا قرار دارد نادرست تکمیل میکنند.
الف) نادرست است .ماهیچههای اسکلتی همواره با اعصاب پیکری ارتباط سیناپسی برقرار میکنند .این اعصاب اغلب مسئول فعالیتهای ارادی میباشند
ول�ی در برخ�ی موارد مثل انعکاسها اعصاب پیکری س�بب فعالیت غیر ارادی ماهیچه اس�کلتی میش�ود | .ب) درس�ت اس�ت .هر ماهیچهای با انقب�اض خود ،عالوه بر
شکلدهی به بدن میتواند در حرارتدهی نیز کمک کند | .ج) نادرست است .هر ماهیچهای برای انقباض ،بیشتر انرژی الزم خود را از سوختن گلوکز به دست میآورد
که در س�وختن کامل آن طی تنفس هوازی مقدار زیادی  ATPبه همراه  CO2ایجاد میش�ود ولی در تنفس بیهوازی ،س�وختن ناقص گلوکز س�بب تولید اسید الکتیک و

کمی  ATPمیشود ولی دقت کنید که در این عبارت دربارۀ هر نوع تار ماهیچهای صحبت کرده است که تارهای کند برخالف تند بیشتر انرژی خود را از سوختن کامل
گلوکز به دست میآورند | .د) نادرست است .ورزش سبب تبدیل تارهای سفید تند با انرژی ذخیرهای کم به تارهای قرمز کند با ذخیره انرژی و تنفس هوازی زیاد میشود.
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 41 140 Cموارد (ب) و (د) نادرست میباشند.
ش�کل مقطع ماهیچه اس�کلتی را نش�ان میدهد که  Aواحد انقباضی یا سارکومر میباشد .چون در بخشی از شکل هر خط تیرۀ افقی را
یک خط  Zنشان داده است.
ال�ف) درس�ت اس�ت .ه�ر س�ارکومر دو بخ�ش روش�ن دارد ک�ه ب�ه دو خ�ط  Zدر طرفی�ن س�ارکومر متصلن�د| .
ب) نادرس�ت اس�ت A .بیانگر یک س�ارکومر اس�ت | .ج) درس�ت اس�ت .دور تارچه ماهیچههای اس�کلتی ،ش�بکۀ آندوپالس�می
پرکلس�یم اس�ت ک�ه برای توقف انقب�اض ،پمپهای خود را فع�ال میکند تا کلس�یمها را با انتقال فع��ال به درون خ�ود وارد کند| .
د) نادرس�ت اس�ت .در ماهیچههای اس�کلتی ،تارهای کند (قرمز) میتوکندری زیادی دارند و اغلب انرژی خود را از س�وختن کامل
گلوکز در تنفس هوازی و بدون ایجاد اسید الکتیک به دست میآورند.
 11 141 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.

الف) نادرست است .وسط بخش تیره ،فقط قسمتی از دمهای پروتئینهای میوزین وجود دارد .در این قسمت ،سر میوزین و رشته حاوی اکتین وجود ندارد| .

ب) نادرس�ت اس�ت .رشتههای اکتین به خطوط  Zمتصل هستند نه رشتههای دارای میوزین! | ج) نادرست است .تارهای ماهیچهای کند (قرمز) میوگلوبین بیشتری
برای ذخیره اکس�یژن دارند و هموگلوبین در رگ خونی اس�ت نه در یاخته ماهیچهای!! | د) درس�ت است .تارهای سفید (تند) بیشتر از تنفس بیهوازی استفاده میکنند
و سریع با از دست دادن انرژی خسته میشوند.

 41 142 Cهمه موارد صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .درون ماهیچه اس�کلتی ،تارهای س�فید (تند) برخالف قرمز (کند) بیش�تر انرژی مورد نیاز انقباض را از تنفس یبهوازی به دس�ت
میآورند و اغلب نمیتوانند گلوکز را در تنفس هوازی بهطور کامل بس�وزانند | .ب) درس�ت اس�ت .مغز اس�تخوان در بافت اس�فنجی در حفرات بین تیغههای اس�تخوانی
(میلهها و صفحات) قرار دارند |.ج) درس�ت اس�ت .س�ر استخوان دراز پر از بافت اسفنجی است که در حفرات آن رگ خونی و مغز استخوان به صورت قرمز وجود دارد| .
د) درست است .تارهای کند (قرمز) برخالف تارهای تند (سفید) میتوکندری و میوگلوبین زیادی دارند و اغلب با تنفس هوازی انرژی زیادی به دست میآورند.
 41 143 Bدر شکل مقابل تارهای تند و کند یک ماهیچۀ اسکلتی را مشاهده میکنید .دقت داشته باشید که:
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .دقت داش�ته باش�ید که در ماهیچه ،یاختۀ پیوندی نیز وجود دارد که قدرت انقباض ندارد
(این تقس��یمبندی تند و کند ،مخصوص یاختههای ماهیچهای اس��ت) | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .چون این
تارها خود میوگلوبین را دارند که شبیه هموگلوبین است | .گزینۀ ( :)3نادرست است .چون تارهای تند (سفید) بیشتر
ان�رژی خ�ود را از گلوکز ولی به صورت بیهوازی به دس�ت میآورند | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .چ�ون ویژگی تار تند
(سفید) را به درستی بیان میکند.
41 144 B

نکته یون کلسیم آزاد شده از شبکه آندوپالسمی میتواند با امکان اتصال سرهای میوزین به اکتینها ،سبب انقباض تار ماهیچهای و کوتاه شدن سارکومرها شود .در حقیقت
اول یونهای کلسیم آزاد میشوند و سپس با هیدرولیز  ،ATPامکان اتصال سرهای میوزین به اکتینها فراهم میشود.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .در اس�تخوانهایی که کمتر مورد اس�تفاده قرار میگیرند مانند اس�تخوانهای فضانوردان در محیط بیوزنی فضا ،به تدریج چگالی
کاهش یافته و تراکم کم میش�ود | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .هر انقباض ماهیچه س�بب کش�یده ش�دن نوعی استخوان میش�ود و در حقیقت هیچ ماهیچهای سبب هل
دادن اس�تخوان نمیش�ود | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .هر تار ماهیچهای چند هس�تهای اس�ت .در حقیقت هر یاخته ماهیچهای از به هم چس�بیدن چند یاخته جنینی
ایجاد شده است.
 21 145 Cموارد (الف) و (د) عبارت را به درستی تکمیل میکنند.

نکته

اغلب ماهیچههای اسکلتی دارای دو نوع تار کند (قرمز) و تند (سفید) میباشند که برحسب مقدار فعالیت ماهیچهای این تارها میتوانند به هم تبدیل شوند.

الف) درس�ت اس�ت .تارهای تند (سفید) انقباض س�ریعتر دارند و چون میتوکندری کمتری دارند زودتر انرژی خود را از دست میدهند .این تارها بیشتر
انرژی خود را از تنفس بیهوازی و تولید الکتیک اس�ید به دس�ت میآورند | .ب) نادرس�ت اس�ت .یاختههای کند و تند از نوع ماهیچهای هس�تند نه پیوندی! ولی ذخایر
میوگلوبین در تارهای کند از تند بیشتر است | .ج) نادرست است .یاخته سفید (تند) اغلب انرژی خود را از تنفس بیهوازی با  ATPکم به دست میآورند | .د) درست
است .یاختههای کند (قرمز) میتوکندری زیاد و ذخیره انرژی زیادی دارند.
 41 146 Cش�کل مرحله آخر انقباض تار ماهیچهای را نش�ان میدهد که میوزینهای متصل به اکتینها با کشیدن آنها به
س�مت داخل س�ارکومر س�بب انقباض میش�وند .در این حالت دمهای میوزین نیز به س�مت البهالی اکتینها میروند و به
س�مت وس�ط (چپ) صورت میگیرد (نادرستی گزینۀ ( ))1ولی تا وقتی ماهیچه در حال انقباض است ،یونهای کلسیم به
ش�بکه آندوپالس�می برنمیگردند (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و برای صدمینبار که طول اکتین و میوزین در این فعل و انفعاالت
تغییر نمیکند (نادرستی گزینۀ (.))3
 31 147 Aحشرات و سختپوستان اسکلت بیرونی دارند ولی چشم مرکب و تنفس نایدیسی ویژگی حشرات میباشد نه سختپوستان.
گزینۀ ( :)1خط کتاب درسی است | .گزینۀ ( :)2منظور اسکلت آبایستایی است | .گزینۀ ( :)4اسکلت درونی ویژۀ مهرهداران است که طناب عصبی آنها ،نخاع به صورت
پشتی میباشد.
 11 148 Aاس�کلت بیروین نقش حرکت و محافظت از حش�رات و نرمتنان در مقابل عوامل محیطی دارد .در این اس�کلت استخوان وجود ندارد (درستی گزینۀ ( ))1ولی
ماهیچه به آن متصل اس�ت .اس�کلت خارجی با افزایش اندازه جانور بزرگتر و ضخیمتر میش�ود (رد گزینۀ ( ))2و س�نگینی آن س�بب محدودیت حرکت جانور ش�ده
(رد گزینۀ ( ))3و نمیگذارد اندازه جانور از حد خاصی بزرگتر شود (رد گزینۀ (.))4

 31 149 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت تکمیل میکنند .اس�کلت درونی ویژه مهرهداران است که همگی غضروف دارند ولی ماهیهای غضروفی مثل سفرهماهی و
کوسهماهی ،فاقد استخوان میباشند (درستی ج و نادرستی د).
سختپوستان تنفس نایدیسی ندارند ولی همگی اسکلت بیرونی دارند (نادرستی الف).
اسکلت آبایستایی در عروس دریایی دیده میشود که حفره گوارشی دارد (سامانه گردش آب ویژه اسفنجهاست) (نادرستی ب).
 41 150 Bفقط مورد (ب) صحیح میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .جانوران اس�اس حرکتی مشابه دارند ولی شیوه حرکتی آنها از شنا کردن تا راه رفتن و  ...متفاوت است( | .ب) درست و (ج) نادرست
است .همۀ جانوران استخوان ندارند ولی همگی با اسکلت و به کمک ماهیچههای خود نیرویی در جهت مخالف حرکت خود وارد کرده و به یک سمت حرکت میکنند.
 11 151 Bشکل که نشانگر یک ماهیچه در حال انقباض میباشد چون در یاختۀ عصبی حرکتی آورنده پیام به آن
پتانس��یل عمل دیده میشود .در انعکاس عقب کشیدن دس�ت ماهیچه دورس ابزو تحریک میشود (نادرستی گزینۀ
( )2و ( ))4از طرف�ی بخ�ش (ب) تاره�ای ماهیچ�های کن�د ب�ا میتوکندری زی�اد و (الف) تارهای تند (س��فید) با
میتوکندری کم و تنفس بیهوازی میباشند.

جمعبندی
 31 1 Bماهیچه سهسر در عقب بازو برای پایین کشیدن ساعد به انقباض و تحریک اعصاب پیکری نیاز دارد ولی برای به استراحت درآمدن نیازی به انتقال پیام عصبی
از نوع مهارکننده ندارد .در حقیقت یادتون باشه که انتقالدهندۀ عصبی مهارکننده فقط مخصوص به مهار یاختههای عصبی پسسیناپسی میباشد (نه ماهیچهها و غدد).
گزینههای ( )1و ( :)2خط کتاب درس�ی هس�تند .ماهیچههای اس�کلتی تحت کنترل ارادی و اعصاب پیکری هس�تند ولی برخی از آنها ،تحت کنترل اعصاب
پیکری به صورت غیر ارادی هم منقبض میش�وند | .گزینۀ ( :)4ماهیچههای اس�کلتی با انقباض خود که تحت تأثیر اعصاب محیطی پیکری اس�ت ،س�بب حفظ ش�کل و
حالت بدن و ایجاد حرارت میشوند.
 22 2 Bفقط مورد (ب) نادرست است چون یاخته ماهیچه اسکلتی چند هستهای است .در نتیجه تعداد زیادی کروموزوم جنسی ولی همگی از نوع  Xدارند .در زنان
هر هس�ته دیپلوئید بدن دارای دو کروموزوم جنس�ی  Xاس�ت پس هر یاخته ماهیچهای آنها بیش از دو کروموزوم  Xدارند .در مورد عبارت (الف) دقت کنید که تعداد
سارکومر از تعداد خط  Zکمتر بوده ولی از تعداد تارچه بیشتر است ،چون هر تارچه از واحدهای تکرار شوندۀ سارکومری ایجاد شده است .عبارتهای (ج) و (د) در مورد
ماهیچۀ اسکلتی صحیح است.
 13 3 Cش�کل (ال�ف)( ،ب) و (ج) به ترتیب خط  ، Zرش�تۀ نازک حاصل از پروتئینهای اکتین و رش�تۀ
ضخیم از اجتماع میوزین را نشان میدهد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .دو بخش روش�ن س�ارکومر فاصله هر خط  Zتا ابت�دای پروتئینهای
میوزین مجاور آن میباشد که فقط حاوی بخشی از رشتههای نازک اکتیندار میباشد.
گزینۀ ( )2و ( :)3نادرست است .در انقباض ماهیچه طول نوار روشن (فاصله  Zتا میوزین) کوتاه میشود ولی
طول بخش تیره و رشتههای اکتین و میوزین تغییر نمیکند.
گزینۀ ( :)4نادرست است.

نکته

در هنگام استراحت ماهیچه انتهای رشتۀ اکتین روی قسمتهای سر میوزین قرار دارد ولی در هنگام انقباض تار ماهیچهای ،انتهای آزاد اکتینها تا اواسط بخش دمدار
رشتۀ میوزیندار هم ادامه دارند .دقت داشته باشید که دمهای میوزینها در وسط سارکومر و در بخش میانی نوار تیره قرار دارند.

 34 4 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) پس از اتمام انقباض ماهیچه و برگشت فعال کلسیمها به شبکۀ آندوپالسمی رخ میدهند .دقت کنید که قبل از این عمل ارسال پیام
عصبی متوقف ش�ده بوده اس�ت (نادرس�تی الف) .در این حالت طول بخش روشن دوباره زیاد شده و  ATPیا انرژی رایج یاخته به سر میوزین متصل میشود و اکتینهای
متصل به خط  Zاز هم فاصله میگیرند (درستی ب ،ج و د).
 15 5 Aبخش (الف) وس�ط بخش تیره س�ارکومر که حاوی دمهای میوزین اس�ت را نش�ان میدهد که
هیچگاه  ATPبه آنها متصل نمیشود (نادرستی گزینههای ( )2و ( .))3از طرفی در این شکل سرهای میوزین
که در البهالی اکتینها قرار دارند  ATPمتصل اس�ت ،چون س�ارکومر در حال استراحت است و کوتاه نشده
است .در هنگامی که کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی خارج میشود ،انقباض تار آغاز میشود که در این صورت
اندازۀ بخش (الف) با نزدیک شدن خطوط  Zبه هم ،کاهش مییابد.
 16 6 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .روی تارچهها برخالف تارهای ماهیچهای ،گیرنده برای ناقل آزاد شده از یاختههای عصبی اعصاب پیکری وجود ندارد .دقت کنید که
برای انقباض ماهیچههای اس�کلتی ،همواره یاختههای عصبی اعصاب پیکری در س�یناپس ش�رکت میکنند که فعالیت آنها اغلب ارادی و برخی مواقع شامل انعکاسهای
غیر ارادی هم میش�ود .این اعصاب ،توس�ط ناقل آزاد ش�دۀ خود ،گیرندههای روی غش�ای تار را تحریک میکند (نه تارچه) | .ب) نادرست است .در انقباض ماهیچه،
یونهای کلسیم از شبکه آندوپالسمی به تارچه میریزند ولی پس از انقباض با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی برمیگردند | .ج) درست است .گیرندۀ اختصاصی مربوط
به انقباض تارها ،گیرندۀ ناقل عصبی از نوع کانال دریچهدار سدیمی میباشد که پس از تحریک شدن ،مقدار سدیم درون تار را زیاد کرده و سپس کلسیم زیادی از شبکۀ
آندوپالس�می وارد تارچه میش�ود .یونهای کلس�یم سبب امکان اتصال س�رهای میوزین به اکتین میشوند | .د) نادرست اس�ت .برای انقباض تار ماهیچهای و اتصال سر
میوزین به اکتین ،ابتدا تغییر شکل در سر میوزین رخ میدهد و سپس سارکومر کوتاه میشود ولی اکتینها تغییر شکل پیدا نمیکنند.
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یتکرح هاگتسد
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موس لصف

 27 7 Cفقط مورد اول عبارت را درس�ت تکمیل میکند .در ش�کل س�مت
چپ ماهیچۀ دوس�ر جلوی بازو (الف) و در ش�کل س�مت راست ماهیچۀ سهسر
پش�ت بازو یا (د) در حال انقباض میباش�د ،یعنی پیام عصبی تحریککننده به
آنها میرسد.
عب�ارت اول :درس�ت اس�ت .در ماهیچهه�ای در ح�ال انقباض،
کلس�یم از ش�بکۀ آندوپالس�می وارد تارچهها میش�ود | .عبارت دوم :نادرست
اس�ت .برای مه�ار ماهیچه نی�ازی به ناقل عصبی در س�یناپس مح�ل ماهیچه
نمیباش�د | .عبارت س�وم :نادرس�ت اس�ت .ط�ول ماهیچ�ه و س�ارکومرها در
ماهیچههای (الف) و (د) که در حال انقباض هس�تند ،کوتاه میش�ود | .عبارت
چهارم :نادرست است .دقت کنید که در انقباض صدها مرتبه در اثنیه سرهای
میوزینها از اکتینها جدا میشوند.
B

18 8

A

49 9

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .ط�ی چن�د دقیق�ۀ اول فعالی�ت ،ط�ی تنفس ه��وازی ،اکس�ایش کامل گلوکز س�بب تولی�د  ATPزیادی میش�ود| .

گزینۀ ( :)2نادرست است .الکتیک اسید و تنفس بیهوازی در راکیزه ایجاد نمیشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در انقباض طوالنی ،ماهیچه از اسید چرب انرژی میگیرد
(نه لکسترول!) | .گزینۀ ( :)4نادرست است .تولید  ATPدر استفاده از کرآتین فسفات به رسعت صورت میگیرد.

نکته

در ح�رکات اس�تقامتی و طوالنیمدت مثل دوی ماراتن یا ش�نای طوالنی ،تارهای ماهیچهای کند (قرمز) نقش بیشتری ایف�ا میکنند .این تارها برای چند دقیقه از
گلوکز و سپس از اسیدهای چرب خون انرژی میگیرند (درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .تارهای کند بیش�تر انرژی خود را از تنفس هوازی و به کمک  O2به دس�ت میآورند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .تارهای کند

میوگلوبین و میتوکندری زیادی دارند و با تحرک کم به تارهای سفید (تند) با میوگلوبین و میتوکندری کم تبدیل میشوند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در هنگام ورزش
باید گلیکوژن ذخیره تجزیه و به گلوکز مورد نیاز برای تنفس یاختهای تبدیل شود.

 11 10 Bبافت پیوندی استخوانی و رشتهای (متراکم) به نسبت پیوندی سست ،انعطاف کمتر و مقاومت بیشتر دارد که این دو بافت در همۀ موارد زیر دیده میشوند.
الف) اطراف هر دسته تار ماهیچهای ،بافت پیوندی رشتهای است که در ادامه تشکیل زردپی را میدهد | .ب) زردپیها اتصالدهندۀ ماهیچهها به استخوان
هس�تند و بافت پیوندی رش�تهای دارند | .ج) پریکارد و اپیکارد ،دو الیه کیس�ه دربر گیرنده قلب هستند که حاوی بافت پیوندی رشتهای نیز دارند | .د) منظور استخوان
و بافت آن است | .ه) کپسولهای مفصلی و کلیه بافت پیوندی رشتهای دارند.
 41 11 Bهمۀ عبارات صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .جانوران همواره در بخشی از زندگی حرکت داش�تهاند و برای حرکت به اسکلت و ماهیچه نیازمند هستند ولی استخوان ویژۀ مهرهداران
است | .ب) درست است .عروس دریایی ،یک منفذ دهانی و مخرجی دارد که حرکت آن با آبایستایی و خروج آب و حرکت سمت مخالف میباشد | .ج) درست است.
حشرات و خرچنگها را معرفی میکند | .د) درست است .مهرهداران اسکلت درونی دارند که واجد کلیه و غضروفدار میباشند.
 41 12 Bمنظور سؤال مایع مفصیل و بافت غرضوف سر استخوانها در محل مفصل است .از سال دهم به یاد دارید که در ماهیان غضروفی که اسکلت کامل غضروفی
دارند ،غدد راسترودهای در تنظیم نمک کمک میکند (مثل کوسهماهیها).
گزینۀ ( :)1مایع مفصیل از کپسول مفصیل تولید منیشود بلکه از پردۀ سازندۀ مایع مفصلی در زیر این کپسول ترشح میشود | .گزینۀ ( :)2در زیست دوازدهم
میخوانید که از بافت در مهندس�ی پروتئین برای تولید و ترمیم اس�تفاده نمیش�ود ،بلکه این مهندس��ین ابفت هس�تند که از بافت غضروف برای تولید اللۀ گوش استفاده
میکنند | .گزینۀ ( :)3بین استخوانهای جمجمه ،مفصلهای ثابت وجود دارد که مایع مفصلی ندارند.
 11 13 Bمنظور س�ؤال نحوۀ قرارگیری پروتئینهای اکتین و میوزین در س�اختار ماهیچۀ مخطط اس�ت .طبق متن کتاب درسی ظاهر مخطط یاختهها به دلیل وجود دو
نوع پروتئین اکتین و میوزین است که به صورت رشتههای نازک و قطور قرار میگیرد (مورد (الف) درست است).
الف) درس�ت اس�ت .در تقس�یم سیتوپالسم یاختههای جانوری ،کمربند انقباضی تشکیل میش�ود که از جنس اکتین و میوزین است | .ب) نادرست است.
بخش روش��ن س�ارکومر ،فقط رش�تههای حاوی اکتین دارد (متن س��ؤال در مورد هر دو نوع پروتئین اکتین و میوزین گفته اس��ت) | .ج) نادرس�ت است .در دو انتهای
سارکومر فقط بخش روشن وجود دارد که تنها حاوی پروتئینهای اکتیین میباشد | .د) نادرست است .وجود کلسیم موجب انقباض ماهیچه و اتصال این پروتئینها میشود
ولی تغییر شکل فقط در بخش سر میوزینها رخ میدهد.
 21 14 Bموارد (الف) و (ج) دربارۀ استخوانها و اسکلت در بدن انسان صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .مطابق متن کتاب درس�ی هر استخوان در س�اختمان خود دو نوع بافت فشرده و اس�فنجی دارد | .ب) نادرست است .بیشتر مغز زرد
اس�تخوان از چربی اس�ت ولی مجرای مرکزی وسط اس�تخوانهای دراز را در بخش اسفنجی پر کرده است (نه مجرای سامانۀ هاورس را!) | .ج) درست است .مطابق
متن کتاب درسی کمکار شدن باعث کاهش تدریجی تودۀ استخوانی خواهد شد | .د) نادرست است .در شکستگیهای استخوان یاختههای نزدیک محل شکستگی تقسیم
شده و یاختههای جدید میسازند.
 11 15 Cمنظور س�ؤال اعصاب و رگهای درون مجرای مرکزی هر س�امانۀ هاورس اس�ت .از س�ال دهم به یاد دارید که در مورد کلیه (یکی از اندامهای س��ازندۀ
اریتروپویتین) نیز اعصاب و رگهای خونی از محل ناف کلیه با آن ارتباط برقرار میکنند.

گزینۀ ( :)2برونش�امه از بافت پیوندی و درونش�امۀ قلب از بافت پوشش�ی اس�ت که از برونش�امه ،اعصاب و رگها عبور میکنند تا به میوکارد برس�ند

ولی این عوامل جزء س�اختار آنها به حس�اب نمیآیند | .گزینۀ ( :)3اعصاب دارای بافت ماهیچهای نیس�تند ولی در غالف اطراف خود ،دارای بافت پیوندی هس�تند| .

گزینۀ ( :)4اعصاب سبب غذارسانی نمیشوند.

 41 16 Bدر صورت وجود اکسیژن ،فقط تا چند دقیقه با تجزیۀ گلوکز  ATPالزم برای فعالیتهای ماهیچه تأمین میشود .بیشتر این ATPها طی بخش هوازی تنفس
در میتوکندری تولید میشوند.
گزینۀ ( :)1در انقباض�ات طوالنیم�دت ،ماهیچهه�ا برای دریافت انرژی از اس�یدهای چرب اس�تفاده میکنند و تولید الکت�ات نمیکنند که گیرندههای درد
را تحریک کند (الکتات طی تنفس بیهوازی در فعالیت ش��دید ایجاد میش��ود نه آرام!) | .گزینۀ ( :)2گلوکاگون ترش�ح ش�ده از لوزالمعده در تجزیۀ گلیکوژن کبدی
نقش دارد نه یاختههای ماهیچهای .از طرفی انسولین لوزالمعده نقش افزایش دهنده برای این ذخایر دارد | .گزینۀ ( :)3بیشترین منبع انرژی ماهیچهها ،گلوکز میباشد.
 11 17 Bبخش اعظم دو انتهای برآمدۀ استخوان دراز ران را بافت اسفنجی پر کرده که دارای حفرایت در بین میلهها و صفحات آن است ولی برعکس سیستم هاورس
دارای مجاری موازی و متحدالمرکز نمیباشد.
گزینۀ ( :)2مجاری سامانههای هاورس پر از مغز نیستند | .گزینۀ ( :)3حفرهها در بافت اسفنجی بین میلهها و صفحات نامنظم قرار دارند و هممرکز نیستند| .
گزینۀ ( :)4سطح خارجی استخوان ران توسط بافت پیوندی احاطه شده که رگها و اعصاب آن توسط مجاری به بیرون راه دارند .سطح دروین تنۂ آن از ابفت اسفنجی است.
 11 18 Cفقط مورد (ج) درست است.
الف) نادرست است .هنگام انقباض ماهیچۀ اسکلتی ،با کوتاه شدن سارکومر ،فاصلۀ دو خط  Zکم شده و فقط بخش نوار روشن کوتاه میشود ولی اکتین هم
ً
در بخشهای روش�ن و هم در بخش تیرۀ س�ارکومر بدون تغییر طول وجود دارد | .ب) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که دقیقا برعکس در عبارت ذکر شده است چون پس
از پایان انقباض ماهیچه ،در پی بازگش�ت س�ریع کلس�یمها به شبکۀ آندوپالس�می ،اتصال میوزین و اکتینها از بین رفته و ماهیچه استراحت میکند | .ج) درست است .به
دنبال تجزیۀ  ،ATPسر میوزین تغییر شکل داده و به اکتینها متصل میشود | .د) نادرست است .با تأثیر ناقل عصبی به غشای تار ماهیچهای و ورود سدیم به تار ،موج
الکتریکی در غشا ایجاد شده که در ادامۀ آن کانالهای کلسیمی به درون تارچهها باز میشوند تا سرهای میوزین به رشتههای اکتینی متصل شوند.
 11 19 Bمنظور سؤال تارهای کند میباشند که از تنفس هوازی ،بیشترین انرژی را به دست میآورند.

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .هر تار ماهیچهای در میوگلوبین خود به ذخیرۀ آهن میپردازد و میتواند تنفس هوازی و تخمیر بیهوازی انجام دهد | .گزینۀ (:)2

نادرس�ت اس�ت .قس�مت دوم نیز در مورد تار کند (قرمز) میباش�د | .گزینۀ ( :)3نادرست است .س�رعت انقباض تارهای کند از تند کمتر است | .گزینۀ ( :)4نادرست
است .هر دو نوع تار در بسیاری از ماهیچههای اسکلتی بدن وجود دارند.

 42 20 Cدر استخوان ران ،بخش اعظم سر آن از بافت اسفنجی و بخش اعظم تنۀ آن از بافت استخوانی متراکم (فشرده) تشکیل شدهاند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در مجرای میانی تنۀ اس�تخوان ران یک فرد بالغ ،مغز زرد وجود دارد نه قرمز! | گزینۀ ( :)2نادرست است .پردۀ پیوندی منفذدار
در تنه یا طول اس�تخوان دراز قرار دارد ولی این عبارت در مورد انتهای برآمدۀ اس�تخوان اس�ت که خارج آن را غضروف پوشانده است | .گزینۀ ( :)3نادرست است .رگها
و اعصاب از طریق منافذ پردۀ خارجی تنۀ آن با محیط بیرون اس�تخوان در ارتباط میباش�د | .گزینۀ ( :)4درس�ت است .قسمت اول در مورد غرضوف میباشد که در بخش
خارجی سر استخوان ران وجود دارد .در این بخش بین میلهها و صفحات آن ،حفراتی پر از مغز قرمز استخوان وجود دارد.

برگزیدۀ سؤاالت قلمچی
 21 1 Cدر فرایند انقباض ماهیچۀ اسکلتی ،فاصلۀ بین رشتههای اکتین مقابل هم در ساختار یک سارکومر ،کاهش و با آزاد شدن یونهای کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی،
غلظت یونهای کلسیم در سیتوپالسم افزایش مییابد.
گزینۀ ( :)1در هنگام انقباض ماهیچۀ اسکلتی با تغییر طول ماهیچه ،طول بخش روشن سارکومرها کاهش مییابد | .گزینۀ ( :)3طول رشتههای پروتئینی اکتین
و میوزین ثابت است و در طی انقباض ماهیچه تغییر نمیکند | .گزینۀ ( :)4آزاد شدن مولکولهای ناقل عصبی ،از یاختۀ عصبی صورت میگیرد ،نه یاختۀ ماهیچهای.
 22 2 Bدر فعالیتهای ش�دید که اکس�یژن کافی به ماهیچهها نمیرس�د ،تجزیۀ گلوکز به صورت بیهوازی انجام میش�ود .در اثر این واکنشها الکتیک اسید تولید
میشود که در ماهیچهها انباشته میشود .انباشته شدن الکتیک اسید پس از تمرینات ورزشی طوالنی ،باعث گرفتگی و درد ماهیچهای میشود.
گزینۀ ( :)1دقت کنید در زمان تنفس بیهوازی ،الکتیک اس�ید تولید میش�ود و مولکولهای اکس�یژن مصرف نمیش�وند | .گزینۀ ( :)3گیرندههای درد فاقد
پوشش�ی از جنس بافت پیوندی در اطراف خود میباش�ند (بافت پیوندی در اطراف گیرندۀ فش��ار وجود دارد) | .گزینۀ ( :)4الکتیک اسید حاصل تجزیۀ گلوکز است ،نه
تجزیۀ مستقیم گلیکوژن.
 43 3 Cش�کل ( )1س�ارکومر در حال اس�تراحت را نشان میدهد و شکل ( )2سارکومر در حین انقباض را نمایش میدهد .پروتئینی در غشای شبکۀ آندوپالسمی ،این
پروتئین هنگامی که سارکومر در حال بازگشت به حالت استراحت است ،با انتقال فعال (مصرف  ،)ATPیونهای کلسیم را به درون شبکۀ آندوپالسمی باز میگرداند.
همچنین در غشای اصلی تار ماهیچهای ،پمپ سدیم  -پتاسیم در حال مصرف  ATPاست.
گزینۀ ( :)1برخی ماهیچههای اس�کلتی بدن انس�ان مانند بندارۀ ارادی انتهای مخرج ،به اس�تخوان متصل نیس�تند و باعث حرکت اس�تخوانها نمیشوند| .
گزینۀ ( :)2بس��یاری از ماهیچهها دارای ماهیچۀ متقابل هس�تند ،نه همۀ آنها (بس��یاری از ماهیچهها به صورت جفت باعث حراکت اندامها میش��وند) | .گزینۀ ( :)3این
مورد مربوط به زمان بازگشت به استراحت است.
 14 4 Bهمۀ موارد جمله را بهطور نادرست تکمیل میکنند.
الف) دقت کنید در ماهیچههای کرآتین فس��فات وجود دارد | .ب) تارهای ماهیچهای نوع کند در گروهی از ماهیچههای بدن انس�ان وجود ندارد | .ج) هر
دو نوع تار میتوانند با انجام تنفس بیهوازی ،باعث تولید الکتیک اس�ید ش�وند .انباش�ته ش�دن الکتیک اسید پس از تمرینات ورزشی طوالنیمدت باعث گرفتگی و درد
ماهیچهای میشود | .د) رنگدانههای میوگلوبین ،مولکولهای اکسیژن را ذخیره و آزاد میکنند و نقشی در جابهجا کردن آنها ندارند.
 35 5 Aدقت کنید در بدن انس�ان س�الم و بالغ ،هر یاختۂ ماهیچهای اس�کلتی از به هم پیوس�تن چند یاختۀ ماهیچهای در دورۀ جنینی ایجاد میشود و به همین علت
چند هس�ته دارد .درون هر یاخته ،تعداد زیادی رش�ته به نام اترچۂ ماهیچهای وجود دارد که موازی هم در طول یاخته قرار گرفتهاند .دقت کنید در س�اختار تارچه هس�ته
مشاهده نمیشود .در طی انقباض ماهیچههای اسکلتی طول رشتههای اکتین و میوزین تغییر نمیکند.
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 36 6 Bتارهایی که در اثر ورزش تعداد آنها کاهش مییابد ،همان تارهای تند هستند که برخالف تارهای کند ،انرژی خود را بیشتر به روش بیهوازی به دست میآورند.
گزینۀ ( :)1تارهای کند انرژی خود را بیشتر به صورت هوازی به دست میآورند | .گزینۀ ( :)2هم تارهای کند و هم تارهای تند ،میتوانند با انجام تنفس بیهوازی،
الکتیک اس�ید تولید کنند | .گزینۀ ( :)4هم تارهای تند و هم تارهای کند دارای میوگلوبین هس�تند ،در حالی که فقط تارهای تند در افراد کمتحرک بیش�تر دیده میش�وند.

موس لصف

ال�ف) در هیچی�ک از ماهیچهه�ا انرژی الزم برای انقباض ،فقط از طریق اس�یدهای چرب تأمین نمیش�ود | .ب و پ) ای�ن جمله در مورد همۀ
17 7 B
ماهیچههای اسکلتی درست است ،نه بسیاری از آنها | .ت) طبق متن کتاب درسی صحیح است.
 18 8 Aدر همۀ مهرهداران طناب عصبی پش�تی وجود دارد .پس میتوان گفت در جانوران دارای اس�کلت درونی (مهرهداران) ،اس�کلت از طناب عصبی پش�تی
محافظت میکند.
گزینۀ ( :)2اس�کلت درونی در ماهیان غضروفی مثل کوس�هماهی فاقد اس�تخوان اس�ت | .گزینۀ ( :)3طبق متن کتاب درس�ی ،س�اختار اس�کلت در جانوران
متفاوت است | .گزینۀ ( :)4اسکلت بیرونی در حشرات و سختپوستان یافت میشود که دارای سامانۀ گردش مواد باز هستند و مویرگ ندارند.
 39 9 Cدوزیس�تان بالغ ،پرندگان ،خزندگان و پس�تانداران دارای گردش خون مضاعف هس�تند .همۀ این جانوران دارای اس�کلت درونی میباشند .طبق متن کتاب
س�اختار اس�تخوان در این جانوران بس�یار شبیه ساختار اس�تخوان در بدن انسان است ،در نتیجه در استخوانهای محافظتکننده از دس�تگاه عصبی مرکزی این جانوران،
سامانههای هاورس مشاهده میشود.
گزینۀ ( :)1دقت کنید طبق متن کتاب درس�ی ،اس�اس حرکت در جانوران مختلف مش�ابه میباشد .پس جانوران دارای اسکلت درونی و بیرونی همگی دارای
اس�اس حرکتی مش�ابهی هس�تند | .گزینۀ ( :)2اسکلت آبایستایی در اثر تجمع مایع درون بدن به آن شکل میدهد | .گزینۀ ( :)4با افزایش اندازۀ شته ،اسکلت خارجی آن
هم باید بزرگتر و ضخیمتر شود .بزرگ بودن اسکلت خارجی ،باعث سنگینتر شدن آن میشود که در حرکات جانور محدودیت ایجاد میکند .به همین علت ،اندازۀ این
جانوران از حد خایص بیشرت منیشود.
 21 10 Bیاختههای ماهیچهای ماهیچههای اس�کلتی تحت کنترل دس�تگاه عصبی پیکری منقبض میش�وند .یاختههای ماهیچۀ اسکلتی دو نوع تند و کند هستند و این
یاختهها میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند .در یاختههای کند مقدار میوگلوبین بیشتر از یاختههای تند میباشد ،در نتیجه در زمان تبدیل شدن یاختههای نوع تند به کند،
باید میوگلوبین توسط یاختههای ماهیچهای تولید شود.
گزینۀ ( :)1یاختههای ماهیچۀ قلبی و اسکلتی دارای ظاهر تیره و روشن هستند .دقت کنید شروع انقباض ماهیچههای قلبی تحت کنترل شبکۀ هادی قلب است| .
گزینۀ ( :)3ای�ن م�ورد ب�رای ماهیچههای دهان و حلق صادق نیس�ت زیرا ش�بکههای یاختههای عصبی موجود در دیوارۀ لولۀ گوارش از مری ات مخرج مش�اهده میش�وند| .
گزینۀ ( :)4دقت کنید در پی تنفس هوازی ،با تولید  ، CO2کربنیک اسید تولید میشود (در حالی که در تنفس بیهوازی با تولید الکتیک اسید این اتفاق میافتد).

 11 11 Aدر وظیفۀ پش�تیبانی ،اس�تخوانها ش�کل بدن را تعیین و نیز چارچوبی ایجاد میکند تا اندامها روی آن مس�تقر ش�وند .در وظیفۀ حفاظت اس�کلت استخوانی،
بخشهای حساسی مانند نخاع ،قلب ،مغز و ششها را حفاظت میکند.

 21 12 Cدر کمخونیه�ای ش�دید ،مغ�ز زرد میتواند به مغز قرمز تبدیل ش�ود .در فرد مبتال به کمخونی ش�دید درصد حجمی یاختهه�ای خونی (هماتوکریت) فرد
کاهش یافته است.
گزینۀ ( :)1یاختهه�ای اصلی معده ،آنزیمهای گوارش�ی تولید میکنند و ارتباطی ب�ه کمخونی ندارند | .گزینۀ ( :)3این مورد نمیتواند باعث بروز کمخونی در
بدن انسان شود | .گزینۀ ( :)4گروه ویژهای (نه همۀ آنها) از یاختههای کبدی و کلیوی وظیفۀ تولید و ترشح هورمون اریتروپویتین را برعهده دارند.
 31 13 Cدقت کنید مطابق ش�کل مقابل ،ماهیچۀ دوس�ر بازو در س�اعد به اس�تخوان زندزبرین و ماهیچۀ سهسر بازو در
ساعد به استخوان زندزیرین متصل میشود.
گزینۀ ( :)1گیرندههای حس وضعیت در زمان تغییر طول ماهیچۀ اس�کلتی پیام عصبی حس�ی تولید میکنند و
به دستگاه عصبی مرکزی انسان ارسال میکنند .تغییر طول یک ماهیچه ممکن است در زمان انقباض ماهیچه مشاهده شود
و همچنین ممکن است در زمانی که ماهیچه در حالت استراحت قرار دارد و بیشتر کشیده میشود ،این تغییر طول ماهیچه
مشاهده شود (مشابه شلک مقابل) .در هر دوی این حاالت پیام عصبی توسط گیرندههای حس وضعیت تولید میشود| .
گزینۀ ( :)2ه�ر دوی ای�ن ماهیچههای خارج از س�ر قرار دارند و پی�ام عصبی حرکتی
مرب�وط به این ماهیچهها ابتدا از نخاع خارج میش�ود | .گزینۀ ( :)4در طی انقباض
طوالنیم�دت ماهیچه به هم�راه تغییر طول ماهیچه ،ممکن اس�ت اکسیژنرس�انی
کافی نباش�د و در نتیجه ماهیچه در طی تنفس بیهوازی ،الکتیک اس�ید تولید کند.
الکتیک اس�ید موجب تحریک گیرندۀ درد میشود .همچنین چون ماهیچه در حال
انقباض است ،گیرندههای حس وضعیت نیز میتوانند پیام عصبی تولید کنند.
 41 14 Bهمۀ مهرهداران اسکلت درونی و لولۀ گوارش دارند .جدایی کامل بطنها در پرندگان و پستانداران و برخی خزندگان مثل کروکودیلها رخ میدهد.
ً

گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د برای مهرهداران دارای قلب چهارحفرهای و گردش خون مضاعف صادق نیس�ت | .گزینۀ ( :)2مثال برای حش�رات صادق نیس�ت| .

گزینۀ ( :)3دقت کنید جانوری مانند عروس دریایی ،دستگاه اختصاصی برای گردش مواد ندارد.

گزینۀ ( :)1نادرست است .همانطور که در شکل کتاب درسی میبینید ،رشتههای میوزین حتی در بیشترین انقباض ماهیچه ،نمیتوانند به خط
31 15 A
 Zمتصل ش�وند و همچنین رش�تههای اکتینی در ابتدا به خط  Zمتصل هس�تند | .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .رشتههای اکتین و میوزین کوتاه نمیشوند ،بلکه طول بخش
روشن کاهش مییابد | .گزینۀ ( :)3درست است .با آزاد شدن یونهای کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی یاختههای ماهیچهای ،این یونها در تماس با رشتههای پروتئینی قرار
میگیرند ،اما ناقلهای عصبی به گیرندههای خود در سطح غشای یاخته متصل میشوند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .مولکولهای دنا درون هستههای یاختۀ ماهیچهای
قرار دارند و رشتههای میوزین و اکتین در ساختار تارچهها قرار دارند.

 11 16 Aماهیچهه�ا ب�رای تجزی�ۀ کامل گلوکز به اکس�یژن کافی نیاز دارد .در فعالیتهای ش�دید که اکس�یژن کافی به ماهیچهها نمیرس�د ،تجزیۀ گلوکز به صورت
بیهوازی انجام میشود .در اثر این واکنشها الکتیک اسید تولید میشود که در ماهیچه انباشته میشود .دقت کنید در طی این فرایند کربن دیاکسید تولید نمیشود و
الکتیک اسید تولید میشود.
گزینۀ ( :)2دقت کنید آنزیم گوارشی بزاق ،آمیالز است و نشاسته را تجزیه میکند و در تجزیۀ گلیکوژن نقش ندارد .گزینۀ ( :)3ممکن است گلوکز مورد نیاز
خود را از خون دریافت کند | .گزینۀ ( :)4تنفس هوازی برای تجزیۀ کامل گلوکز انجام میشود ،طی این فرایند طبق کتاب درسی ،کربن دیاکسید تولید میشود .در سال
آینده میخوانید وقتی از تجزیۀ کامل گلوکز صحبت میشود ،اشاره به چرخۀ کربس و زنجیرۀ انتقال الکترون در تنفس هوازی دارد.
 21 17 Cموارد (الف) و (د) صحیح میباشند.
الف) دس�تور حرکتی هر ماهیچۀ اس�کلتی ،توس�ط مغز و یا نخاع «مراکز نظارت بر اعمال بدن» صادر میشود | .ب) گروهی از استخوانها تحت تأثیر نیروی
ماهیچههای اس�کلتی میتوانند در بیش از یک جهت حرکت کنند | .ج) برای اس�تخوانهای ش�رکتکننده در محل مفاصل ثابت صحیح نیست | .د) ماهیچههای اسکلتی
با اتصال به استخوانها باعث ایجاد حرکت ارادی میشوند.
 31 18 Aدر صورت سؤال گفته شده کدام ویژگی فقط دربارۀ بسیاری از ماهیچههای اسکلتی درست است .بسیاری از ماهیچههای بدن هر دو نوع یاخته را دارند .تار
ماهیچهای نوع کند ،برای حرکات استقامتی مانند شنا کردن ویژه شده است .تارهای ماهیچهای تند سریع منقبض میشوند .این تارها مسئول انجام انقباضات سریع مثل
دوی سرعت و بلند کردن وزنهاند.
گزینۀ ( :)1دقت کنید ماهیچههای اس�کلتی بدن انس�ان ،از گلوکز نیز برای تولید انرژی الزم برای انقباض اس�تفاده میکنند | .گزینۀ ( :)2این مورد برای همۀ
ماهیچههای اس�کلتی به صورت اس�توانهای با چندین هس�ته دیده میش�وند .در واقع هر یاخته از به هم پیوس�تن چند یاخته در دورۀ جنین ایجاد میشود و به همین دلیل
علت چند هسته دارد | .گزینۀ ( :)4با رسیدن پیام از مراکز عصبی ،تحریک از طریق همایۀ ویژهای از یاختۀ عصبی به یاختۀ ماهیچهای میرسد و ناقل عصبی از پایانۀ یاختۀ
عصبی آزاد میشود .با اتصال این ناقلین به گیرندههای خود در سطح یاختۂ ماهیچهای ،یک موج تحریکی در طول غشای یاخته ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1نادرست است .دقت کنید حشرات فقط یک طناب عصبی شکمی دارند | .گزینۀ ( :)2درست است .دقت کنید همۀ مهرهداران دارای
21 19 B
ً
طناب عصبی پش�تی و ایمنی غیراختصاصی و اختصاصی هس�تند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .مثال عروس دریایی و هیدر دارای شبکۀ عصبی هستند و فاقد تقسیمبندی
ً
مرکزی و محیطی هستند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .مثال جیرجیرک دارای پردههای صماخ میباشد و همچنین اسکلت بیرونی دارد .خط جانبی در ماهیها دیده میشود
که اسکلت درونی دارند.
 42 20 Aبس�یاری از یاختههای ماهیچهای اس�کلتی به استخوان متصل هس�تند و همچنین دارای پروتئین میوگلوبین در س�اختار خود میباشند .یاختههای ماهیچهای
اسکلتی چندهستهای بوده و از ادغام چندین یاخته در دوران جنینی ایجاد شدهاند.
گزینۀ ( :)1به عنوان مثال یون کلسیم میتواند سبب انقباض ماهیچههای صاف شود .همچنین هورمونهای بخش مرکزی غدد فوق کلیه نیز میتوانند باعث
انقباض ماهیچههای صاف دیوارۀ رگهای خونی ش�وند | .گزینۀ ( :)2گیرندههای حس وضعیت نیز با یاختههای ماهیچهای اس�کلتی در ارتباط هس�تند .این گیرندهها در
واقع بخشی از رشتههای عصبی حسی هستند | .گزینۀ ( :)3برای یاختههای ماهیچهای قلب صادق نیست.

برگزیدۀ سؤاالت سراسری
 11 1 Aماهیچه توأم در پشت ساق پا میباشد و در حالت ایستاده به ماهیچه چهارسر و دوسر ران نزدیک است ولی ماهیچههای دلتایی و ذوزنقه و دوسر بازو مربوط
به دستها و گردن میباشد.
 32 2 Aاستخوان ران ،نوعی استخوان دراز است .تنۀ استخوانهای دراز توسط بافت پیوندی رشتهای احاطه میشود و بیشتر از بافت استخوانی مرتاکم تشکیل شده
اس�ت که حفرۀ مرکزی را در بخش اس�فنجی احاطه نموده اس�ت (بافت اس��تخوانی متراکم از سیستمهای هاورس تشکیل ش��ده است) .مغز استخوان ،حفرۀ وسط
استخوان را در بافت اسفنجی پر میکند ولی در مجرای هاورس مغز استخوان وجود ندارد.
گزینۀ ( :)1مجرای هاورس ،مغز استخوان ندارد | .گزینۀ ( :)2در سطح استخوان ،بافت پیوندی رشتهای وجود دارد | .گزینۀ ( :)4تنه یا طول استخوان ،بیشتر
حاوی بافت متراکم است.
 33 3 Aتارچهها درون یاخته ماهیچهای وجود دارند و توسط انشعابات لولهمانند شبکۀ آندوپالسمی احاطه میشوند و انشعابات این لولهها وارد تارچهها میشود.
 14 4 Aتارچه درون تار ماهیچهای است که حاوی سارکومر و پروتئینهای میوزین و اکتین میباشد .در اطراف تارچهها شبکه آندوپالسمی پرکلسیمی وجود دارد که
لولههای آن کلسیم را با انتشار تسهیل شده وارد تارچه میکند (تارهای ماهیچهای توسط بافت پیوندی احاطه شدهاند (نه تارچهها!)).
 35 5 Aماهیچۀ ذوزنقهای از ماهیچههای اس�کلتی اس�ت .در ماهیچۀ اس�کلتی واحد س�اختاری ،تار ماهیچهای ولی واحد انقباض سارکومر است .تار یاخته ماهیچهای
اس�ت که درون آن تعدادی تارچه وجود دارد .هر تارچه از تعدادی س�ارکومر متوالی تش�کیل شده اس�ت .هر یاخته ماهیچهای را میون یا تار ماهیچهای مینامند ،بنابراین
گزینۀ ( )3غلط است.
 36 6 Bشکل ،نشاندهندۀ رباط است و رباط ،نوعی بافت پیوندی رشتهای است .در بافت پیوندی ،یاختهها ،دارای فاصله و فضای بینیاختهای زیادی هستند.
 17 7 Cماهیچۀ حلقوی دور چش�م انس�ان ،اس�کلتی و ارادی اس�ت و در آن ،بافت پیوندی دور یاختههای ماهیچهای را اش�غال کرده است .گزینۀ ( )2در مورد هر تار
درست است .در مورد گزینۀ ( )3باید بدانید که واحد ساختاری ،تار است که توسط غشای پالسمایی (غشای یاخته ماهیچهای) احاطه شده .در مورد گزینۀ ( )4هم
باید بدانید که رشتههای نازک در اطراف و قطور در وسط سارکومر هستند.
 38 8 Cبخش مش�خص ش�ده ،ماهیچۀ صاف طولی موجود در معدۀ انس�ان را نشان میدهد که غیرمنشعب میباش�د (انشعاب مخصوص یاختههای ماهیچۀ قلبی
است) و ساختار رشتهای دارد ولی محتوی شبکۀ آندوپالسمی یا آندوپالسمی پرکلسیم با ذخیرۀ زیاد یون کلسیم میباشد ولی فاقد بخشهای تیره و روشن میباشد چون

ماهیچۀ صاف است.
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 49 9 Bس�ر اس�تخوان دراز بیش�تر دارای بافت اس�فنجی میباش�د .با توجه به متن کتاب در این بافت برخالف بافت متراکم تنه استخوان ،سیستم هاورس ،مجاری
هممرکز ،استوانهها و مغز زرد وجود ندارد .در هر بافت پیوندی برخالف بافت پوششی فضای بینیاختهای زیاد است.

موس لصف

 31 10 Cدر فرد میانسال ،مغز قرمز در تنۀ استخوان دراز مثل زند زبرین وجود ندارد و در بخش اعظم از تنه استخوان زند زبرین که دراز است بافت متراکم با کالژن
و م�ادۀ زمین�های از پروتئی�ن ،م�واد معدنی و مج�اری متعدد وجود دارد ول�ی مغز قرمز در گزین�ۀ ( ،)1فضای بینیاختهای ان�دک در گزین�ۀ ( )2و یاختههای نامنظم در
گزینۀ ( )4نادرست میباشند.
 41 11 Aدقت کنید که بخشهای روش�ن و تیره درون تارچه قرار دارند ،در نتیجه در تماس با اندامکها و غش�ای س�لول (غشای یاخته ماهیچهای) نیستند ولی
برای انقباض به یون کلسیم نیازمندند.
 21 12 Aسارکومر درون تارچه واقع است که میتواند با آزاد شدن کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی در تماس مستقیم با یون کلسیم قرار گیرد ولی هسته و سایر اندامکها
و غشای پالسمایی ماهیچه در تماس با سیتوپالسم و تار میباشد.
 31 13 Bماهیچۀ سهسر بازو توسط زردپی که بافت پیوندی محکم و رشتهای میباشد به استخوان کتف که نوعی استخوان پهن از شانه است ،متصل شده است.
گزینۀ ( :)1تارچهه�ا در س�اختار ماهیچ�ه م�وازی یکدیگ�ر ق�رار گرفتهان�د ول�ی به هم چس�بیده نیس�تند ،زی�را دور آنها ش�بکۀ آندوپالس�می ق�رار دارد| .
گزینۀ ( :)2ه�ر ن�وع انقب�اض ط�ول ماهیچ�ه را کوت�اه نمیکن�د ،برخ�ی انقباضه�ا مث�ل حال�ت ایس�تادن ب�دون حرک�ت ،ب�دون تغیی�ر ط�ول ماهیچ�ه میباش�د| .
گزینۀ ( :)4انقباض ماهیچههای اسکلتی مثل سهسر بازو همواره آگاهانه نیست ،مثل انعکاس عقب کشیدن دست.
 11 14 Bشکل مفصل را نشان میدهد و ( )1کپسول مفصلی )2( ،غضروف سر
اس�تخوان و ( )3پردۀ س�ازندۀ مایع مفصلی است .کپسول مفصلی از بافت پیوندی
رشتهای همانند رباطها است و دارای رشتههای االستیک و کالژن میباشد.
گزینۀ ( :)2بافته�ای پیون�دی سس�ت م�ادۀ زمین�های ف�راوان
دارن�د .باف�ت غضروف�ی نیز نوع�ی پیون�دی و دارای م�ادۀ زمینهای میباش�د| .
گزینۀ ( :)3پردۀ سازندۀ مایع مفصلی است که به غضروف و کپسول مفصلی متصل
اس�ت | .گزینۀ ( :)4یاختههای ماهیچهای توس�ط بافت پیوندی کنار هم قرار دارند
نه یاختههای بافت پوششی!
 11 15 Cشکل مفصل را نشان میدهد و ( )1کپسول مفصلی )2( ،غضروف سر استخوان و ( )3پردۀ سازندۀ مایع مفصلی میباشد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .هم کپس�ول مفصلی و هم غضروف از نوع پیوندی هس�تند و غش�ای پایه ندارند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .یاختههای بافت
ماهیچهای اس�کلتی نه منش�عب هس�تند و نه تکهس�تهای! | گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .یاختههای کپس�ول مفصلی مدور نیس�تند و از طرفی بافتهای پیوندی آن مادۀ
زمینهای کمی در این بافت رش�تهای نس�بت به غضروف و پیوندی سس�ت ایجاد میکنند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .گیرندۀ وضعیتی در زردپیها ،کپسول مفصلی و
ماهیچۀ اسکلتی وجود دارد.
 21 16 Aطبق متن کتاب هر یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است و به همین علت چندهستهای میباشد.
گزینۀ ( :)1تارهای ماهیچهای تند (سفید) بیشتر انرژی خود را به روش یبهوازی به دست میآورند | .گزینۀ ( :)3هم تار تند و هم تار کند هر دو نمیتوانند
بیشترین انرژی را از کرآتین فسفات به دست آورند | .گزینۀ ( :)4تارهای اسکلتی کند (قرمز) دارای مقدار زیادی میوگلوبین هستند نه هر تار ماهیچهای اسکلتی!
 31 17 Bطبق متن کتاب بسیاری از ماهیچههای بدن هر دو نوع یاختۀ تند و کند را دارند .گزینههای ( )2و ( )4برای همۀ ماهیچههای اسکلتی صحیح است و در گزینۀ
( )1نیز قید «فقط» نادرست است.
 21 18 Bبرای تعیین س�رعت و ترکیب ش�یرۀ پروردۀ گیاهان از ش��ته که نوعی حرشه اس�ت استفاده میکنند .اس�کلت این جانداران بیروین است و عالوه بر کمک به
حرکت ،نقش حفاظتی دارد.
گزینۀ ( :)1در هنگام انقباض قلب در گردش خون باز این جانوران منافذ آن بسته است | .گزینۀ ( :)3با تحریک گره در هر بند بدن ،فقط ماهیچههای همان
بند فعال میشوند نه همۀ بدن! | گزینۀ ( :)4یک طناب عصبی شکمی دارند ،دو طناب عصبی مربوط به پالناریا است.
 21 19 Bتارهای کند ،مقدار میوگلوبین قرمز بیشتری از تار تند دارند که بیشتر تنفس هوازی و واکنشهای چرخۀ کربس انجام میدهند.
گزینۀ ( :)1تارهای تند ،سرعت انقباض بیشتر دارند و زودتر خسته میشوند | .گزینۀ ( :)3تارهای کند ATP ،بیشتری از مواد غذایی آزاد میکنند ولی سرعت
کندتری از تارهای تند دارند | .گزینۀ ( :)4تعداد میتوکندری (اندامک دوغشایی) در تارهای کند از تند بیشتر است ولی سرعت انقباض در تارهای تند بیشتر میباشد.
 22 20 Bعالمت سؤال ،کپسول مفصلی با بافت پیوندی رشتهای را نشان میدهد که همانند بافت پیوندی و زردپی انتهای ماهیچه ،مادۀ زمینهای اندک دارد.
گزینۀ ( :)1انعطافپذیری کپس�ول رش�تهای همانند رباط ،کم میباش�د ،چون پیوندی رشتهای میباشد | .گزینۀ ( :)3پشتیبانی از الیۀ پوششی بر عهدۀ بافت
پیوندی سست است که برخالف پیوندی رشتهای ،یاختههای زیادی دارد | .گزینۀ ( :)4رشتههای گلیکوپروتئینی هم در غشای پایه و هم در مادۀ زمینهای بافت پیوندی
وجود دارد.

فصل 4

پاسخهای تشریحی

تنظیم شیمیایی

فصل چهارم

تنظیم شیمیایی

 11 1 Bموارد (الف) و (د) صحیح میباشد.
الف) درست است .در جانداران پریاختهای به دلیل تقسیم کار بین یاختهها ،هر یاخته امکان زندگی مستقل ندارد .در این جانداران فضای بینیاختهای باید
دارای هومئوستازی و پایداری باشد.
ب) نادرس�ت اس�ت .زندگی مس�تقل یاختهها در جانداران تکیاختهای پروکاریوتی و یوکاریوتی وجود دارد .در فرمانرو باکتریها (همه آنها) ولی در قار چها و آغازیان
ً
برخی نمونهها تکیاختهای هستند .مثال قارچ تکیاختهای مخمر و یا آغازی تکیاختهای مثل پارامسی ،اوگلنا و عامل ماالریا را باید یاد بگیرید.
ج) نادرست است .دستگاه عصبی با تک تک یاختههای بدن در ارتباط نمیباشد چون پیام یاختۀ عصبی بین بافتهای مختلف پخش میشود.
د) درست است .بخش مهمی از فرایندهای بدن توسط ارتباطات شیمیایی و به کمک پیکهای شیمیایی صورت میگیرد.
 42 2 Cعبارت مورد نظر همانند عبارت (ج) درس��ت یمابش��د .انتهای آکس�ون یاختههای عصبی ،نوعی پیک ش�یمیایی که ناقل عصبی اس�ت آزاد میکند تا پیام خود را
منتقل کند .از طرفی هر پیک شیمیایی با دستوری که به یاختۀ هدف میدهد سبب تغییر پتانسیل الکتریکی در یاختۀ هدف میشود.
الف) مثال نقض این مورد هورمون گاسترین است که اندام سازنده و هدف آن معده است( .دقت کنید که اندام سازندۀ یکسان میخواهد نه یاختۀ سازنده
و هدف یکسان!)

ب) هورمونه�ای ی�ددار تیروئیدی (  T3و  ) T4در همۀ یاختههای زندۀ بدن گیرنده دارند و سوختوس�از آنها را کنترل میکنند (البته از نظر علمی فقط هورمون T3

این ویژگی را دارد چون  T4در هناگم فعالیت ابتدا به  T3تبدیل میشود و سپس در یاختۀ هدف به فعالیت میپردازد ولی از نظر خط کتاب درسی و کنکور شما ،میتوانید

هر دو نوع را در نظر بگیرید).

 23 3 Bموارد (الف) و (ب) صحیح میباشند .در شکل مورد نظر  Cو  Gهر دو
هورمون هس�تند D ،یاختۀ هدف E ،ریزکیس�ۀ ترش�حی حاوی هورم�ون و  Fیاختۀ
درونریز سازندۀ هورمون میباشد.
ال�ف) درس�ت اس�ت .وزیکوله�ا ی�ا ریزکیس�هها در اثر عمل ش�بکۀ
آندوپالسمی و گلژی برای ترشح مواد ساخته میشوند.
ب) درس�ت اس�ت C .و  Gهر دو هورمون یا پیک ش�یمیایی دوربرد میباشند چون از
خون به یاختۀ هدف میرسند.
ج) نادرس�ت اس�ت .ه�ر یاختهای ک�ه گیرندۀ هورمون باش�د خودش ممکن اس�ت
ً
تولیدکنن�ده هورمون دیگری باش�د .مثال یاختۀ گاسترینس�از میتواند خودش یاختۀ
هدف هورمون یددار تیروئیدی باشد.
 34 4 Bهورمونها از طریق خون روی اندامهای نزدیک و یا دور از خود اثر میگذارند ولی انتقالدهندههای عصبی فقط روی یاختههای مجاور خود اثر میگذارند (در
این تس��ت دقت کنید که بیدلیل لکمات اندامها و یاختههای مجاور را پررنگ نکردهایم .در یک اندام بافتهای مختلف وجود دارد .پیک ش��یمیایی در یک اندام ساخته

ش��ده و بر روی اندام دیگری اثر میکند یا با ورود به خون به همان اندام برمیگردد (مثل اگس��ترین) ولی انتقال دهندۀ عصبی در یک اندام ،س��بب انتقال پیام

از یاختۀ عصبی به یاختۀ بعدی میشود).
گزینۀ ( :)1انتقال دهندۀ عصبی همواره فقط از آب میانبافتی رد میش�ود ولی هورمون پس از تولید از آب میانبافتی و خون رد ش�ده تا به بافت هدف برس�د
(حتماً به یاد دارید که محیط داخلی بدن شامل سه قسمت خون ،لنف و آب میانبافتی میباشد).
گزینۀ ( :)2کلمۀ «مانند» باید به «برخالف» تغییر پیدا کند .چون هورمون همواره ابتدا باید وارد خون ش�ود ولی انتقال دهندۀ عصبی فقط نیاز به عبور از فضای سیناپس�ی
در بین دو یاخته دارد.
گزینۀ ( :)4در مورد هورمونها اگه یادتون باشه گاسترین در یاختههای معده تولید میشد و روی معده هم اثر میذاشت.
 35 5 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند ولی عبارت (ج) صحیح است چون هر پیک شیمیایی چه ناقل عصبی کوتاهبرد و چه هورمونها
که دوربرد هستند ،در یاختۀ هدف خود گیرندۀ اختصایص دارد.
ً
الف) هورمونها چون وارد خون میشوند ،معموال روی اندامی دورتر از محل تولید اثر میکنند.
ب) هورمون نیز ممکن اس�ت همانند انتقالدهندۀ عصبی از یاختۀ عصبی تولید و ترش�ح ش�ود (مانند هورمون ضد ادراری هیپوتاالموس��ی) .از طرفی در بین پیکهای
کوتاهبرد ،فقط انتقال دهندههای عصبی هس�تند که تنها از یاختههای عصبی ترش�ح میش�وند .برخی یاختههای غیرعصبی مثل یاختۀ س�رتولی بیضهها یا ماستوس�یتها و
یاختههای دیوارۀ رگها نیز قدرت تولید پیک شیمیایی کوتاهبرد دارند.
د) هورمون از رگ خونی میگذرد ولی ناقل عصبی در فضای سیناپسی وارد میشود و اینکه به راحتی وارد رگ خونی بشود یا نشود ،بستگی به ماهیت آن دارد.

 36 6 Cهمۀ موارد صحیح میباشند (یعنی نادرست نمیباشند).
الف) عالوه بر دستگاه درونریز ،دستگاه عصبی هم وظیفۀ هماهنگی فعالیتهای بدن را بر عهده دارد .اما این دو دستگاه پیکهای شیمیایی متفاوتی دارند.
اغلب پیکهای شیمیایی دستگاه عصبی ،انتقالدهندۀ عصبی نامیده میشوند .اما به پیکهای شیمیایی دستگاه درونریز ،هورمون گفته میشود.

نکته

دقت داشته باشید که بعیض از یاختههای عصبی مثل هیپوتاالموس میتوانند برخی هورمونها مثل ضد ادراری را نیز تولید کنند .پس تولید هورمون عالوه بر بافت

پوششی اغلب غدد ،در برخی غدد نیز توسط بافت عصبی صورت میگیرد.
ب) به پیک ش�یمیایی دس�تگاه درونریز هورمون میگویند که وارد خون میش�وند ولی به پیک ش�یمیایی کوتاهبرد دس�تگاه عصبی ،انتقال دهندۀ عصبی اطالق میش�ود
(البت��ه در س��ؤال به همواره توج��ه کنید چون در برخی مواقع ،مثل هیپوتاالموس و هیپوفیز پس��ین ،یاختۀ عصبی نیز قدرت ترش��ح هورم��ون دارد) | .ج) انتقالدهندههای

عصبی ،عملکرد سریع و عمر کوتاه دارند چون یا به یاختۀ پیشسیناپسی برمیگردند و یا توسط آنزیمها تجزیه میشوند ،اما هورمونها معمو ًال عملکرد کندتر و طوالنیتر
دارند چون وارد خون میش�وند و پس از طی مس�افتی به یاختۀ هدف خود میرس�ند (البته بیشتر پیکهای شیمیایی دستاگه عصبی ،همان انتقالدهندههای عصبی
هس��تند) | .د) پیکهای کوتاهبرد ،اغلب ناقلین عصبی هس�تند که پس از ورود به فضای سیناپس�ی ،وارد یاخته پسسیناپسی نمیشوند .این مولکولها گیرندۀ اختصاصی
به صورت کانال دریچهدار روی غش�ای یاختۀ هدف دارند ،ولی گیرندۀ هورمونها یا پیکهای دوربرد دو نوع غش�ایی و درونیاختهای دارند (این نکته در ش�کل کتاب
درسی مشخص است که هورمون هم به غشا و هم درون یاختۀ هدف میرود (شلک سؤال بعد)).
 37 7 Bدر این ش�کلها دقت کنید که  Aو  Cپیک شیمیایی
به ترتیب از نوع انتقالدهندۀ عصبی و هورمون میباشند B .و D
نیز یاختۀ هدف هستند که در اثر عمل پیکهای خود دچار تغییر
فعالی�ت میش�وند (گزین��ۀ ( )3ب��ه دلی��ل قی��د «برخ�لاف»
نادرست است).

گزینۀ ( :)1پی�ک  Aاز ن�وع کوتاهب�رد ب�ا مس�افت
کوتاه بین بافت تولید و یاختۀ هدف میباش�د ولی پیک  Cاز نوع
دوربرد یا هورمون میباشد که برای رسیدن به یاختۀ هدف ،باید
از سیس�تم گردش خون عبور کند | .گزینۀ ( :)2هورمون میتواند
گیرندۀ درونیاختهای داش�ته باش�د که در ش�کل (ب) نیز مشخص اس�ت که هورمون وارد یاختۀ هدف شده اس�ت ،ولی گیرنده ناقلهای عصبی همواره در غشای یاخته
پسسیناپس�ی قرار دارد | .گزینۀ ( :)4میدانید که محیط داخلی به مجموعۀ خون ،لنف و آب میانبافتی یا سیتوپالس�می گفته میش�ود .دقت کنید که هر پیک ش�یمیایی
ً
پس از تولید ،ابتدا وارد آب بینیاختهای میش�ود ولی هورمونها برخالف انتقال دهندۀ عصبی ،قطعا باید برای رس�یدن به یاختۀ هدف ،از بخش دیگری از محیط داخلی
به نام خون نیز عبور کنند.

C

نکته

 38 8موارد (ب) و (ج) عبارت فوق را به نادرستی تکمیل میکنند.
عبارت (الف) درست است چون رشتۀ عصبی آورندۀ پیام به جسم یاختهای ،همان دندریت است که قدرت آزاد کردن انتقال دهندۀ عصبی را ندارد.

نکته

هورمونها یا پیکهای ش�یمیایی دوربرد ،هم از یاختههای درونریز عصبی و هم از یاختههای درونریز پوشش�ی ترش�ح میش�وند ولی باید دقت کنید که هورمونها
مکانیسم سریع برای اثر بر یاخته کناری ندارند چون ابتدا باید وارد خون شوند و سپس به یاختۀ هدف برسند (درستی د).
ب) هورمون میتواند مثل ضد ادراری از یاختۀ عصبی و انتهای آکسون نیز ترشح و به خون وارد شود (حتماً به یاد دارید که جسم یاختهای و بخش انتهایی

آکسونها همواره فاقد میلین هستند) | .ج) پیکهای کوتاهبرد ناقل عصبی ،در یک سیناپس همواره از یاخته پیشسیناپسی ترشح میشوند ولی دقت کنید که اگر یاختۀ

پسسیناپسی خود یک یاختۀ عصبی باشد ،این یاخته اگر دارای پتانسیل عمل باشد ،میتواند در سیناپس بعدی ناقل عصبی آزاد کند (بهطور مثال در فصل  1یادتونه در

انعاکس عقب کشیدن دست یاختۀ عصبی رابط خودش ناقل عصبی برای یاختۀ عصبی حرکتی میساخت!).

 29 9 Aموارد (الف) و (د) عبارت را به درستی ولی (ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند .پیکهای شیمیایی دوربرد و کوتاهبرد ،هر دو وظیفۀ هماهنگى فعالیتهاى
ً
بدن را بر عهده دارند و هر دو ابتدا وارد آب میانبافتی میش�وند ولی هورمونها بعدا باید وارد خون ش�وند تا به بافت هدف برس�ند .دقت کنید که پیکهای کوتاهبرد به
نسبت هورمونها (پیکهای دوربرد) سریعتر عمل میکنند ولی اثر آنها زودتر نیز از بین میرود.
الف) درست است .گیرندۀ پیکهای شیمیایی همواره اختصاصی هستند | .د) درست است .هورمون پس از تولید دوباره به درون یاختۀ هدف برنمیگردد
و ذخیره نمیشود.
 21 10 Aدقت کنید که وقتی در تس�تها اس�م فضای سیناپسی را میآورند ،منظور یک پیک ش�یمیایی کوتاهبرد میباشد نه دوربرد! (انتقال دهندههای عصبی از
انتهای آکسون وارد خون نمیشوند بلکه به فضای سیناپسی وارد میشوند ولی هورمونی که از انتهای آکسون خارج میشود به عنوان پیک دوربرد از آب میانبافتی
وارد خون میشود).

گزینۀ ( :)1هورمونها اغلب از غدد و یاختههای درونریز پوشش�ی ترش�ح میش�وند ولی برخی از غدد درونریز هورمونس�از ،از جنس بافت عصبی هس�تند

(مثل اپیفیز و هیپوتاالموس) | .گزینۀ ( :)3هورمونها پس از ترش�ح ابتدا به فضای بینیاختهای (محیط زندگی یاخته) و س�پس برای ورود به خون از البهالی یاخته
سنگفرشی مویرگها عبور میکنند | .گزینۀ ( :)4هورمون برای رسیدن به هدف باید وارد خون شود که برای ورود به رگ از بافت پوششی سنگفرشی عبور میکند و بعد
از راه خون که یک بافت پیوندی است به یاختۀ هدف میرسد.
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 11 11 Aپیکهای شیمیایی از هر نوعی که باشند ،به دلیل داشتن گیرنده اختصاصی فقط روی یاختۀ هدف خود اثر میکنند.

گزینۀ ( :)2هورمونهای س�اخته ش�ده در یاخته درونریز در ریزکیس�ههای ترش�حی قرار دارند نه اینکه در مادۀ زمینهای سیتوپالسم یاخته پراکنده باشند| .

گزینۀ ( :)3همواره پیک ش�یمیایی و گیرنده مانند قفل و کلید هس�تند که ش�کل مکمل هم دارند نه مشابه هم!! | گزینۀ ( :)4گیرندههای پیکهای شیمیایی از پروتئینهای
سراس�ری غش�ایی هس�تند که قس�متی از آنها در خارج یاختۀ هدف قرار دارند .از طرفی طبق ش�کل کتاب درس�ی ،گیرندۀ برخی هورمونها درون یاختۀ هدف میباش�د

مراهچ لصف

(البته این موضوع از نظر علمی هم صادق اس��ت چون هورمونهای مختلفی مثل هورمونهای تیروئیدی ،جنس��ی ،آلدوس��ترون و کورتیزول ،دارای گیرندۀ

درونیاختهای میباشند که کتاب این موضوع را عنوان نکرده است).

 11 12 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند (سؤال در مورد هورمون یا پیک شیمیایی دوربرد میباشد).
الف) نادرس�ت اس�ت .همانطور که در ش�کل مقابل مش�اهده میکنید ،یاختههای درونریز هورمونساز ،حاوی
تعدادی ریزکیس�ههای ذخیره هورمون میباش�ند (نه یک ریزکیس��ه!) | .ب) نادرس�ت است .پیکهای ش�یمیایی به تنهایی از
ریزکیس�ههای ترش�حی خ�ود خارج ش�ده و با اتصال به یاختههای سنگفرش�ی رگ خون�ی وارد خون میش�وند .دقت کنید که
ریزکیس�ۀ غش�ادار آنها به فضای بینیاختهای وارد نمیشود | .ج) نادرست است .برای ساخت و ترشح ناقلین عصبی که نوعی
ً
پیک کوتاهبرد هستند ،به پتانسیل عمل نیاز میباشد ولی تولید و ترشح هورمون در یاخته غیرعصبی یا مثال تولید سایر پیکهای
ً
کوتاهبرد در یاختههای ماستوسیتی به پتانسیل عمل نیازی نمیباشد | .د) درست است .مثال هورمون تیروئیدی که در مکانیسم
سوختوساز هر یاختۀ زنده بدن مؤثر میباشند در متابولیسم یاختههای خونی مثل گویچههای سفید و قرمز نیز مؤثر هستند.
 21 13 Bموارد (الف) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.

نکته

پیک ش�یمیایی کوتاهبرد مثل ناقل عصبی همواره از یاختۀ عصبی وارد فضای سیناپس�ی میش�ود ولی به خون وارد نمیشود (درستی ج) (خون یک بافت پیوندی

نکته

انتقال دهندۀ عصبی بین یاختۀ عصبی و یاختۀ ماهیچهای ،فقط از نوع تحریککننده میباشد (درستی ب).

نکته

چه هورمون و چه ناقل عصبی هر دو بعد از س�اخته ش�دن ،ابتدا وارد فضای بینیاختهای میش�وند (فضای بینیاختهای همان محیط زندگی یاختههاس��ت)

سیال و مایع میباشد).

(نادرستی الف و د) .در مورد ناقل عصبی دقت کنید که محل فعالیت آن ،همان فضای سیناپسی میباشد ولی در مورد هورمون ،ورود به خون الزامی است.

 41 14 Aمتن سؤال در مورد مقایسۀ غدد درونریز با برونریز میباشد .البته هر غدهای ماده ترشحی خود را ابتدا در یاختههای خود میسازد و سپس ترشح میکند.
از طرفی دقت کنید که موادی که در اثر تنفس یاختهای (مثل  ) CO2در هر نوع غده و یاختۀ زندهای ایجاد میشوند ،ابتدا وارد نزدیکترین مویرگ خونی میشوند،
اما ترشحات اصلی غدد برونریز وارد خون نمیشوند بلکه توسط مجاری مشخصی یا از بدن خارج میشوند (مثل عرق) و یا به بخشی در بدن میریزند (مثل غدد
بزاقی و لوزالمعده).
ً
گزینۀ ( :)1هر دو نوع غدۀ درونریز و برونریز اغلب و معموال از بافت پوششی هستند و روی غشای پایهای از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار گرفتهاند| .
گزینۀ ( :)2غدۀ برونریز مادۀ اصلی خود را به مجرای خاص خود ترش�ح میکند نه خون! از طرفی بهطور معمول به مواد ترش�حی آنها پیک ش�یمیایی اطالق نمیش�ود| .
گزینۀ ( :)3هر دو نوع غدۀ درونریز و برونریز اغلب یاختههای پوششی با فضای بینیاختهای اندک دارند (البته برخی غدد درونریز بافت عصبی دارند).
 31 15 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) مدنظر میباش�د .در ش�کل مورد نظر )A( ،نوعی پیک ش�یمیایی اس�ت که به ( )Bیعنی به
گیرندۀ اختصاصی خود متصل شده است چون سبب تغییر فعالیت در یاخته شده است (درستی الف).
ً
ب) ( )Aمیتواند پیک ش�یمیایی کوتاهبرد باش�د که از راه غیرخونی مثال از انتهای آکس�ون به یاختۀ هدف رسیده
اس�ت | .ج) پی�ک ش�یمیایی باعث تغیی�ر در فعالیت یاختۀ هدف میش�ود ول�ی س�اختار آن را تغییر نمیده�د | .د) گیرندهها
اختصاصی هستند و به یک نوع پیک شیمیایی پاسخ مناسب میدهند.
 11 16 Cفقط مورد (د) صحیح است.
الف) نادرست است .هورمونها از یاختههای درونریز که به صورت پراکنده یا متمرکز هستند به خون ترشح میشوند .الزم به ذکر است که فقط یاختههای
متمرکز به صورت یک غدۀ درونریز درآمدهاند | .ب) نادرس�ت اس�ت .برخی غدد درونریز از بافت عصبی هس�تند و یاختههای آن روی غش�ای پایه قرار ندارند | .ج)
ً
نادرس�ت اس�ت .دستگاه درونریز به مجموعۀ هورمونها ،غدد درونریز و یاختههای درونریز گفته میشود | .د) درست است .در مورد دستگاه عصبی و درونریز کامال
صحیح و خط کتاب درسی است.
 41 17 Aدس�تگاه درونریز ش�امل غدد و یاختههای درونریزی میباش�ند که هیچکدام مجرای مش�خصی برای خروج فرآورده یا همان هورمون خود ندارند .البته به
مجموعۀ هورمون و این یاختههای پراکنده و متمرکز غددمانند ،یک دستگاه درونریز اطالق میشود.
ً
گزینۀ ( :)1مثال نقض بس�یاری دارد .مثال تیموس نوعی غدۀ درونریز اس�ت ولی در بلوغ لنفوس�یتهای  Tنیز مؤثر اس�ت | .گزینۀ ( :)2بهطور مثال غدۀ
تیروئید و لوزالمعده در دو طرف دیافراگم قرار دارند | .گزینۀ ( :)3دستگاه درونریز برای تنظیم فعالیتهای بدن به محرکهای بیرونی و درونی پاسخ میدهد.
41 18 B
پیکهای شیمیایی

کوتاهبرد
دوربرد

مثل انتقال دهندۀ عصبی ،هیستامین و …
هورمونها

(نادرستی گزینۀ ())4

گزینۀ ( :)1انتق�ال دهندهه�ای عصب�ی پ�س از عب�ور از فضای سیناپس�ی به یاخت�ۀ هدف میرس�ند .از طرفی هورمونها نی�ز پس از خروج از خ�ون از راه آب
بینیاختهای به یاختۀ هدف میرسند | .گزینۀ ( :)2از یک طرف بعضی از هورمونها سبب تحریک یاختههای عصبی میشوند و از طرفی دیگر انتقال دهنده عصبی نوعی پیک
ش�یمیایی میباش�د که توس�ط یاختههای عصبی نیز تولید میشود | .گزینۀ ( :)3بهطور مثال هورمون تیروئیدی در هر یاختۀ زندۀ بدن سبب تنظیم سوختوساز آن میشود.

 41 19 Bمنظور این س�ؤال در بخش اول غدۀ بزاقی و در بخش دوم لوزالمعده میباش�د .غدد بزاقی آنزیم یا کاتالیزورهای زیس�تی لیزوزیم و آمیالز ترش�ح میکند و
لوزالمعده نیز که انواع آنزیمهای الزم برای تجزیۀ همه نوع مواد غذایی را به دوازدهه وارد میکند.

نکته

غدد برونریز میتوانند برای س�اخت و ترش�ح محصول آلی خود رابطۀ یکطرفه با خون داش�ته باش�ند و ممکن اس�ت مادهای را از خون بگیرند و آن را به عنوان مادۀ

ترش�ح ش�ده از طریق س�اختارهای لولهمانند خود که مجرا نام دارد به قس�متهای خایص از درون یا بیرون بدن هدایت کنند( .یادتون باش��ه که غدد برونریز بزاقی و
لوزالمعدهای ،هر دو حاوی مجرا برای انتقال آنزیمهای خود به لولۀ گوارش به ترتیب در دهان و دوازدهه در ابتدای رودۀ باریک میباشند).

نکته

لوزاملع��ده ی�ک غدۀ مختلط در زیر معده س�مت چپ حفرۀ ش�کمی میباش�د .این غده هم بخش درونریز به ن�ام جزایر النگرهانس دارد که دو هورمون انس�ولین و
گلوکاگون را تولید و به خون ترش�ح میکند و هر دوی این هورمونها در تنظیم قند خون دخالت دارند و عملکرد آنها عکس یکدیگر اس�ت (انس��ولین اکهندۀ قند خون
و لگواکگون افزایندۀ قند خون اس��ت) و هم بخش برونریز دارد که آنزیمهای گوارش�ی را میس�ازد و از طریق مجراهای خاصی آنها را به ابتدای رودۀ باریک میریزد.
بخش درونریز لوزالمعده (جزایر النگرهانس) در بین بخشهای برونریز آن محصور میباشد.
گزینۀ ( :)1بخش برونریز لوزالمعده هم مانند سایر غدد برونریز ،مجرای مشخصی برای خروج فرآورده دارد .پس کلمۀ «برخالف» باید به «همانند» تبدیل شود| .
گزینۀ ( :)2مادۀ آلی ساخته شده توسط غدد بزاقی (یعنی مواد درون بزاق) وارد خون نمیشود ،چون غدد بزاقی ،غدد برونریز هستند ،نه درونریز (البته اگز تنفسی

خود را مانند هر یاختهای وارد خون میکند) | .گزینۀ ( :)3ترشحات آمیالزی بزاق سبب شروع تجزیۀ نشاسته میشود ولی تجزیۀ پروتئین و لیپید از معده آغاز میشود.
 32 20 Cفقط مورد (الف) صحیح میباشد.
در شکل مورد نظر  Aانتقال دهندۀ عصبی است و  Bیاخته پسسیناپسی میباشد .مورد (الف) صحیح است چون
انتقالدهندۀ عصبی درون ریزکیس�ۀ خود با ایجاد پیام عصبی در طول آکس�ون به حرکت درمیآید .از طرفی به یاد
دارید که آکس�ونها بهطور معمول پیام عصبی را از جس�م یاختهای خود میگیرند و تا انتهای خود هدایت میکنند
(فقط دندریتها و جسم یاختهای قدرت گرفتن پیام از یاختۀ دیگر دارند (البته بهطور معمول نه همیشه!)).
ب) گیرنده ماده  Aدر غشای یاختۀ هدف یعنی در غشای  Bوجود دارد نه درون آن! چون یک پیک
ش�یمیایی کوتاهبرد به نام ناقل عصبی اس�ت | .ج) اگر ماده  Aناقل مهارکننده در س�یناپس بین دو یاختۀ عصبی
باش�د ،مانع ایجاد پتانسیل عمل و باز شدن کانالهای سدیمی در یاخته پسسیناپسی میشود | .د) فعالیت شدید
پمپ سدیم  -پتاسیم بعد از پایان پتانسیل عمل صورت میگیرد ولی انتقال دهندۀ عصبی در حالت پتانسیل عمل
از انتهای یاختۀ پیشسیناپسی برونرانی میشود.

 12 21 Bفقط مورد (د) صحیح است چون آلدوسترون را قشر غدۀ فوق کلیه تولید میکند که دارای یاختههای درونریز است.
لوزالمعده (مورد ب) بافت هدف هورمون سکرتین است که جزایر النگرهانس درون آن ،مجموعه یاختههای متمرکز درونریز میباشد ولی قسمت ترشحکنندۀ آنزیمهاى
گوارشى آن برونریز است .لوزالمعده هم برونریز و هم درونریز میباشد (دقت کنید که هورمون سکرتین در روده تولید میشود و روی بخش برونریز و سازندۀ بیکربنات

س��دیم در لوزالمعده اثر میگذارد که با متن تس��ت متناقض اس��ت) .در مورد رد عبارت (ج) دقت کنید که هورمون اریتروپویتین (منظور عبارت (ج)) در کبد و کلیهها
ساخته میشود که کار اصلی این اندامها تولید هورمون نمیباشد.

نکته

عبارت (الف) در مورد غدد بزاقی با ترشح آنزیم دفاعی لیزوزیم است که یاختههای برونریز دارد (نادرستی الف).

 32 22 Aفقط مورد (ج) از اعضای دس�تگاه درونریز نمیباش�د .بیضه (الف) با تولید هورمون تستوس�ترون ،معده (ب) با تولید هورمون گاسترین و مغز و نخاع با تولید
هورمونهای مخصوص خود ،جزء دستگاه درونریز هستند ،ولى رحم (ج) بافت هدف اصلی پروژسترون است که در تولید هورمون نقش ندارد .عبارت (د) در مورد مغز
و نخاع است که تولید هورمون دارند و کتاب درسی در مورد آن حرف زده است.
 42 23 Bغ�دد برونری�ز مع�ده منظ�ور س�ؤال اس�ت ک�ه دارای مج�رای مخص�وص ب�رای خ�روج ف�رآورده خود میباش�ند .ای�ن غدهه�ا از بافت پوشش�ی ب�وده و
یاختههای آن بر روی غش�ای پایه گلیکوپروتئینی قرار دارند (رد گزینۀ ( .))3این غدد ،آنزیمها و س�ایر درش�تمولکولهای ترش�حی را با صرف انرژی ( )ATPبه صورت
برونرانی به خارج از یاختههای خود میفرس�تند و ماده دفعی و گازهای تنفس�ی را به فضای بینیاختهای که محیط داخلی بدن اس�ت ،ترشح میکنند تا از بدن دفع شوند
(رد گزینههای ( )1و (.))2
 42 24 Cفقط مورد (ج) نادرست میباشد.
دستگاه درونریز مدنظر سؤال است که از هورمونها ،یاختههای درونریز پراکنده و غدد درونریز یا یاختههای
متمرکز ایجاد شده است.
ال�ف) درس�ت اس�ت .در این دس�تگاه یاختههای درونری�ز پراکنده که نزدیک رگ خونی هس�تند،
هورمونهایی مثل سکرتین یا گاسترین را وارد خون میکنند | .ب) درست است .طبق شکل روبهرو ،غدد درونریز
یاختههای متمرکزی به صورت محاصره شده در اطراف مویرگ خونی میباشند | .ج) نادرست است .ناقل عصبی
از دستگاه عصبی ترشح میشود نه درونریز!!

نکته

پیک شیمیایی کوتاهبرد برخالف دوربرد ،از اعضای دستگاه درونریز نمیباشد.

د) درست است .هورمون یا همان ماده شیمیایی نیز که محصول یاختههای دستگاه درونریز میباشد از اجزای دستگاه درونریز میباشد و ساختار یاختهای ندارد.
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مراهچ لصف

 32 25 Cموارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
( )Aبیانگر غدۀ درونریز و ( )Bنشاندهندۀ غدۀ برونریز میباشد.
الف) درست است .در لوزالمعده که اندام یا مرکز هدف هورمون
س�کرتین آزاد شده از دوازدهه است ،بخش درونریز ( )Aیا جزایر النگرهانس
توس�ط بخ�ش برونری�ز ( )Bاحاطه ش�ده اس�ت | .ب) نادرس�ت اس�ت .هر
یاختهای طی تنفس یاخته خود تولید  CO2که یک مادۀ معدنی است میکند
ول�ی غ�دۀ برونریز موادی معدنی مثل نمک و … نیز میتواند ترش�ح کند| .
ج) درس�ت اس�ت .در م�ورد تب�ادل گازه�ای تنفس�ی صحی�ح اس�ت| .
د) نادرس�ت اس�ت .بخ�ش ( )Aغدۀ درونری�ز و ( )Bغدۀ برونریز را نش�ان
میدهد که هر دو یاختههای متمرکز کنار هم دارند.

نکته

دس�تگاه درونریز عالوه بر هورمون ،دارای یاختههای متمرکز و پراکنده میباش�د ولی بخش حاوی غدد درونریز آن ،فقط یاختههای متمرکز دارد که اغلب از بافت
پوششی است ولی میتواند حاوی بافت عصبی نیز باشد.

 42 26 Cغ��دۂ هیپوفی��ز مدنظر اس�ت که دارای گیرن�دۀ اختصاصی برای هورمونهای آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموس�ی میباش�د .موارد (الف) و (د) نادرس�ت
میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .کل غدۀ هیپوفیز ،به اندازه یک نخود است (نه فقط بخش پیشین آن!) | .ب) درست است .استخوانهای جمجمه از نوع پهن
هستند که غدۀ هیپوفیز درون یک گودی در کف آن جا گرفته است( | .ج) درست و (د) نادرست است .در هیپوفیز ،بخش پیشین بزرگترین قسمت میباشد و بیشترین
ترش�ح هورمون را نیز دارد ،ولی بخش پس�ین هورمون نمیس�ازد و فقط مس�ئول ذخیره هورمونهای هیپوتاالموس�ی اس�ت .عملکرد بخش میانی که کوچکترین بخش آن
میباشد نیز در انسان به خوبی شناخته نشده است.
 32 27 Bغدۀ مورد نظر ،هیپوفیز اس�ت و اس�تخوان مربوط نیز یکی از اس�تخوانهای جمجمه میباشد .این استخوان پهن از داخل خود با قطورترین و خارجیترین الیۀ
مننژ در ارتباط است و مانند هر استخوان دیگر جمجمه ،در محل مفصل دارای لبههای دندانهدار میباشد.
گزینۀ ( :)1جمجمه بخش�ی از اس�کلت محوری اس�ت که نقش کمکی و کمی در حرکت بدن دارد | .گزینۀ ( :)2غدۀ مورد نظر این عبارت ،هیپوتاالموس است
نه هیپوفیز | .گزینۀ ( :)4هیپوفیز برخالف هیپوتاالموس با سامانۀ لیمبیک ارتباطی ندارد.
 42 28 Cدر شکل مورد نظر غدد زیر مشخص شدهاند:
 :Aغدۀ فوق کلیه :B ،لوزالمعده :C ،تخمدان :D ،بیضه :E ،تیموس :F ،تیروئید : G ،هیپوتاالموس،
 :Hهیپوفیز
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .غ�دد تیم�وس و لوزالمع�ده برخلاف فوق کلی�ه و تیروئید
ب�رای ترش�ح هورمونهایش�ان از هیپوتاالم�وس و هیپوفی�ز هورم�ون محرک�ی دریاف�ت نمیکنن�د| .
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .بخش قش�ری غدۀ فوق کلیه در هر فرد قادر به تولی�د انواع هورمونهای
جنس�ی اس�تروژن ،پروژس�ترون و تستوس�ترون در ه�ر دو جنس میباش�د در حالیک�ه تخمدان فقط
هورمونهای زنانه اس�تروژن و پروژس�ترون میس�ازد و بیضه نی�ز فقط تستوس�ترون تولید میکند| .
گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .فعالیت زیاد غدۀ فوق کلیه میتواند با افزایش ترش�ح هورمون کورتیزول،
سبب سرکوب سیستم ایمنی شود ولی زیادی فعالیت تیموس سبب بلوغ لنفوسیتهای  Tبیشتر و فعالیت ایمنی شدیدتر میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .هیپوفیز با ترشح
هورمون رش�د و بیضهها با ترش�ح هورمون تستوس�ترون در رشد اس�تخوانها مؤثرند .از طرفی تیروئید نیز با تولید هورمون کلسیتونین بر میزان کلسیم استخوان مؤثر است.
 22 29 Bبخ�ش قش�ری فوق کلی�ه (با کورتیزول) و بخش مرک�زی (با اپینفرین) در ب�اال بردن قند خون مؤثرن�د .از طرفی لوزالمعده ه�م به کمک هورمون
گلوکاگون در باال بردن قند خون مؤثر است.
گزینۀ ( :)1فقط بخش پیشین هیپوفیز تحت کنترل هیپوتاالموس میباشد | .گزینۀ ( :)3هورمونهای تیروئیدی و انسولین روی همه یاختههای بدن گیرنده دارند| .
گزینۀ ( :)4تیموس یک نوع هورمون به نام تیموسین دارد و تحت کنترل هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین هم نمیباشد.

نکته هر یاختۀ زندۀ بدن باید توانایی جذب گلوکز برای تنفس یاختهای داشته باشد که این کار را توسط هورمون انسولین انجام میدهد .از طرفی مقدار تنفس یاختهای و
شدت آن برای تنظیم مقدار  ATPیاختهای توسط هورمون یددار تیروئید )  (T3کنترل میشود.

 33 30 Bهورمونهای اکسیتوس�ین و ضد ادراری در جس�م یاختهای موجود در هیپوتاالموس س�اخته و در هیپوفیز پس�ین ذخیره میش�وند .هورمون اکسیتوسین در
خروج شیر از غدد شیری و هورمون ضد ادراری ( )ADHدر بازجذب آب از کلیه و افزایش غلظت ادرار نقش دارد.
گزینۀ ( :)1در هیپوفیز پسین هورمون ساخته نمیشود بلکه دو هورمون هیپوتاالموسی ذخیره میشوند | .گزینۀ ( :)2اکسیتوسین در هیپوفیز پسین و در انتهای
آکسونهای هیپوتاالموسی ذخیره میشود نه در انتهای آکسون یاختههای عصبی هیپوفیزی!! | گزینۀ ( :)4در جسم یاختهای یاختههای عصبی هیپوتاالموس ،هورمونهای
اکسیتوس�ین و ضد ادراری س�اخته میش�ود ولی هورمونهای تنظیمکننده برای فرآیندهای تولیدمثلی مردان FSH ،و  LHو یا پروالکتین هس�تند که در هیپوفیز پیش�ین
ساخته میشوند.
 33 31 Cم�وارد (ال�ف)( ،ب) و (د) عبارت را به نادرس�تی تکمیل میکنند .س�ؤال در مورد هیپوفیز پیش��ین میباش�د ک�ه تحت کنترل دو نوع هورم�ون آزادکننده و
مهارکننده هیپوتاالموسی قادر به تولید شش نوع هورمون مختلف میباشد (درستی ج).
ً
مستقیما روی بافت هدف اثر میگذارند ولی چهار هورمون محرک دیگر با اثر بر سایر غدد درونریز
الف) در هیپوفیز پیشین دو هورمون رشد و پروالکتین
تولید هورمونها را در آنها تحت تأثیر قرار میدهند | .ب) هیپوفیز پس�ین با یاختههای عصبی هیپوتاالموس�ی در ارتباط اس�ت نه پیش�ین!! | د) مخچه که در بخش پشتی
مغز میباشد ،به هیپوفیز پسین نزدیکتر از پیشین میباشد.

 43 32 Aقس�مت اول س�ؤال در م�ورد هیپوفی��ز میاین و قس�مت دوم در مورد غ��دۂ ایپفیز و هورم�ون مالتونین
مترش�حه از آن اس�ت .غدۀ اپیفیز در مغز گوسفند در مجاورت بطن سوم و متصل به برجستگیهای چهارگانه قرار
دارد.
گزینۀ ( :)1در مغز ،هیپوفیز همس�طح مغز میانی میباش�د ولی اپیفیز به باالی برجستگیهای چهارگانۀ
مغز میانی متصل است | .گزینۀ ( :)2اپیفیز در باالی مغز میانی و ساقۀ مغز قرار دارد | .گزینۀ ( :)3فقط غدۀ هیپوفیز
جایگاهی در کف جمجمه دارد.
 13 33 Bهر سه مورد نادرست میباشد.
الف) هورمون رش�د بر تنه اس�تخوان دراز و صفحه رش�د اثر میکند .تنه استخوان دراز در درونیترین
قس�مت خود بافت اس�فنجی دارد | .ب) هورمون رشد سرعت تقسیم یاختههای غرضویف صفحه رشد را زیاد میکند
استخوان صفحه رشد نقشی
و به سمت تنه یاختۀ استخوانی ایجاد میکند | .ج) هورمون رشد در تبدیل غضروف به
ِ
ندارد بلکه در رشد و دراز کردن استخوان نقش دارد.

نکته

صفحۀ رش�د در کل عرض تنه (طول) اس�تخوانهای دراز در نزدیک دو انتهای برآمدۀ استخوان قرار دارد.
پس هم در بخش بافت فشرده و هم بافت اسفنجی قرار میگیرد.

 13 34 Bعبارت اول و س�وم صحیح میباش�ند .در ش�کل م�ورد نظر (ال�ف)( ،ب) و (ج) به ترتیب
بخش پیشین ،میانی و پسین هیپوفیز را نشان میدهد.
عبارت اول :درس�ت اس�ت .هیپوفیز پیش�ین با هیپوتاالموس رابطۀ خونی مستقیم دارد،
ولی بین هیپوفیز پس�ین و هیپوتاالموس رابطه عصبی وجود دارد | .عبارت دوم :نادرست است .بخش
(ب) و (ج) برخالف (الف) قدرت تولید هورمون ندارد( .البته س��ؤال در مورد انس��ان میباش��د!!)
ً
| عبارت س�وم :درس�ت اس�ت .انتهای آکس�ونهای هیپوتاالموس ،مس�تقیما هورمونه�ا را به بخش
هیپوفیز پس�ین آورده تا ذخیره ش�وند .این عمل توس�ط دس�تههای آکس�ونی مختلف�ی رخ میدهد| .
عبارت چهارم :نادرس�ت اس�ت .از بین  6هورمون تولید ش�ده در هیپوفیز پیشین ،هورمونهای رشد و
پروالکتین بخش (الف) برخالف چهار هورمون دیگر آن محرک تولید هورمون در سایر غدد درونریز بدن نمیشوند.
 13 35 Bموارد (الف) و (ب) نادرست هستند .صفحه رشد آخرین قسمت استخوان دراز میباشد که از حالت غضروفی به استخوانی درمیآید .این صفحه تا چند سال
پس از بلوغ (نادرس�تی ب) تحت تأثیر هورمون رش�د به س�مت انتهای برآمدۀ استخوان ،یاخته غضروفی (نادرستی الف) و به سمت تنه (طول) آن که سیستم هاورس

ً
دارد ،یاخته استخوانی میسازد (درستی ج) ،ولی فاصله صفحه رشد تا غضروف مفصلی تقریبا ثابت میماند (درستی د).

نکته یاختۀ استخوانی به صورت تکهستهای با هستۀ بیضیشکل در وسط میباشد که یاخته دارای انشعابات غشایی متعدد میباشد ولی هر یاختۀ غضروفی هستۀ مدور
در وسط یاخته دارد.
 43 36 Cفقط مورد (ب) عبارت را به درستی تکمیل میکند.
الف) نادرس�ت اس�ت .صفحات رش�د که در نزدییک دو رس اس��تخوان دراز یعنی در تنه اس�تخوان قرار دارند گیرنده مناس�ب برای هورمون رشد مترشحه از
هیپوفیز مغز دارند .این صفحات در سر یا همان انتهای برآمده استخوان قرار ندارند | .ب) درست است .تا چند سال پس از بلوغ ،صفحات رشد به صورت بافت پیوندی
نرم و انعطافپذیر غضروفی باقی میمانند .چند س�ال پس از بلوغ ،این صفحات نیز اس�تخوانی میش�وند | .ج) نادرس�ت اس�ت .با بس�ته ش�دن صفحه رشد ،رشد طویل
اس�تخوان متوقف میش�ود ولی رشد قطری استخوانها هنوز ادامه دارد | .د) نادرس�ت است .همه هورمونهای هیپوفیز پیشین تحت کنترل هورمونهای آزاد و مهارکننده
هیپوتاالموس�ی هس�تند .تنها فرق این دو هورمون با س�ایر هورمونهای هیپوفیزی در این اس�ت که دو هورمون رشد و پروالکتین ،محرکی برای ترشح هورمون از سایر غدد
درونریز بدن نمیباشند.
 33 37 Cموارد (ب) و (ج) عبارت را نادرست تکمیل میکنند(منظور سؤال هیپوتاالموس است که در سال دهم خواندید که حاوی گیرندۀ فشار اسمزی میباشد).
1

هیپوتاالموس

هیپوتاالم�وس از مراک�ز اص�لی کنترل بس�یاری از غدهه�ای درونریز بدن اس�ت (البته ای�ن کار را به کمک
هورمونه�ای هیپوفی�ز انجام میدهد ،پس (الف) امکان ندارد و عبارت را به درس�تی تکمیل میکند) .این مرکز
که حاوی گیرندههای فش�ار اس�مزی میباش�د ،در مغز قرار دارد و فعالیتهای دس�تگاههای عصیب و درونریز را
هماهن�گ میکن�د (پس مورد (د) نیز به درس�تی تکمیل میکند) .این مرکز بس��یاری از اعمال بدن مانند دمای
بدن ،فشار خون ،احساسات گرسنگی ،تشنگی ،خواب و فشار اسمزی را تنظیم میکند و با تولید هورمون آزاد و
مهارکننده ،دستورهایی به هیپوفیز پیشین برای پاسخ به آنها میدهد (مورد (ه) نیز به درستی تکمیل میکند).
هیپوتاالموس ،هورمونهای آزادکننده و مهارکننده را تولید کرده و از راه خون به هیپوفیز پیش�ین میفرس�تد که هر هورمون آزادکننده در قس�مت جلویی هیپوفیز دس�تور
ساخت هورمون خایص را میدهد ولی هورمون مهارکننده سبب میشود که هیپوفیز پیشین ترشح یک هورمون خود را متوقف کند .این غده با هیپوفیز پسین از راه آکسون
ارتباط دارد (پس مورد (ب) به نادرستی تکمیل میکند).
هیپوتاالموس ،در جس�م یاختهای یاختههای عصبی خود دو هورمون ضد ادراری ( )ADHو اکسیتوس�ین را میس�ازد که توس�ط دستههای آکسونی دراز مختلفی (مانند
یاختۀ عصبی حرکتی) به س�مت هیپوفیز پس�ین میروند .این دو هورمون در هیپوفیز پس�ین ذخیره میش�وند و در موقع نیاز آنها را به خون ترش�ح میکند .هورمون ضد
ادراری ( )ADHدر کلیهها به بازجذب آب میپردازد که این عمل سبب تنظیم آب بدن در مواقعی میشود که خون غلیظ شده است تا فشار اسمزی پالسما متناسب شود
(پس مورد (ج) عبارت را به نادرستی تکمیل میکند) و اکسیتوسین مترشحه از هیپوفیز پسین به خون ،در افزایش انقباض رحم و خروج شیر از غدد شیری نقش دارد.
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 33 38 Cفقط قسمت (ج) و (د) نادرست میباشند (سؤال بهطور لکی در مورد غدۀ هیپوفیز میباشد که فعالیت بخش میانی آن به خوبی مشخص نشده است).
2

هیپوفیز

مراهچ لصف

هیپوفیز غدهای درونریز اس�ت که توس�ط س��اقهای کواته از هیپوتاالموس آویزان است .در حقیقت
هیپوتاالموس در باالی هیپوفیز قرار دارد (یادته که هیپوتاالموس مرکز احس�اس تش�نگیه! پس با فشار
اسمزی خون رابطه داره!!!) (درستی الف).
هیپوفیز هورمونهای متنوعی ترش�ح میکند که بیش�ترین آنها از قس�مت پیش�ین و تحت کنترل
هیپوتاالموس تولید و ترش�ح میش�وند .برخی از هورمونهای آن که محرک هستند ،فعالیت سایر غدد
درونریز مثل تیروئید ،تخمدان ،بیضهها و فوق کلیه را تنظیم میکنند و برخی نیز مثل هورمون رش�د
ً
و پروالکتین مستقیما روی بافت هدف اثر میگذارند (درستی ب).
این غده  3بخش پیش�ین (بزرگترین) ،میانی (با کار نامش�خص در انس�ان) و پسین عصبی دارد .بعیض از هورمونهای بخش پیشین آن ،فعالیت برخی از غدد درونریز
را تنظیم میکنند.
قس�مت پیش�ین آن  6هورمون رش�د ،پروالکتین (شیرس��از در غدد شیری) FSH ،و ( LHمحرکهای جنس�ی) ،محرک فوق کلیه و محرک تیروئیدی میسازد که همگی
تحت کنترل هیپوتاالموس میباشد ولی دقت کنید که همۀ هورمونهای آزادکنندۀ آن از بخش پیشین ترشح میشود (نادرستی ج).
هورمونهای هیپوتاالموسی ،در هیپوفیز پسین ذخیره میشوند که این بخش تحت کنترل آزادکنندهها و مهارکنندهها نیست (نادرستی د).

نکته

هیپوفیز پیشین ،برخالف بخش پسین برای هورمونهای هیپوتاالموسی نقش ذخیرهای ندارد.

 33 39 Bیاختههای عصبی هیپوتاالموس (مرکز تنظیم دمای بدن) دستههای آکسونی دارند که تا قسمت پشتی غدۀ هیپوفیز (هیپوفیز پسین) ادامه دارد .پس
در واقع هورمون ضد ادراری در یاختههای عصبی هیپوتاالموس تولید میشود و از پایانه آکسون آنها که هیپوفیز پسین را ساخته ،ترشح میشود ،پس انتقال این هورمون
توسط یاختههای عصبی صورت میگیرد .انواع مختلف هورمونهای مهارکنند ه و آزادکننده ،هر دو از طریق رگ خونی به هیپوفیز پیشین میروند.
ً
بهط�ور کل�ی برای رد س�ایر گزینهها دقت کنید که کال هیپوفیز پیش�ین از طریق رگ خونی با هیپوتاالموس ارتب�اط دارد (رد گزینههای ( )1و ( .))2هورمون پروالکتین نیز
محصول هیپوفیز پیشین است (رد گزینۀ ( ))4و هیپوفیز پسین فاقد قدرت تولید هورمون میباشد و حجم آن نیز از بخش پیشین کمتر است.
 34 40 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .هورمون محرک خروج ش�یر ،اکسیتوس�ین اس�ت .این هورمون برخالف پروالکتین در تنظیم فعالیت تولیدمثلی
مردان نقش�ی ندارد (نادرس�تی د) .این هورمون وارد بخش کوچک هیپوفیز یعنی هیپوفیز پس��ین شده و در آنها ذخیره میشود (نادرستی ج) ،در ضمن فقط هورمونهای
هیپوفیز پیشین تحت تأثیر هورمونهای آزادکننده ترشح میشوند (نه اکسیتوسین ذخیره شده در هیپوفیز پسین!) (نادرستی الف) .نقش دیگر هورمون اکسیتوسین،
افزایش انقباضات رحم در هنگام زایمان میباشد و سپس به خروج شیر از غدد شیری بعد از تولد نیز مبادرت میکند (درستی ب).
 34 41 Bم�وارد (ال�ف)( ،ب) و (د) صحی�ح نمیباش�ند .هورمونهای آزادکنن�ده و مهارکننده هیپوتاالموس�ی فقط از راه خونی ب�ر روی هیپوفیز پیش��ین اثر دارند که
بزرگترین بخش هیپوفیز میباشند (درستی ج).
الف و د) آزادکنندهها و مهارکنندهها بر هیپوفیز پس�ین و میانی اثری ندارند | .ب) هورمونهای آزادکننده ،همگی س�بب افزایش ترش�ح هورمون از هیپوفیز
پیشین میشوند نه کاهش!
 14 42 Bفقط مورد (د) نادرس�ت میباش�د .در کتاب درس�ی ذکر شده است که نقش و عملکرد هیپوفیز میانی در انسان هنوز مشخص نیست ولی در ماهی ،دوزیست
و خزندگان سبب تیره شدن رنگ پوست میشود (با اجازه کوچک از بخش بیشتر بدانید!).
الف) پروالکتین در زنان سبب شیرسازی ،تنظیم اسمزی و ایمنی بدن میشود (عمل شیرسازی را با بازخورد مثبت انجام میدهد) | .ب) هیپوفیز توسط
س�اقهای به هیپوتاالموس متصل اس�ت و با آن ارتباط دارد | .ج) هیپوفیز میانی و پس�ین که هورمون نمیس�ازند یا تا به حال نقش هورمونس�ازی در آنها مشخص نشده
است ،با هیپوتاالموس رابطه خونی ندارند.
 24 43 Bموارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .آکسونهای هیپوتاالموس�ی فقط به بخش پسین هیپوفیز میروند | .ب) درست اس�ت .هورمونهای ضد ادراری و اکسیتوسین ،در
هیپوتاالموس س�اخته ش�ده ولی از هیپوفیز پس�ین وارد خون میشوند | .ج) نادرست اس�ت .برخی هورمونهای هیپوفیز مثل محرکهای تیروئید ،قشر فوق کلیه و محرک
ً
جنسی سبب ترشح هورمون از غده دیگر میشوند ولی برخی مثل هورمون رشد و الکتوژن (پروالکتین) مستقیما روی یاختههای هدف اثر میگذارند | .د) درست است.
هورمونهای مهارکننده هیپوتاالموسی سبب کاهش ترشح هورمونهای هیپوفیز پیشین میشوند.
 34 44 Aدر شکل مقابل (الف) هیپوفیز پیشین و (ب) هیپوفیز پسین میباشد .دقت کنید که هیپوفیز
پس�ین در تولی�د هورمون نقش ندارد بلکه اکسیتوس�ین و ض�د ادراری هیپوتاالموس را ذخیره و ترش�ح
میکند .از طرفی هیپوفیز پیش�ین س�بب تولید پروالکتین میشود که در زنان وظیفه ساخت شیر در غدد
شیری و حفظ تعادل آب و عملکرد دستگاه ایمنی را دارد .در ضمن این هورمون در مردان ،عالوه بر حفظ
تع�ادل آب و عملک�رد ایمن�ی ،در تنظی�م فراینده�ای دس�تگاه تولیدمثل�ی نی�ز نق�ش دارد (در م��ورد
گزینۀ ( )2دقت کنید که هیپوفیز پسین ،تولیدکنندۀ اکسیتوسین نمیباشد).
 44 45 Bمنظور غدۂ تیروئید میباشد که دربارۀ آن فقط مورد (ب) صحیح میباشد.
الف) نادرست است .غدۀ تیروئید به صورت یک سپر در زیر حنجره و جلوی نای و مری قرار دارد | .ب) درست است .هورمونهای تیروئیدی در تنظیم سوختوساز
گلوکز (ماده آلی) و کلس�یتونین در تنظیم کلس�یم خون (ماده معدنی) نقش دارد | .ج) نادرس�ت اس�ت .هورمونهای غدۀ تیروئید دو نوع میباش�ند یک نوع هورمونهای
تیروئیدی یددار که سوختوس�از هر یاخته بدن را کنترل میکنند و برای هر یاختۀ زندۀ بدن گیرنده دارند .هورمون دیگر این غده ،کلس�یتونین غیریددار میباش�د که فقط روی
استخوان اثر دارد و از آزاد شدن کلسیم آن ممانعت میکند | .د) نادرست است .هورمون  T3تیروئیدی ،در دوران جنیین و کودیک برای نمو دستگاه عصبی مرکزی مؤثر است.

 34 46 Aهورمون  T3در جنینی و کودکی موجب نمو دستگاه عصبی مرکزی(مغز و نخاع)میشود (نادرستی گزینۀ ( .))2این هورمون برای سوختوساز در هر یاختهای از جمله
یاخته سمپاتیکی مؤثر است (نادرستی گزینۀ ( .))1کمبود هورمونهای تیروئیدی با مکانیسم بازخوردی منفی سبب افزایش تولید هورمون محرک تیروئیدی از هیپوفیز پیشین میشود
(نادرس�تی گزین�ۀ ( ))4ول�ی تنظی�م ی�ون کلس�یم و ممانع�ت از برداش�ت آن از اس�تخوان از اعم�ال کلس�یتونین میباش�د ک�ه ی�ددار و تیروئیدی نیس�ت (درس�تی گزین�ۀ (.))3

نکته

هورمونهای غدۀ تیروئید

 T3و T4
یددار
کلسیتونین
غیریددار

فقط یددارهای  T3و  T4مدنظر میباشد.
هورمونهای تیروئیدی
ً
 44 47 Bمنظور س�ؤال بخش پیش�ین هیپوفیز میباشد .هورمونهای تیروئیدی یا یددار ،در تنظیم سوخت گلوکز هر یاخته بدن مؤثرند ،از طرفی هورمون  T3مستقیما
در نمو مغز و نخاع جنین و کودک نیز مؤثر است( .این هورمونها توسط هورمون محرک از هیپوفیز پیشین تنظیم میشوند).
گزینۀ ( :)1هورمونهای محرک سایر غدد درونریز در هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین تولید میشوند ولی فقط هورمونهای هیپوتاالموسی در هیپوفیز پسین
ذخیره میش�وند | .گزینۀ ( :)2پروالکتین ،در هر دو جنس س�بب تنظیم آب و ایمنی بدن میش�ود ولی در مردان سبب تنظیم فعالیت تولیدمثلی نیز میشود .فعالیت ویژۀ
این هورمون در زنان ،تولید شیر میباشد | .گزینۀ ( :)3کورتیزول مترشحه از غدۀ فوق کلیه و پروالکتین مترشحه از هیپوفیز پیشین بر سیستم ایمنی اثر میگذارند که اولی
در کل بدن ولی دومی بر غدد شیری در باالی دیافراگم قرار دارند ،مؤثر میباشد.
 44 48 Cم�وارد (ال�ف) و (ج) در م�ورد غ�دۀ سپریش�کل تیروئید که ب�ا فعالیت زی�اد و افزایش هورمونه�ای محرک بزرگ ش�ده و بیماری گوات�ر را تولید میکند،
امکان ندارد.
الف) تیروئید در جلوی گلو و نای و زیر حنجره میباش�د .از طرفی از س�ال دهم به یاد دارید که غضروفهای نعلاس�بی به صورت Cمانند در جلوی نای
یعنی در پشت تیروئید قرار دارند.
ب) غدۀ تیروئید هورمونهای یددار  T3و  T4و هورمون غیریددار کلسیتونین ترشح میکند.
ج) تیروئید نمو دستگاه عصبی مرکزی کودک و جنین را انجام میدهد (اعصاب پیکری و خودمختار محیطی هستند).
د)

نکته

هورمونهای یددار تیروئید در تنظیم سوختوساز و  ATPسازی هر یاختهای در بدن از جمله یاختههای ماهیچهای مؤثرند .از طرفی میدانیم که تار ماهیچهای برای
انقباض به  ATPو کلسیم نیاز دارد پس هر دو نوع هورمون غدۀ تیروئید در انقباض ماهیچه نقش دارند.

 14 49 Aغدۀ تیروئید توس�ط هورمونهای یددار  T3خود در کودکی و جنینی س�بب رش�د مغز و نخاع میش�ود و از طرفی توس�ط کلیستونین خود سبب ممانعت از
برداشت کلسیم در موقع باال بودن کلسیم پالسما میشود.
گزینۀ ( :)2هورمونهای تیروئیدی مصرف گلوکز و تجزیه آن را در یاختهها افزایش میدهند | .گزینۀ ( :)3کمکاری تیروئید سبب کاهش سوختوساز و تولید
 ATPدر یاختهها میشود | .گزینۀ ( :)4هورمون محرک تیروئیدی از هیپوفیز پیشین تولید و ترشح میشود ولی تحت تأثیر هورمون آزادکننده هیپوتاالموسی میباشد.
 35 50 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند .کمبود ید در غذا سبب کمبود هورمونهای تیروئیدی شده و این عامل سبب افزایش ترشح هورمون محرک
تیروئیدی و بزرگ شدن غدۀ تیروئید میشود .به این بیماری گواتر میگویند و تیروئید بزرگ شده قادر است یونهای ید بیشتری را از بدن جذب کند (درستی ج).
ال�ف) عقبافتادگ�ی ذهنی و جس�می از اثرات کمکاری تیروئید در دوران جنیین و کودیک میباش�د | .ب) در اثر ک�مکاری تیروئید با بازخوردی منفی فعالیت
ً
بخش پیشین غدۀ هیپوفیز زیاد میشود | .د)  T3مستقیما روی نمو دستگاه عصبی مرکزی اثر دارد نه . T4
 45 51 Bفقط مورد (د) نادرست میباشد.
در شکل مورد نظر  B ،Aو  Cبه ترتیب غضروف ،غدۀ تیروئید و نای میباشند.
الف) درست است .نای دارای غضروف ( )Aمیباشد ولی غدۀ تیروئید از بافت پوششی تشکیل شده است| .
ب) درست است .نبودن غضروف در نایژکها ،سبب کمک به کنترل هوای ورودی و خروجی به سیستم تنفسی میشود| .
ج) درس�ت اس�ت .کلس�یتونین مترش�حه از تیروئی�د برخلاف هورمونهای ی�ددار روی غض�روف و نای اثر ن�دارد| .
د) نادرس�ت اس�ت .بخش  Cنای میباشد که فاقد بنداره یا ارتباط با معده است (دقت کنید که تیروئید دقیقاً روی نای
قرار دارد نه مری!).

 35 52 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند .کمبود ید در غذا سبب کمبود فعالیت غدۀ تیروئید شده ولی در ادامه با مکانیسم بازخوردی سبب افزایش
ترشح هورمونهای محرک تیروئید از هیپوفیز پیشین میشود (درستی ج).

نکته در تس�تها وقت�ی عب�ارت «هورمون تیروئیدی» بیان میش�ود ،فقط منظور هورمونهای یددار  T3و  T4میباش�د و ربطی به کلس�یتونین ن�دارد ولی وقتی عبارت
«هورمونهای غدۂ تیروئید» ذکر میش�ود باید هم به هورمونهای یددار و هم به کلس�یتونین دقت کنید (درس�تی ج).
الف) هورمونهای تیروئیدی منظور  T3و  T4یا همان هورمونهای یددار هس�تند که در پوکی اس�تخوان نقش�ی مس�تقیم ندارند | .ب) کمبود فعالیت غدۀ
تیروئید سبب کاهش هورمون کلسیتونین نیز میشود .از آنجایی که فعالیت هورمون کلسیتونین ممانعت از برداشت کلسیم از استخوان میباشد ،پس با کمکاری تیروئید
عمل برداشت کلسیم از استخوان زیاد میشود | .د) تنفس یاختهای و تجزیه گلوکز تحت کنترل هورمونهای یددار تیروئید میباشد.
 45 53 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) جواب هستند ،چون غدۀ تیروئید که منظور سؤال است ،اگر در کودیک دچار کمکاری شود میتواند باعث کاهش رشد جسمی و ذهنی
ش�ود و همچنین چون به کمک هورمون مترش�حه از خود به نام کلس�یتونین ،تنظیم کلس�یم میکند پس در انعقاد خون برای تبدیل پروترومبین به ترومبین نقش دارد
(ویتامین  Kو یون لکسیم در انعقاد خون مؤثر است).
دقت کنید که مورد (ج) صحیح است ،چون هورمون غیریددار تیروئید ،کلسیتونین است که در گواتر نقش ندارد .در مورد (د) هم دقت کنید که مصرف غذای دریایی
و نمک یددار میتواند گواتر را برطرف و درمان کند.
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 15 54 Bفقط مورد (الف) پاس�خ اس�ت .غدۀ تیروئید مدنظر س�ؤال میباشد که دو نوع هورمون ترش�ح میکند .یکی غیریددار کلسیتونین است که ممانعتکننده از
برداشت کلسیم استخوان میباشد و دیگری هورمونهای یددار تیروئیدی که برای تنظیم انرژیزایی در هر یاختۀ زندۀ بدن میباشد .کمکاری این غده ،انقباض ماهیچه
و تحریک گیرندۀ وضعیتی درون آن (رد ب) و انرژیزایی یاختهها (رد د) را کم میکند و به دلیل کمبود کلسیتونین ،سرانجام سبب پوکی استخوان میشود (هورمون
 T3این غده در نمو دستاگه عصبی مرکزی جنین و کودک انسان الزم میباشد).

مراهچ لصف

عبارت (الف)در اثر فعالیت معمولی غدۀ تیروئید به واسطۀ هورمون کلسیتونین رخ میدهد ولی عبارت (ج) در اثر کمکاری غدۀ تیروئید و با اثر بر هیپوفیز رخ میدهد.

 25 55 Aهورمون پروالکتین که از هیپوفیز پیش�ین ترش�ح میشود بر روی غدد شیری برونریز اثر میگذارد ولی هورمونهای آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموس در
تنظیم هورمونهای اکسیتوسین و ضد ادراری نقشی ندارند.
گزینۀ ( :)1برخی از هورمونهای هیپوفیز پیش�ین روی فعالیت س�ایر غدههای درونریز بدن اثر میگذارند نه همۀ آنها! (مثالً هورمون رش��د روی ترش��ح
هورمون نقشی ندارد) | .گزینۀ ( :)3فقط هورمونهای هیپوفیز پیشین تحت کنترل آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموس هستند | .گزینۀ ( :)4یکی از هورمونهای هیپوفیز
پیشین به نام پروالکتین باعث تحریک تولید شیر در غدد شیری میشود و باعث ترشح هورمون از یاختۀ هدف خود نخواهد شد.
 15 56 Cکلسیتونین ،هورمونی غیریددار از غدۀ تیروئید است که کلسیم خون را کم میکند ،چون از برداشت کلسیم از استخوان جلوگیری میکند .با کمبود کلسیم
خون ،انقباض ماهیچه را کم کرده ولی رس�وب کلس�یم در اس�تخوان را زیاد میکند در نتیجه قطر اس�تخوان و تراکم س�امانۀ هاورس زیاد میش�ود .دقت کنید که پوکی
استخوان در اثر زیادی عمل غدۀ پاراتیروئید در تجزیه امالح کلسیم استخوان صورت میگیرد (درستی الف و نادرستی ج).
دقت کنید که اگر کلسیم خون کم شود روند انعقاد خون کم شده و نیاز به ماده ضد انعقاد خون نیز کم میشود (نادرستی د) .زیادی کلسیم با انقباض ماهیچۀ صاف
رگها سبب تنگی سرخرگ کوچک میشود (نادرستی ب).
 15 57 Bهمۀ موارد صحیح میباشند.
ید در غذاهای دریایی فراوان اس�ت ولی مقدار ید در فراوردههای کش�اورزی و دامی به مقدار ید خاک مربوط میباش�د (درستی ب) که در کشور ما و بسیاری از کشورهای
دیگر ید خاک کافی نیست .به همین دلیل نیاز به استفاده از غذاهای دریایی و نمک یددار وجود دارد (درستی ج و د) .چون هورمونهای تیروئیدی بر روی هیپوتاالموس
بازخورد منفی دارند ،کاهش آنها سبب افزایش فعالیت هیپوتاالموس میشود (درستی الف).
توساز)و ATPزایی
 35 58 Aزیادی هورمون تیروئیدی منظور زیادی هورمونهای  T3و ( T4یددار)میباشد که روی کلسیم خون اثری ندارند ولی متابولیسم(سوخ 
و تجزیه گلوکز را باال میبرند.
 35 59 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
در مت�ن س�ؤال ب�ه کلم�ۀ جلوی گ�ردن دقت کنید چون غدد پاراتیروئید به س�مت پش�ت گردن و غ�دۀ تیروئید هس�تند .هورمونهای تیروئی�دی  T3و  T4و هورمون

کلسیتونین از غدۀ تیروئید در جلوی گردن ترشح میشوند که در پوکی استخوان و ازدیاد جذب کلسیم از استخوان نقش ندارند .دقت کنید که هر دو نوع هورمون غدۀ
تیروئید ،در انقباض ماهیچه برای تولید  ATPو کلسیم مؤثرند .البته کلسیتونین با تنظیم کلسیم در انعقاد خون و هورمون تیروئیدی با تنظیم سوختوساز هر یاخته بدن
در مورد سایر عبارات صحیح میباشند.

 16 60 Aدر بدن انس�ان چهار غدۀ پاراتیروئید در پش�ت تیروئید وجود دارد .هورمون این غده در پاس�خ به کاهش کلس�یم خوناب ترشح میشود تا کلسیم خون را باال
ببرد .این غدد به تعداد ماهیچههای دوس�ر (دوس��ر بازو و دوس��ر ران چون در بدن انس��ان دو ماهیچه دوس��ر بازو و دو ماهیچه دوس��ر ران وجود دارد) و چهار حفرۀ قلب در
خزنده ،پرنده و پستاندار میباشند .از طرفی دقت کنید که در هر طرف چپ یا راست بدن دو سیاهرگ ششی و دو غدد غدۀ پاراتیروئید وجود دارد.
 26 61 Cجناغ نوعی استخوان پهن است که برای هورمون پاراتیروئیدی ،کلسیتونین ،اریتروپویتین ،هورمون رشد و تستوسترون (مردان) گیرنده دارد که هورمون
اریتروپویتین در پاسخ به کمبود  O2از کبد و کلیهها ترشح میشود (نادرستی گزینۀ (.))2

هورمون پاراتیروئید باعث افزایش بازجذب کلسیم از کلیهها و فعال کردن ویتامین  Dبرای جذب کلسیم از روده میشود (دلیل درستی گزینههای ( )1و (.))4
هورم�ون ی�ددار تیروئی�دی روی اس�تخوان مؤث�ر اس�ت و با افزایش متابولیس�م ب�دن CO2 ،تنف�س یاختهای را زی�اد کرده ت�ا فعالیت کربنی�ک انیدراز را ب�اال ببرد
(درستی گزینۀ (.))3

 36 62 Aدر شکل مورد نظر (الف) و (ب) به ترتیب غدۀ تیروئید و غدد پاراتیروئیدی هستند.
گزینۀ ( )1و ( :)2نادرس�ت اس�ت .هورمون پاراتیروئیدی همانند هورمونهای غدۀ تیروئید روی استخوان
مؤثرن�د | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .هورم�ون پاراتیروئیدی برای بازجذب کلس�یم و هورمون ی�ددار تیروئیدی برای
سوختوساز روی لولۀ هنله گیرنده دارند و بر روی فعالیت آن اثر میگذارند ولی کلسیتونین روی کلیه اثری ندارد| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .نمو مغز مربوط به فعالیت  T3تیروئیدی در دوران کودکی و جنینی است.

 36 63 Bدر این سؤال ویتامین مورد نظر ،ویتامین  Dو غدد مورد نظر ،پاراتیروئیدها میباشند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در انعقاد خون ویتامین  Kنقش دارد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .این غدد و هورمون آنها س�بب افزایش برداشت کلسیم از
مادۀ زمینهای اس�تخوان میش�وند | .گزینۀ ( :)3درست است .جذب کافی ویتامینهای محلول در چربی  ،DAKEبه حضور صفرا نیازمند است که صفرا توسط کبد تولید
میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .تغییر شکل این ویتامین ( )Dسبب جذب کلسیم از روده میشود و ربطی به استخوان ندارد.

 26 64 Aدر صورت باال بودن کلسیم خوناب (پالسما) ،مقدار کلسیتونین خون زیاد میشود تا سبب عدم برداشت کلسیم از استخوانها شده و به تدریج باعث پایین
آمدن کلسیم خون شود.
ً
نکته
پاراتیروئی�د هورم�ون مح�رک از هیپوفیز ندارد و مس�تقیما با مقدار کلس�یم تنظیم میش�ود .در مورد گزین�ۀ ( )3دقت کنید که ج�ذب در روده و بازجذب مربوط به
کلیهها میباشد.

 16 65 Cفقط مورد (ج) به دلیل کلمۀ بازجذب که مخصوص کلیه است ،نادرست میباشد و سایر گزینهها درست است.
3

پاراتیروئید

چهار غدۀ پاراتیروئید در پشت غدۀ تیروئید ،زیر حنجره و طرفین نای قرار گرفتهاند که نوعی هورمون به نام پاراتورمون
را تولید و به خون ترشح میکنند .این هورمون کلسیم خون را برعکس کلسیتونین با انجام کارهای زیر باال میبرد:
 )1یاختههای استخوانی که نوعی یاخته از بافت پیوندی است را وادار میکند که ماده زمینهای بافت پیوندی استخوان
را تجزیه کرده و کلسیم آن را وارد خون کنند .زیادی این عمل به پوکی استخوان منجر میشود (درستی الف).
 )2هورمون این غدد ،در کلیهها سبب افزایش ابزجذب کلسیم میشود .از طرفی به یاد دارید که کپسول بومن هر نفرون،
فقط در تراوش نقش دارد پس این هورمون روی همه جای نفرون میتواند اثر کند ،بهجز کپسول بومن (درستی ب و د).
 )3این هورمون ،ویتامین محلول در چربی  Dرا تغییر شکل میدهد که آن ویتامین در رودهها سبب افزایش جذب کلسیم شود ،نه ابزجذب!!! بیدقت!!!
 46 66 Aس�ؤال در مورد هورمون غدد پاراتیروئید و یون کلس�یم میباش�د که در کلیهها ،استخوان و ویتامین  Dمؤثر است .گزینۀ ( )1در مورد اثر ویتامین  Dدر جذب
کلسیم از دوازدهۀ روده باریک مىباشد .گزینۀ ( )2مربوط به کبد و کلیهها است .گزینۀ ( )3استخوان جمجمه است ،ولى گزینۀ ( )4کبد و ماهیچه مىباشد که هیچکدام
بافت هدف هورمون پاراتیروئیدی نیستند( .هورمون پاراتیروئیدی در روده ،استخوان و لکیه جذب لکسیم را زیاد مىکند).
 46 67 Aغدۀ تیروئید ،غدۀ سپریشکل جلوی گلوست که هورمون کلسیتونین را تولید میکند .این هورمون در صورت باال بودن کلسیم خون موجب کاهش برداشت
کلسیم از استخوان و پایین آوردن کلسیم خوناب میشود .برخالف عمل این هورمون ،هورمون پاراتیروئیدی که از غدۀ پاراتیروئید موجود در پشت تیروئید ترشح میشود
ح شده ،موجب افزایش آن در خون میشود.
در هنگام پایین آمدن کلسیم خون ترش 
 36 68 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت هس�تند .کلسیتونین سبب افزایش رسوب کلسیم در بافت استخوان مىشود و کلسیم خوناب را کم مىکند (رد الف) .از
طرفی انعقاد خون در رگ سالم معنى ندارد (رد ب) ولی هورمون پاراتیروئیدی و کلسیتونین سبب تنظیم کلسیم خون میشوند (درستی د) .در انتها دقت کنید که کمبود
کلسیم خون سبب کاهش امالح و فشار اسمزی خوناب میشود (رد ج).
 16 69 Aکلیه (در گزینۀ ( ،))2اس�تخوان (در گزینۀ ( ))3و روده (در گزینۀ ( ))4در حفظ ثبات کلس�یم خون از طریق همکاری با هورمون پاراتیروئیدی نقش دارند اما
کبد (در گزینۀ ( ))1بافت هدف هورمون پاراتیروئیدی نیست .دقت کنید که سیاهرگ خوین از روده به سوی کبد یمرود.
 37 70 Aبخش قش�ری فوق کلیه (تولیدکنندۀ انواع هورمون جنس��ی) به تنشهای طوالنیمدت پاس�خ میدهد .این بخش با ترش�ح کورتیزول ،قند خون و با ترشح
آلدوسترون ،فشار خون را باال میبرد ولی بخش مرکزی فوق کلیه که ساختار عصبی دارد ،در تنش ناگهانی محیطی اثر دارد و با ترشح هورمونهای اپینفرین و نوراپینفرین
هم قند خون و هم فشار خون را باال میبرد .البته این بخش در گشاد کردن نایژکها و رسیدن هوا به حبابکهای ششی نیز مؤثر است.
 27 71 Bموارد (الف) و (ج) نقش اپینفرین و نوراپینفرین را معرفی میکنند که منظور س�ؤال اس�ت .عبارت (ب) نیز در مورد قش�ر غدۀ فوق کلیه و تنظیم آب توسط
کلیهها میباش�د که به کمک هورمون آلدوس�ترون صورت میگیرد .دقت کنید که هورمون اپینفرین و نوراپینفرین در تنشهای کوتاهمدت س�بب پاس�خ به هیجانات و
احساسات با باال بردن قند خون ،فشار خون و ضربان قلب میشوند ولی برخالف کورتیزول در کاهش فعالیت سیستم ایمنی نقشی ندارند (رد د).
 17 72 Aبخش مرکزی غدۀ فوق کلیه همانند تاالموس و هیپوفیز پسین ساختار عصیب دارد ولی بخش قشری آن ساختار غدهای با بافت پوششی دارد (مننژ و کپسول لکیه نیز
بافت پیوندی دارند (رد گزینههای ( )3و ( .)))4دقت کنید که فش�ار خون و قند خون توس�ط هورمونهای هر دو بخش قش�ری و مرکزی این غده باال میرود و با توجه به کلمۀ

«ف�وری» در گزین�ۀ ( ،)1منظ�ور بخ�ش مرک�زی این غده بوده اس�ت .گزین�ۀ ( )2نیز در مورد اثر کورتیزول در بخش قش�ری فوق کلیه اس�ت که س�اختار بافت پوشش�ی دارد.

 37 73 Aموارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند .هم بخش قشری و هم بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه توسط هورمونهای خود قند خون را باال میبرند .پس پایین
بودن قند خون محرکی برای افزایش فعالیت این غده میباشد (نادرستی د).
الف) درس�ت اس�ت .کلسیتونین در هنگام افزایش کلسیم خون ،زیاد میشود تا ممانعت از تجزیۀ کلسیم استخوان کند | .ب) درست است .هورمون غدد
پاراتیروئیدی برخالف کلس�یتونین س�بب افزایش کلسیم خون میشود | .ج) درست است .آلدوسترون در هنگام کاهش سدیم خون ،مقدارش زیاد میشود تا مانع ترشح
سدیم به کلیه و افزایش بازجذب آن شود.
27 74 A
4

پاسخ آنی (کوتاهمدت) توسط مرکز فوق کلیه

قس�مت مرکزی فوق کلیه در مواقع اضطراری مثل دس�تگاه عصبی س�مپاتیک عمل میکند و بدن را برای یک
ش�رایط بحران�ی آم�اده میکند .دو هورم�ون اپینفرین و نوراپینفرین در این ش�رایط باعث افزایش فش�ار خون،
افزای�ش ضرب�ان قلب (تع�داد ضربانها ،نه حجم ضرب�های) ،افزایش قند خ�ون (مثل گلوکاگ�ون و کورتیزول)
ً
و با گش�اد کردن نایژکها س�بب افزایش جریان هوا به ش�شها میش�وند (یعنی دقیقا مثل س�مپاتیک که در
گزینههای ( )3( ،)1و ()4اش�اره ش�ده است) .تفاوت تأثیر این دو عامل هورمونی و عصبی در واقع همان تفاوت
عملکردی بین دس�تگاه درونریز و دس�تگاه عصبی�ه؛ اثر هورمونها کندت��ر و طوالین و اثر اعص��اب رسیع ویل کواته
یمابشد! (رد گزینۀ ())2
 27 75 Cمنظور سؤال بخش قرشی غدۀ فوق کلیه است که سه مورد (الف)( ،ب) و (ج) در آن نادرست است ،میگی نه برو تو درسنامه و دوباره دوره کن!! دقت کنید
که در عبارت (د) کمبود آلدوسترون ،فشار خون را باال میبرد پس کمبود زیاد آن نیز سبب میشود که سدیم خون کم شود چون در حالت عادی آلدوسترون مقدار سدیم
پالسما را باال میبرد.
الف) نادرست است .فوق کلیه یک غده است که از دو بخش یا غدۀ قشری و مرکزی تشکیل شده است در حالی که سؤال فقط در مورد بخش قرشی آن میباشد| .
ب) نادرست است .کورتیزول قند خون یا انرژی در دسترس یاختهها را باال میبرد ولی باعث افزایش فشار خون نمیشود .در بخش قشری فوق کلیه ،افزایش فشار خون در
اثر افزایش امالح خون مثل تأثیر آلدوسترون ایجاد میشود | .ج) نادرست است .فقط هورمون کورتیزول با تضعیف سیستم ایمنی در کاهش فعالیت لنفوسیت اثر میگذارد.
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 37 76 Aهورمون کورتیزول منظور سؤال است که با شکستن پروتئینها برای مصرف انرژی ،قند خون را باال میبرد که در نتیجۀ این امر انرژی در دسترس بدن زیاد
میشود .زیادی این هورمون سبب تضعیف سیستم ایمنی میشود.
ً
دقت کنید که بحث افزایش فشار خون در مورد هورمون آلدوسرتون مطرح است ولی کورتیزول مستقیما نقشی در باال بردن فشار خون ندارد.
گزینۀ ( :)1ترش�ح زیاد این هورمون در درازمدت باعث کاهش پروتئینهای ایمنی خون مانند پادتنها و در نتیجه س�رکوب سیس�تم ایمنی بدن میش�ود .لذا
داروهای�ی مش�ابه ای�ن هورمون به فرد گیرندۂ عضو تزریق میش�ود (نه دهندۀ عضو) | .گزینۀ ( :)2این هورمون با پاس�خ دیرپا در براب�ر موقعیتهای تنشزا ،مقدار گلوکز
خون را افزایش میدهد و ذخایر قندی را به صورت گلیکوژن زیاد نمیکند | .گزینۀ ( :)4هورمون آلدوس�ترون س�بب افزایش بازجذب س�دیم و باال بردن فشار خون در اثر
بازجذب آب و افزایش حجم خون میشود.
 17 77 Bفقط عبارت (الف) صحیح است.

نکته

فقط مورد (الف) به نادرستی تکمیل نمیکند یا به عبارت روانتر ،جمله را به درستی تکمیل کرده است!

از اثرات مصرف طوالینمدت هورمون محرک فوق کلیه ،افزایش ترشح هورمون آلدوسترون از بخش قشری فوق کلیه است که سبب باال رفتن سدیم و فشار خون میشود
(درستی الف).
آلدوسترون موجب افزایش بازجذب سدیم و به دنبال آن بازجذب آب و افزایش فشار خون میشود (رد ب).
زیادی هورمون تیروئیدی و محرک آن سبب کاهش ذخایر گلیکوژن بدن میشود چون تنفس یاختهای و مصرف گلوکز را باال میبرد (رد ج).
رشد طولی استخوانها چند سال پس از بلوغ متوقف شده چه برسد به یک خانم یائسه! (رد د).
 37 78 Aبخش (الف) قسمت مرکزی فوق کلیه است که هورمونهای اپینفرین و نوراپینفرین را میسازد و در نتیجه قند و فشار خون را باال میبرد ولی قسمت (ب)
بخش قشری است که آلدوسترون آن فشارخون و کورتیزول آن قند خون را باال میبرد (البته بخش قشری هورمونهای جنسی نیز ترشح میکند).
 17 79 Bگش�اد کردن نایژکها ویژۀ هورمونهای بخش مرکزی فوق کلیه اس�ت .پس س�ؤال در مورد بخش قش�ری و هورمونهای آن است که فقط عبارت (د) از اعمال این
قسمت نمیباشد .بخش قشری غدۀ فوق کلیه عالوه بر پاسخ طوالنیمدت به تنشهای محیطی ،هورمونهای جنسی هر دو جنس را میسازد و در ایجاد صفات ثانویه جنسی مؤثر
است (درستی الف و ب) .این بخش تحت کنترل آلدوسترون و کورتیزول به ترتیب سبب افزایش فشار خون و افزایش قند خون همراه با تضعیف سیستم ایمنی میشود (درستی
ج) ول�ی افزای�ش تع�داد ضرب�ان قل�ب که در اث�ر افزای�ش فعالیت بافت گره�ی در قلب ایجاد میش�ود نتیج�ۀ فعالیت بخش مرک�زی غدۀ فوق کلیه میباش�د (نادرس�تی د).
 18 80 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) در مورد لوزاملعده که مورد نظر س�ؤال بوده و بافت هدف هورمون س�کرتین مترش�حه از دوازدهه است ،نادرست میباشند .لوزالمعده
هم بخش درونریز شامل جزایر النگرهانس ترشحکنندۀ انسولین و گلوکاگون و هم بخش برونریز با توانایی ترشحکنندۀ آنزیم و بیکربنات به دوازدهه دارد.
الف) نادرس�ت اس�ت .فقط بخش برونریز ترشحی آن با کیسۀ صفرا مجرای مش�ترک دارد | .ب) درست است .دو هورمون انسولین و گلوکاگون که بخش
درونریز آن ترش�ح میکند در تنظیم قند خون مؤثر هس�تند | .ج) نادرس�ت اس�ت .در بین آنزیمهای گوارش�ی ترشح ش�ده از لوزالمعده به دوازدهه ،پروتئازها به صورت
غیرفعال وارد روده میش�وند و س�پس در آنجا فعال میش�وند (فصل  2زیست دهم) | .د) نادرست اس�ت .بخش درونریز یا جزایر النگرهانس لوزالمعده در البهالی
بخش برونریز آن محصور میباشد.
 18 81 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند .در شکل مورد نظر موارد
زیر صحیح است.
 = Aدوازده�ه =B ،مج�رای صفرا به روده =C ،مج�رای لوزالمعده به روده،
 =Dکیسۀ صفرا =E ،لوزالمعده
الف) درست است A .دوازدهه است که هورمون سکرتین یا پیک
دورب�رد آن روی بخش برونریز لوزالمعده مؤثر اس�ت | .ب) نادرس�ت اس�ت.
با توجه به شکل مقابل لوزالمعده مجرای مستقل نیز برای ورود مواد خود به دوازدهه دارد که در شکل مشخص شده است | .ج) نادرست است .صفرا و لوزالمعده ساختار
عصبی نداش�ته و قدرت تولید هر نوع پیک کوتاهبرد یا ناقل عصبی برای انتقال به روده ندارند | .د) نادرس�ت اس�ت .فقط پروتئازهای لوزالمعده ( )Eبرخالف س�ایر
آنزیمها در دوازدهه فعال میشوند.
ً
 28 82 Aدر مکانیسم عمل هورمونها ابتدا گیرنده هورمونی تغییر شکل یافته و فعال میشود سپس آنزیمی در یاخته فعال میشود که کار هورمون را انجام دهد .مثال
در عمل گلوکاگون در نهایت آنزیم مورد نیاز برای تجزیه گلیکوژن فعال میشود تا گلوکز خون را باال ببرد.
 18 83 Bاین مدل سؤال شاید برای همه جدید باشد! منظور سؤال این است که در هر بخش سؤال دو هورمون متعلق به یک اندام باشد.
از غدۀ تیروئید هورمون کلس�یتونین (الف) که کلس�یم خون را پایین میآورد و هورمونهای تیروئیدی (د) که تنفس یاختهای را باال میبرند ترش�ح میش�وند که همانند
آلدوسترون که سدیم خون را باال میبرد و کورتیزول که قند خون را باال میبرد از یک غدۀ درونریز یعنی این دو از بخش قشری غدۀ فوق کلیه ترشح میشوند.
 18 84 Aفقط مورد (د) صحیح اس�ت .غدۂ لوزاملعده هم بخش برونریز با مجرای مش�خص برای خروج فرآورده آنزیمی یا بیکربنات دارد و هم بخش درونریز جزایر
النگرهانس را دارد.

نکته تنظیم کلسیم خون توسط غدد درونریز تیروئید و پاراتیروئید (نادرستی الف و ب) و سرکوب ایمنی تحت کنترل بخش قشری غدۀ درونریز فوق کلیه (نادرستی ج)
به کمک هورمون کورتیزول صورت میگیرد ولی کاهش گلیکوژن ذخیرهای کبد برای ایجاد گلوکز ،توسط گلوکاگون آزاد شده از لوزالمعده صورت میگیرد .غدد تیروئید،
پاراتیروئید و فوق کلیه فاقد بخش برونریز و مجرای مشخص میباشند.
 38 85 Bانسولین وقتی به گیرنده اختصاصی خود در کبد (کبد سازنده  HDLو  LDLمیباشد) یا ماهیچه اسکلتی برخورد میکند اول گلوکز را وارد یاختههای آنها
کرده و سپس گلوکز را عالوه بر مصرف تنفس یاختهای ،مقداری از آن را به گلیکوژن ذخیرهای تبدیل میکند ولی در سایر یاختهها انسولین سبب ورود گلوکز و افزایش
تجزیه و سوختوساز گلوکز میشود.
گزینۀ ( )1در مورد کبد و کلیههاست | .گزینۀ ( )2در مورد دوازدهه است | .گزینۀ ( )3در مورد کبد است | .گزینۀ ()4در مورد معده است.

 18 86 Bس�ؤال در مورد غدۀ لوزالمعده اس�ت و فقط عبارت (ب) در مورد آن نادرس�ت میباش�د .گلوکاگون و انس�ولین توس�ط یاختههای ممترکز مختلفی در جزایر
النگرهانس لوزالمعده ساخته میشوند (نادرستی ب) .لوزالمعده در زیر معده (اندام تولیدکنندۀ اگسترین) قرار دارد (درستی الف) و تحت تأثیر هورمون سکرتین تولید
شده در دوازدهه به تولید و ترشح بیکربنات سدیم زیادی میپردازد .پس لوزالمعده برای سکرتین گیرنده اختصاصی دارد (درستی ج و د).
 38 87 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد کبد که منظور تس�ت میباش�د ،صحیح هس�تند .چون از زیست دهم به یاد دارید که موقعیت کبد سبب شده است که کلیه
سمت راست کمی اپیینتر قرار بگیرد .دقت کنید که کبد در افراد بالغ ،در تولید لنفوسیت نقش ندارد (رد ج).

نکته

کب�د در تولی�د کلس�ترول ،لیپوپروتئینهای کمچ�گال  LDLو پرچگال  ، HDLذخیره آهن و برخی ویتامینها و گرفتن مواد از س�یاهرگ خونی باب از روده نقش دارد
(دلیل درستی سایر عبارات).

نکته

کبد به همراه کلیه قدرت تولید هورمون اریتروپویتین دارد ولی محل اثر این هورمون مغز قرمز استخوان است ولی تولید لنفوسیت در بالغین از وظایف کبد نمیباشد.

 48 88 Aهورمون ضد ادراری باعث بازجذب آب از ادرار میشود تا پالسما را رقیق و ادرار را غلیظ کند پس محرک ترشح آن افزایش فشار اسمزی یا غلظت پالسما
میباشد ولی هورمون آلدوسترون با بازجذب سدیم و به دنبال آن بازجذب آب ،سبب میشود تا ادرار را رقیق ولی پالسما را غلیظ کند .محرک ترشح آلدوسترون ،کاهش
س�دیم پالس�ما یعنی کاهش فش�ار اسمزی پالسما است .از سال دهم به یاد دارید که در اثر افزایش فشار اسمزی ،هورمون ضد ادراری زیاد میشود و در اثر کاهش حجم
خون ،هورمون آلدوسترون در خون زیاد میشود .هر دو مکانیسم در نهایت با افزایش بازجذب آب از کلیه ،سبب تنظیم آب پالسما میشوند.
 38 89 Aهورمون مورد نظر کلسیتونین است چون کلسیتونین سبب ممانعت از تجزیه و جدا شدن کلسیم بافت استخوانى و کم شدن کلسیم خون مىشود .در نتیجه
اگر کلسیم خون کم شود ،میزان کلسیتونین (هورمون غیریددار) نیز کاهش مىیابد .گزینههای ( )2( ،)1و ( )4به ترتیب در مورد گلوکاگون ،آزادکنندهها و کورتیزول
مصداق دارند.
 49 90 Cبخش درونریز لوزالمعده با ترش�ح انس�ولین که س�بب افزایش نفوذپذیری یاختههای ماهیچهای به گلوکز و همچنین باعث کاهش قند خون و کاهش انرژی
در دسترس یاختهها یعنی قند خون (لگوکز) میشود .در حقیقت در گزینۀ ( )4این دو کار ،اولی توسط انسولین و دومی توسط گلوکاگون انجام میشود.
گزینۀ ( :)1لوزالمعده دو نوع هورمون انسولین و گلوکاگون را ترشح میکند که هر دو در تنظیم قند خون با عملی عکس هم نقش دارند | .گزینۀ ( :)2گلوکاگون
باعث کاهش ذخایر قندی کبد میشود | .گزینۀ ( :)3انسولین باعث افزایش ذخایر قندی بدن (در کبد) میشود.
 29 91 Cموارد (الف) و (ج) نادرس�ت هس�تند .در دیابت ش�یرین ،قند خون یا همان گلوکز ،باالتر از حد نرمال میباش�د ،در نتیجه مقداری قند در ادرار دیده میشود
(دقت کنید که در حالت طبیعی قندی در ادرار فرد س��الم وجود ندارد .پس افزایش قند در ادرار دیابتیها نس��بت به افراد س��الم واژۀ غلطی اس��ت باید گفته ش��ود که در این

افراد ،پیدایش قند در ادرار صورت میگیرد (نادرستی ج)) و دقت کنید که در این بیماری نفوذپذیری یاختههای بدن به دلیل کمبود انسولین یا اشکال در گیرندۀ آن ،در
جذب گلوکز کاهش مییابد و حجم ادرار و نوشیدن آب در این افراد زیاد میشود (درستی ب) و در مواردی شدید به دلیل افزایش تجزیۀ چربیها pH ،خون نیز اسیدی
میشود و آنزیمهای بدن در معرض خطر تخریب ساختار قرار میگیرند (درستی د).

نکته در هر نوع دیابت ش�یرینی یا به دلیل کمبود انس�ولین در نوع  1و یا اش�کال در گیرندهها (نوع  )2یاختهها نمیتوانند گلوکز مناس�بی از خون جذب کنند (نادرستی
عبارت (الف) در قید «برخی» آن است).

 29 92 Aسؤال در مورد دیابت شیرین نوع  2میباشد که عبارات (ج) و (د) در مورد آن نادرست است .در دیابت شیرین نوع  2توانایی یاختهها در جذب گلوکز کاهش
مییاب�د (درس�تی ال�ف) .در نتیجه میزان گلوک�ز خون افزایش یافته ،کلیهها گلوکز اضاف�ی را دفع میکنند که همراه با آن آب زیادی هم دفع میش�ود (افزایش حجم
ادرار) .همچنین یاختهها برای کس�ب انرژی ،چربیها و پروتئینها را تجزیه میکنند (درس�تی ب) ولی در این بیماری برخالف دیابت نوع  1مقدار تولید انس�ولین کاهش
نمییابد (نادرستی د).
در موارد شدید تجزیۀ چربیها در اثر افزایش تجمع محصوالت اسیدی pH ،خون کاهش مییابد (نه افزایش!) (نادرستی ج).
ً
 19 93 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) اش�تباه میباش�ند و مورد (الف) کامال درس�ت اس�ت ،دیابت نوع ( 1وابسته به انس��ولین) از نوع ( 2غیر وابسته به انسولین) امکان
ابتالی کمتری دارد .بیماری دیابت نوع  1اغلب در زیر  40سال و نوع  2اغلب در افراد چاق و باالی  40سال رخ میدهد.
اشکال (ب) :در دیابت نوع  1که بیماری ارثی و خودایمنی است ترشح انسولین به دلیل حمله به جزایر النگرهانس کم میشود ،نه متوقف!!
اشکال (ج) :در دیابت نوع (1وابسته به انسولین)که خودایمنی است ،مقدار انسولین کاهش مییابد ولی در دیابت نوع  2مقدار انسولین میتواند حتی از حد طبیعی باالتر باشد.
اشکال (د) :دیابت نوع  2با ورزش ،رژیم غذایی و در صورت نیاز با داروهای خورایک کنترل میشود و تزریق انسولین مربوط به دیابت نوع  1است.
 39 94 Bس�ؤال در مورد لوزاملعده میباش�د .هورمون انسولین لوزالمعده با افزایش نفوذپذیری یاختهها به گلوکز ،سبب ورود این قند به یاختهها و افزایش تجزیۀ آنها
طی تنفس یاختهای میشود ولی در کبد و ماهیچه عالوه بر این ویژگی ،سبب تبدیل بخشی از گلوکز به گلیکوژن ذخیرهای نیز میشود.
گزینۀ ( :)1در لوزالمعده بخش برونریز در اطراف بخشهای درونریز قرار دارد | .گزینۀ ( :)2بخش برونریز مجرادار در لوزالمعده آنزیم (ماده آلی) و امالح
معدنی مثل بیکربنات ترشح میکند | .گزینۀ ( :)4در اثر کمبود گلوکز خون ،لوزالمعده ترشح هورمون گلوکاگون را باال برده و سبب تجزیه ذخیره گلیکوژنی به گلوکز میشود.
 19 95 Bفقط مورد (ج) وجه مشترک هر نوع دیابت در انسان میباشد .در هر نوع دیابتی چه دیابت شیرین و چه دیابت بیمزه ،مقدار حجم ادرار افزایش مییابد که
در نوع شیرین به دلیل وجود گلوکز در ادرار و در نوع دوم به دلیل عدم تولید هورمون ضد ادراری در بازجذب آب از کلیه میباشد.
ً
عبارات (الف) و (د) فقط در مورد دیابت شیرین صحیح است ولی عبارت (ب) در مورد اشکال در هیپوتاالموس و دیابت بیمزه قطعا صحیح است ولی در دیابت شیرین
مشکل از غدۀ لوزالمعده یا ایمنی بدن میباشد (الزم به ذکر است که فعالیت لوزالمعده تحت تأثیر هورمونهای مغزی از قبیل هیپوتاالموس و هیپوفیز پسین نمیباشد).
 49 96 Bدر این س�ؤال منظور هورمون رش��د میباش�د که صفحات رشد غضروفی را همواره به سمت تنۀ استخوان ،وادار به تولید یاختۀ استخوانی و تبدیل غضروف به
استخوان میکرده است.
گزینۀ ( :)1هورم�ون رش�د ،محرک�ی ب�رای غ�دد درونری�ز دیگ�ر نمیباش�د | .گزینۀ ( :)2صفح�ات رش�د ،مخص�وص اس�تخوانهای دراز میباش�ند| .
گزینۀ ( :)3صفحات رشد همواره دارای بافت پیوندی هستند که ابتدا از نوع غضروفی و سپس به پیوندی دیگری از نوع استخوانی تبدیل میشود.

103

ییایمیش میظنت
104

 19 97 Bفقط مورد (ج) صحیح است .در بیماران مبتال به دیابت شیرین کاهش یا اختالل  pHدر اثر تجزیه ناقص چریبها صورت میگیرد که تجمع اسید چربpH ،
بدن را کاهش داده و فعالیت آنزیمها در این  pHغیرعادی ،مختل میشود .چربیها که از لیپیدها هستند ،بیشترین ذخیرۀ انرژی در بافتهای بدن را دارند (درستی ج)
ولی در ساختار غشای پایه و بیشتر مواد درون صفرا وجود ندارند (نادرستی ب و د).

نکته

تضعیف سیس�تم ایمنی در اثر تجزیه پروتئینها و عوامل دفاعی بدن رخ میدهد نه چربیها!!! (نادرس�تی الف).

مراهچ لصف

 29 98 Cموارد (الف) و (ج) صحیح هستند.
الف) درس�ت اس�ت .اندام هدف هورمون پروالکتین ،غدد شیری اس�ت که انقباضات ماهیچههای صاف این غدد تحت اثر هورمون اکسیتوسین میباشد.
ماهیچهها یکی از بافتهای هدف هورمون انس�ولین نیز میباش�ند که قند خون را جذب و ذخیره میکنند | .ب) نادرس�ت است .بخش میانی غدۀ هیپوفیز ،همانند بخش
پیش�ین دارای س�اختار غیرعصبی است اما کار مشخصی برای آن ش�ناخته نشده است | .ج) درست است .کلیهها (اندام هدف هورمون ضد ادراری) به همراه کبد
با ترش�ح اریتروپویتین ،در تنظیم تولید گویچههای قرمز در مغز قرمز اس�تخوان نقش دارند | .د) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید هورمون  FSHروی تنظیم رش�د یاختههای
فولیکول زنان اثرگذار است اما هورمون رشد محسوب نمیشود.
 19 99 Cموارد (ج) و (د) صحیح میباشند.
دقت کنید که وقتی صحبت از هر نوع دیابتی میش�ود ،باید دیابت بیمزه و دیابت ش�یرین نوع  1و  2را در نظر گرفت .در هر دیابتی حجم ادرار و تمایل به نوش�یدن آب
زیاد میشود و در توازن آب و مواد خوناب اختالل ایجاد میشود ولی کاهش وزن و انرژیگیری از مواد غیرقندی در موارد پیشرفته دیابت شیرین دیده میشود.
 31 100 Aوقتی بیماری فرد با تزریق انس�ولین کنترل میش�ود یعنی فرد دیابت نوع  1دارد که نوعی بیماری خودایمنی اس�ت نه عصبی!! (نادرس�تی گزینۀ ( .))1در این
بیماری قس�متی از جزایر النگرهانس که مس�ئول ساخت انسولین میباش�د مورد حمله دستگاه ایمنی قرار گرفته است (درستی گزینۀ ( ))3ولی اشکال در هیپوفیز پسین و
سیستم عصبی فرد نمیباشد و مانند دیابت نوع  2زمینه چاقی ندارد (نادرستی گزینۀ ( )2و (.))4
 31 101 Aغ�دۀ اپیفی�ز مح�رک ترش�ح هورمون مالتونین میباش�د که در تاریک�ی افزایش ولی در ظهر مقدار ترش�ح آن کم میش�ود .این هورمون س�بب تنظیم ریتم
ش�بانهروزی میش�ود ولی تیموس به عنوان یک اندام لنفی ،عالوه بر تولید لنفوس�یت ،به کمک هورمون تیموسین خود در بلوغ لنفوسیتهای  Tنابالغ مؤثر میباشد .غدۀ
اپیفیز در مغز ولی تیموس در پشت جناغ میباشد و هر دو در ابالی دیافراگم جای دارند.
 21 102 Cدر ش�کل مقابل  Cصفحه رش�د B ،قسمت غضروفی ش�ده جدید در اثر تقسیم صفحه رشد و  Aقسمت تبدیل شده بافت غضروفی به استخوانی میباشد که
در حقیقت دو نوع بافت پیوندی به هم تبدیل شدهاند.
نکته هورمون رش�د ات چند س��ال پس از بلوغ با اثر بر صفحه رشد استخوانهای
دراز (اثر بر  )Cسبب میشود که یاختههای غضروفی تقسیم شده و به سمت
خارج ،غضروف بس�ازند ولی به سمت داخل در اثر تمایز ،یاختههای غضروفی
به استخوان تبدیل میشوند.
 21 103 Bمورد س�ؤال دس�تگاه عصبی مرکزی ش�امل مغز و نخاع اس�ت که مرکز نظارت بر فعالیتهای بدن میباش�د .موارد (الف) و (ج) در مورد این دستگاه صحیح
میباش�ند .مغ�ز در هیپوتاالموس ،هیپوفیز پیش�ین و اپیفیز خود هورمونهای زیادی میس�ازد که از جمله آنها محرک غدۀ تیروئی�د (ج) و مالتونین (تنظیمکنندۀ ریتم
شبانهروزی) (الف) میباشد .این هورمون سبب تحریک تولید  T3و  T4برای تجزیه گلوکز در یاختهها میشود.
موارد (ب) و (د) به ترتیب عمل س�کرتین دوازدهه و کورتیزول غدۀ فوق کلیه میباش�د که تولید آنها در دس�تگاه عصبی مرکزی صورت نمیگیرد .در مورد عبارت (د)
باید به کلمۀ مستقیم در سؤال دقت کنید .چون هورمون محرک فوق کلیه،روی فوق کلیه اثر میکند و سپس کورتیزول ترشح شده سبب افزایش قند خون میشود.
 21 104 Aزیر هیپوتاالموس (مرکز تنظیم دمای بدن) ،غدۀ هیپوفیز واقع میباشد .این غده در فعالیت لوزالمعده و تولید انسولین برای پایین آمدن قند خون نقشی
ندارد .هیپوفیز با تولید هورمونهای محرک بخش قشری غدۀ فوق کلیه بر تولید آلدوسترون برای تنظیم سدیم بدن ،ترشح اکسیتوسین ذخیرهای از هیپوفیز پسین برای
خروج شیر از غدد شیری و تولید هورمون محرک تیروئید برای تولید  T3و  T4برای تنظیم تنفس یاختهای نقش دارد.

نکته

هیپوتاالموس و هیپوفیز روی ترشحات لوزالمعده ،تیموس ،اپیفیز ،پاراتیروئید و یاختههای درونریز معده ،روده ،کبد و کلیهها اثری ندارند.

 21 105 Bموارد (الف) و (ب) مورد قبول هس�تند .به یاد داش�ته باش�ید که از  6هورمون غدۀ هیپوفیز پیشین ،فقط 4تای آن محرک است ولی هورمونهای پروالکتین و
ً
رشد که از غدۀ هیپوفیز پیشین ترشح میشوند از نوع هورمونهای محرک نیستند و مستقیما روی بافت هدف اثر میکنند.
5

هورمونهای هیپوفیز پیشین
غیرمحرکها

هورمونهای غدۀ
هیپوفیز پیشین
محرکها

پروالکتین

هورمون رشد
محرک تیروئیدی
محرک فوق کلیه

ساخت و ترشح شیر به درون غدد شیری زنان (دارای بازخورد مثبت)

محرک رشد استخوانها (نادرستی ج)
محرک تولید  T3و ( T4درستی ب) و کلسیتونین
محرک تولید آلدوسترون ،کورتیزول ،هورمون جنسی هر دو جنس (درستی الف) ،اپینفرین و نوراپینفرین
LH

محرک جنسی
FSH

نکته

محرک تخمکگذاری و رشد جسم زرد
محرک تولید تستوسترون در بیضۀ مردان
محرک رشد فولیکول در  14روز اول دورۀ جنسی زنان
محرک فعالیت یاخته سرتولی در تمایز اسپرمها

عبارت (د) در مورد هورمون ضد ادراری که از هیپوفیز پسین ترشح میشود و در هیپوتاالموس تولید میشود ،صادق میباشد.

 21 106 Aموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.

نکته س�ؤال در مورد هورمون پروالکتین میباش�د که در زنان برای تولید ش�یر توس�ط غدد ش�یری (پس از تولید نوزاد) ،با فرایند بازخورد مثبت تأثیر دارد .در زنان و
مردان این هورمون در فعالیتهای دس�تگاه ایمنی و حفظ تعادل آب بدن مؤثر اس�ت ولی تنظیم فرایندهای تولیدمثلی نقش این هورمون بهطور ویژه در مردان میباش�د
(درستی ب و ج) .عبارت (الف) در مورد هورمون تیروئیدی و (د) در مورد اکسیتوسین است.
 41 107 Bدر شکل مورد نظر ،بخش (الف) قسمت قشری غدۀ فوق کلیه و (ب) مرکز فوق کلیه میباشد که قشر آن
در پاسخ به تنشهای طوالنیمدت ولی مرکز در پاسخ به تنشهای ناگهانی و کوتاهمدت محیطی مؤثر میباشد ولی هر
دو توسط هورمونهای خود قند خون و فشار خون را باال میبرند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .دو قسمت قشری و مرکزی فوق کلیه مستقل هستند و با هم در ارتباط نمیباشند.
ً
گزینۀ ( :)2نادرست است .غده فوق کلیه مخصوصا در بخش قشری خود تحت تأثیر هورمونهای آزادکننده و مهارکننده
هیپوتاالموسی قرار دارد.
گزینۀ ( :)3نادرست است.

نکته

از بخش قش�ری غدۀ فوق کلیه هر ش�خص س�ه نوع هورمون جنسی تستوسترون ،استروژن و پروژسترون ترشح میش�ود ولی دقت کنید که هورمون جنسی زنانه دو
نوع استروژن و پروژسترون میباشند و تستوسترون هورمون جنسی مردانه میباشد.

گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .بخش مرکزی فوق کلیه توس�ط اپینفرین و نوراپینفرین قند و فشار خون را باال میبرد ولی بخش قشری توسط کورتیزول ،قند خون را باال برده
و توسط آلدوسترون فشار خون را باال میبرد.
 31 108 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت میباش�ند .کلسیتونین در هنگام باال بودن کلس�یم خون ،مانع برداشت کلسیم از مادۀ زمینهای استخوانها میشود .این
هورمون بر روی کلیهها گیرنده ندارد (درستی د).
الف) هورمون پاراتیروئیدی باعث تغییر فعالیت در ویتامین  Dو همچنین اثر بر تجزیه مادۀ زمینهای اس�تخوان میش�ود | .ب) آلدوس�ترون س�بب افزایش
فشار خون شده و از طرفی روی بافت مکعبی ساده نفرونهای کلیه برای بازجذب سدیم نقش دارد | .ج) انسولین روی یاخته ماهیچهای و کبدی برای گرفتن گلوکز خون
و تبدیل آن به گلیکوژن ذخیرهای نقش دارد.
 31 109 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد غددی است که در حفرۀ شکم قرار دارند .انسولین در عبارت (الف) توسط لوزالمعده ،اپینفرین در عبارت (ب) توسط غدۀ
فوق کلیه و اریتروپویتین در عبارت (د) در کبد و کلیه ساخته میشود و با زیاد کردن گویچه قرمز هماتوکریت را باال میبرد ،که همگی در حفرۂ شکمی قرار دارند T3 .و
 T4مؤثر در عمل عبارت (ج) توسط غدۀ تیروئید که در جلوی گلو است ،ساخته میشود.

 11 110 Bفقط مورد (ج) مدنظر میباشد .بزرگ سیاهرگ زبرین ،خون دستها و مناطق باالی قلب مثل سر و گردن را به همراه کل لنف بدن گرفته و وارد دهلیز راست
میکند .هورمون پایین آورنده قند خون ،انس�ولین میباش�د که وارد س�یاهرگ باب و س�پس س�یاهرگهای فوق کبدی و بزرگ س�یاهرگ زیرین میش�ود ولی هورمون
ض�د ادراری (ال�ف) ،هورمونه�ای مح�رک فوق کلیه (ب) و محرک جنس�ی هیپوفیزی (د) مربوط به مغز هس�تند و پ�س از تولید از طریق بزرگ س�یاهرگ زبرین وارد
قلب میشوند.

نکته

هورمونها در همه رگهای بدن وجود دارند ولی در این سؤال به کلمه پس از تولید دقت کنید که نکتۀ مهم و دامدار تست میباشد.

 11 111 Cدر این شکل میتوانید (الف)( ،ب) و (ج) را تشخیص دهید.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .مخچ�ه و برجس�تگیهای چهارگان�ه مغ�ز میان�ی با گ�وش درونی در
ارتب�اط میباش�ند ول�ی اپیفیز ب�ا گوش ارتباط�ی ندارد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .فقط اپیفی�ز در تنظیم
ریتم ش�بانهروزی نقش دارد ((الف) و (ج) نقش�ی ندارند) | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت( .ج) که برجس�تگی
چهارگانه میباش�د مربوط به مغز میانی و س�اقۀ مغز است ولی دو قس�مت دیگر از مناطق ساقۀ مغز نیستند| .
گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .مخچه نیز همانند برجس�تگیهای چهارگانه در تولید هورمون نقش�ی ندارد ولی از
اپیفیز ،هورمون مالتونین ترشح میشود.
 31 112 Bسؤال بسیار نکتهداری است!!
در صورت سؤال به یاختههای پراکنده دقت کنید ،منظور سؤال غدۀ درونریز نمیباشد .از طرفی باید هورمون وارد سیاهرگ باب شود که خون برخی از اندامهای شکمی
را به کبد میبرد ،پس باید محل تولید هورمون معده ،روده و طحال باشد (میدانیم که لوزالمعده نیز خون خود را وارد سیاهرگ باب میکند ولی هورمونهای انسولین
و لگواکگون را از بخش درونریز خود با یاختههای متمرکز ترش��ح میکند) .با تمام این موارد متوجه میش�وید که منظور س�ؤال هورمونهای گاس�ترین معده و س�کرتین
مترش�حه از دوازده�ه بوده اس�ت که ب�ه ترتیب روی معده و بخش برونریز لوزالمعده گیرنده دارند .یادتان باش�د که این هورمونها از س�یاهرگ ف�وق کبدی وارد بزرگ
سیاهرگ زیرین میشوند.
 11 113 Aفق�ط م�ورد (د) نادرس�ت اس�ت .عمل غ�دد پاراتیروئی�د به هیپوتاالم�وس و هیپوفیز وابس�ته نمیباش�د (هیپوتاالموس مرک��ز خواب و بیداری ،گرس��نگی
و تشنگی میباشد).

الف)
ب)
ج)
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 21 114 Aگزینۀ ( )2صحیح اس�ت چون زیادی هورمون ضد ادراری باعث افزایش آب پالس�ما و کاهش نس�بت هماتوکریت میشود ولی دلیل رد گزینۀ ( )1این است
که زیادی کلسیتونین باعث افزایش استحکام استخوان میشود .در رد گزینۀ ( )3باید گفت که زیادی کورتیزول سبب افزایش تجزیه پروتئینها و تولید اوره میشود .در
مورد گزینۀ ( )4نیز افزایش انسولین نفوذپذیری غشای یاختههای ماهیچهای و کبدی را به گلوکز زیاد میکند.

مراهچ لصف

 11 115 Bفقط مورد (الف) مدنظر اس�ت .هورمونهاى مهارکننده یا آزادکنندۀ هیپوتاالموس فقط روى هیپوفیز پیش��ین مؤثرند .از طرفی هیپوفیز پیش�ین هورمونهاى
محرک غدد جنس�ى (ب) ( LHو  ،)FSHمحرک قش�ر فوق کلیوى (ج) و محرک تیروئید (د) را ترش�ح مىکند( .البته پروالکتین یا الکتوژن شیرساز و هورمون رشد نیز
میسازد که مستقیم روی بافت هدف خود اثر میکنند و محرک تولید هورمون جدیدی نیستند).

نکته

سکرتین هورمون لولۀ گوارش است که روی لوزالمعده اثر میکند ولی بخش درونریز لوزالمعده تحت کنترل هیپوتاالموس و هیپوفیز نمیباشد (رد الف).

 31 116 Cهورمون ضد ادراری با تحریک بازجذب آب از کلیه ،خون را رقیق کرده و تنظیم توازن یونها را باعث میش�ود .ولی در گزینۀ ( )1قس�مت اول را  FSHدر
مردان و قسمت دوم را  LHدر زنان انجام میدهد .در گزینۀ ( )2به ترتیب پروالکتین و اکسیتوسین و در گزینۀ ( )4به ترتیب هورمون رشد و هورمون محرک قشر فوق
کلیه نقش دارند.

نکته

در بیماری دیابت بیمزه اختالل در تولید هورمون ضد ادراری سبب عدم توازن یونها میشود.

 31 117 Aموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند .هورمون اکسیتوسین که محرک انقباضات رحمی و خروج شیر از غدد شیری زنان میباشد و هورمون ضد ادراری
بازجذبکنن�ده آب در هیپوتاالم�وس س�اخته میش�وند (دلی�ل درس�تی ج) .در لوزالمع�ده نی�ز انس�ولین تولی�د میش�ود ک�ه پایی�ن آورن�ده قن�د خ�ون اس�ت و
عبارت (د) را توجیه میکند ولی سایر هورمونهای معرفی شده در گزینهها در هیپوفیز پیشین ساخته میشوند.
 31 118 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند .هر هورمونی پس از ساخته شدن ابتدا وارد گردش عمویم خون میشود تا به بافت هدف برسد (درستی د).
الف) اپینفرین که فشار خون را باال میبرد در پاسخ ناگهانی کوتاهمدت مؤثر است | .ب) کورتیزول که سبب تضعیف سیستم ایمنی میشود قند خون را باال
میبرد نه فشار خون! | ج) بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه ساختار عصبی دارد ولی هر دو بخش قشری و مرکزی آن در باال بردن فشار خون مؤثرند.
 41 119 Bافزایش انقباض رحم و غدد شیری مربوط به اکیستوسین مترشحه از هیپوفیز پسین میباشد که در زیر مخ و باالی دیافراگم قرار دارد.
گزینۀ ( :)1تستوس�ترون در م�ردان از بیضهه�ا و قش�ر غ�ده ف�وق کلی�ه در زیر دیافراگم ترش�ح ش�ده و روی رش�د ماهیچه و اس�تخوان آنها مؤثر اس�ت| .
ً
گزینۀ ( :)2با مکانیسم بازخوردی هورمونها میتوان گفت مثال کمبود هورمون آلدوسترون که در غدهای زیر دیافراگم تولید میشود روی ترشح هورمون محرک فوق کلیه
که در هیپوفیز پیش�ین و باالی دیافراگم تولید میش�ود مؤثر اس�ت | .گزینۀ ( :)3هورمون اریتروپویتین مترشحه از کبد و کلیهها (زیر دیافراگم هستند) روی تولید گویچه
قرمز و هماتوکریت مؤثرند.
 11 120 Cغدۀ فوق کلیه دو بخش مس�تقل قش�ری و مرکزی دارد که در باال بردن قند خون از راه کورتیزول و اپینفرین مؤثر هس�تند .از طرفی ترش�ح آنها تحت تأثیر
هورمون محرک فوق کلیه است که از غدهای مغزی به اندازۀ نخود و به نام هیپوفیز ترشح میشود.
گزینۀ ( :)2تیموس با ترش�ح هورمون تیموس�ین قدرت بالغ کردن لنفوس�یت  Tرا دارد ولی همانند تیروئید در باال بردن قند خون نقش�ی ندارد | .گزینۀ (:)3
تنظیم ریتم شبانهروزی با اپیفیز میباشد نه هیپوفیز و تیروئید!! | گزینۀ ( :)4هم هیپوفیز (قسمت اول گزینه) از راه تولید محرک فوق کلیه و هم مرکز فوق کلیه (قسمت
دوم گزینه) در باال بردن ضربان قلب و به کمک هورمون اپینفرین مؤثر هستند.
 41 121 Bهورم�ون اپینفری�ن س�بب باال بردن قند خون ،فش�ار خون و تعداد ضرب�ان قلب در هنگام تنشهای ناگهانی میش�ود .وقتی ضربان قل�ب باال رود موجهای
الکتریکی قلب رسیعتر به هم میرسند و نزدیکتر میشوند .این هورمون با گشاد کردن نایژکها هوارسانی به ششها را نیز آسان میکند.
گزینۀ ( :)1هورم�ون پاراتیروئی�دی روی اس�تخوان اث�ر میکند ولی با هیپوفیز و هیپوتاالموس رابطه بازخوردی ندارد | .گزینۀ ( :)2آلدوس�ترون فش�ار خون را
باال میبرد ولی قند خون را باال نمیبرد | .گزینۀ ( :)3کورتیزول قند خون را باال میبرد ولی برای این کار شکس�تن پلیس�اکارید صورت نمیگیرد بلکه پروتئینها را تجزیه
میکند ،نه پلیساکاریدها!
 31 122 Aید در غذاهای دریایی زیاد اس�ت .در بیش�تر کش�ورها ترکیبات یددار خاک کافی نیست و غذاهای کشاورزی و دامی نمیتوانند ید را به مقدار مناسب و کافی
به بدن برسانند( .سایر گزینهها صحیح میباشند .دقت کنید که مونوسااکرید به سرعت ولی پلیسااکرید به آهستگی و در طوالنیمدت سبب باال بردن قند خون و سپس تولید
بیشتر انسولین میشود).

 41 123 Cفقط عبارت (ه) صحیح است .اپیفیز در مغز گوسفند در زیر تاالموس قرار دارد.
6

غدۀ اپیفیز

غدهای (نه غدههایی!!) در باالی برجس�تگیهای چهارگانه در مغز اس�ت (رد الف) و این غده هورمون مالتونین را میس�ازد که نقش این هورمون (نه نقش این غده!!) در
ً
انس�ان هنوز دقیقا معلوم نیس�ت (رد ب) .این هورمون در انس�ان در پاس�خ به تاریکی ترشح میشود (رد ج) و به نظر میرس�د که در ایجاد ریتم شبانهروزی دخالت دارد
(میدانم که این سختگیری است ولی در متن تست واژۀ «بهطور قطع» را به کار بردهام) (رد د).
 11 124 Bفقط مورد (ج) مدنظر اس�ت .گلوکاگون (در عبارت (الف)) از لوزالمعده ترش�ح مىش�ود که از غدد دستگاه گوارش اس�ت ،اریتروپویتین (در عبارت (ب)) از
کلیهها و کبد ترشح مىشود که کبد نیز از غدد گوارشی است ،گاسترین (در عبارت (د)) از معده ترشح مىشود ولى کورتیزول (در عبارت (ج)) از فوق کلیه ترشح مىشود
که بخشی از دستگاه گوارش محسوب نمیشود.
 21 125 Cفقط مورد (الف) عبارت را درست تکمیل میکند و سه عبارت دیگر نادرست تکمیل میکنند.
با زیادی ترش�ح هورمون ضد ادراری ،بازجذب آب از کلیه به ش�بکه مویرگی دورلولهای زیاد ش�ده (نادرس�تی ج) و مقدار ادرار در مثانه و تحریک گیرنده کشش�ی آن کم
میشود (نادرستی ب) .در ادامه این عمل ،غلظت ادرار برخالف غلظت خون و مایع بینیاختهای زیاد میشود (درستی الف) .دقت کنید که برای تنظیم هورمونهای ضد
ادراری و اکسیتوسین ،هورمونهای آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموسی تولید نمیشوند (نادرستی د).

 41 126 Bاپینفرین ،تعداد ضربان قلب را با اثر بر گره سینوسی دهلیزی زیاد میکند.

نکته

افزایش فشار خون ،تراوش کلیوی را زیاد کرده و افزایش جریان لنف ،به کمک ویتامین  Dجذب کلسیم را باال میبرد.

گزینۀ ( )1در مورد کورتیزول صحیح است | .گزینۀ ( )2در مورد اثر افزایش فشار خون در افزایش تراوش کلیوی صحیح است | .گزینۀ ( )3در مورد اثر لنف در جذب
ویتامین  Dو اثر این ویتامین در جذب کلسیم از رودۀ باریک مؤثر است.
 31 127 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند .در متن سؤال به ترشح بیش از حد دقت کنید! آلدوسترون (ج) با افزایش بازجذب سدیم از کلیهها موجب افزایش
سدیم خون شده ،در نتیجه افزایش سدیم خون ،افزایش فشار خون خواهیم داشت که باعث تراوش بیشتر در بافتها میشود و در نتیجه آب میانبافتی زیاد شده و خیز
یا ادم ایجاد میکند.
الف) زیادی انس�ولین ،س�بب ورود گلوکز به یاختهها و تبدیل به گلیکوژن میش�ود | .ب) زیادی فعالیت غدد پاراتیروئیدی س�بب کاهش تراکم استخوان و
کلسیم آن میشود | .د) مقدار طبیعی مالتونین سبب تنظیم ریتم شبانهروزی میشود.
 41 128 Cهیپوتاالموس همانند بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه ،س�اختار عصبی دارد که هورمونهای اکسیتوس�ین و ضد ادراری ترش�ح ش�ده از هیپوفیز پسین که تولید
شده در هیپوتاالموس هستند و اپینفرین و نوراپینفرین فوق کلیه در این بخشهای عصبی تولید میشوند.
گزینۀ ( )1و ( :)2هر دو بخش فوق کلیه در مقابله با تنشهای محیطی مؤثرند ولی بخش مرکزی سبب افزایش قطر نایژکها میشود | .گزینۀ ( :)3هورمونهای
جنسی در بخش قرشی غدۀ فوق کلیه و غدد جنسی بیضه یا تخمدان تولید میشوند.
 11 129 Bفقط مورد (د) صحیح است .بازجذب کلسیم از کلیهها توسط هورمون پاراتیروئیدی انجام میشود که روی ماهیچهها اثری ندارد.
(ال�ف) در م�ورد عمل انس�ولین روی ماهیچهها( ،ب) در مورد اثر هورمون  T3روی تنفس نوتروفیلها و (ج) در مورد اثر اکسیتوس�ین روی ماهیچۀ صاف
رحم رد میشوند.
 31 130 Aزیادی س�دیم خون س�بب افزایش فش�ار اسمزی خون و بازجذب آب میشود .در نتیجه این اعمال فش�ار خون باال میرود و در این حالت مقدار هورمونهای
باال برنده فشار خون مثل اپینفرین و آلدوسترون کم میشود.
گزینۀ ( :)1زیادی کلسیم پالسما سبب افزایش ترشح کلسیتونین از تیروئید میشود که هورمون غیریددار میباشد | .گزینۀ ( :)2با پایین بودن کلسیم مورد
نی�از انقب�اض ماهیچ�ه ،هورمون پاراتیروئیدی میتواند بازجذب کلس�یم را زیاد کرده تا کمبود آن در ماهیچهها جبران ش�ود | .گزینۀ ( :)4کاهش قند خون س�بب افزایش
کورتیزول میشود .افزایش کورتیزول باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن میگردد.
 11 131 Aدر کمکاری غدۀ تیروئید نقش کلسیتونین در انقباض ماهیچه مهم است (درستی گزینۀ (.))1
گزینههای ( )2و ( :)3نادرس�ت اس�ت .کمکاری بخش قش�ری فوق کلیه از طریق کاهش آلدوسترون سبب کاهش سدیم در خون میشود چون این هورمون
سبب بازجذب سدیم میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .از طرفی بارها گفتم که لفظ هورمون تیروئیدی ،منظور هورمونهای یددار  T3و  T4میباشد نه کلسیتونین!
 11 132 Aفق�ط م�ورد (ج) صحی�ح اس�ت .مت�ن س�ؤال در مورد هورم�ون کورتی��زول اس�ت ولی کاه�ش دف�ع س�دیم از ادرار مربوط ب�ه فعالیت آلدوس�ترون میباش�د
(نه کورتیزول!) (نادرستی ب) .کورتیزول باعث افزایش پاسخ دیرپا به تنشهای طوالنی مثل غم از دست دادن عزیزان میشود (درستی ج) .البته این هورمون قند خون یا
گلوکز را باال میبرد .پس س�بب افزایش گلیکوژن یا همان ذخایر پلیس�اکاریدی نمیش�ود و با سرکوب سیستم ایمنی ،شانس رد شدن پیوند را کم میکند (نادرستی الف و د).
موارد (الف) و (د) هر دو در پی افزایش کورتیزول رخ میدهد و مورد (ب) در مورد عمل آلدوسترون است که روی قند خون اثر ندارد.
 11 133 Bفقط مورد (ج) صحیح است.

نکته

کلیهها به همراه کبد دو اندام تولیدکنندۀ اریتروپویتین میباشند که در فرد سالم دو کلیه در دو طرف بدن و یک کبد در بدن وجود دارد.

منظور س�ؤال غدد فوق کلیه اس�ت که بخش مرکزی آن هورمونهای نوراپینفرین و اپینفرین را ترش�ح میکند ،از اثرات آنها افزایش جریان خون به سوی قلب و ششها
(به منظور آماده کردن بدن برای مقابله با فشار روحی و جسمی) است.
تنظیم ریتمهای شبانهروزی مربوط به هورمون مالتونین (ترشح شده از غدۀ اپیفیز) است (رد الف).
فعال شدن ویتامین  Dبه منظور افزایش جذب کلسیم از اثرات هورمون پاراتیروئیدی است (رد ب).
افزایش تولید و تجمع گلیکوژن در کبد هم مربوط به هورمون انسولین (ترشح شده از بخش درونریز لوزالمعده) است (رد د).
 31 134 Aهورم�ون انس�ولین کاهن�ده و هورمونه�ای گلوکاگون ،کورتی�زول و اپینفرین افزایندۀ قند خون اس�ت (درس�تی گزینۀ ( .))1هورمون ض�د ادراری برخالف
آلدوسترون ،مقدار آب خون را افزایش و فشار اسمزی آن را کاهش میدهد (نادرستی گزینۀ ( .))3هورمون پاراتیروئیدی افزاینده و کلسیتونین کاهندۀ کلسیم خون است
(درستی گزینۀ (( ))4منظور از انرژی در دسترس یاختهها میزان لگوکز یا قند خون است که هر دو هورمون گزینۀ ( )2آن را زیاد میکنند).
 31 135 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) دربارۀ افراد مبتال به دیابت ش�یرین نادرس�ت هس�تند .تجزیۀ چربىها و تولید اس�ید چرب باعث مىش�ود با افزایش  ،Hخون اسیدى
شود ،در نتیجه ترشح  H +از طریق ادرار زیاد مىشود( .برو فصل  5کتاب دهم الگو قسمت تنظیم  pHرو بخون).
از طرفی یادت باشه که بدن سالم ،هیچوقت  H +رو بازجذب نمیکنه! و در موقع اسیدی شدن خون باید بازجذب بیکربنات به خون زیاد شود.
 31 136 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند .مالتونین از غدۀ اپیفیز که بخشی از مغز و دستگاه عصبی مرکزی است ،در تاریکى به حداکثر میرسد و باعث
تنظیم ریتم شبانهروزى مىشود .این غده در لبۀ پایینی بطن سوم مغز گوسفند در عقب تاالموس قرار دارد (درستی د).
الف) مویرگهای مغزی از نوع پیوسته است (مویرگهای ناپیوسته غشای پایۀ ناقص دارند) | .ب) این غده در باالی برجستگی چهارگانه قرار دارد| .
ج) توضیحات مربوط به تیموس است.
 11 137 Aموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .تیم�وس غ�دهای در پش��ت جن�اغ میباش�د که س�بب بل�وغ لنفوس�یتهای  Tدر دفاع اختصاصی میش�ود | .ب) درس�ت اس�ت.
لنفوس�یتها یاختههای خونی دارای هس�ته تکی گرد یا بیضی و بدون دانه میباش�ند که در اثر عمل هورمون تیموس�ین ترشح ش�ده از تیموس بالغ و تمایز یافته میشوند| .
ج) درست است .منظور هورمون تیموسین است که سبب بلوغ لنفوسیت  Tمیشود | .د) درست است .هیپوتاالموس و هیپوفیز بر فعالیت تیموس و اپیفیز بیتأثیر هستند.
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 11 138 Aفقط مورد (ب) صحیح اس�ت .غدۀ اپیفیز به باالی مغز میانی یعنی برجس�تگیهای چهارگانه آن متصل اس�ت و س�بب تولید هورمون مالتونین که در تنظیم
ریتمهای شبانهروزی دخالت دارد ،میشود.

نکته

مغز میانی بخشی از ساقۀ مغز است که در انسان در تنظیم و ارتباط فعالیتهای شنوایی ،بینایی و حرکتی نقش دارد.

مراهچ لصف

 11 139 Aدر هیپوفیز پسین ،دو نوع هورمون هیپوتاالموسی ضد ادراری و اکسیتوسین ذخیره میشود که اکسیتوسین آن بر روی غدۀ برونریز غدد شیری و یاختههای
ماهیچه صاف دوکیش�کل رحم اثر دارد (درس�تی گزینههای ( )3و ( .))4هیپوفیز پس�ین با هیپوتاالموس ارتباط مس�تقیم خونی ندارد (نادرس�تی گزینۀ ( ))1و پایانههای
آکسونی آن ،هورمون به خون ترشح میکنند و در تشکیل سیناپسی شرکت ندارند (درستی گزینۀ (.))4
 11 140 Aهورمونهای محرک جنسی  FSHو  LHبا اثر بر تخمدان در ترشح استروژن مؤثرند.
گزینۀ ( :)2اکسیتوسین و ضد ادراری از هیپوتاالموس به خون ترشح نمیشوند | .گزینۀ ( :)3انسولین و گلوکاگون مترشحه از لوزالمعده در تولید اریتروپویتین
مترشحه از کبد نقشی ندارد | .گزینۀ ( :)4تولید آلدوسترون تحت تأثیر مستقیم هورمون محرک قشر غدۀ فوق کلیه از هیپوفیز میباشد نه هیپوتاالموس!!
 11 141 Cموارد (ج) و (د) صحیح میباشند.

نکته

در متن تست به عبارت «بدن هر فردی» دقت کنید .در این مدل سؤاالت باید هم فرد سالم و هم فرد بیمار را در نظر بگیرید.

الف) نادرس�ت اس�ت .در افراد مبتال به دیابت نوع ،1تولید انس�ولین اختالل دارد و با افزایش قند خون تولید آن بیشتر نمیشود | .ب) نادرست است .در
افراد مبتال به دیابت نوع  2مقدار انسولین در خون باالست ولی اثر آن روی یاختهها و نفوذپذیری گلوکز به درون آنها زیاد نشده است | .ج) درست است .در هر فردی
تجزیۀ بیش از حد چربیها در اثر تجمع مواد اس�یدی  pHخون را اس�یدی میکند | .د) درس�ت اس�ت .تجزیه زیاد پروتئینهای بدن در نهایت سبب تجزیه پروتئینهای
دفاعی شده و سیستم ایمنی هر فردی را ضعیف میکند.
 41 142 Aفقط مورد (ب) عبارت را صحیح تکمیل میکند.
الف) نادرست است .کورتیزول و هورمونهای جنسی برخالف آلدوسترون در تنظیم فشار اسمزی کاربرد ندارند | .ب) درست است .انسولین و گلوکاگون
دو هورمون لوزالمعده مؤثر در تنظیم قند خون میباشند | .ج) نادرست است .آزادکنندهها و مهارکنندهها از هیپوتاالموس ترشح میشوند | .د) نادرست است .استروژن و
پروژسترون عالوه بر اثر رشد در رحم ،با سیستم بازخوردی منفی روی تولید هورمونهای محرک جنسی هیپوفیز و آزادکننده هیپوتاالموسی هم مؤثرند.
 11 143 Bموارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
ً
ال�ف) درس�ت اس�ت .مثلا یاخته اس�تخوانی یک مرد ب�رای هورمونهای رش�د ،کلس�یتونین ،پاراتیروئی�دی T3 ،و  T4و تستوس�ترون گیرن�ده دارد| .
ً
ب) درس�ت اس�ت .مثال تیروکس�ین (  ) T4در همه یاختههای بدن گیرنده دارد | .ج) نادرست است .پیام پیک براساس نوع هورمون و نوع یاختۂ هدف به عملکرد خاصی
تفسیر میشود.

21 144 A

 31 145 Aموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .دس�تورى که هورمون به یاختۀ هدف مىدهد ،هم بس�تگى به نوع هورمون و هم بستگى به یاختۂ هدف دارد و یک
هورم�ون میتوان�د (ن��ه قطعاً!) روی یاختههای مختلف اثر متفاوتی بگذارد ،مثل تأثیر هورمون پاراتیروئیدی روی روده و اس�تخوان اثر میکند ولی در اولی س�بب جذب
کلسیم و در دومی امالح کلسیم را تجزیه میکند.
توجه :در اغلب تس��تهایی که قید «قطع ًا و همواره» مش��اهده میکنید ،همواره به نادرس��تی آن ش��ک کنید ولی در عباراتی که قید «میتواند» دارند ،به درست
بودن آن بیشتر اعتماد کنید ولی این موضوع همیشگی نیست!

 21 146 Bموارد (ب) و (د) نادرست میباشند.
ب) اگر ترشح زیاد هورمونی ،سرانجام سبب افزایش ترشح همان هورمون شود ،مکانیسم بازخوردی مثبت است چون بدن را از حالت طبیعی خارج میکند (درستی ج).
د) اگر ترشح کم هورمونی ،سرانجام سبب افزایش ترشح همان هورمون شود ،مکانیسم بازخوردی منفی است چون مقدار هورمون مورد نظر را به تعادل میرساند.

نکته

دقت کنید که خیلیها فکر میکنند اگر انس�ولین زیاد ش�ود تا قند خون کم ش�ود بازخوردی منفی اس�ت و اگر گلوکاگون زیاد ش�ود تا قند خون زیاد ش�ود بازخوردی
مثبت اس�ت در صورتی که س�خت در اش�تباه هس�تند چون این هورمونها تا اینجای کار ،خود را تنظیم نکردهاند بلکه قند را تنظیم کردهاند ،وقتی قند خون نرمال شد تازه
حاال بازخوردی شروع میشود .در این حالت اگر ترشح هورمون اولیه باز هم زیاد شد و قند از حالت نرمال خارج شد میگوییم بازخوردی مثبت شده است ولی اگر ترشح
هورمون کنترل شد و دیگر زیادتر نشد میگوییم بازخوردی منفی صورت گرفته است.
عبارت (الف) متن کتاب درسی و صحیح است و عبارتهای (ب) و (د) نادرست هستند چون در مورد بازخوردی یک هورمون نمیباشند.

 31 147 Cدر مکانیسم بازخوردی مثبت ،افزایش ترشح یک هورمون در خون یا اثر آن ،موجب افزایش ترشح همان هورمون میشود یا کاهش ترشح یک هورمون ،سبب
ً
کاهش ترش�ح همان هورمون میش�ود .دقیقا مانند اثر اکسیتوس�ین در هنگام زایمان که با مکانیس�م بازخوردی مثبت در هنگام حاالت غیرعادی بدن یعنی زایمان دیده
میش�ود( .در گزینههای ( )2و ( )4بازخوردی مثبت را نش��ان میدهد چون اگر س��دیم و لکس��یم خون زیاد باش��د ،نیازی به آلدوس��ترون و هورمون پاراتیروئیدی
اضافی نیست).

گزینۀ ( )1فعالیت طبیعی بدن است که به دنبال هورمون محرک فوق کلیه ،هورمون کورتیزول خون زیاد شود.

 31 148 Cاگر فردی کلس�یم خونش کم باش�د ،باید ترش�ح غدۀ پاراتیروئیدش زیاد شود تا کلسیم را باال ببرد و کلسیتونین را کمتر تولید کند که کلسیم پایینتر نیاید،
پس اگر باز هم کلسیتونین ترشح کند ،با بازخورد مثبت از حالت نرمال خارج شده است ،یعنی به جای تنظیم کلسیم با خودتنظیمی منفی ،کلسیم آن با روش بازخوردی
مثبت از حالت عادی خارج شده است .اگر در این فرد در اثر کلسیم باال ،مقدار ترشح کلسیتونین زیاد شود ،عملکرد طبیعی بدن برای تنظیم کلسیم است (گزینۀ ()1
رو هم که بلدی …).
 41 149 Cعلت درست یا نادرست بودن گزینهها در این تست ،عدم تناسب نوع بازخورد گفته شده با توضیح است.

نکته

خودتنظیمی یا بازخوردی منفی وقتی است که هورمون در حال افزایش مقدار آن کم شود یا برعکس.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اگر قند خون زیادتر از حالت عادی باش�د ،برای تنظیم آن باید مقدار انس�ولین خون افزایش یابد و این حالت طبیعی برای بدن
اس�ت و خودتنظیمی یا بازخوردی نمیباش�د .اگر پس از نرمال ش�دن قند خون ،مقدار انسولین کاهش یابد ،این بازخورد منفی است | .گزینۀ ( :)2نادرست است .در حالت
عادی وقتی سدیم خون زیاد باشد باید آلدوسترون کم شود تا سدیم بدن مناسب شود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .کلسیتونین سبب کاهش کلسیم خون میشود .پس
کاهش کلس�یم در حالت عادی عاملی برای کم ش�دن مقدار کلس�یتونین میباشد | .گزینۀ ( :)4درست اس�ت .چون در حالت عادی هورمون پاراتیروئیدی سبب افزایش
کلس�یم میش�ود .پس اگر زیادی کلس�یم بیش از حد نرمال ،باز هم باعث افزایش ترش�ح پاراتیروئید ش�ود ،در این حالت مقدار کلسیم باز هم باالتر میرود و از حد نرمال
خارج میشود که به آن خودتنظیمی (بازخوردی) مثبت میگوییم.
ً
 21 150 Aفرومونها موادی هس�تند که یک جانور ترش�ح میکند تا با فرد یا افراد دیگر همان گونه ارتباط برقرار کند و پاس�خ رفتاری ایجاد کند ولی هورمونها معموال
برای پاس�خ بین یاختههای بدن یک فرد میباش�ند (البته در بین هورمونها نیز از هورمون  HCGمیتوان نام برد که کوریون جنین آن را میس��ازد ولی وارد خون
مادر شده و سبب رشد رحم مادر میشود).
 21 151 Bزنبورها از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی استفاده میکنند ،مارها برای جفتگیری و گربهها برای تعیین قلمرو سود میبرند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .مار همانند گربه قلب چهارحفرهای دارد | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .زنبور حشره اس�ت و برخالف مار ،تنفس نایدیسی دارد| .
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .گرب�ه و زنب�ور ه�ر دو ی�ک طن�اب عصب�ی دارن�د ک�ه در گرب�ه ب�ه صورت پش�تی ول�ی در زنب�ور که بیمهره اس�ت ،ش�کمی میباش�د| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .دیوارۀ ناقص بینبطنی ویژۀ برخی خزندگان مثل مارهاست.
 11 152 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .هورمون روی ارتباط بین یاختهها ولی فرومون روی ارتباط بین افراد یک گونه اثر میگذارد | .ب) درس�ت اس�ت .زنبورها از فرومون
(شیمیایی) برای آگاهی از حضور شکارچی و با محرک نوری نیز از وجود شکارچی توسط چشم مرکب آگاه میشوند | .ج) نادرست است .زیر چشم مار زنگی گیرنده دمایی
فروسرخ وجود دارد | .د) نادرست است .خط جانبی در ماهیها نوعی گیرنده مکانیکی است ولی گربهها از ترکیبات شیمیایی فرومون برای تعیین قلرمو استفاده میکنند.
11 153 C

گزینۀ ( :)1درست است .زنبورها لولۀ مالپیگی و گیرنده فرابنفش دارند که با فرومون آزاد کرده از خود ،افراد همگونه را از وجود شکارچی باخبر میکنند

(نه ش�کار!) | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در مورد مارها رد میش�ود که فرومون دارند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .با مثال گربه و فرومون تولید ش�دۀ آن رد میش�ود| .

گزینۀ ( :)4نادرست است .در مورد زنبور عسل  2nماده برای خبردهی به زنبور عسل نر  nصحیح است که در فصل  6و  7وضعیت کروموزومی آنها را میخوانیم.

 21 154 Bموارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
در پس�تانداران مثل گربه و در زنبور عس�ل فرومونها در تعیین قلمرو ،ش�کار و پاس�خ رفتاری در همان گونه مؤثرند (درس�تی (الف) و (ب)) ولی فرومون برخالف هورمون
سبب ارتباط یاختهای نمیشود (نادرستی د) .تفسیر هر حسی نیز در مخ میباشد نه در گیرنده زبانی! (نادرستی ج)
 21 155 Bهورمونهای یددار تیروئیدی مس�ئول سوختوس�از بدن هس�تند .این هورمون باعث رش�د ماهیچه ،مغز و اس�تخوان در دوران کودکی میش�ود و افزایش
غیرعادی آنها س�بب بیقراری و کم ش�دن آرامش فرد ،زیادی فعالیت یاختههای عصبی و فعالیت بیش�تر پمپ س�دیم  -پتاسیم و افزایش تنفس یاختهای میشود .پس
اسید پیروویک یا پیرووات تولید شده در تنفس فرد زیاد شده که به برخی ویتامینهای خانوادۀ  (B1) Bنیاز بیشتری پیدا میکند.
 21 156 Cدر مورد گزینههای ( )3و ( )4اگر فرد دیابتی باشد باال رفتن گلوکز باعث خروج آن از ادرار میشود و گلوکز اضافی به کبد و یا یاخته دیگری برای تبدیل به
گلیکوژن یا چربی نمیشود.
گزینۀ ( )2بهترین انتخاب میباش�د چون با افزایش ترش�ح انس�ولین ،نفوذپذیری ماهیچه به گلوکز زیاد ش�ده و ذخیرۀ آن به صورت گلیکوژن افزایش پیدا میکند ولی اگر
فرد دیابت نوع  2داشته باشد و به انسولین پاسخ ندهد کمی این عبارت نیز مبهم میشود!! دقت کنید که گاهی تستهای سراسری هم اشکاالتی دارد و البته با رد سایر
گزینهها میتوان به این گزینه رسید.
در مورد گزینۀ ( )1نیز دیابت نوع  2آن را رد میکند.

جمعبندی
A

1

 31هر پیک ش�یمیایی چه کوتاهبرد باش�د و چه هورمون دوربرد ،وقتی س�اخته ش�د باید از غشای یاخته سازنده خارج ش�ود و به مایع بینیاختهای یا همان محیط

داخیل برسد تا پس از طی مسافتی کوتاه یا طوالنی در نهایت یاختۀ هدف خود را از روی گیرندۀ اختصاصی پیدا کند (درستی گزینۀ ( )2( ،)1و (.))4

نکته

پیکهای کوتاهبرد مثل ناقلین عصبی ،وارد یاختۀ هدف نمیشوند (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته گیرن�ده هورمونه�ا میتواند در س�طح یا در درون یاختۀ هدف باش�د که
شکل کتاب ورود هورمون ،به یاخته هدف یا اتصال به غشا را نشان داده است
ً
ول�ی در مورد پیکهای ش�یمیایی کوتاهب�رد ،مخصوصا در م�ورد ناقل عصبی،
گیرندۀ اختصاصی در غشای یاختۀ هدف وجود دارد.
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 32 2منظور سؤال پیکهای کوتاهبرد هستند که فقط یکبار وارد فضای بینیاختهای یا فضای سیناپسی میشوند.

B

مراهچ لصف

نکته پیکهای ش�یمیایی کوتاهبرد ،مثل ناقلین عصبی آزاد ش�ده از انتهای آکس�ون ،همواره بر یاخته کنار خود یا چند یاخته نزدیک خود اثر میگذارند .این ناقلین به کانال
دریچهدار سدیمی که نوعی پروتئین سراسری دریچهدار یاخته پسسیناپسی است ،متصل میشوند و در صورت تحریک آنها سبب ورود سدیم به یاختۀ هدف میشوند.
این ناقلین شیمیایی هنگام برونرانی به غشای ریزکیسه سازنده خود متصل میشوند ولی دقت کنید که غشای ریزکیسۀ آنها ،هیچگاه به غشای یاختۀ پسسیناپسی متصل
نمیشود (امکانپذیر بودن گزینههای ( )2( ،)1و (.))4
نکته هورمونها یکبار برای انتقال از یاختۀ سازنده تا رگ خونی و یکبار از رگ خونی تا یاختۀ هدف باید از فضای بینیاختهای عبور کنند ،ولی پیکهای کوتاهبرد از جمله
ناقلین عصبی فقط یکبار وارد فضای بینیاختهای یا همان فضای سیناپسی میشوند.
 33 3 Aدر بدن انسان هر یاخته یا اندامی برای تبادل گازهای تنفسی (  O2و  ) CO2با خون رابطۀ دوطرفه دارند و  O2گرفته و  CO2را برمیگرداند.
گزینۀ ( )1و ( :)2غدۀ درونریز (فوق لکیه) محصوالت خود را به خون میریزند ولی غده برونریز (بزاقی) به مجرای ویژه خود وارد میکنند.
گزینۀ ( :)4غدۀ برونریز هورمون نمیسازد (البته غددی مثل لوزالمعده دارای هر دو بخش برونریز و درونریز میباشند).
B

نکته

44 4

هیپوفیز پیش�ین  6هورمون میس�ازد که آنها را از طریق رگ خونی خارج میکند ،ولی هیپوفیز پس�ین هورمونهای ساخته شده در هیپواتالموس را وارد خون میکند
و به آن رگهای خونی برای ترشح هورمونهای ذخیره کرده متصل است (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته هیپوفیز پیش�ین برخالف پس�ین با هیپوتاالموس رابطه خونی مس�تقیم دارد .البته دقت کنید که مراکز مغزی از راه مویرگ پیوس�ته ،مواد مورد نیاز را با خون تبادل
میکنند (نادرستی گزینههای ( )1و (.))2

نکته

هیپوفیز پیشین به کمک هورمونهای محرک قشر غدۀ فوق کلیه با تأثیر بر کورتیزول ،قند خون را باال میبرد (درستی گزینۀ (.))4

 45 5 Cمنظور س�ؤال بخش پس��ین هیپوفیز میباش�د که تحت تأثیر هورمون آزادکننده و مهارکننده قرار ندارد .البته دو قس�مت هیپوفیز شامل بخش میانی و پسین
تحت تأثیر هورمونهای مهارکننده و آزادکنندۀ هیپوتاالموس�ی قرار نمیگیرند که برای بخش میانی عملکرد مش�خصی در انس�ان در نظر نمیگیرند .پس منظور س�ؤال
هیپوفیز پسین است که وظیفۀ آن ذخیره و ترشح هورمونهای ضد ادراری و اکسیتوسین در موقع لزوم به خون میباشد.
گزینۀ ( :)1ب�ه آکس�ونها ی�ا دندریتهای بلند تار عصبی گفته میش�ود .آکس��ونهای بلن��دی که از هیپوتاالموس تا هیپوفیز پس�ین ادامه دارن�د ،از این نظر
ً
تقریبا همانند اعصاب پیکری هس�تند که دارای یاختههای عصبی حرکتی با آکس�ون بلند میباش�ند | .گزینۀ ( :)2هیپوفیز پس�ین محل ذخیرۀ دو هورمون اس�ت که توسط
یاختههای عصبی هیپوتاالموس تولید میشود .در ضمن این دو هورمون برخالف هورمونهای مهارکننده و آزادکننده که از طریق رگ خونی وارد هیپوفیز پیشین میشوند،
هنگام ورود به هیپوفیز پس�ین وارد خون نمیش�وند ،بلکه مس�تقیم به آکس�ونهای هیپوتاالموس�ی واقع در بخش پس�ین هیپوفیز وارد ش�ده و در آنجا ذخیره میش�وند| .
گزینۀ ( :)3ای�ن گزین�ه در م�ورد اکیستوس��ین صدق میکن�د ،همانطور که میدانید ،رحم از ماهیچۀ صاف س�اخته ش�ده و هر ماهیچهای برای انقباض به کلس�یم نیاز
دارد ،یعنی اکسیتوس�ین که در هنگام زایمان باعث افزایش انقباضات رحم میش�ود قدرت نش�ت کلسیم را از ش��بکۂ آندوپالمسی یاختههای ماهیچهای رحم زیاد میکند
(حتماً یادتونه که مقدار این هورمون با ماکنیس��م بازخوردی مثبت تنظیم میش��ه) (در ضمن یادتون باش��ه که این هورمون باعث خروج شیر میشه ،نه تولید شیر!) |

گزینۀ ( :)4نادرس�ت و پاس�خ اس�ت .موضوع گزینه در مورد هورمون ضد ادراریه ولی مش�کل اینجاست که توی کپس��ول بومن فقط تراوش انجام میشه ولی غلیظ شدن
ادرار برمیگرده به ابزجذب آب.

 16 6 Bفقط مورد (د) از اعمال هیپوتاالموس نمیباشد .منظور سؤال هیپواتالموس است که در تنظیم عصیب و هورموین نقش دارد .این غده بهطور مستقیم ضربان
قلب ،فش�ار خون ،خواب ،دمای بدن و احساس�ات گرس�نگی و تش�نگی را تنظیم میکند .هیپوتاالموس تنظیم قند خون را به واس�طه هورمونهای هیپوفیز پیشین و اثر بر
تولید کورتیزول ،اپینفرین و هورمون رش�د انجام میدهد .دقت داش�ته باش�ید که عبارت (ب) در مورد اثر هورمون ضد ادراری بر بازجذب آب و عبارت (ج) در مورد
اکسیتوسین و پروالکتین صحیح است ولی فعالیت تیموس و لوزالمعده در عبارت (د) تحت کنترل هیپوتاالموس نمیباشد.
 37 7 Bمنظور هورمون ضد ادراری اس�ت که در هیپوتاالموس تولید مىش�ود س�پس در هیپوفیز پس�ین ذخیره مىگردد ،ولی بافت هدف هنایی آن لولههای نفرون و
لولههای جمعکننده ادرار کلیه برای بازجذب آب اس�ت .پس باید به دنبال گزینهای باش�یم که بخش اول آن هیپوتاالموس و بخش دوم ،کلیه باش�د .هیپوتاالموس در
خواب و تنظیم دمای بدن مؤثر است و نفرونهای کلیه نیز در تنظیم  pHخون مؤثر میباشند (درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( :)1تولید بیکربنات سدیم در لوزالمعده است .تولید گویچههای قرمز در مغز استخوان تحت تأثیر اریتروپویتین میباشد | .گزینۀ ( :)2تنظیم برونده
ً
قلبی مثال در هیپوتاالموس یا بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه انجام میشود .قسمت دوم این گزینه در مورد کبد میباشد که کلسترول میسازد | .گزینۀ ( :)4بخش اول در
مورد هیپوفیز پسین و بخش دوم کبد و کلیهها میباشد.
 38 8 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح هس�تند .به قید «برخی» در متن س�ؤال دقت کنید .چون هر هورمون مترش�حه از غدد تیروئید و پاراتیروئید روی اس�تخوان
مؤثر است ،پس مورد (ج) نادرست است .هورمونهای ترشح شده از ناحیۀ گردن ،هورمونهای دو غدۀ تیروئید و اپراتیروئید است که فقط هورمون پاراتیروئیدی در کلیهها
سبب افزایش بازجذب کلسیم از ادرار میشود ،ولی بقیه در این عمل نقش ندارند (درستی الف) .فقط هورمونهای یددار تیروئیدی در رشد و نمو مغز جنین نقش دارند
(درستی ب) .فقط هورمون پاراتیروئید در تغییر شکل و فعال شدن ویتامین  Dنقش ایفا میکند (درستی د).
 19 9 Aهورمون اپینفرین و نوراپینفرین مترشحه از مرکز فوق کلیه در تنشهای کوتاهمدت سبب گشاد کردن انیژکها ،افزایش ضربان قلب ،قند خون و فشار خون
میشوند.
گزینۀ ( :)2در تن�ش کواتهم�دت ،هورمون�ی س�بب تضعی�ف ایمن�ی نمیش�ود بلک�ه کورتی�زول در تن�ش طوالنیم�دت ای�ن عم�ل را انج�ام میده�د| .
گزینۀ ( :)3اپینفرین ضربان قلب را باال میبرد ولی افزایش سدیم پالسما از اعمال آلدوسترون در پاسخ به تنشهای طوالنیمدت میباشد که سبب باال رفتن فشار خون میشود| .
گزینۀ ( :)4هورمون اپینفرین در تنشهای کوتاهمدت ولی کورتیزول در تنشهای طوالنیمدت سبب افزایش قند خون میشوند.

 41 10 Bدر ش�کل مورد نظر (الف) غدۀ فوق کلیه و (ب) کلیه را نش�ان میدهد که کلیه با تولید هورمون اریتروپویتین
قدرت تحریک مغز استخوان برای تولید گویچههای قرمز را دارد.
گزینۀ ( :)1هر دو قدرت تولید هورمون یا پیک دوربرد دارند (لکیه هورمون اریتروپویتین میسازد).
گزینۀ (( :)2الف) از راه بازخوردی هورمون آزادکننده و هورمونهای ترش�حی مثل آلدوس�ترون و (ب) از راه گیرندههای فشار
اسمزی با هیپوتاالموس در ارتباط میباشد.
گزینۀ ( :)3هم انقباض سرخرگهای کوچک کلیه و هم هورمونهای فوق کلیه در باال بردن فشار خون مؤثرند.
ً
 11 11 Cدر زنان ،چرخۀ رحمی مس�تقیما توس�ط اس�تروژن و پروژس�ترون که هورمونهای تخمدانی هستند کنترل میشود ولی ترش�ح آنها را  FSHو  LHترشحی از
ً
هیپوفیز پیش�ین (که بیش��ترین ترش��ح هورمون را دارد)کنترل میکند ،پس مستقیما چرخۀ رحمی توسط هیپوفیز پیش�ین کنترل نمیشود (نادرستی گزینۀ ( .))1فرایند
بازج�ذب در یاخت�ه پوشش�ی نفرون به خاط�ر اینکه هورمون غدد پاراتیروئی�د بازجذب  Caرا افزایش میدهد تح�ت تأثیر این غدد قرار دارد (درس�تی گزینۀ ( .))2غدۀ
هیپوتاالموس هورمون ضد ادراری را تولید میکند که هماتوکریت را تحت تأثیر قرار میدهد (درس�تی گزینۀ ( .))3حداکثر میزان  LHمترش�حه از هیپوفیز پیش�ین باعث
میشود تخمک میوز  1خود را کامل کند (البته این تست با توجه به ناکت فصل  7طرح شده است( ).درستی گزینۀ (.))4
 31 12 Bمنظور س�ؤال از انواع دیابت ،ش�امل دیابت ش�یرین و بیمزه اس�ت .دیابت بیمزه به علت کاهش هورمون ضد ادراری است که از هیپوفیز پسین ترشح و در
هیپوتاالموس تولید میشود که هر دو از مراکز مغزی محسوب میشوند.
گزینۀ ( :)1ع�دم تولی�د هورم�ون ،ه�م در دیاب�ت بیمزه و هم دیابت ش�یرین نوع  1وج�ود دارد که فقط دیابت ش�یرین نوع  ،1بیماری خودایمنی اس�ت| .
ً
گزینۀ ( :)2در دیابت شیرین نوع  2مقدار انسولین کاهش نیافته که معموال بعد از سن چهل سالگی بروز میکند نه قبل از آن | .گزینۀ ( :)4در هر نوع دیابتی مقدار حجم
ادرار زیاد میشود ولی در دیابت بیمزه ،قندی در ادرار دیده نمیشود.
 41 13 Cتخمدانها و بخش قش�ری غدۀ فوق کلیه در خانمها به ترش�ح اس�تروژن میپردازند که هر دو تحت تأثیر محرکهای ترش�ح ش�ده از هیپوفیز پیش��ین قرار
میگیرند.
گزینۀ ( :)1در خانمها فقط بخش قشری غدۀ فوق کلیه به ترشح تستوسترون میپردازد که این غده در بخش قرشی تولید هورمونی برای تنظیم رضابن قلب
ندارد | .گزینۀ ( :)2غدۀ ایپفیز با ترش�ح هورمون تنظیمکنندۀ ریتمهای ش�بانهروزی اس�ت که در ابالی برجس�تگیهای چهارگانۀ مغزی اس�ت نه سطح تحتانی و زیر آن| .
گزینۀ ( :)3هورمون تنظیمکنندۀ مقدار هوای درون نایژکها ،ایپنفرین است که از بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه ترشح میشود و یاختههای سازندۀ این بخش عصیب هستند
پس روی غشای پایه قرار ندارند .چون غشای پایه از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی تشکیل شده است که در زیر بافت پوشیش قرار دارد.
 21 14 Bهورمونهای تیروئیدی (  T3و  ) T4در هر یاختهای تنظیم متابولیسم را انجام میدهند که در تنظیم کلسیم نقشی ندارند.
گزینۀ ( :)1تستوس�ترون نیز در مردان روی رش�د اس�تخوان مؤثر اس�ت ولی از بیضهها تولید میشود که در کیسۀ بیضه و بیرون حفرۀ شکمی در زیر دیافراگم
هس�تند | .گزینۀ ( :)3هورمون ضد ادراری طی افزایش فش�ار اس�مزی خون ،زیاد میشود .این هورمون در هیپوتاالموس ساخته میشود ولی تقویت پیام حسی در تاالموس
ً
و لوب بویایی صورت میگیرد
(الک تاالموس ،هورمونس��از نیس��ت!) | .گزینۀ ( :)4لنفوسیتهای  Tو یاختههای کشندۀ طبیعی ،یاختههای تولیدکنندۀ پرفورین هستند
و هورمون مؤثر بر تمایز آنها از تیموس تولید میش�ود .دقت کنید که تیموس در دوران کودیک ش�روع به تحلیل رفتن میکند ولی صفحات رش�د اس�تخوان چند سال بعد
از بلوغ بسته میشوند.
 41 15 Bهورمونهای�ی ک�ه میتوانند باعث افزایش تجزیۀ گلوکز در یاختههای بدن ش�وند ،هورمونهای تیروئیدی هس�تند .از طرفی تجزی�ۀ گلوکز در تنفس هوازی
موجب آزاد شدن  CO2میشود و برای حمل  CO2نیز آنزیم کربنیک انیدراز گویچههای قرمز دخالت دارد.

گزینۀ ( :)1یاختههای عصبی دارای آکسون میتوانند هم ناقلهای عصبی با عمر کوتاه و عمل سریع و هم هورمون با عمر طوالنیتر و عمل کند را تولید کنند| .

گزینۀ ( :)2یاختههای غدد درونریز مواد دفعی ناشی از متابولیسم خود مثل  CO2را هم به خون میدهند | .گزینۀ ( :)3هر پیک شیمیایی دوربرد برای ورود به خون ابتدا
وارد فضای بینیاختهای شده و سپس وارد خون میشود.

 41 16 Cانسولین برای کاهش قند خون ،باعث افزایش سوختوساز ماهیچه و جذب بیشتر گلوکز توسط آن میشود .درون ماهیچه این گلوکزها هم به گلیکوژن تبدیل
میشوند و هم به مصرف انرژیزایی میرسند (دقت داشته باشید که واکنشهای تولید پلیمر یا تجزیۀ آنها را سوختوساز مینامند).
گزینۀ ( :)1هورم�ون گلوکاگ�ون روی یاختهه�ای کلی�ه گیرنده ن�دارد و روی کبد اثر میگذارد .از طرف�ی ذخیرۀ گلیکوژن در کب�د و ماهیچهها رخ میدهد| .
گزینۀ ( :)2هورمون پاراتیروئید در تنظیم کلسیم دخالت دارد ولی نسبت  ADPبه  ATPبدن بر روی فعالیت هورمونهای تیروئیدی مؤثر است که در تنظیم مقدار تنفس
یاختهای نقش دارند | .گزینۀ ( :)3بزرگ شدن غدۀ تیروئید در پی افزایش هورمون محرک تیروئیدی و یا فعالیت بیشتر غدۀ تیروئید صورت میگیرد (نه برعکس!).
 41 17 Bافزایش آلدوسترون سبب افزایش فشار خون و افزایش کورتیزول سبب کاهش فعالیت دستگاه ایمنی و دفاع از بدن میشود .هر دوی این هورمونها از بخش
قشری غدۀ فوق کلیه در خانم بالغ ترشح میشوند.
گزینۀ ( :)1هورمونهای تیروئیدی )  T3و  (T4بر روی کلسیم اثر ندارند | .گزینۀ ( :)2بازجذب سدیم توسط آلدوسترون انجام میشود که هورمون مترشحه
از هیپوفیز پس�ین نیس�ت | .گزینۀ ( :)3هورمونهای اپینفرین و نوراپینفرین منظور هس�تند که سبب گشادی نایژکها میشوند .این هورمونها ضربان قلب ،فشار خون و
قند خون را باال میبرند.

 41 18 Bافزایش همزمان قند خون و فش�ار خون تحت تأثیر اپینفرین ترش�ح ش�ده از بخش مرکزی غدد فوق کلیه میتواند صورت بگیرد که افزایش این هورمون در
پاسخ کوتاهمدت به تنش انجام میشود.
گزینۀ ( :)1افزایش دفع س�دیم مربوط به کاهش میزان ترش�ح آلدوس�ترون اس�ت که از بخش قش�ری غدۀ فوق کلیه ترش�ح میش�ود .این بخش به کمک
کورتیزول در تنش طوالنیمدت فعالتر اس�ت و هورمونهای بیش�تری تولید میکند | .گزینۀ ( :)2تنظیم میزان انس�ولین با بازخوردی منفی اس�ت نه مثبت! از طرفی اگر
در اثر کاهش ش�دید قند خون ،باز هم مقدار انس�ولین خون باال رود ،این نوعی بازخورد مثبت و ایجاد ش�رایط غیرعادی در بدن میباش�د | .گزینۀ ( :)3کاهش تراکم مادۀ
زمینهای استخوان با برداشت کلسیم از آن توسط هورمون پاراتیروئید صورت میگیرد نه کلسیتونین ترشح شده از تیروئید.
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 21 19 Cموارد (الف) و (د) عبارت را به درستی تکمیل میکنند.
الف) درس�ت اس�ت .هورمون محرک بخش قش�ری فوق کلیه که از هیپوفیز پیش�ین تولید میش�ود بر روی ترش�ح کورتیزول که افزایندۀ قند خون است اثر
مس�تقیم دارد | .ب) نادرس�ت اس�ت .اکسیتوس�ین ترش�ح ش�ده از هیپوفیز پسین بر روی تولید ش�یر مؤثر نیست فقط بر ترش�ح آن به خارج از غدد ش�یری اثر دارد| .
ج) نادرس�ت اس�ت .هورمون آزادکنندۀ هیپوتاالموس بهطور غیرمس�تقیم با اثر بر هیپوفیز پیش�ین و تولید محرکهای غدد جنس�ی بر تولید تستوس�ترون اثرگذار است تا
تستوس�ترون س�بب ایجاد صفات ثانویۀ جنسی در مردان شود (نه مستقیم!) | .د) درست اس�ت .هیپوفیز پیشین هورمون رشد تولید میکند و میتواند هورمون محرک
ً
غدۀ تیروئید را هم تولید کند که مستقیما مقدار آن با بازخوردی تنظیم میشود که توسط هورمونهای تیروئیدی صورت میگیرد.
 32 20 Cغدد فوق کلیوی در تماس مستقیم با هر دو کلیه هستند که هورمونهای آلدوسترون و اپینفرین تولید شده از آن بر فشار خون تأثیر دارند و از طرفی اپینفرین
و کورتیزول آن در تنظیم قند خون نیز مؤثر میباشند (درستی گزینۀ (.))3
گزین�ۀ ( )1ب�ه کب��د اش�اره دارد که فقط در تماس با کلیۂ راس��ت قرار گرفته اس�ت .گزینۀ ( )2به بخش قش�ری غ�دۀ فوق کلیه اش�اره دارد که تحت تأثیر
هورمونهای محرک غدد جنسی هیپوفیز نیست و گزینۀ ( )4به میزنای اشاره میکند که برخالف میزراه ،مجرای مشترک عبور اسپرم و ادرار مردان محسوب نمیشود.

برگزیدۀ سؤاالت قلمچی
گزینۀ ( :)1افزایش هورمون کلس�یتونین س�بب میش�ود تا از برداشت کلسیم از استخوانها جلوگیری ش�ود ،در نتیجه مانع از افزایش میزان کلسیم
41 1 A
خوناب میشود | .گزینۀ ( :)2به دنبال افزایش هورمون آلدوسترون ،بازجذب سدیم از کلیهها افزایش و در نتیجه میزان سدیم ادرار کاهش مییابد | .گزینۀ ( :)3افزایش هورمون
کورتیزول باعث تضعیف دس�تگاه ایمنی میش�ود | .گزینۀ ( :)4هورمون مترش�حه از غدد پاراتیروئید به کمک ویتامین  Dس�بب میش�ود جذب کلس�یم از روده افزایش یابد.
 32 2 Aدر بیم�اری دیاب�ت ش�یرین ،یاختهها نمیتوانن�د گلوکز را از خون بگیرند ،در نتیجه مجبورن�د انرژی مورد نیاز خود را از چربیها یا حتی پروتئینها به دس�ت
بیاورند .در اثر تجزیۀ پروتئینها ،آمینواسیدها تولید میشوند که تجزیۀ آن میزان تولید آمونیاک و در نتیجه میزان تولید اوره در بدن را افزایش میدهد.
گزینۀ ( :)1در افراد مبتال به دیابت شیرین به دلیل افزایش میزان گلوکز خوناب و همچنین افزایش میزان دفع آب از طریق ادرار ،فشار اسمزی خون افزایش
ً
یافته است | .گزینۀ ( :)2در دیابت شیرین نوع  2اشکال در تولید انسولین نیست | .گزینۀ ( :)4دقت کنید مثال در بیماری دیابت شیرین نوع  ،2وجود زمینۀ بیماری نیز
در بروز بیماری نقش دارد.
 43 3 Cدر فعالیت تشریح مغز گوسفند دیدید که غدۀ اپیفیز در لبۀ پایینی بطن سوم مغز قرار دارد .به بخش درونریز لوزالمعده ،جزایر النگرهانس گفته میشود .آسیب
به این بخش میتواند موجب کاهش ترشح انسولین و دیابت شیرین نوع  1شود .همانطور که میدانید در این نوع دیابت ،یاختهها مجبورند انرژی مورد نیاز خود را از چربیها
یا حتی پروتئینها به دس�ت آورند که به کاهش وزن میانجامد .بر اثر تجزیۀ چربیها ،محصوالت اس�یدی تولید میش�ود .این موضوع موجب کاهش  pHخوناب میش�ود.
گزینۀ ( :)1غدۀ اپیفیز در مغز نسبت به برجستگیهای چهارگانه باالتر قرار دارد .هورمونهای انسولین و گلوکاگون ترشح شده از جزایر النگرهانس در تنظیم
تولید و یا مصرف گلیکوژن در کبد نقش دارند | .گزینۀ ( :)2ترش�حات غدۀ اپیفیز در ش�ب به حداکثر و در نزدیکی ظهر به حداقل میرس�د .همچنین طبق ش�کل کتاب
ً
درسی ،غدد فوق کلیه نسبت به لوزالمعده در سطح باالتری قرار دارند | .گزینۀ ( :)3مالتونین هورمون مترشحه از اپیفیز است که احتماال در تنظیم ریتمهای شبانهروزی
نقش دارد .ترشحات بخش برونریز لوزالمعده از طریق دو مجرا وارد دوازدهه میشود .جزایر النگرهانس هورمونهای خود را به خون میریزند.
 24 4 Cچهار غدۀ پاراتیروئید در بدن وجود دارد که با ترش�ح هورمون پاراتیروئیدی ،باعث افزایش میزان کلس�یم خوناب میش�وند .هورمون پاراتیروئیدی بر روی
یاختههای پوششی استوانهای رودۀ باریک گیرنده ندارد ،بلکه باعث تغییر شکل ویتامین  Dمیشود و با تأثیر ویتامین  Dبر روی یاختههای پوششی استوانهای رودۀ باریک،
میزان جذب کلسیم افزایش مییابد.
گزینۀ ( :)1غ�دۀ هیپوفی�ز در یک گودی در اس�تخوانی از کف جمجمه ق�رار دارد .هورمون پروالکتین بر حفظ تعادل آب مؤثر اس�ت ،همچنین پروالکتین در
مردان ،در تنظیم فرایندهای دس�تگاه تولیدمثل نقش دارد | .گزینۀ ( :)3هورمونهای مترش�حه از بخش مرکزی غدد فوق کلیه (دارای س��اختار عصبی) ،اپینفرین و
نوراپینفرین هس�تند .این هورمونها س�بب میشوند تا نایژکها در ش�شها باز شوند .این هورمونها باعث افزایش ضربان قلب (افزایش تعداد تاکنههای قلبی در هر
دقیقه) میش�وند | .گزینۀ ( :)4هورمون  T3در دوران جنینی و کودکی برای نمو دس�تگاه عصبی مرکزی الزم اس�ت .غدۀ تیروئید در جلوی نای و زیر حنجره قرار دارد.
هورمونهای تیروئیدی میتوانند بر فعالیت همۀ یاختههای زندۀ بدن انسان تأثیرگذار باشند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .هورمون اپینفرین باعث افزایش فشار خون میش�ود .افزایش فشار خون میتواند باعث افزایش ارتفاع موج  QRSدر
35 5 C
نوار قلب شود | .گزینۀ ( :)2نادرست است .هورمون ضد ادراری باعث افزایش بازجذب آب در کلیهها و رقیق شدن خوناب میشود .افزایش میزان این هورمون در خون ،فشار
اسمزی آن را کم میکند و باعث افزایش احتمال بروز خیز (ادم) در بافتهای بدن میشود | .گزینۀ ( :)3درست است .افزایش هورمونهای تیروئیدی باعث افزایش میزان
تنفس یاختهای و افزایش تولید  CO2میش�ود ،در نتیجه س�بب افزایش میزان فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در گویچههای قرمز میش�ود | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت.
گلوکاگون یکی از هورمونهای افزایندۀ قند خون است .این هورمون باعث آبکافت گلیکوژن در یاختههای کبدی میشود .آبکافت با مصرف آب همراه است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .هورمون رشد از هیپوفیز پیشین ترشح میشود .هیپوفیز در ناحیۀ گردنی قرار ندارد | .گزینۀ ( :)2هورمون سکرتین از
46 6 B
دوازدهه به خون ترش�ح میش�ود .دوازدهه غدۀ درونریز نیس�ت | .گزینۀ ( :)3کبد و کلیه ،با ترش�ح هورمون اریتروپویتین در تولید گویچههای قرمز خون نقش دارند که
هیچکدام غدۀ درونریز نیستند | .گزینۀ ( :)4تیموس یک اندام لنفی است و محل تولید گروهی از لنفوسیتها است .هورمون مترشحه از تیموس در تمایز لنفوسیتهایی
از دفاع اختصاصی در درون خود غده نقش دارد.
 27 7 Cمنظور غدۀ لوزالمعده است .موارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
ً
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .غ�دۀ لوزالمعده بخش برونریز نی�ز دارد که بیکربنات و آنزیمهای گوارش�ی را ب�ه درون دوازدهه وارد میکند ،مثلا آنزیم پروتئاز
لوزالمعده نقشی در تنظیم قند خون ندارد | .ب) درست است .همۀ یاختههای زندۀ بدن انسان ،تحت تأثیر هورمونهای تیروئیدی قرار دارند | .ج) درست است .با توجه
به شکل کتاب درسی ،یاختههای ترشحکنندۀ هورمون در جزایر النگرهانس ،تکهستهای بوده و فضای بینیاختهای اندکی دارند | .د) نادرست است .دقت کنید لوزالمعده
دارای بخش برونریز نیز میباشد که میتواند آنزیم تجزیهکنندۀ گلیکوژن (موجود در غذا) را تولید کند.
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 48 8هر چهار مورد عبارت را به نادرستی تکمیل میکند.

الف) دقت کنید گروهی از پیکهای شیمیایی دوربرد مانند هورمونهای تیروئیدی ،میتوانند روی یاختههای عصبی موجود در مغز و نخاع تأثیرگذار باشند| .

ب) دق�ت کنی�د گروه�ی از پیکهای ش�یمیایی کوتاهبرد مانند پیکهای ش�یمیایی ش�رکتکننده در فرایند التهاب ،ب�رای عملکرد خود به جریان خون وارد نمیش�وند| .
ً
ج) توجه کنید ممکن است هورمونها مثال توسط یاختههای ترشحی عصبی موجود در هیپوتاالموس تولید شوند | .د) طبق متن کتاب درسی دستگاه درونریز بدن انسان
ً
به همراه دستگاه عصبی ،فعالیتهای بدن را تنظیم میکنند و نسبت به محرکهای درونی و بیرونی پاسخ میدهند .در نتیجه میتوان گفت مثال مولکولهای ناقل عصبی
نیز در پاسخ به محرکهای درونی و بیرونی نقش مهمی دارند.

 49 9 Bبخش پیش�ین هیپوفیز تحت تنظیم هیپوتاالموس ،ش�ش هورمون ترش�ح میکند .هیپوتاالموس توسط رگهای خونی ویژهای با بخش پیشین هیپوفیز ارتباط
دارد و هورمونهایی به نام آزادکننده و مهارکننده را ترشح میکند که باعث میشوند هورمونهای بخش پیشین ترشح شده ،یا اینکه ترشح آنها متوقف شود .پس در پی
افزایش ترش�ح هورمونهای آزادکننده از هیپوتاالموس ،تولید و ترش�ح هورمونهای بخش پیش�ین هیپوفیز افزایش مییابد .هورمون محرک غدۀ فوق کلیه ،یکی از شش
هورمون مترشحه از بخش پیشین هیپوفیز است .بخش قشری غدۀ فوق کلیه به تنشهای طوالنیمدت ،مثل غم از دست دادن نزدیکان ،با ترشح کورتیزول پاسخ دیرپا
میدهد .این هورمون گلوکز خوناب را افزایش میدهد و دستگاه ایمنی را تضعیف میکند (مثالً میتواند میزان دیاپدز نوتروفیلها ،نیروهای واکنش سریع دستاگه ایمنی
را اکهش دهد) .بخش قشری هورمونهای جنسی زنانه و مردانه مربوط به هر دو جنس را تولید و ترشح میکند.
گزینۀ ( :)1بخش مرکزی غدۀ فوق کلیه ساختار عصبی دارد .وقتی فرد در شرایط تنش قرار میگیرد ،این بخش دو هورمون به نامهای اپینفرین و نوراپینفرین
ترشح میکند .این هورمونها ضربان قلب ،فشار خون و گلوکز خوناب را افزایش میدهند و نایژکها را در ششها باز میکنند ،پس توانایی نایژکها برای انتقال هوا درون
دس�تگاه تنفس�ی افزایش مییابد | .گزینۀ ( :)2هورمون دیگر بخش قش�ری غدۀ فوق کلیه آلدوس�ترون است که بازجذب س�دیم را از کلیه افزایش میدهد و از این طریق
غلظت یون س�دیم موجود در ادرار را کاهش میدهد | .گزینۀ ( :)3دقت کنید در صورت س�ؤال ذکر ش�ده ،مرد  35ساله ،در نتیجه در بدن این فرد رشد طولی استخوانها
به دنبال فعالیت صفحات رشد مشاهده نمیشود .این صفحات چندسال بعد از بلوغ غیرفعال شده است.
 31 10 Bبه دنبال افزایش میزان گلوکز خوناب در بدن یک فرد سالم ،میزان ورود گلوکز به درون یاخته بیشتر شده و در نتیجه میزان تنفس یاختهای افزایش مییابد.
به دنبال افزایش تنفس یاختهای ،میزان تولید کربن دیاکسید نیز بیشتر شده و در نتیجه فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز بیشتر میشود.
گزینۀ ( :)1دقت کنید گلیکوژن درون همۀ یاختههای زندۀ بدن انسان به صورت ذخیره شده وجود ندارد .در واقع گلیکوژن در یاختههای کبدی و ماهیچههای
ً
بدن انسان به صورت ذخیره شده مشاهده میشود | .گزینۀ ( :)2دقت کنید ممکن است مثال میزان قند خون کاهش یافته باشد ،در نتیجه گلوکاگون افزایش یافته و قند
خون را باال میبرد .در این حالت دیگر قند خون دوباره به گلیکوژن تبدیل نمیشود و گلیکوژن ذخیرهای برای افزایش قند خون ،تجزیه شده است و کاهش یافته است| .
گزینۀ ( :)4به دنبال کاهش قند خون ،اثر بازخوردی منفی میزان گلوکز خوناب بر روی مقدار ترشح هورمون انسولین ،افزوده میشود.
 41 11 Cهر چهار مورد توضیح داده شده میتواند اتفاق بیفتد.
الف) هورمون ضد ادراری در هیپوتاالموس تولید و از هیپوفیز پس�ین ترش�ح میش�ود .افزایش این هورمون با افزایش بازجذب آب در نفرونها ،حجم خون
درون رگها را افزایش میدهد | .ب) هورمونهای تیروئیدی میزان تجزیۀ گلوکز و انرژی در دس�ترس یاختههای زنده را تنظیم میکنند .همانطور که میدانید در تنفس
یاختهای اکسیژن مصرف میشود | .ج) افزایش میزان هورمون آلدوسترون در بدن انسان ،میتواند سبب افزایش بازجذب سدیم و آب در نفرونها و افزایش احتمال بروز
ادم در بدن انسان شود | .د) افزایش هورمون گلوکاگون موجب افزایش آبکافت گلیکوژن ذخیره شده در کبد میشود .در این واکنش مولکولهای آب مصرف میشود.
 11 12 Bهورمونهای تیروئیدی ،پاراتیروئیدی و کلس�یتونین از غدد درونریز ناحیۀ گردن ترش�ح میشوند .همۀ این هورمونها روی فعالیت یاختههای استخوانی اثر
میکنند .دقت کنید هورمونهای تیروئیدی به واسطۀ تنظیم میزان انرژی در دسترس یاخته ،بر فعالیت یاختههای استخوانی تأثیرگذار هستند.
گزینۀ ( :)2هورمونهای غدۀ هیپوتاالموس ،هیپوفیز و اپیفیز از ناحیۀ سر ترشح میشوند .هورمونهای غدۀ اپیفیز در تنظیم کار سایر غدد تأثیری ندارند| .
گزینۀ ( :)3تیموسین هورمونی است که از غدۀ تیموس در قفسۀ سینه ترشح میشود .این هورمون موجب بلوغ و تمایز لنفوسیتهای  Tمیشود | .گزینۀ ( :)4گرچه بیشتر
هورمونهای بدن انس�ان در بافت پوشش�ی (با فضای بینیاختهای اندک) تولید میش�وند .اما توجه داشته باشید که برخی مانند هورمونهای بخش مرکزی غدد
فوق کلیه (در زیر دیافراگم) در یاختههای عصبی تولید میشوند.
گزینۀ ( :)1پروالکتین از هیپوفیز پیش�ین ترش�ح میشود و بر تولید شیر در بدن مادر مؤثر است | .گزینۀ ( :)2هورمون رشد بر تقسیم یاختههای
41 13 B
بافت غضروفی و استخوانی اثرگذار است | .گزینۀ ( :)3در دوران جنینی و کودکی  T3برای نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است | .گزینۀ ( :)4دقت کنید در صورت کاهش
غیرطبیعی میزان هورمون پاراتیروئیدی ،حفظ همایستایی یون کلسیم در بدن انسان مختل میشود.

 41 14 Aغدۀ هیپوتاالموس ،هیپوفیز و اپیفیز غدد درونریزی هس�تند که در بدن انس�ان بالغ ،توس�ط استخوانهای جمجمه محافظت میشوند .همۀ یاختههای زندۀ
هستهدار بدن انسان میتوانند موادی مثل کربن دیاکسید و یا مواد دفعی دیگری را به خون وارد کنند.
گزینۀ ( :)1فقط فعالیت الکتریکی یاختههای عصبی مغزی در نوار مغز ثبت میش�ود .در س�اختار مغز ،عالوه بر یاختههای عصبی ،یاختههای غیرعصبی نیز
ً
وجود دارند | .گزینۀ ( :)2فقط هیپوتاالموس و هیپوفیز پیش�ین این کار را انجام میدهند | .گزینۀ ( :)3مثال تولید و ترش�ح هورمونهایی مانند ضد ادراری و اکسیتوس�ین
توسط یاختههای عصبی انجام میشود.
 41 15 Bهورمونهای�ی مانند هورمون پاراتیروئیدی ،آلدوس�ترون و ضد ادراری در بازج�ذب مواد در کلیهها نقش دارند .از آنجا که اغلب فعالیتهای درون یاخته ،به
کمک پروتئینها انجام میشود ،در نتیجه این هورمونها برای تغییر فعالیت یاخته ،فعالیت پروتئینهای آن را تغییر میدهند.
گزینۀ ( :)1برای هورمون پاراتیروئیدی صادق نیست | .گزینۀ ( :)2هورمون آلدوسترون از غدۀ فوق کلیه ترشح میشود که در سطح پایینتری نسبت به غدۀ
تیموس قرار دارد | .گزینۀ ( :)3این ویژگی برای هورمونهای پاراتیروئیدی و ضد ادراری که از غدد بدون دخالت در تنشها تولید میشوند ،صحیح نیست.
 31 16 Bغدۀ تیموس ،طبق ش�کل کتاب درس�ی ،درون قفس�ۀ سینه و در جلوی محل دو شاخه ش�دن نای قرار دارد .این غده عالوه بر ترشح هورمون تیموسین ،مواد
دیگری مانند کربن دیاکسید و مواد دفعی دیگری را نیز به درون خون وارد میکند.
گزینۀ ( :)1دقت کنید که این غده درون قفسۀ سینه قرار دارد | .گزینۀ ( :)2برخی لنفوسیتهای  Tمانند لنفوسیتهای  Tخاطره و  Tکشنده ممکن است در
خارج تیموس تولید شوند و در خارج تیموس تمایز پیدا کنند | .گزینۀ ( :)4مطابق شکل کتاب درسی ،این غده در جلوی دهلیزها قرار دارد.
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 31 17 Bدقت کنید که همۀ هورمونهای تنظیمکنندۀ آب ،بر میزان حجم خون در بدن انس�ان اثرگذار هس�تند؛ براس�اس تعریف هماتوکریت ،تغییر در حجم خون
میتواند س�بب تغییر در میزان هماتوکریت ش�ود .دقت کنید که هورمون آلدوس�ترون عالوه بر اینکه تحت کنترل هیپوتاالموس ترشح میشود ،همچنین تحت تأثیر رنین
نیز ترش�ح میش�وند .دقت کنید که رنین نوعی آنزیم اس�ت که بر تنظیم آب بدن مؤثر است ،اما هورمون محس�وب نمیشود .همچنین هورمون ضد ادراری بر بازجذب
یون سدیم اثر ندارد.

مراهچ لصف

 41 18 Aدر کتاب درسی دو نوع بیماری دیابت وجود دارد :دیابت شیرین و دیابت بیمزه .در بیماران دیابت شیرین به دنبال افزایش میزان گلوکز خوناب و همچنین
ی آن مرکز تشنگی تحریک
افزایش دفع آب از طریق ادرار ،میزان فش�ار اس�مزی خوناب افزایش مییابد؛ در نتیجه گیرندههای اس�مزی هیپوتاالموس تحریک شده و در پ 
میشود .همچنین در بیماران دیابت بیمزه ،به علت ترشح نشدن هورمون ضد ادراری ،میزان آب دفع شده از طریق ادرار افزایش مییابد؛ در نتیجه فشار اسمزی خوناب
نیز افزایش مییابد و همین موضوع باعث تحریک گیرندههای اسمزی هیپوتاالموس میشود .دقت کنید سایر گزینهها برای دیابت بیمزه صادق نیستند.
 21 19 Bموارد (ج) و (د) صحیح میباشند .ناقلهای عصبی همانند برخی هورمونها مانند هورمونهای تیروئیدی میتوانند بر روی فعالیت پمپ سدیم  -پتاسیم در
یاختههای عصبی اثرگذار باشند .هورمونهای تیروئیدی به علت افزایش فعالیت سوختوسازی میتوانند سبب افزایش فعالیت پمپ سدیم  -پتاسیم شوند.
الف و ب) برای هورمونهای تیروئیدی صادق نیستند | .ج) برای هورمونهای تیروئیدی صادق است | .د) برای ناقلهای عصبی صادق است.
 32 20 Cدستگاه عصبی خودمختار با تغییر در میزان خونرسانی به ماهیچههای اسکلتی بدن انسان میتواند باعث تغییر در سوختوساز تارهای ماهیچههای اسکلتی
شود ،همچنین دستگاه عصبی مرکزی و محیطی بدن انسان در پاسخدهی به محرکها نقش دارد.
گزینۀ ( :)1انقباض ماهیچههای صاف دیوارۀ س�رخرگها میتواند تحت کنترل دس�تگاه عصبی خودمختار باشد .دقت کنید دستگاه عصبی محیطی عالوه بر
دس�تگاه عصبی پیکری ،بخش حس�ی نیز دارد .بخش حسی در ارس�ال پیام حرکتی انقباض ماهیچهها نقش ندارد | .گزینۀ ( :)2تنظیم ترشح غدد برونریز در بدن انسان،
تحت کنترل دس�تگاه عصبی خودمختار میباش�د .اما دقت کنید دس�تگاه عصبی خودمختار نیز در انجام برخی انعکاسهای بدن مانند انعکاس تخلیۀ مثانه مؤثر است| .
گزینۀ ( :)4حرکات کرمی دیوارۀ لولۀ گوارش در حلق هم مش�اهده میش�ود .در دیوارۀ حلق و بخش ابتدایی مری ،ماهیچههای مخطط ارادی مش�اهده میش�ود و حرکات این
ماهیچهها تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری است .همچنین طبق متن کتاب درسی ،دستگاه عصبی محیطی در اتصال مغز و نخاع به سایر بخشهای بدن نقش مهمی دارد.

برگزیدۀ سؤاالت سراسری
 21 1 Aهورمونهای هیپوتاالموس (آزادکننده و مهارکننده) بهطور مستقیم در ترشح هورمونهای هیپوفیز پیشین دخالت دارند و ترشح تستوسترون بهطور مستقیم
تحت کنترل  LHهیپوفیز پیشین میباشد | .گزینههای ( )1و ( )4در اثر عمل محرکهای هیپوفیزی و گزینۀ ( )3در اثر عمل هورمون آزادکننده رخ میدهد.
 12 2 Aپیکهای شیمیایی باعث ایجاد حالت پایدار در بدن (هومئوستازی) میشود.
گزینۀ ( :)2هورمونه�ای آزادکنن�ده و مهارکنن�دۀ هیپوتاالموس فقط بر هیپوفیز پیش��ین اثر میکنند | .گزینۀ ( :)3گیرندۀ بیش�تر هورمونها و همۀ پیکهای
عصبی ،در سطح غشا قرار دارد | .گزینۀ ( :)4هیپوفیز توسط ساقۀ کوتاه از هیپوتاالموس آویزان به نظر میرسد (نه اپیفیز!).
B

 33 3موارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح هستند.

الف) نادرس�ت اس�ت ،چون انتقال دهندههای عصبی ،از راه فضای سیناپس�ی به یاخته پسسیناپسی با فاصلۀ کم منتقل میشوند و به خون وارد نمیشوند| .

ب) درست است ،چون این مواد در پاسخ به محرکهای متفاوت ساخته و آزاد میشوند تا کار بدن را تنظیم کنند | .ج) درست است ،چون اثر انتقالدهندۀ عصبی سریعتر
و کوتاهتر از هورمونها میباشد | .د) درست است ،چون این مواد متنوع هستند و به همراه هورمون فعالیتهای بدن را هماهنگ میکنند.

 14 4 Aزیادی ترش�ح کورتیزول به دلیل اینکه پروتئینها را به گلوکز تبدیل میکند باعث کاهش اس�تحکام زردپی آش�یل میش�ود .ولی در گزینۀ ( )2به دلیل زیادی
هورم�ون ض�د ادراری ،مق�دار آب خ�ون زی�اد میش�ود .در گزین�ۀ ( )3دقت کنید که فش�ارهای روحی س�بب افزایش آلدوس�ترون و زیادی بازجذب س�دیم میش�ود.
گزینۀ ( )4به دلیل نقش سمپاتیک (نه پاراسمپاتیک!) در خونرسانی به ماهیچههای مخطط صحیح نمیباشد.
 35 5 Bمصرف مقادیر زیاد کورتیزول به مدت طوالنی در یک فرد باعث میش�ود پروتئینها از جمله پروتئینهای انقباضی ماهیچههای اس�کلتی برای مصرف انرژی
شکسته شوند و مقدار گلوکز خون بر اثر این فرایند افزایش مییابد.
گزینۀ ( :)1کورتیزول قند خون را باال میبرد و عالئم دیابت شیرین را تشدید میکند | .گزینۀ ( :)2کورتیزول با تضعیف سیستم ایمنی ،از دیاپدز گویچههای
سفید میکاهد | .گزینۀ ( :)4کورتیزول با تجزیۀ پروتئینها ،استحکام بافت پیوندی از جمله زردپی را کاهش میدهد.
 46 6 Bاعصاب پیکری ،ماهیچههای اس�کلتی را تحریک میکنند (ارادی) ولی ماهیچههای اندامهای داخلی از نوع صاف هس�تند و توس�ط اعصاب خودمختار
تحریک میشوند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .از انتهای آکس�ون ممکن اس�ت هورمون به خون ترش�ح ش�ود که هورمونها عمل س�ریعی ندارند | .گزینۀ ( :)2نادرست است.
با کاهش مقدار کلس�یم خون میزان ترش�ح کلس�یتونین از غدۀ تیروئید کاهش مییابد نه افزایش! | گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .گازهای تنفسی مثل  CO2نیز از یاختهها
وارد خون میشوند.
 47 7 Cهورمونه�ای تیروئیدی با افزایش متابولیس�م و هورمونهای باالبرنده قند خون با افزایش انرژی در دس�ترس یاختهها ،مص�رف گلوکز را درون یاختهها باال
میبرند که با افزایش تنفس یاختهای و تولید  ، CO2فعالیت کربنیکانیدراز در غشای گویچه قرمز افزایش مییابد.
گزینۀ ( :)1انسولین و گلوکاگون از زیر تیموس در لوزالمعده ترشح میشوند | .گزینۀ ( :)2هورمون رشد نیز قند خون را باال میبرد که از هیپوفیز ترشح میشود| .
گزینۀ ( :)3گلیکوژن فقط روی کبد اثر دارد.
 48 8 Cبا فعالیت هورمونهای تیروئیدی )  T3ﻭ  ، (T4متابولیسم و تنفس یاختهای زیاد شده ،در نتیجه  CO2تولیدی در تنفس ،فعالیت کربنیکانیدراز در غشای
گویچه قرمز را زیاد میکند.
گزینۀ ( :)1گلوکاگون روی کبد اثر میگذارد نه ماهیچهها! | گزینۀ ( :)2هورمون کلسیتونین که از تیروئید ترشح میشود ،کلسیم خون را کاهش میدهد و مانع
آزاد شدن کلسیم از استخوان میشود | .گزینۀ ( :)3افزایش هورمونهای تیروئیدی با باال بردن سوختوساز بدن انرژیزایی را افزایش میدهد نه کاهش!

 39 9 Cپرکاری تیروئید تعداد ضربان قلب و فعالیت بافت گرهی را مانند عمل برخی غدد درونریزی در تنظیم متابولیسم باال میبرد.
در پرکاری تیروئید به دلیل باال رفتن متابولیس�م ،مقدار ذخایر چربی یاختهها کم ش�ده (نادرستی گزینۀ ( ))1و نیاز به ویتامینها برای فعالیتهای آنزیمهای
متابولیس�می باال میرود ولی انرژی ذخیره کاهش مییابد (نادرس�تی گزینۀ ( .))2کلس�یتونین نیز حاصل عمل غدۀ تیروئید اس�ت که کلس�یم خون را کم میکند ولی از
هورمونهای تیروئیدی به حساب نمیآید (رد گزینههای ( )1و (.))2
 41 10 Cکاهش شدید عمل بخش قشری فوق کلیه ،پاسخ دیرپا به فشار روحی جسمی را کاهش داده و کمبود آلدوسترون ،دفع سدیم توسط کلیهها را زیاد میکند.
در رد گزینۀ ( )1دقت کنید که ترشحات هیپوفیز پسین به هورمون آزادکننده ربطی ندارد.
در رد گزینۀ ( )2تولید تستوسترون از غدۀ فوق کلیۀ زنان وابسته به هورمون محرک تخمدان نمیباشد ،بلکه تحت نظر هورمون محرک فوق کلیوی است.
در رد گزینۀ ( )3دقت کنید که منظور از هورمونهای تیروئیدی T3 ،و  T4است که به تنظیم کلسیم ربطی ندارند.

 11 11 Cعبارت (د) درست میباشد.
زیادی ترشح انسولین در دو حالت رخ میدهد:
الف) در فرد سالم انسولین باال گلوکز را وارد یاختهها میکند تا قند خون را نرمال کند .در یاختههای ماهیچهای تولید گلیکوژن از گلوکز با واکنش سنتز آبدهی زیاد میشود.
ً
ولی در افراد دارای دیابت شیرین نوع  ،2حتما باال بودن انسولین میزان انرژی بدن را افزایش نمیدهد.
ب) در دیابت ش�یرین نوع  2با باال بودن انس�ولین ،یاختهها توانایی گرفتن گلوکز را از خون ندارند و چون گیرندههای غش�ایی انس�ولین در برخی یاختهها تخریب شدهاند،
مقدار انسولین باال باعث ورود گلوکز به اغلب یاختههای بدن نمیشود .فرد چاق میباشد و ماهیچهها نیز گلیکوژن ذخیرهای دارند.
در مورد (ج) انسولین در فضای سیناپسی گیرنده ندارد ولی در ماهیچهها مقدار ذخیره گلیکوژن زیادتر میشود (درستی د).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .هورمون یددار تیروئید ،تأثیری در مقدار کلس�یم خون ندارد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .تنظیم مقدار هورمونهای
41 12 B
ذخیره ش�ده در هیپوفیز پس�ین ربطی به هورمون آزادکننده ندارد | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .با افزایش  FSHو  LHترش�ح هورمونهای تخمدانی کاهش مییابد و
ضخامت جدار رحم نیز تا چند روز افزایش پیدا میکند | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .زیادی هورمون آلدوس�ترون سبب افزایش فشار خون شده و کورتیزول باال نیز باعث
تجزیه پروتئینها از جمله کالژن زیر پوست و کاهش آن میشود.
الف) درس�ت اس�ت .هورمونهای تیروئیدی و کلس�یتونین در رشد استخوان و انقباض ماهیچه مؤثرند (هورمونهای یددار در همه یاختهها و

11 13 C
لکس��یتونین بر اس��تخوان مؤثر هستند) | .ب) درست اس�ت .هورمونهای استروژن و پروژسترون با بازخوردی منفی در ترشح هیپوتاالموس مؤثرند | .ج) نادرست است.
بهطور مثال هورمونهای مهارکننده ،ترشح هورمون هیپوفیز پیشین را کم میکنند | .د) نادرست است .حفظ ویتامین  B12در اثر فاکتور داخلی معده میباشد نه هورمونها!!
 21 14 Bمادهای که میخواهد از یاخته ترشح شود پس از اینکه در شبکۀ آندوپالسمی و گلژی بهطور کامل تولید شد باید برای برونرانی و توسط ریزکیسه انتقالی به
سمت غشای یاخته برود .سایر گزینهها قبل از کامل شدن ساختمان صورت گرفتهاند.
 41 15 Cهمۀ موارد صحیح است.
عبارت اول :درس�ت اس�ت .در بیماری فنیلکتونوری ،اش�کال در تولید آمینواس�ید تیروزین میتواند س�اخت هورمون تیروکسین را دچار اختالل کند (در
س��ال دوازدهم میخوانید) | .عبارت دوم :درس�ت است .اشکال در مخاط معده سبب اختالل در تولید فاکتور داخلی و اختالل حفظ ویتامین  B12میشود .این افراد
در تولید گویچههای قرمز مشکل پیدا کرده و توانایی اکسیژنرسانی به یاختهها در آنها کم میشود | .عبارت سوم :درست است .دیابت نوع یک که خود ایمنی است
س�بب افزایش قند خون و فش�ار اس�مزی آن میش�ود | .عبارت چهارم :درست است .اشکال در غدد پاراتیروئید و تیروئید س�بب اشکال در تنظیم میزان کلسیم خون و
اختالل در فرایند انعقاد خون میش�ود.
 41 16 Bپیکهای شیمیایی با روش برونراین از یاختۀ سازندۀ خود خارج میشوند.
برخی یاختههای درونریز به صورت مجتمع در یک غده قرار دارند (رد گزینۀ ( .))1برخی پیکهای شیمیایی درون خون مثل پیکهای شیمیایی تولید شده
از یاختههای دیوارۀ مویرگ آس�یبدیده از غدۀ درونریز ترش�ح نش�دهاند (رد گزینۀ ( .))2یاختههای عصبی عالوه بر انتقال دهندههای عصبی قادر به تولید هورمون که
پیک دوربرد میباشد نیز هستند ،مثل هورمونهای آزادکنندۀ هیپوتاالموسی (رد گزینۀ (.))3
 31 17 Bمنظور سؤال غدۂ لوزاملعده است که هم هورمونها و هم اعصاب خودمختار در تنظیم فعالیت آن دخالت دارند.
گزینۀ ( :)1هم غدد معدی و هم یاختهها در لوزالمعده همانند هم دارای اندازههای متفاوت هستند | .گزینۀ ( :)2غدد پیازی  -میزراهی فقط برونریز هستند| .
گزینۀ ( :)4دیوارۀ رودۀ باریک غدد تولیدکنندۀ هورمون ندارد و یاختههای درونریز پراکنده دارد.
 31 18 Bدر اثر پرکاری قشر فوق کلیه ،مقدار کورتیزول میتواند زیاد شود که در این صورت سبب سرکوب و تضعیف سیستم ایمنی و فعالیت مغز استخوان میشود.
از طرفی کورتیزول باعث تجزیۀ پروتئینها و کاهش فشار اسمزی پالسما میشود که در این صورت میتواند سبب ایجاد عالئم خیز (ادم) شود.
گزینۀ ( :)1در اثر کمکاری پاراتیروئید ،کلس�یم خون کاهش مییابد و در روند انعقاد خون ،تولید ترومبین کاهش مییابد | .گزینۀ ( :)2در اثر کمکاری بخش
پسین هیپوفیز ،هورمونهای ضد ادراری و اکسیتوسین کاهش یافته و در پی آن خروج شیر از بدن و بازجذب آب از کلیه کم میشود .در این حالت ادرار رقیق میشود| .
گزینۀ ( :)4در پرکاری غدۀ تیروئید ،تنفس یاختهای و ضربان قلب زیاد میشود.
 41 19 Cهمۀ موارد صحیح است.
الف) در اثر خروج پروتئین از ادرار ،کاهش فش�ار اس�مزی و خیز رخ میدهد | .ب) کبد مس�ئول تبدیل آمونیاک به اوره میباش�د | .ج) در نقرس با رسوب
اوریک اسید در مجاور مفصل و عوامل پیوندی آن رخ میدهد | .د) در اثر اشکال در تولید آلدوسترون و عدم بازجذب سدیم ،ادرار حاوی آب زیادی میشود.
 32 20 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درست است .مخاط معده حاوی یاختههای کناری(حاشیهای)بوده که توانایی تولید فاکتور داخلی برای حفظ ویتامین  B12دارد .این ویتامین در تولید
گویچۀ قرمز در مغز استخوان کارایی دارد .پس اشکال در مخاط معده سبب کمخونی شدید شده و حتی میتواند سبب تبدیل مغز زرد در تنۀ استخوان دراز به مغز قرمز شود| .
ب) درست است .در تنشهای طوالنیمدت ،با افزایش هورمون کورتیزول از قشر غدد فوق کلیه ،مقدار گلوکز خون باال میرود | .ج) درست است .صفرا در جذب چربیها و
ویتامینهای  DAKEمحلول در چربی مؤثر اس�ت .پس اختالل در ورود آن به دوازدهه ،با کاهش ویتامین  ،Kدر روند انعقاد خون مش�کل ایجاد میکند | .د) نادرس�ت اس�ت.
اختالل در تراکم  Na +در یاختۀ عصبی به عمل پمپ و کانالها و متابولیسم آن یاخته بستگی دارد ولی انسولین و گلوکاگون در پایین و باال بردن گلوکز خون مؤثر است.
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فصل 5

پاسخهای تشریحی

ایمنی

فصل پنجم

ایمنی

( 11 1 Aباز هم تس��ت اول فصل از مقدمۀ فصل!) نظریه میکرویب بیماریها در قرن نوزدهم بیان کرد که میکروبها یمتوانند بیماریزا ابش��ند ولی این نظریه از
درمان بیماریهای میکروبی سخنی نمیگفت.
گزینۀ ( :)2بدن انسان چند خط دفاعی دارد که از ورود میکروبها جلوگیری یا با آنها مبارزه میکند .خط اول به نام ورود ممنوع برای ممانعت از ورود عوامل
بیگانه و مبارزه با آنها ،خط دوم برای مبارزه با هر نوع میکروب عبور کرده از خط اول میباش�د که به صورت رسیع و عمویم اس�ت و خط س�وم برای مبارزه با یک نوع
میکروب خاص میباشد | .گزینۀ ( :)3عوامل مؤثر در پیشگیری مثل واکسنها سبب ایجاد یاخته خاطره برای توانایی دفاع بدن با برخورد مجدد همان میکروب میشود| .
گزینۀ ( :)4سیستم ایمنی وظیفه ممانعت از ورود عوامل بیگانه و مبارزه با آنها را دارد.
32 2 B
ً
نکته هر بافت از یاختههای تقریبا مش�ابه و همکار تش�کیل ش�ده اس�ت .دقت کنید که پوست یکی از اندامهای بدن میباش�د که دارای دو الیه از بافت متفاوت پوششی و
پیوندی رشتهای است .هر دو الیه پوست در جلوگیری از ورود میکروب به بدن نقش دارند (پس پوست یک بافت نیست بلکه یک اندام است!).
گزینۀ (:)1

نکته

ورود ممنوع ،عمل سد اول دفاعی بدن ولی واکنشهای رسیع عمویم بدن مربوط به سد دوم دفاعی میباشد .همانطور که میدانید میکروبها اگر موفق به عبور از
سد اول بشوند با سد دوم برخورد میکنند .از طرفی دقت کنید که هر دو سد اول و دوم دفاعی مربوط به دفاع غیراختصایص میباشند.
گزینۀ (:)2

نکته دفاع غیراختصاصی (سد دوم) قدرت شناسایی عامل بیگانه را از عامل خودی دارد ولی مانند دفاع اختصاصی یا خط سوم ،قدرت تشخیص و تمایز بین عوامل بیگانه
ً
با هم را ندارد .از طرفی خط اول دفاعی نیز مانع ورود هرگونه عامل خودی و غیرخودی به بدن میش�ود ولی قدرت ش�ناخت عامل خودی از ناخودی را ندارد .مثال اینطور
نیست که اگر یاختهای مربوط به انسان بود ،پوست یا مخاط به آن اجازۀ عبور بدهند ولی به یاختۀ دیگر اجازه ندهند .خط اول ورود هر عاملی به بدن را ممنوع میکند.
گزینۀ ( :)4پوست و مخاط در بخشهای مختلف بدن ،دو سد محکم در برابر ورود میکروبها ایجاد میکنند که هر دو جزء سد اول دفاعی میباشند.
B

نکته

 23 3فقط مورد (ب) نادرست میباشد.

س�د مورد نظر ،نخس�تین خط دفاعی انس�ان یا همان سد ورود ممنوع در پوست و مخاط میباشند که از ورود عوامل خارجی چه بیماریزا و چه عوامل مربوط به گونۀ
انسان ممانعت میکنند .در حقیقت این سد تفاوتی و شناسایی بین عوامل بیگانه از خودی ندارد و فقط ورود ممنوع میباشد.

پوست

الیه بیرونی (اپیدرم) با بافت پوششی دارد
که فضای بینیاختهای اندک دارد.
که مادۀ زمینهای دارد.
الیه درونی (درم) با بافت پیوندی رشتهای دارد

مخاط

بافت پوششی ترشحکننده مخاط چسبناک دارد.
یک آستر پیوندی دارد.

الف) درست است .سد اول دفاعی انسان

نکته منظور از بافتی با مادۀ زمینهای ،بافت پیوندی است و منظور از بافتی با فضای بینیاختهای کم و یا روی غشای پایه ،بافت پوششی میباشد.
ً
ب) نادرس�ت اس�ت .پوس��ت و مخاط هر دو سدی محکم در برابر ورود میکروبها ایجاد میکنند | .ج) درست است .نخستین خط دفاع احتماال هبرتین راه در امان ماندن
بدن از میکروبها میباشد که با جلوگیری از ورود آنها به بدن عمل میکند.
 44 4 Bاغلب باکتریهای ورودی از راه منافذ بدن انس�ان جزء عوامل بیگانه مضر محس�وب میش�وند .این باکتریها توس�ط آنزیم لیزوزیم مخاط مجرای تنفس�ی
گوارشی ادراری و تناسلی و همچنین در عرق و اشک شناسایی میشوند و از بین میروند (فقط برخی باکتریهای بدن مفید میباشند).

نکته

دفاع غیراختصاصی با اغلب میکروبها توانایی مبارزه دارد نه همه آنها!! و با روشهای گوناگون در مقابل طیف وسیعی از میکروبها مؤثر است.

گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د ک�ه چربی پوس�ت در س�طح اپی��درم یا الیۀ بیرونی میباش�د ن�ه درم!! | گزینۀ ( :)2این عب�ارت در مورد دو س�د اول و دوم که دفاع
غیراختصاصی میباش�د صحیح اس�ت ولی س�د سوم در برابر طیف وس�یع و با روشهای متنوع زیادی نمیباش�د بلکه اختصاصی در برابر یک نوع عامل بیگانه ،به دفاع
میپردازد | .گزینۀ ( :)3الیۀ مردۀ پوست ،یک الیه در سطح اپیدرم است ولی کل الیۀ بیرونی پوست ،حاوی چند الیه یاختۀ سنگفرشی است.
 35 5 Bپوست سالم توسط الیه مرده و فاقد فعالیت زیستی خود مانع ورود میکروبها میشود (رد گزینۀ ( .))1اسید چرب موجود در چربی سطح پوست pH ،سطح
پوست را پایین میآورد (رد گزینۀ ( ))2و با ترشح عرق و چربی زندگی باکتریها را به مخاطره میاندازد و مانع رشد آنها میشود (رد گزینۀ ( ))4ولی دقت کنید که ،HIV
ویروس عامل بیماری ایدز میباشد که چون ویروسها زنده نیستند و غشا یا دیواره ندارند آنزیم لیزوزیم روی آنها اثری ندارد (لیزوزیم ضد باکتریهای بیماریزا
عمل میکند نه ویروس!!).

ً
 26 6 Aالیه دروین پوس�ت ،بافت پیوندی رش�تهای محکمی دارد که محکم و بادوام بوده و عمال س�دی غیرقابل نفوذ برای ورود میکروبها میباشد ولی الیه بیرونی
ً
(الک عمر هر یاخته بافت پوششی نسبت به پیوندی کمتر میباشد).
حاوی یاختههای خارجی کمدوام با عمر کوتاهی میباشد
گزینۀ ( :)1اغل�ب گیرندهه�ای ح�واس پیک�ری در الیه درونی پوس�ت و زیر اپیدرم واقع میباش�ند( .البته بهطور مثال گیرنده درد در اپی��درم نیز وجود دارد| ).
گزینۀ ( :)3الیه بیرونی پوست ،بافت پوششی با فضای بینیاختهای اندک ولی الیه درونی بافت پیوندی با فضای بینیاختهای زیاد دارد | .گزینۀ ( :)4بافت پوشیش ،روی
غشای پایهای تشکیل شده از شبکۀ پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارد که مربوط به بخش بیرونی پوست است نه بخش درونی آن!!

نکته

هر دو الیۀ پوست به غشای پایه متصل است ،الیۀ بیرونی روی غشای پایه و الیۀ درم ،زیر این غشا قرار گرفته است.

( 27 7 Bالف) اپیدرم با یاختههای پوشش�ی و (ب) درم یا الیۀ داخلی پوس�ت با بافت پیوندی رشتهای
محکم را نشان میدهد .بافت پیوندی رشتهای عالوه بر درم در کپسول مفصلی ،زردپیها و رباطها نیز که
استخوانها را در محل مفصل کنار هم قرار میدهند وجود دارد (علت درستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( :)1هم اپیدرم و هم درم ،حاوی یاختههایی برای سد اول دفاع غیراختصاصی به عنوان
سد ورود ممنوع میباشند | .گزینۀ ( :)3عرق ترشحاتی از سطح پوست (اپیدرم) میباشد که همانند اشک
حاوی منک و آنزیم لیزوزیم میباشد .این مواد از درم ترشح نمیشوند و از طرفی مجاری این غدد برونریز به
بیرون از بدن راه دارد | .گزینۀ ( :)4کالژن و رشتههای کشسان مخصوص بافت پیوندی میباشند که در درم (ب) وجود دارد نه اپیدرم.
 18 8موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.

C

نکته الیه بیروین پوست را اپیدرم مینامند که چندین الیه یاخته سنگفرشی دارد .خارجیترین یاختههای آن مرده میباشند که به تدریج میریزند و میکروبهای چسبیده
به خود را از بدن دور میکنند .این الیه حاوی گیرندههای درد با انتهای آزاد دندریتی و بدون خاصیت سازشپذیری میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .رش�تههای کالژن محکم و کشسان انعطافپذیر مربوط به بافت پیوندی الیه داخیل پوست (درم) میباشد | .ب) نادرست است.
دقت کنید که الیه مرده اپیدرم در س�طح خارجی پوس�ت وجود دارد ویل غش��ای اپیه اب رش��تههای گلیکوپروتئیین زیر کل اپیدرم واقع است .از آنجایی که اپیدرم چند الیهای
میباشد پس غشای اپیه بین داخیلترین الیه اپیدرم و خارجیترین الیه درم (الیه درونی پوست) وجود دارد | .ج) نادرست است .فقط الیه بیرونی اپیدرم عمر کوتاهی دارد
و با ریختن آنها میکروبهای متصل به آنها از بدن خارج میش�وند | .د) درس�ت اس�ت .یاختههای سطح خارجی اپیدرم در تماس با محیط میباشند پس انواع مختلف
میکروبهای مفید و مضر با آن میتوانند در ارتباط باشند.
B

نکته

29 9

در قس�مت درم پوس�ت ،گیرندهه�ای ح�واس پیکری اعم از گیرن�ده درد که نوع�ی انتهای یاختۀ
عصبی اس�ت و فاقد پوش�ش میباش�د یا گیرندههای فش�ار ،تماس ،دما و … که دارای پوشش پیوندی
میباش�ند واقع ش�ده اس�ت .درم برخالف اپیدرم الیه یاختهای مرده خارجی ندارد (درستی گزینۀ ())2
(اپیدرم فقط گیرنده درد دارد ولی در قسمت درد هر نوع گیرندۀ حس پیکری وجود دارد).

گزینۀ ( :)1تولی�د چ��رم توس�ط الی�ه دروین پوس�ت یا درم ب�ا بافت پیون�دی محکم صورت
میگیرد نه پیوندی سس��ت!! | گزینۀ ( :)3الیه داخلی اپیدرم ،بافت پوشش�ی دارد و روی غش�ای پایه قرار گرفته اس�ت .اپیدرم توس�ط الیه مرده خارجی خود قدرت دفع
میکروبهای چسبیده به خود را دارد (دقت کنید که منظور این گزینه لک اپیدرم بوده است نه فقط الیه داخلی قرار گرفته روی غشای پایه! چون در قسمت اول سؤال
قسمتی از پوست را سؤال کرده است) | .گزینۀ ( :)4منافذ غدد چربی در سطحیترین بخش پوست یعنی اپیدرم میباشند که این بخش پوست از بافت پوششی تشکیل
شده است نه بافت پیوندی رشتهای!
 21 10 Bفقط مورد (ج) صحیح میباشد .الیه درونی پوست یا درم از بافت پیوندی محکم در زیر غشای پایه و اپیدرم به وجود آمده است که در تولید چرم به کار میرود.
الف) نادرست است .الیه درونی پوست همان درم میباشد که حاوی رشتههای محکم کالژن و االستیک میباشد | .ب) نادرست است .الیه درونی پوست
یا درم ،بافت پیوندی رش�تهای محکم دارد که رش�تههای آن بهطور محکم در هم تابیدهاند | .ج) درس�ت اس�ت .بافت پیوندی رش�تهای حاوی رشتههای متنوع کالژن و
کشس�ان میباش�د که در زردپیها ،کپس�ول کلیوی و مفصلی ،درم یا الیه داخلی پوست و بسیاری از موارد دیگر مثل الیههای اطراف قلب وجود دارد | .د) نادرست است.
دقت کنید که در فصل  2خواندیم ،حواس پیکری حاوی گیرندههای مناطق مختلف بدن مثل پوس�ت و البته در الیه درونی پوس�ت میباش�ند ولی در این عبارت اعصاب
پیکری عنوان شده است که در فصل  1در مورد آنها بحث کردیم که اعصاب حرکتی محیطی هستند و در ماهیچه اسکلتی گیرنده دارند.
 31 11 Aترشحات عرق و چربی از غدد پوشیش پوست ترشح میشوند که چربیها با اسید چرب خود  pHروی پوست را اسیدی میکنند و عرق نیز حاوی مواد آلی
مثل آنزیم لیزوزیم و مواد معدنی نمکی میباشد .لیزوزیم موجود در عرق نیز در از بین بردن دیواره باکتریهای بیماریزا مؤثر میباشد (رد گزینههای ( )2( ،)1و (.))4

نکته به عدم پاسخ سیستم ایمنی ،به عوامل خارجی مثل میکروبهای سطح پوست و مخاط لوله گوارش تحمل ایمین میگویند .این میکروبها برای انسان مفید میباشند
و سدهای دفاعی بدن آنها را از بین نمیبرند (درستی گزینۀ (.))3

 21 12 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .از کتاب دهم به یاد دارید که قسمت ابتدایی بینی از پوس�تی انزک دارای موهای تصفیهکننده هوای ورودی تشکیل شده است | .ب)
درس�ت اس�ت .مخاط مجاری ادراری  -تناس�لی ،گوارش�ی و تنفسی از بافت پوششی با آستر پیوندی تشکیل شده اس�ت | .ج) نادرست است .ماده مخاطی توسط لیزوزیم
باعث از بین رفتن باکتریها ش�ده و توس�ط ویژگی چس�بناکی خود ،مانع پیشروی آنها میشود .دقت کنید که مادۀ مخاطی فاقد مژک میباشد .این مخاط و الیۀ مخاطی
است که یاختههای پوششی آن مژکدار است و از نفوذ میکروبها به بخشهای عمقیتر جلوگیری میکند.
د) درست است.

نکته

لیزوزیم در اشک (ضد عفونیکننده چشم) ،بزاق ،عرق سطح پوست و مادههای مخاطی وجود دارد.

119

ینمیا
120

مجنپ لصف

 11 13 Bموارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.
از غدد و مجاری اپیدرم بیرون ریخته میشود (نادرستی الف).
دارای اسید چرب بوده و خاصیت اسیدی دارد.
چربی پوست
محیط دارای آن برای زندگی اغلب میکروبها مناسب نیست.
انواع ترشحات پوستی
از مجاری غدد برونریز به سطح اپیدرم ریخته میشود.
عرق
حاوی نمک و آنزیم لیزوزیم میباشد.

نکته

اشک همانند عرق ،حاوی نمک و آنزیم لیزوزیم یعنی ماده معدنی و آلی پروتئینی میباشد ولی دقت کنید که اشک از ترشحات پوست نمیباشد (نادرستی ب).

نکته لیزوزیم آنزیمی مس�ئول کش�تن باکتریها میباش�د که در اشک ،بزاق ،عرق و ترشحات بینی وجود دارد ولی چربی روی پوست فاقد لیزوزیم و سایر آنزیمهای بزاقی
میباشد (درستی ج).
 31 14 Bمیکروبهای مفید سطح پوست ،به چربی و اسید آن مقاوم هستند که این گروه در رقابت برای غذاگیری نسبت به سایر میکروبها چیره شده و مانع تکثیر
سایر میکروبها میشوند.
گزینۀ ( :)1میکروبه�ای حس�اس ب�ه چرب�ی پوس�ت ،بیم�اریزا هس�تند | .گزینۀ ( :)2در ع�رق نمک و آنزی�م لیزوزیم وج�ود دارد (نه اس��ید چرب!)| .
گزینۀ ( :)4میکروب سطح پوست به آستر پیوندی نرسیده است.
 11 15 Bدر این سؤال خیلی به گزینهها و صحیح خواندن آنها دقت کنید چون سؤال آسانی است با گزینههای گول زننده!
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .الی�ه خارج��ی اپی�درم یاختهه�ای م��رده دارد که فاقد س�وخت و س�از و تنفس یاختهای میباش�ند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت.
الیهه�ای درون�ی اپی�درم ،زنده هس�تهدار بوده و غدد عرق آن دارای قدرت ترش�ح عرق میباش�ند .در عرق لیزوزیم وج�ود دارد که میتواند باکتریه�ای بیماریزا را از
ً
بی�ن بب�رد | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .درم کال الیه داخلی پوس�ت میباش�د که الیههای یاخت�های پیوندی مختل��ف آن بافت پیوندی محک��م برای تولید چ��رم دارد| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .درم یا الیه داخلی پوست میتواند از گیرندهها و پوشش پیوندی آنها محافظت کند چون در اطراف آنها قرار دارند.
 31 16 Cموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
ً
الف) نادرست است .مخاط ،سطح داخلی مجاری گوارشی ،تنفسی ،ادراری و تناسلی را پوشانده است .دقت کنید که مثال کبد و لوزالمعده نیز جزء غدد دستگاه
گوارش میباش�ند ولی مخاط دفاعی ندارند( .فقط مجاری دارای مخاط هس��تند | ).ب) درست است .پوست و مخاط دو قسمت خط اول دفاع یا ایمنی انسان هستند
که در هر دو بافت پوش�شی با فضای بینیاختهای اندک و بافت پیوندی با فضای بینیاختهای زیاد وجود دارد | .ج) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که در تس�تهای ایمنی،
ماده مخاطی را با مخاط اش�تباه نگیرید .ماده مخاطی حاوی ماده چس��بنایک اس�ت که از بافت پوشش�ی مخاط لوله گوارش ،تنفسی ،ادراری و تناسلی ترشح میشود .مخاط
دارای یاختههای پوشش�ی و آس�تر زیر آن دارای یاختههای پیوندی میباش�د ولی ماده مخاطی فاقد یاخته میباشد | .د) درست است .آنزیم لیزوزیم ،پروتئینی مشترک در
ترشحات پوست و مخاط میباشد .هم عرق مترشحه از پوست و هم ماده مخاطی ،هر دو حاوی آنزیم لیزوزیم برای کشتن میکروب میباشند.
 31 17 Aدر سد اول دفاع غیراختصاصى ،پوست و الیههاى مخاطى ،دو قسمت اصلی هستند .در الیۀ مخاطی ،الیۀ یاختهای مرده وجود ندارد ولی آنزیم لیزوزیم وجود
دارد .دقت کنید که لیزوزوم و بیگانهخواری مربوط به سد دوم دفاعی میباشند (نادرستی گزینههای ( )2و ( .))4در آخر دقت کنید که داشتن مادۀ زمینهای از ویژگیهای
بافت پیوندی است که در بخش درم از پوست و آستر الیۀ مخاطی وجود دارد (نادرستی گزینۀ (.))1

نکته

در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که در اپیدرم ،درم (الیه داخلی پوس��ت) و مخاط لوله گوارش ،یاختههای بیگانهخوار دندریتی و ماستوس�یتی وجود دارند ولی عمل
بیگانهخواری جزء سد دوم و سوم دفاعی محسوب میشود در حالیکه صورت سؤال در مورد سد اول میباشد.

 11 18 Cاین از اون سؤالهائیه که دانشآموز کار درست بهش جواب میده! خوب گوش کن! البته به متن سؤال دقت کنید که ویژگی رسفه و عطسه در آن نهفته است
و مربوط به خط اول دفاع میباش�د (مرکز انعاکسهای عطس��ه ،س��رفه ،بلع ،خمیازه و اس��تفراغ در بصلالنخاع اس��ت) .در گزینۀ ( )1دقت کنید که گرچه میتوانیم
میکروبهای مجاری تنفسی را به صورت خلط نیز خارج کنیم که کمی این کار توسط آدمهای بیکالس صورت میگیرد ولی اغلب این میکروبها طی انعکاس اب بلع در
ً
دام شیرۀ معده میافتند (پس اگه یه روز تو تستی گفت «اغلب میکروبهای مجاری تنفسی در لولۀ گوارش از بین میرود» ،صحیح است) .حتما به یاد دارید که
در هنگام بلع ،مرکز عصبی بلع سبب توقف فعالیت مرکز تنفس در بصلالنخاع میشود.
اشتباه گزینۀ ( )2این است که همانطور که از کتاب دهم یادتونه از بینی تا نایژک انتهایی الیۀ داخلی مجاری تنفسی دارای مژک میباشد اما فقط مژکهایی
که در قسمتهای زیر حلق میباشند ،میکروبها را به سمت باال (یعنی حلق) میبرند (مژک مخاط بینی در باالی حلق قرار دارد).
برای رد گزینۀ ( )3دقت کنید که منظور بخش اول انعکاس عطسه است ولی قسمت دوم مربوط به استفراغ میباشد.
برای رد گزینۀ ( )4دقت کنید که بخش اول در مورد استفراغ بوده که در هنگام آن اپیگلوت پایین میآید تا راه نای را ببندد.
 21 19 Bپل مغزی عالوه بر اینکه مسئول توقف دم عادی است ،تنظیم ترشح اشک و بزاق را بر عهده دارد که هر دو حاوی لیزوزیم میباشند.
گزینۀ ( :)1منظور این گزینه عطس�ه و س�رفه میباش�د که مرکز آن بصلالنخاع اس�ت | .گزینۀ ( :)3پل مغزی ترشحات غدد عرق که لیزوزیم دارند را تنظیم
نمیکند | .گزینۀ ( :)4ترشحات معده توسط شبکۀ عصبی رودهای و اعصاب خودمختار بصلالنخاع تنظیم میشود.
 32 20 Bدفاع غیراختصاصی در سد اول و دوم دفاعی روشهای متعددی دارد که در برابر طیف وسیعی از میکروبها مؤثر است و با آنها مقابله میکند.
گزینۀ ( :)1یاختهه�ای ب�ه هم فش�رده مربوط به بافت پوشش�ی اپیدرم اس�ت ولی انواع مختلف رگ خون�ی در زیر الیه درم واقع اس�ت | .گزینۀ ( :)2هر نوع
میکروبی در هنگام ورود به بدن فقط با خط اول دفاع غیراختصاصی یعنی پوست و یا مخاط روبهرو میشود .در ادامه در صورت عبور از خط اول میتواند در دام سایر خطها
قرار گیرد | .گزینۀ ( :)4قدرت تشخیص دو نوع عامل بیماریزا از هم ،فقط مربوط به دفاع اختصاصی یعنی سد سوم دفاعی بدن میباشد .البته خط دوم نیز برخالف خط
اول ،توانایی تشخیص یاختۀ خودی از بیگانه را دارد.

 12 21 Cموارد (الف) و (ب) نادرست میباشند .ایلیا مچنیکو جانورشناسی بود که اولین بار با مطالعه روی الرو ستاره دریایی ،پی به وجود یاختههای بیگانهخوار برد.
الف) نادرس�ت اس�ت .س�تاره دریایی یبمهره اس�ت و فقط دارای دفاع غیراختصایص میباش�د .مچنیکو به مطالعۀ چگونگی به دام افتادن عوامل بیگانه در
دفاع غیراختصاصی پرداخت (نه عبور از این دفاع!) | .ب) نادرست است .دقت کنید آمیب خود نوعی جاندار تکیاختهای آغازی میباشد ولی نوع حرکت آن با پای
کاذب و ایجاد شکلهای مختلف برای حرکت و تغذیه به حرکات آمیبی مشهور شده است .در طبیعت به حرکت یاختههای متحرک (بدون داشتن تاژک و مژک) که
قدرت بیگانهخواری و ایجاد پای کاذب غشایی دارند ،حرکات آمیبی میگویند .در آزمایشات مچنیکو یاختههایی درون بدن الرو شفاف نوعی بیمهره به نام ستاره دریایی
با حرکات آمیبی و قدرت بیگانهخواری مش�اهده ش�د | .ج) درست است .طبق مطالعه و مشاهدات مچنیکو ،یاختههای آمیبیشکل زیرپوسیت ستاره دریایی ،در عرض 24
س�اعت اثری از یاختههای بیگانه تزریقی در بدن به جای نگذاش�تند و س�ریع آنها را با بیگانهخواری پاکس�ازی کردند | .د) درس�ت است .این عبارت ترکیبی با فصل 3
کتاب زیست دهم میباشد .ستارۀ دریایی سادهترین آبششها را به صورت برجستگیهای پراکنده و کوچک پوستی در سراسر بدن ستارهمانند خود دارد.
 12 22 Cمنظور سؤال مقایسۀ یاختههای بیگانهخوار در خط دوم دفاعی است.
گزینۀ ( :)1درست است .درشتخوارها و دندریتیها منشأ مونوسیتی دارند ولی هیچیک هیستامین تولید نمیکنند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .بیگانهخوارهای
دندریتی و ماستوسیتی منظور بخش اول است که دندریتیها از مویرگ منفذدار لنفی عبور میکنند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .نوتروفیل در خون وجود دارد که دانههایی
روشن حاوی کمی مادۀ دفاعی هستند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .ماستوسیتها در حساسیتها ،بیگانهخواری و التهاب نقش دارند.
 22 23 Bفقط مورد (ج) درست میباشد.

ال�ف) نادرس�ت اس�ت .لیزوزی�م در س�د اول دفاعی و لی�زوزوم بیگانهخوارها در س�د دوم دفاعی مؤثر میباش�ند که ه�ر دو از نوع غیراختصاصی میباش�ند| .

ب) نادرست است .هر دو همانند (نه برخالف!) هم در از بین بردن باکتریها نقش دارند .البته لیزوزیم باعث تجزیه و کشتن باکتریهای بیماریزا میشود ولی لیزوزوم پس

از بیگانهخواری باکتری ،درون یاختۀ آن را نابود میکند | .ج) درست است .لیزوزیم در سد اول و لیزوزوم در سد دوم دفاع غیراختصاصی مهرهدار و بیمهره مؤثر میباشند| .

د) نادرست است .لیزوزیم در اشک و بزاق ولی لیزوزوم درون یاختهها به عنوان اندامک گوارشی یافت میشود که به کافندهتن در زبان پارسی نوین مشهور شده است!
 12 24 Bفقط مورد (الف) دربارۀ خط دوم دفاعی بدن انسان نادرست است.

نکته لیزوزیم آنزیمی برونیاختهای برای س�د اول دفاع (غیراختصاصی) و ضد باکتریهای دیوارهدار اس�ت که در اش�ک روی صلبیه ،مایع مخاطی و عرق پوس�ت وجود
دارد (رد الف).
(ب) در سد دوم دفاعی (غیراختصاصی) ،گویچههای سفید بیگانهخوار با حرکت آمیبی نقش دارند( | .ج) در مورد پاسخ دمایی و تغییر فعالیت آنزیمها در
دمای باال و (د) تولید پرفورین و مرگ برنامهریزی شده از اثرات لنفوسیتهای یاخته کشنده طبیعی میباشند که در دفاع غیراختصاصی ولی در سد دوم دفاعی اثر دارند.
 12 25 Cفقط مورد (ب) صحیح است.

نکته

خطهای دفاعی دوم و س�وم میتوانند یاخته بیگانه یا عامل بیگانه را از یاخته و عامل خودی تش�خیص دهند ولی خط س�وم تنها موردی است که سبب تمایز بین یک
نوع از عوامل بیگانه از انواع دیگر میشود.
الف) نادرست است چون خط اول یا ورود ممنوع ،به هر عامل خودی و غیرخودی اجازۀ ورود به بدن نمیدهد و در حقیقت بین آنها شناسایی انجام نمیدهد| .

ب) درست است چون واکنشهای عمومی ولی سریع مربوط به خط دوم دفاعی است که عامل غیرخودی را از خودی شناسایی میکند و بهطور عمومی به آنها پاسخ میدهد.
نکته فعال شدن یاختۀ بیگانهخوار هم بهطور ویژه در خط دوم و هم برای تکمیل فعالیت خط سوم به کار میرود ولی فقط خط سوم یک عامل بیگانه خاص را از سایر عوامل
شناسایی میکند و به آن پاسخ میدهد (نادرستی ج).
نکته تولید پرفورین و مرگ برنامهریزی ش�ده در س�د دوم و س��وم دفاعی دیده میش�ود که خط دوم مربوط به دفاع غیراختصاصی است ولی فقط خط سوم مربوط به دفاع
اختصاصی برای تشخیص یک نوع عامل بیگانۀ خاص از سایر عوامل بیگانه صورت میگیرد (نادرستی د).
 42 26 Aبیگانهخوار نام عمومی یاختههایی میباشند که در سد دوم و تکمیل خط سوم دفاع غیراختصاصی قدرت بلعیدن ذرات بیگانه را با درونبری یا حرکات آمیبی
دارند .این یاختهها ش�امل ماستوس�یتها ،نوتروفیلها ،یاختههای دندریتی ،بعضی از انواع یاختههای پش�تیبان بافت عصبی ،درشتخوارها و یاختۀ سرتولی کنار اسپرمها
میباشند که در جایجای بدن وجود دارند .دقت کنید که درشتخوار نوعی یاختۂ بیگانهخوار اب منشأ مونوسییت یمابشد (نادرستی گزینۀ (.))1

نکته

منشأ درشتخوارها و بیگانهخوارهای دندریتی ،از مونوسیتها با سیتوپالسم بیدانه و هستۀ یکقسمتی میباشد (نادرستی گزینۀ (.))2

نکته

نوع هیستامینساز آنها ،ماستوسیت است ولی یاختۀ مؤثر بر انگلها ،ائوزینوفیل میباشد (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته

تنها بیگانهخواری که یاختۀ خونی میباشد ،نوتروفیل است که هستۀ چندقسمتی و سیتوپالسمی با دانههای روشن ریز دارد (درستی گزینۀ (.))4

 42 27 Bش�کل مقابل یاخته درش��تخوار را در حال بیگانهخواری نش�ان میدهد .دقت کنید که عمیل که در ش�کل نش�ان داده میشود
بیگانهخواری است .این یاخته مانند هر یاخته پیکری بدن انسان  46کروموزوم دارد و مانند مونوسیت ژنهای مختلفی دارد (رد گزینۀ (.))1

نکته اگر بیگانهخواری در یاخته دندریتی بیگانهخوار رخ دهد ،میتواند در لنف سبب فعال شدن یاختههای ایمنی از جمله لنفوسیتها شود
که لنفوسیتها نیز نوعی یاخته خونی یا لنفی در محیط داخلی بدن هستند (رد گزینۀ ( .))2یاختههای دندریتی و ماستوسیت در بخشهای
اپیدرم پوست (الیه داخلی پوست) و مخاط مجاری بدن (گوارش) که با محیط بیرون در ارتباط هستند وجود دارند (رد گزینۀ (.))3
نکته مب�ارزه ب�ا کرم انگل از ویژگیهای ائوزینوفیلها میباش�د که قدرت بیگانهخواری در مقابل انگل بزرگی مثل ش�کل مورد نظر را ندارند
(درستی گزینۀ (.))4
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مجنپ لصف

 12 28 Aفقط مورد (الف) در همۀ بیگانهخوارها مش�ترک اس�ت .بیگانهخوارها انواع گوانگوین دارند و در همه جای بدن انس�ان امکان حضور دارند .این یاختهها مثل
جاروبرقی عوامل بیگانه را شناسایی کرده و با تولید انرژی زیستی  ATPو ایجاد ریزکیسههای غشایی به درونبری میپردازند (درستی الف).
ب) در بی�ن بیگانهخواره�ا ،فق�ط ماستوس�یتها و یاختهه�ای بیگانهخوار دندریت�ی میتوانند در بخشهای مرتب�ط با محیط بیرون میباش�ند | .ج) در بین
بیگانهخوارها ،فقط یاختههای بیگانهخوار دندریتی پس از ورود به رگ لنیف میتوانند یاختههای ایمنی را فعال کنند | .د) در بین بیگانهخوارها ،فقط ماستوس�یتها با ترش�ح
هیستامین قدرت گشاد کردن رگ و افزایش نفوذپذیری جدار آن را دارند.
 12 29 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند .سؤال در مورد بیگانهخوارها میباشد که چه در خط دوم دفاعی و چه پس از عمل پادتنها در خط سوم دفاعی،
در نهایت پس از فعالیت پروتئینهای مکمل وارد عمل میشوند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در کبد و طحال ،درش�تخوارها ،گویچههای قرمز پیر و فرس�وده را پاکس�ازی میکنند .این یاختهها از مونوسیتهای خونی که از رگ
خارج ش�دهاند ،ایجاد میش�وند ولی در کبد و طحال س�اخته نمیش�وند | .ب) نادرست است .ماستوس�یتها و یاختههای دندریتی از بیگانهخوارهایی هستند که با بخش
مجاور با محیط بیرون در ارتباط هس�تند ولی فقط ماستوس�یتها قدرت تولید هیس�تامین و گش�اد کردن رگ را دارند | .ج) نادرس�ت اس�ت .درش�تخوارها و یاختههای
بیگانهخ�وار دندریت�ی از مونوس��یتها منش�أ میگیرند که فق�ط نوع دندریتی قدرت فعالس�ازی برخی یاختۀ خونی ورود کرده به رگ لنفی را دارند | .د) درس�ت اس�ت.
مونوس�یت و یاختههای حاصل از آن ،منش�أ میلوئیدی از مغز اس�تخوان دارند که س�بب تولید درش�تخوارها و یاختههای بیگانهخوار دندریتی میش�وند ولی هیچکدام
هیستامین تولید نمیکنند.
 43 30 Bاز بی�ن رفت�ن و عدم تکثیر باکتری بیماریزا در اولین خ�ط دفاعی بدن در اثر عدم موفقیت در رقابت برای غذاگیری با باکتریهای مفید ربطی به یاختههای
بیگانهخوار سد دوم دفاعی ندارد ،بلکه نوعی سازش با محیط و عوامل آن میباشد.
گزینۀ ( :)1اینترف�رون ن�وع  2از یاخت�ۀ س�الم لنفوس�یتی ترش�ح میش�ود و در پ�ی فعالی�ت آن ،ق�درت بیگانهخ�واری درش�تخوارها زی�اد میش�ود| .
گزینۀ ( :)2درش�تخوارها ،پس از عمل پادتنهای دفاع اختصاصی در خنثی کردن ،رس�وب دادن یا به هم چس�باندن میکروبها مؤثرند | .گزینۀ ( :)3همواره پس از عمل
پروتئینهای مکمل چه به صورت مستقل و چه پس از عمل پادتنها ،فعالیت بیگانهخوارها در جمعآوری همۀ آنها زیاد میشود.
 23 31 Bدر بدن انس�ان انواعی از یاختههای بیگانهخوار وجود دارند ولی فقط درش�تخوارها و یاختههای بیگانهخوار دندریتی منش�أ مونوسیتی از خون یا در اصل منشأ
میلوئیدی مغز استخوانی دارند .این یاختهها در کیسههای حبابکی جزء یاختههای دیواره حبابکی قرار نمیگیرند (زیست دهم).

نکته

در دیوارۀ حبابکهای تنفسی انسان ،یاختۀ نوع اول سنگفرشی برای تبادل و نوع دوم با تعداد کمتر برای ایجاد سورفاکتانت یا عامل سطح فعال میباشد.
گزینۀ ( :)1در بین این دو یاخته ،یاختههای بیگانهخوار دندرییت با محیط بیرون (پوس��ت یا مخاط) در ارتباط هس�تند | .گزینۀ ( :)3بهطور مثال این گزینه در

مورد ورود یاختۀ دندریتی به رگ بس�تۀ لنفی رد میش�ود در حالی که درش�تخوارها نیز در گرۀ لنفی فراوانند | .گزینۀ ( :)4یاختههای بیگانهخوار دندریتی وارد رگ لنیف

میشوند و یاختههای غیرفعالی مثل لنفوسیتها را نیز فعال میکنند و سبب میشوند که یاختههای دفاع اختصاصی در محیط داخلی بدن مثل لنف فعال شوند.
 13 32 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت میباش�ند (درش��تخوارها و یاختۀ بیاگنهخوار دندریتی ،منشأ مونوسیتی دارند .به یاد دارید که مونوسیتها از گویچههای سفید با
سیتوپالسم بدون دانه و هسته تکی خمیده یا لوبیایی میباشند).

نکته

ویژگی یاختههای بیگانهخوار دندریتی:

 )1منشأ مستقیم از مونوسیتهای خارج شده از خون و منشأ غیرمستقیم از یاخته میلوئیدی مغز استخوان دارند.

 )2در سد دوم دفاعی و کمک به سد سوم دفاعی نقش دارند.
 )3حرکت آمیبی دارند و بیگانهخوارند (توانایی تولید ریزکیسه و برونرانی دارند).
 )4انشعابات دندریتمانند دارند نه اینکه دندریت یاختۀ عصبی با توانایی هدایت پیام عصبی داشته باشند (نادرستی الف).
 )5در اپیدرم ،مخاط لوله گوارش و قسمتهای مرتبط با محیط به مقدار فراوان وجود دارند (درستی ب).
 )6قسمتهایی از میکروب را در سطح خود قرار میدهند تا در گره لنفی یاختههای ایمنی را فعال کنند نه در خون! (نادرستی ج).
 )7در گرههای لنفی ،لنف و آب میانبافتی وجود دارند و توانایی عبور از مویرگهای لنفی منفذدار دارند.
 )8برخالف ماستوسیتها قدرت تولید هیستامین برای گشاد کردن رگ و افزایش نفوذپذیری رگ را ندارند (نادرستی د).
13 33 B

نکته

یاخت�ه بیگانهخ�وار دندریت�ی و یاختۀ عصبی ،بعد از تولد قدرت تقس�یم ندارند و در مرحل�ۀ  G0اینترفاز که در فصل بعد میخوانید باق�ی میمانند و مانند هر یاخته

یوکاریوتی توانایی پروتئینسازی دارند .یاختۀ بیگانهخوار ،انشعابات دندریتمانند همانند دندریت یاختههای عصبی دارد.

گزینۀ ( :)2یاختهه�ای عصب�ی دارای آکس�ون و دندریتهای�ی از رش�تههای سیتوپالس�می هس�تند .همچنی�ن یاختهه�ای بیگانهخوار دندریت�ی در حرکت
آمیب�ی ،پاه�ای کاذب سیتوپالس�می ایج�اد میکنند( .یاختهه��ای بیاگنهخوار دندریتی رش��تههای انش��عابی دندریتمانند دارن��د | ).گزینۀ ( :)3غلاف میلین اطراف
یاختهه�ای عصبی از یاختههای پش�تیبان اس�ت و س�اختاری یاختهای دارد ،پس یاختۀ عصب�ی و یاخته بیگانهخوار دندریتی هیچکدام توانای�ی تولید غالف میلین را ندارند
(میدانیم که میلین را یاختههای غیرعصبی پشتیبان میسازد نه یاختۀ عصبی) | .گزینۀ ( :)4یاختههای بیگانهخوار دندریتی به هیچ عنوان انتقال دهندۀ عصبی تولید

و یا ترشح نمیکنند.

 33 34 Bدر ش�کل پوس�ت مورد نظ�ر( ،الف) الیه درون�ی (درم) و (ب) الیه بیرونی پوس�ت یا اپیدرم
میباشد .میکروبهای عبور کرده از اپیدرم وقتی به درم میرسند با رشتههایی که محکم به هم بافته شدهاند
برخ�ورد میکنن�د .این رش�تهها در بافت پیوندی محکم درم ق�رار دارند .البته در اپی�درم عالوه بر خط اول
دفاع�ی ،ماستوس�یتها و یاختهه�ای دندریت�ی بیگانهخوار نیز وجود دارن�د که به عنوان خ�ط دوم دفاعی با
میکروب مقابله میکنند.
گزینۀ ( :)1در (ب) ی�ا هم�ان اپی�درم و قب�ل از رس�یدن ب�ه (ال�ف) یاختهه�ای دندریت�ی و
ماستوس�یتهای بیگانهخوار با میکروب مقابله میکنند | .گزینۀ ( :)2میکروبها با عبور از پوس�ت ،میتوانند
در صورت برخورد به یاختۀ دارینهای ،در رگ لنفی س�بب فعالس�ازی لنفوس�یتها شوند | .گزینۀ ( :)4سطح
خارجی اپیدرم یاختههای مرده با عمر کوتاه و چس�بندگی زیاد به میکروب دارند که مرگ آنها و کنده ش�دن
آنها سبب خروج میکروب میشود.

35 B

 13فقط مورد (د) برخالف بقیه باعث تنگ ش��دن رگ میش�ود .هیس��تامین آزاد ش�ده از ابزوفیل یا

ماستوسیت سبب گشادی رگهای خونی ناحیه میشود .از زیست دهم باید به خاطر داشته باشید که:
الف) زیادی  CO2و کاهش  O2از جمله مواد گشا دکننده رگهای بدن میباشند | .ب) گرما و افزایش سوخت و ساز بدن نیز رگهای خونی را برای تبادل بیشتر گازهای تنفسی

گش�اد میکنند | .ج) افزایش  CO2و یون هیدروژن و کاهش  O2با تحریک گیرندههای ش��یمیایی س�بب حفظ فش�ار س�رخرگی مناس�ب بدن و نیازهای بدن میش�ود| .

د) زیادی یون کلس��یم در مایعات بدن س�بب تنیگ رگها میش�ود (دقت کنید که این نکته از کتاب درس��ی دهم سال  98به بعد حذف شد ولی به دلیل نقش لکسیم در

انقباض ماهیچهها و تنگ شدن رگها ،قابل بحث است).

 13 36 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
در بین بیگانهخوارها ،فقط نوتروفیلها یاخته خوین میباش�ند و از گویچههای س�فید هس�تند.
گویچه سفید
یاخته خونی و یا
یاخته خونی تا هنگامی اطالق میشود که آن یاخته بهطور طبیعی در خون باشد .مث ًال درشتخوارها را به عنوان
توجه :لفظ گویچه یا
ٔ
ٔ
ٔ

به حساب نمیآوریم با اینکه منشأ مونوسیتی دارند.

نکته

ویژگی نوتروفیلها:

 )1همانند هر یاخته خونی به جز لنفوس�یتها دارای منش�أ میلوئیدی از یاختههای بنیادی مغز اس�تخوان میباش�ند ولی دقت کنید که خاس�تگاه اصلی درش�تخوارها و
یاختههای بیگانهخوار دندریتی نیز از یاختههای میلوئیدی یا همان مونوسیتهای خارج شده از رگ خونی میباشند (نادرستی ج).
 )2این یاختهها یک هسته چندقمسیت و سیتوپالسم با دانههای روشن ریز دارند ولی دقت کنید که این دانههای روشن در سیتوپالسم وجود دارند نه هسته! (نادرستی د).
 )3قدرت حرکت آمیبی ،بیگانهخواری و دیاپدز (تراگذری) یعنی عبور از مویرگ خونی را دارند (درستی الف).
 )4نوتروفیلها ،نیروهای واکنش سریع در سد دوم دفاعی هستند که در صورت ورود میکروب به بافت ،سریع وارد عمل میشوند (نادرستی ب).
 )5مواد دفاعی زیادی را حمل نمیکنند (دقت کنید که مواد دفاعی حمل میکنند ولی به مقدار کم!!).
 23 37 Aموارد (ب) و (ج) در هر گویچۀ سفیدی میتواند وجود داشته باشد (یاختۀ دفاعی خون ،گویچههای سفید هستند).

نکته

بر طبق متن کتاب درس�ی تراگذری یا دیاپدز که توانایی خروج گویچههای س�فید از خون و از راه دیواره مویرگ میباش�د از ویژیگهای عمویم همه گویچههای س�فید

میباشند .از طرفی هرکدام در صورت آلوده شدن با ویروس ،میتوانند اینترفرون نوع  1تولید کنند (درستی ب و ج).
ال�ف) ه�ر گویچ�های با روش خاص خود با میکروب برخورد میکند .از طرفی این یاختهها بر طبق متن کتاب با روشهای مختلفی به مبارزه با عوامل بیگانه
میپردازند | .د) لنفوسیتهای  Bو  Tفقط در سد سوم دفاعی مؤثرند و سایر گویچههای سفید در سد دوم دفاعی مؤثرند .پس هیچکدام در سد اول فعالیت ندارند.
 13 38 Bهمۀ موارد دربارۀ ائوزینوفیلها که منظور سؤال است ،نادرست میباشند.
الف) ائوزینوفیلها در التهاب نقش�ی ندارند | .ب) دانههای روش�ن این یاختهها در سیتوپالس�م هس�تند نه هس�ته! | ج) با توجه به شکل کتاب به انگلهای
باالی  15میکرومتر حمله کرده است | .د) دانههای ائوزینوفیل درشت است.
 23 39 Aدر ش�کل مقاب�ل (الف) یاخت�ه بیگانهخوار دندریت�ی و (ب) یاختۀ ایمنی فعال ش�ده در اث�ر برخورد به
میکروب روی سطح یاخته (الف) را نشان میدهد .دقت کنید که یاختۀ ایمنی قبل از برخورد با بیگانهخوار دندریتی
غیرفعال بوده است.
گزینۀ ( )3( ،)1و ( :)4نادرس�ت اس�ت .یاخت�ه بیگانهخ�وار دندریتی ق�درت تولید هیس�تامین ندارد| .
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .یاختۀ بیگانهخوار دندریتی منش�أ مونوسیتی دارد و س�بب فعال شدن یاختۀ ایمنی در گرۀ
لنفی میشود.
 44 40 Cنوتروفیل یاختهای چابک میباشد که یک هستۀ چندقسمتی دارد ولی دانههای روشن ریز آن مواد دفاعی زیادی را حمل نمیکنند.
گزینۀ ( :)1منظور بخش اول بازوفیلهاس�ت که در التهاب (پاس��خ موضعی) نقش�ی ندارند | .گزینۀ ( :)2منظور بخش اول مونوسیتهاست ولی پرفورین را
لنفوسیتهای  Tو کشندۀ طبیعی میسازند | .گزینۀ ( :)3هپارین و هیستامین در دانههای تیرۂ بازوفیلها قرار دارند (نه روشن!).
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مجنپ لصف

 44 41 Cفقط مورد (ج) صحیح است.
ً
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .ترکیبات موجود در دانههای روش�ن درش�ت ائوزینوفیلها در مب�ارزه با انگل نقش مهم�ی دارند ولی اوال در خون ،ای�ن یاختهها جزء
ً
هماتوکری�ت میباش�ند ن�ه پالس�ما! و ثانی�ا این عوامل پس از تراگذری این یاختهها و برای اثر بر میکروب اس�تفاده میش�ود | .ب) نادرس�ت اس�ت .برحس�ب متن کتاب
ائوزینوفیلها جزء بیگانهخوارها نیستند ولی دیاپدز میکنند | .ج) درست است .مونوسیتها که هسته تکی خمیده یا لوبیایی دارند ،پس از خروج از خون ،در آب میانبافتی
ً
دچار تغییراتی میش�وند و به درش�تخوار یا یاخته بیگانهخوار دندریتی تبدیل میش�وند | .د) نادرست است .لنفوس�یتها همگی منشأ لنفوئیدی دارند که اوال همه با تولید
ً
اینترفرون نوع  1میتوانند در دفاع غیراختصاصی ،ضد ویروس فعالیت کنند و ثانیا یاخته کشنده طبیعی مؤثر در دفاع غیراختصاصی نیز نوعی لنفوسیت میباشد.
ً
 24 42 Cلطفا در صورت سؤال به قید (برخی) دقت فرمایید!
گزینۀ ( )1و ( :)4نادرست است .فقط لنفوسیتها که یاختههای سازندۀ پادتن ،پرفورین و اینترفرون نوع  2هستند ،منشأ لنفوئیدی دارند که همیگ (نه برخی
از آنها!) سیتوپالس�می بدون دانه و هس�ته تکی گرد یا بیضی دارند | .گزینۀ ( :)2درس��ت است .در بین گویچههای سفید با منشأ میلوئیدی ،فقط نوتروفیلها میتوانند
بیگانهخواری کنند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .درشتخوارها و یاختههای بیگانهخوار دندریتی منشأ مونوسیتی و در اصل میلوئیدی از یاخته بنیادی مغز استخوان دارند
ولی هیچکدام از آنها جزء گویچههای سفید به حساب نمیآیند.

نکته

در مورد گزینۀ ( )2دقت کنید که هر یاختۀ دفاعی با تولید اینترفرون نوع  1میتواند در خط دوم دفاعی شرکت کند ولی این گزینه روی بیگانهخواری تأکید دارد.

 24 43 Aفقط مورد (ب) که برای هضم مواد خورده شده است در هر بیگانهخوار درشتخواری وجود دارد .درشتخوارها در خون وجود ندارند و قدرت دیاپدز و تقسیم
یاخته ندارند (نادرس�تی الف و د) .این یاختهها مانند هر بیگانهخوار دیگری لیزوزوم دارای آنزیمهای گوارش�ی میس�ازند و هضم درونیاختهای دارند .از طرفی در التهاب،
درشتخوارها قدرت ترشح پیک شیمیایی پروتئینی دارند و دقت کنید که فقط درشتخوارهای درون کبد و طحال قدرت پاکسازی گویچههای قرمز را دارند (نادرستی ج).

نکته

دق�ت کنی�د ک�ه خاصیت بیگانهخواری عالوه بر م�واردی که در این فصل میخوانید ،در یاختههای رستویل لولههای اسپرمس�از مردان نی�ز وجود دارد (البته برخی

یاختههای پشتیبان اطراف یاختههای عصبی نیز این فعالیت را انجام میدهند).

 14 44 Aش�کل بیگانهخواری در نوتروفیلها را نش�ان میدهد که هسته چندقسمتی آن به همراه دانههای ریز
سیتوپالسم آن مشخص میباشد.
گزینۀ ( )1درست و گزینۀ ( )3نادرست است .نوتروفیلها نیروهای چابک واکنش سریع هستند که
دارای هس�ته چندقسمتی ولی دانههای ریز روشن میباشند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .نوتروفیل منشأ مستقیم
از یاخته بنیادی میلوئیدی مغز استخوان دارد نه از مونوسیت یا درشتخوارها! | گزینۀ ( :)4نادرست است .مبارزه با انگلها ویژگی ائوزینوفیلها میباشد.
 24 45 Bسؤال در مورد مقایسۀ نوتروفیلها (یاختۀ چابک خونی) با درشتخوارها میباشد.

نکته درشتخوارها بهطور ویژه پس از فعالیت پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده ،اینترفرون نوع  ،2انتهای التهاب و پس از فعالیت پادتنها فعال میشوند ولی پس
از فعالیت پروتئینهای مکمل ،هر یاختۀ بیگانهخواری از جمله درشتخوار فعال میشود.
گزینۀ ( :)1نوتروفیلها توانایی پاکسازی گویچههای قرمز مردۀ بدن را ندارند ولی درشتخوارهای کبد و طحال این ویژگی را دارند (نوتروفیل عامل بیاگنه

را بیاگنهخواری میکند) | .گزینۀ ( :)2نوتروفیلها همانند درش�تخوارها در پاس�خ الهتایب مؤثر هستند و درست میباشد | .گزینۀ ( :)3نوتروفیلها مانند (نه برخالف)

درشتخوارها توانایی سرکوب عفونت و بیگانهخواری را دارند | .گزینۀ ( :)4درشتخوارها یاختههای موجود در بافت هستند و توانایی دیاپدز ندارند.

گزینههای ( )1و ( :)3هم عامل ایدز و هم آنفلوانزای پرندگان ،ویروس اس�ت ولی لیزوزیم ،فقط برخی باکتریها را تخریب میکند | .گزینۀ (:)2

44 46 A
باکتری اس�ت ولی لنفوس��یتها ذرهخواری ندارند و جزء بیگانهخوارها نیس��تند | .گزینۀ ( :)4در مبارزه با یاختههای س�رطانی ،لنفوس�یتهای  Tو کشندۀ
عامل کزاز
طبیعی نقش مهمی دارند که پرفورین ،آنزیم مرگ برنامهریزی شده و اینترفرون نوع  2ترشح میکنند.

 44 47 Bعلاوه ب�ر بیگانهخوارهایی که در این فصل خواندیم ،به یاد داش�ته باش�ید که در مردان ،یاختۀ س�رتولی بیضهها نیز قدرت بیگانهخ�واری دارند .در فصل 7
میخوانید که یاختههای سرتولی قدرت تقسیم ندارند و یاختۀ جنسی نیز ایجاد نمیکنند.
گزینۀ ( :)1یاختهه�ای بیگانهخ�وار دندریت�ی ک�ه منش�أ مونوس�یتی دارن�د ،دارای توانای�ی فعالس�ازی یاختهه�ای ایمن�ی در گرهه�ای لنف�ی میباش�ند| .
گزینۀ ( :)2در حساس�یتها تولید هیس�تامین باعث بروز پاس�خ ایمنی به مواد خارجی میشود که در حالت عادی نسبت به آنها تحمل ایمنی وجود داشته است .این مواد
توسط ماستوسیتهای بافتی ترشح میشوند | .گزینۀ ( :)3نوتروفیلها هستۀ چندقسمتی با دانههای ریز روشن دارای توانایی حمل مواد دفاعی اندک دارند.
 14 48 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
یاخته کش�نده طبیعی نوعی لنفوس�یت اس�ت که فقط در دفاع غیراختصاصی و در س�د دوم این دفاع مؤثر است (نادرس�تی ب) .این یاخته همانند سایر لنفوسیتها منشأ
اصل�ی لنفوئی�دی از مغ�ز اس�تخوان دارد ولی دقت کنید که برخی لنفوس�یتها مثل خاطره ،پادتنس�از و  Tکش�نده از مغز اس�تخوان منش�أ مس�تقیم نمیگیرند بلکه در
برخورد با میکروب از لنفوس�یت قبلی ایجاد ش�دهاند (نادرس�تی الف) .این یاخته همانند لنفوس�یت  Tکش�نده و موجود در دفاع اختصاصی ،قدرت تولید پرفورین و آنزیم
برنامهریزیکننده مرگ یاختهای و اینترفرون نوع  1و  2دارد (درستی ج) ولی از نوع لنفوسیتهای  Bو  Tنمیباشد (نادرستی د).
 14 49 Aلیزوزیم در مخاط مجاری گوارشی و تنفسی و همچنین در عرق و اشک چشم وجود دارد ولی در خون دیده نمیشود (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2یاختهه�ای س�ازندۀ پادتن ،پالسموس�یتها میباش�ند که در خ�ون ،لنف و آب میانبافتی وج�ود دارند | .گزینۀ ( :)3هر یاخته آلوده به ویروس�ی
(حتی لنفوسیتهای  Tبالغ که در غدۀ تیموس بالغ میشوند) میتواند اینترفرون نوع  1ترشح کند ⇐ در بیماری ایدز دستهای از لنفوسیتهای  T( Tکمککننده)،
به علت آلودگی به ویروس  HIVاینترفرون نوع  1ترشح میکنند.
گزینۀ ( :)4یاخته سازندۀ هیستامین

در خون هستند.
بازوفیل
در بافت قرار دارند.
ماستوسیت

 35 50 Aیاخته کشنده طبیعی قدرت تولید و ترشح پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده را دارد که اولی در ایجاد منفذ و دومی در مرگ یاخته نقش مستقیم دارند.
از طرفی این یاخته توانایی ترشح اینترفرون نوع  1و  2نیز دارد که این پروتئینها ،سبب ایجاد منفذ نمیشوند.
گزینۀ ( :)1لنفوس�یتها یک هس�ته یکقسمتی دارند و سیتوپالسم آنها بدون دانه میباش�د | .گزینۀ ( :)2این نکتۀ خیلی مهمی است که ریزکیسۀ برونرانی
شونده از لنفوسیتهای  Tو کشندۀ طبیعی میتواند همزمان پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده را خارج کند | .گزینۀ ( :)4همه موارد گفته شده در ایجاد بیگانهخواری
درشتخوارها مؤثر است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .لنفوسیتهای  Bو  Tنیز میتوانند در صورت آلوده شدن با ویروس ،اینترفرون نوع  1بسازند .این یاختهها مهمترین
25 51 B
ً
ً
عوامل در دفاع اختصاصی هس�تند | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .همۀ یاختهها گیرنده دارند ،اما همۀ یاختهها الزاما گیرندۀ آنتیژنی ندارند مثال یاخته پادتنس�از گیرنده
آنتیژنی ندارد ولی مثل هر یاختۀ زندۀ بدن برای هورمون تیروئیدی گیرنده دارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .بیشتر یاختههای موجود در خون ،در مغز استخوان ساخته
میش�وند (مثالً لنفوس��یتهای خاطره در مغز اس��تخوان ساخته نمیشوند) | .گزینۀ ( :)4نادرست اس�ت .اینترفرون نوع  1از یاختۀ آلوده به ویروس ولی نوع  2از یاختۀ
لنفوسیتی  Tیا کشندۀ طبیعی سالم در برابر سرطان ترشح میشود.
 25 52 Bموارد (ب) و (د) نادرست هستند.
برونرانی است ،چون درشت مولکول در حال خروج از یاخته است.
آزاد شدن پرفورین از یاخته کشنده طبیعی
ترشح هر نوع آنزیم گوارشی به صورت برونرانی میباشد.
انتقال فعال است ،چون همواره سدیم بیرون یاخته بیشتر است.
ی با پمپ سدیم  -پتاسیم
خروج سدیم از یاختۀ عصب 
با انتشار تسهیل شده و از طریق کانال میباشد.
ورود سدیم به یاختۀ عصبی
با انتشار تسهیل شده و از طریق کانال صورت میگیرد.
خروج  Kاز یاختۀ عصبی
آزاد شدن انتقال دهندۀ عصبی از پایانۀ آکسون یاختۀ عصبی پیشسیناپسی
جذب ویتامین  B12با درونبری است (نادرستی د).

(نادرستی ب)

برونرانی است ،چون مولکول درشت پروتئینی در حال خروج است (درستی ج).

 35 53 Cشکل مربوط به نحوه فعالیت لنفوسیت  Tیا لنفوسیت کشنده طبیعی است.
در شکل (الف) این یاخته ریزکیسههای حاوی پرفورین و مولکولهای آنزیم مرگ برنامهریزی شده را به روش برونرانی
از خود خارج کرده اس�ت .در ش�کل (ب) پرفورینها در غش�ای یاختۀ هدف منافذی را ایجاد کردهاند و در ش�کل (ج)
آنزیم مرگ برنامهریزی شده از همان ریزکیسه قبلی وارد یاخته هدف میشود تا سبب مرگ آن شود .بعد از این اتفاقات
درشتخوارها ،یاخته آلوده به ویروس یا سرطانی را بیگانهخواری میکنند (هر ریزکیسه هم پرفورین و هم آنزیم مرگ
برنامهریزی شده را دارد).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .پرفورین برخالف پروتئین مکمل ،غش�ای میکروب را س�وراخ نمیکند بلکه در غشای یاختۀ س�رطانی یا آلوده به ویروس ،منفذ
ایج�اد میکن�د | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .آنزی�م و پرفورین در مرحله (الف) ب�ا برونرانی از یاخته اولیه خارج میش�وند ولی ورود آنزیم به یاخت�ۀ هدف پس از عمل
پرفورین و از راه منافذ ایجاد ش�ده اس�ت .دقت کنید که ابتدا پرفورین منفذ ایجاد کرده و س�پس آنزیم وارد یاخته هدف میش�ود و مکانیسم ورود آنزیم درونبری نیست| .
گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .مرگ برنامهریزی ش�ده توس�ط لنفوس�یت یاخته کش�نده طبیعی و لنفوس�یت  Tکش�نده به ترتیب در س�د دوم و س�وم دفاعی رخ میدهد| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .در شکل (ب) پرفورین در حال ایجاد منفذ در غشای یاخته آلوده میباشد نه غشای میکروب!
ً
 15 54 Bکال دف�اع غیراختصاص�ی چه س�د اول و چه س�د دوم در برابر طیف وس��یعی از میکروبها مؤثر میباش�ند .این دفاع در مواردی مثل عم�ل پروتئین مکمل،
اینترف�رون ن�وع  ،2رف�ع الته�اب و عمل پرفورینها به یاخت�ه بیگانهخوار نیاز دارد (نادرس�تی گزینۀ ( .))1برای دف�اع غیراختصاصی ،یاختهای در تیموس بالغ نمیش�ود
(لنفوسیت  Tکه در تیموس بالغ میشود ،میتواند با تولید اینترفرون در خط دفاعی سوم شرکت کند) (درستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( :)3درست است .واکنش عمومی در خط دفاعی دوم است ولی اولین برخورد با میکروب در خط اول دفاعی رخ میدهد.
گزینۀ ( :)4ایجاد تب و باال رفتن دمای بدن بهطور عمومی ،از کارهای هیپوتاالموس است .دقت کنید که باال رفتن دما در هنگام التهاب ،به صورت موضعی است و در
کل بدن پخش نمیشود .به همین دلیل هیپوتاالموس در آن نقشی ندارد.
 25 55 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند .سؤال در مورد پروتئینهای مکمل میباشد.
1

نکات پروتئینهای مکمل

 )1گروهی از پروتئینهای محلول در پالس�ما (خوناب) میباش�ند که در فرد س�الم به صورت غیرفعال وجود دارند و عمل ضد ویروس�ی ندارند (نادرس�تی الف) .چون این
مولکولها محلول در پالسما هستند افزایش آنها سبب باال رفتن فشار اسمزی خوناب میشود .این پروتئینها توسط یاختههای سامل تولید میشوند.
 )2با ورود میکروب و برخورد آنها به پروتئین مکمل ،این مولکولها فعال میشوند و هرکدام سبب فعال شدن پروتئین مکمل دیگری میشوند (درستی ب).
 )3پروتئینهای مکمل فعال شده به صورت دسته جمعی در غشای میکروب ساختارهای منفذمانند ایجاد میکنند (نادرستی ج).
 )4هر تجمع آنها در غشای میکروب یک منفذ ایجاد میکند.
 )5روزنهها یا منافذ ایجاد شده قدرت کنترل عبور مواد را توسط غشای یاخته مختل میکنند.
 )6قرارگیری پروتئین مکمل روی غشای میکروب (نه دیواره) سبب تسهیل در بیگانهخواری آنها میشود (نادرستی د).
 )7این مولکولها در رفع التهاب و کمک به عمل پادتنها در نابود کردن میکروب مؤثرند.
 )8پس از فعالیت آنها ،یاختههای بیگانهخوار به جمعآوری میکروبهای نابود شده میپردازند.
 )9پروتئینهای مکمل به همراه اینترفرونها ،پروتئینهای مورد نیاز در خط دوم دفاع غیراختصاصی هستند.
 )10تفاوت آنها با پرفورین خیلی مهم است چون پروتئین مکمل غشای میکروب را تخریب میکند ولی پرفورین ،غشای یاختۀ سرطانی ،پیوند شده و یا آلوده به ویروس
را تخریب میکند.

125

ینمیا
126

 35 56 Bمنظور متن سؤال ابزوفیلهای حاوی دانۀ تیره میباشند که نوعی از گویچههای سفید خون هستند .این یاختهها همانند ماستوسیتها هیستامین میسازند که
باعث گشادی رگ و افزایش خون در رگ میشود .همانطور که میدانید درشتخوارها و ماستوسیتها در خون وجود ندارند.
گزینۀ ( :)1از بی�ن ب�ردن ان�گل ب�ا ائوزینوفیلهاس�ت | .گزینۀ ( :)2ه�ر گویچ�ۀ س�فید میتوان�د علاوه ب�ر خ�ون ب�ا تراگ�ذری از خ�ون خ�ارج ش�ود| .
گزینۀ ( :)4درشتخوار همواره در بافت است و از رگ خونی رد نمیشود.

مجنپ لصف

15 57 A
2

نکات تب

 )1تب یکی از نشانههای بیماریهای میکرویب است و در حقیقت پاسخ سیستم ایمنی به ورود برخی میکروبهاست.
 )2تب و دمای باالی حاصل از آن در همه بیماریهای میکروبی رخ منیدهد.
 )3فعالیت میکروبها در دمای باالی ناشی از تب کاهش مییابد ولی تا زنده هستند متابولیسم آنها متوقف نمیشود (درستی گزینۀ ( )1و نادرستی گزینۀ (.))2
 )4برخی از ترش�حات میکروبهای وارد ش�ده به بدن وارد خون ش�ده (نادرس�تی گزینۀ ( ))3و سپس از راه خون (نادرس�تی گزینۀ ( ))4سبب تحریک مرکز تنظیم دما در
بخشی از هیپوتاالموس میشود.
 25 58 Bش�کل مورد نظر ،نحوه فعالیت پروتئینهای مکمل را نشان میدهد( ،الف) پروتئینهای مکمل
میباش�ند که همگی با هم یک س�اختار حلقهمانند که در وس�ط آن یک روزنه یا منفذ (ب) وجود دارد را در
غشای میکروب ایجاد کردهاند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت است .پروتئینهای مکمل در پالمسا محلول میباشند نه در هماتوکریت!
که درصد حجمی یاختههای خونی میباش�د | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .منفذ حاصل از پروتئین مکمل س�بب ایجاد حلقه و ایجاد روزنه در غش�ای میکروب میش�ود| .
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .روزنهها در فعالیت پروتئین مکمل نقش ندارند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .بخش (ب) منفذ ایجاد ش�ده در غش�ا اس�ت که حاصل عمل
پروتئینهای مکمل فعال شده میباشد .چون افراد سالم پروتئین مکمل غیرفعال دارند .پس این فرد حاوی میکروب بوده است و وضعیتی طبیعی ندارد.
45 59 A

نکته

پروتئینهای مکمل اگر در خون یا بافت فعال ش�وند ،در نهایت س�بب بیگانهخواری میکروب میش�وند .دقت کنید که در متن س�ؤال گفته «محل فعال ش�دن خون

اس�ت» پس باید یاخته بیگانهخوار خوین را انتخاب کنید که نوتروفیلها میباش�ند .همانطور که میدانید نوتروفیلها یاختههای چابک حاوی مواد دفاعی کم و یک هس�ته
چندقسمتی با سیتوپالسم حاوی دانههای روشن ریز میباشند.
 46 60 Aپرفورینهای خارج شده از لنفوسیت کشنده طبیعی عملی همانند عمل پروتئینهای مکمل در ایجاد منفذ در غشای یاختۀ هدف دارند با
این تفاوت که پرفورین روی یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس ولی پروتئینهای مکمل روی غشای میکروبها منفذ ایجاد میکنند (درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1برخی آنزیمهای خارج ش�ده برخالف پروتئینهای پرفورینی س�بب مرگ برنامهریزی ش�ده میش�وند ولی در تولید
ً
منفذ نقش�ی ندارد | .گزینۀ ( :)2با توجه به ش�کل کتاب ،آنزیم و پرفورین هر دو از یک ریزکیس�ه خارج میشوند ولی هر دو مستقیما در مرگ
برنامهریزی شده نقش ندارند | .گزینۀ ( :)3پادتنها در لنفوسیت کشنده طبیعی و لنفوسیت  Tتولید و آزاد نمیشود .این مولکولهای دفاعی
مخصوص سد سوم دفاعی بوده و توسط یاختههای پادتنساز ترشح میشوند.
 16 61 Bموارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
3

اینترفرونها

 )1نوعی پروتئین دفاعی در سد دوم دفاع غیراختصاصی میباشند ولی با پروتئین مکمل متفاوت هستند (نادرستی الف).
 )2دو نوع  1و  2دارند .نوع  1توسط یاختههای آلوده به ویروس ولی نوع  2توسط یاختههای لنفوسیتی سامل از نوع  Tو کشندۀ طبیعی برای مقابله با سرطان ترشح میشود.
 )3نوع  1از یاخته آلوده به ویروس ترشح میشود و روی یاخته آلوده و سامل مجاور اثر میکند و آنها را در برابر ویروس مقاوم میکند (درستی ب).
ً
 )4نوع  2از لنفوسیتهای  Tو کشنده طبیعی ترشح میشوند و درشتخوارها را فعال میکنند ولی دقت کنید که کال اینترفرون مخصوص دفاع غیراختصاصی است و گول
لنفوسیت  Tو شرکت آن در دفاع اختصاصی را نخورید (لنفوسیتها یاختههایی با هسته یکقسمتی بیضی یا گرد هستند که سیتوپالسم آنها فاقد دانه میباشد) (درستی ج).
 )5در مبارزه با یاختههای رسطاین اینترفرون نوع  2اثر مهمی دارد.
 )6یاختههای پادتنساز میتوانند مانند هر یاختهای که مورد حمله ویروس قرار گرفتهاند اینترفرون نوع  1بسازند ولی ساخت اینترفرون نوع  2مخصوص لنفوسیتهای
 Tیا کشنده طبیعی میباشد .یاخته لنفوسیتی نوع  Bو یاختههای حاصل از آن قدرت ساخت اینترفرون نوع  2را ندارند (نادرستی د).
 )7لنفوسیت  Tو کشنده طبیعی

در اثر آلوده شدن به ویروس
در اثر مقابله با یاختۀ سرطانی

اینترفرون نوع  1میسازند
اینترفرون نوع  2میسازند

در اثر مقابله با یاختۀ سرطانی ،پیوند عضو و
آلوده به ویروس
پرفورین میسازند

همواره دفاع غیراختصاصی است.
همواره دفاع غیراختصاصی است.

در لنفوسیت  ،Tپرفورین اختصاصی است.
در لنفوسیت کشندۀ طبیعی ،پرفورین غیراختصاصی است.

 46 62 Aاینترفرون ،پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده میتوانند در یاختههای لنفوسیتی  Tیا کشنده طبیعی ساخته شده و ترشح شوند.

نکته

دقت کنید که انسولین و گلوکاگون ،اپینفرین و آلدوسترون ،پادتن و پرفورین از یاختههای مختلف یک اندام یا ابفت ساخته میشوند.
از یاختههای مختلف جزایر النگرهانس لوزاملعده ترشح میشوند.
انسولین و گلوکاگون
از بخش مرکزی و قشری غده فوقکلیه ترشح میشوند.
اپینفرین و آلدوسترون
از یاختههای حاصل از لنفوسیت  Bو  Tخون ترشح میشوند.
پادتن و پرفورین

 46 63 Cدر بدن انس�ان عالوه بر هورمونها ،ناقلهای عصبی ،پیکهای ش�یمیایی التهاب و …  ،ترکیبات دیگری مانند کربن دیاکس�ید ،در یاختههای بدن تولید
میشوند و بر روی فعالیت یاختههای دیگر مانند یاختههای بندارههای مویرگی اثر میگذارند.
الف) کربن دیاکسید ،نه هورمون است و نه ناقل عصبی! | ب) دقت کنید که کربن دیاکسید توسط یاختههای بافت ماهیچهای نیز میتواند تولید شود| .
ج) این مورد برای گروهی از هورمونها که در درون یاخته دارای گیرنده هستند ،صادق نیست .طبق شکل کتاب درسی ،گیرندۀ گروهی از هورمونها در درون یاخته قرار دارد| .
د) برای آزاد شدن کربن دیاکسید از یاختهها (انتشار) انرژی زیستی مصرف نمیشود.
 46 64 Aهیس�تامین ترش�ح ش�ده از ماستوسیتها در محل ابفت آسیبدیده سبب گشادی رگ و افزایش نفوذپذیری آنها میشود ولی روی مکانیسم ایجاد لخته و جلوگیری از
خونریزی نقشی ندارد .دقت کنید که در التهاب ،رگهای آسیبدیده و درشتخوارها نیز پیک شیمیایی کوتاهبرد تولید میکنند که از نوع هیستامین نمیباشد .گزینههای ( )1و ()2
در مورد پروتئین مکمل و اینترفرون نوع ( 1متن کتاب درسی) هستند و در گزینۀ ( )3به آنزیمهای لیزوزومی درون کافندهتنها دقت کنید که همگی صحیح میباشند.
36 65 C

نکته

در حمله ویروس ،اینترفرون نوع  1نقش مهمی دارد و س�بب مقاومت یاختههای آلوده و س��امل میش�ود .یاخته ترشحکنندۀ اینترفرون نوع  ،1میتواند هر یاخته آلوده

به ویروسی مانند لنفوسیت  Bیا  Tو … باشد (نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))3

نکته یاخته کشنده طبیعی و لنفوسیتهای ( Tیاخته دفاع اختصاصی) غیرآلوده به ویروس ،در دفاع از یاختههای رسطاین ،قدرت تولید و ترشح اینترفرون نوع  2را دارند.
به دنبال این عمل در بین بیگانهخوارها ،فقط درشتخوارها را فعال میکنند تا سبب بیگانهخواری یاختههای سرطانی شوند (نادرستی گزینۀ (( ))2دقت کنید که اینترفرون
دفاع اختصاصی نمیدهد (نادرستی گزینۀ (.)))4
نکته تولی�د پروتئی�ن مکم�ل و اینترفرون نوع  2توس�ط یاختههای س�الم صورت میگی�رد ولی تولید و ترش�ح اینترفرون نوع  1و هیس�تامین ماستوس�یتها از یاختههای
آسیبدیده انجام میشود.
 36 66 Bدر التهاب پس از ورود میکروب ،ابتدا از ماستوسیتها هیستامین ترشح میشود (نادرستی گزینۀ ( .))1درشتخوارها در خون قرار ندارند (نادرستی گزینۀ ())4
و پروتئین مکمل نیز بر طبق نکته کنار شکل کتاب در مورد التهاب نقش در از بین بردن غشای باکتریهای ورودی دارد (نادرستی گزینۀ (.))2

نکته

در التهاب عواملی مثل بیگانهخوارها ،گویچههای س�فید خون ،پروتئین مکمل و پاس�خ التهابی نقش دارند ولی چون پاس�خ موضعی است سبب ایجاد تب در کل بدن
نمیشود (حداکثر چهار عامل از پنج عامل دفاع غیراختصاصی در خط دوم در آن نقش دارد) (درستی گزینۀ (.))3

67 A

 36اینترفرون نوع  1س�بب مقاومت یاخته آلوده به ویروس و یاختههای س�الم مجاور به همان نوع ویروس و انواع دیگر ویروس میش�ود چون دفاع غیراختصایص

بدن را فعال میکند (نادرستی گزینۀ ( )2و درستی گزینۀ ( .))3در مورد رد گزینۀ ( )1فقط کافی است دقت کنید که اینترفرون را ویروس نمیسازد.

نکته اینترفرون باعث مرگ یاخته نمیش�ود (نادرس�تی گزینۀ ( .))1از طرفی اینترفرونهای مؤثر بر علیه ویروس از نوع  1و علیه یاخته س�رطانی از نوع  2بوده و متفاوت
میباشند (نادرستی گزینۀ (.))4
 16 68 Aیاختههای حاصل از تغییر مونوس�یتها ،درش�تخوارها و یا یاختههای دارینهای میباش�ند .اما دقت کنید از بین بردن یاختههای مردۀ بافتها یا بقایای آنها
فقط توسط درشتخوارها انجام میشود.
گزینۀ ( :)2این یاختهها هر دو مربوط به دفاع غیراختصاصی هستند | .گزینۀ ( :)3مطابق شکل کتاب درسی ،این مورد نیز صحیح است | .گزینۀ ( :)4هر دو
جزء یاختههای بیگانهخوار دفاع غیراختصاصی محسوب میشوند.
ً
 26 69 Aدر مبارزه با یاختههای سرطانی معموال در دفاع غیراختصاصی و در سد دوم دفاع یاخته کشنده طبیعی و اینترفرونها مؤثرند ولی در دفاع اختصاصی پرفورین
و آنزیمهای لنفوسیت  Tمؤثرند در حالیکه پادتن و اینترفرون نوع  1اثر مهمی ندارند.
 47 70 Bپروتئینهای مکمل ،پرفورین و انواع اینترفرونها ،آنزیم یاختههای کشندۀ طبیعی و آنزیمهای درونیاختهای بیگانهخوارها و … در دومین خط دفاعی بدن نقش دارند.
ً
گزینۀ ( :)1مثال برای اینترفرون نوع  1صادق نیس�ت | .گزینۀ ( :)2اینترفرون نوع  1از یاختۀ آلوده به ویروس ترش�ح میش�ود | .گزینۀ ( :)3پروتئینهای مکمل بر
یاختههای سالم خودی اثر نمیگذارند | .گزینۀ ( :)4در دومین خط دفاعی بدن انسان ،سازوکارهایی وجود دارد که بیگانهها را براساس ویژگیهای عمومی آنها شناسایی میکند.
 27 71 Bفقط مورد (ج) در مورد التهاب یا همان پاسخ موضعی به آسیب بافتی صحیح میباشد.
4

نکات پاسخ التهابی

 )1وقتی در اثر زخمی شدن و آسیب پوست یا مخاط ،میکروبها از خط اول دفاعی عبور میکنند و وارد بدن میشوند پاسخ الهتایب آغاز میشود (نادرستی الف).
 )2التهاب ،نوعی پاسخ موضعی به دنبال آسیب ابفیت است که سبب قرمزی ،تورم ،گرما و درد در ناحیه میشود (نادرستی ب).
 )3التهاب به از بین بردن میکروبها ،جلوگیری از انتشار و تسریع بهبودی بدن کمک میکند.
 )4در التهاب ،پس از ورود میکروب ابتدا از ماستوس��یتهای ابفیت آس�یبدیده ،پیک ش�یمیایی کوتاهبرد هیستامین ترشح میشود که سبب گشادی رگ خونی و افزایش
نفوذپذیری آنها میشود (سبب قرمزی و تورم میشود).
 )5تولید هیستامین ،دیاپدز گویچههای سفید مونوسیتی و نوتروفیلی به ناحیه آسیبدیده را زیاد میکند.
 )6پیکهای شیمیایی آزاد شده از یاختههای سنگفرشی ساده دیواره مویرگ و درشتخوارهای ابفیت نیز مقدار دیاپدز گویچههای سفید را به ناحیه زیاد میکنند.
 )7نوتروفیلها که هسته چندقسمتی دارند به آب میانبافتی میآیند و بیگانهخواری باکتریها و سایر میکروبها را انجام میدهند.
 )8مونوسیتها که هسته تکقسمتی دارند نیز تراگذری کرده و در آب میانبافتی به درشتخوار تمایز یافته تا بیگانهخواری را زیاد کنند (درستی ج و نادرستی د).
 )9پروتئین مکمل نیز در التهاب فعال شده و به غشای باکتری متصل میشود.
 )10در انتها ،درشتخوارها سبب بلع و گوارش عوامل میکروبی و یاختههای مردۀ بدن میشوند.
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 27 72 Aسؤال در مورد التهاب در خط دوم دفاعی است نه خط اول!! چون در آن پروتئین مکمل و ماستوسیتها مؤثرند.
سایر عبارات در ایستگاه سؤال قبل بررسی شدند .از طرفی دقت کنید که در بین بیگانهخوارها ،ماستوسیت ،نوتروفیل و درشتخوارها در رفع التهاب مؤثرند.
در مورد گزینۀ ( )1دقت کنید که درد نوعی سازوکار حفاظتی است که در التهاب به عنوان یک نشانه میباشد.

مجنپ لصف

 27 73 Aموارد (ج) و (د) در مورد هیس��تامین که منظور س�ؤال اس�ت صحیح میباش�ند .هیس�تامین رگهاى خونى را گش�اد کرده و باعث قرمزى در ناحیۀ التهاب
مىشود .در ضمن نفوذپذیری رگهای خونی را افزایش داده ولی سبب تحریک دیاپدز نوتروفیلها و مونوسیتها به ناحیه آسیبدیده میشود (نه هر یاختۀ خونی!).
هیستامین در یاختۀ هدف خود منفذ ایجاد نمیکند بلکه نفوذپذیری آن را زیاد میکند.
 27 74 Aزخم و بریدگی س�بب ش�روع مکانیس�م التهاب میش�ود .در التهاب ،مونوس�یتهای خارج ش�ده از خون فقط به درشتخوارها تبدیل میش�وند (البته منشأ
یاختههای بیاگنهخوار دندریتی نیز از مونوسیتهای خارج شده از خون میباشد ولی در مورد التهاب کتاب آنها را مؤثر ندانسته است!).

گزینۀ ( )1و ( )3که خط کتاب هس�تند ولی در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که نوتروفیلها سیتوپالس�م دانهدار و مونوس�یتها سیتوپالسم فاقد دانه دارند .این دو یاخته
در التهاب دیاپدز کرده و در بافت وارد عمل میشوند.

 47 75 Bدر التهاب یاختههای دیوارۀ مویرگها و درشتخوارها با تولید پیکهای شیمیایی ،گویچههای سفید را به محل آسیب فرامیخوانند .یاختههای دیوارۀ مویرگ
تحت تأثیر هیستامین ترشح شده از ماستوسیت (کوتاهبرد) و درشتخوارها تحت تأثیر اینترفرون نوع  2میتوانند قرار بگیرند.
گزینههای ( )1و ( :)2این مورد دربارۀ یاختههای دیوارۀ مویرگها صادق نیست | .گزینۀ ( :)3درشتخوارها توانایی تقسیم یاختهای ندارند.
 17 76 Aهیستامین خود یک پیک شیمیایی است که از ماستوسیتها در موقع التهاب ترشح میشود ولی خودش ساختار یاختهای برای ترشح پیک دیگری ندارد .این
ماده سبب گشاد شدن و افزایش نفوذپذیری رگ ،ورود پروتئین مکمل از خون به آب میانبافتی و افزایش دیاپدز گویچههای سفید در ناحیه التهابی میشود.
 27 77 Bمونوس�یتها پس از خروج از خون به درش�تخوارها و یا یاختهای دندریتی تبدیل میش�وند .درشتخوارها و یاختههای دارینهای میتوانند در محل گرههای
لنفی بدن انسان قرار داشته باشند .طبق شکل کتاب درسی ،یاختههای دارینهای در درون گرههای لنفی مشاهده میشوند.
گزینۀ ( :)1طبق ش�کل کتاب درس�ی ،یاختههای دارینهای ممکن اس�ت درون رگهای لنفی بدن انسان مشاهده ش�وند | .گزینههای ( )3و ( :)4فقط در مورد
درشتخوارها صادق است.
 47 78 Aهن�گام ورود باکتری یا عوامل بیگانه به محل آس�یبدیده ابتدا درش�تخوارها و س�ایر یاختهه�ای بیگانهخوار بافتی موج�ود در آب میانبافتی با آنها مقابله
میکنند ولی تولید هیستامین و ایجاد نیاز به کمک برای رفع آسیب نیز در آب میانبافتی (نه خون!) انجام میشود.
 17 79 Aلیزوزوم در (ج) در گوارش درونیاختهای نقش دارد ولی سایر گزینهها در دفع میکروب نقش دارند.
 38 80 Aپروتئینهای مکمل ،بدون ورود عامل بیماریزا در بدن س�اخته میش�وند اما فعال ش�دن آنها در حضور عوامل بیماریزا اس�ت .از طرفی دقت کنید عامل کزاز
باکتری است ولی اینترفرون ضد ویروس ترشح میشود و هیستامین نیز هم توسط بازوفیل خونی و هم ماستوسیت غیرخونی ترشح میشود .در ضمن پرفورین را لنفوسیت B
تولید نمیکند.
 48 81 Bدقت کنید که ش�کل ،التهاب را نش�ان میدهد .قسمت  Aهیس�تامین و سایر مواد شیمیایی
اس�ت که رگ را گش�اد کرده و دیاپدز را س�ریع میکنند .قس�مت  Bمویرگ خونی اس�ت که یاختهها و
پالس�مای آن در حمل گازهای تنفسی خون نقش دارند .قس�مت  Cگویچه سفید در حال دیاپدز میباشد
که میتواند مونوس�یت یا نوتروفیل باش�د که به ترتیب فاقد دانه و دارای دانههای روش�ن ریز میباشند.
قسمت  Dباکتریها هستند که اغلب آنها توسط لیزوزیم موجود در عرق از بین میروند.
 38 82 Cمنظور صورت سؤال نوتروفیلها میباشند .موارد (الف)( ،ب) و (ج) درست هستند.
الف) درست است .یاختههای اصلی ایمنی بدن انسان ،طبق متن کتاب زیستشناسی  ،1لنفوسیتها هستند .طبق شکل فعالیت کتاب درسی ،نوتروفیلها
از لنفوسیتها بزرگتر هستند | .ب) درست است .طبق اطالعات زیستشناسی  ،1برای انجام تقسیم یاختهای به صورت طبیعی به ویژه در مغز استخوان به ویتامینهای
 B12و فولیک اسید نیاز است .پس برای تولید نوتروفیلها نیز به این ویتامینها نیاز داریم | .ج) درست است .مطابق شکل کتاب درسی ،برای انجام دیاپدز ،شکل یاخته
و هس�تۀ آن تغییر میکند | .د) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید این یاختهها دارای یک هستۀ چندقسمتی هستند نه هستهها! همچنین چون همۀ یاختهها از تقسیم یاخته تخم
ایجاد شدهاند ،در نتیجه در نوتروفیلها نیز ژن(های) مربوط به ساخت پرفورین وجود دارد.
 38 83 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند .متن تست ،معرف گویچههای سفید میباشد.

الف) نادرس�ت اس�ت .گویچههای قرمز در انتقال گاز تنفس�ی مؤثرند | .ب) درس�ت است .هر گویچۀ سفید ،هس�ته و راکیزه با دنای خطی و حلقوی دارد| .

ج) درست است .گویچههای سفید در خون هستند و همگی با تراگذری میتوانند وارد بافتها شوند | .د) درست است .این ویژگی عمومی گویچههای سفید میباشد.

 48 84 Aتب یا باال رفتن دمای بدن ،برای مقابله با عوامل بیگانه سبب کاهش فعالیت میکروبها میشود .برخی محصوالت فعالیت میکروبها وارد خون انسان شده
و با اثر بر بخش تنظیم دمای هیپواتالمویس س�بب تب میش�وند .همانطور که میدانید هیپوتاالموس مرکز یا غده درونریز سازنده هورمونهای آزادکننده ،مهارکننده،
اکسیتوسین و ضد ادراری میباشد.
 28 85 Bپروتئینهای مکمل و اینترفرون نوع  2سبب فعال شدن درشتخوارها شده و در نتیجه باعث افزایش فعالیت گروهی از آنزیمهای درونیاختهای آنها برای
گوارش عوامل بلعیده شده میشوند.
گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د گروهی از پروتئینهای مکمل ممکن اس�ت توس�ط پروتئینهای مکمل دیگر فعال ش�وند | .گزینۀ ( :)3اینترف�رون نوع  2در مبارزه با
یاختههای س�رطانی (یاختههایی با قابلیت متاس��تاز) نقش دارد ،اما اینترفرون نوع  1در مبارزه با ویروسها نقش دارد | .گزینۀ ( :)4اینترفرون نوع  1عالوه بر اثرگذاری
بر یاختۀ آلوده به ویروس ،بر یاختههای سالم مجاور نیز مؤثر است.
 48 86 Aتب ،یکی از عواملی است که در برخی بیماریهای میکروبی ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1درش�تخوارها ک�ه در خون نبودهان�د و دیاپدز ندارند دکت�ر!! | گزینۀ ( :)2نوتروفیلها ،بیگانهخوار دندریتی و ماستوس�یتها نیز بیگانهخوار بافتی
هستند | .گزینۀ ( :)3نوتروفیلها ،ائوزینوفیلها ،مونوسیتها و لنفوسیتهای کشنده طبیعی خون در دفاع غیراختصاصی مؤثرند.

 28 87 Aدر التهاب ،نوتروفیلها و مونوسیتها با تراگذری وارد بافت میشوند که هر دو همانند ائوزینوفیلها و بازوفیلها ،منشأ میلوئیدی از مغز استخوان دارند.

گزینۀ ( :)1مونوس�یت ،سیتوپالس�م دان�هدار ندارد | .گزینۀ ( :)3مونوس�یت پ�س از ورود به بافت ،ابتدا به یاختۀ درش�تخوار تبدیل میش�ود | .گزینۀ (:)4

نوتروفیل هستۀ چندقسمتی دارد.

1
 41 1یاختههای بیگانهخوار در جایجای بدن وجود دارند (مثالً طبق شلک کتاب درسی یاختۀ دارینهای در اپیدرم و درم وجود دارد).

B

گزینۀ ( :)1برخی مراکز گوارش�ی مثل کبد و لوزالمعده نیز یک اندام یا غدۀ گوارش�ی اس�ت ولی فاقد الیۀ مخاطی میباش�ند (الیۀ مخاطی ویژۀ لولۀ گوارش

است) | .گزینۀ ( :)2آستر پیوندی مخاط ،یاختۀ به هم پیوسته ندارد | .گزینۀ ( :)3از درم پوست ،چرم تهیه میشود که پوست فاقد الیۀ مخاطی میباشد.

 32 2 Cموارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.
واکنشهای عمومی و س�ریع بدن مربوط به خط دوم دفاعی بدن میباش�ند که نوعی دفاع غیراختصایص هس�تند .در این سد عواملی مثل بیگانهخوارها ،گویچههای سفید،
پروتئین ،تب و پاسخ التهابی نقش دارند.
الف) درست است .سد دوم دفاعی نوعی دفاع غیراختصاصی و سد سوم دفاع اختصاصی میباشد که هر دو ،یاخته خودی را از غیرخودی تشخیص میدهند.

نکته

دفاع اختصاصی و خط دوم دفاع غیراختصاصی ،یاخته خودی را از یاخته غیرخودی تش�خیص میدهند ولی س�د س�وم دفاعی یا دفاع اختصاصی توس�ط لنفوسیتها
سبب تشخیص یک نوع عامل بیگانه از سایر یاختههای غیرخودی میشوند .یعنی یک عامل بیگانه خاص را از سایر بیگانهها تشخیص میدهند.
ب) نادرست است .در سد دوم دفاع غیراختصاصی قبل از آنکه بیگانهخوارهای بدن ما به میکروب حمله کنند ابتدا باید بیگانه بودن آن را تشخیص دهند ،چون دستگاه
ایمنی هر فرد یاختههای خودی را میشناس�د ،تهنا در برابر آنچه بیگانه میباش�د پاس�خ داده میش�ود | .ج) نادرس�ت اس�ت .بیگانهخوارها در س�د دوم دفاعی ،بیگانهها را
براس�اس ویژیگهای عمویم شناس�ایی میکنند (نه فقط یک ویژگی اختصاصی آنها را !!) | .د) درس�ت اس�ت .فعالیت دفاع غیراختصاصی و اختصاصی در نهایت با
کمک آنزیمها یا پروتئینهای ویژهای انجام میشود.

 13 3 Bیاختههای نیروهای واکنش س�ریع منظور یاختههای نوتروفیلی میباش�ند که تهنا یاخته بیگانهخوار خونی میباشند که قدرت خروج از رگ یا دیاپدز را دارند.
این یاختهها منشأ میلوئیدی دارند و حاوی سیتوپالسمی با دانههای روشن ریز میباشند.
خط دفاعی عمومی سریع
خط دوم دفاعی است.
دقت کنید که
منظور نوتروفیل است.
یاختۀ واکنش سریع
گزینۀ ( :)2فق�ط یاختهه�ای بیگانهخ�وار ماستوس�یتی و دندریتی در بخش�ی از اندامها قرار دارند ک�ه با محیط بیرون در ارتباط هس�تند .دقت کنید که هیچ
بیگانهخواری بهجز در کیس�ههای هوایی ،در تماس مس�تقیم با محیط نیس�ت | .گزینۀ ( :)3ائوزینوفیلها که مؤثر در رفع عفونت انگیل هس�تند به همراه نوتروفیلها دارای
دانههای روش��ن میباش�ند .ائوزینوفیلها دانههای روش��ن درش�ت ولی نوتروفیلها دارای دانههای روش�ن ریز در سیتوپالس�م خود هس�تند | .گزینۀ ( :)4نوتروفیل هسته
چندقس�متیداردولیهیستامینس�ازهایخوینکهابزوفیلهاهس�تنددارایهس�تهدوقس�متیمیباش�ند(ماستوس��یتهایاختههیستامینس��ازغیرخونیمیباش��ند).
C

نکته

 24 4هر گویچه سفیدی به جز لنفوسیتهای  Bو  Tقدرت فعالیت در سد دوم دفاعی بدن انسان را دارد و همگی قدرت دیاپدز دارند و جزء هماتوکریت هستند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .نوتروفیل ،چابک است ولی دانههای آن مواد دفاعی زیادی حمل نمیکنند.
مونوس�یت در ایجاد مرگ برنامهریزی ش�ده دخالتی ندارد (نادرس�تی گزینۀ ( ))3و یاختههای دندریتی جزء گویچههای سفید نیستند (به متن سؤال دقت کنید)

(نادرستی گزینۀ (.))4

5

همگی توانایی تراگذری با حرکات آمیبی دارند.
گویچههای سفید مؤثر در سد دوم دفاعی انسان (دفاع غیراختصاصی)
بیگانهخوار هستند و حامل مواد دفاعی زیادی نمیباشند (نادرستی گزینۀ (.))1
نیروهای واکنش رسیع این سد هستند و چابک میباشند.
نوتروفیلها
یک هسته چندقسمتی به همراه سیتوپالسم با دانههای روشن ریز هستند.
در بیگانهخواری ،گویچۀ سفید ،التهاب و تولید اینترفرون نوع  1مؤثرند.
ائوزینوفیلها

 )1با منشأ یاخته بنیادی میلوئیدی

بازوفیلها
مونوسیتها

 )2با منشأ یاخته بنیادی لنفوئیدی

یک هسته دوقسمتی دمبیل شکل همراه سیتوپالسمی با دانههای روشن درشت دارند.
در برابر عوامل بیماریزای بزرگ مثل انگل مبارزه میکنند که بیگانهخواری نمیشوند.
محتویات دانه روشن درشت آنها خاصیت ضد انگلی دارند (درستی گزینۀ (.))2
دانههای تیره و هستۀ دوقسمتی روی هم افتاده دارند.
توانایی تولید و ترشح هیستامین و هپارین دارند.
در حساسیتها مؤثرند.
هسته تکی خمیده یا لوبیایی به همراه سیتوپالسم بدون دانه دارند.
پس از خروج از خون یا افزایش حجم یاخته و درش�تخوار میش�وند یا دارای انش�عابات رشتهای شده و به
یاخته بیگانهخوار دندریتی تبدیل میشوند.

لنفوسیتهای کشنده طبیعی

هسته تکی گرد یا بیضی به همراه سیتوپالسمی بدون دانه دارند.
تنها لنفوسیت مؤثر در دفاع غیراختصایص است.
همانند لنفوس�یتهای  Tکش�نده در دفاع اختصاصی ،قدرت تولید و ترشح پرفورین و آنزیم
مرگ برنامهریزی شده برای مقابله با یاختههای سرطانی و یا آلوده به ویروس دارند.
همانند لنفوسیت  Tتوانایی ترشح اینترفرون نوع  1و  2دارند.
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 45 5 Bدر التهاب ،ماستوس��یتهای آس�یبدیده به همراه درش��تخوارها و یاختههای دیوارۂ مویرگها به تولید پیک شیمیایی کوتاهبرد میپردازند که پیک شیمیایی
کوتاهبرد آنها سبب هدایت گویچههای سفید به ناحیۀ التهابی میشود .گزینۀ ( )1فقط در مورد یاختههای دیوارۀ مویرگ ،گزینۀ ( )2در مورد ماستوسیتها و درشتخوارها
و گزینۀ ( )3فقط در مورد ماستوسیتها صحیح است.

مجنپ لصف

 46 6 Aدرشتخوارها در آب میانبافتی از تغییر شکل مونوسیتهای دیاپدزکننده و با افزایش حجم آنها ،ایجاد میشوند ولی مانند نوتروفیلها لیزوزومهای زیادی
برای بیگانهخواری دارد (درشتخوارها در خون نیستند و دیاپدز ندارند).
ً
چون لیزوزیم مربوط به سد اول دفاعی است معموال زودتر از لیزوزوم (اکفندهتن) که مربوط به سد دوم دفاعی در بیگانهخوارهاست به میکروبها برخورد میکند
(درستی گزینۀ (.))1
در فرد س�الم ،محیط اس�تقرار درش�تخوار در آب میانابفیت و پروتئین مکمل در خون است (درس�تی گزینۀ ( .))2دقت کنید که در فرد آلوده به میکروب ،پروتئینهای
مکمل میتوانند از خون وارد آب میانبافتی شود و در التهاب فعال شده و عمل کند.
محیط داخلی = خون  +لنف  +مایع بینیاختهای  +مایع مغزی نخاعی  +زاللیه

نکته پرفورین و پروتئینهای مکمل ،هر دو س�بب ایجاد منفذ در غش�ا میشوند .پرفورین سبب ایجاد منفذ در غشای یاختۀ خودی سرطانی شده ،آلوده به ویروس یا پیوند
شده میشود ولی پروتئینهای مکمل سبب ایجاد منفذ در غشای میکروبها میشود (درستی گزینۀ (.))3
 17 7 Bدر شکل (الف) ائوزینوفیلهای انسان و (ب) الرو انگل را نشان میدهد که هر دو یوکاریوت هستند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .ژن تولید پادتن فقط در یاختۀ مهرهداران مثل (الف) وجود دارد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت
است .هر دو یوکاریوت جانوری هستند و در هستۀ خود دارای ژن تولید اکتین و میوزین برای ایجاد کمربند انقباضی موقع تقسیم
یاخته هس�تند که در فصل  6میخوانید | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .هر دو یاخته از نوع جانوری میباشند و سانتریول دارند| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .هر دو یوکاریوت حاوی ژنهای هستهای و سیتوپالسمی در راکیزه هستند.
 48 8 Bماستوسیتها مشابه بازوفیلهاى خون هستند ولى در بافتها وجود دارند.
مادۀ مورد نظر
هیستامین است.
در این تست منظور از
بازوفیل است.
یاختۀ مورد نظر
میدانید که بازوفیلها:
 )1در تولید هپارین یعنی مادۀ ضد انعقاد خون نقش دارند که در دانههای تیرۀ آن ذخیره میشود.
 )2در تولید هیستامین در حساسیت نقش دارند .این ماده روی سنگفرشی ساده مویرگ اثر دارد (رد گزینۀ (.))2
 )3در حساسیتها زیاد میشوند ،نه در عفونتهای انگلی (در عفونتهای انلگی ائوزینوفیلها زیاد میشوند) (درستی گزینۀ (.))4
 )4هسته دوقسمتی روی هم افتاده به همراه سیتوپالسمی دارای دانههای تیره میباشد (رد گزینههای ( )1و (.))3
 39 9 Bهیستامین تولید شده در التهاب از ماستوسیتهای آسیبدیده و اینترفرون نوع  1از یاختههای آلوده به ویروس ترشح میشود.
گزینۀ ( :)1اینترفرون نوع  1نقش�ی در مبارزه با یاختههای س�رطانی ندارد | .گزینۀ ( :)2در پاس�خ التهابی ماستوسیتهای آسیبدیده هیستامین و یاختههای
دی�وارۀ موی�رگ و بیگانهخواره�ای بافتی (نه خونی مثل نوتروفیلها) تولید پیک ش�یمیایی میکنند (این عمل س��بب تحریک تراگذری نوتروفیلها و مونوس��یتها
میشود) | .گزینۀ ( :)4پروتئینهای مکمل به صورت دستهجمعی بر روی غشای میکروبها ساختار حلقهمانند و منفذ ایجاد میکنند ولی پرفورینها به صورت جداگانه
در عرض غشای یاختههای هدف قرار میگیرند و در یاختههای آلوده به ویروس یا سرطانی (نه میکروب!) منفذ ایجاد میکنند.
 21 10 Aیاختۀ مورد نظر ،لنفوسیت  Tکمککننده است که با عمل خود هم به لنفوسیتهای  Bتولیدکنندۀ پادتن و هم به لنفوسیتهای  Tتولیدکنندۀ پرفورین کمک میکند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .لنفوس�یتهای  Tدر تیموس قدرت ش�ناخت خودی از بیگانه را پیدا میکنند نه در مغز اس�تخوان! | گزینۀ ( :)3نادرست است.
لنفوس�یتها برخالف مونوس�یتها در تولید درش�تخوارها نقش�ی ندارند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .در زمان حساس�یت ،هیستامین تولید ش�ده از ماستوسیتها و
ابزوفیلها موجب افزایش نفوذپذیری رگها میشوند (نه لنفوسیت .)!T
 11 11 Aیاختههای بیگانهخوار در هر جای بدن به عنوان خط دوم دفاعی فعال هستند (تنها یاختۀ بیاگنهخواری که همواره در خون وجود دارد ،نوتروفیل است).
گزینۀ ( :)2گویچهه�ای قرم�ز نیز در مغز اس�تخوان تولید میش�وند ول�ی قدرت تراگذری ندارن�د | .گزینۀ ( :)3از تغییر مونوس�یتها ،یاختههای دندریتی یا
درش�تخوارها ایجاد میش�وند که فقط یاختههای دندریتی در بخش مرتبط با محیط بیرونی وجود دارند | .گزینۀ ( :)4یاختههای تولیدکنندۀ هیس�تامین ماستوس�یتها و
بازوفیلها هستند ولی دقت کنید که سؤال در مورد یاختۀ خونی است که بازوفیل میتواند مدنظر باشد ولی بازوفیلها در التهاب نقشی ندارند.
 41 12 Bپرفورین حاصل از لنفوسیت کشندۀ طبیعی ،فقط در عرض غشای یاختۀ آلوده به ویروس یا سرطانی قرار میگیرد ولی آنزیم مرگ برنامهریزی پس از آن وارد
یاختۀ هدف میشود.
گزینۀ ( :)1پروتئین مکمل منظور اس�ت که همراه با آنزیم مرگ برنامهریزی ش�ده نمیباش�د | .گزینۀ ( :)2در خط دوم ،اتصال به نوعی میکروب خاص معنی
ندارد | .گزینۀ ( :)3اینترفرون نوع  1در فعال کردن یاختۀ بیگانهخوار نقشی ندارد.
 11 13 Aعرق و اش�ک دارای نمک و لیزوزیم هس�تند که هر دو باعث میکروبزدایی میشوند (درس�تی گزینۀ ( .))1لیزوزیم باکتریهای بیماریزا را نابود میکند نه
هر نوع باکتری! (مثالً باکتریهای مفید لولۀ گوارش توس��ط آنها نابود نمیش��وند!) (نادرس�تی گزینۀ ( .))2لیزوزیم از ماده مخاطی و اش�ک نیز ترش�ح میشود که
بخشهای پوستی نمیباشند (نادرستی گزینۀ ( .))3عرق برخالف اشک در حس ویژه بینایی دخالت ندارد (نادرستی گزینۀ (.))4
 41 14 Cهمۀ موارد به نادرستی تکمیل میکنند .الیههای مخاطی انسان در مجاری تنفسی ،گوارشی ،ادراری و تناسلی میباشند.
ً
الف) نادرست است .غدد الیۀ مخاطی لولۀ گوارش ،مثال در معده قدرت ترشح آنزیم گوارشی لیپاز ،پروتئاز و لیزوزیم دفاعی نیز دارند | .ب) نادرست است.
سورفاکتانت از برخی یاختههای کیسه حبابکی ترشح میشود .از سال قبل به یاد دارید که کیسۀ حبابکی فاقد غضروف و مژک میباشد | .ج) نادرست است .بهطور معمول
س�لوالز از یاختههای انس�ان و اغلب جانوران ترش�ح نمیش�ود | .د) نادرست است .پپسینوژن و اس�ید معدنی  HClهر دو از غدد معده ترشح میشوند .اولی از یاختههای
اصلی و دومی از یاختههای کناری (حاشیهای) (دقت کنید که غدد فوق از یاختههای مختلف خود این دو ماده را ترشح میکنند).

 41 15 Bپوست و الیۀ مخاطی دارای بافت پوششی هستند که فضای بینیاختهای آن اندک است.
گزینۀ ( :)1باکتری اندامک ندارد | .گزینۀ ( :)2مخاط مژک دارد نه مایع مخاطی! | گزینۀ ( :)3مرده قرار نیست چیزی ترشح کنه!
 41 16 Bموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.

نکته

ویژگی ماستوسیتها( :در التهاب اولین یاختۀ آسیبدیدهای هستند که پیک شیمیایی کوتاهبردی به نام هیستامین میسازند).

 )1یاختههای متحرک بیگانهخوار هستند (دقت کنید که درشتخوار نام دیگر ماکروفاژهاست که یکی از بیاگنهخوارها یا فاگوسیتکنندهها میباشد) (نادرستی الف).
 )2ماستوسیتهای آب میانبافتی عالوه بر شرکت در بیگانهخواری و التهاب ،به همراه بازوفیلهای خونی با ترشح هیستامین در بروز حساسیتها نقش دارند (درستی ب).
 )3همانند یاختههای بیگانهخوار دندریتی در بخشهایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط میباشند ،به فراوانی یافت میشوند.
 )4همانند بازوفیلهای خونی با ترشح هیستامین سبب گشادی رگها و افزایش نفوذپذیری آنها میشوند .این عمل سبب تراوش بیشتر مواد از رگ شده که زیادی آنها
باعث جمع شدن آب میانبافتی یا خیز (ادم) میشود (درستی ج).
 )5با افزایش نفوذپذیری رگها ،قدرت دیاپدز گویچههای سفید را به ناحیه آسیبدیده زیاد میکنند ولی ماستوسیت انشعابات دندریتمانند ندارد (نادرستی د).
 )6این یاختهها در حساسیتها سبب از بین بردن تحمل ایمنی میشوند.
 )7این یاختهها در خون وجود ندارند ولی محصول آنها روی رگ خونی اثرگذار است.
 11 17 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند .در این سؤال منظور پروتئینهای مکمل ،اینترفرونها و پرفورینها میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .پروتئینهای مکمل همواره در بدن وجود دارند ولی در برخورد با میکروب فعال میش�وند | .ب) نادرست است .این عمل مخصوص
پروتئینهای مکمل میباش�د که همدیگر را فعال میکنند ولی در مورد اینترفرونها صحیح نیس�ت | .ج) نادرس�ت اس�ت .فقط اینترفرون نوع  1سبب مقاومت یاختههای
س�الم و آلوده میش�ود | .د) درس�ت اس�ت .اینترفرونهای نوع  ،2پروتئینهای مکمل پرفورین و آنزیم آزاد ش�ده از یاخته کش�نده طبیعی در نهایت س�بب تسهیل عمل
بیگانهخوارها میش�وند (دقت کنید که کتاب درس��ی در مورد عمل بیاگنهخواری پس از فعالیت اینترفرون نوع  1حرفی نزده اس��ت .به همین دلیل من در تس��ت گروه
پروتئین به اکر بردهام که منظور لکی در مورد اینترفرونها باشد).
 31 18 Bچند نکته ریز:
 )1از یاخته کشنده طبیعی ،پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده از یک نوع ریزکیسه برونرانی میشوند.
 )2پرفورینها برخالف آنزیم مرگ برنامهریزی شده ،سبب ایجاد منافذ و ساختارهای حلقهمانند در یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس میشوند (رد گزینۀ (.))1
 )3در مکانیسم عمل یاخته کشنده طبیعی که نوعی لنفوسیت میباشد .پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده از ریزکیسه مشرتیک از یاخته دفاعی ترشح میشوند (نه
یاختۀ هدف!) (رد گزینۀ ( .))2ابتدا پرفورین سبب ایجاد منافذ در غشای میکروب شده و سپس آنزیمهای مرگ برنامهریزی شده از منافذ و بدون درونبری و صرف
انرژی وارد یاخته هدف میشوند .دقت کنید که پرفورین نقش آنزیمی ندارد (رد گزینۀ (.))1
 )4آنزیمهای مرگ برنامهریزی ش�ده از یاخته دفاعی برونرانی میش�وند ولی به یاخته هدف درونبری نمیش�وند بلکه از راه منافذ ایجاد ش�ده توسط پرفورین وارد یاختۀ
هدف میشوند (درستی گزینۀ (.))3
 41 19 Aاینترفرون در غشای یاخته آلوده به ویروس منفذ ایجاد نمیکند ،بلکه یاختههای سالم و آلوده را در برابر بسیاری از ویروسها مقاوم میکند.
غشای میکروب را سوراخ میکند.
پروتئین مکمل
باز هم تکرار میکنم که
غشای یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس را سوراخ میکند.
پرفورین
 32 20 Bپادتنهای ترش�ح ش�ده از پالسموسیتها میتوانند به آنتیژنهای محلول متصل ش�وند و با آنها مبارزه کنند ولی لنفوسیتهای  Tکشنده با یاختههای آلوده
به ویروس ،سرطانی و یاختههای بخش پیوند شده مبارزه میکنند.
گزینۀ ( :)1پالسموس�یتها به یاختههای هدف متصل نمیش�وند ،بلکه به کمک ترشح پادتنها در مقابله با عوامل بیگانه نقش دارند | .گزینۀ ( :)2پادتنهای
ترش�ح ش�ده از پالسموس�یتها برای تولید سرم استفاده میش�ود ولی لنفوسیتهای  Tکشنده در تولید سرم نقش�ی ندارند | .گزینۀ ( :)4دقت کنید پالسموسیتها بهطور
مستقیم از تمایز یاختههای قبل از خود ایجاد شدهاند نه تقسیم آنها!
 48 88 Bاگر گزینهها را به درستی بخوانید به راحتی متوجه درستی گزینۀ ( )4میشوید چون میکروبی که از سد اول و دوم یعنی از دفاع غیراختصایص عبور کرده باشد
میتواند به دام س�د س�وم دفاعی یا دفاع اختصاصی بیفتد .در این دفاع نوع خایص از عامل بیگانه شناس�ایی میش�ود ولی واکنشهای دفاعی به س�رعت سد دوم صورت
نمیگیرد (نادرستی گزینۀ ( )1و (.))2

نکته

دفاع اختصاصی در اثر عمل لنفوسیتهای  Bو  Tرخ میدهد .در بدن لنفوسییت نیز به نام یاخته کشنده طبیعی وجود دارد که در دفاع غیراختصاصی و در سد دوم
کاربرد دارد ولی مانند سایر لنفوسیتها سیتوپالسم بیدانه و هسته یکقسمتی گرد یا بیضی دارند (نادرستی گزینۀ (.))3

 28 89 Bموارد دوم و سوم صحیح میباشند.
در ش�کل م�ورد نظر همانطور که مش�اهده میکنی�د (ال�ف)( ،ب) و (ج) به ترتیب مع�رف تیموس،
گرههای لنفی و مغز استخوان میباشند.
اول) نادرست است .بخش (الف) تیموس است که فقط جایگاه بالغ شدن لنفوسیتهای T
میباش�د و (ب) گرههای لنفی میباش�د .دقت کنید که لنفوس�یتها در هر قس�متی از محیط داخلی
میتوانند با آنتیژن برخورد کرده و فعال ش�وند | .دوم) درس�ت اس�ت .در زیست دهم خواندیم که مغز اس�تخوان ،طحال ،تیموس ،آپاندیس و گرههای لنفی اندامهایی از
دستگاه لنفی هستند که کار اصلی این دستگاه ،برگرداندن موادی است که از مویرگ خونی خارج شده است ولی دوباره باید به آن برگردد تا مقدار مواد پالسما تنظیم شود| .
سوم) درست است .هورمون اریتروپویتین که از کبد و کلیهها ترشح میشود روی یاخته بنیادی مغز استخوان برای تولید گویچه قرمز اثر میگذارد.
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 29 90 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که هر یاخته خونی که بیگانهخوار میکند ،لیزوزومها (نه لیزوزیم!) یا کافندهتنهای زیادی برای هضم دارد (قربون
خطای چش��م برم!) | ب) درس�ت اس�ت .گویچههای سفید که یاختههای دفاعی خون هستند میتوانند تراگذری کنند و از خون به آب میانبافتی بروند .همانطور که
بارها گفتیم به مجموعه خون ،لنف و آب میانابفیت ،محیط داخلی بدن میگوییم | .ج) نادرس�ت اس�ت .لنفوس�یتهای  Tکه از مغز اس�تخوان وارد خون شده و سپس وارد
تیموس میشوند ،انابلغاند و هنوز توانایی شناسایی عامل بیگانۀ اختصاصی را ندارند | .د) درست است .مقداری از لنفوسیتهای ابلغ چه  Tو چه  ،Bابتدا وارد خون شده
و س�پس وارد اندامهایی مثل لوزه ،آپاندیس ،طحال و ...میش�وند ولی هر لنفوس�یتی در ابتدا که بالغ ش�د ،باید وارد خون ش�ود | .ه) نادرست است .دقت کنید که یاخته
پادتنساز ،یاختههای  Bو  Tخاطره و  Tکشنده ،پس از برخورد لنفوسیتها با آنتیژن در هر قسمتی از محیط داخلی (نه در مغز استخوان) تولید میشوند.
 19 91 Bفقط مورد (ب) مربوط به ائوزینوفیل است که به تولید هیستامین برای گشاد کردن رگ نمیپردازد.

نکته در عفونتهای انگلی ائوزینوفیلها زیاد میشوند که قدرت تولید هیستامین ندارند .هیستامین از ماستوسیتهای آسیبدیده در التهاب که یاختۀ بیگانهخوار هستند
(درستی د) و بازوفیلهای خونی ترشح میشود (درستی الف) .ماستوسیتها در بخشهایی که با محیط در ارتباط هستند نیز به فراوانی وجود دارند (درستی ج) .این ماده
در هنگام حساسیت به همراه بازوفیلهای خون که سیتوپالسم با دانه تیره دارند ،ترشح میشود (دلیل کاملتر درستی عبارت (الف)).
 29 92 Aنوتروفیل یاختۀ چابک میباش�د که هس�ته چندقس�متی به همراه سیتوپالس�م با دانههایی روش�ن ریز با مواد دفاعی اندک دارد .این یاختهها دارای قدرت
بیگانهخواری هستند ولی لنفوسیت ،هسته تکقسمتی بیضی یا گرد به همراه سیتوپالسم بیدانه دارد و فاقد قدرت بیگانهخواری میباشد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .نوتروفی�ل و درش�تخوار ب�رای بیگانهخواری و ذرهخ�واری به آنزیمه�ای لیزوزومی نیاز دارن�د که این آنزیمها در ریزکیس�ههای
واکوئوله�ای گوارش�ی وج�ود دارن�د | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .در حساس�یتها ،بازوفی�ل خون�ی و ماستوس�یت غیرخون�ی ه�ر دو ب�ا تولی�د هیس�تامین مؤثرن�د| .
گزینۀ ( :)4درست است .هر دو قادر به بیگانهخواری (ذرهخواری) و حرکت آمیبیاند .دقت کنید که درشتخوارها ،حرکات ویژۀ خود برای بیگانهخواری را به صورت
حرکات آمیبی انجام میدهند .از طرفی نوتروفیلها عالوه بر اینکه برای عبور از رگ (تراگذری) ،برای بیگانهخواری نیز دارای حرکات آمیبی میباشند.
 19 93 Bفقط مورد (د) در فعالیت بیگانهخوارها نقش ندارد .دقت کنید که درش�تخوارها نوعی بیگانهخوار هس�تند ولی لیزوزیم در س�د اول دفاعی نقش دارد و اگر
میکروب را از بین ببرد دیگر آن میکروب وارد بدن نمیشود و به سد دوم که درشتخوار دارد نمیرسد.
الف) اینترفرون نوع  ،2پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی به همراه عوامل ش�یمیایی التهاب ،پس از عمل خود س�بب به کار افتادن درشتخوارها میشوند.
البته پس از عمل پروتئینهای مکمل نیز بیگانهخوارهای متعددی فعال میشوند | .ب) در التهاب ،هیستامین آزاد شده از ماستوسیتها در نهایت فعالیت بیگانهخوارها از
جمله درشتخوارها را میافزاید | .ج) خنثیسازی و به هم چسباندن میکروب همانند رسوب دادن آنتیژنهای محلول سبب افزایش بیگانهخواری درشتخوارها میشود.
 19 94 Bش�کل زیر در مورد فعالیت لنفوس�یت  Bدر برخورد با میکروبها میباش�د .از آنجا که یاختههای اولیه ،گیرنده آنتیژنی دارند ولی یاختههای حاصل از تکثیر
آنها بزرگتر ش�ده ولی گیرنده آنتیژنی ندارند میفهمیم که آنها یاخته پادتنس�از یا پالسموس�یت هستند و این شکل مربوط به عمل لنفوسیتهای  Bمیباشد .در این
شکل (الف) یاختههای پادتنساز هستند و (ب) یاختههای لنفوسیت  Bتکثیر یافته میباشند.
 -1از ﻣﯿﺎن ﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖﻫﺎ،
آن ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪة
آﻧﺘﯽژﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد ،ﺑﻪ
آﻧﺘﯽژن ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ B
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ )ب(
 -3ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎي
ﭘﺎدﺗﻦﺳﺎز ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ
و ﭘﺎدﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﯾﺎﺧﺘﮥ ﭘﺎدﺗﻦﺳﺎز )اﻟﻒ(

نکته

 -2ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺘﯽژن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

 -4ﭘﺎدﺗﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.

دقت کنید که هسته در لنفوسیتهای  Bاولیه و خاطره در مرکز یاخته قرار دارد ولی در پالسموسیتها در یک سمت یاخته میباشد و مرکزی نیست.

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .یاخته پادتنس�از برخالف لنفوس�یت  Bگیرنده آنتیژنی در غش�ا ندارد .البته بس�یار بس�یار دقت کنید که یاخته پادتنساز مانند
ه�ر یاخت�ه دیگ�ری گیرن��ده هورم��وین و … دارد ول�ی گیرنده آنیتژین ندارد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .ژنه�ای مختلف در هر یاخته هس�تهدار بدن وج�ود دارند| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .در ایمنی ثانویه هر دو عامل لنفوسیت  Bو یاخته پادتنساز مؤثرند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .لنفوسیت  Bبرخالف یاخته پادتنساز گیرنده
اختصاصی برای اتصال به آنتیژن خاص دارد.
 39 95 Bپروتئینهای مکمل و بیگانهخوارها عوامل دفاع غیراختصاصی هستند ولی عالوه بر سد دوم دفاعی ،در سد سوم دفاعی نیز به دفاع بدن کمک میکنند.
یاختۀ سرطانی میشود.
در سد دوم دفاعی بدن
توسط یاختۀ سالم لنفوسیتی کشنده طبیعی ترشح میشود.
با ایجاد منفذ سبب
یاختۀ آلوده به ویروس میشود.
توسط لنفوسیت  Tکشندۀ سالم ترشح میشود.
در سد سوم دفاعی بدن
پرفورین
تخریب در غشای
یاختۀ پیوند یافته میشود
همواره به همراه آنزیم مرگ برنامهریزی شده ترشح میشود.
(ویژۀ لنفوسیت )T
پروتئین مکمل

در سد دوم دفاعی بدن بهطور مستقل و در التهاب
در سد سوم دفاعی پس از متصل شدن به دم پادتنی که به آنتیژن وصل است

با تولید منفذ ،سبب تخریب غشای میکروب میشوند.

 39 96 Bگیرندههای آنتیژنی در لنفوسیت  Bو پادتنهای تولید شده توسط یاختههای پادتنساز
(پالسموسیت) ،همواره ساختار سهبعدی یکسانی دارند.
گزینۀ ( :)1پادتن میتواند از طریق دو گیرندۀ آنتیژنی خود ،به دو آنتیژن یکسان در
س�طح میکروبها یا به آنتیژنهای محلول مثل س�م میکروب یا ویروسها متصل شوند .از طرفی
دق�ت کنید که ممکن اس�ت ی�ک پادتن به دو آنتیژن مش�ابه از یک عامل بیگانه متصل ش�ود| .
گزینۀ ( :)2دق�ت کنی�د ک�ه هر پادتن به یک نوع آنتیژن وصل میش�ود ولی در س�طح یک عامل
بیگانه مثل باکتری ،ممکن اس�ت انواع مختلفی از آنتیژنها وجود داش�ته باشند که هرکدام توسط
پادتن خاصی شناسایی میشوند | .گزینۀ ( :)4هر پادتن ،دارای دو جایگاه اتصال آنتیژن است که هر دوی آنها به یک نوع آنتیژن مشابه متصل میشوند.
 49 97 Bس�د س�وم دفاعی بدن انسان دفاع اختصاصی است که به نوع عامل بیگانه بستگی دارد و لنفوسیتهای  Bو  Tدر این سد فعالیت میکنند چون هرکدام فقط
به یک نوع میکروب خاص واکنش نشان میدهند.

نکته

س�د (خط) اول دفاعی به هر عاملی اجازۀ ورود نمیدهد ولی خط دوم فقط بیگانه بودن را از ویژگی عمومی شناس�ایی میکند و خط س�وم به نوع هر عامل بیگانه
پاسخ میدهد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .لنفوس�یت  Bو  Tدر س�د س�وم مؤثرند ولی در س�د دوم دفاعی نیز لنفوس�یتهایی به نام یاخته کش��نده طبیعی وجود دارد| .

ً
گزینۀ ( :)2نادرست است .این گزینه خیلی نکتۀ انحرافی داره! حتما میدانید که دفاع اختصاصی فقط در مهرهداران دیده میشود که حاوی ستون مهرهها و طناب عصبی
پشتی میباشند ولی از طرفی بیمهرگان ،دفاع اختصاصی و ستون مهره ندارند .در حقیقت طناب عصبی شکمی برخی از آنها مثل حشرات ،درون ستون مهره قرار ندارد| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .لنفوسیت  Bنابالغ برخالف  Tنابالغ وارد خون نمیشود و در همان مغز استخوان که محل تولیدش میباشد ،بالغ و سپس وارد خون میشود| .
ً
ً
گزینۀ ( :)4درست است .اوال که پروتئین مکمل و اینترفرون در دفاع غیراختصاصی مؤثرند .ثانیا دقت کنید که عوامل خط دوم دفاعی مثل پروتئین مکمل و بیگانهخوارها
پس از فعالیت پادتنها و پرفورینها ،در سد سوم دفاعی نیز میتوانند به میکروب حمله کنند ولی عمل اختصاصی ندارند.
 39 98 Aفقط مورد (ج) صحیح تکمیل میکند .لنفوسیت  Bنابالغ در مغز استخوان ساخته شده و در همانجا بالغ میشود .پس اگر در جایی بهجز مغز استخوان دیده
شد دلیل غیرعادی بودن وضعیت است .لنفوسیتهای ابلغ از راه خون و لنف در بدن پخش هستند و لنفوسیت  Tنابالغ نیز از راه خون از مغز استخوان به تیموس میرود
(الزم به ذکر اس��ت که لنفوس��یتهای عملکننده همان پالسموس��یتها و  Tکشنده میباش��ند که در هر جایی از محیط داخلی بدن در اثر برخورد آنتیژن با لنفوسیت مولد
آنها ،ایجاد شدهاند).
 49 99 Bدقت کنید که در دفاع اختصایص ،هر لنفوس�یت ،با داش�تن یک نوع گیرندۀ آنیتژین خاص ،آنتیژن بیماریزا را شناس�ایی میکند ولی در خود انواعی گیرندۀ
دیگر مثل گیرندههای هورمونی را نیز دارد.

نکته دفاع اختصاصی که ویژۀ مهرهداران اس�ت ،رسانجام میکروبهایی که از س�د اول و دوم دفاع غیراختصاصی عبور کرده را به دام میاندازند (رد گزینۀ ( .))1دقت کنید که هر
لنفوسیت دفاع اختصاصی با داشتن گیرندۀ اختصاصی ،یک میکروب خاص را شناسایی میکند ولی یک میکروب میتواند تعداد زیادی آنتیژنهای متنوع داشته باشد (رد گزینۀ (.))2
ً
ً
نکته حتما به یاد دارید که کرم خاکی جانوری بیمهره با گردش خون بس�ته میباش�د که دفاع اختصاصی ندارد .البته هر جانور دارای دفاع اختصاصی ،قطعا مهرهدار و با
گردش خون بسته میباشد (رد گزینۀ (.))3
 41 100 Bش�کل پادتنی را نش�ان میدهد که به دو آنتیژن مخصوص خود متصل ش�ده اس�ت .این عمل در فعالیت لنفوسیت  Bدر برخورد با میکروب یا مواد آنتیژنی
محلول برای خنثیسازی یا رسوب دادن یا به هم چسباندن عوامل بیماریزا دیده میشود ولی تولید پرفورین و مرگ برنامهریزی شده ویژه عمل لنفوسیت  Tاست.

نکته

پادت�ن پ�س از اتص�ال به آنت�یژن میتواند از بخ�ش غیرگیرندۀ خود به پروتئین مکمل متصل ش�ود و موجب فعال ش�دن
پروتئینهای مکمل دیگر و ایجاد منفذ در غشای همان باکتری شود (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته

پروتئینهای مکمل و بیگانهخوارها به دم پادتنها متصل شده و فعال میشوند.

133

ینمیا
134

 31 101 Aدیگه بدن خودت رو باید بشناسی دکتر! جناغ در جلوی قفسۀ سینه و تیموس در پشت آن قرار دارد .از طرفی میدانید که پشت تیموس ،ابتدا نای و سپس
مری قرار دارد.

مجنپ لصف

 31 102 Aغدۀ تیموس در کودکان و نوزادان نقش مهمی در بلوغ لنفوسیت  Tدارد (نه بالغین!!) چون این غده از دوران کودکی شروع به تحلیل رفتن میکند.

گزینۀ ( :)1لنفوس�یت  Bنابال�غ در هم�ان مغ�ز اس�تخوان ک�ه س�اخته ش�د ،بال�غ نی�ز میش�ود و برخلاف  Tنابالغ در خ�ون فرد س�الم دیده نمیش�ود| .

گزینۀ ( :)2چون پس از دوران کودکی به تدریج از فعالیت تیموس کاسته میشود و اندازه آن تحلیل میرود ،بلوغ لنفوسیت  Tپس از این دوران به کندی صورت میگیرد| .

گزینۀ ( :)4لنفوسیتهای  Bو  Tاولیه و خاطره دارای گیرنده آنتیژنی هستند .در بین یاختههای دفاع اختصاصی ،فقط یاخته اپدتنساز ،گیرنده آنتیژنی ندارد.

 41 103 Bپادتنها پس از ترشح ،در محیط داخلی بدن وجود دارند و سبب نابودی یا بیاثر کردن میکروب در خون ،لنف و آب میانبافتی میشوند.
(محیط داخیل = خون  +لنف  +مایعات بینیاختهای)
گزینۀ ( :)1در برخورد آنتیژن با لنفوسیتی که گیرنده آن را ندارد ،آن لنفوسیت تحریک نمیشود و تکثیر نیز نمیشود.
از طریف برخورد لنفوسیت اب آنیتژن برای تولید اینرتفرون نیز بدون تکثیر صورت یمگیرد.

گزینۀ ( :)2با توجه به ش�کل مقابل مش�اهده میکنید که از هر یاخته لنفوس�یت  Bبالغ در اثر تقسیم میتواند دوتا یاخته پادتنساز
ً
ایجاد شود .البته قطعا در برخی تقسیمات ،یاختۀ لنفوسیت  Bخاطره نیز تولید میشود.
گزینۀ ( :)3پادتن از یاخته پادتنس�از بدون گیرنده آنتیژنی ترش�ح میش�ود که نام دیگر آن ،لنفوس�یت عملکننده میباش�د .این
یاختهها ،هستۀ گرد یا بیضی دارند ولی برخالف سایر لنفوسیتها ،در مرکز یاخته قرار ندارد(هستۀ آن در یک سمت یاخته است).
 11 104 Aفقط مورد (الف) صحیح است .پادتنها مولکولهایی پروتئینی و شبیه  Yهستند که هرکدام دو جایگاه برای اتصال به
یک نوع آنتیژن (پادگن) دارند.
دق�ت کنی�د ک�ه از این تعریف نباید فکر کنید ک�ه هر پادتن با هر جایگاه خود به یک آنتیژن از یک میکروب وصل میش�ود چون
ممکن است یک میکروب بزرگ باشد و تعداد زیادی آنتیژن سطحی مشابه یا متفاوت داشته باشد در این صورت توسط چند پادتن
احاطه میشود .باید توجه کنید که هر پادتن دو جایگاه اتصال برای متصل شدن به دو آنتیژن مشابه دارد.

نکته

از طرفی یک میکروب میتواند انواعی از آنتیژنها را در س�طح خود داش�ته باش�د .پس ممکن است چند پادتن مختلف به یک میکروب وصل شود ولی امکان ندارد
که چند پادتن مختلف به یک آنتیژن وصل شود (نادرستی ب).

نکته

در مورد عبارت (د) دقت کنید که گیرنده لنفوس�یتی ممکن اس�ت گیرنده هورمون  T3یا  T4باش�د و دلیل ندارد هر گیرندهای مربوط به

آنتیژن باشد .از طرفی وجود فقط دو جایگاه اتصال ،ویژۀ پادتن و عمل لنفوسیت  Bمیباشد نه هر لنفوسیتی! در مورد عبارت (ج) دقت کنید که
هر پادتن میتواند توسط دو جایگاه اتصال به دو باکتری یا عامل بیگانۀ مجاور هم نیز برخورد کند.
ً
 31 105 Bپادتنها یا مستقیما سبب یباثر کردن آنتیژن با راههای خنثیسازی ،به هم چسباندن و رسوب آنتیژن میشوند و یا با فعال کردن پروتئینهای مکمل ،سبب
انبودی عوامل بیگانه میشوند ولی در هر حالت در انتها فعالیت بیگانهخواری را زیاد میکنند .اگر در شکل کتاب دقت کنید ،یک پروتئین مکمل میتواند به دم دو پادتن
مجاور متصل شود (گزینههای ( )2( ،)1و ( )4در مورد ماکنیسم پادتنها در بیاثر کردن آنتیژنها میباشد).
 11 106 Cدر التهاب پیک ش�یمیایی حاصل از یاختههای مویرگی (سنگفرش��ی س��اده) و درش�تخوارهای بافتی سبب کش�اندن گویچههای سفید مثل نوتروفیل و
مونوسیت به ناحیه التهاب میشوند نه یاخته بیگانهخوار دندریتی!!!
گزینۀ ( :)2در التهاب یاختههای درشتخوار ،ماستوسیت آسیبدیده و دیواره مویرگها پیک شیمیایی ترشح میکنند (حتماً به یاد دارید که منشأ درشتخوارها
از یاختههای مونوس��یت در خون میباش��د که وارد بافت ش��دهاند) | .گزینۀ ( :)3تب س�بب کاهش فعالیت میکروبهای بدن میش�ود که طی آن فعالیت هیپوتاالموس
در باال بردن دمای بدن مؤثر اس�ت | .گزینۀ ( :)4اتصال پادتن (که منظور قس��مت اول این عبارت اس��ت) به آنتیژن در فعال کردن پروتئین مکمل و ایجاد شرایط برای
تولید منفذ در غشای میکروب مؤثر میباشد.
 11 107 Aدر ش�کل مقاب�ل (ال�ف)( ،ب) و (ج) ب�ه ترتیب گیرن�ده آنتیژنی ،پادت�ن و یاخته
پادتنس�از میباش�ند .همانطور که میدانید در اث�ر تحریک گیرنده آنتیژنی لنفوس�یت  Bبه
سرعت این یاختهها تکثیر شده و تمایز مییابند تا یاختههای پادتنساز تولید کنند.
در مورد رد گزینۀ ( )2بدانید که لنفوسیت  Tدر مبارزه با یاخته آلوده به ویروس
مؤث�ر اس�ت .در مورد رد گزین�ۀ ( )3دقت کنید که یاختۀ پادتنس�از گیرن�ده آنتیژنی ندارد و
ً
تحریک نمیشود .در مورد رد گزینۀ ( )4دقت کنید که تحریک گیرندۀ لنفوسیت  ،Bمستقیما
سبب تولید پادتن ترشحی نمیشود بلکه ابتدا پالسموسیت ایجاد میشود و در پی آن این یاخته
به تولید پادتن میپردازد.

21 108 B
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نکته

در مورد لنفوسیتها یک نکته بسیار ریز در کتاب درسی وجود دارد که باید به آن دقت کنید .لنفوسیتها را که میبینید نباید ناخودآگاه فقط به یاد دفاع اختصاصی
و لنفوس�یت  Bو  Tبیفتید چون نوعی لنفوس�یت به نام یاخته کش��نده طبیعی نیز وجود دارد که در دفاع غیراختصاصی نقش دارد و برای آنتیژن خاصی تکثیر یا تحریک
نمیش�ود .این لنفوس�یت ،عاملی دفاعی در خط دوم میباش�د و فقط بیگانه بودن آن عامل را مش�خص میکند ولی بین عوامل بیگانۀ مختلف با هم تمایزی قائل نمیشود
(یعنی پرفورین غیراختصاصی میسازد) (نادرستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( )1در مورد کل لنفوسیتها ،گزینۀ ( )3در مورد لنفوسیت  Bو گزینۀ ( )4در مورد لنفوسیتهای  Tمیباشند که مطلب ارائه شده در آنها صحیح میباشد.

31 109 A

ً
نکته مغز قرمز اس�تخوان محل س�اخت لنفوس�یتها و بس�یاری از یاختههای خونی دیگر میباش�د .حتما به یاد دارید که مغز اس�تخوان در بین تیغههای بافت اس�فنجی
استخوانهای مختلف وجود دارد .بافت اسفنجی در تنه استخوانهای دراز ،در داخلیترین قسمت قرار دارد ولی در دوسر استخوان دراز و استخوانهای پهن و … نیز این
بافت وجود دارد و بین صفحات و میلههای آن حفراتی پر از مغز قرمز استخوان وجود دارد (درستی گزینۀ (.))3

نکته

گزینۀ ( :)1مجرای هاورس مغز استخوان ندارد بلکه اعصاب و رگ خونی دارد | .گزینۀ ( :)2بین سیستمهای هاورس مغز قرمز استخوان نیست.
مغز زرد در مجرای میانی تنه استخوان دراز بالغین وجود دارد که در کمخونی شدید به مغز قرمز تبدیل میشود (نه مغز قرمز به زرد!) (نادرستی گزینۀ (.))4

 41 110 Bلنفوس�یتهای  Bو  Tعمل اختصاصى دارند و قدرت بیگانهخواری ندارند (نادرس�تی گزینۀ ( .))1در ضمن دقت کنید که این یاختهها اگر بهطور اختصاصی
ضد یک ویروس خاص به دفاع بپردازند ،دیگر فعالیت ضد س�رطانی ندارند (نادرس�تی گزینۀ ( .))2از طرفی این یاختهها در صورت آلوده ش�دن با هر ویروسی میتوانند
مثل هر یاختۀ دیگری به تولید اینترفرون نوع  1و دفاع غیراختصاصی به صورت عمومی و سریع بپردازند (نادرستی گزینۀ ( )3و درستی گزینۀ (.))4
 21 111 Cلنفوسیتهای  Bدر مغز استخوان و نوع  Tدر تیموس بالغ میشوند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در روش چس��باندن میکروبه��ا و رس��وب دادن آنتیژنه�ای محل�ول ،یک پادتن میتواند ب�ا دو آنتیژن یکس�ان از دو میکروب
مج�اور برخ�ورد کن�د | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .هر پادت�ن ،دو جایگاه اتصال ب�رای آنتیژنهای مش�ابه دارد که هر جای�گاه آن فقط به یک آنتیژن متصل میش�ود| .
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در روش رس�وب دادن آنتیژنهای محلول ،هر عامل بیگانه حداقل به دو پادتن متصل میش�ود .از طرفی یک میکروب میتواند آنتیژنهای
س�طحی متنوع داش�ته باش�د که هرکدام به یک پادتن خاص متصل میش�ود | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .پادتن میتواند توس�ط جایگاه اتصال آنتیژنی خود به غشای
میکروب که محل اتصال پروتئین مکمل میباشد برخورد کند ولی از سمت غیرآنتیژنی خود به پروتئین مکمل متصل میشود.
 31 112 Bدر یک فرایند کامل دفاع اختصاصی ،پادتنهای تولید شده یا پرفورینها در هربار برخورد با یک آنتیژن خاص ،مشابه حالتهای دیگر میباشد.
گزینۀ ( :)1در هم��ۂ برخورده�ای آنتیژن با لنفوس�یت  Bمیتواند یاخته خاطره تولید ش�ود | .گزینۀ ( :)2در دفاع اختصاص�ی ،برخورد دوم به بعد ،یاختههای
پادتنساز بیشتری نسبت به برخورد اول تولید میشوند و پاسخ سریعتری ایجاد میکند ولی دقت کنید که همواره عکسالعمل خط دفاع سوم یا اختصاصی در هر برخورد
آن از عکسالعمل خط دوم دفاعی ،سرعت کمتری دارد | .گزینۀ ( :)4در برخورد دوم سریعتر از برخورد اول آنتیژن شناسایی میشود.
31 113 B

نکته در برخورد دوم آنتیژن به  Bخاطره ،ابتدا گیرنده با س�اختار مش�ابه پادتن در س�طح لنفوسیت  Bخاطره تحریک میشود
ب).
(ج) .س�پس این یاخته به رسعت تقس�یم میش�ود و تعداد زیادی یاخته پادتنساز و کمی نیز  Bخاطره میسازد (الف
پس از آن یاخته پادتنس�از با تولید پادتن ،یا آن میکروب را غیرفعال میکند ،یا بیگانهخواری آن توس�ط درش�تخوار را آس�ان
میکن�د .دقت کنید که درش�تخوارها جزء دفاع غیراختصاصی هس�تند و هیچگاه بهطور اختصاص�ی فعالیت نمیکنند .پس
عبارت (د) را نباید در پاسخها در نظر بگیرید.
 31 114 Aاولی�ن و دومی�ن خط دفاعی بدن ،همان دفاع غیراختصاصی اس�ت که یاختههای گویچههای س�فید (یک نوع یاختۀ خون��ی) و یاختههای مژکدار مجاری
تنفسی در آن مؤثرند ولی در سد اول آن بافت پوشیش در اپیدرم و ترشحکننده غشای مخاطی برخالف هیستامین (در التهاب) وجود دارد که فضای بینیاختهای اندکی
دارد.
گزینۀ ( :)1در خط اول دفاعی گویچۀ قرمز ،س�فید و پالکت نقش�ی ندارند | .گزینۀ ( :)2در مجاری تنفس�ی یاختۀ مژکدار وجود دارد نه تاژکدار! | گزینۀ (:)4
هیستامین مربوط به التهاب و حساسیتها در خط دوم یا سوم دفاعی میباشد.
 41 115 Aسرم حاوی پادتن یعنی پروتئین دفاعی میباشد ولی چون فاقد آنتیژن است ،سبب تحریک دستگاه ایمنی و ایجاد یاختۀ خاطره نمیشود.
پالسمای بدون عوامل انعقادی است و پادتن آماده دارد.
حاوی آنتیژن است و سبب تولید پادتن میشود.
عدم تولید یاخته خاطره
ایمنی غیرفعال
سرم
ایمنی فعال ایجاد میکند که پالسموسیتها به تولید پادتن میپردازند.
واکسن
همواره غیردائمی
اغلب دائمی میباشد.
 11 116 Bبا تحریک گیرندههاى آنتىژنى لنفوس�یتهاى  ،Bاین یاختهها رش�د کرده و تقس�یم مىش�وند و تعدادى یاخته به نام یاخته پادتنس�از و یاخته  Bخاطره را به
وجود مىآورند ،یاختههای پادتنساز پادتن ترشح مىکنند تا کار درشتخوارها (یاخته غیرخونی) را در دفاع غیراختصاصی آسان کنند.

نکته

اینترفرون نوع  1میتواند از لنفوسیت  Tآلوده به ویروس ترشح شود ولی سبب افزایش فعالیت درشتخوارها نمیشود.

نکته

در مورد دلیل نادرستی گزینۀ ( )4دقت کنید که لنفوسیت  Tبرای تولید اینترفرونها نیازی به تکثیر ندارد.

ینمیا
136

 21 117 Aاینترفرون نوع  1در هر یاختۀ آلوده به ویروس�ی تولید میش�ود ولی نوع  2فقط توس�ط لنفوسیتهای  Tو یاختههای کشندۀ طبیعی تولید میشود .این یاختهها
ضد سرطان هستند و توانایی تولید پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده نیز دارند.
گزینههای ( )1و ( :)3در مورد لنفوسیت  Bنادرست است | .گزینۀ ( :)4پروتئین مکمل توسط لنفوسیتها تولید نمیشود.

مجنپ لصف

 11 118 Cفقط مورد (د) به درس�تی تکمیل میکند .دقت کنید که پادتنها با فعال کردن پروتئین مکمل س�بب انبودی عامل بیگانه میش�وند .از طرفی پروتئین مکمل
روی غش�ای باکتری اثر میکند ولی ویروس س�اختار یاختهای و غش�ا ندارد (نادرس�تی ب) .س�ایر عبارتها را بارها در مورد کار پادتنها بررسی کردهایم .دقت کنید که
فرایندهای خنثیسازی ،رسوب و به هم چسباندن عوامل بیگانه ،سبب یباثر شدن آنها شده تا توسط درشتخوارها بلعیده و نابود شوند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .ب�ه هم چس�باندن میکروب توس�ط پادتن ،س�بب بیاثر ش�دن عام�ل بیگانه میش�ود ولی ناب�ودی آنها ب�ا بیگانهخوارهاس�ت| .
ب) نادرس�ت اس�ت .پروتئین مکمل ضد باکتری اس�ت نه ویروس! | ج) نادرست است .پروتئین مکمل بهطور مستقیم و حتی بدون کمک به بیگانهخوارها ،با ایجاد منفذ
در غشای باکتری ،سبب نابودی آنها میشود | .د) درست است .رسوب آنتیژن سبب بیاثر شدن آنها میشود.
 21 119 Bش�کل ،پروتئین مکمل را نش�ان میدهد ک�ه در خط دوم دفاعی نقش دارد .البت�ه این پروتئینها برای
تکمی�ل ش�دن کار دفاع اختصاصی به عمل پادتنها نی�ز کمک میکنند .البته تا یادم نرفت�ه بگم که این عوامل در
التهاب نیز دخالت دارند.
گزینۀ ( :)1پروتئی�ن مکم�ل در مغ�ز اس�تخوان تولی�د نمیش�ود | .گزینۀ ( :)3پروتئی�ن مکمل قدرت
بیگانهخواری و ایجاد رشتۀ سیتوپالسمی ندارد.

نکته

پروتئینهای مکمل در یک فرد سالم نیز به صورت غیرفعال در خون وجود دارند (نادرستی گزینۀ (.))4

 41 120 Aایجاد منفذ در یاخته بیگانه محصول فعالیت پرفورینها یا پروتئینهای مکمل میباش�د و ربطی به رس�وب دادن آنتیژنهای محلول توسط پادتن ندارد .سایر
موارد مانند خنثیسازی میکروبها ،به هم چسباندن آنها و یا فعال کردن پروتئین مکمل ،سبب فعالسازی بیگانهخوارها و آنزیمهای لیزوزومی درون آنها میشود.
 21 121 Bاز آنجا که نوتروفیل در دفاع غیراختصاصی عمل میکند فاقد گیرندۀ آنتیژنی اختصاصی میباشد ولی نمیتوان گفت هیچ گیرندۀ پروتئینی دیگری در سطح
آن یافت نمیش�ود (نادرس�تی گزینۀ ( .))1پادتن در خون ،لنف و آب میانبافتی یعنی در هر قس�متی از محیط داخلی وجود دارد (درس�تی گزینۀ ( .))2یاختۀ پرفورینساز
میتواند لنفوسیت  Tبا یک نوع گیرندۀ اختصاصی یا لنفوسیت کشندۀ طبیعی با انواع مختلف گیرنده باشد (نادرستی گزینۀ ( .))3یاخته پادتنساز ترشحکنندۀ پادتن است
که گیرندۀ آنتیژنی ندارد (نادرستی گزینۀ (.))4

نکته

کتاب درسی ،پادگن یا آنتیژن را مخصوص تحریک لنفوسیتهای  Bو  Tمیداند و گیرندۀ سطحی آنها را گیرندۀ آنتیژنی مینامند.
ً
 21 122 Aپادتن میتواند به آنتیژنهای خارجی که مثال در باکتری وجود دارد متصل ش�ود همچنین پروتئینهای مکمل نیز در غش�ای میکروبها از جمله باکتریها
میتوانند منفذ ایجاد نمایند .دقت کنید که پرفورین روی میکروب اثر ندارد بلکه روی یاختۀ سرطانی ،پیوند شده یا آلوده به ویروس مؤثر است.
 21 123 Bلنفوسیتهای  Tکه در تیموس (محل تولید هورمون تیموسین در پشت جناغ) بالغ میشوند ،در مبارزه با یاختههای سرطانی ،یاختههای آلوده به ویروس،
یاخته تغییر یافته خودی در بیماریهای خودایمنی و بافت پیوند زده ش�ده دخالت دارند ولی فقط لنفوس��یت  Tکش��نده (نادرستی گزینۀ ( ))4حاصل از آنها قدرت تولید
پرفورین و آنزیم برنامهریزی شده مرگ یاختهای دارد .از طرفی لنفوسیتهای  Bدر مغز قرمز استخوان در حفرات بین میلهها و صفحات تولید میشوند که بر علیه یاختۀ
آلوده به ویروس فعالیتی ندارند (دقت کنید که مجرای میانی استخوان دراز ،مغز زرد دارد نه قرمز!) (نادرستی گزینههای ( )1و (.))3
 31 124 Cموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .لنفوسیت  Bابتدا طی تقسیم به یاخته پادتنساز تبدیل شده که قدرت ساخت و ترشح پادتن دارد| .
ب) درس�ت اس�ت .پادزهر س�م مار ،س�رمی اس�ت که حاوی پادتنهایی برای خنثی کردن س�م مار میباش�د | .ج) درس�ت اس�ت.
با توجه به شکل مقابل پادتن میتواند از جایگاه اتصال خود به غشای میکروب و از طرف دم خود به پروتئینهای مکمل و بیگانهخوارها
متص�ل ش�ود | .د) نادرس�ت اس�ت .در روشهای رس�وب دادن آنتیژنه�ای محلول و به هم چس�باندن میکروبه�ا برخالف روش
خنثیس�ازی میکروبها ،یک پادتن میتواند به دو عامل بیماریزای مجاور هم برخورد کند(در خنثیس��ازی  ،هر پادتن فقط به دو
آنتیژن یک میکروب متصل میشود).

نکته

با توجه به شکل مقابل دقت کنید که:
 )1پادتن میتواند همزمان به دو آنتیژن و پروتئین مکمل متصل شود.
 )2پروتئین مکمل نمیتواند همزمان هم به پادتن و هم به غشای میکروب متصل شود.

 31 125 Cهمۀ موارد نادرست میباشند.

نکته

(برای رفع ابهام) کتاب درسی واژۀ «آنیتژن یا اپدگن» و گیرندۀ آنها را برای لنفوسیتهای  Bو  Tبه کار برده است ولی از طرفی در قسمت دفاع غیراختصاصی
ً
بیمهرگان هم واژۀ پادگن را برای مگس میوه به کار برده است که فاقد لنفوسیت  Bو  Tمیباشد .کال پادگن یا آنتیژن ،مولکولی است که سبب تحریک دستگاه ایمنی شود.
ال�ف) ه�ر پادت�ن ب�ه دو آنت�یژن یکس��ان میتوان�د متصل ش�ود چ�ون دو جای�گاه اتصال آنتیژن�ی مش�ابه دارد| .

ً
ب) اینکه پادتن به آنتیژنهای یک میکروب بچسبد یا چند میکروب بستگی به مکانیسم اثر پادتن دارد مثال در روش خنیثسازی،
هر پادتن به آنتیژنهای یک میکروب میچسبد ولی در به هم چسباندن و رسوب دادن میتواند به پادگنهای دو میکروب مجاور
هم متصل ش�ود | .ج) هر پادتن حداکثر به دو باکتری مجاور متصل میش�ود | .د) پادتن از س�مت گیرنده آنتیژنی (پادگنی) به
غشای میکروب برخورد میکند.

 21 126 Bفقط مورد (ب) نادرست میباشد.
در بیماریهای ویروسی ،پادتن به خود ویروس ولی پرفورین به یاخته آلوده به ویروس حمله میکند (درستی الف).
عامل بیماری آنفلوانزای پرندگان ،نوعی ویروس میباشد که به شش انسان نیز حمله کرده و یاختۀ آلوده به ویروس ،سبب تولید اینترفرون نوع  1میشود (درستی ج).
این ویروس ،سبب فعالیت بیش از حد سیستم ایمنی و تولید انبوه و زیاد لنفوسیت  Tمیشود (درستی د).

نکته این ویروس در پرندگان و سایر گونهها از جمله انسان (نه فقط گونه انسان) بیماریزایی میکند و چون به ششها حمله میکند میتواند سبب تولید اینترفرون نوع 1
از یاخت�ۀ آلوده به ویروس ش�ود ولی لنفوس�یت  Tس�الم این افراد در مقابل یاختۀ آلوده به وی�روس به تولید پرفورین و آنزیم مرگ برنامهری�زی میپردازد .دقت کنید که
اینترفرون نوع  2در مقابله با یاختۀ سرطانی ایجاد میشود (نه آلوده به ویروس!).
 11 127 Bگیرندههای آنتیژنی لنفوسیت  Bدر نهایت با تولید یاخته پادتنساز سبب تولید و ترشح پروتئینهای Yمانندی به نام پادتن میشوند که به روشهای مختلفی
سبب بیاثر یا نابودی آنتیژنها یا میکروبها میشوند.
گزینۀ ( :)2لنفوس�یت  Bض�د س�رطان نمیباش�د | .گزینۀ ( :)3پادت�ن ب�ا آنت�یژن محل�ول ویروس برخ�ورد میکن�د | .گزینۀ ( :)4در صورت آلوده ش�دن
لنفوسیت  Tبه ویروس ،این یاخته اینترفرون نوع  1میسازد ولی در دفاع اختصاصی بهطور اختصاصی ضد سرطان یا ویروس فعالیت دارد.
 41 128 Aیاختههای  Tکشنده با ترشح پرفورین سبب مرگ یاختههای آلوده به ویروس که اینترفرون ترشح میکنند ،میشوند.

نکته

ایمنی حاصل از لنفوسیت  Tسبب مرگ یاخته سرطانی یا آلوده به ویروس میشود .از طرفی خود این لنفوسیتها در مقابله با سرطان میتوانند اینترفرون نوع  2ایجاد کنند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .بیگانهخوارهایی که سبب تجزیۀ گویچههای قرمز پیر و فرسوده میشوند ،از مونوسیت تکهستهای منشأ میگیرند| .

41 129 B
گزینۀ ( :)2نادرست است .مونوسیتها و لنفوسیتها گویچههای سفید تک هستهای هستند که همگی در مغز استخوان تولید میشوند که اولی فقط در دفاع غیراختصاصی
ولی دومی هم در دفاع غیراختصاصی (لنفوس��یت کش��نده طبیعی) و هم اختصاصی (لنفوس��یت  Bو  )Tنقش دارند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .درشتخوارهایی که در
دفاع غیراختصاصی نقش دارند ،هسته یکقسمتی دارند | .گزینۀ ( :)4درست است .مادۀ مخاطی از بافت پوشیش که فضای بینیاختهای اندک دارند ،ترشح میشوند.

 31 130 Cدقت کنید در پاسخ ایمنی اولیه ،آنتیژن برای نخستینبار با لنفوسیتها برخورد میکند .در نتیجه در پاسخ ایمنی اولیه ،یاختههای خاطره نقشی ندارند ،بلکه
یاختههای خاطره در پاسخ ایمنی ثانویه مؤثر هستند.
گزینۀ ( :)1فعالی�ت لنفوس�یتهای  Bو دیگ�ر لنفوس�یتهای  Tبه کمک لنفوس�یت  Tکمککننده انجام میش�ود | .گزینۀ ( :)2یاختهه�ای دندریتی با ارائۀ
آنتیژن به یاختههای ایمنی غیرفعال در گرۀ لنفی باعث فعال شدن این یاختهها و در نتیجه باعث مقابلۀ آنها با عوامل بیگانه میشوند | .گزینۀ ( :)4پادتنها با اتصال به
آنتیژنهای سطح ویروسها میتوانند باعث تسهیل بیگانهخواری ویروسها شوند.
31 131 B
یاختههای تولیدکننده پرفورین

همواره پرفورین را با آنزیم مرگ برنامهریزی و با ریزکیسۀ مشترک تولید و برونرانی میکنند.
لنفوسیت کشنده طبیعی
لنفوسیت  Tکشنده

در خط دوم دفاع غیراختصاصی کاربرد دارد.
غشای انواع مختلفی یاختههای آلوده به ویروس را از بین میبرد.
در خط سوم دفاعی یا دفاع اختصاصی کاربرد دارد.
غشای یک نوع یاخته آلوده به ویروس خاص را از بین میبرد.

نکته

پرفورینهای مترشحه از یاختۀ کشندۀ طبیعی به صورت غیراختصاصی هستند ولی آنها که توسط لنفوسیت  Tایجاد شدهاند ،اختصاصی میباشند.

نکته

ویروسها ساختار یاختهای ،غشا ،سوختوساز و ریبوزوم ندارند (نادرستی گزینههای ( )1و (.))4

 21 132 Bدر نمودار مقابل اگر خوب دقت کنید متوجه میشوید که:
 )1حدود دو هفته بعد از اولین برخورد بدن با میکروب ،پاس�خ ایمنی اختصاصی اولیه به حداکثر مقدار
خود میرسد.
 )2ح�دود دو هفت��ه بع�د از دومین برخ�ورد همان میکروب به بدن پاس�خ ایمنی اثنوی��ه به حداکثر خود
میرسد و مقدار و سرعت تولید پادتنها و سایر عوامل دفاعی بسیار شدیدتر میباشد.
 )3در هفته اول از نخستین برخورد دفاع اختصاصی بدن با میکروب ،پاسخ اولیهای ایجاد نمیشود ولی
در برخورد ثانویه ،از همان هفته اول ترشح عوامل دفاعی زیاد میشود.
نخست یاختههای خاطره با آنتیژن ،یعنی
 11 133 Aسؤال در مورد عمل لنفوسیتهای  Bمیباشد که محل تولید و بلوغ آن در مغز استخوان است .دقت کنید! برخورد
ِ
بار دومی اس�ت که آنتیژن وارد بدن ش�ده اس�ت؛ یادتون باش�ه که یاخته خاطره یک یاختۀ عملکننده نمیباش�د و پادتن یا پرفورینی ترشح نمیکند .این یاخته پادتنساز
(پالسموسیت) یا  Tکشنده هستند که به ترتیب پادتن و پرفورین میسازند و ترشح میکنند.
گزینۀ ( :)2یاختههای  Bخاطره در دومین تهاجم آنتیژنها رش�د میکنند و تقس�یم میشوند (یاختههای پادتنساز در مرحلۀ  G0باقی میمانند و تقسیم
نمیشوند) | .گزینۀ ( :)3پرفورین در عمل لنفوسیت  Tنقش دارد نه  | !Bگزینۀ ( :)4یاختههای خاطره در برخورد با همان آنتیژن (برخورد شده بار اول) تعداد زیادی
یاخته پادتنساز تولید میکنند.

ً
(الک پادتن ،نوعی یاخته نیست که با میتوز در بدن بماند بلکه پروتئینی است که پس از مدتی از بین میرود).
 31 134 Bانتقال پادتن از مادر به جنین ایمنی غیرفعال و موقتی است
ً
گزینۀ ( :)1ایمنیهای حاصل از واکس�ن و س�رم به دلیل شرکت داشتن پادتن ،اختصایص هس�تند | .گزینۀ ( :)2فرد مبتال به بیماریهای واگیر معموال نسبت
ب�ه مبتلا ش�دن به بیم�اری ایمنی پیدا میکند | .گزینۀ ( :)4تش�خیص یاختههای خ�ودی از یاختههای بیگانه ،گاهی مطلوب نیس�ت همانند پیوند زدن ی�ا دفاع در برابر
میکروبهای مفید در سطح پوست.
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 41 135 Bاگر به شکل زیر توجه کنید به راحتی به گزینۀ ( )4میرسید .در این شکل لنفوسیتهای غیرفعال همان لنفوسیتهای  Bیا  Tبالغ هستند که در برخورد اولیه
ب�ا میک�روب به لنفوس�یتهای خاط�ره دارای قدرت حافظه ( Bیا  )Tو از طرفی به لنفوس�یتهای عملکننده با قابلیت ترش�ح پادتن یا پرفورین تبدیل میش�وند .این
لنفوس�یتهای عملکننده همان یاختههای پادتنس�از یا لنفوس�یتهای  Tکش�نده میباش�ند که ق�درت تولید پادتن ی�ا پرفورین را دارند .در برخ�ورد ثانویه میکروب به
لنفوسیتهای خاطره دوباره یاختههای خاطره و لنفوسیتهای عملکننده بیشتر تولید میشود.

مجنپ لصف

انواع لنفوسیت
دفاع اختصاصی

محل تولید

گیرندۀ
پادگن

تقسیم

تولید پادتن قدرت شناسایی عمر
یا پرفورین عامل بیگانه طوالنی

نابالغ  Bو T

مغز استخوان

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مغز استخوان
غیرفعال بالغ  Bو T
و تیموس

دارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

بالغ فعال  Bو T

محیط داخلی

دارد

دارد

ندارد

دارد

ندارد

عملکنندۀ
پالسموسیتی

محیط داخلی

ندارد

ندارد

پادتن

ندارد

ندارد

عملکننده
( Tکشنده)

محیط داخلی

دارد

ندارد

پرفورین

دارد

ندارد

خاطرۀ  Bو T

محیط داخلی

دارد

دارد

ندارد

دارد

دارد

6
لنفوسیت  Bبالغ
+
برخورد اولیه به
آنتیژن
لنفوسیت  Tبالغ
+
برخورد اولیه به
آنتیژن

یاخته پادتنساز (لنفوسیت  Bعملکننده)

ابتدا تقسیم میشود
 Bخاطره

 Tکشنده (لنفوسیت عملکننده)

ابتدا تقسیم میشود

غیرفعال

تقسیم شده

مقدار زیادی پالسموسیت و پادتن ایجاد میکند.
 Bخاطره میسازد.

پرفورین اختصاصی و آنزیم مرگ برنامهریزی شده میسازد.
درشتخوار را فعال میکند.

 Tخاطره  +در برخورد دوم با همان آنتیژن

31 136 A

انواع ایمنی

در برخورد ثانویه با همان آنتیژن

هستۀ مرکزی ندارد.
گیرندۀ آنتیژنی ندارد.
پادتن سمی میسازد.

پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده زیادی میسازد.
 Tخاطره میسازد.

مدت زمان ایمنی در بدن موقتی است.
مثل سرم میباشد و برای درمان استفاده میشود.
پادتنهای خاصی وارد بدن میشود (نادرستی گزینۀ ( )2و (.))4
دائمی نمیباشد و کوتاهمدت است.
یاخته خاطره در بدن ایجاد منیشود.

فعال (واکسن)

ً
مدت زمان ایمنی در بدن تقریبا دائمی است.
مثل واکسن میباشد که واکسن برای پیشگیری به کار میرود.
آنتیژن ضعیف یا کشته شده وارد بدن میشود (نادرستی گزینۀ (.))1
سیستم ایمنی را تحریک کرده و یاخته خاطره ساخته میشود.
اغلب دائمی و درازمدت میباشد.

 31 137 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت میباش�ند .یاختههای  Tکش�نده به یاختههای آلوده به ویروس مثل عامل  ،HIVآنفلوانزای پرندگان ،یاختههای عضو پیوند
ش�ده و یاختهه�ای س�رطانی حمل�ه میکنند و با تولی�د پروتئینی خاص به نام پرفورین ،منافذی در غش�ای ای�ن یاختهها به وجود میآورند و موجب مرگ آنها میش�وند
(نادرستی الف و د) .از طرفی پروتئینهای مکمل نیز در برخورد با میکروب که اغلب باکتری است مثل عامل بیماری سل و کزاز ،فعال شده و در نهایت در غشای آنها
منافذی ایجاد میکنند و س�بب مرگ آنها میش�وند (نادرس�تی ج) .دقت کنید که اینترفرون نوع  1س�بب مقاوم ش�دن یاختههای س�الم و آلوده به ویروس میش�ود.
ً
مثال عامل بیماری ایدز ویروس است که روی آن منفذ نمیتوان ایجاد کرد چون غشا ندارد .پس بهطور خالصه ،اینترفرون منفذ ایجاد نمیکند ولی پرفورین و پروتئینهای
مکمل منفذ ایجاد میکنند (درستی ب).
 21 138 Aمنظور س�ؤال یاختههای س�رطانی میباش�ند که تنظیم تقسیم آنها مختل شده است .بیشتر آنها توسط لنفوسیت  Tو کشندۀ طبیعی و در آخر درشتخوارها
نابود میشوند .در فصل  6میخوانیم که اشکال در پروتئینهای وارسی ،یاخته سرطانی ایجاد میکند .دقت کنید که در متن تست گفته کدام یاختهها! پس نباید واژههایی
مثل پادتن یا پروتئین مکمل را انتخاب کنید.

 11 139 Cکبد و طحال دو اندام واقع شده در زیر دیافراگم هستند که دارای درشتخوارها یا درشتخوارهایی برای از بین بردن گویچههای قرمز پیر و فرسوده میباشند.
هر دو اندام کبد و طحال به ترتیب در سمت راست و چپ حفرۀ شکمی در زیر دیافراگم واقع شدهاند.
گزینۀ ( :)2یاخته بیگانهخوار دندرییت منشأ مونوسیتی دارد که مونوسیت نیز نوعی یاخته خونی بدون سیتوپالسم دانهدار میباشد | .گزینۀ ( :)3ماستوسیت،
بیگانهخواری با قدرت تولید هیس�تامین میباش�د که به کمک بازوفیلها در حساس�یتها نقش دارد (به یاد دارید که حساسیتها در اثر از بین رفتن تحمل ایمنی به یک
عامل بیاثر ایجاد میش��وند) | .گزینۀ ( :)4نوتروفیلها که بیگانهخوار حاوی دانه روش��ن ریز میباش�ند در بخشهای مربوط به التهاب ،بیگانهخواری و گویچههای سفید
دفاع غیراختصاصی نقش مهمی دارند.
 11 140 Bلنفوس�یت  Bدر یاخته بنیادی در مغز اس��تخوان ولی لنفوس�یت  Tدر تیموس بالغ میش�وند و در آنجا قدرت ش�ناخت یک نوع آنتیژن بیگانه را از انواع دیگر
پیدا میکنند.

نکته هورمون اریرتوپویتین پس از تولید در کبد و کلیهها ،روی مغز استخوان اثر میگذارد تا روند تولید و مقدار گویچۀ قرمز خون را تنظیم کند .از طرفی تیموس نیز محل
تولید هورمون تیموسین میباشد که در پشت استخوان جناغ و جلوی نای وجود دارد.
گزینۀ ( :)2برعک�س معرف�ی ش�ده اس�ت | .گزینۀ ( :)3تیم�وس در باف�ت اس�تخوانی نیس�ت | .گزینۀ ( :)4مغز اس�تخوان محل هدف اریتروپویتین اس�ت
نه محل تولید!
ً
 31 141 Bیاختههای س�رطانی و آلوده به ویروس معموال توس�ط لنفوسیتهای  Tو عوامل مرتبط با آنها از بین میروند .در این دفاع لنفوسیت  Tاولیه غیرفعال بالغ به
آنت�یژن برخ�ورد میکند و س�بب تولید لنفوس�یت عملکننده یا  Tکش�نده میش�ود .این یاخته به آنتیژن برخورد کرده و س�بب تولید و ترش�ح پرفوری�ن و آنزیم مرگ
برنامهریزی شده میشود .سپس در انتها پروتئین پرفورین سبب برخورد به غشا و ایجاد منافذ در آنها میشود و سپس آنزیم مرگ برنامهریزی بدون صرف انرژی وارد
یاختۀ آلوده یا غیرعادی میشود.

نکته

در صورت سؤال آخرین یاخته برخوردکننده به یاخته آلوده به ویروس را خواسته است که لنفوسیت  Tکشنده با منشأ لنفوئیدی میباشد ولی آخرین عامل برخوردکننده
ً
با آنتیژن همان پرفورین است که ساختار یاختهای ندارد .از طرفی دقت کنید که عوامل دفاع اختصاصی را خواسته است چون حتما میدانید که در نهایت درشتخوارها
سبب جمعآوری همۀ این آتوآشغالها در جایجای بدن میشوند.

 31 142 Bمنظور سؤال لنفوسیتهای  T ،Bاولیه و خاطره میباشد.
گزینۀ ( :)1فقط لنفوسیتهای  Bاولیه در محلی که یاختههای بنیادی مغز قرمز استخوان وجود دارد بالغ میشود | .گزینۀ ( :)2دقت کنید همۀ لنفوسیتها در
اندامهای لنفی طحال ،آپاندیس و یا گرههای لنفی نیستند ،بلکه گروهی در خون و گروهی دیگر نیز ممکن است در اندامهای لنفی دیگر مانند مغز استخوان یافت شوند| .
گزینۀ ( :)4لنفوسیت  Tاولیه قبل از بلوغ وارد جریان خون شده و به تیموس میرود .تیموس در پشت استخوان جناغ و جلوی نای قرار دارد.
 21 143 Cموارد (الف) و (ج) درست هستند.
الف) درست است .دقت کنید ،آپاندیس به عنوان یک اندام لنفی در انتهای رودۂ کور است .از طرفی ،روده نیز بافت پوششی استوانهای دارد ولی سؤال در مورد
انتهای رودۀ بزرگ یا راستروده است | .ب) نادرست است .درشتخوارها و پادتنها هر دو در گرههای لنفاوی درون لنف مستقرند (لنف قسمتی از مایعات بدن است)| .
ج) درس�ت اس�ت .یاخته پادتنس�از و یاختههای خاطرۀ  Bو  Tو  Tکش�نده ،گویچه س�فیدند ولی در مغز اس�تخوان س�اخته نش�دهاند | .د) نادرست اس�ت .جایگاه مرگ
گویچهه�ای قرم�ز ،مویرگه�ای باریک کبد و طحالاند که طحال به همراه آپاندیس ،تیموس ،لوزهها و مغز اس�تخوان ،از اندامهای لنفی میباش�ند | .ه) نادرس�ت اس�ت.
دقت کنید که گویچههای س�فید و گویچههای قرمز در مغز اس�تخوان س�اخته میشوند ولی کبد به همراه کلیهها ،در تنظیم تولید گویچه قرمز نقشی مؤثر با ترشح هورمون
اریتروپویتین دارد.
 21 144 Bعمل لنفوس�یتها در س�د س�وم دفاعی اختصاصی اس�ت که نوع عملکننده همان پالسموسیت یا  Tکشنده میباش�ند که به تولید پادتن یا پرفورین مبادرت
میکنند ولی توانایی ورود به مراحل تقسیم ندارند.
گزینۀ ( :)1فقط لنفوس�یت  Tکش�نده گیرندۀ پادگنی دارد و با آنتیژن خایص (نه هر آنتیژنی) برخورد میکند | .گزینۀ ( :)3لنفوس�یتهای عملکننده از
نوع پالسموسیت ،توانایی شناسایی میکروب را ندارند | .گزینۀ ( :)4لنفوسیتهای عملکننده قدرت تقسیم ندارند.
 31 145 Aقس�مت اول در مورد لنفوس�یتهای  Tبالغ ش�ده در تیموس و قس�مت دوم در مورد لنفوسیتهای  Bبالغ شده در مغز اس��تخوان میباشد و سؤال به مقایسۀ
آنها پرداخته است.
نکته در ه�ر دو ن�وع ایمن�ی با تولید پروتئینهای�ی به نام پادتن یا پرفورین ،میکروب و آنتیژن را در انتها شناس�ایی میکنند ولی ایمنی حاصل از لنفوس�یت  ،Tفاقد قدرت
شناس�ایی عامل کزاز که باکتری اس�ت ،میباش�د (رد گزینۀ ( )1و درس�تی گزینۀ ( .))3در ایمنی حاصل از لنفوس�یت  Tبرخالف پادتنهای لنفوس�یت  ،Bیاخته آلوده به
ویروس شناسایی میشود ،نه خود ویروس (رد گزینۀ ( .))2در ایمنی حاصل از لنفوسیت  ،Bیاخته پادتنساز گیرندۀ آنتیژنی ندارد و آنتیژن به دو عامل (گیرندۀ پادگنی
لنفوسیت  Bو پادتن) برخورد میکند.
 21 146 Bپرفورین ،پروتئین دفاعی آزاد ش�ده از یاخته  Tکش�نده اس�ت که در فرد سالم در پالسما محلول نیست و از طرفی هموگلوبین نیز پروتئین داخل گویچه قرمز
اس�ت و در حالت عادی و معمول در پالس�ما وجود ندارد .میدونم گیر دادید به آزاد ش�دن هموگلوبین به هنگام عبور گویچههای قرمز پیر از مویرگهای باریک کبد و
طحال ،باید خدمت انورتون عارض بشم که توی سؤال گفتم :بهطور معمول!!
گزینۀ ( :)1بیگانهخوارها جزء خط دفاعی اول غیراختصاصی نیستند .به عبارتی بیگانهخوارها جزء دومین خط دفاع غیر اختصاصی بدن هستند( .بازم تأکید
میکنم که خط دفاعی غیراختصاصی خود از دو قسمت سد اول و دوم تشکیل شده است | ).گزینۀ ( :)3پروتئینهای دفاعی زیادی در خون و لنف و مایع بینیاختهای هستند
ً
ً
که لزوما توسط یاخته پادتنساز ساخته نشدهاند و فقط پادتن توسط این یاخته ساخته میشود .مثال پروتئین مکمل را در نظر داشته باشید که در فرد سالم هم وجود دارد| .
گزینۀ ( :)4محل تکامل لنفوسیتهای  Tدرون غدۂ تیموس در جلوی نای و پشت جناغ است (غضروفهای نای به صورت Cمانند نعلاسبیشلک میباشند).
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 41 147 Bدر واکسن پادتنی وجود ندارد .بلکه آنتیژنهای درون واکسن سبب تولید یاخته خاطره و یاخته پادتنساز میشود.

مجنپ لصف

مراحل تولید و اثر واکسن:

 41 148 Cفقط مورد (ج) نادرست میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .عوامل دفاعی بدن در س�د دوم و س�وم دفاعی قدرت ش�ناخت یاخته خودی از بیگانه را دارد | .ب) درست است .در بین عوامل مؤثر
در خط دوم دفاعی ،فقط بیگانهخوارها در جایجای بدن وجود دارند | .ج) نادرس�ت اس�ت .مخاط لولههای گوارش�ی و تنفس�ی که در س��د اول دفاعی نقش دارند حاوی
یاختههای پوششی به هم فشرده به همراه یک الیه آستر پیوندی با فضای بینیاختهای میباشند .در این قسمت یاختههای پیوندی دارای فضای بینیاختهای زیاد هستند| .
د) درست است .ماده مخاطی مترشحه از مخاط ،مادهای چسبناک است که حاوی آنزیم لیزوزیم برای هضم دیواره اغلب باکتریها میباشد.
 31 149 Aمنظور س�ؤال پروتئینهای مکمل هس�تند که همانند پرفورین در ایجاد منفذ در غش��ای یاختۂ هدف نقش دارند .این مولکولها همواره در خون (محیط داخلی
بدن) وجود دارند و پس از فعال شدن به صورت دسته جمعی سبب ایجاد حلقه و منفذ در یاخته هدف شده و در نهایت فعالیت بیگانهخوارها را آسان میکنند.

 31 150 Bبر اساس نمودار کتاب درسی ،علت شدیدتر بودن و عمل سریعتر برخورد دوم

ب�ه دلیل تعداد بیش�تر یاختههای خاطره اس�ت (نه ب��ه دلیل قویتر ب��ودن آنتیژن

یا واکسن).
گزینۀ ( :)1اگ�ر دقت کنی�د غلظت پادتن ،پس از تزری�ق اول بعد از یک هفته
ش�روع ب�ه افزایش ک�رده و در انتهای هفتۀ دوم به مقدار ماکزیمم رس�یده و س�پس کاهش
مییاب�د ول�ی به مقدار اولیه و صفر نمیرس�د | .گزینۀ ( :)2دقت کنید که ایمنی ایجاد ش�ده
ً
توس�ط واکسن ،لزوما دائمی نیس�ت؛ به همین دلیل تزریق مکرر واکسن در برخی بیماریها
ضرورت دارد (در این عبارت به واژۀ «لزوماً» دقت کنید) | .گزینۀ ( :)4اگر کمی به نمودار
دق�ت کنی�د درمییابید که پس از هر بار ورود آنتیژن ،ابتدا غلظت پادتن افزایش و س�پس
کاهش مییابد.

 11 151 Aفقط مورد (الف) پاسخ است .تزریق سرم ،ایمنى غیرفعال میدهد چون پادتن و یاخته خاطرهای توسط بدن ساخته نشده است.
 31 152 Bلنفوس�یتهای عملکننده دفاع اختصاصی دو نوع هس�تند .یا پالسموس�یتهای پادتنس�از هس�تند که گیرندۀ آنتیژنی نداش�ته و به تولید پادتن ترش�حی
میپردازند یا لنفوسیت  Tکشنده میباشند که به تولید پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده میپردازند.
گزینۀ ( :)1لنفوس�یت خاطره عمل طوالنی دارد نه عملکنندهها! | گزینۀ ( :)2در مورد  Tکش�نده نادرس�ت اس�ت | .گزینۀ ( :)4پالسموس�یت پادتن را ترشح
میکند که شکل بیضی کشیده و هستۀ غیرمرکزی دارد.
 21 153 Aهورمون کورتیزول با تجزیۀ پروتئینها قند خون را افزایش میدهد .در طوالنیمدت میتواند س�بب س�رکوب سیستم ایمنی شود (این هورمون در پاسخ
دیرپا به تنشهای طوالنیمدت نیز مؤثر است).

گزینۀ ( :)1اپینفرین ،نوراپینفرین و آلدوسترون که فشار خون را باال میبرند ،بر فعالیت ایمنی مؤثر نیستند | .گزینۀ ( :)3اپینفرین و نوراپینفرین بر فعالیت
ایمنی مؤثر نیستند | .گزینۀ ( :)4لنفوسیت  Bدر مغز استخوان بالغ میشود ولی در پس زدن پیوند اثری ندارد.

 11 154 Bبیگانهخواری نوعی دفاع غیراختصاصی است پس بیگانهخوارها قدرت تشخیص یک نوع میکروب خاص از بین سایر عوامل بیگانه را ندارند.
گزینۀ ( :)2ه�ر لنفوس�یت  Bی�ا  Tی�ک ن�وع گیرن�ده آنتیژنی دارد ولی لنفوس�یت کش�نده طبیع�ی گیرندهه�ای مختلف در دف�اع غیراختصاص�ی دارد| .
گزینۀ ( :)3لنفوس�یت  Tتقس�یم میش�ود ولی در مغز اس�تخوان ساخته و در تیموس بالغ میشود | .گزینۀ ( :)4مونوسیت قادر اس�ت پس از دیاپدز اندازه یا ساختار خود را
تغییر دهد تا به درشتخوار یا یاخته دندریتی تبدیل شود.
 11 155 Cهمۀ موارد نادرست میباشند.

لنفوسیت  Tسالم قدرت ترشح پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده در دفاع اختصاصی و تولید اینترفرون نوع  2در دفاع غیراختصاصی دارد (راستی حتماً به یاد دارید

که هر یاختۀ آلوده به ویروس از جمله لنفوسیت  ،Tقدرت ترشح اینترفرون نوع  1نیز دارد).

ال�ف) نادرس�ت اس�ت .فعالی�ت لنفوس�یت  Tو پرفوری�ن برخ�لاف لنفوس�یتهای  Bو پادت�ن نمیتوان�د س�بب فع�ال ش�دن پروتئینه��ای مکمل ش�ود| .

ب) نادرست است .پرفورین برخالف آنزیم مرگ برنامهریزی شده و اینترفرونها قدرت ایجاد منفذ در غشای یاختۀ هدف را دارد | .ج) نادرست است .اینترفرون حاصل
از فعالیت لنفوسیتها سبب فعالیت بیگانهخوارها نمیشود | .د) نادرست است .اینترفرون نوع  1از یاختۀ آلوده به ویروس تولید میشود (نه سالم!).

 31 156 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح هستند .منظور از لنفوسیتهای عملکننده ،پالسموسیت و لنفوسیت  Tکشنده میباشد.

ال�ف) نادرس�ت اس�ت .دق�ت کنی�د این یاختهه�ا ،فقط در خط دفاعی س�وم یافت میش�وند و در س�ایر خط�وط (خ��ط اول و دوم) یافت نمیش�وند| .

ب) درست است .این یاختهها در بروز پاسخ ایمنی فعال (نوعی ایمنی اختصاصی) نقش دارند | .ج) درست است .فعالیت صحیح لنفوسیتهای  Bو  Tنیازمند عملکرد
لنفوسیتهای  Tکمککننده است | .د) درست است .طبق کتاب درسی ،لنفوسیتها در ساختار اندامهای لنفی همانند گرههای لنفی وجود دارند.
 41 157 Bدر  MSغش�ای یاختۀ عصبی تخریب نمیش�ود بلکه پوش�ش روی آن (میلین) آس�یب میبیند .از طرفی این اختالل در قمستهایی از میلینهای دستگاه
عصبی مرکزی رخ میدهد (نه هر قسمتی!).
7

خودایمنی :اختالل در دستگاه ایمنی

بیماریهای خودایمنی در اثر شناسایی نادرست بدن صورت میگیرد که به یاختههای سالم بدن حمله میکند و آنها را غیرخودی شناسایی میکند .مانند :دیابت نوع 1
(ضد یاختههای انسولینساز جزایر النگرهانس) و ( MSضد میلینهای مغز و نخاع (اعصاب مرکزی))
در  MSبا از بین رفتن تدریجی میلین (پوش�ش) دور برخی یاختههای عصبی در فعالیت یاختههای عصبی مغز و نخاع (دس�تگاه عصبی مرکزی) اختالل ایجاد میش�ود و بر
اس�اس محل و ش��دت تخریب میلین (نه غش�ای یاختۀ عصبی) ،عالئم مختلفی مثل اختالالت دید (تاری و دوبینی) و اختالالت حسی و حرکتی (راه رفتن) دارد MS .سبب
اختالل در ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با بقیه مناطق بدن میشود.
 41 158 Bگزینۀ ( )4خط کتابه دیگه!! اگه غلط زدی برو یه بار بخون برگرد !!!
میلی�ن اط�راف یاختهه�ای عصب�ی مغز و نخاع (مراک��ز نظارت بر اعمال بدن) م�ورد حمله عوامل دفاع�ی قرار میدهد.
رد گزینۀ ( :)1در بیم�اری،MS
ِ
در نتیجۀ از بین رفتن میلین ،بهطور مستقیم هدایت جهشی مختل میشود ،نه انتقال (چون هدایت سیر پیام عصبی در یک یاختۀ عصبی است ولی انتقال برای رفتن
پی��ام عصب��ی به یاخته دیگر اس��ت) | .رد گزینۀ ( :)2در  ،MSیاختههای پش�تیبان غیرعصبی از بافت عصبی از بین میرون�د | .رد گزینۀ ( :)3دقت کنید که در این بیماری،
س�امانۀ دفاعی بدن ،یاختۀ خودی را به عنوان یک عامل بیگانه تش�خیص میدهد و بر علیه آن پروتئین دفاعی میس�ازد .پس این یاخته را به غلط ،متأس�فانه تش�خیص
نادرست میدهد.
 21 159 Bدر لنفوس�یتها ،انواع اولیه و خاطره برخالف انواع عملکننده ( Tکش��نده و پالسموسیت) قدرت میتوز دارند ولی تولید پرفورین یا پادتن ویژۀ لنفوسیتهای
عملکننده است.
گزینههای ( )1و ( :)3بهجز لنفوس�یتهای عملکننده ،بقیۀ لنفوس�یتها قدرت تقس�یم دارند | .گزینۀ ( :)4لنفوسیتها همگی قدرت تولید اینترفرون دفاعی
نوع  1در هنگام آلوده شدن به ویروس دارند.
 41 160 Bدر پاس�خ اولیۀ ایمنی اختصاصی همانند پاس�خ ثانویۀ ایمنی اختصاصی ،تقسیم لنفوس�یتها و تولید لنفوسیتهای جدید را مشاهده میکنیم که گروهی از این
لنفوسیتها به پالسموسیت (لنفوسیت عملکننده) تمایز مییابند.
گزینۀ ( :)1دقت کنید درشتخوارها در خون یافت نمیشوند | .گزینۀ ( :)2دقت کنید سرعت بروز پاسخ در ایمنی غیراختصاصی سریعتر و زودتر است ،زیرا
طبق تیتر کتاب درسی ،پاسخهای دومین خط دفاعی ،واکنشهای عمومی اما سریع هستند | .گزینۀ ( :)3ممکن است عاملی که باعث بروز پاسخ ایمنی شود ،نوعی آنتیژن
بدون غشا یا بدون ساختار یاختهای باشد و در نتیجه پروتئینهای مکمل در مقابله با آن نقشی نداشته باشند.
 MS 31 161 Aبیماری خودایمنی است که میلین اعصاب مرکزی به تدریج از بین میرود ولی عمل ماستوسیتها و بازوفیلها در بیماریهای حساسیتی مهم میباشند.
(سایر گزینهها صحیح میباشند).

گزینۀ ( :)1فقط یاختههای انسولینساز آسیب میبینند | .گزینۀ ( :)2دیابت نوع  ،1خودایمنی و وابسته به انسولین است | .گزینۀ ( :)4در  ،MSیاختۀ پشتیبان
آسیب میبیند که از یاختههای بافت عصبی ولی به عنوان یاختۀ غیرعصبی است.

 41 162 Bهر یاختۀ بدن ،در صورت آلوده شدن به ویروس ،توانایی تولید اینترفرون نوع  1و فعالیت در دفاع غیراختصاصی را دارد.
گزینۀ ( :)1لنفوسیت  Tنابالغ در خون وجود دارد که در حال رفتن از مغز استخوان به تیموس برای بالغ شدن است | .گزینۀ ( :)2افزایش هورمون کورتیزول
با سرکوب دستگاه ایمنی سبب کاهش عالئم  MSمیشود | .گزینۀ ( :)3درشتخوارها در التهاب (پاسخ موضعی) نقش دارند.
( 21 163 Bالف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.

نکته

به عدم اپس��خ دس�تگاه ایمنی بدن در برابر عوامل خارجی ،تحمل ایمین میگویند که حساس�یتها س�بب کاهش تحمل ایمین میش�وند (عوامل داخلی در تعریف

تحمل ایمنی جایی ندارند).
ً
(الف)( ،ب) و (ج) درس�ت هس�تند .دس�تگاه ایمنی به همۀ مواد خارجی پاس�خ نمیدهد .مثال این دس�تگاه به حضور میکروبهای مفید دس�تگاه گوارش
(مثل معده) پاسخ نمیدهد | .د) نادرست است .تحمل ایمنی در حقیقت عدم اپسخ سیستم ایمنی به عوامل بیخطر خارجی است.
 41 164 Aدر حساسیتها ،تحمل ایمنی بدن کم میشود چون بدن به ماده بیضرر محیطی مثل دانه گرده پاسخ میدهد .در حقیقت ماده بیخطر به ماده حساسیتزا تبدیل
شده است .در این حالت ماستوسیتهای غیرخونی و بازوفیلهای خونی دانهدار هیستامین ترشح میکنند که سبب عالئم حساسیت مثل آبریزش بینی و قرمزی میشود.
 31 165 Bفعال شدن یاختههای ایمنی در گره لنفی ،در اثر برخورد با میکروبهایی است که یاخته بیگانهخوار دندریتی با خود حمل و وارد رگ و گرۀ لنفی کرده است.
اما منظور سؤال ابزوفیلها و ماستوسیتها میباشند که در حساسیتها هیستامین ترشح میکنند.

نکته

ماستوسیتها قدرت بیگانهخواری دارند و در بخشهایی از بدن قرار دارند که با محیط بیرون (پوست و مخاط) در ارتباط هستند (نادرستی گزینۀ ( )1و (.))2

نکته بازوفیل ،یاخته خونی با هس�ته دوقس�متی روی هم افتاده و سیتوپالس�می با دانههای تیره میباشد که قادر به ترشح هیستامین و هپارین میباشد .هپارین مترشحه از
آنها ضد انعقاد خون است و از فعالیت ترومبین و ایجاد لخته جلوگیری میکند.

141

ینمیا
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 21 166 Bموارد (ب) و (د) از ویژگی ماستوسیتها نمیباشد .منظور سؤال یاخته بیگانهخواری است که در حساسیت نقش دارد چون در حساسیتها تحمل ایمنی بدن کاهش
مییابد .در این س�ؤال باید به ویژگیهای ماستوس�یتها دقت کنیم که بیگانهخوار بوده و با ترش�ح هیس�تامین ،گش�ادی و نفوذپذیری رگهای خونی را در بدن زیاد میکنند.
دقت کنید که این عمل هیستامین در التهاب ،به خروج همۀ مواد از جمله پروتئین مکمل از خون کمک میکند (پس موارد (الف) و (ج) از ویژگیهای ماستوسیت میباشند).
مورد (ب) ویژگی بازوفیل است نه ماستوسیت! و مورد (د) ویژگی درشتخوارهای موجود در کبد و طحال است.

مجنپ لصف

 41 167 Aمتن س�ؤال در مورد لنفوس�یت  Bمیباش�د که در مغز استخوان س�اخته و بالغ میشود .برخورد آنتیژن به گیرنده لنفوس�یت  Bسبب رشد ،تکثیر و تمایز آن
میش�ود ولی هر لنفوس�یت  Bیا  Tیک نوع گیرنده آنیتژین دارد (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( .))2دقت کنید که لنفوسیت  Bقدرت تولید پروتئین مکمل و پرفورین برای
س�وراخ کردن غش�ای میکروب ندارد (نادرس�تی گزینۀ (( ))3شاید در ناگه اول بگید که خب پالسموس��یت هم نوعی لنفوسیت  Bاست که قدرت تقسیم ندارد ،چرا گزینۀ ()4
باید جواب باشد؟ ولی دقت کنید که پالسموسیت گیرندۀ آنتیژنی ندارد که در متن سؤال فرض شده است).
 41 168 Bمنظور سؤال خط دوم دفاعی در دفاع غیراختصاصی است .دقت کنید که تولید اینترفرون نوع  1در خط دوم دفاعی از یاخته آلوده به ویروس دیده میشود.
ً
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .دق�ت کنی�د که گویچههای س�فید کال یک نوع از انواع یاختههای خونی محس�وب میش�وند که در این دف�اع نقش دارند ولی
گویچههای قرمز و پالکت که انواع دیگر هس�تند در دفاع نقش�ی ندارند (البته کتاب زیس��ت دهم ،گردهها یا پالکتها را قطعاتی از یاختۀ خونی میداند) | .گزینۀ (:)2
نادرس�ت اس�ت .لیزوزیم در خط اول دفاعی مؤثر اس�ت نه دوم! | گزینۀ ( :)3نادرست است .هیس�تامین در التهاب از خط دوم دفاعی و در حساسیت به دلیل اختالل در
فعالیت ایمنی نقش دارد | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .در خط دوم دفاعی ،لنفوس�یت  Tبا تولید اینترفرون نوع  2میتواند نقش ایفا کند ولی در صورت س�ؤال دقت کنید
که انسان سالم را عنوان کرده است ،پس بحث یاختۀ آلوده به ویروس و اینترفرون نوع  1مطرح نمیشود.
 11 169 Bیاخته پادتنساز حاصل از تقسیم لنفوسیتهای  Bتنها یاختههای پادتنساز هستند ولی پادتنها برخالف پرفورین و پروتئینهای مکمل قدرت ایجاد منفذ در
غشای یاختۀ هدف را ندارند.
گزینۀ ( :)2لنفوس�یتهای  Tو یاختهه�ای کش�نده طبیع�ی آل��وده ب�ه وی�روس ،اینترفرون نوع  1میس�ازند و از طرفی ق�درت تولید پرفوری�ن و آنزیم مرگ
برنامهریزی شده دارند و بالعکس | .گزینۀ ( :)3لنفوسیت  Tو کشندۀ طبیعی آلوده به ویروس و نوع سالم آنها برای مقابله با یاخته سرطانی قدرت ساخت هر دو ماده را
دارند | .گزینۀ ( :)4هر یاختهای در بدن گیرنده برخی هورمونها مثل هورمونهای تیروئیدی  T3و  T4را دارد.

 11 170 Aهیستامین ماده حساسیتزا نمیباشد ،بلکه در پاسخ به ماده حساسیتزا ترشح میشود ولی سایر گزینهها صحیح هستند.
 41 171 Aاز بین گزینهها ،گش�اد ش�دن رگهای خونی و افزایش نفوذپذیری رگها ،فقط مربوط به دومین خط دفاعی بدن (پاس��خ التهابی) میباش�د و در س�ایر
خطهای دفاعی بدن انسان یافت نمیشود .ترشح پرفورین ،تراگذری و افزایش بیگانهخواری درشتخوارها در خطوط دوم و سوم دفاعی بدن انسان مشاهده میشوند.
 21 172 Bموارد (ج) و (د) صحیح هستند .تحریک گیرندههای ماستوسیتی (نوعی بیاگنهخوار) و بازوفیلی (حاوی دانۀ تیره) سبب تولید و ترشح هیستامین میشود
ولی لنفوسیتها در این مکانیسم به تولید هیستامین نمیپردازند.
 11 173 Bفقط مورد (ج) صحیح میباشد .خیلی دقت کنید که در صورت سؤال یاخته خوین را خواستهها! (پس به ماستوسیت چشمچرونی نکنید!)
الف) ماستوس�یتها یاختههای بیگانهخوار مؤثر در حساس�یت غیرخوین هستند و در بافتها حضور دارند | .ب) نوتروفیل قدرت دیاپدز و بیگانهخواری دارد
ولی هیس�تامین نمیس�ازد و در حساس�یت نیز مؤثر نیست | .ج) بازوفیلها سیتوپالسم دارای دانههای تیره دارند و هیستامین ترشح میکنند و از یاختههای خونی با هستۀ
دوقسمتی روی هم میباشند | .د) در بازوفیلها ،هسته دوقسمتی است ولی دانههای تیره در سیتوپالسم هستند نه هسته!

 31 174 Bبا تکرار ورود میکروبهای مش�ابه به بدن س�اخت یاختههای خاطره نیز بیش�تر یمش��ود و این یاختهها (نه لنفوس��یتهای فعال!!) همواره در خون آماده
پاسخ به ورود میکروب هستند .این یاختهها در اولین برخورد و ورود میکروب وجود نداشتهاند بلکه ساخته میشوند .دقت کنید که حداکرث ایمنی دو هفته پس از هر بار
ورود میکروب میباشد.
 31 175 Cفقط مورد (الف) نادرست است.
 )1آنتیژن به گیرنده اختصاصی لنفوسیتی  Bیا  Tمتصل میشود.
 )2تکثیر لنفوسیت  Bیا  Tو ایجاد لنفوسیت عملکننده و یاختههای خاطره

ورود اولینبار آنتیژن به بدن پس از
عبور از سدهای دفاع غیراختصاصی

 )3تولید لنفوسیتهای عملکننده

یاخته پادتنساز
یا
لنفوسیت  Tکشنده

(درستی ب)

 )4تولید لنفوسیتهای خاطره به مقدار کافی ولی نه به اندازۀ برخورد ثانویه با آن میکروب (نادرستی الف)
 )5تولید پادتن یا پرفورین از لنفوسیتهای عملکننده
 )6عدم شدت پاسخ در هفتۀ اول پس از ورود آنتیژن (درستی ج)
 )7ایجاد حداکثر پاسخ ایمنی اولیه در حدود دو هفته پس از برخورد با میکروب (درستی د)
 )8کاهش شدت پاسخ پس از دو هفتۀ اول ولی هرگز به صفر نمیرسد.

 11 176 Cب�ا توجه به نمودار در دف�اع اختصاصی بعد از هر بار برخورد با میکروب ،در حدود
دو هفته بعد پاس�خ ایمنی آن به حداکثر میرس�د و پس از آن دوباره کاهش مییابد .دقت کنید
که پس از به حداکثر رسیدن هر پاسخ ،دوباره مقدار دفاع کاهش مییابد (نادرستی گزینۀ ())2
ول�ی پس از برخورد ثانویه ،حداقل پاس�خی که باقی میماند از حداکثر پاس�خ برخورد اولیه نیز
باالتر است (نقطۀ  Bرا با  Aدر نمودار مقایسه کنید).

نکته س�رعت پاس�خ ایمنی در هفته اول پس از برخورد نخستین وجود ندارد ولی در برخورد دوم
س�ریعتر از قبل پاس�خ ایمنی صادر میشود .دقت داشته باش�ید عزیزان که همواره سرعت هر
پاسخ دفاع اختصاصی از غیراختصاصی کمرت است (نادرستی گزینههای ( )3( ،)2و (.))4

 21 177 Bتزریق پادتن یا هر عامل دفاعی خارجی به انس�ان ،نوعی ایمنی اکتس��ایب محسوب میشود زیرا یاخته خاطره تولید نمیشود .این ایمنی غیرفعال از نوع موقتی
میباشد چون تولید پادتن ندارد (درستی گزینۀ ( .))2تولید پادتن در بدن نوعی ایمنی فعال میباشد که میتواند با تزریق واکسن به صورت اکتسابی باشد .در این حالت
حافظه ایمنی یا همان یاخته خاطره وجود دارد.

نکته

اگ�ر پادتن�ی از خ�ارج وارد بدن ش�ود ،ی�ک ایمنی غیرفع�ال میدهد چون یاختۀ خاطره تش�کیل نمیدهد (مثل س��رم که نوع دفاع اختصاصی اکتس��ابی اس��ت و یا

پادتنهایی که از مادر به جنین در قبل تولد میرسد که از نوع ذاتی یا ژنی بوده است).

نکته اگر پادتنی در اثر ورود آنتیژن توس�ط خود بدن س�اخته ش�ود ،در این صورت به دلیل وجود یاختۀ خاطره ،حافظۀ ایمنی و دفاع فعال وجود دارد ،مثل واکسن که نوع
فعال اکتسابی است.
 31 178 Aدر روش معمولی (بهجز مهندسی ژنتیک) واکسن را از میکروب ضعیف شده یا کشته شده ایجاد میکنند نه میکروب کامل! (نادرستی گزینۀ ( .))2با تزریق
واکس�ن ،در ابتدا یاخته خاطرهای وجود ندارد که با آن مقابله کند (نادرس�تی گزینۀ ( ))4ولی گزینۀ ( )1اولین مرحله واکسنس�ازی است و گزینۀ ( )3نتیجه تزریق واکسن
میباشد که آخر این مرحله است.
 41 179 Aواکسن حاوی آنتیژنهای آسیبرسان ضعیف یا کشته شده یا سم میکروبها میباشد که سبب ایجاد یاخته خاطره میشود .البته این آنتیژنها قبل از اینکه
میکروب اصلی فرصت عمل پیدا کند توسط پروتئینهای ایمنی از بین میروند (واکسن ایمنی فعال میدهد چون یاخته خاطره ایجاد میکند) .دقت کنید که واکسن
سبب تحریک لنفوسیتهای  Bاولیه و خاطره شده که با تولید پالسموسیت سبب ترشح پادتن میشوند.

نکته

سرم حاوی پادتن میباشد ولی در بدن ایمنی موقت غیرفعال میدهد چون یاخته خاطره در بدن ایجاد نشده است.

 31 180 Aیاختۀ هدف ویروس  HIVنوعی لنفوس�یت  Tبه نام  Tکمککننده میباش�د که بهطور طبیعی قدرت تولید آنزیم مرگ برنامهریزی ش�ده و پرفورین را دارد و
در ص�ورت آل�وده ش�دن ب�ه وی�روس اینترفرون ن�وع  1نیز تولی�د میکند .ای�ن لنفوس�یتها در فعالیت لنفوس�یتهای  Bو س�ایر لنفوس�یتهای  Tنیز مؤثر هس�تند.
اینترفرون نوع  2در مقابله با یاختۀ سرطانی ترشح میشود.
 11 181 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) منتقل میکنند.
ً
عواملی که قطعا سبب انتقال ویروس  HIVمیشوند

عواملی که ویروس ایدز را منتقل نمیکنند

رابطۀ جنسی آلوده
خون آلوده
فراوردههای خونی آلوده (درستی الف)
استفاده از اشیاء تیز آلوده (سوراخ کردن گوش با سوزن مشترک) (نادرستی ب)
مایعات بدن (لنف ،ترشحات واژن و همراه اسپرم و… ) (درستی ج)
انتقال از مادر آلوده به فرزند در بارداری ،زایمان و شیردهی (درستی د)

دست دادن
روبوسی
آب و غذا
نیش حشرات

عواملی که انتقال دادن ویروس ایدز توسط آنها ثابت نشده است

ترشحات بینی ،بزاق ،خلط
عرق و اشک (لیزوزیمدارها) (نادرستی و)
ادرار و مدفوع

ً
 41 182 Cیاختههای لنفوس��ییت  Tکمککننده مس�تقیما مورد حمله ویروس  HIVقرار میگیرند که ویژگیهای آن مانند س�ایر لنفوسیتهای  Tمیباشد .ویژگی منحصر
به فرد این یاخته این است که در فعالیت لنفوسیتهای  Bو سایر لنفوسیتهای  Tنیز مؤثر است .دقت کنید که نوع نابالغ لنفوسیتهای  Tیاختههای فعالی نیستند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .انواع لنفوس�یتهای  Tدر مغز اس�تخوان س�اخته و در تیموس بالغ میش�ود ولی در برخورد با میکروب تکثیر شده تا فعال شود| .
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .در توضیح س�ؤال گفتم که این یاختهها در فعالیت لنفوسیتهای  Bو  Tو تولید محصوالت آنها مؤثر هستند | .گزینۀ ( :)3درست است .مبارزه
با آنتیژنهای محلول یکی از اعمال اپدتنها میباش�د که تولید آنها به وجود لنفوس�یت  Tکمککننده نیز وابس�ته اس�ت | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .لنفوسیت  Tبالغ
ً
مانند هر یاختۀ دفاعی دیگر ،در اثر برخورد با میکروبهای سطح یاخته بیگانهخوار دندریتی فعال میشود در حالی که نوع نابالغ آن اصال هنوز توانایی فعال شدن ندارد.
 11 183 Bموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در حساس�یتها تحمل ایمنی فرد کاهش مییابد و بدن به عامل غیربیماریزا واکنش نشان میدهد نه در ایدز!! | ب) درست است.
خط کتاب درسی!! | ج) نادرست است .ویروس ایدز میتواند بین  6ماه ات  15سال نهفته باقی بماند | .د) درست است .ایدز درمان ندارد و تنها راه تشخیص آن آزمایش
پزشکی خاص میباشد.
 41 184 Aمنظور ایدز است که درمان ندارد (تا این لحظه البته !!).
کتاب درسی فرد آلوده به ویروس ایدز که عالئم بیماری را نشان نمیدهد و در دوره نهفتگی قرار دارد را فردی سالم در نظر میگیرد نه بیمار!!!
 11 185 Bدر بین انواع لنفوسیتهای  ،Tفقط لنفوسیت  Tکمککننده در فعالیت لنفوسیتهای  Bو تولید پادتن توسط آنها مؤثر است ولی این یاختهها همۀ ویژگیهای
ً
هر لنفوسیت  Tرا بهطور عمومی دارند مثال در دفاع اختصاصی نقش داشته و میتوانند اینترفرون نوع  1و  2بسازند.
 11 186 Aفقط مورد (ج) در بیمهرگان وجود ندارد.

نکته دفاع اختصاصی و حضور لنفوسیتهای  Bو  Tمخصوص مهرهداران میباشد ولی بیگانهخوارها و سایر عوامل دفاع غیراختصاصی را به صورتهای متفاوت و یا مشابه
در بیمهرگان میتوان مشاهده کرد.
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 11 187 Bفقط عبارت (د) پاس�خ میباش�د .بىمهرگان فاقد دفاع اختصاصى مىباش�ند که دارای قلب پشتی هستند ولی (الف) در دوزیستان( ،ب) در مهرهداران و (ج)
در مورد دوزیست بالغ است.
21 188 A

نکته
مجنپ لصف

مگ�س می�وه مولکول�ی دارد ک�ه میتوان�د مانن�د دف�اع اختصاص�ی ب�ه صده�ا ش�کل دربیای�د و آنتیژنه�ای مختلف�ی را شناس�ایی کند(ول��ی دف��اع اختصاصی

به حساب نمیآید).

 11 189 Bهمۀ موارد صحیح میباشند.
الف) سد دوم دفاع غیراختصاصی که واکنش عمومی سریع میدهد در هر جانوری دیده میشود | .ب) اسکلت درونی ،دفاع اختصاصی و خط سوم دفاعی
ویژه مهرهداران میباش�د | .ج) در مگس میوه که گیرندۀ ش�یمیایی در موهای روی پا دارد ،س�ازوکاری مش��ابه دفاع اختصاصی مهرهداران دیده میش�ود | .د) خط کتاب
درس�ی اس�ت!! مطالعات دانش�مندان دربارۀ دستگاه ایمنی بیمهرگان در سالهای اخیر ،شباهتهای بیشتری با مهرهداران را نشان داده است .اینگونه مطالعات ما را در
درک بهتر نحوۀ پیدایش ایمنی اختصاصی یاری خواهد کرد.
 11 190 Cخف�اش از مه�رهداران و مگس میوه جانوری بیمهره اس�ت که هر دو لیزوزیم و لیزوزوم دارند ،در ضم�ن یاختههای بیگانهخوارکننده نیز در هر دو وجود دارد
ولی دفاع اختصاصی و تولید پادتن مخصوص مهرهداران است و در مگس میوه دیده نمیشود.

نکته

مگس میوه مولکولی با شکلهای مختلف برای شناسایی انواع آنتیژنهای مختلف میسازد ولی لنفوسیت  ،T ،Bپادتن و پرفورین ندارد.

 11 191 Aفقط مورد (د) در اسفنجها مشاهده نمیشود زیرا اسفنجها فاقد حفرۀ گوارشی هستند (نادرستی د) ولی سامانۀ تنظیم آب به همراه یاختههای تاژکدار یقهدار
و عوامل دفاع غیراختصاصی برای تشخیص یاختۀ بیگانه از خودی دارند (از زیست دهم در مورد گردش آب در اسفنجها باید مطالب را به یاد داشته باشید).
 11 192 Aکوسهماهی از مهرهداران با اسکلت داخلی غضروفی میباشد که دفاع اختصاصی دارد ولی ملخ فاقد دفاع اختصاصی میباشد چون بیمهره است.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .پرفورین حاصل از یاختۀ کش�ندۀ طبیعی در دفاع غیراختصاصی در هر دو جانور دیده میش�ود ولی پرفورین اختصاصی فقط توسط
لنفوسیت  Tصورت میگیرد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .کوسهماهی استخوان و بافت پیوندی کلسیمی ندارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .اینترفرون نوع  1در هر یاختۀ
آلوده به ویروس و نوع  2در لنفوسیت کشندۀ طبیعی هر دو ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .اسکلت هیچکدام از نوع آبایستایی نیست.
گزینۀ ( :)1مادهای که در دفاع غیراختصاصی دیوارۀ باکتری را تخریب میکند همان لیزوزیم است که در هر جانور بیمهره مثل کرم خاکی وجود
31 193 C
دارد | .گزینۀ ( :)2پرفورین غشای یاخته را سوراخ کرده و با همکاری آنزیم مرگ یاختهای تخریب باکتریها را کامل میکند | .گزینۀ ( :)3مادهای که در دفاع غیراختصاصی
دیوارۀ باکتری را تخریب میکند (لیزوزیم) میتواند توسط مجرای تنفسی (بافت پوششی مژهدار تنفسی) ترشح شود | .گزینۀ ( :)4پرفورین در سد دوم و سوم دفاعی
به ترتیب از لنفوسیتهای کشنده طبیعی و  Tکشنده ترشح شده و در غشای یاخته غیرعادی منفذ ایجاد کرده و آن را تخریب میکند.
 41 194 Bمگ�س می�وه نوع�ی حش�ره میباش�د که طن�اب عصبی ش�کمی (نادرس�تی گزین�ۀ ( ))3به هم�راه مغزی متش�کل از چن�د گره به ه�م جوش خ�ورده دارد
که اطالعات حسی و حرکتی را پردازش میکند (درستی گزینۀ ( .))4این بیمهره دفاع اختصاصی و قدرت تولید پادتن ندارد ولی با مولکول خاصی برخی آنتیژنها را از
هم تشخیص میدهد.
 31 195 Aم�وارد (ال�ف)( ،ج) و (د) م�ورد نظ�ر اس�ت .دف�اع غیراختصاص�ی ه�م در مه�رهداران و ه�م در بىمه�رگان وج�ود دارد ول�ى دف�اع اختصاص�ى تنه�ا در
مهرهداران وجود دارد.
ً
 31 196 Bمنظور طراح ،بیگانهخوارهای بافتی ماستوسییت است که اولین یاخته مؤثر در التهاب میباشد و فاقد قدرت دیاپدز است .این یاختهها میتوانند مثال در تولید
اینترفرون نوع  1و هیستامین نقش داشته باشند.
گزینۀ ( :)1ماستوسیت در گرۀ لنفی نیست | .گزینۀ ( :)2ماستوسیت در خون نیست | .گزینۀ ( :)4ماستوسیت در دفاع اختصاصی نقش ندارد.
 21 197 Bلنفوس�یتهای  Bدر نخس�تین برخورد با آنتیژن ،یاختۀ پادتنس�از و لنفوس�یت  Bخاطره تولید میکنند که یاختۀ پادتنس�از (پالسموسیت) به تولید پادتن
میپردازد و لنفوسیت  Bنیز گیرندۀ آنتیژنی تولید میکند که همگی پروتئینهای اختصاصی هستند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .هسته در یاختههای پادتنساز در بخش مرکزی یاخته قرار ندارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .یاختههای  Bخاطره پادتن آزاد تولید
نمیکنند در ضمن اینکه پادتنها همیشه به یاختۀ مهاجم حمله نمیکنند .میتوانند علیه سم هم باشند | .گزین ۀ ( :)4نادرست است .پروتئینهای مکمل میتوانند بر روی
یاختههای میکروب ساختار حلقهمانند ایجاد کنند ولی این یاختهها پادتن تولید میکنند.
 31 198 Aس�رم حاوی پادتن آماده میباش�د ولی آنتیژنی برای تحریک لنفوس�یتها ندارد ،در نتیجه در ایمنی غیرفعال حاصل از آن یاختۀ خاطرهای تشکیل نمیشود.
سرم با فراهم کردن پادتن آماده در بدن ،سبب شناسایی سریع پادگن و ممانعت از اثر آن در بدن میشود که در نهایت با عمل درشتخوارها ،بیگانهخواری عوامل بیگانه
تسریع مییابد.
 21 199 Aدر بیماری  ،MSبا تخریب یاختۀ پشتیبان یا همان غالف میلین ،هدایت جریان عصبی در برخی یاختههای عصبی مختل میشود ولی به یاختههای ماهیچهای
و لنفوسیتهای  Tو حساسیت حاصل از ماستوسیت ربطی ندارد.
 32 200 Bیاختۀ مورد نظر لنفوسیت  Bمیباشد که در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
رد گزینۀ ( :)1در نخس�تین تهاجم آنتیژنها ،هنوز یاختۀ خاطرهای وجود ندارد .با ورود اولین آنتیژنها ،لنفوس�یتهای  Bتقس�یم شده و یاختههای خاطره و
پادتنساز بیشتر تولید میکنند | .رد گزینۀ ( :)2یاختههای پادتنساز ،پادتن ترشح میکنند ولی رشد و تقسیم ندارند | .درستی گزینۀ ( :)3یاختههای پادتنساز ،پادتن ترشح
میکنند .پادتنها س�بب فعال ش�دن درشتخوارها برای بیگانهخواری میکروبها میش�وند .به این دلیل یاختههای پادتنساز در فعال کردن درشتخوارها نقش دارند| .
رد گزینۀ ( :)4یاختههای  Bخاطره فقط در برخورد با یک نوع آنتیژن خاص فعال میشوند (نه هر آنتیژنی!).

جمعبندی
 31 1 Cغدد عرق پوست ،از بافت پوششی بوده که یاختههای آن روی غشای پایه قرار دارند.
گزینۀ ( :)1غدد چربی پوس�ت فقط به مجاری س��طح بدن راه دارد نه حفرات درون بدن | .گزینۀ ( :)2پل مغزی در تنظیم اش��ک و بزاق و مواد درون آن نقش
دارد ولی ترشح غدد عرق را تنظیم نمیکند (نمک و لیزوزیم در عرق و اشک وجود دارد) | .گزینۀ ( :)4شبکۀ عصبی رودهای فقط ویژۀ لولۂ گوارش از مری تا مخرج است
ولی مخاط در سایر دستگاهها مثل دستگاه تنفسی نیز وجود دارد.
 12 2 Bعطسه و مخاط مژکدار مجرای تنفیس در یک دستگاه یا همان سیستم تنفسی نقش دفاعی دارند.
گزینۀ ( :)2مخاط برخالف پوس�ت حاوی ماده اس�یدی مثل چربی نمیباش�د ولی همانند بزاق حاوی لیزوزیم میباش�د | .گزینۀ ( :)3اشک چشم در سد اول
دفاع غیراختصاصی دارای لیزوزیم است ولی اشک جزء مخاط بدن نمیباشد.

نکته

ادرار ،مدفوع ،سرفه ،عطسه ،بزاق و اشک عواملی در سد اول دفاعی میباشند ولی جزء پوست و مخاط نمیباشند.

گزینۀ ( :)4هم در مخاط و هم در پوست غدد ترشحکننده لیزوزیم و مواد معدنی وجود دارد.
8
 )1مربوط به پوست
 )2مربوط به مخاط

ترشحات سد اول دفاعی انسان

خاصیت اسیدی ضد میکروبی دارد.
چربی روی پوست
حاوی نمک و لیزوزیم میباشد.
عرق
مادۀ مخاطی میسازد

چسبناک است.
میکروبها را به دام میاندازد.
لیزوزیم برای از بین بردن باکتریها دارد.

لیزوزیم با خاصیت از بین بردن باکتریها را دارد.
 )3بزاق دستگاه گوارش
توانایی از بین بردن میکروبهای غذا را دارد.
 )4اسید معده ()HCl
میتوانند بسیاری از میکروبها را از بدن خارج کنند.
 )5عطسه ،سرفه ،استفراغ ،مدفوع و ادرار
نمک و لیزوزیم با خاصیت ضد عفونیکننده و از بین برندۀ میکروب را دارد.
 )6اشک چشم

ً
 43 3 Bماستوس�یت ،نوتروفی�ل و درش�تخوار در التهاب فعال هس�تند ولی فعالیت یاخت�ۀ بیگانهخوار دندریتی معموال بس�تگی به محل التهاب دارد .منش�أ یاختۀ
بیگانهخوار دندریتی از مونوسیتها میباشد که از نوعی یاختۀ میلوئیدی مغز استخوان ایجاد شده است .از طرفی مگاکاریوسیت نیز منشأ میلوئیدی دارد.
در گزین�ۀ ( )1دق�ت کنی�د که ماستوس�یت نیز این ویژگی را دارد .در گزینۀ ( )2دقت کنید که این یاخته یاختۀ عصبی نیس�ت و پیام عصب�ی ایجاد و هدایت نمیکند.
گزینۀ ( )3در مورد درشتخوار میباشد.
 14 4 Bموارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
شکل دیاپدز (تراگذری) گویچه سفید را از خون به مایع میانبافتی نشان میدهد.
الف) نادرست است .چمشها را ابید شست ،طور دیگر ابید دید!! دیاپدز در هر گویچه سفیدی صورت میگیرد نه هر
گویچه خوین! (مثالً گویچه قرمز و پالکت این ویژگی را ندارند | ).ب) درست است .مونوسیت دارای قابلیت دیاپدز میباشد و پس از
خروج از رگ و ایجاد تغییرات به صورت حجیم شدن یا انشعابدار شدن به درشتخوار یا یاخته بیگانهخوار دندریتی تبدیل میشود| .
ج) نادرست است .یاخته چابک خون نوتروفیل است که پس از دیاپدز برخالف مونوسیت حجیم نمیشود بلکه به عنوان نیروی واکنش سریع بدون تغییر به بیگانهخواری
میپردازد | .د) درست است .چون همه گویچههای سفید خون قدرت دیاپدز دارند پس این یاختهها در سد دوم و سوم دفاعی فعال هستند.

نکته

ً
لنفوسیتهای  Bو  Tمعموال در خط سوم دفاعی و بیشتر گویچههای سفید دیگر در خط دوم دفاعی مؤثرند ولی همگی خاصیت دیاپدز دارند.
لنفوسیتهای  Bو  ،Tفقط با تولید اینترفرون میتوانند در خط دوم دفاعی نقش ایفا کنند.

A

 45 5عمل لنفوسیت کشنده طبیعی:

نکته یاخته کش�ندۀ طبیعی نوعی لنفوس�یت میباش�د که در س�د دوم دفاعی ش�رکت کرده و تنها لنفوس�یتی اس�ت که بهجز فعالیت تولید
اینترفرون ،در دفاع غیراختصاصی فعال میباشد.
در عمل این یاختهها ترتیب زیر باید صورت بگیرد:
 )1اتصال لنفوسیت به یاخته سرطانی یا آلوده به ویروس به صورت غیراختصاصی
 )2ترشح پروتئین پرفورین به همراه آنزیم مرگ برنامهریزی شده از آن با ریزکیسههای حاوی هر دو ماده به روش برونرانی
 )3ایجاد منفذ توسط پرفورین قرار گرفته در عرض غشای یاختۀ سرطانی یا آلوده به ویروس (درستی گزینۀ (( ))4دقت کنید که برخالف عمل
پروتئین مکمل ،منفذ در غشای میکروب ایجاد نمیشود (نادرستی گزینۀ (.)))2
 )4وارد کردن آنزیم مرگ برانمهریزی شده به یاخته آلوده از طریق منفذ ایجاد شده(این عمل از منافذ صورت میگیرد و درونبری یا برونرانی نمیباشد)(نادرستی گزینۀ (.))1
 )5مرگ یاخته آلوده به ویروس یا سرطانی طی چند ثانیه
 )6بیگانهخواری یاختههای تخریب شده توسط درشتخوارها.
حاال که این نکات را یاد گرفتید ،فقط دقت کنید که علت رد گزینۀ ( )3این است که این عمل قبل از ترشح پرفورین رخ میدهد.
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 46 6 Bپروتئینهای دفاعی ترشحی از یاختههای بیگانهخوار ،فعالیت غیراختصایص دارند .این یاختهها در خط دوم دفاعی و یا تکمیل فعالیت خط سوم مؤثرند.
گزینۀ ( :)1پروتئین مکمل در س�د دوم دفاعی س�بب ایجاد منفذ در غش��ای میکروب میش�ود ولی برخالف پرفورینها ،همراه آنها آنزیم مرگ برنامهریزی
ش�ده وارد عم�ل نمیش�ود | .گزینۀ ( :)2پالسموس�یت آل�وده ب�ه وی�روس میتوان�د ب�ه تولی�د اینترف�رون ن�وع  1بپ�ردازد ک�ه در دف�اع غیراختصاصی نقش ن�دارد| .
گزینۀ ( :)3اینترفرونهای نوع  2مترشحه از لنفوسیت  Tسالم ،سبب ایجاد منفذ نمیشوند بلکه سبب مبارزه در برابر یاختۀ سرطانی میشوند.

مجنپ لصف

 17 7 Cدر ش�کل مورد نظر (الف) برای خنثیس�ازی میکروبها (ویروس غیرزنده و باکتری)( ،ب) برای به هم چس�باندن میکروبها( ،ج) برای رس�وب دادن
آنتیژنهای محلول ویروس یا سم باکتریها و (د) مربوط به فعال کردن پروتئینهای مکمل میباشد.

نکته دقت کنید که مدلهای (الف)( ،ب) و (ج) هر سه فعالیت پادتن در جهت بیاثر کردن عامل بیگانه میباشد ولی مدل (د) با فعال کردن پروتئین مکمل سبب نابودی
عامل بیگانه (باکتری) میشود ولی همۀ این روشها در نهایت سبب فعال کردن بیگانهخوارها شده تا مثل جاروبرقی همه را جمع کنند و ببلعند.
9

فعالیت پادتنها

 )1در قس�مت خنثیس�ازی میکروبها دقت کنید که چند پادتن یکسان در اطراف یک عامل بیگانه متصل شدهاند .در حقیقت دو گیرنده
آنتیژنی هر پادتن ،به دو آنتیژن مش�ابه از یک میکروب برخورد کرده اس�ت .این عمل خنثیسازی سبب یباثر شدن عامل بیگانه میشود
و سپس درشتخوارها را برای بیگانهخواری پادتن و عامل بیگانه آماده میکند.
 )2در روش ب�ه ه�م چس�باندن میکروبها ،دقت کنید که میتوان پادتنهایی را مش�اهده کرد که توس�ط یک
جای�گاه اتص�ال آنتیژنی خ�ود به یک میکروب متصل ب�وده و از جایگاه اتصال دیگر خود ب�ه همان نوع آنتیژن
از میک�روب دیگری متصل میباش�د و آنها را به هم چس�بانده اس�ت (البته در ای�ن روش پادتنهایی نیز دیده
میش�وند که هر دو جایگاه آنها به دو آنتیژن مش�ابه در یک میکروب متصل اس�ت) .در این روش نیز ،عامل
بیگانه بیاثر شده و شرایط بیگانهخواری آنها توسط درشتخوارها فراهم میشود.
 )3در روش رسوب دادن آنتیژنهای محلول دقت کنید که هر پادتن به دوتا آنتیژن از دو عامل بیگانه یکسان و مجاور هم متصل میشود
ولی عوامل بیگانه را به هم وصل نمیکند .البته در برخی پادتنها دیده میشوند که یک جایگاه آنها پر و یکی خالی میباشد .در این روش
نیز همانند دو روش قبل ،پادتن سبب بیاثر شدن عامل بیگانه شده و شرایط بیگانهخواری آن توسط درشتخوارها فراهم میشود.
 )4در روش فعال کردن پروتئینهای مکمل اگر به شکل دقت کنید هر پادتن از سمت دو گیرنده آنتیژنی خود
به غش��ای میکروب متصل ش�ده است ولی از طرف دم خود س�بب فعال شدن پروتئینهای مکمل شده است که
هر یک از پروتئینهای مکمل میتواند حتی به دوتا دم از دو پادتن مجاور هم متصل ش�ود .پروتئینهای مکمل
پس از فعال ش�دن از پادتنها جدا ش�ده تا س�بب ایجاد منفذ در غش�ای همان میکروب ش�وند .در این روش با
فع�ال ش�دن پروتئینهای مکمل ،عامل بیگانه نابود میش�ود ولی مانند س�ه روش قبل در نهایت ش�رایط برای
بیگانهخواری درشتخوارها فراهم میشود.
C

 28 8موارد (الف) و (ب) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.

الف) نادرس�ت اس�ت .یاختۀ آلوده به ویروس ،فقط اینترفرون نوع  1میس�ازد ولی اینترفرون نوع  2و پرفورین از لنفوس�یت  Tس�الم ترش�ح میش�ود| .

ب) نادرس�ت اس�ت .اینترفرون نوع  2فقط در پاس�خ به یاختۀ س�رطانی ترش�ح میش�ود | .ج) درس�ت اس�ت .تکثیر لنفوس�یتهای برخورد کرده به آنتیژن مخصوص
دفاع اختصاصی است | .د) درست است .اینترفرون نوع  2برخالف  1سبب فعالیت درشتخوارها میشود که این پروتئین برعلیه یاختۀ سرطانی ترشح میشود.
 29 9 Bموارد (الف) و (د) صحیحاند.
(الف) درس�ت و (ب) و (ج) نادرس�ت اس�ت .در ایمنی ناشی از سرم و پادتن ورودی از بدن مادر به بدن جنین ،یاخته خاطره ،یاختۀ پادتنساز و پادتن تولید
نمیشود چون آنتیژنی به بدن وارد نمیشود.
د) درست است .در صورت وارد شدن آنتیژن به بدن (طبیعی یا با تزریق واکسن) ،پس از شناسایی آنتیژن ،یاختههای خاطره و یاختۀ پادتنساز و پادتن تولید میشود.
 11 10 Bیاختههای دندریتی در بخشهایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند قرار دارد .این بخشها یا در اپیدرم پوست و یا در بخش پوششی مخاط هستند
که هر دو دارای ترشحاتی مثل عرق یا مایع مخاطی هستند که حاوی لیزوزیم میباشند.
گزینۀ ( :)2پوس�ت در س�طح خ�ود محیط�ی اس�یدی را با تولی�د چربی فراهم میکن�د ولی دارای بافت پیوندی محکم یا رش��تهای اس�ت (نه سس��ت!)| .
گزینۀ ( :)3مادۀ حاوی نمک و لیزوزیم ،عرق و اشک است که در بخشهای دارای مخاط مثل لولۀ گوارش دیده نمیشود (مخاط آستر پیوندی دارد) | .گزینۀ ( :)4پل مغزی
مرکز تنظیم بزاق و اش�ک اس�ت .از طرفی یاختههای بیگانهخوار در لولۀ گوارش هس�تند اما واکنش اختصایص ندارند .یاختههای دندریتی قس�متهایی از میکروب را در
سطح خود قرار میدهند که واکنشی از نوع عمومی است.
 21 11 Cمنظور س�ؤال س��د دوم دفاعی اس�ت که در آن ،اولینبار تش�خیص خودی از بیگانه صورت میگیرد .از میان گویچههای س�فید نوتروفیلها و مونوس�یتها
بیگانهخوارهای مؤثر در فرایند التهاب هستند که فقط نوتروفیلها نیاز به تمایز ندارند و سیتوپالسم دانهدار دارند .این یاختهها برخالف مونوسیتها ،در دانههای ریز خود
مواد دفاعی کمی حمل میکنند.
گزینۀ ( :)1در ای�ن س�د بازوفیله�ا و ماستوس�یتها توانای�ی تولید هیس�تامین را دارند ولی فق�ط بازوفیلها هپارین (ض��د انعقاد خون) تولی�د میکنند| .
ً
گزینۀ ( :)3خود یاختههای بیگانهخوار دندریتی در این س�د مس�تقیما با محیط بیرون در ارتباط نمیباش�ند بلکه در بخشی مثل اپیدرم است که با محیط ارتباط دارند .این
یاختهها در پاکس�ازی گویچههای قرمز نقش�ی ندارند | .گزینۀ ( :)4یاختۂ کش��ندۂ طبیعی در س�د دوم ،پرفورین تولید میکند که گیرندۀ دفاعی اختصاصی ندارد چون با
اینکه نوعی لنفوسیت است ولی از نوع غیراختصاصی است.

 11 12 Cمنظور خط سوم دفاع یا دفاع اختصاصی است که فقط مورد (د) دربارۀ آن درست است.
ً
الف) نادرست است .مثال یاختههای خاطره و لنفوسیتهای عملکننده در این سد در مغز استخوان ساخته نمیشوند | .ب) نادرست است .پالسموسیتها
یا یاختههای پادتنس�از ،پادتن ترش�ح میکنند ولی خود گیرندۀ غش�ایی آنتیژنی ندارند | .ج) نادرس�ت اس�ت .یاختههای پرفورینس�از در خط سوم ،یاختههای  Tکشنده
هس�تند که در پاس�خ به تغییر یاختههای خودی از نوع س�رطانی یا آلوده به ویروس و یا یاختۂ غیرخودی در پیوند عضو فعال شده است | .د) درست است .شناسایی توسط
این سد یک هفته طول میکشد و بعد از یک هفته پاسخ ایمنی اولیه ایجاد میشود.
 31 13 Bهم بیماری  MSو هم دیابت نوع  1نوعی بیماری خودایمنی میباش�د که برخی یاختههای خود بهطور اش�تباه مورد شناس�ایی یاختهها و پروتئینهای دفاعی
قرار گرفتهاند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در ایدز ،فقط نوعی از لنفوس��یتهای  T( Tکمککننده) آلوده به ویروس اس�ت و به تولید اینترفرون نوع  1میپردازد .س�ایر
لنفوسیتهای سالم از نوع  Tو کشندۀ طبیعی میتوانند در این حالت پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده ترشح کنند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .تحمل ایمنی ،عدم
پاس�خ به برخی عوامل بیگانه میباش�د (مثل میکروب مفید بدن) | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .مولکولی که در مگس میوه به شناسایی آنتیژنهای مختلف میپردازد
کاری شبیه دفاع اختصایص انجام میدهد .مگس میوه بیمهره است .بیمهرگان دفاع اختصایص ندارند.
 41 14 Cیاختههای پرفورینساز بدن ،لنفوسیت  Tبا یک نوع گیرندۀ آنتیژنی اختصاصی و لنفوسیتهای کشندۀ طبیعی با گیرندههای آنتیژنی متعدد و غیراختصاصی
میباشند .برای تولید پادتن ،یاختۀ سازندۀ پالسموسیتی فاقد گیرندۀ آنتیژنی میباشد.
ً
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .همۀ پرفورینها در دفاع اختصایص که دفاع غیررسیع اس�ت ،تولید منیش��وند .مثال یاختۀ کشندۀ طبیعی نیز در سد دوم دفاعی،
ً
تولید پرفورین میکند .حتما به یاد دارید که س�د دوم دفاعی س�ریع و عمومی میباش�د | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .پادتنها و پرفورینها همانند هم هستند ،هیچکدام
در غش�ای میکروبها منفذ تولید نمیکنند .دقت کنید که ایجاد منفذ در غش��ای میکروب ،وظیفۀ پروتئین مکمل اس�ت ولی پرفورینها در غشای یاختۀ غیرمیکروبی ،مثل
ً
سرطان ،پیوند عضو و آلوده به ویروس منفذ ایجاد میکنند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .پرفورین تولید شده توسط یاختۀ کشندۀ طبیعی مستقیما با یاختۀ آلوده به ویروس
یا سرطانی تماس پیدا میکند و در خون نمیریزد .از طرفی پادتن نیز در برخورد با میکروب در خون ،لنف و آب میانبافتی وجود دارد.
 31 15 Cدانههای تیرۂ سیتوپالسمی در ابزوفیلها تولید میشوند که هپارین را هم که ضد انعقاد است تولید میکنند .هپارین عملی مثل پالسمین در ضد تولید لخته
و یا تجزیۀ آن دارد ولی از طرفی عملی ضد ترومبین دارد .چون ترومبین آنزیمی برای ایجاد رشتههای نامحلول فیبرین در لخته میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .نوتروفیلها دانههای روش�ن ریز در سیتوپالس�م دارند که نیروی واکنش سریع هم هس�تند ،اما در برخورد با مواد بیخطر نقش
ندارند (مواد بیخطر ،ایجاد تحمل ایمنی میکنند که بازوفیل و ماستوسیت میتوانند بر علیه آنها پاسخ دهند) | .گزینۀ ( :)2نادرست است .لنفوسیتها هستۀ تکی گرد یا
بیضی دارند که نوع کش�ندۀ طبیعی آن در دفاع غیراختصاصی با گیرندههای متنوع میباش�د | .گزینۀ ( :)4نادرست است .هستۀ دوقسمتی دمبلی در ائوزینوفیلها دیده
میشود که محتویات دانههای خود را روی انگل میریزند ولی با دانههای خود توانایی بیگانهخواری ندارند.
 41 16 Bلنفوسیتهای عملکننده شامل یاختههای پادتنساز و  Tکشنده است که یاختههای پادتنساز گیرندۀ آنتیژنی روی غشای خود ندارند.
گزینۀ ( :)1درست است .هستۀ دوقسمتی در ائوزینوفیلها و بازوفیلها وجود دارد که بیگانهخواری ندارند ولی نوع ائوزینوفیلی در مبارزه با انگلها محتویات
دانههای خود را روی آنها میریزند |.گزینۀ ( :)2درست است .یاختههای تولیدکنندۀ اینترفرون نوع  2یاختههای کشندۀ طبیعی و لنفوسیتهای  Tهستند که فعالیت هر
دو س�بب عمل درش�تخوارها در بیگانهخواری میشوند | .گزینۀ ( :)3درست است .یاختههای هیستامینساز ماستوسیتهای بافتی و بازوفیلهای خون هستند که هر دو
در واکنشهای عمومی و سریع خط دوم دفاعی شرکت میکنند.
 21 17 Aپادتنها از بخش دم خود که فاقد گیرندۀ آنتیژنی است به پروتئین مکمل متصل میشوند تا آنها سبب ایجاد منفذ و نابودی میکروب شوند .در شکل کتاب
که روشهای عمل پادتنها را نشان داده است .درستی سه گزینۀ دیگر را میتوانید ببینید .در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که پادتنها به کمک پروتئینهای مکمل ،سبب
نابودی عوامل بیگانه میشوند ولی با روشهای دیگر چسباندن ،رسوب دادن و خنثی کردن ،سبب یباثر کردن میکروبها یا آنتیژنها میشوند.
 41 18 Cواکنش دفاعی س�ریع ،اغلب در خط دوم دفاعی دیده میش�ود که لنفوس�یت  Tدر مقابله با یاختۀ سرطانی ،در صورت ترشح اینترفرون نوع  2میتواند به آن
بپردازد ولی واکنشهای دفاع اختصاصی به نسبت خطوط قبلی از نوع رسیع نمیباشند.
گزینۀ ( :)1درست است .یاختههای تولید شده از بخش لنفوئیدی مغز استخوان ،لنفوسیتها و مونوسیتها هستند که مانند هر نوع گویچۀ سفید خونی دیگر
قدرت دیاپدز را دارند | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .یاختههای تولیدکنندۀ اینترفرون نوع  1یاختههای آلوده به ویروس هس�تند که موجب مقاومت کوتاهمدت یاختههای
آلوده و س�الم به ویروس میش�وند .این نوع اینترفرون برخالف نوع  2س�بب فعالیت درشتخوارها نمیش�ود | .گزینۀ ( :)3درست است .هر یاختۀ بدن در صورت آلوده
شدن به ویروس با ترشح اینترفرون نوع  1در دفاع کمک میکند (لنفوسیت  Tآلوده به ویروس نیز شامل این نکته میشود که توانایی تولید پرفورین دارد).
 31 19 Cغدۀ پشت جناغ ،تیموس است که لنفوسیت  Tرا بالغ میکند .در هفتۀ اول از برخورد اول با میکروب ،پاسخی دفاعی از پرفورینهای آن ایجاد نمیشود.
گزینۀ ( :)1تیموس در بلوغ لنفوسیت  Tنقش دارد که پادتن توسط آنها تولید نمیشود | .گزینۀ ( :)2همواره دفاع اختصاصی ،سرعت کمتری از غیراختصاصی
دارد | .گزینۀ ( :)4پادتنها در هر دفاع اختصاصی از یک نوع میباشند.
 42 20 Cهمۀ موارد صحیح میباشند.
ال�ف) درس�ت اس�ت .پرفوری�ن و آنزی�م م�رگ برنامهریزی توس�ط ریزکیس�ههای مش�ترکی از لنفوس�یتهای  Tو کش�ندۀ طبیع�ی برونرانی میش�وند| .
ب) درس�ت اس�ت .بهطور مثال نکروز کبدی در مرگ بافتی تصادفی و س�رطان در مرگ برنامهریزی ش�ده یاختهای مؤثرند | .ج) درس�ت است .در بیماری ویروس مورد
نظر ،یاختۀ آلودۀ ششی ،به تولید اینترفرون نوع  1میپردازد ولی لنفوسیت  Tسالم به تولید پرفورین و اینترفرون نوع  2میپردازد | .د) درست است .منظور لنفوسیت T
کشندۀ عملکننده میباشد که یک نوع گیرنده دارد و به تولید پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده میپردازد.
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 41 1 Bاز آنجایی که تجزیۀ گلوکز در یاختههای پش�تیبان نیز صورت میگیرد ،در نتیجه یاختههای پش�تیبان نیز یاختههای هدف هورمونهای تیروئیدی به حس�اب
میآیند .در بیماری  ،MSبخشهایی از میلین اطراف یاختههای عصبی مغز و نخاع از بین میرود.
گزینۀ ( :)1در بیماری  ،MSمیلین اطراف یاختههای عصبی در مغز و نخاع مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار میگیرد | .گزینۀ ( :)2طبق توضیحات کتاب درسی،
در این بیماری در ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با سایر قسمتهای بدن اختالل ایجاد شده است | .گزینۀ ( :)3دقت کنید در این بیماری گروهی از یاختههای بافت عصبی
مورد حمله قرار میگیرند.
 32 2 Aهر پادتن دارای دو جایگاه برای اتصال به پادگن(ها) میباشد.
گزینۀ ( :)1دقت کنید مطابق ش�کل ( ،)1پادتن میتواند از یک س�مت به آنتیژنهای
عام�ل بیم�اریزا مانن�د باکتری متصل ش�ود و از طرف دیگر به یاختۀ درش�تخوار متصل ش�ود| .
گزینۀ ( :)2مطابق شکل ( )2واضح است که در یاختههای پادتنساز برخالف یاختههای لنفوسیت ،B
هسته در قسمت مرکزی یاخته قرار ندارد .این نکته در کنکور سراسری  1397نیز مطرح شده است| .
گزینۀ ( :)4پادتنها عالوه بر خون میتوانند در لنف و مایع بینیاختهای بافتها نیز یافت شوند.
 :)1( 43 3 Cمونوس�یت | ( :)2ائوزینوفی�ل | ( :)3بازوفی�ل | ( :)4لنفوس�یت | ( :)5نوتروفیل .دقت کنید لنفوس�یتها برخالف مونوس�یتها توانایی بیگانهخواری
ندارند .این یاختهها به کمک پروتئینهای دفاعی (مانند پادتن یا پرفورین) با عوامل بیگانه مبارزه میکنند.
گزینۀ ( :)1هر دوی این یاختهها مربوط به دفاع غیراختصاصی هستند | .گزینۀ ( :)2ائوزینوفیلها در ترشح محتویات دانههای خود به روی انگل و بازوفیلها
در ترشح هیستامین در پاسخ به مواد حساسیتزا نقش دارند | .گزینۀ ( :)3همۀ گویچههای سفید توانایی انجام دیاپدز را دارند.
 14 4 Cلیزوزیم در نخس�تین خط دفاعی بدن که از ورود میکروبها به محیط داخلی جلوگیری میکند تولید میش�ود .با توجه به ش�کل کتاب درس�ی ،غدد عرق در
الیۀ درونی پوس�ت (درم) قرار دارند .یاختههای مردۀ پوس�ت در الیۀ بیرونی پوست (اپیدرم) قرار دارند .در ضمن دقت کنید یاختههای مردۀ پوست توانایی تولید
پروتئین ندارند.
گزینۀ ( :)2پروتئینه�ای مکم�ل و همچنی�ن پرفورینه�ا ،میتوانند با قرارگیری در کنار هم ،در غش�ای یاخت�های منفذ ایجاد کنند .پرفوری�ن از پروتئینهایی
ً
اس�ت ک�ه در خ�ط دوم و س�وم دفاعی بدن عمل میکند | .گزینۀ ( :)3مثال پادتنها از پالسموس�یتها ترش�ح میش�وند و در تس�هیل عمل بیگانهخ�واری نقش دارند| .
گزینۀ ( :)4لنفوس�یتهای  Tو یاختهه�ای کش�ندۀ طبیع�ی منش�أ لنفوئی�دی دارند .اینترف�رون نوع  2میتواند از این یاختهها ترش�ح ش�ود و درش�تخوارها را فعال کند.
درشتخوارها از تغییر شکل مونوسیتها (بزرگترین گویچههای سفید) ایجاد شدهاند.
 25 5 Bمچنیکو خردههای ریزی از خارهای گل رز را به زیر پوست الرو (نه روی آن) وارد کرد و مشتاقانه منتظر ماند .او درست حدس زده بود .تا صبح فردا،
این یاختههای آمیبیشکل ،اثری از خردهها باقی نگذاشته بودند .مچنیکو این یاختهها را بیگانهخوار نامید.
گزینۀ ( :)1بیگانهخواره�ا در دومی�ن خ�ط دفاعی بدن انس�ان قرار دارند | .گزینۀ ( :)3یاختههایی که مچنیکو مش�اهده کرد ،حرکات آمیبیش�کل داش�تند| .
گزینۀ ( :)4بیگانهخوارهایی که مچنیکو مشاهده کرد ،بیگانهها را براساس ویژگیهای عمومی شناسایی کرده و آنها را میخوردند .ستارۀ دریایی دفاع اختصاصی ندارد.
ً
 36 6 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباش�ند .دقت کنید منظور صورت س�ؤال ،یاختههای لنفوسیت دفاع اختصاصی است .زیرا گیرندۀ آنتیژنی اختصاصی صرفا
مخصوص لنفوسیتهای  Bو  Tمیباشد.
الف) نادرست است .دقت کنید این مورد فقط برای لنفوسیتهای  Tصادق است | .ب) درست است .لنفوسیتهای  Bو  Tجزء ایمنی اختصاصی هستند
و یاختۀ کشندۀ طبیعی فاقد گیرندۀ آنتیژنی است | .ج) درست است .همۀ این یاختهها منشأ لنفوئیدی دارند | .د) درست است .این مورد تعریف دفاع اختصاصی است
و برای این یاختهها صحیح است.
ً
 47 7 Cدقت کنید بخش شمارۀ  2مولکول پادتن صرفا میتواند به یاختههای خودی مانند درشتخوارها متصل شود .این بخش نمیتواند به یاختههای بیگانه متصل شود.
گزینۀ ( :)1مولکول ش�مارۀ  ،2بخش�ی از پادتن میباش�د که توس�ط نوعی لنفوس�یت عملکننده (پالسموسیت)تولید میش�ود .این یاخته نوعی یاختۀ بافت
پیوندی محس�وب میش�ود | .گزینۀ ( :)2همۀ پادتنهایی که توس�ط یک پالسموسیت ساخته میشوند ،از یک نوع هستند و دارای جایگاه اتصال آنتیژن مشابهی هستند| .
گزینۀ ( :)3طبق شکل کتاب درسی ،بخش شمارۀ  2مولکول پادتن ،میتواند به پروتئینهای مکمل متصل شود.
 28 8 Cیاختههای�ی ک�ه بهط�ور مس�تقیم از تقس�یم
لنفوس�یتهای  Bتولی�د ش�دهاند در ش�کل مقاب�ل نش�ان
داده شده است.
الف) نادرست اس�ت .دقت کنید هیچیک از
یاختههایی که بهطور مستقیم حاصل از تقسیم لنفوسیت B
هس�تند ،پادتن تولید نمیکنند ،بلکه این یاختهها باید تمایز
پیدا کنند و پادتن تولید کنند | .ب) درس�ت اس�ت .مطابق
ش�کل مقابل ،همۀ یاختههای حاصل از تقس�یم هس�تۀ گرد
و مرکزی دارند | .ج) درس�ت اس�ت .مطابق ش�کل مقابل،
همۀ یاختههای حاصل از تقس�یم دارای گیرندۀ آنتیژنی در
سطح خود هستند | .د) نادرست است .مطابق شکل مقابل
واضح است که یاختههای حاصل از تقسیم ،اندازهای مشابه
لنفوسیت  Bدارند.

 49 9 Bمنظ�ور ص�ورت س�ؤال نوتروفیلها میباش�د .این یاختهها توانای�ی تراگذری دارند ،اما دق�ت کنید که این یاختهها بع�د از تولید در مغز اس�تخوان ،از دیوارۀ
مویرگهای ناپیوسته بدون تغییر شکل عبور میکنند و به خون وارد میشوند.
گزینۀ ( :)1طبق متن کتاب درس�ی ،نوتروفیلها مواد دفاعی با خود حمل میکنند ،اما مقدار این مواد دفاعی زیاد نیس�ت | .گزینۀ ( :)2در طی پاس�خ التهابی
میتوانن�د تح�ت تأثی�ر برخ�ی پیکهای ش�یمیایی ،دیاپدز انجام داده و ب�ه درون بافت وارد ش�وند | .گزینۀ ( :)3این یاختهها برای تولید ش�دن در مغز اس�تخوان نیازمند
ویتامینهای فولیک اسید و  B12میباشند ،زیرا این دو ویتامین برای انجام تقسیمات یاختهای ضروری هستند.

 41 10 Bلنفوسیتی که در دفاع غیراختصاصی نقش دارد ،یاختۀ کشندۀ طبیعی است که یاختههای سرطانی و آلوده به ویروس را نابود میکند .یاختۀ کشندۀ طبیعی،
به یاختۀ س�رطانی متصل میش�ود و با ترش�ح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشای آن ایجاد میکند .اینترفرون نوع  2از یاختههای کشندۀ طبیعی و لنفوسیتهای T
ترش�ح میش�ود و درش�تخوارها را فعال میکند .این نوع اینترفرون نقش مهمی در مبارزه علیه یاختههای س�رطانی دارد .دقت کنید یاختههای سالم که به ویروس آلوده
نشدهاند ،اینترفرون نوع  1تولید نمیکنند.
گزینۀ ( :)1یاختۀ کشندۀ طبیعی نوعی لنفوسیت است و لنفوسیتها ،گویچههای سفید بدون دانهای هستند که از یاختههای بنیادی لنفوئیدی منشأ میگیرند| .
گزینۀ ( :)2اینترفرون نوع  2درش�تخوارها را فعال میکند .یکی از وظایف درش�تخوارها در اندامهای بدن مانند کبد و طحال ،پاکس�ازی عوامل بیگانۀ وارد ش�ده به
بدن میباش�د | .گزینۀ ( :)3یاختۀ کش�ندۀ طبیعی ،به یاختۀ س�رطانی متصل میشود ،با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشا ایجاد میکند .سپس با وارد کردن
آنزیمی به درون یاخته ،باعث مرگ برنامهریزی شدۀ یاخته میشود.
 11 11 Cبازوفیلها ،به مواد حساسیتزا پاسخ میدهند و دانههای این یاختهها هیستامین و مادهای به نام هپارین دارند .هپارین مادۀ ضد انعقاد خون است .هیستامین
رگها را گشاد و نفوذپذیری آنها را زیاد میکند .گشاد شدن رگها باعث افزایش جریان خون و خروج خوناب بیشتر از رگ میشود.
گزینۀ ( :)2هم�ۀ عوام�ل بیم�اریزا را نمیت�وان با بیگانهخواری از بین برد .در براب�ر عوامل بیماریزای بزرگتری مثل کرمهای ان�گل که قابل بیگانهخواری
نیس�تند ،ائوزینوفیلها مبارزه میکنند .ائوزینوفیلها محتویات دانههای خود را به روی انگل میریزند | .گزینۀ ( :)3نوعی از بیگانهخوارها یاختههای دارینهای نام دارند.
این یاختهها را به علت داشتن انشعابات دارینهمانند ،به این نام میخوانند .یاختههای دارینهای در بخشهایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباطاند ،مثل پوست و لولۀ
گوارش ،به فراوانی یافت میشوند .این یاختهها عالوه بر بیگانهخواری ،قسمتهایی از میکروب را در سطح خود قرار میدهند .طبق شکل کتاب درسی ،یاختههای دارینهای
میتوانند در الیۀ بیرونی پوس�ت به بیگانهخواری میکروبها بپردازند | .گزینۀ ( :)4نوتروفیلها را میتوان به «نیروهای واکنش س�ریع» تشبیه کرد .اگر عامل بیماریزا به
بافت وارد شود ،نوتروفیلها با تراگذری خود را به آنها میرسانند و با بیگانهخواری آنها را نابود میکنند .نوتروفیلها مواد دفاعی زیادی حمل نمیکنند و چابکاند.

 41 12 Aیاختههای ( )1و ( )2به ترتیب مونوسیت و ائوزینوفیل میباشند .درشتخوارها و یاختههای دارینهای حاصل دیاپدز و تغییر شکل مونوسیتها هستند که هر
دو در مجاورت یاختههای بافت پوششی پوست مشاهده میشوند زیرا این بافت در اندامهای بدن وجود دارد.
گزینۀ ( :)1عوامل بیماریزای بزرگتری مثل کرمهای انگل قابل بیگانهخواری نیس�تند .ائوزینوفیلها محتویات دانههای خود را بر روی انگلها میریزند| .
گزینۀ ( :)2درش�تخوارها جزء یاختههای دیوارۀ حبابکها محس�وب نمیش�وند | .گزینۀ ( :)3دقت کنید ائوزینوفیلها دارای دانههای روش�ن و درش�ت در سیتوپالس�م
خود هستند.
 41 13 Aطبق توضیحات مراحل التهاب در شکل کتاب درسی ،اولین مادۀ شیمیایی که در مسیر التهاب از یاختههای آسیبدیده ترشح میشود ،هیستامین است .این
ماده با گشاد کردن رگها جریان خون را در محل آسیبدیده افزایش و فشار خون موضعی را کاهش میدهد.
گزینۀ ( :)1افزای�ش جری�ان خ�ون در ناحی�ۀ آس�یبدیده موج�ب افزایش دما و قرمزی آن بخش میش�ود | .گزینۀ ( :)2پیکهای ش�یمیایی ترش�ح ش�ده از
بیگانهخوارها و یاختههای دیوارۀ مویرگ موجب فراخوانی گویچههای سفید میشوند .دقت کنید این پیک شیمیایی بعد از هیستامین آزاد میشود | .گزینۀ ( :)3هیستامین
موجب افزایش نفوذپذیری دیوارۀ مویرگ و افزایش خروج مواد میگردد .در این حالت احتمال تورم و افزایش حجم مایع بینیاختهای در محل آسیبدیده وجود دارد.
 21 14 Cپروتئینه�ای مکم�ل در خون�اب محلول هس�تند .این پروتئینها پس از برخورد با میکروبها فعال ش�ده و به کمک یکدیگر منافذی در غش�ای عامل بیگانه
ایجاد میکنند.
گزینۀ ( :)1ائوزینوفیل نوعی گویچۀ سفید با هستۀ دمبلی است (نه هستهها!) | .گزینۀ ( :)3درشتخوار در درون مویرگهای خونی یافت نمیشود و توانایی
دیاپدز برای عبور از دیوارۀ این رگها را ندارد | .گزینۀ ( :)4لنفوسیتهای کشندۀ طبیعی یک نوع آنزیم ترشح میکنند نه انواعی از آنزیمها!
 21 15 Bپادتنها ،پروتئینهای ترش�حی پالسموس�یتها هس�تند .پادتنها در همۀ روشهای مبارزه با عوامل میکروبی در نهایت باعث افزایش فعالیت بیگانهخواری
میشوند .در نتیجه آنزیمهای درونیاختهای بیگانهخوارها در از بین بردن عامل بیگانه نقش دارند.
گزینۀ ( :)1دقت کنید برخی پادتنها در سایر بافتهای بدن قرار دارند و در جریان خون قرار ندارند | .گزینۀ ( :)3این پروتئینها بهطور قطع در نخستین خط
دفاعی شرکت نمیکنند | .گزینۀ ( :)4این مورد فقط برای یک روش عملکردی پادتنها صادق است نه همۀ روشها!
 41 16 Cدر پی ورود باکتری کزاز به ناحیۀ زخم در پوس�ت انس�ان ،خط دوم و س�وم دفاعی میتواند پاس�خ ایمنی ایجاد کند .در پاسخ به ورود کزاز در خط سوم دفاعی
بدن ،پادتن توسط یاختههای پادتنساز تولید میشود .یاختۀ پادتنساز هستۀ کناری دارد .این نکته در کنکور سراسری  97نیز مطرح شده است.
گزینۀ ( :)1درشتخوارها و ماستوسیتها دو نوع بیگانهخوار بافتی هستند که در پاسخ التهابی حضور دارند | .گزینۀ ( :)2پادتنها با روشهای مختلف موجب
افزایش بیگانهخواری درش�تخوارها میش�وند .همچنین با فعال کردن پروتئینهای مکمل موجب نابودی یاخته و در نهایت افزایش بیگانهخواری توس�ط درش�تخوارها
میش�وند | .گزینۀ ( :)3چون عامل مهاجم وارد ش�ده به بدن ویروس منیابش��د ،بنابراین اینترفرون نوع  1از یاختههای آس�یبدیده ترش�ح نمیشود .اینترفرون نوع  2نیز
توسط یاختۀ کشندۀ طبیعی و لنفوسیتهای  Tترشح میشود.
 21 17 Bمنظور صورت سؤال پرفورین و آنزیم مؤثر در مرگ یاختهای است.
گزینۀ ( :)1پروتئینهای مکمل در مبارزه با عوامل ویروس�ی نقش�ی ندارند ،بلکه با عوامل بیماریزای زنده و غش�ادار مبارزه میکنند | .گزینۀ ( :)2پرفورین و
آنزیم القاکنندۀ مرگ یاختهای توس�ط یاختههای لنفوس�یت  Tکشنده و یاختۀ کش�ندۀ طبیعی تولید میشود که سالم هستند | .گزینۀ ( :)3پرفورین و آنزیم القاکنندۀ مرگ
یاختهای در مبارزه با یاختههای سرطانی (یاختههای زندۀ بدن) مؤثر هستند | .گزینۀ ( :)4دقت کنید که اینترفرون نوع  1نیز نوعی پیک شیمیایی محسوب میشود.
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 11 18 Aرقابت میکروبهای س�طح پوس�ت برای کس�ب غذا در سطح الیۀ اپیدرم است ،الیۀ دارای رگ خونی در پوست ،هم درم است .طبق شکل کتاب درسی ،در
اپیدرم رگ خونی مش�اهده نمیش�ود .در ترکیبات س�ازندۀ عرق ،نمک وجود دارد که از طریق مجرای غدد برونریز به سطح پوست هدایت میگردد و طبق شکل کتاب
درسی ،مجاری این غدد برونریز هم در درم و هم در اپیدرم مشاهده میشود.
گزینۀ ( :)2اپیدرم دارای بافت پوششی سنگفرشی است .درم نیز دربر گیرندۀ رگهای خونی است که این رگها در سطح درونی خود دارای بافت پوششی
میباشند | .گزینۀ ( :)3در الیۀ درم نیز گیرندههای حسی وجود دارند | .گزینۀ ( :)4رشتههای پروتئینی بافت پیوندی رشتهای (الکژن و کشسان) در الیۀ درم مشاهده
میشوند که به هم تابیدهاند و سد محکمی را تولید کردهاند.
 11 19 Bلنفوس�یتهای  Bو  Tدر دفاع اختصاصی نقش دارند و یاختههای کش�ندۀ طبیعی در دفاع غیراختصاصی مؤثر هس�تند .ائوزینوفیلها توانایی ترشح ترکیبات
ضد انگلی دارند .لنفوسیتها برخالف ائوزینوفیلها یاختههایی هستند که درون سیتوپالسم خود دانه ندارند.
گزینۀ ( :)2یاختههای�ی ک�ه اینترف�رون نوع  1ترش�ح میکنند ،توس�ط ویروسها آلوده ش�دهاند .دقت کنید ،لنفوس�یتهای مؤثر در دف�اع اختصاصی نظیر
لنفوسیتهای  Tکمککننده ممکن است توسط ویروسها (مانند ویروس  )HIVمورد حمله قرار گیرند | .گزینۀ ( :)3همۀ گویچههای سفید دارای منشأ مغز استخوانی
ً
هستند | .گزینۀ ( :)4دقت کنید صرفا گروهی از لنفوسیتها در تیموس بالغ میشوند ،نه همۀ آنها!
 32 20 Cبه دلیل اینکه آسیب به نوعی رگ خونی وارد شده است ،در نتیجه عالوه بر بروز پاسخ التهابی به علت آسیب بافتی ،فرایند لخته شدن خون نیز رخ میدهد.
الف) دقت کنید افزایش دمای موضعی محل آس�یبدیده به علت اثر هیس�تامین بر دیوارۀ رگهای خونی و گش�اد کردن رگهای خونی است و دستگاه عصبی
مرکزی (هیپوتاالموس) در تغییر دمای محل آسیب نقشی ندارد | .ب) به علت ایجاد خونریزی شدید ،پالکتها نیز فعال شده و ترکیبات خود را آزاد میکنند .پالکتها
از مگاکاریوسیتها ایجاد میشوند | .ج) در پاسخ التهابی ،درشتخوارهای موجود در محل آسیب فعالیت بیگانهخواری را انجام میدهند ،زیرا این یاختهها وظیفۀ بیگانهخواری
یاختههای خودی آسیبدیده را نیز برعهده دارند | .د) به علت ترشح هیستامین ،میزان نشت خوناب افزایش مییابد؛ در نتیجه میزان جریان لنف نیز بیشتر میشود.

برگزیدۀ سؤاالت سراسری
 11 1 Bمنظور لنفوسیتهای  Bمیباشند که اهمیت کمی در مبارزه با یاختههای سرطانی دارند.
هیچگاه یاختهای در دفاع بدن به یاخته دفاعی دیگر متصل نمیشود (رد گزینۀ ( .))2لنفوسیت  Bاز گیرندۀ آنتیژنی خود در دفاع اختصاصی استفاده میکند
(رد گزینۀ ( ))3و پرفورین هم در مکانیسم لنفوسیت  Tنقش دارد (نه لنفوسیت ( )!Bرد گزینۀ (.))4
 42 2 Bخروج هیستامین با مکانیسم برونرانی و مانند خروج ناقل عصبی از پایانۀ آکسون میباشد (درستی گزینۀ ( ))4ولی گزینههای ( )1و ( )3بدون صرف انرژی
و گزینۀ ( )2با انتقال فعال است ،نه با برونرانی!!
 33 3موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند.
 Bدر مغز استخوان ساخته و بالغ میشوند (نادرستی الف).
لنفوسیتهای 
فقط لنفوسیتهای  Tو کشندۀ طبیعی قدرت تولید اینترفرون نوع  2دارند (نادرستی ب).
همۀ لنفوسیتها ،تنفس هوازی دارند و قدرت تولید  CO2دارند (درستی ج).

C

برخی لنفوسیتها در بافت یا گره لنفی و در برخورد با میکروب رشد و تکثیر مییابند (نادرستی د).

 44 4 Cدر دفاع غیراختصاصی فقط گویچههای س�فید که یک نوع یاخته خونی اس�ت نقش دارد (دقت کنید که وقتی در تس��تی اشاره به انواع یاختۀ خونی میکند ،هر
گویچۀ سفید را به عنوان یک نوع یاختۀ خونی در نظر میگیریم) .گزینۀ ( )1از آنجا که بیگانهخوارها در همه جای بدن هستند ،پس در محل تولید و بلوغ لنفوسیتها نیز
وجود دارند و در برخورد با میکروب فعال میش�وند .گزینۀ ( )2در مورد وجود آنزیم لیزوزیم در اش�ک و مادۀ مخاطی صحیح اس�ت .گزینۀ ( )3در مورد دیاپدز هر گویچۀ
سفید از جمله لنفوسیتها صحیح میباشد.

 45 5 Bهمۀ موارد به نادرس�تی تکمیل میکنند .یاخته پادتنس�از تقسیم نمیشود (نادرستی ب و ج) ولی از تقسیم یاختههای  Bخاطره ،تعداد زیادی یاخته پادتنساز
و تعدادی نیز  Bخاطره ایجاد میشود (نادرستی الف و د).
دقت :این تست سؤال کنکور بود و غلط طرح شده بود ولی من قید سؤال را «تکمیل نمیکند» کردم تا دارای جواب شود!

 46 6 Cلنفوسیت  Bدر مغز استخوان بالغ شده و با فعالیت خود میتواند فعالیت بیگانهخوارها را زیاد کند (درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .پادتنها اختصاصیاند و بر یک نوع آنتیژن مؤثرند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .در خون سه نوع یاختۀ قرمز ،سفید و پالکتها
(به عنوان قطعات یاختهای) وجود دارند که فقط یک نوع آن یعنی گویچههای سفید در دفاع مؤثرند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .یاخته دفاعی برای خروج از مویرگ،
برونرانی نمیکند بلکه با تراگذری (دیاپدز) عبور میکند.
 27 7 Bیاختههای ذرهخوار خونی ،نوتروفیلها هستند که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند .این گروه عوامل بیگانۀ متعدد را از یاختههای خودی شناسایی میکنند.
گزینۀ ( :)1در مورد مونوس�یتها که به درش�تخوارهای بافتی تبدیل میش�وند ،نادرس�ت است | .گزینۀ ( :)3در مورد لنفوس�یتها که قدرت تقسیم دارند،
رد میشود | .گزینۀ ( :)4در مورد بازوفیلها با توانایی تولید هیستامین رد میشود.
ً
 18 8 Bبیگانهخواری کال در خط دوم دفاعی و کمک به خط سوم انجام میشود ولی همواره یک پاسخ دفاعی غیراختصاصی میباشد.

نکته

در بین یاختههای خونی ،بیگانهخواری مخصوص نوتروفیلها میباشد که در سد دوم دفاع غیراختصاصی ،نقش مهمی دارند.

گزینۀ ( :)2ائوزینوفیل دانههای درش�ت روش��ن و خاصیت ضد انگلی دارد | .گزینۀ ( :)3مونوس�یتها نیز برای تراگذری حرکات آمیبی دارند که پس از ورود
به بافت ،افزایش حجم یافته و به درشتخوار تبدیل میشود | .گزینۀ ( :)4مرحلۀ  G2مربوط به آخر اینترفاز است و یاختهای که میخواهد تقسیم کند به آن وارد میشود.
ً
مثال برای رد این گزینه میتوان به لنفوسیتهای  Tکه قدرت تقسیم دارند و در مغز استخوان ساخته شده و در تیموس بالغ میشوند ،اشاره کرد.

 29 9 Bمنظور طراح بیگانهخوارهای قدیمی بافتها هستند که اولین یاخته مؤثر در التهاب میباشند و فاقد قدرت دیاپدز میباشند .برخی از آنها مثل ماستوسیتها
در تولید هیستامین مؤثرند.
گزینۀ ( :)1بیگانهخوارها اختصاصی عمل نمیکنند | .گزینۀ ( :)3بیگانهخوارها به تولید یاختۀ خاطره نمیپردازند | .گزینۀ ( :)4بیگانهخوارها یا در بافت ایجاد
میشوند و یا مثل نوتروفیل در مغز استخوان بالغ شدهاند.
 21 10 Cلنفوس�یتهای  Bدر نخس�تین برخورد با آنتیژن ،یاختۂ اپدتنس��از و لنفوس��یت  Bخاطره تولید میکنند که هر دو یا پادتن (پلیمر) و یا گیرندههایی آنتیژنی
تولید میکنند که مشابه هم هستند .این عوامل به آنتیژنهای خاصی متصل میشوند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .هس�ته در یاختههای پادتنس�از در بخش مرکزی یاخته قرار ندارد | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .گیرندۀ آنتیژنی یا پادتنها به
ماستوسیتها و یا بازوفیلها متصل نمیشوند به آنتیژنها و یاختههای بیگانه متصل میشوند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .یاختههای  Bخاطره پادتن آزاد که در خون و
لنف گردش کند تولید نمیکنند ،بلکه گیرندۀ آنتیژنی در سطح خود ایجاد میکنند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .همۀ پروتئینهای دفاعی بدن روی ریبوزومهای شبکۀ آندوپالسمی ساخته میشوند که بخشی از اندامکهای غشادار
21 11 A
درونی است اما بعضی از آنها در یاخته کامل و فعال میشوند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .همۀ پروتئینها با مصرف انرژی ساخته میشوند | .گزینۀ ( :)3درست است.
طبیع�ی اس�ت برخ�ی پروتئینهای دفاعی مثل اینترفرونها و پروتئینهای مکمل در خط دوم دفاع غیراختصاصی ش�رکت دارند | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .برخی مثل
پادتنها میتوانند به دو مولکول آنتیژن متصل شوند.
 31 12 Aمنظور سؤال ابزوفیلها است که در حساسیتها باعث ترشح هیستامین و واکنش دستگاه ایمنی به مواد بیخطر میشوند .در این حالت ،تحمل ایمنی به مادۀ
مورد نظر از بین میرود.
گزینۀ ( :)1نادرست است .بازوفیلها برخالف لنفوسیتها قدرت تکثیر ندارند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .این عبارت در مورد مونوسیتها مصداق دارد| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .بازوفیلها قادر به تولید و ترشح پرفورین و آنزیم مرگ برنامهریزی شده نیستند.
 41 13 Bیاختههای کشندۀ طبیعی و لنفوسیتهای  Tکشنده اینترفرون نوع  2تولید میکنند که مانند هر گویچۀ سفیدی میتوانند از خون خارج شوند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .یاختههای دندریتی از مونوسیتهای خونی ایجاد شدهاند و میتوانند به گرههای لنفی و بافتها بروند پس همواره در خون فعالیت
ندارند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .یاختههای کشندۀ طبیعی که در مبارزه با یاختههای سرطانی با تولید اینترفرون نوع  2شرکت دارند ،در خط دوم دفاعی فعالیت دارند| .
ً
گزینۀ ( :)3نادرست است .همۀ عوامل بیماریزا با بیگانهخواری گویچههای سفید از بین نمیروند .مثال عواملی مثل گویچۀ سفید خونی ،التهاب و تب نیز مؤثر است.
 21 14 Bپادتنها پروتئینهای ترش�حی حاصل از عمل یاختههای پادتنس�از میباش�ند (رد گزینۀ ( .))1هر مولکول پادتن دارای دو جایگاه اتصال آنتیژن اس�ت پس
میتواند به دو مولکول آنتیژن یکس�ان متصل ش�ود (درس�تی گزینۀ ( .))2پادتنها با روشهای مختلفی باعث از بین بردن عوامل بیماریزا میشوند که در هیچکدام ابتدا
یاختههای بیگانهخوار وارد عمل نمیشوند ،برخی پادتنها سبب بیاثر شدن پادگنها میشوند (رد گزینههای ( )3و (.))4
 11 15 Bهمۀ لنفوسیتهای خاطره مثل هر گویچۀ سفید دیگر قادر به عبور از دیوارۀ مویرگها هستند (درستی گزینۀ (.))1
ً
هم�ۀ عوام�ل بیماریزا بهطور حتم توس�ط بیگانهخوارها نابود نمیش�وند مثلا پروتئین مکمل ،تب و … نیز مؤثرند (رد گزینۀ ( .))2لنفوس�یت  Tکش�نده
تولیدکنندۀ اینترفرون نوع  2و یا لنفوس�یت  Bو  Tیاختههای آلوده به ویروس که اینترفرون نوع  1ترش�ح میکنند در دفاع اختصاصی بدن ش�رکت دارند (رد گزینۀ (.))3
یاختههای ترشحکنندۀ پرفورین میتوانند لنفوسیتهای  Tکشنده باشند که در سومین خط دفاعی شرکت میکنند (رد گزینۀ (.))4

نکته

واکنش تولید اینترفرون نوع  1توسط یاختهها ،سبب افزایش فعالیت بیگانهخوارها نمیشود.

 11 16 Bهر مولکول پادتن دارای دو جایگاه اتصال برای آنتیژن میباشد.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .برخی پادتنها میتوانند در لنف و آب میانبافتی ترش�ح کنند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .همۀ یاختههای دفاع اختصاصی
ً
پادتن تولید نمیکنند .مثال لنفوس�یتهای  Tفاقد قدرت تولید پادتن میباش�ند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .پادتن اختصاصی عمل میکند پس نمیتواند به دو مولکول
غیریکسان آنتیژن متصل شود.
 11 17 Cمنظور سؤال ماستوسیتها هستند که عالوه بر التهاب ،در حساسیتها هم دخالت دارند .این یاختهها همانند یاختههای دارینهای از نیروهای واکنش سریع
در دفاع غیراختصاصی به حس�اب نمیآیند (رد گزینۀ ( .))3از طرفی یاختۀ دارینهای در گش�اد کردن رگ با ترش�ح هیستامین نقش ندارد (رد گزینۀ ( .))2ماستوسیتها
در باف�ت فعالی�ت دارن�د نه در خون ،پس از جدار مویرگ عبور نمیکنند (رد گزینۀ ( ))4ولی مثل یاختههای دندریتی طبق جملۀ کتاب در بخشهایی از بدن که با محیط
بیرون در ارتباط است به فراوانی دیده میشوند.
 31 18 Cدر الته�اب تولیدکنندۀ پیک ش�یمیایی کوتاهبرد ،درش�تخوارها ،یاختۀ دیوارۀ مویرگ (سنگفرش��ی) و ماستوس�یتها میباش�ند ک�ه هیچکدام در دفاع
اختصاصی نقش ندارند.
گزینۀ ( :)1در م�ورد بیگانهخواره�ا صحی�ح اس�ت | .گزینۀ ( :)2ه�ر یاخت�های دارای پروتئی�ن میباش�د ک�ه از متنو عتری�ن مولکوله�ای زیس�تی اس�ت| .
گزینۀ ( :)4تولید اینترفرون نوع  1در هر یاختۀ بدن در صورت برخورد و آلوده شدن با ویروس وجود دارد.
 11 19 Cفقط مورد (ج) صحیح است .مولکولهای هیستامین ،اینترفرون نوع  1و  2و همچنین پادتنها میتوانند از یاختههای دفاعی وارد خون شوند.
الف) نادرس�ت اس�ت .اینترفرون نوع  1به غش�ای بیگانه برخورد نمیکند | .ب) نادرس�ت اس�ت .فقط پادتن گیرندۀ دفاع اختصاصی به حساب میآید| .
ج) درس�ت اس�ت .هر عامل دفاعی در نهایت بر آنزیمها و پروتئینهای یاخته اثر میگذارند که این مولکولها در تب دچار تغییر س�اختار میش�وند | .د) نادرس�ت است.
ساختار حلقهمانند ویژۀ فعالیت پروتئینهای مکمل است که همواره در خون وجود دارند.
 22 20 Bالبته در این سؤال من در گزینۀ ( ،)4یک کلمۀ «میزان» اضافه کردهام تا تست درست شود وگرنه گزینۀ ( )4نیز میتوانست نادرست باشد .منظور تست مغز
قرمز استخوان است که مویرگ ناپیوسته دارد و یاختۀ بنیادی برای ایجاد انواع بافتها دارد.

گزینۀ ( :)1مغز استخوان با ایجاد گویچۀ قرمز و هموگلوبین درون آن در انتقال گازهای تنفسی و تنظیم  pHمؤثر است | .گزینۀ ( :)2هر انگل خونی با بیگانهخواری
ً
از بین نمیرود .مثال ائوزینوفیلها با ترشح موادی ،سعی در از بین بردن انگل دارند | .گزینۀ ( :)3ماستوسیت و بازوفیل حاصل از مغز استخوان میتوانند در از بین بردن تحمل
ایمنی نقش ایفا کنند و یا تولید پادتنهای غیرعادی توسط پالسموسیتها در بیماریهای خودایمنی را میتوان اشاره کرد که همۀ این عوامل توسط یاختههایی تولید میشوند که
منشأ آنها از مغز استخوان بوده است | .گزینۀ ( :)4اگر مغز استخوان کمکار شود ،تولید اریتروپویتین در کبد و کلیهها زیاد شده تا سبب تنظیم میزان تولید گویچۀ قرمز شوند.
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فصل 6

پاسخهای تشریحی

تقسیم یاخته

تقسیم یاخته

فصل ششم

 21 1 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
در این سؤال مهم درست خواندن عبارتهاست.
الف) نادرس�ت اس�ت .باید دقت کنید که برخی جانداران تولیدمثل غیرجنسی دارند و تشکیل آنها با ایجاد تخم یا زیگوت صورت نمیگیرد | .ب) درست
است .تقسیم یاخته همواره وجود دارد ولی مقدار ،نوع و میزان سرعت آن متغیر است | .ج) نادرست است .برخی یاختهها مثل پالسموسیتها ،لنفوسیت  Tکشنده و اغلب
یاختههای عصبی قدرت تقس�یم ندارند ولی هس�ته دارند | .د) نادرس�ت اس�ت .در خواندن عبارات دقت کنید! نوزاد انسان ،چند ماه پس از تشکیل تخم و پس از زایمان
ایجاد میشود نه چند روز بعد از تشکیل تخم!! (در تستها دقت کنید که خیلی از موارد شما تست را بلدید ولی به لکمات و مواردی دقت نمیکنید که طراح از آنها خبر دارد!)
 12 2 Bسانرتومر که محل استقرار آن در به دست آوردن کاریوتیپ مؤثر است ،محل اتصال دو کروماتید خواهری میباشد.
ً
این دو کروماتید در اثر همانندسازی یک مولکول  DNAایجاد شدهاند و کامال نوع ژن و دستورالعملهای یکسانی دارند که به
صورتهای مقابل نشان داده میشوند:
وقتی دو کروماتید خواهری از هم جدا شوند به آنها کروموزوم دختری میگویند.

نکته

در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که یک صفت میتواند تحت کنترل چند جایگاه ژن باشد ولی دلیلی ندارد که همه ژنهای
آن روی یک کروموزوم یا کروماتید قرار داش�ته باش�ند (البته با این صفات در س��ال دوازدهم آش��نا میشوید!) .از طرفی هر
کروماتید تعداد زیادی ژن از صفات مختلف دارد.

گزینۀ ( )2در مورد نوکلئوزوم (هس��تهتن) میباش�د که رد میش�ود و گزینۀ ( )4نیز نادرست است چون برای تهیۀ کاریوتیپ از کروموزوم مضاعف با دو مولکول دنا
استفاده میشود.
ً
 13 3 Aدر این س�ؤال دقت کنید که اصوال برحس�ب متن کتاب ،ماده وراثتی هس�ته در تمام مراحل زندگی یاخته بهجز مرحله تقس��یم هس��ته به صورت کروماتین
میباش�د .کروماتینه�ا در مرحل�ۀ  G1اینترف�از ،غیرمضاعف هس�تند ولی پس از همانندس�ازی دن�ا ،از آخر مرحلۀ  Sو کل مرحلۀ  ، G2مضاعف ش�ده میباش�ند .واژۀ
کروموزوم ،از ش�روع تقس�یم و پس از فش�ردگی بیشتر ماده وراثتی به کار برده میشود .در مرحله تقسیم بهجز دو مرحله آخر (آنافاز و تلوفاز) که تککروماتیدی هستند
در س�ایر مراحل ،کروموزومها مضاعف یا دوکروماتیدی میباش�ند .الزم به ذکر اس�ت که کروماتین و کروموزوم ،هر دو نوکلئوزوم دارند ولی فش�ردگی کروماتین کمتر از
کروموزوم میباشد (گزینۀ ( )3در مورد کروماتین صادق است چون پیش از شروع تقسیم ،کروموزوم نداریم).
ساختار

نوکلئوزوم

مرحله

فشردگی

تککروماتیدی

دوکروماتیدی

کروماتین

دنا و پروتئین

دارد

اینترفاز  +آخر تلوفاز

کم

کروموزوم

دنا و پروتئین

دارد

از پروفاز تا تلوفاز

زیاد

تلوفاز و G1

 Sو G2

آنافاز و اول تلوفاز

پروفاز  -متافاز  -پرومتافاز

 24 4 Cفقط مورد (ج) نادرست میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .تعداد کروموزومهای جانداران مختلف از  2تا بیش�تر از  1000عدد متغیر میباشد .دقت کنید که جانداران هستهدار ،باکتری نیستند.
باکتریها یک کروموزوم یا  DNAاصیل حلقوی را درون خود جای دادهاند و هسته ندارند | .ب) درست است .ریبوزومها ،ویروسها و کروموزومها از پروتئینها و نوکلئیک
اس�یدها تش�کیل ش�دهاند که هر دو این مواد نیتروژندار هستند | .ج) اندرست اس�ت .مضاعف شدن ماده ژنتیکی کروماتینها قبل از شروع تقسیم و در مرحلۀ  Sاینترفاز
صورت میگیرد.
B

 35 5هر رشتۀ کروماتین از واحدهای تکرار شوندهای به نام نوکلئوزوم (هستهتن) ایجاد شده است که واجد  8پروتئین هیستون بوده که دو رشتۀ دنا حدود دو
ً

A

 26 6نوکلئوزوم حاوی  DNAو پروتئین میباشد 4 ، DNA .نوع نوکلئوتید و پروتئین هم از  20نوع آمینواسید تشکیل شده است.
گزینۀ ( )1و گزینۀ ( )3فقط پروتئین دارد ولی گزینۀ ( )4فقط  DNAدارد.

دور در اطراف آنها پیچیده است .حتما میدانید که هر واحد آمینواسیدی یا نوکلئوتیدی آن حاوی نیتروژن میباشد (راستی تا یادم نرفته بگم که رنا ،نولکئوزوم نداره!)

 27 7 Cفقط مورد (ب) صحیح میباشد.
ً
الف) نادرست است .عدد کروموزویم یک جاندار برابر با تعداد کروموزومهای هسته یاخته پیکری آن جاندار میباشد .مثال عدد کروموزومی انسان و درخت
زیتون یکس�ان و برابر  46میباش�د .دقت کنید که در انس�ان ،یاختههای جنسی (اس��پرم و تخمک) دارای  23کروموزوم میباشند .پس حاوی عدد کروموزومی جاندار
ً
نیستند .خب حتما میدانی که یاختۀ جنسی جانوران یا گامت و گرده گیاهان ،یاخته پیکری به حساب نمیآیند( .در گیاهان دارای تخم  ، 2nیاختههای پیکری،
همان یاختههای دیپلوئید میباشند | ).ب) درست است .اندام جنسی یک جاندار هم دارای یاختههای پیکری و هم یاختههای جنسی میباشد ولی عدد کروموزومی را
از یاختههای پیکری آنها مثل دیواره رحم ،تخمدان یا اپیدیدیم و … میتوان پیدا کرد | .ج) نادرست است .عزیزان دقت کنید ،تعداد!! یک واژه شانسی یا تصادفی است.
ً
مثال ممکن است تعداد کروموزومها یا ژنهای گونه جانور  Xبا گونه گیاه  Yبرابر باشد ولی مهم نوع ژنها و دستورالعمل آنهاست که با هم متفاوت است.
 38 8 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) به نادرس�تی تکمیل میکنند .وقتی لفظ کروموزوم ،کروماتین و نوکلئوزوم اس�تفاده میش�ود ،یعنی پروتئینها و نوکلئیک اس�ید دنا در
بررسی آنها وجود دارد ولی  DNAو  RNAخالص یعنی نوکلئیک اسیدها ،فقط از نوکلئوتیدهای به هم چسبیده تشکیل شدهاند (فقط مورد (ب) صحیح است).
یادآوری :در باکتریها ،دنای آنها را به عنوان کروموزوم به حساب میآوریم ولی فاقد هیستون و نوکلئوزوم و فشردگی میباشند.

 49 9 Bباف�ت ح�اوی یاختهه�ای کم و بیش یکس�ان میباش�د .وقتی از بافت صحبت میش�ود نمیتوان انتظار داش�ت که هس�تههای آن تعداد کروم�وزوم متفاوتی
داشته باشند.
ً
نکته در متن س�ؤال به هس��تههای !! دقت کنید چون مثال در خون که بافتی پیوندی اس�ت یاخته گویچۀ قرمز ،هس�ته و کروموزوم ندارد ولی س�ایر یاختهها هستههای 46
ً
کروموزومی دارند یا مثال در بافتهای متنوع ماهیچهای ،یاخته چند هستهای ماهیچۀ اسکلتی برخالف یاخته تکهستهای ماهیچه صاف تعداد کروموزوم بیشتری دارد
ولی هر هسته آنها  46کروموزوم دارد.
ً
نکته
در یک اندام جنس�ی ،مثال بیضه دارای اس�پرمهای هاپلوئید و یاختههای دیواره لوله اسپرمس�از دیپلوئید است که عدد کروموزومی متفاوت دارند .یاختههای دو گونه
مختلف مثل انسان و درخت زیتون هم میتوانند عدم کروموزومی یکسان داشته باشند (رد گزینههای ( )2و ( .))3پس در یک اندام ،دستگاه یا جاندار ،یاختههایی با عدد
کروموزومی متفاوت میتوان انتظار داشت.

نکته

هر هستۀ یاختههای آپاندیس و کلیه در انسان بهطور معمول عدد کروموزومی یکسان دارند (رد گزینۀ (.))1

 41 10 Bدقت کنید که دو کروموزوم همتا باید صفات یکس�انی را هدایت کنند که دس�تورالعمل آنها میتواند مش�ابه یا متفاوت باش�د ولی در دو کروماتید خواهری،
همواره دستورالعملهای ژنی یکسان وجود دارد.
گزینههای ( )1و ( :)2نادرس�ت اس�ت .دو الل یا دس�تورالعمل  Bو  bدر دو کروماتید خواهری باید یکس�ان باش�ند نه متفاوت! | گزینۀ ( :)3نادرس�ت است.
چ�ون در دو کروم�وزوم همت�ا بای�د دس�تورالعمل  Aروب�هروی  Aی�ا  aباش�د ولی در ای�ن گزینه دس�تورالعمل صفت  Bروب�هروی  Aق�رار دارد که صحیح نمیباش�د| .
گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .چون دس�تورالعمل دو صفت در یک کروموزوم قرار دارد که ژنهایی با فعالیت متفاوت میباش�ند ولی دو کروماتید خواهری دس�تورالعملهای
یکسانی دارند.
 41 11 Bم�وارد (ال�ف)( ،ب) و (د) نادرس�ت تکمی�ل میکنند .اندام ،ش�امل بافتها و یاختهه�ای مختلف میباش�د .یاختههای پیکری (غیرجنس��ی) در اندامهای
ً
غیرجنس�ی و جنس�ی وجود دارند .مثال در بیضهها ،هم یاختۀ جنس�ی اس�پرم و اسپرمس�از و هم یاختههای پیکری وجود دارند ولی یاختههای جنسی مخصوص اندامهای
ً
مرتبط با تولیدمثل میباش�ند .مثال در لوله رحم یاخته غیرجنس�ی (دیواره لوله رحم) و یاخته جنس�ی (تخمک) دیده میشود ولی در معده یاخته جنسی وجود ندارد و
همه یاختهها از نوع پیکری دیپلوئید هستند.
نکته الزم به یادآوری است که هورمون جنسی عالوه بر اندام جنسی توسط اندام غیرجنسی فوق کلیوی نیز ترشح میشود ولی یاختۀ جنسی در اندام یا دستگاه غیرجنسی
وجود ندارد.
21 12 B

نکته
همواره در هسته یاختهها و در هر مرحلهای

نکته
نکته

تعداد کروموزوم = تعداد سانترومر (درستی گزینۀ ())4
تعداد کروماتید = تعداد مولکول ( DNAدرستی گزینۀ ())1
تعداد رشتۀ نوکلئوتیددار  ×2 = DNAمولکول ( DNAدرستی گزینۀ ())3

البته دقت کنید که اگر کلمۀ «هسته» در سؤال نبود ،در یاخته به  DNAحلقوی درون میتوکندری و یا کلروپالست نیز توجه کنید.
اگر کروموزوم تککروماتیدی باشد (مثل مراحل تلوفاز ،آنافاز و  ) G1در آن صورت تعداد کروموزوم با کروماتید و مولکول  DNAبرابر است.

نکته

دقت کنید که رشتههای نوکلئوتیددار یک یاخته ،هم شامل  DNAو هم شامل  RNAمیشوند پس تا در عبارتی دیدید که گفته رشتۀ پلینوکلئوتیدی ،فقط به DNA
فکر نکنید (نادرستی گزینۀ (.))2

گزینۀ ( :)1درست است .هستۀ یاخته پوششی مری دارای  46کروموزوم میباشد .از طرفی در ماهیچه پیلور که نوعی ماهیچه صاف میباشد هر
11 13 C
یاخته آن تکهستهای است و  46کروموزوم یا سانترومر دارد.
گزینۀ ( )3( ،)2و ( :)4نادرست هستند .تعداد کروماتید یا  DNAبستگی به مرحله تقسیم یاخته دارد .در آنافاز و تلوفاز ،کروموزومها به صورت تککروماتیدی هستند ولی
در مراحل دیگر مضاعف دوکروماتیدی میباش�ند .خیلی خیلی خیلی دقت کنید که هر یاخته ماهیچه قلبی میتواند تک یا دو هس�تهای با  46یا  92کروموزوم باش�د ،در
ماهیچه اسکلتی نیز یاختههای چند هستهای با تعداد زیاد کروموزوم دیده میشود.

نکته

ماهیچه مژکی از نوع ماهیچههای صاف تکهستهای ولی ماهیچه دلتایی از نوع اسکلتی چند هستهای میباشد (البته هر هستۀ آنها  46کروموزوم دارد).

14 A

 41دقت کنید که ماده ژنتیکی یاخته ،در حالت استراحت کروماتینی است که میتواند تککروماتیدی (در  ) G1یا دوکروماتیدی در  G2 » Sابشد ولی هیچگاه

کروموزومی که فشرده است و در مرحلۀ تقسیم میباشد حالت دراز و باریک کروماتینی نمیباشد( .کروماتینها فشردگی بسیار کمی دارند).

گزینۀ ( :)1در  Sاینترفاز کروماتین ،دوکروماتیدی است.
گزینۀ ( :)2در مرحلۀ آنافاز ،کروموزومها تککروماتیدی هستند.
گزینۀ ( :)3کروماتین ،فشردگی کمی دارد.
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 21 15 Cموارد (ب)( ،د) و (و) صحیح هستند.
1

در یاخته X n=Y

 )1همواره  Yعدد کروموزومی یا تعداد کروموزوم آن یاخته است که با تعداد سانرتومرها نیز برابر است .البته برحسب مرحلۂ چرخۂ یاختهای که جلوتر میخوانیم میتواند،
مشش لصف

در مراحل  G1و دو مرحلۀ آخر هر تقسیمی (آنافاز و تلوفاز میتوز) یا (آنافاز  2و تلوفاز  2میوز) به صورت تککروماتیدی باشد ولی در مراحل دیگر چرخه ،یعنی از  Sاینترفاز

تا آخر متافاز میتوز یا متافاز  2میوز ،کروموزومها یا کروماتینهای آن به صورت دوکروماتیدی و مضاعف میباشند.
عبارت (الف) نادرست است ،چون گفته کروموزوم مضاعف است ولی مرحلهای را عنوان نکرده است.
نکته :در رابطۀ  ، Xn =Yفقط در یاختههای پیکری جاندار Y ،بیانگر عدد کروموزویم جاندار میباش�د (نادرس�تی ج) .در حالی که اگر یاختۀ مورد نظر اس�پرم یا تخمک
 n =23باشد ،23 ،عدد کروموزومی انسان نمیباشد بلکه عدد کروموزومی این یاخته بوده است.
 X )2که ضریب  nاست معانی متفاوتی دارد که عبارتند از:
ً
الف) تع�داد مجموع�ۀ کروموزوم�ی یاخت�ه اس�ت (درس�تی ب) .مثال یاخت�ۀ دوالد ی�ا دیپلوئی�د ( ،)2nدارای دو مجموع�ه کروم�وزوم و یاختۀ  3nدارای س�ه مجموعۀ
کروموزومی میباشد.
ب)  ، Xتعداد الل یا ژن مورد نیاز در هر جایگاه ژنی هر صفت بوده است که البته این نکته در مورد صفات روی کروموزومهای جنسی مردان صادق نیست ولی در صفات
روی کروموزوم غیرجنسی صادق است (در مردان دو کروموزوم  Xو  Yبا همدیگر همتا نمیباشند و صفات مختلفی را حمل میکنند).
ج)  Xبیانگر این است که کروموزومها Xتا Xتا با هم همتا هستند که باز هم به XYها توجه کنید که فقط کروموزومهای غیرجنسی کروموزوم همتا دارند (درستی د).
 n )3بیانگر تعداد کروموزوم هر مجموعه اس�ت که با هم غیرهمتا میباش�ند .دقت کنید که همواره در یک مجموعه ،کروموزومها از نظر طول و ش�کل متفاوتند و همتا
نمیباشند (درستی و).
ً
 41 16 Cدر ابتدا دقت کنید که در ژنتیک به دستورالعمل هر ژن ،یک الل گفته میشود که در سال بعد آنها را مطالعه خواهید کرد .مثال فردی با فرمول  Aaدارای
دو الل  Aو  aمیباشد.
2

نکته

نکتۀ  :1دقت کنید که وقتی یاخته  3n = 24است یعنی تعداد کروموزوم هر مجموعه آن که با  nبرابر است8 ،تا میباشد که یکی از آنها کروموزوم جنسی و 7تای دیگر
غیرجنسی است .همۀ این 8تا کروموزوم که در یک مجموعه میباشند ،با هم غیرهمتا میباشند (پس گزینۀ ( )1امکان دارد).
نکتۀ  :2این یاخته میتواند در مراحل  Sو  G2استراحت خود  24کروماتین مضاعف اب فرشدیگ کم داشته باشد که در مراحل تقسیم به تدریج فشردهتر شوند (پس گزینۀ

( )2امکان دارد) ⇐ .دقت کنید که یاخته  3nقدرت میتوز دارد ولی میوز انجام نمیدهد.
نکتۀ  :3هر کروموزوم این یاخته میتواند با دو کروموزوم دیگر همتا باش�د ،یعنی 3تا 3تا کروموزومها با هم همتا باش�ند و از هر جایگاه ژنی 3 ،دس�تورالعمل (الل) وجود
داشته باشد (پس گزینۀ ( )3نیز امکان دارد).
نکتۀ  n :4در این یاخته مساوی  8و  2nآن برابر  16میشود که 2تای آن جنسی و  14تا کروموزوم غیرجنسی دارد( .پس گزینۀ ( )4امکان ندارد و جواب سؤال است).

 41 17 Bکاریوتیپ ،ترتیب و شمارهگذاری کروموزومهای یک گونه میباشد که براساس اندازه (از بزرگ به کوچک) ،شکل ،محتوای ژنی و محل قرارگیری سانترومرها
در کروموزومهایی با حداکثر فش�ردگی در مرحله متافاز ردیف ش�دهاند .از کاریوتیپ برای تعیین تعداد کروموزومها (نه ژنها!!) و تش�خیص برخی از ناهنجاریهای
کروموزویم (نه ژنی!) استفاده میکنیم (نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))4
رفع ابهام :در کتاب زیست دوازدهم عنوان شده است که جهشهای کروموزومی که به دو نوع عددی یا ساختاری میباشد را میتوان با کاریوتیپ مشاهده کرد ولی در
کتاب زیس�ت یازدهم واژه و قید «برخی» برای آن آورده اس�ت .به نظر من قید «برخی» صحیح اس�ت چون برخی جهشهای واژگونی که در یک کروموزوم رخ میدهند،
ممکن است با کاریوتیپ نیز تشخیص داده نشوند.

نکته

اگر جاندار ( )XXدارای دستورالعمل ژنی مشابه در همه صفات خود باشد ) ( AAbbdd در صورت انجام میوز ،میتواند یاختههای جنسی مشابه ایجاد کند
) . ( Abd از طرفی دقت کنید که اگر اسپرم زنبور عسل نر یا گیاهان که در اثر میتوز ایجاد میشوند را در نظر بگیرید ،در این صورت محتوای ژنی آنها با یاختۀ زاینده
یکسان میباشد (نادرستی گزینۀ ( )2و (.))3

 31 18 Cچون کروموزوم  Yاز  Xبسیار کوچکتر است ،طبیعی است که ژنهای کمتری داشته باشد ،در نتیجه در مقایسه هسته دو یاخته دیپلوئید مرد و زن ،منطقی
اس�ت که تعداد ژنها در یاخته زن عادی  XXاز مرد عادی  XYبیش�تر باش�د چون در  44کروموزوم غیرجنسی ،تفاوتی در تعداد ژنها ندارند (البته این عبارت قبلها
در کنکور هم سؤال شده است).
گزینۀ ( :)1درست است .در مورد تخم  2n = 46درخت زیتون صحیح است چون در بدو تشکیل از ادغام دو یاختۀ جنسی  23کروموزومی و تککروماتیدی
ایجاد شده است.

نکته

چون کروموزومهای  Xبا  Yهمتا نیس�ت ،پس دس�تورالعملهای مربوط به صفات مختلفی را حمل میکنند ولی دو کروموزوم همتا مثل  Xبا  Xحاوی صفات یکس��ان

با دس�تورالعملهای ژنی متفاوت یا مش�ابه میباش�ند .پس انواع صفات موجود در یاخته  XYاز یاخته  XXبیش�تر اس�ت ولی تعداد ژنها در  XXاز  XYبیش�تر میباش�د
ً
میباشند) (درستی گزینۀ (.))2
(الک مردها که  XYهستند از زنان ،باصفتتر
گزینۀ ( )4در مورد اسپرم یا تخمک دارای  22کروموزوم غیرجنسی و یک کروموزوم  Xصحیح میباشد.

 41 19 Cفقط موارد (ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .در کاریوتیپ انس�ان کروموزومها برحس�ب اندازه و از بزرگ به
کوچک از جفت یک تا  22ردیف میش�وند ولی طول کروموزوم  Xدر حد طول کروموزومهای جفت
 10میباشد در حالیکه  Yکوچکترین کروموزوم میباشد | .ب) درست است .با توجه به کاریوتیپ
انسان ،متوجه میشویم که هر کروموزوم ،یک جفت همتا دارد (البته بهجز  | .)Yج) نادرست است.
ً
جاندار دیپلوئید (  ) 2nدر هر یاختۀ پیکری خود از هر کروموزوم دو نس�خه دارد .در حقیقت مثال
اگر گیاهی  4nباش�د،یاختههای جنس�ی  2nدارد ولی ع�دد کروموزومی این گی�اه از یاختۀ تتراپلوئید
حساب میشود | .د) نادرست است .گونههای مختلفی که تعداد کروموزوم یکسانی دارند ،ساختار و
محت�وای ژن�ی و اندازه کروموزومه�ای متفاوتی دارند (مثل انس��ان و درخت زیت��ون که هر دو 46
کروموزومیاند ولی طول کروموزوم و ساختار این کجا و اون کجا!!؟) | .ه) درست است .گندم زراعی
گونه هگزاپلوئید  6nمیباش�د که در یاختههای جنس�ی خود دارای هس�تههای  3nبا سه مجموعه
کروموزومی میباشد.
 12 20 Bدق�ت کنید ک�ه در یاخته مقابل ،کروموزومها تککروماتیدی هس�تند ،ولی اگر خوب به
پس 3n =12
یا
ش�کل نگاه کنید ،میبینید که کروموزومها  3تا  3تا همتا میباش�ند
میباشد .این یاخته ،سه مجموعۀ کروموزومی دارد که در هر مجموعه به تعداد  nیعنی  4کروموزوم
غیرهمتا با ساختارهای
وجود دارد.
 22 21 Aیاخته هاپلوئید ،یعنى یاختهای که کروموزوم همتا ندارد و از طرفی ،کروموزوم مضاعف یعنى دو کروماتیدى است پس فقط گزینۀ ( )2صحیح است.
گزینۀ ( :)1دیپلوئید مضاعف | گزینۀ ( :)3تریپلوئید غیرمضاعف | گزینۀ ( :)4دیپلوئید مضاعف
 12 22 Cفقط مورد (ب) عبارت را به نادرستی تکمیل نمیکند (یعنی به درستی تکمیل میکند).

نکته

هورمونهای جنس�ی (اس��تروژن ،پروژسترون و تستوس��ترون) در بدن مردان و زنان عالوه بر اندامهای جنس�ی ،از اندام غیرجنسی یعنی از قرش غدۂ فوق کلیه نیز
ترشح میشوند ویل اندامهای جنیس فقط قادر به تولید هورمونهای جنیس یمابشند (درستی ب و نادرستی الف).

نکته  FSHو  LHیا همان هورمونهای محرک جنسی هستند که از اندام غیرجنسی یعنی هیپوفیز ترشح شده و روی اندام جنسی بیضه یا تخمدان مؤثرند .الزم به یادآوری
است که هورمونهای جنسی نیز برای تنظیم بازخوردی خود روی اندامهای غیرجنسی مثل هیپوفیز اثر میگذارند.

نکته

هورمون جنسی روی دستگاه جنسی و غیرجنسی گیرنده دارد (مثالً تستوسترون روی رشد استخوان و ماهیچه مؤثر است).

 12 23 Bمضاعف ش�دن کروموزوم یعنی دوکروماتیدی ش�دن آن ،که قبل از تقس�یم یاخته در مرحلۀ اس�تراحت یا  Sاینترفاز صورت میگیرد ولی در تقس�یم یاخته،
کروموزومها به تدریج فشردهتر میشوند .سایر گزینهها نیز صحیح میباشند.
گزینۀ ( :)2کروماتیدهای خواهری در اثر همانندس�ازی دنا ایجاد ش�دهاند و دس�تورالعملهای مش�ابهی دارند (فقط در مورد کراسینگاوور یاختههای جنسی
برخی اوقات دستورالعمل متفاوت دارند که در آینده بررسی میکنیم و فعالً به آن توجه نکنید) | .گزینۀ ( :)3هر کروماتید یا کروموزوم دختری ،یک مولکول دنای دورشتهای
دارد | .گزینۀ ( :)4طی همانندسازی در مرحلۀ  Sاینترفاز ،کروماتینها مضاعف میشوند و به صورت دوکروماتیدی درمیآیند.
 12 24 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
دقت کنید که چرخه یاختهای دو مرحله اصلی دارد

نکته

اینترفاز
تقسیم (میتوز و تقسیم سیتوپالسم)

هر مرحله از چرخه یاختهای ،خود دارای زیرمرحلههایی مثل  G2 ، S ، G1یا پروفاز ،متافاز و … میباشد.

الف) نادرست است .تقسیم شامل دو مرحله میتوز و تقسیم سیتوپالسم میباشد .چرخه یاختهای از پایان یک تقسیم (پایان تقسیم سیتوپالسم) تا پایان
تقسیم یا تقسیم سیتوپالسم بعدی میباشد نه تا پایان میتوز بعدی!! (در این صورت تقسیم سیتوپالسم را حساب نکردهایم | ).ب) درست است .یاختههای فاقد قدرت
تقس�یم در اینترفاز میمانند و به صورت دامئی یا موقت به مرحلۀ  G0که قس�متی از  G1میباش�د وارد میش�وند و هیچگاه وارد  Sنمیشوند | .ج) درست است .اینرتفاز
مرحله اول چرخه یاختهای اس��ت که بیش�تر زندگی یاخته در این مرحله میباش�د (دقت کنید که چرخۀ یاختهای دو مرحلۀ اینترفاز و تقس��یم دارد که بیش��تر زمان زندگی یاخته در
مرحلۀ اول یا اینترفاز است) | .د) درست است .تقسیم هسته و سیتوپالسم آخرین مرحله یا مرحله دوم چرخه یاختهای میباشد .وقتی یاخته وارد مرحله  Sیا دوم اینترفاز
میشود که قصد دوتا شدن و زیاد کردن یاخته را در مرحلۀ دوم چرخه یا تقسیم داشته باشد | .ه) نادرست است .در یاختههای مختلف ،مدت زمان مراحل چرخه یاختهای
ً
متفاوت است .مثال یاختههای پوششی پوست که قدرت و سرعت تقسیم زیاد دارند به نسبت یاختههای پیوندی و … دوره اینترفاز کواتهتری دارند.
 12 25 Cموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .در تمام مراحل اینترفاز ،فشردگی کروموزوم بسیار کم میباشد .مرحله  G1بیشترین مرحله رشد یاخته میباشد | .ب) درست است.
مرحله دوم چرخه یاختهای همان تقسیم میباشد که دو فرایند تقسیم هسته و سیتوپالسم را دارد .تقسیم هسته دارای  5مرحله کوتاهتر بهنامهای پروفاز ،پرومتافاز ،متافاز،
آنافاز و تلوفاز دارد که به همراه تقس�یم سیتوپالس�م  6مرحله میش�وند | .ج) نادرس�ت است .بهطور معمول یاختههای میتوز مشابه مادر هستند ولی این ویژگی همواره رخ
نمیده�د زی�را در اث�ر جهش یا جدا نش�دن کروموزومها در میتوز میتوان یاختههای مختلفی از نظر محتوای ژنی مش�اهده کرد | .د) درس�ت اس�ت .اولین مرحله چرخه
یاختهای ،اینترفاز میباشد که سه بخش  S ، G1و  G2دارد که بخش آخر آن یعنی  G2از بخشهای قبلی زمان کوتاهتری دارد و یاخته را آماده تقسیم میکند.

نکته در م�ورد عب�ارت (د) دقت کنید که چون در این عبارت قید «همواره» به کار رفته اس�ت ما نیز به عوام�ل عجیب و غریب مثل جهش فکر میکنیم ولی اگر این قید
در عبارت نبود ،گزینۀ درستی بود.
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گزینۀ ( :)1در مراحل  G2و  ، Sکروماتینها مضاعف با فشردگی کم میباشند | .گزینۀ ( :)2در مرحلۀ  ،Sدنای کروماتینهای هسته همانندسازی
12 26 C
میکنند (البته اندامکهایی مثل راکیزه و سبزدیسه نیز  DNAدارند که در هر مرحلهای قدرت همانندسازی دارند) | .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ  G2برخالف  G1کروموزومها
مضاعفاند ،چون در  Sکروموزومها همانندسازی کردهاند .در ضمن کروماتینها در اینترفاز در اثر نوکلئوزومها فشردگی کمی دارند | .گزینۀ ( :)4در انتهای  G1و انتهای
 G2و انتهای متافاز 3 ،نقطۀ وارسی داریم که توسط پروتئینهای ویژهای کنترل میشوند.

مشش لصف

B

B

C

B

 42 27منظور سؤال مرحلۀ اینترفاز شامل سه قسمت  S ، G1و  G2میباشد.
الف) نادرست است .مرحله  G2مسئول ساخت دوک و سایر عوامل تقسیمی یاخته میباشد که از مراحل  G1و  Sکوتاهتر است | .ب) درست است .یاخته در
مرحله  G1رشد زیاد همراه با کروماتینهای تککروماتیدی دارد (مرحلۀ  G1اینترفاز به مرحلۀ رشد یاختهای معروف است) | .ج) درست است .بعد از  G1مراحل  Sو G2
است که حاوی کروماتینهای مضاعف شده میباشند | .د) نادرست است .دو برابر کردن کروماتین در  Sاتفاق میافتد ولی ساخت عوامل مورد نیاز تقسیم در  G2رخ میدهد.
ً
 42 28اف�راد ی�ک جمعیت ،قطعا از یک گونه هس�تند ،در آنها یاختههای دارای دو مجموعه کروموزوم ،به صورت دیپلوئید و دارای کروموزوم همتا میباش�ند ولی
ً
تعداد کروموزوم یا عدد کروموزومی فرد یا زوج آن دلیلی بر دوالد یا دیپلوئید بودن آن نیست .از طرفی در برخی گونههای جانداران ،کال یاختۀ پیکری هاپلوئید میباشد
مثل زنبور نر که هاپلوئید است.
ً
گزینۀ ( :)1مثال اگر یاختۀ  3nدر انس�ان به وجود آید ،یک یاختۀ  69کروموزومی تریپلوئید میش�ود | .گزینۀ ( :)2یاختههای تتراپلوئید میتوانند این گزینه را
ً
رد کنند | .گزینۀ ( :)3هر یاختۀ هاپلوئید قدرت لقاح ندارد مثال هر یاختۀ بدن زنبور نر و یاختههای حاصل از میوز در گیاهان قدرت لقاح ندارند.
َ
 42 29چندبار تا االن تکرار کردم و باز هم تکرار میکنم! (خیلیها البته َتکرار کردند!) که چرخه یاختهای دو مرحله اصیل اینترفاز (اس��تراحت) و تقس�یم (میتوز و
تقسیم سیتوپالسم) دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .همانندسازی  DNAاصلی در مرحله  Sولی آمادهسازی ورود یاخته به تقسیم در  G2رخ میدهد که هر دو در یک مرحلۀ چرخۀ
یاختهای یعنی در اینرتفاز رخ میدهند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .حداکثر فشردگی کروموزوم در متافاز و جدا کردن کروماتیدها نیز در آنافاز رخ میدهد که هر دو جزء
مرحله دوم چرخه یاختهای یا تقس�یم میباش�ند | .گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .جداسازی هیستونها از دنا مخصوص همانندسازی در مرحلۀ  Sاینترفاز میباشد که مرحلۀ
 G1آن نیز بیش�ترین زمان چرخه یاخته را دربر دارد (هر دو در اینترفاز اس��ت) | .گزینۀ ( :)4درس�ت است .مرحلۀ  G1توانایی قرار دادن یاختهای مانند یاختۀ عصبی در
خود به نام مرحلۀ  G0دارد ولی جدا کردن سیتوپالسم قسمت آخر مرحله تقسیم یاختهای میباشد.
ً
 33 30یاختههای عصبی رشتههای عصبی دراز دارند که معموال بعد از تولد تقسیم نمیشوند و در مرحلۀ  G0که قسمتی در  G1میباشد متوقف شدهاند.
ماده ژنتیک عالوه بر هسته در برخی اندامکها مثل میتوکندری و کلروپالست هم وجود دارد (نادرستی گزینۀ (.))1
هر یاختهای وارد  Sشود کروماتینهای آن به صورت مضاعف درمیآید (نادرستی گزینۀ (.))2
گزینۀ ( )4در مورد وجود  G1در یاختههایی که در مرحلۀ ( G0مرحلۀ رشد) هستند نادرست میباشد.

1
 21 1 Bدر جانداران ،کروموزوم (فامتن) از دان و پروتئین به وجود آمده اس�ت که دنا دارای واحدهایی به نام نوکلئوتید و پروتئینها دارای آمینواس�ید میباش�ند.
نوکلئوتیدها با نوعی پیوند اشتراکی (کوواالنسی) به نام فسفودیاسرت به هم متصلند و آمینواسیدها نیز برای اتصال به هم ،حاوی پیوند اشتراکی به نام پپتیدی میشوند.
گزینۀ ( :)1بین هر دو نوکلئوزوم ،فقط دنا وجود دارد | .گزینۀ ( :)3پروتئینس�ازی در ریبوزوم سیتوپالس�می ولی س�اخت دنای یوکاریوتی در هس�ته صورت
میگیرد | .گزینۀ ( :)4در سال بعد میخوانید که پیوند هیدروژنی در ساختار هر دنا و هر پروتئینی وجود دارد.
 22 2همۀ عبارات صحیح میباشند (بهجز عبارت (الف)).

B

الف) نادرست است .دو کروماتید خواهری که سانترومر مشترک دارند ،حاوی نوع ژنهای یکسان میباشند (دقت کنید که واژۀ کروموزوم دختری وقتی به

اکر میرود که دو کروماتید خواهری از هم جدا ش��ده باش��ند) | .ب) درس�ت است .هیستونها با تش�کیل نوکلئوزومها در اولین مرحلۀ فشردگی  DNAمؤثرند ( DNAبه

تنهایی فشردگی ندارد) | .ج) درست است .نوکلئوزوم حاوی  DNAو پروتئین هیستون میباشد ولی بین دو نوکلئوزوم ،مولکول  DNAبا چهار نوع نوکلئوتید میباشد.

نکته

واحدهای تکرارش�ونده در کروموزوم ،نوکلئوزومها هس�تند که از دنا و پروتئین به وجود آمدهاند ولی واحد تکرارش�وندۀ هر دنا 4 ،نوع نوکلئوتید هس�تند.

 23 3 Aپروتئینها در فش�ردگی مادۀ ژنتیک نقش دارند .پس  DNAخالص فاقد فش�ردگی اس�ت .این مولکول وقتی همراه پروتئینهایی مثل هیستون ،نوکلئوزوم را
تشکیل میدهند به تدریج فشرده میشوند و در مرحله متافاز تقسیم ،به حداکثر فشردگی یعنی به کواتهترین و قطورترین حالت ممکن میرسند.

نکته

در شکل زیر به تدریج از مرحله ورود هیستونها و تشکیل نوکلئوزوم ،فشردگی شروع میشود ولی  DNAاولیه و خالص فشردگی ندارد.

 24 4 Bموارد (ب) و (د) به دلیل قید فقط نادرس�ت هس�تند .به رش�تههاى ابریک و در هم تنیده ش�دۀ دنا و پروتئین ،تودهاى به نام کروماتین میگویند ولی در حالت
تقسیم ،این توده فشردهتر شده و کروموزوم قطور و کوتاه را ایجاد میکند .در حقیقت در ابتدای تقسیم (ابتدای پروفاز) کروماتین مضاعف وجود دارد (نادرستی ب)
که با فشردهتر شدن ،در مراحل تقسیم به کروموزوم مضاعف تبدیل میشود (درستی الف) .البته کروماتین مضاعف در مراحل  Sو  G2اینترفاز هم وجود دارد .از طرفی
در مرحلۀ اینترفاز یا اس�تراحت ،بخش  G1حاوی کروماتین تککروماتیدی اس�ت که این ویژگی در انتهای تلوفاز نیز دیده میش�ود (درستی ج) ولی لفظ کروموزوم برای

مرحلۀ اینترفاز از نظر علمی نادرست است.
علت نادرستی مورد (د) این است که کروماتینهای انتهای تلوفاز نیز تککروماتیدی هستند.
B

 35 5موارد (الف)( ،ج) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.

ً
نکته
کاریوتی�پ ،تصوی�ری از کروموزومهای فش�رده در حال تقس�یم مخصوص�ا در مرحلۀ متافاز اس�ت .در کاریوتیپ کروموزومها برحس�ب اندازه و ش��کل از بزرگترین
(در جفت  )1تا کوچکترین تقس�یمبندی ش�دهاند که میتوان برخی ناهنجاریهای مربوط به تعداد یا س��اختار کروموزوم را از تجزیه و تحلیل آن تشخیص داد (الزم به
یادآوری است که در مرحلۀ متافاز غشای هسته از بین رفته است).
الف) متافاز ،هسته ندارد | .ج) کروماتین برای کاریوتیپ مناسب نیست | .د) کاریوتیپ تصویر کروموزوم است نه دنا!
 16 6 Aدر این س�ؤال به تنوع کروموزوم جنس�ی باید دقت کنید نه تعداد آن! یاختههای غیرجنس�ی مردان سالم و طبیعی ،به صورت دوالد یا دیپلوئید بوده و دارای
دو نوع کروموزوم جنس�ی  Xو  Yمیباش�د ولی یاخته دیپلوئید غیرجنس�ی زنان س�الم و طبیعی (دیپلوئید  )XXو همانند یاختههای هاپلوئید جنسی مردان و زنان هرکدام
یک نوع کروموزوم جنسی دارند.
C

 17 7این تست دقت زیادی میخواهد .منظور تست مرحلۀ اینترفاز یا استراحت است.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت G1 .س�اخت پروتئینها و عوامل مختلف را آغاز میکند ولی در  G2این عوامل افزایش مییابد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت.

پالسموس�یتها همواره در  G0یا  G1میمانند و وارد  Sنمیش�وند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .مرحلۀ  ، G2کروماتین دارد نه کروموزوم! | گزینۀ ( :)4نادرست است.

تقسیم جزء اینترفاز نمیباشد که منظور سؤال بود.
ً
 28 8 Aیاختههای عصبی و لنفوسیتهای عملکننده (پالسموسیتها و لنفوسیتهای  )Tمعموال بعد از تولد تقسیم نمیشوند .از آنجایی که برای تهیۀ کاریوتیپ،
یاخته باید در مرحلۀ تقسیم باشد ،پس از مورد لنفوسیتهای خاطره به دلیل داشتن قدرت تقسیم میتوان استفاده کرد .دقت کنید که کاریوتیپ در مرحلۀ متافاز گرفته
میشود که غشای هسته از بین رفته و کروموزومهای فشرده به صورت مضاعف در سیتوپالسم قرار دارند.
B

29 9

نکته خب نکتهای که تو این سؤال باید دقت کنیم اینه که در یاختۀ  ! xn = yهر کدوم از این 3تا حرف چی رو به ما نشون میدن:
ً
 = xتعداد کروموزومهای همتا از هر نوع ،یعنی اگه مثال  xبشه  ،2کروموزومها 2تا 2تا با هم ،همتا میشن ،البته  xتعداد اللهای
هر جایگاه ژنی صفات و یا تعداد مجموعههای کروموزومی رو هم شامل میشه که اینجا به درد نمیخوره!
 =nبیانگر تعداد کروموزوم هر مجموعه است که درون اون مجموعهn ،تا کروموزومهای غیرهمتا وجود داره.
 = yتعداد کل کروموزومها و عدد کروموزومی یاخته میباشد.
حاال میریم دوباره یه نگاه به شکل میندازیم (فقط یه ناگه!)6 ،تا کروموزوم (xمانند) بلند داریم6 ،تا متوسط و 6تا کوتاه .خب چی میفهمیم؟
ً
ً
اوال میفهمیم در کل 18تا کروموزوم داریم .دوما اینکه کروموزومها 6تا 6تا مثل هم هستند یعنی 6تا  xبزرگ با هم6 ،تا  xمتوسط با هم و … همتا هستن! پس تا اینجا
ً
ً
فهمیدیم  xبرابر با  6میش�ه یعنی یاخته  6nش�د .پس س�ریعا گزینۀ ( )2رو انتخاب میکنیم و وقتی  18کروموزوم داریم ،پس باید  6n =18باشه حتما  n =3یعنی تو
هر مجموعه 3تا کروموزوم غیرهمتا وجود داره! (یه دونه بزرگ ،یه دونه متوسط و یه دونه کوتاه).
 31 10 Bس�ؤال در مورد بررس�ی مراحل اینرتفاز میباش�د که در مرحلۀ  G2آن که کواتهترین مرحله است ،طی آن س�اخت پروتئینها و عوامل مورد نیاز برای تقسیم
یاخته افزایش مییابد (دقت کنید که افزایش مییابد نه اینکه آغاز میشود!).
ً
گزینۀ ( G1 :)1مرحلهای اس�ت که بیش�ترین زمان اینترفاز را دارد و طی آن لنفوس�یت خاطره موقتا به  G0میرود | .گزینۀ ( :)2در هیچیک از مراحل اینترفاز
تقس�یم سیتوپالس�م رخ نمیدهد | .گزینۀ ( :)4برای همانندس�ازی دنا ،ابتدا باید هیستونها از دنا جدا شوند و س�پس همانندسازی آغاز شود .یعنی طی همانندسازی دنا،
تعداد نوکلئوزومها کم میشود و دوباره در کروموزومهای جدید ایجاد میشوند.

 33 31 Aبه تعاریف زیر دقت کنید:
دوک تقسیم :ساختاری متشکل از ریزلولههای پروتئینی بزرگتر و درازتر از ساختار ریزلولههای سانتریولی میباشند
(درستی گزینۀ (.))3
دوک برای حرکت و جدا شدن صحیح کروموزومها در تقسیم میتوز و میوز هر یاختۀ یوکاریوتی تشکیل میشود.
هر رش��ته دوک :از یک ریزلوله پروتئینی تش�کیل شده است که برخی به سانترومر کروموزومها و برخی نیز به رشتۀ
دوک سمت مقابل متصل هستند.
س��انتریول (میانک) :اجس�ام پروتئینی اطراف هس�ته جانوران میباشند که هرکدام یک اس�توانه متشکل از  9دسته
ریزلول�ه پروتئینی میباش�ند .این ریزلولههای س��انرتیویل از ریزلولهه��ای دوک کواتهترند .در س�انتریولها ،ریزلولهها به
صورت س�هتا س�هتا کنار هم قرار گرفتهاند و دس�تههای س�هتایی به ریزلولههای مجاور متصلند ولی در وس�ط استوانۀ
سانتریولی ،ریزلوله وجود ندارد.
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مشش لصف

 33 32 Aدقت کنید که ایجاد هر اندامی ،بافتی و دس�تگاهی در بدن جانوران با میتوز رخ میدهد .میتوز فرایندى اس�ت که طى آن هس��تۂ یاخته بدون کاهش تعداد
کروموزومها به دو هس��ته تقس�یم مىشود .دقت کنید که تقسیم سیتوپالس�م جزء میتوز نیست ولی هر دو جزء دومین مرحله چرخه یاختهای یا تقسیم یاخته میباشند.
از طرفی توجه داشته باشید که در باکتریها نیز یک یاخته به دو یاخته تبدیل میشود ولی نوع تقسیم آنها میتوز نیست!
گزینۀ ( :)1مضاع�ف ش�دن م�ادۀ ژنتیک�ی در اینترف�از رخ میده�د (ن��ه تقس��یم!) | .گزینۀ ( :)2کاه�ش تع�داد کروموزوم ،ویژۀ میوز اس�ت ن�ه میتوز! |
گزینۀ ( :)4طی میتوز ،بهطور معمول دو یاخته از یک نوع ایجاد میشود.
 43 33 Bمراحل (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.

الف) نادرس�ت اس�ت .ش�روع تش�کیل دوک در پروفاز ولی ناپدید شدن غش�ای هس�ته در پرومتافاز صورت میگیرد (البته ش��روع تجزیۀ غشای هسته از

پروفاز آغاز میش��ود) | .ب) نادرس�ت اس�ت .در متافاز ،کروموزومها با حداکثر فشردگی در اس�توای یاخته قرار دارند ولی فقط برخی از رشتههای دوک به سانترومر متصل
میباشند | .ج) درست است .در آنافاز ،رشتههای دوک کوتاه شده و به همراه تجزیه پروتئینهای سانترومری ،سبب جدا کردن کروماتیدهای خواهری میشوند .چون به
هر کروماتید جدا شده یک کروموزوم دختری میگویند پس در مرحله آانفاز ،تعداد کروموزوم یاخته دو برابر مرحله قبل میشود | .د) نادرست است .نقطه وارسی تقسیم،
در آخر متافاز است ولی از بین رفتن یا تخریب دوک در تلوفاز میباشد.
 33 34 Aهر س��انرتیول به صورت یک اس��توانه اس�ت که  9دس�ته ریزلوله ریز س�هتایی دارد .این ریزلولههای پروتئینی از ریزلولههای س�ازنده دوک کواتهتر میباشند.
(هر سانتریول یک ساختار استوانهای شلک میباشد و هر دو تا سانتریول حاوی یک جفت استوانه عمود بر هم میباشد).

نکته

ساختار کل دوک تقسیم از ریزلولههای پروتئینی تشکیل شده است ولی هر رشته دوک از یک ریزلوله تشکیل شده است (نادرستی گزینۀ (.))4

 23 35 Cفقط عبارت (د) صحیح است.
الف) نادرس�ت اس�ت .نقطه وارس�ی س�وم در آخر متافاز میتوز قرار دارد ولی تقس�یم سیتوپالس�م بعد از تلوفاز صورت میگیرد .پس لفظ بالفاصله نادرست
میباش�د | .ب) نادرس�ت اس�ت .باکتریها نیز دیواره دارند ولی دس�تگاه گلژی و اندامکهای غش�ادار ندارند | .ج) نادرست اس�ت .در یاختههای جانوری ،پروتئینهای
ً
کمربندی در سیتوپالس�م از زیرغش�ا ایجاد ش�ده و س�بب ایجاد کمربند انقباضی برای تقسیم سیتوپالسم میشوند | .د) درست اس�ت .پس از پایان میتوز ،معموال تقسیم
ً
سیتوپالسم دو یاختۀ تقریبا یکسان ایجاد میکند که در هر یاختۀ حاصله تعداد کروموزومها و اندازۀ آنها مشابه یاختۀ مادری است.
ً
 33 36 Aیاختۂ تخم در گیاهان با تقس�یم میتوز ،س�بب ایجاد گیاه اصلی نسل آینده میشود .در متافاز غشای هسته کامال از بین رفته است و کروموزومهای فشرده در
وسط سیتوپالسم قرار میگیرند نه وسط هسته!!
گزینۀ ( :)1در آخر تلوفاز با تش�کیل غش�ای هسته ،یاخته دارای دو هس�ته با ماده ژنتیکی مشابه میشود | .گزینۀ ( :)2تولید پروتئینهای سازنده دوک و سایر
عوامل تقس�یم یاخته در مرحله  G2که کوتاهترین مرحله اینترفاز اس�ت افزایش مییابد | .گزینۀ ( :)4صفحۀ یاختهای تقسیم سیتوپالسم گیاهان ،از ریزکیسههایی غشادار
تشکیل میشود که درون خود پیشسازهای مورد نیاز برای تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین را دارد.

 13 37 Bهمانط�ور ک�ه در ش�کل مقاب�ل میبینید نقطۀ دوم وارس�ی در نزدییک انهتای  G2اس�ت ک�ه این مرحله
کوتاهترین مرحلۀ اینترفاز میباشد (دقت کنید که مراحل مختلف تقسیم از این مرحله نیز کوتاهترند).
در مرحلۀ  ،Sکروماتینها دوکروماتیدی میشوند و در مرحلۀ  ، G2اندامکها و ساختارهایی مثل سانتریولها دو برابر

میشوند .پس نقطۀ دوم وارسی در مرحلۀ قبل از خود ،دوکروماتیدی شدن کروموزومها (کروماتینها) و ساخت یا
همانندسازی اندامکها و دو برابر شدن سانتریولها را کنترل میکند (چون مرحلۀ  Sنقطۀ وارسی ندارد ،وقایع آن
توسط وارسی آخر  G2بررسی میشود).
چرخه یاختهای عنکبوت» که ش��ما از تس��ت یه کم بترسید.
یادآوری :دقت کنید که در صورت س��ؤال گفته« :طی
ٔ
وجود پای عنکبوت یکی برای نوع تقسیم آن که میتوز است مهم است و یکی هم برای جانوری بودن و داشتن

حلقه انقباضی نقش دارد.
سانتریول یا
ٔ

نکته نقاط وارسی فعالیتهای انجام شده در مراحل قبل از خود را در چرخۀ یاخته تنظیم میکنند و از طرفی بررسی میکنند که مقدمات تشکیل عوامل الزم برای مرحلۀ
بعد نیز آماده شده باشد.
در این تست عبارت (الف) در  Sاینترفاز( ،ب) در ( ، G2ج) در آنافاز میتوز و (د) در پروفاز انجام میشود.

 43 38 Aمنظ�ور س�ؤال یاخت�ه یوکاریوتی گیاه��ی یا آغازیان دیوارهدار اس�ت که در آنافاز ،دوک یا رش�تههای ریز پروتئینی کوتاه میش�ود که این عمل قبل از تقس�یم
سیتوپالسم بوده است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .تخریب دوک در تلوفاز و پس از تجزیۀ پروتئین اتصالی سانترومری در آنافاز رخ میدهد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .در گیاهان
پروتئینهای کمربندی در تقسیم سیتوپالسم نقش ندارد چون پروتئینهای کمربندی در تقسیم سیتوپالسم یاختههای جانوری دخالت دارند | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
الن و پالسمودسم ساختارهایی هستند که در هنگام تشکیل دیواره جدید پایهگذاری میشوند (نه غشای جدید!) چون الن مناطقی است که دیواره نازک باقی میماند.
 23 39 Bدر سؤال ،مرحلۀ پروفاز میتوز تخم (زیگوت) مدنظر بوده است که سانتریولها از هم دور میشوند و بعد از آن در پرومتافاز غشای هسته و شبکه آندوپالسمی
ً
متصل به آن کامال از بین میروند.
گزینۀ ( :)1ای�ن گزین�ه و از بین رفتن تدریجی غش�ای هس�ته ،هنوز در مرحلۀ پروفاز رخ داده اس�ت ن�ه مرحلۀ بع�د از آن! | گزینۀ ( :)3باید توجه کرد که در
مرحلۀ پروفاز ،کروماتینها که در مرحلۀ  ، Sمضاعف ش�دهاند ،در این مرحله ش�روع به فش�ردگی زیاد ،کوتاه ،ضخیم و قابل رؤیت ش�دن با میکروسکوپ نوری میکنند،
(پس در پروفاز مضاعف نمیشوند) | .گزینۀ ( :)4کوتاه شدن دوک در مرحلۀ آنافاز صورت میگیرد نه در مرحلۀ پرومتافاز!! (به لکمۀ بالفاصله در متن تست دقت کنید!)

 44 40 Cپیشمعدۀ ملخ یک اندام غیرجنس�ی با توانایی انجام تقس�یم میتوز میباش�د .در مرحلۀ تلوفاز ،تخریب رش�تههای دوک و دوبارهس�ازی غشای هسته انجام
میش�ود .در این مرحله ،یاخته دارای دو جفت س�انتریول اس�ت ولی در مرحلۀ  G1یک جفت سانتریول در هر یاخته وجود دارد (دقت کنید که دو برابر شدن سانتریولها
در  G2رخ داده است).

گزینۀ ( :)1در اول تلوفاز کروموزومها به هم فرشده و هنوز به نس�بت آخر تلوفاز کوتاهتر و قطورتر میباش�ند (در تلوفاز برخالف پروفاز ،ابتدا کروموزوم و در انتها

کروماتین وجود دارد) | .گزینۀ ( :)2کروموزومها در آخر تلوفاز به هم فش�رده نیس�تند و درون هس�تههای جدید به صورت کروماتینی میباش�ند | .گزینۀ ( :)3خیلی دقت
کنید چون تعداد کروموزوم درون یاخته مورد نظر است .در مرحلۀ تلوفاز ،دو هستۀ غشادار اب عدد کروموزویم یکسان که هرکدام از نظر عدد کروموزومی مشابه یاخته مادر
ً
میباش�ند تش�کیل میش�ود ،پس مجموع تعداد کروموزومهای دو هسته مثال ( )2nیاخته تلوفازی ،دو برابر یاخته مادر با یک هستۀ  2nمیباشد( .یادتون باشه که در

تلوفاز میتوز هنوز تقسیم سیتوپالسم اکمل نشده است و دو هسته وجود دارد که هرکدام به اندازۀ یاخته مادر کروموزوم دارد).

نکته

دو برابر شدن تعداد کروموزومهای درون یاخته در مرحلۀ آنافاز و در اثر جدا شدن کروماتیدهای خواهری رخ میدهد .چون هر یک کروموزوم مضاعف متافازی در
انتهای آنافاز به دو کروموزوم دختری تککروماتیدی تبدیل میشود.

 14 41 Bدق�ت کنید ک�ه (الف) کروماتیدهای خواهری دارای س�انترومر مش�ترک
هس�تند که در مرحل�ه  Sاینترفاز (مرحل��ه دوم اینترفاز) مضاعف میش�وند ولی (ب)
کروموزومهای دخرتی هس�تند که پس از جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری در مرحله
آنافاز ایجاد میشوند .الزم به یادآوری است که چرخه یاختهای دو مرحله دارد .مرحله
اول مربوط به وقایع اینترفاز و مرحله دوم مربوط به وقایع تقس�یم میتوز و سیتوپالس�م
میباش�د (برای چندمین بار تکرار میکنم که چرخ��ۀ یاختهای ،دو مرحله دارد .مرحلۀ
اول آن یعنی اینترفاز دارای سه مرحله است ولی تقسیم هسته یا میتوز آن ،خود  5مرحله دارد).

نکته

ً
دو کروماتید خواهری مجموعا یک کروموزوم مضاعف به حساب میآیند ولی دو کروموزوم دخرتی را دو کروموزوم مشابه تککروماتیدی میدانیم.

 14 42 Aلنفوس�یت اولیه و خاطره توانایی میتوز دارد .قس�مت اول س�ؤال در مورد متافاز و قس�مت دوم در مورد مرحلۀ تلوفاز میباشد .به دلیل اینکه هر دو کروماتید
خواه�ری ب�ا یک س�انترومر به ه�م متصلند ،یاخته متافازی نصف یاخته آنافازی و تلوفازی س�انترومر دارد چون با جدا ش�دن کروماتیدها ،تعداد س�انترومرها نیز همانند
کروموزومها دو برابر میشود پس مراحل تلوفاز و آنافاز ،دو برابر متافاز کروموزوم دارند (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2آنافاز و تلوفاز دارای کروموزومهای تککروماتیدی میباش�ند | .گزینۀ ( :)3در تلوفاز رش�تۀ دوک وجود ندارد | .گزینۀ ( :)4دراز ش�دن دوکها در
پروفاز و پرومتافاز رخ میدهد.
 24 43 Bفقط موارد (ب) و (د) صحیح هس�تند .در جانوران (نه گیاهانی مثل س��رخس!) ،هنگام تقس�یم سیتوپالسم ،کمربندی پروتئینی از جنس اکتین و میوزین
به صورت حلقه انقباضی در س��یتوپالمس درون یاخته قرار میگیرد (اکتین و میوزین در تارچه ماهیچهای و کمربند انقباضی تقس��یم سیتوپالس��م در هر یاخته جانوری که
تقس��یم میش��ود ،وجود دارد) .مورد (الف) نادرس�ت اس�ت چون حلقۀ انقباضی و پروتئینهای آن درون یاخته ایجاد میشود و مورد (ج) نیز نادرست است چون صفحه در
تقسیم سیتوپالسم گیاهان معنی دارد.

نکته

در گیاهان ،پس از تقسیم هسته ،صفحۀ یاختهای حاوی ریزکیسههای غشادار ایجاد میشود که به هم پیوسته و یک صفحۀ یاختهای ایجاد میکنند (درستی ب و د).

 34 44 Aیاختۀ پشتیبان توانایی میتوز دارد که در مرحله پرومتافاز همراه با طویل شدن دوکها و اتصال آنها به سانترومر ،غشای هسته و شبکۀ آندوپالسمی ناپدید
میشود.
وجود دوک در اطراف پوشش هسته مربوط به مرحله پروفاز میباشد (رد گزینۀ ( ))1چون در پرومتافاز غشای هسته وجود ندارد.
میتوانیم کروموزومها را با میکروسکوپ نوری ببینیم (نه با چشم غیرمسلح!) (رد گزینۀ (.))2
قطورترین حالت در کروموزومهای متافازی دیده میشود که حداکثر فشردگی را دارند (رد گزینۀ (.))4
 34 45 Bدر انتهای میتوز ،دو پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی جدید در یاخته تشکیل میشود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .برخی یاختهها مثل اس�پرم زنبور یا یاختۀ جنس�ی گیاهان ،حاصل میتوز بوده و توانایی لقاح دارند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت.
ً
یاختههای عصبی که حاصل تقسیم میتوز هستند تا آخر عمر تقسیم نمیشوند ،پس دوک تشکیل نمیدهند یا مثال یاختههای جنسی گیاهان نیز حاصل میتوز هستند ولی
پس از تشکیل لقاح میکنند و وارد تقسیم بعدی نمیشوند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .حلقۀ انقباضی ویژۀ تقسیم سیتوپالسم در جانوران است.
 44 46 Bیاختۀ جنسی ماده طی تقسیم برابر هسته و تقسیم نابرابر سیتوپالسم ایجاد میشود (همواره طی میتوز یا میوز عادی ،هستهها مشابه و اندازۀ همدیگر میباشند).
گزینۀ ( :)1در ه�ر باف�ت ب�دن یاختهای که تقس�یم انجام میدهد ،توانایی ایجاد حلقۀ انقباضی از جنس اکتین و میوزی�ن دارد .در بافت عصبی نیز یاختههای
پش�تیبان قدرت تقس�یم داش�ته و در یاختۀ ماهیچهای نیز پروتئین انقباضی وجود دارد | .گزینۀ ( :)2در متافاز حداکثر فشردگی و قطر کروماتیدها همراه با کوتاهترین طول
آنها دیده میشود | .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ  ، G2ساخت پروتئینهای مورد نیاز تشکیل دوک تقسیم افزایش مییابد (ولی خود رشتۀ دوک در پروفاز ایجاد میشود).
 24 47 Bموارد (ب) و (ج) نادرس�ت تکمیل میکنند .نقطه دوم وارس�ی در انتهای مرحلۀ  G2میباش�د که تمام کارهای اینترفازی تا آن لحظه کنترل ش�ده اس�ت.
از طرفی ساخت عوامل مورد نیاز برای ورود به تقسیم نیز بررسی میشود.
الف) درست است .فشردگی کروموزومها توسط وارسی آخر متافاز بررسی میشود | .ب) نادرست است .سالمت دنا در نقطۀ وارسی  G1در اینترفاز بررسی
شده است | .ج) نادرست است .پروتئینهای مورد نیاز ساخت رشتۀ دوک توسط نقطۀ وارسی آخر  G2کنترل میشود | .د) درست است .گیاه سانتریول ندارد و عوامل
کنترلی نیز تولید آنها را بررسی نمیکنند.
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 14 48 Aیاختهای که در حال تقسیم نباشد میتواند در مرحلۀ  G1 ، G0و  Sیا  G2باشد.
گزینۀ ( :)2در اینترف�از م�ادۀ ژنتیک�ی ب�ه ص�ورت دره�م و کروماتین�ی اس�ت | .گزینۀ ( :)3در آناف�از کروموزومه�ای تککروماتی�دی ب�ه دوک متصلند| .
گزینۀ ( :)4در جانوران ،در مرحلۀ آنافاز کروموزومها به سمت قطبین که سانتریول دارند کشیده میشوند.

مشش لصف

 34 49 Bبخ�ش (الف) حلق�ه انقباضی حاوی پروتئینهای اکتین و میوزین میباش�د که در بخش
تیره وسط سارکومر ماهیچهای وجود دارد.

نکته

از فصل  3به یاد دارید که بخش روشن سارکومر فقط رشتههایی نازک از پروتئینهای اکتین دارد
ولی بخش تیره رشتههای پروتئینی از اکتین و میوزین دارد.

نکته

تقس�یم اجزای سیتوپالس�م مث�ل راکیزه ،واکوئ�ول و … پس از پایان میتوز (پ��س از تلوفاز)

صورت میگیرد که در پی آن حلقۀ انقباضی برای تقسیم سیتوپالسم شکل میگیرد.

 35 50 Cدر ای�ن ش�کل که از قس�مت  Aت�ا  Iآن را در روب�هرو میبینید باید به بررس�ی گزینهها
بپردازیم (دقت کنید که از  Dتا  Iمراحل مختلف تقسیم میباشند).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .بررسی چگونگی اس�تقرار کروموزومها در اس�توای یاخته در نقطۀ وارسی
متاف�ازی ص�ورت میگیرد نه در  G1و  G2اینترفاز!! | گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .تنظیم س�لامت
 DNAدر نقط�ۀ وارس�ی آخ�ر  G1ص�ورت میگی�رد (ن��ه در بخ��ش متاف��از و  Sاینترف��از!!)| .
گزینۀ ( :)3درس�ت است .کروموزومهای دختری با جدا شدن کروماتیدهای خواهری در آنافاز ایجاد
میش�وند .البت�ه لف�ظ کروم�وزوم دختری پ�س از جدا ش�دن دو کروماتید جایز میباش�د .تش�کیل
کروماتیده�ای خواه�ری در  Sاینترف�از و همزم�ان ب�ا مضاع�ف ش�دن کروماتینه�ا رخ میدهد| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .تشکیل رشته دوک در  Dو  Eیعنی در پروفاز و پرومتافاز صورت میگیرد.
 25 51 Cبا توجه به ش�کل پاس�خ قبل ،در طول مراحل پروفاز ( )Dو تلوفاز ( )Hمیتوان هم کروموزوم و هم کروماتین را مش�اهده کرد .در پروفاز کروماتینها به
کروموزوم تبدیل میشوند ولی در تلوفاز برعکس این واقعه رخ داده و با باز شدن کروموزومها ،رشتههای باریک و درهم کروماتینی ایجاد میشوند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در مرحلۀ  G2یا همان بخش  ،Cکروماتینهای مضاعف وجود دارد | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .در مرحلۀ  Dیا پروفاز ،غشای
هسته وجود دارد و کروموزومها در تماس با عوامل سیتوپالسمی نمیباشند ولی از پرومتافاز تا آخر آنافاز ،غشای هستهای وجود ندارد.

نکته

ً
گزینۀ ( )4نیز نادرست است .دقت کنید که فقط در مرحله ( Iتقسیم سیتوپالسم) دو یاخته کامال جدا شده داریم و در سایر بخشها یک یاخته وجود دارد.

 15 52 Bدر ابتدا دقت کنید که نایدیسها هم در گیاهان به عنوان یاختۀ مردۀ آوند چوبی وجود دارند که توانایی میتوز ندارند و هم به عنوان سامانۀ تنفسی در حشرات
ً
میباشند که گاز تنفسی را مستقیما با محیط و یاختهها مبادله میکنند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .ملخ از حش�رات است و در نایدیس آنها ،سانتریولها که مسئول ایجاد دوک هستند ،در اینترفاز یا دورۀ استراحت ،دو برابر میشوند| .
ً
ً
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .اوال زنبور حش�ره است و نایدیس تنفسی دارد ،ثانیا تش�کیل کروموزومهای دختری در آانفاز رخ میدهد .دقت کنید که آخرین نقطه وارسی و
کنترلی یاخته در آخر متافاز وجود دارد پس روی آنافاز و تلوفاز کنترلی در تقس�یم وجود ندارد ولی اگر درس�ت انجام نش�وند یاختههای حاصله در مرحله  G1چرخه بعدی
کنترل شده و اجازه ادامه چرخه را پیدا نمیکنند (در مرحلۀ  Sاینترفاز کروماتیدهای خواهری تشکیل میشوند) | .گزینۀ ( :)3نادرست است .خرچنگ سختپوست با
تنفس آبششی است و نایدیس ندارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .نایدیس در گیاهان یاختۀ مرده است و قدرت تقسیم ندارد.
 25 53 Bفقط موارد (ج) و (د) رخ نمیدهند .نقطۀ وارسی دوم در انتهای  G2و وارسی سوم در انتهای متافاز میباشد.
الف) این عمل در پروفاز رخ میدهد | .ب) این عمل در پرومتافاز کامل میشود | .ج) این عمل پس از پایان تقسیم میتوز در مرحلۀ تقسیم سیتوپالسم رخ
ً
میدهد | .د) این عمل قبل از نقطۀ وارسی  G2رخ میدهد و اصال وظیفۀ وارسی دوم این است که این موضوع را بررسی کرده و سپس اجازۀ ورود به تقسیم را بدهد.

 15 54 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرس�ت و (ب) درس�ت است .یاختههای مریسمتی یا بنیادی مغز استخوان در رشایط مناس��ب ً
دامئا تقسیم یمشوند ولی در شرایط انمساعد میتوانند
تقسیم خود را کاهش داده یا متوقف کنند و وارد مرحلۀ  G0شوند | .ج) درست است .دقت کنید که یاختههای مغز استخوان و مریستم اگر در شرایط مساعد قرار گیرند
ولی افزایش بیش از حد یاختۀ تولید داشته باشند نیز بدون اینکه شرایط نامساعد باشد ،سرعت تقسیم خود را کاهش میدهند | .د) درست است .برخی هورمونها مثل
هورمون رشد و … میتوانند در رشد و تقسیم یاختهای جانوران و گیاهان مؤثر باشند.
 15 55 Aقصۀ ابتدای متن تست در مورد «نقاط وارسی» میباشد که این نقاط در آخر  G2 ، G1و متافاز وجود دارند.
گزینۀ ( :)1از مرحله اول رش�د اینترفازی (  ) G1تا جدا ش�دن کروماتیدها در آنافاز ،س�ه نقطه وارسی در انتهای  G2 ، G1و متافاز وجود دارد | .گزینۀ (:)2
از ابت�دای  Sت�ا اول  G1بع�دی ،دو نقط�ه وارس�ی در آخ�ر  G2و متاف�از وج�ود دارد | .گزینۀ ( :)3از ش�روع  G2ت�ا آنافاز ،دو نقطه وارس�ی  G2و متافاز وج�ود دارد| .
گزینۀ ( :)4از ناپدید شدن غشای هسته در پرومتافاز تا تشکیل غشای هسته در تلوفاز ،فقط یک نقطه وارسی در آخر متافاز وجود دارد.
 15 56 Bواژۀ کروماتید خواهری هنگامی مصداق دارد که توس�ط س�انترومر به یکدیگر متصل میباش�ند .از مرحله آنافاز با تجزیه پروتئینهای اتصایل س��انرتومر این
کروماتیدها از هم جدا میشوند و دیگر به آنها کروموزوم دخرتی میگویند (البته در مرحلۀ تلوفاز نیز این کروموزومهای دختری وجود دارند).
گزینۀ ( )2مربوط به مرحله پرومتافاز ،گزینۀ ( )3در متافاز و گزینۀ ( )4در تلوفاز رخ میدهد.
 45 57 Aزمانی که یاخته در حال تقس�یم نیس�ت ،فش�ردگی فامتنهای هسته ،کمرت و به صورت تودهای از رشتههای درهم اس�ت که به آن ،کروماتین میگویند .پس
نخس�تین فش�ردگی دنای هس�تهای در اینترفاز دیده میش�ود .در طی مراحل اینترفاز کارهای معمول یاخته انجام میش�ود ،یکی از این کارها س�اخت پروتئین به کمک
اطالعات ژنها میباشد.

 35 58 Aاعصاب پیکری مخصوص تحریک ماهیچههای اس��کلیت هس�تند .دقت کنید که گاهى هس�ته یاخته چندبار تقسیم مىش�ود ولى در ادامه تقسیم سیتوپالسم
انجام نمىشود .در این حالت ساختارى چند هستهاى به وجود مىآید .در یاختههاى ماهیچۀ مخطط ،در دوران جنینی یاختههای ماهیچهای ادغام میشوند و ساختار چند
هستهای پیدا میکنند.

نکته

دقت کنید که لفظ یاختۂ مخطط ،هم در مورد ماهیچۀ اسکلتی و هم قلبی به کار میرود ولی ماهیچۂ مخطط ،فقط واژهای برای ماهیچههای اسکلیت است.

 25 59 Bش�کل ،مرحل�ه آنافاز میتوز را نش�ان میده�د که کروماتیدهای خواهری از هم جدا ش�دهاند که پس از جدا ش�دن به آنها
کروموزومهای دخرتی گفته میش�ود .با توجه به ش�کل کروماتیدها ،یاختۀ اولیه  2n = 4بوده اس�ت که هر مجموعۀ آن یک کروموزوم
بزرگ و یک کوچک داش�ته اس�ت ولی یاخته ش�کل روبهرو ،دو برابر یاخته اولیه کروموزوم دارد یعنی  4n = 8با  4مجموعه کروموزوم
ش�ده اس�ت .ه�ر مجموع�ه آن دو کروموزوم غیرهمتا دارد (اگر به دقت بررس��ی کنی��د در هر قطب آنافاز دو مجموع��ه کروموزوم (

مشابه وجود دارد).

)

 26 60 Bکوتاهترین دوک در آنافاز ایجاد میشود و در ابتدای تلوفاز دیده میشود .پس در انتهای تلوفاز باید غشای هسته نمایان شود.
ً
گزینۀ ( :)1منظور پروفاز است که در انتهای آن غشای هسته هنوز کامال ناپدید نشده است | .گزینۀ ( :)3در ابتدای آنافاز کروموزومها در وسط یاخته هستند
که در انتهای آن حداکثر فشردگی را ندارند | .گزینۀ ( :)4ابتدای تلوفاز کروماتید تکی وجود دارد که در انتهای آن دوک وجود ندارد.
 46 61 Bدر حالت طبیعی ،یک یاخته در حال تقس�یم میتوز یا مثل مراحل پروفاز ،پرومتافاز و متافاز کروموزومهای مضاعف با دو نیمه کروماتید خواهری مش�ابه دارد
و ی�ا مث�ل آناف�از و تلوف�از حاوی کروموزومهای تککروماتیدی ب�ا دو برابر تعداد یاختۀ اولیه کروموزوم میباش�ند .از آنجا که همواره تع�داد مولکولهای  DNAخطی در
کروموزوم مضاعف دو برابر کروموزومهای تککروماتیدی مرحلۀ  G1میباشد ،پس گزینۀ ( )4صحیح است.
گزینۀ ( :)1ابتدای مرحلۀ پروفاز هنوز کروماتین مضاعف وجود دارد | .گزینۀ ( :)2نکتۀ قابل توجه این است که در مرحلۀ آنافاز و تلوفاز کروموزومها مضاعف
نیستند | .گزینۀ ( :)3باید گفت که همۂ رشتههای دوک به سانترومر وصل منیشوند بلکه فقط گروهی از آنها از یک طرف به سانترومر متصلاند.
 36 62 Cوقتی پوس�ت انس�ان دچار آس�یب ش�ود ،نوعی عامل رش�د در زیر محل زخم (نه در محل زخم!) تولید میشود که با افزایش س�رعت تقسیم یاختهها سبب
سرعت در بهبود زخم میشود.
گزینۀ ( :)1سرعت تقسیم یاختهها به کمک انواعی از پروتئینهای تحریککننده یا مهارکننده تحت تأثیر قرار میگیرد | .گزینۀ ( :)2از یاختههای آسیبدیده
گیاهی ،عوامل رشد و هورمون اتیلن برای برطرف کردن آسیب ،تولید شده و آزاد میشود | .گزینۀ ( :)4اریتروپویتین تولید شده در کبد و کلیهها سبب افزایش تولید گویچۀ
).
قرمز در مغز استخوان میشود (حتماً میدونی که یک کبد داریم و دوتا لکیه که میشه سه اندام از دو نوع!
 46 63 Bاینترفاز س�ه قس�مت  S ، G1و  G2دارد که فقط مرحله  Sآن فاقد نقطه وارس�ی میباش�د و مس�ئول دو برابر کردن  DNAو ایجاد کروماتیدهای خواهری یا
کروموزومهای مضاعف میباشد.
گزینۀ ( :)1از پروفاز تا ابتدای تلوفاز به دلیل وجود فشردگی ،میتوان کروموزومها را با میکروسکوپ نوری مشاهده کرد | .گزینۀ ( G1 :)2طوالنیترین زمان
اینترفاز را دارد .به دلیل اینکه پس از متافاز دیگر نقطه وارس�ی وجود ندارد ،پس بررس�ی سلامت  DNAدر نقطه وارسی  G1چرخۀ بعدی صورت میگیرد ولی در میتوز،
جدا ش�دن کروموزوم مضاعف رخ نمیدهد | .گزینۀ ( G2 :)3کوتاهترین زمان اینترفاز را دارد که در این مرحله تولید عوامل مورد نیاز یاخته برای آماده ش�دن و ورود به
تقسیم ،افزایش مییابد نه اینکه آغاز میشود.
 26 64 Bمتن سؤال در مورد مرحلۀ دوم چرخۀ یاختهای یعنی مرحلۀ تقسیم هسته و سیتوپالسم میباشد .پس مراحل اینترفاز را نباید در این سؤال به حساب بیاوریم
(نادرس�تی گزینۀ ( )1و ( .))4در این مرحله در پی تقس�یم هس�ته ،کمربند انقباضی از پروتئینهای انقباضی اکتین و میوزین ایجاد میشود (درستی گزینۀ ( .))2گزینۀ ()3
موارد را برعکس گفته است چون اول دوک تشکیل میشود و سپس غشای هسته ناپدید میشود.
 16 65 Aبارها در تستها به این موضوع اشاره کردم که چرخۀ یاختهای دو مرحلۀ اصلی به نام اینترفاز و تقسیم دارد .آخر اینترفاز در مرحلۀ  ، G2نقطۀ وارسی وجود
دارد ولی آخر تقسیم سیتوپالسم ،نقطۀ وارسی دیده نمیشود .پس سؤال در مورد اینترفاز است ولی گزینۀ ( )1در متافاز تقسیم رخ میدهد .گزینههای ( )3( ،)2و ( )4به
ترتیب در مراحل  G1 ،Sو  G2رخ میدهد.

 36 66 Bلنفوس�یت  Tنوعی یاخته جانوری با قدرت تقس�یم میباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( .))4چرخه یاختهای آن در مرحله اول یا اینترفاز دارای مرحلۀ  G2با کمترین
زمان میباشد (نادرستی گزینۀ ( .))1مرحله دوم چرخه آن ،همان تقسیم میباشد که دو قسمت میتوز و تقسیم سیتوپالسم را دارد و آخر مرحله دوم آن تقسیم سیتوپالسم
میباشد که حلقه انقباضی اکتین و میوزین ایجاد میشود ولی گزینۀ ( )2مربوط به مرحله  Sاینترفاز میباشد.

نکته

علت طرح گزینۀ ( )2این بود که شما را به دام بندازیم که مرحلۀ  Sرا مرحله دوم چرخه بدانید در حالیکه  Sمرحله دوم اینترفاز میباشد.

 46 67 Bدر یک چرخۀ یاختهای برای مریس�تم و هر یاختۀ دارای قدرت تقس�یم ،آخرین فعالیت ،تقس��یم سیتوپالمس میباشد .گزینۀ ( )1در مورد آخر میتوز میباشد
نه تقسیم سیتوپالسم! از طرفی برای تقسیم سیتوپالسم در یاختههای گیاهی ابتدا تعداد زیادی ریزکیسه کوچک در وسط سیتوپالسم قرار میگیرند و سپس به هم متصل
شده تا در نهایت یک ریزکیسه حاوی پیشسازهای دیواره یاختهای ایجاد شود.
 46 68 Bوقتی در تس�تی نام یک یاختۀ خاص میآید ،فقط دقت کنید که آن یاخته توانایی تقس�یم دارد یا نه؟ و اینکه چه نوع تقس�یمی انجام میدهد .در اینجا دیوارۀ
رحم توانایی میتوز دارد .از طرفی دقت کنید که س�ؤال در مورد مرحلۀ تقس�یم اس�ت پس وقایع اینترفاز مثل عبارت (ب) را نباید در نظر بگیرید ،چون تش�کیل کروماتید
خواه�ری در مرحل�ۀ  Sاینترف�از رخ میدهد .پس تا اینجای کار و با یک دقت دو گزینۀ ( )1و ( )3حذف ش�دند .حاال باید بریم س�روقت عبارات دیگر( .الف) در ابتدای
تلوفاز رخ میدهد( .ج) در انتهای تلوفاز رخ داده و (د) نیز در مرحلۀ آنافاز رخ میدهد .در نتیجه به راحتی حاال که معما حل شد ،میتونید گزینۀ ( )4را انتخاب کنید.
ً
 36 69 Aدر بخش اول دقت کنید که مثال پالسموسیت برخالف سه گزینۀ دیگر قدرت تقسیم ندارد .از طرفی در میتوز پس از حداکثر فشردگی که در مرحله متافاز
دیده میشود ،بالفاصله مرحله آانفاز آغاز میشود که در این مرحله رشتههای دوک همراه با تجزیه پروتئینهای متصل به سانترومر کوتاه میشوند البته در ادامۀ این عمل،
باریک شدن کروموزومها نیز طبق گزینۀ ( )4در تلوفاز رخ میدهد ولی به علت قید بالفاصله ،صحیح نمیباشد.
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ً
 27 70 Aفقط مورد (ب) رخ میدهد .اوال سؤال در مورد گیاهان است و در عبارت (ب) دقت کنید که تشکیل دوک تقسیم ،در یاخته پارانشیم جوان که قدرت تقسیم
دارد صورت میگیرد (پارانشیم در سامانۀ زمینهای وجود دارد).
الف) در تقس�یم سیتوپالس�م یاختههای جانوری چون دیواره ندارند ،کمربند پروتئینی در س��یتوپالمس ایجاد میش�وند نه در گیاهان! | ج) گیاهان س�انتریول
ندارند! | د) آنچه از طریق میوز در گیاهان حاصل میشود یاختۀ جنسی نمیباشد بلکه یاخته یا یاختههایی با قدرت میتوز میباشند.

مشش لصف

 27 71 Aسؤال در مورد میتوز میباشد که حداکثر فشردگی کروموزوم در متافاز ولی آغاز دور شدن سانتریولها در پروفاز صورت میگیرد.
هر دو عمل در گزینههای ( )3( ،)1و ( )4به ترتیب در آنافاز ،پرومتافاز و تلوفاز صورت میگیرد.
 27 72 Bموارد (ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند.
الف) درس�ت اس�ت .دیواره یا صفحۀ یاختهای در اثر اتصال ریزکیس�ههای مجزا ایجاد ش�ده است | .ب) نادرست اس�ت .صفحۀ یاختهای در اثر تمایز و اتصال
ریزکیسهها به دیواره تبدیل میشود | .ج) درست است .ضمن تشکیل دیواره ،الن و پالسمودسمها ایجاد میشوند | .د) نادرست است .دو طرف دیواره غشا است نه برعکس!
 37 73 Aفق�ط م�ورد (د) رخ میدهد .منظور س�ؤال مرحله آانفاز میتوز در غضروفها اس�ت که تنها مرحلهای در میتوز اس�ت که تع�داد کروموزومهای یاخته و تعداد
سانترومرها ،دو برابر میشود (درستی د).
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .حداق�ل فش�ردگی در آخ�ر تلوف�از اس�ت | .ب) نادرس�ت اس�ت .در این مرحل�ه پروتئین اتص�ال س�انترومری تجزیه میش�ود| .
ج) نادرست است .جدا شدن سانتریولها در پروفاز رخ میدهد.
 27 74 Bیاختۀ پادتنساز یا پالسموسیت ،قدرت میتوز ندارد (نادرستی گزینۀ ( ))1ولی یاخته زاینده لوله اسپرمساز یا همان اسپرماتوگونی محصول میتوز و چرخههای
کامل یاختهای میباش�د (درس�تی گزینۀ ( .))2برخی یاختههای ماهیچه قلبی انس�ان دوهس�تهای هستند پس تقسیم هسته بدون تقس�یم سیتوپالسم داشتهاند (نادرستی
گزینۀ ( .))3یاختههای عصبی بعد از تولد تقسیم نمیشوند (نادرستی گزینۀ (.))4
 27 75 Bدر یاختههای لنفوسیتی ،تقسیم میتوز صورت میگیرد .دقت کنید که همۀ رشتههای دوک کوتاه نمیشوند ،بلکه گروهی از آنها در طی آنافاز میتوز کوتاه میشوند.
گزینۀ ( :)1تجزیۀ کامل ش�بکۀ آندوپالس�می و پوش�ش هس�ته در مرحلۀ پرومتافاز و حرکت س�انتریولها به دو س�مت یاخته در مرحلۀ پروفاز رخ میدهد که
قبل از پرومتافاز اس�ت | .گزینۀ ( :)3دو برابر ش�دن عدد کروموزومی یاخته مربوط به مرحلۀ آنافاز اس�ت .بالفاصله قبل از آن نقطۀ وارس�ی متافازی قابل مشاهده است| .
گزینۀ ( :)4حداکثر فشردگی در کروموزومها در مراحل متافاز و آنافاز مشاهده میشود .در تلوفاز پوشش هسته ،اطراف رشتههای کروماتینی را میپوشاند.
 37 76 Bدر ابتدا دقت کنید که در سؤال فقط ترتیب وقایع مرحلۀ تقسیم هسته شامل پروفاز تا تلوفاز میباشد و حتی نباید تقسیم سیتوپالسم را در نظر بگیرید .پس
ً
عبارات (ج) و (ب) که به ترتیب در مورد همانندس�ازی  DNAدر اینترفاز و تقس�یم سیتوپالس�م اس�ت را اصال نباید در نظر بگیرید و اگر فقط همین دقت را کرده بودید
هر سه گزینۀ ( )2( ،)1و ( )4کنار میرفت و به حل تست میرسیدید.
در ابتدای تقس�یم سیتوپالسم رخ
الف) جدا ش�دن دو مولکول  DNAدر آانفاز با جدا ش�دن کروماتید خواهری رخ میدهد |.ب) توزیع اندامکها بین دو یاخته دختر
در مرحلۀ  Sاینترفاز هنگام همانندسازی  DNAصورت میگیرد | .د) در تلوفاز رخ میدهد.
میدهد | .ج) جداسازی دو رشتۀ  DNAبرای همانندسازی
رد گزینۀ ( :)1انشااهلل دیگه بعد از زدن این مقدار تست میدانید که خرزهره گیاه است و سانتریول ندارد (آخه ممکنه برخی خرزهره را با خر ِ ُزهره

27 77 B
اش��تباه گرفته باش��ند! بعید نیس��ت!) | .رد گزینۀ ( :)3صفحهها در واقع یک الیه حاوی مواد دیوارۀ یاختهای هس�تند که توسط غشا احاطه شدهاند | .رد گزینۀ ( :)4در پروفاز
یاختههای یوکاریوتی پس از ناپدید شدن پوشش هسته رشتههای دوک درون سیتوپالسم شکل میگیرند.

نکته

کروماتیدها در مرحلۀ  Sهنوز فشردگی و تراکم زیادی پیدا نکردهاند (درستی گزینۀ (.))2

 27 78 Cدر انسان ،یاختهای که کروموزوم جنسی  Xدارد ،میتواند نوعی یاختۀ جنسی دارای  22نوع کروموزوم غیرجنسی باشد و یا حتی یک یاخته پیکری دارای 22
نوع جفت کروموزوم غیرجنسی باشد ولی اگر یاختهای دارای کروموزوم  Yباشد ،در حالتی که این یاخته اگر اسپرم طبیعی باشد ،دیگر کروموزوم  Xندارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .نصف اس�پرمها فقط  Xو نصف دیگر فقط کروموزوم  Yدارند | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .فارغ از کروموزوم جنس�ی ،هر یاختۀ
هس�تهدار بدن انس�ان 22 ،نوع کروموزوم در قس�مت کروموزومهای غیرجنس�ی خود دارد چون هر دو کروموزوم همتا را یک نوع در نظر میگیریم | .گزینۀ ( :)3نادرست
است .یاخته عادی دارای کروموزوم همتا ،یاختههای دیپلوئید هستند که در زنها  23نوع کروموزوم ( 22نوع غیرجنسی و یک  )Xو در مردها  24نوع کروموزوم (22
نوع غیرجنسی و  Xو  )Yدارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .به کلمۀ هسته و کروموزوم دقت کنید .در مرحلۀ پرومتافاز و متافاز غشای هسته از بین رفته است.
رفع ابهام :در اغلب تستها و حتی در کنکور ،ممکن است کروموزوم را برای اینترفاز نیز در نظر بگیرند .خیلی در تستها به این موضوع حساس نباشید.
 27 79 Bدر مرحله تلوفاز که ناپدید شدن دوک و تشکیل مجدد غشای هسته صورت میگیرد ،تبدیل کروموزوم به کروماتین نیز دیده میشود.
در گزینۀ ( )1قسمت اول در پرومتافاز و قسمت دوم در پروفاز رخ میدهد.
در گزینۀ ( )3جدا شدن کروماتیدهای خواهری در آنافاز میتوز رخ میدهد (کروموزومهای همتا در میوز از هم جدا میشوند).
در گزینۀ ( )4در چرخۀ یاختهای بهطور معمول سیتوپالسم بین یاختههای حاصل مساوی تقسیم میشود بهجز در تولید گرده رسیده ،میوز پارانشیم خورش و میتوز یاخته تخم
اصلی  2nدر نهاندانگان که تقسیم سیتوپالسم نامساوی دارند (فصل  8یازدهم یاد میگیری اگه یازدهمی هستی ،اگه دوازدهمی هم هستی که باید یادت میومد االن!).
 48 80 Bدر دیوارهس�ازی گیاهان ابتدا ریزکیس�ههای زیادی با منافذ
بین ریزکیسهای در وسط یاخته ایجاد میشوند و به تدریج با اتصال آنها
به هم یک صفحه یاختهای با النها و پالسمودس�مها حاصل میش�ود ولی
سایر گزینهها صحیح میباشند( .گزینۀ ( )1به دلیل جنس تیغه میانی و
دیوارههای گیاهی و سایر گزینهها به دلیل شلک کتاب درسی که هنوز در

حین دیوارهبندی دوک دیده میشود صحیح هستند .البته متأسفانه کتاب به
آنها واژۀ دوک را اطالق نکرده است و قانوناً نباید سؤالی هم از آنها

طرح ش��ود ولی ب��رای محکماکری ما اینجا س��ؤال دادیم که تش��کیل

صفحۀ یاختهای قبل از ناپدید شدن دوکها ایجاد میشود).

 18 81 Cبرای یک یاختۀ پیکری  2n = 46انسان ،تعداد سانترومر در  ، G1به تعداد کروموزوم یعنی  46عدد است و تعداد کروماتید هر قطب آنافاز هم  46عدد است
چون در آنافاز از  46کروموزوم با جدا شدن کروماتیدها ،هر قطب حاوی  46کروماتید و مولکول دنا میشود.
انسان

( 2n = 46 : G1کروموزوم و سانترومر دارد).

2n = 46

آنافاز( 4n =92 :کروموزوم دارد)

عبارت ()A

هر قطب = ( 46کروماتید یا کروموزوم دارد).

عبارت ()C

 )Bدر متافاز میتوز  46کروموزوم و  92کروماتید یا مولکول دنا با  184رشتۀ نوکلئوتیددار در آنها وجود دارد )D | .در پروفاز میتوز  42کروموزوم مضاعف و  92مولکول
دنا وجود دارد.
 28 82 Aدر پروفاز میتوز کروماتیدهای خواهری شروع به فشردهتر شدن میکنند ولی در آنافاز رشتههای دوک کوتاه میشوند.
گزینۀ ( :)1هر دو در پروفاز رخ میدهد | .گزینۀ ( :)3هر دو در پروفاز و پرومتافاز هستند | .گزینۀ ( :)4هر دو در تلوفاز هستند.
 18 83 Aشروع تشکیل دوک ،بعد از عبور از نقطه وارسی  G2و در پروفاز رخ میدهد .بعد از این مرحله در پرومتافاز ،غشای هسته و شبکه آندوپالسمی نیز ناپدید میشود.
گزینۀ ( :)2حداکثر فش�ردگی در متافاز اس�ت نه پروفاز! | گزینۀ ( :)3برای ورود به پروفاز به عبور از نقطۀ وارس�ی  G2نیاز اس�ت | .گزینۀ ( :)4دو برابر شدن
سانتریولها ،قبل از شروع تقسیم در اینترفاز است.
 38 84 Aبا توجه به ش�کل کتاب به راحتی میبینید که (الف) صفحه یاختهای از ریزکیس�هها اس�ت( ،ب) دیواره قدیمی یاخته است( ،ج) دیواره جدید از یک ریزکیسه
بزرگ است که توسط غشاهای فسفولیپیدی بخش (د) احاطه شده است.

نکته

در شکل مورد نظر فقط (ج) و (د) ،بیانگر دیواره و غشای جدید موجود در ریزکیسه میباشند ولی سایر موارد مربوط به یاختۀ اولیه بوده است.

 48 85 Aلیپوما یک تومور خوشخیم میباشد که در افراد ابلغ متداول است .در لیپوما یاختههای چریب تکثیر شده و توده یاختهای ایجاد میکند .تومورهای خوشخیم
ً
معموال زیاد بزرگ نمیشوند و به بافتهای مجاور آسیب نمیرسانند.
مالنوما یک تومور بدخیم یا همان رسطان در یاختههای رنگدانهدار پوس�ت میباش�د که این تومورها به بافتهای مجاور خود آس�یب میرس�انند و توانایی پخش ش�دن یا
متاستاز در بدن را دارند.
گزینۀ ( :)1لیپوما به بافت مجاور حمله نمیکند | .گزینۀ ( :)2مالنوما سبب اختالل در اندام میشود | .گزینۀ ( :)3مالنوما قدرت متاستاز و ورود به لنف دارد(نه لیپوما!).
ً
 38 86 Bشکل (الف) مربوط به تومور خوشخیم لیپوما در ناحیه آرنج است که معموال زیاد بزرگ نمیشود و
متاستاز هم ندارد .در برخی مواقع میتواند بزرگ شود و به اعمال طبیعی اندام مجاور آسیب برساند .شکل (ب)
مربوط به تومور بدخیم مالنوما است که در یاختههای رنگدانهدار پوست ایجاد میشود .این تومور قدرت رشد زیاد
و متاستاز دارد .در صورت متاستاز به بافتها و اندامهای دیگر نیز آسیب میرساند و در آنها نیز پخش میشود.
گزینۀ ( :)1ه�ر ن�وع تومور قدرت رش�د و تکثیر دارد | .گزینۀ ( :)2متاس�تاز ویژگی س�رطان مثل
مالنوما است (نه لیپوما!) | .گزینۀ ( :)4استقرار و رشد در اندام دیگر پس از متاستاز در مرحلۀ چهارم سرطانها رخ میدهد.
 28 87 Aتومورها همیگ قدرت رشد دارند و در اثر اختالل در تنظیم تقسیم ایجاد شدهاند ولی تومور خوشخیم قدرت انتشار یاختههای خود را با متاستاز ندارد .البته
هر توموری میتواند به بافت اندام ایجاد شده در آن آسیب برساند ولی اگر سرطانی باشد و متاستاز کند در سایر اندامها نیز اختالل ایجاد میکند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .متاستاز به مناطق دور در مرحلۀ چهارم رخ میدهد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .گسترش یاختۀ سرطانی در بافت از
48 88 C
مرحلۀ دوم آغاز میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .آلوده شدن یاختۀ کنار تومور نیازی به ورود سرطان به لنف ندارد | .گزینۀ ( :)4درست است .استقرار یاختۀ سرطانی
در بافت دورتر مربوط به مرحلۀ چهارم سرطان است.
3

مراحل سرطان یا
تومور بدخیم

متاستاز
مرحله اول :یاختههای سرطانی شروع به هتاجم به یاختههای مجاور خود در بافت موجود میکنند.
مرحله دوم :یاختههای تومور در ابفت گس�ترش مییابند ولی به
دستگاه لنفی مجاور راه پیدا نکردهاند.

مرحله س�وم :برخی یاختههای س�رطانی از سایرین جدا شده و
اب رشوع متاستاز وارد خون یا به ویژه وارد لنف مجاور خود شدهاند (نادرستی گزینۀ ( )3و (.))1
مرحل�ه چه�ارم :ب�ا ورود یاختهه�ای س�رطانی ب�ه بافتها و
استقرار آنها در اندامهای دورتر از راه لنف یا خون و سرطانی
کردن آنها متاستاز کامل میشود (درستی گزینۀ (.))4
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38 89 B

روش تشخیص سرطان

بافتبرداری (بیوپسی)

آزمایش خون
جراحی

مشش لصف

روشهای رایج درمان سرطان
یا تومور بدخیم

تمام یا بخشی از سرطان یا مشکوک به آن را برمیدارند.

برداشت سرطان میباشد ولی از دارو یا اشعه برای نابودی تومور استفاده نمیکند (درستی گزینۀ (.))4

شیمیدرمانی

در این روش دارو میدهند تا سبب سرکوب تقسیم یاخته در همه بدن بشوند (درستی گزینۀ (.))2
سبب مرگ یاختههای مغز استخوان و پیاز مو میشود.
ریزش مو ،تهوع و خستگی میدهد (نادرستی گزینۀ (.))3
هر دو روش یمتوانند به مغز استخوان ،پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش آسیب برسانند ات حدی که حیت مجبور

پرتودرمانی

به پیوند مغز استخوان شود (درستی گزینۀ (.))1
یاخته سرطانی را بهطور مستقیم تحت تأثیر پرتوهای قوی قرار میدهند.

ریزش مو ،تهوع و خستگی بیشتر از عوارض شیمیدرماین میباشد.
 39 90 Aطبق متن کتاب درسی یاختههای عصبی یا همان یاختههای عصبی بهندرت تقسیم میشوند پس بسیاری از آنها در مرحلۀ  G0که قسمتی از  G1است میمانند.
گزینۀ ( :)1در م�وارد کم��ی ممک�ن اس�ت تومور خوشخیم به اندازهای بزرگش�ود ک�ه بتواند در انجام اعم�ال طبیعی اندامهای دیگر اختلال ایجاد کند| .
گزینۀ ( :)2هم��ۂ توموره�ای بدخی�م به بافتهای مجاور حمله میکنند (نه بس��یاری از آنها!) | .گزینۀ ( :)4لیپوما تومور خوشخیمی اس�ت که در افراد ابلغ متداول
میباشد (نه مالنوما!).
 19 91 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .همه تومورها چه خوشخیم و چه بدخیم ،توانایی رش��د دارند ولی متاستاز یا پخش یاخته در بدن ،ویژه بدخیمها یا سرطانیهاست| .
ب) نادرست است .اگر دنای یاخته آسیب ببیند و اصالح نشود ،در این صورت با بررسی نقطۀ وارسی آخر  ، G1واکنش مرگ یاختهای به راه میافتد | .ج) نادرست است.
جراحی برخالف ش�یمیدرمانی و پرتودرمانی روی مغز اس�تخوان اثری ندارد | .د) درس�ت است .مرگ یاختهای دو نوع تصادفی و برنامهریزی شده دارد که در هر دو نوع
اجزای آن از بین میرود.
 19 92 Cهمه عبارتها صحیح میباشند.
نوعی تومور خوشخیم میباشد که در افراد ابلغ متداول میباشد .این تومور رشد کمی دارد (درستی الف).
یاختههای چریب در این تومور تکثیر شده و تودۀ یاخته ایجاد میکند .چربی از نوع بافت پیوندی با مادۀ زمینهای میباشد (درستی ب).
لیپوما
چون توموری خوشخیم است یاختههای آن در جای خود میمانند و منتشر نمیشوند چون متاستاز ندارد (درستی ج).
مانند هر نوع تومور خوشخیم یا بدخیم دیگر ،کنترل تقسیم یاختهها در آن از بین رفته است (درستی د).
 39 93 Aلیپوما نوعی تومور خوشخیم است ،در نتیجه ممکن نیست یاختههای آن در جریان خون وارد شوند.
گزینۀ ( :)1در ایج�اد ه�ر دو ن�وع توم�ور خوشخیم و بدخیم ،نوعی تغییر در ژن(های) یاخته مش�اهده میش�ود | .گزینۀ ( :)2ه�ر دو نوع تومور دارای
یاختههای دیپلوئید میباشند | .گزینۀ ( :)4دقت کنید هستۀ یاختههای بافت چربی که پر از چربی هستند ،در کنارۀ یاخته قرار دارند.
 39 94 Aش�کل به ترتیب (الف) و (ب) ،بیانگر مرحله اول و دوم س�رطان یا تومور بدخیم میباش�ند که در هیچکدام از
این مراحل ،متاستاز و ورود یاخته سرطانی به خون یا لنف صورت نگرفته است (نادرستی گزینۀ ( ))2ولی در هر دو مرحله
یاخته س�رطانی به ابفت اولیه تهاجم کرده اس�ت (نادرستی گزینۀ ( .))1در مرحله دوم سرطان برخالف مرحله اول ،یاخته
س�رطانی در بافت گس�ترش یافته است (درس�تی گزینۀ ( ))3ولی در مرحله اول فقط به یاخته مجاور در همان بافت حمله
کرده است (نادرستی گزینۀ (.))4
39 95 B

مالنوما

نوعی سرطان یا تومور در یاختههای رنگدانهدار پوست میباشد (نه یاختههای مختلف پوست!) (نادرستی گزینۀ (.))3
برخلاف توموره�ای خوشخیم�ی مث�ل لیپوم�ا ،ق�درت ورود ب�ه لن�ف ی�ا خ�ون یعن�ی ق�درت ورود ب�ه محی�ط داخل�ی ب�رای متاس�تاز را دارد
(درستی گزینۀ (.))1
علت اصلی آن مانند سایر سرطانها برخی تغییرات در ماده ژنتییک یاخته است که کنترل چرخه یاختهای را غیرفعال میکند.
ً
مراحل سرطانی را قبال ذکر کردیم که در مرحله دوم ،یاخته سرطانی وارد لنف نمیشود و در مرحلۀ سوم وارد لنف میشود.
مانند هر سرطانی ،سبب تحریک یاختههای سالم لنفوسیتی  Tو کشندۀ طبیعی برای تولید اینترفرون نوع  2و پرفورین میشود (درستی گزینههای ( )2و (.))4
سبب تحریک برای تولید اینترفرون نوع  1نمیشود.
در اثر دفاع در برابر آن ،فعالیت درشتخوارها زیاد میشود.

 49 96 Aیاخته پادتنس�از که تولیدکننده پادتن میباش�د فاقد قدرت تقس�یم یاختهای میباشد و همانند بسیاری از یاختههای عصبی و میون همواره در  G0قرار دارد.
س�ایر گزینهها قدرت تقس�یم دارند (گزینۀ ( )1در مورد یاختههای عادی بدن اس�ت که ممکن اس�ت تقسیم کنند .گزینۀ ( )2در مورد هر یاختۀ بدن میباشد چون همگی
برای هورمون تیروئیدی گیرنده دارند و گزینۀ ( )3در مورد یاختههای پوششی با قدرت تقسیم میباشد).
 39 97 Aمیدانی�م ک�ه دوبارهس�ازی غش�ای هس�ته در مرحل��ۂ تلوف��از اس�ت .بنابرای�ن یاخت�ه از تلوف�از ت�ا پروف�از میت�وز بع�دی 2 ،نقط�ۀ وارس�ی را میگذران�د
(نه  3تا) .این نقطهها عبارتند از آخر  G1و آخر  G2چرخه مرحلۀ بعد.
ً
گزینۀ ( :)1از  Sات آخر میتوز دقیقا  2نقطۀ وارس�ی وجود دارد ،یکی در انتهای  G2و دیگری در انتهای متافاز | .گزینۀ ( :)2در بین مراحل فوق در آخر متافاز
ً
نقطۀ وارس�ی وجود دارد | .گزینۀ ( :)4بیش�تر رش��د یاخته در مرحلۂ  G1اس��ت و تمهیدات الزم برای ورود به تقسیم در مرحلۀ  G2است که دقیقا یک نقطۂ واریس بین G1
و  Sوجود دارد.

 49 98 Cشکلهای (الف) و (ب) به ترتیب مربوط به مرحله  3و  4رسطان میباشند که در هر دو متاستاز (دگرنشینی) یعنی
ورود س�رطان به لنف یا خون صورت گرفته اس�ت (در این دو ش�کل ،فلش بزرگتر در ش�کل چپ بیانگر نفوذ بیش��تر به لنف
مجاور تومور ،دارای یاخته سرطانی است (نادرستی گزینۀ ( ))3ولی در
لنف
میباش��د) (نادرس�تی گزینۀ ( .))1در هر دو مرحله ِ
ِ
مرحله  ،4این یاختههای سرطانی در بافت و اندام دورتر نیز مستقر شده و رشد کردهاند (درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ (.))2
 49 99 Aدر پرتودرمانی اشعه بهطور مستقیم به یاخته سرطانی برخورد میکند ولی در شیمیدرمانی داروی وارد شده سبب سرکوب تقسیم در همه بدن میشود.
گزینۀ ( :)1روشهای متعددی برای تشخیص و درمان سرطان وجود دارد و گاهی (نه همیشه!) ترکیبی از این روشها استفاده میشود | .گزینۀ ( :)2آزمایش
خون به روش بیوپیس یا بافتبرداری برای تشخیص سرطان کمک میکند (نه درمان آن!) | .گزینۀ ( :)3در روشهای پرتودرمانی و شیمیدرمانی میتوان اشکال در
مغز استخوان ،پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش را دید که شیمیدرمانی سبب مرگ آنها میشود (در جراحی که پروستات را برمیدارند و ربطی به مغز استخوان ندارد).
 11 100 Aموارد (الف)( ،ب) و (ج) صحیح میباشند.
وراثت و عوامل محیطی سبب تغییر در فعالیت ژنها و ایجاد سرطان میشوند (نادرستی د) .سایر عبارات (خط کتاب درسی در قسمت اثر وراثت و محیط) در ایجاد سرطان
صحیح میباشند.
 11 101 Bاسپرم زنبور تنها یاختۀ جنسی در جانوران کتاب درسی است که در اثر تقسیم میتوز ایجاد میشود.
دو برابر ش�دن س�انترومرها در مرحله آانفاز و همراه با جدایی کروماتیدها صورت میگیرد ولی مورد س�ؤال مرحلۂ قبل از آن یعنی متافاز اس�ت .در متافاز کروموزومها به
حداکثر فشردگی همراه با کوتاهترین و قطورترین حالت رسیدهاند (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( )2پس از تلوفاز در مرحلۀ تقسیم سیتوپالسم ،گزینۀ ( )3در آنافاز و گزینۀ ( )4در مورد میوز و تشکیل تتراد میباشد که در زنبور نر هاپلوئید صورت نمیگیرد.
 31 102 Cفقط مورد (ج) نادرست است .منظور سؤال گروهی از پروتئینهای مؤثر در تنظیم چرخۀ یاختهای است که با فرایندهایی منجر به تقسیم یاخته میشوند.
ً
الف) درست است .مثال نوعی عامل رشد ،در پوست انسان زیر محل زخم تولید میشود که با افزایش سرعت تقسیم یاختهها ،سرعت بهبود زخم را افزایش
ً
میدهد .این عامل رشد چون فاصلۀ کمی را طی میکند ،نوعی پیک شیمیایی کوتاهبرد است | .ب) درست است .مثال هورمون اریتروپویتین بر روی یاختههای مغز قرمز
استخوان اثر میگذارد و سبب افزایش تولید گویچههای قرمز میشود | .ج) نادرست است .دقت کنید طبق متن کتاب عالوه بر این سه نقطۀ وارسی ،نقطه یا نقاط وارسی
دیگری نیز در یاخته وجود دارد | .د) درست است .طبق متن کتاب علت اصلی سرطان ،تغییر در ژنها و در نتیجه تغییر در این پروتئینها است.
 21 103 Aبریدگی سبب مرگ تصادفی بدون نیاز به عواملی مشابه عمل پرفورین و مرگ برنامهریزی شده میباشد ولی از بین رفتن پردههای بین انگشتان پا در برخی
گونهها نوعی مرگ برنامهریزی شده برای تمایز جاندار میباشد.

نکته

در زیست دوازدهم میخوانید که برخی بیماریها مثل نکروز کبدی نیز در اثر الکل و آسیب دنای راکیزه سبب مرگ تصادفی میشود.

 11 104 Bش�کل م�ورد نظر م��رگ برانمهریزی ش��ده در از بین بردن یاختههای پردۀ میانی انگش�تان برخ��ی پرندگان در دوران
جنینی میباش�د که همانند عمل پرفورین ترش�ح ش�ده از لنفوسیت کش�نده طبیعی در دفاع غیراختصاصی و لنفوسیت  Tدفاع
اختصاصی صورت میگیرد.
 11 105 Bنمیتوان گفت ،گوشت و ماهی عادی ،هر نوع ویروسی و هر نوع آالینده محیطی سبب سرطان میشود.
پرتوهای فرابنفش

عوامل محیطی مؤثر در سرطان

برخی آالیندههای محیطی
دود خودروها

به ساختار ( DNAدنا) آسیب میرسانند.

پرتوها و مواد شیمیایی سرطانزا (دقت کنید که اشعه ماوراء صوت مورد استفاده در سونوگرافی بیماریزا نیست).

مواد غذایی دودی شده مثل گوشت و ماهی دودی (نه هر گوشت و ماهی!)
برخی ویروسها ،قرصهای ضد ابرداری ،دخانیات و نوشیدینهای الکیل

 41 106 Bفقط مورد (ب) نادرست میباشد.
(ال�ف) درس�ت و (ب) نادرس�ت اس�ت .آنزی�م از بین برن�ده یاخته بعد از عمل پرفورین ،س�بب م�رگ برنامهریزی ش�ده یاختههایی میش�ود که به مدت
زی�اد در مع�رض اش�عه فرابنف�ش ق�رار گرفتهاند و احتمال س�رطان دارند .در این حال�ت این آنزیمها ،یاختههای آس��یبدیده را نیز از بین میبرند | .ج) درس�ت اس�ت.
در ح�ذف یاختهه�ای اضاف�ی ،مث�ل پردهه�ای بین انگش�تان پ�ا در برخی پرندگان یاختهها آس�یبدیده ،س�رطانی نیس�تند بلک�ه برای تمای�ز جاندار حذف میش�وند| .
د) درس�ت اس�ت .بافتمردگی مرگ تصادفی اس�ت که در بروز آنها مرگ برنامهریزی ش�ده نقشی ندارند | .ه) درست اس�ت .در مورد اثر الکل در ایجاد نکروز کبدی یا
همان مرگ تصادفی با بافتمردگی در سال آینده میخوانید.
 21 107 Cدر فرض این س�ؤال ،گندم زراعی که گونهای  6nمیباش�د و موز که  3nمیباش�د دارای عدد کروموزومی  138میباشند .در این صورت مطابق جدول زیر
هر مجموعۀ گندم دارای  23کروموزوم و هر مجموعۀ موز حاوی  46کروموزوم میباشد.
=
p¼¶ 3n 138
=
³k¹¬ 6n 138
,
=
=n 46
n 23
گزینۀ ( :)1نادرست است .گندم دیپلوئید  2n = 46و موز تریپلوئید  3n =138میباشد که عدد کروموزومی یا همان تعداد کروموزوم آنها متفاوت هستند| .

گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .ت�ار کش�نده درخ�ت زیتون  2n = 46میباش�د .در گندم نی�ز ،دو مجموع�ه  nکروموزومی به صورت  2×23ی�ا  46کروموزومی میباش�د| .

گزینۀ ( :)3نادرست است .یاخته دیپلوئید معده انسان  2n = 46میباشد ولی گرده نارس گندم زراعی یاخته حاصل از میوز 3n ،کروموزومی با  69کروموزوم میباشد که
عدد کروموزومی آنها با هم برابر نیس�تند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .یاخته هاپلوئید انس�ان  n =23میباش�د ولی در موز که  3n =138است عدد  nآن برابر  46و
دیپلوئید آن  92میباشد.
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مشش لصف

 21 1 Aمنظور س�ؤال س��انرتیولها میباش�د که در یاختههای جانوری برخالف گیاهان وجود دارند .این ساختار همواره در یاخته وجود دارد و از ریزلولههای پروتئینی
به صورت دستههای سهتایی کوچکتر از دوک ایجاد شده است.
گزینۀ ( :)1س�انتریولها در اینترف�از دو براب�ر ش�ده و دوکه�ا در پروفاز ایجاد میش�وند | .گزینۀ ( :)3هر س�انتریول یک اس�توانه میباش�د ن�ه یک جفت| .
گزینۀ ( :)4سانتریولها برخالف دوکها از بین نمیروند.
 22 2 Cدر مکانیس�م تقس�یم سیتوپالس�م یاختههای گیاهی ،بعد از مرحله تلوفاز
ابت�دا ریزکیس�ههای کوچک متعدد غش�ادار که حاوی مواد س�ازنده دی�واره یاختهای
میباش�ند در وس�ط یاخته قرار میگیرند .س�پس محتویات درون این ریزکیس�هها به
دیواره و غشای آنها به غشای یاختههای جدید تبدیل میشوند.
گزینۀ ( :)1ابتدا صفحه یاختهای تشکیل میشود و بعد غشای ریزکیسهها
ب�ا ادام�ه غش�ای قبل�ی یاخته یک�ی میش�ود ک�ه در ش�کل میتوانی�د آن را ببینید| .
گزینۀ ( :)3غش�ای ایج�اد ش�ده در حقیق�ت هم�ان غش�ای ریزکیس�ههای دس�تگاه
گل�ژی میباش�ند | .گزینۀ ( :)4کمربن�د پروتئین�ی در ای�ن ن�وع تقس�یم سیتوپالس�م
تشکیل نمیشود.
 33 3 Bکوتاه شدن دوک تقسیم و تجزیۀ پروتئینهای اتصایل در ناحیۀ سانترومر در مرحلۀ آانفاز رخ میدهد.
ً
گزینۀ ( :)1در پروفاز گیاهان س�انتریول وجود ندارد | .گزینۀ ( :)2در پرومتافاز ،دوکها به حداکثر طول خود میرس�ند که غش�ای هس�ته در این مرحله کامال
ناپدید اس�ت | .گزینۀ ( :)4در میتوزها ،یاختۀ اول و دختریها میتوانند هاپلوئید ،تریپلوئید و … باش�ند .پس این ایده درس�ت نیس�ت که همواره یاختۀ حاصل از میتوز،
دیپلوئید است.

نکته

هر یاختهای با هر عدد کروموزومی قادر به انجام میتوز است و سبب ایجاد دو یاختۀ مشابه میشود.

 24 4 Aشکل بیانگر مرحله پرومتافاز است که پس از تشکیل دوک تقسیم شروع شده و غشای هسته و شبکۀ آندوپالسمی آن
ً
تجزیه ش�دهاند و برخی رش�تههای دوک در این مرحله به سانترومر کروموزومها متصل میشوند اما کروموزومها حتما وسط یاخته
قرار ندارند.
 35 5 Bیاخت�ۀ مول�د مونوس�یتها ،یاخت�ۀ میلوئیدی مغز اس�تخوان با قدرت میتوز اس�ت که دو فعالی�ت گزینۀ ( )1مربوط ب�ه مرحلۀ آنافاز ،گزین�ۀ ( )2مربوط به
فعالیتهای تلوفازی و گزینۀ ( )4مربوط به متافاز است ولی در گزینۀ ( )3حرکت کروموزومها به قطبین در آنافاز ولی باز شدن پیچیدگی در تلوفاز است.
 46 6 Aش�بدر نوعی گیاه تمایز یافته یا نهاندانه اس�ت که س�انتریول ندارد (نادرستی گزینۀ ( .))3در مرحلۀ تلوفاز میتوز ،در پی تخریب رشتههای دوک ،کروموزومها
باز و دراز میشوند و دوباره کروماتینی میشوند.
گزینۀ ( :)1تجزیۀ پروتئین س�انترومری در آنافاز و قبل از باز ش�دن کروموزومها در تلوفاز ایجاد میش�ود | .گزینۀ ( :)2اتصال رش�تههای دوک به سانترومر در
پرومتافاز و قبل از حداکثر فشردگی در متافاز ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)3گیاهان طبق گفتۀ کتاب درسی سانتریول ندارند.
 17 7 Bپرتودرمانی و شیمیدرمانی هر دو میتوانند باعث آسیب روی مغز استخوان ،پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش و اختالل در عملکرد آنها شوند.
گزینۀ ( :)2در پرتودرمانی از اش�عه یا پرتوهای قوی اس�تفاده میش�ود نه دارو! | گزینۀ ( :)3پرتودرمانی و ش�یمیدرمانی روشهای درماین س�رطان هستند نه
تشخیص!! | گزینۀ ( :)4مرگ سایر یاختهها از عوارض شیمیدرمانی میباشد.
 48 8 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .ابفتمردیگ در اثر مرگ تصادیف یاختههای بافت در مواردی مثل بریدگی یا س�وختگی ایجاد میش�ود و مانند مرگ برنامهریزی شده،
نیازی به پرفورین ندارد | .ب) درس�ت اس�ت .مرگ برنامهریزی ش�ده یاخته با واکنشهایی مشابه به پرفورین و آنزیمهای کشنده یاخته میباشد که از لنفوسیتهای  Tیا
کش�نده طبیعی ترش�ح میش�ود | .ج) نادرست است .در مرگ برنامهریزی ش�ده (نه هر نوع مرگ یاخته!) ،پروتئینهای تخریبکننده در عرض چند اثنیه سبب تخریب
یاخته و اجزای آن میش�وند | .د) درس�ت اس�ت .مرگ غیرتصادفی یاختهها ،همان مرگ برنامهریزی شده مشابه عمل پرفورین و آنزیمهای کشنده یاخته میباشند که در
سد دوم و سوم دفاعی وجود داشتند.
 49 9 Bمنظور سؤال مرحله آانفاز  1میوز میباشد که هر قطب یاخته حاوی کروموزومهای مضاعف است .در این مرحله اعضای جفت کروموزومهای هر آرایش تترادی
از هم جدا میشوند که این نکته در مورد کروموزومهای جنسی و غیرجنسی صادق میباشد (درستی گزینۀ (.))4

نکته در آنافاز  1برخالف آنافاز میتوز س�انترومرها دو برابر نمیش�وند و تجزیه پروتئین اتصالی نداریم چون هر کروموزوم با س�انترومر خود به قطب یاخته میرود و عدد
کروموزومی یاخته تغییر نمیکند .در این مرحله دوکها مانند هر آنافازی کوتاه شده و به سمت قطب یاخته میروند (نادرستی گزینۀ ( )2( ،)1و (.))3

 11 10 Bدر شکل کتاب درسی ،مراحل رشد و متاستاز در یاختههای سرطانی دیده میشود که گسرتش به ابفت مرحلۀ دوم است و بالفاصله بعد از آن در مرحلۀ سوم،
یاختههای سرطانی وارد لنف مجاور میشوند.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .ش�روع تهاجم به یاختههای بافت مرحلۀ اول اس�ت که قبل از آن لنف حاوی یاختۀ سرطانی نشده است | .گزینۀ ( :)3نادرست
است .ورود اولیۀ لنف مرحلۀ سوم است که بالفاصله بعد از آن اگر در بافت دوردست استقرار تومور صورت بگیرد ،متاستاز کامل میشود .پس ابتدا از راه لنف به مناطق
دورتر میرود و س�پس در آنها مس�تقر میش�ود (قید «بالفاصله» این عبارت را نادرست کرده است) | .گزینۀ ( :)4نادرست است .ورود به سیاهرگ در مرحلۀ چهارم و
متاستاز یاختههای سرطانی است که قبل از آن در مرحلۀ سوم یاختههای سرطانی وارد لنف شدهاند ولی گسترش به بافت در مرحلۀ دوم شروع میشود.

 41 108 Aمنظور سؤال تقسیم کاستمان یا میوز است که با نصف شدن عدد کروموزومی همراه است.

نکته

در طی میوز برخالف میتوز تعداد کروموزومهای هر یاخته حاصله ،نصف یاخته مادر میش�ود (درس�تی گزینۀ ( ))1ولی این تقس�یم در یاختههای زوج  nزاییش برای
تولید گرده نارس گیاهان دانهدار یا برای تولید یاختۀ جنسی جانوران تخصص یافته ایجاد میشود (البته الزم به ذکر است که هر یاخته زوج  ،nقدرت میوز ندارد مثالً یاخته 2n
پیکری پوست انسان ،قدرت میوز ندارد) .این تقسیم برخالف میتوز از دو مرحلۀ متوالی میوز  1و  2ایجاد شده است (درستی گزینۀ ( ))2ولی همانند میتوز فقط در یک
مرحلۀ آن یعنی مرحلۀ آنافاز  ،2کروماتیدها از هم جدا شده و کروموزوم دختری ایجاد میشود (درستی گزینۀ (.))3

 11 109 Bفقط عبارت (ب) صحیح میباشد.

نکته

یاختههای حاصل از میوز صرف نظر از اینکه چند کروموزوم داشته باشند ،چون میوز  2را گذراندهاند ،پس تککروماتیدی هستند.
الف) یاختههای حاصل از میوز در گیاهان ،یاختۀ جنس�ی یا همان گامتها نیس�تند بلکه یاختههایی مثل گرده نارس با قدرت میتوز هس�تند | .ج) به عنوان مثال

اگر یاخته اولیه میوز دهنده  4nباشد ،یاخته حاصل از میوز  2nاست .در کتاب زیست دوازدهم از گل مغربی  4nیا در کتاب زیست یازدهم از گندم  6nمطلب میخوانید| .

د) اگر یاختۀ مورد نظر را در گیاهان یا برخی تخمکهای زنبور ماده در نظر بگیرید ،این یاختهها در لقاح شرکت نمیکنند بلکه وارد اینترفاز شده و میتوز میکنند.

نکته
یاختۀ حاصل از میوز

میتواند وارد اینترفاز شود و میتوز کند
مثل گیاهان و برخی تخمکهای زنبور عسل
مثل یاختههای جنسی انسان
میتواند لقاح کند
مثل اسپرماتید به اسپرم انسان
میتواند تغییر شکل یابد
ً
ولی قطعا نمیتواند دوباره وارد تقسیم میوز بعدی شود.

 11 110 Bمنظور تفاوت پروفاز  1و  2میوز میباشد.
گزینۀ ( :)1تعداد کروموزومها در هر یاخته ،در مرحلۀ پروفاز  2نصف تعداد کروموزومها در پروفاز  1میباشد | .گزینۀ ( :)2هم در پروفاز  1و هم در پروفاز 2
کروموزومه�ا مضاع�ف و دوکروماتیدیاند پس تعداد کروماتیدهای هر کروموزوم در هر دو برابر اس�ت | .گزینۀ ( :)3هم�واره و در هر مرحلهای ،هر کروموزوم دارای یک
س�انترومر اس�ت چه تککروماتیدی باش�د چه دوکروماتیدی | .گزینۀ ( :)4با توجه به اینکه هر دو مضاعفاند در نتیجه تعداد  DNAهر کروموزوم برابر میباشد و در هر
دو مرحله ،کروموزومها دارای دو کروماتید خواهری و دو مولکول  DNAهستند.
 21 111 Aس�ؤال تفاوت پروفاز  1را با هر یاختۀ متافاز  1با کروموزوم غیرهمتا پرس�یده اس�ت که موارد (الف) و (ج) مدنظر میباش�ند .کروموزومها در مرحلۀ پروفاز  1و
متافاز  2مضاعفاند در نتیجه تعداد کروماتیدهای هر کروموزوم برابر است (رد ب).
در م�ورد دلی�ل رد م�ورد (د) ،دقت کنید که پروف�از  ،1تتراد دارد و دو برابر متافاز  2کروم�وزوم در یاخته وجود دارد ولی قرارگیری ترتادها در اس�توای یاخته ،ویژۀ متافاز
میوز  1میباشد.
 31 112 Bدر فصل بعد میخوانید که اسپرماتوگونی و اووگونی قدرت میتوز دارند ولی اسپرماتوسیت و اووسیت اولیه ،میوز  1را انجام میدهند .همانطور که میدانید
در پروفاز  1کروموزومهای همتا حالت تترادی پیدا میکنند ولی تشکیل تتراد در میتوز رخ نمیدهد (سؤال در مورد تفاوت پروفاز میتوز با پروفاز میوز  1است).
گزینۀ ( :)1در هر پروفازی دوک شروع به تشکیل شدن میکند | .گزینۀ ( :)2در پروفاز میتوز و پروفاز  1میوز ،هر دو  46کروموزوم مضاعف یعنی  92مولکول
دنا وجود دارد | .گزینۀ ( :)4عدد کروموزومی هر دو مرحلۀ فوق  46میباشد.
 11 113 Bمنظور سؤال تفاوت متافاز  1و  2میباشد که کروموزومهای آنها حداکثر فشردگی را دارند و به کوتاهترین و قطورترین حالت درآمدهاند.
گزینۀ ( :)1در متافاز  2که یاخته هاپلوئید است ،کروموزومهای همتا در یک یاخته وجود ندارند | .گزینۀ ( :)2در هر دو مرحله کروموزومها به صورت طولی در
ً
سطح استوای یاخته ردیف میشوند ولی در متافاز  1حالت تتراد وجود دارد | .گزینۀ ( :)3در هر دو مرحله غشای هسته کامال از بین رفته است | .گزینۀ ( :)4در هیچکدام
از این دو مرحله دوکها کوتاه نشدهاند.
 41 114 Cدقت کنید در یاختههای یوکاریوتی هس�ته مش�اهده نمیش�ود ،در نتیجه مادۀ وراثتی یاخته بهطور دائم در تماس با مایع سیتوپالسم است .دقت کنید چرخۀ
یاختهای مختص یاختههای یوکاریوتی است و پروکاریوتها فاقد چرخۀ یاختهای هستند.
ً
گزینۀ ( :)1جانداری که گروهی از یاختههایش وارد مرحلۀ  G0میشود ،قطعا نوعی جاندار یوکاریوتی است .در حین تقسیم میتوز در جانداران یوکاریوتی ،مادۀ
وراثتی هسته ممکن است در تماس مستقیم با مایع سیتوپالسم قرار بگیرد | .گزینۀ ( :)2در هستۀ یاختههای زندۀ هستهدار گیاه زیتون 46 ،کروموزوم مشاهده میشود .در
اطراف غش�ای یاختهای در گیاه زیتون ،دیوارۀ یاختهای مش�اهده میش�ود | .گزینۀ ( :)3یاختههای  3nو  5nنیز دارای کروموزومهای همتا هس�تند ،اما فاقد توانایی انجام
تقسیم میوز میباشند.

 41 115 Aیاخت�های ک�ه میبینیم دارای چهار کروموزوم غیرهمتا میباش�د یعنی در آخر میوز به صورت  n =4درآمده اس�ت ،پس یاخته
اولیه آماده برای میوز دو برابر این یاخته کروموزوم داشته است و عدد کروموزومی آن  2n = 8بوده است.
یاخت�های ک�ه  2n = 8میباش�د دارای دو مجموع�ه کروم�وزوم چهارتای�ی اس�ت ک�ه ای�ن چه�ار کروم�وزوم در ه�ر مجموع�ه ب�ا ه�م
غیرهمتا میباشند.
 11 116 Bاووسیت و اسپرماتوسیت ثانویه وارد میوز  2میشوند و در متافاز  2به حداکثر فشردگی میرسند ولی یاختۀ پوششی معده این حالت را در متافاز میتوز دارد.
پس سؤال مقایسۀ این دو مرحله میباشد.
گزینۀ ( :)1یاخت�ه متاف�از  2تنه�ا نیمی از کروموزومهای یاخته اولیه را دارد اما یاخته متافاز میتوز تع�داد کروموزومهایش برابر با تعداد کروموزوم یاخته اولیه
ف بودن کروموزومها در دو مرحلۀ فوق تعداد مولکولهای  DNAو کروماتیدهای هر کروموزوم آنها با هم برابر اس�ت .البته در
میباش�د | .گزینۀ ( :)2با توجه به مضاع 
هیچیک از دو مرحله آرایش تترادی نداریم و هر دو از طریق سانترومر خود به رشتههای دوک در وسط یاخته وصل میشوند | .گزینۀ ( :)3این عبارت بیانگر تتراد است که
در متافاز  1رخ میدهد نه این دو مرحله! | گزینۀ ( :)4در متافاز میتوز و متافاز میوز  2به س�انترومر هر کروموزوم مضاعف دو دوک از دو طرف قطب یاخته متصل اس�ت
ولی در متافاز  ،1به هر سانترومر ،یک دوک از یک قطب متصل است.
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 11 117 Bجدا شدن عوامل ژنی هر جایگاه (اللها) در آانفاز  1رخ میدهد ولی دو برابر شدن تعداد کروموزومها در آانفاز  2میوز رخ میدهد .سؤال تفاوت دو مرحلۀ
آنافاز  1و  2یک میوز را میخواهد .در بین این دو مرحله ،فقط در آنافاز  2ابتدا پروتئینهای اتصالی س�انترومرها تجزیه میش�وند و س�انتریولها مضاعف میشوند ،ولی در
آنافاز  1کروموزومهای همتا از هم جدا میشوند و دو برابر شدن سانترومرها صورت نمیگیرد.
گزینۀ ( :)2در هر مرحله آنافازی با کوتاهشدن رشتههای دوک ،کروموزومها به قطبین یاخته حرکت میکنند | .گزینۀ ( :)3در هر مرحلۀ آنافاز ،بهطور معمول
تعداد کروموزومهایی که به هر قطب میروند با هم برابر اس�ت چون کروموزوم تککروماتیدی یا مضاعف ،هر دو یک کروموزوم حس�اب میش�وند | .گزینۀ ( :)4تخریب
رشتههای دوک ،مخصوص مرحلههای تلوفازی میباشد.
41 118 C

نکته همواره هر کروموزوم چه تککروماتیدی و چه دوکروماتیدی باش�د ،فقط یک س�انترومر دارد ،پس در هر مرحلۀ آنافازی تعداد س�انترومری که به هر قطب میرود با هم
برابر است .در حقیقت تعداد سانترومرها چه در کروموزومهای تککروماتیدی و چه در دوکروماتیدی با هم برابر است و هر کروموزوم با یک سانترومر خود به قطبین میرود.
گزینۀ ( :)1کروموزومه�ا در آناف�از  1مضاعف بوده اما در آنافاز  2تککروماتیدی هس�تند ،در نتیج�ه تعداد کروماتیدها و  DNAهر کروموزوم آن با هم فرق
دارد( .همواره کروماتید با تعداد مولکول  DNAبرابر اس��ت پس دانشآموز باس��واد و تیز! میفهمد که اگر مثالً یاختۀ اولیه  2n = 8باش��د ،در آنافاز  ،1به س��مت هر قطب چهار
کروموزوم با  8مولکول دنا میرود ولی در آنافاز  2به سمت هر قطب ،چهار کروموزوم با چهار مولکول دنا میرود).
تککروماتید و یک مولکول  DNAدارد.
 2کروماتید و  2مولکول  DNAدارد ولی در آنافاز 2
هر کروموزوم در آنافاز 1
گزینۀ ( :)2تجزیۀ پروتئین اتصالی سانترومرها ،مخصوص جدا شدن کروماتیدهای خواهری است که در آنافاز  2برخالف آنافاز  1رخ میدهد.
گزینۀ ( :)3در آناف�از  1کروموزومهای�ی که به س�مت قطب حرکت میکنند دیکروماتیدیاند ،پس  2مولک�ول  DNAدارند در حالیکه در آنافاز  2کروموزومهایی که به
سمت قطب حرکت میکنند تککروماتیدیاند و  1مولکول  DNAدارند.
ً
 21 119 Bتلوفاز  1و  2عدد کروموزومی هاپلوئید دارند و تعداد انواع دستورالعمل ژنی یکسانی در هر جایگاه ژنی هر صفت دارند .مثال یک کروموزومی که یک کروماتید
دارد از دستورالعمل  Aیک صفت یک ژن دارد ولی کروموزوم مضاعف چون دو مولکول دنا دارد ،از این جایگاه دو ژن  Aولی از یک نوع دارد.
گزینههای ( )1و ( :)4یاخت�ه حاص�ل در ه�ر دو حالت هاپلوئید اس�ت با این تفاوت که در تلوف�از  1کروموزومها دوکروماتی�دی و در تلوفاز  2تککروماتیدی
هس�تند | .گزینۀ ( :)3کروموزومه�ا در مرحل�ۀ تلوف�از  1مضاعفان�د و ه�ر کروموزوم ح�اوی دو مولکول  DNAمیباش�د در حالیک�ه در مرحلۀ تلوف�از  2کروموزومها
تککروماتیدیاند و هر کروموزوم یک مولکول  DNAدارد.
نکته در مورد رد گزینۀ ( )4دقت کنید که محصول نهایی میوز ،امکان ندارد دوباره وارد میوز جدیدی شود ولی یاختۀ حاصل میوز  ،1دوباره وارد مرحلۀ میوز  2میشود.
ً
 41 120 Bاوال چون در سؤال یاخته نهاندانه را ذکر کرده است پس نباید سانتریول داشته باشد (گزینههای ( )2و (َ )3پر!!) ولی دقت کنید که در متافاز میوز  2نباید
ً
تتراد ببینید پس گزینۀ ( )1هم کنار میرود ولی گزینۀ ( )4کامال صحیح اس�ت و یاخته  n =3مضاعف را در متافاز  2فاقد س�انتریول نش�ان میدهد( .گرده نارس در
گیاهان دانهدار محصول میوز و گرده رسیده محصول میتوز میباشد).

 11 121 Aشکل مقابل حالت تتراد را نشان میدهد که از مرحله پروفاز  1بین کروموزومهای همتا دیده میشود .هر تتراد
 2کروموزوم و  2سانترومر 4 ،کروماتید و  DNA 4و  8رشته پلینوکلئوتیدی دارد.

نکته

میوز  1و  2مرحلهای به نام پرومتافاز ندارند .پرومتافاز مخصوص تقسیم میتوز میباشد (رد گزینههای ( )2و (.))4

 31 122 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت تکمیل میکنند .جفت ش�دن طولی کروموزومهای همتا ،همان تش�کیل ترتاد اس�ت که در مرحلۀ پروفاز  1همزمان با ناپدید
شدن تدریجی غشای هسته ،تشکیل دوک و داشتن تتراد با چهار مولکول  DNAو هشت رشته نوکلئوتیددار دیده میشود.
الف) درس�ت اس�ت .میوز ویژۀ یاختههای زوج  nکروموزومی زایشی میباشد | .ب) نادرست است .هر کروموزوم در حالت تتراد ،مضاعف و دوکروماتیدی
اس�ت که چهار رش�تۀ پلینوکلئوتیدی دارد | .ج) نادرس�ت است .ناپدید شدن غشای هسته پس از تش�کیل تتراد در پروفاز  1رخ میدهد | .د) نادرست است .در ابتدای
پروفازها ،دوک در اطراف غشای هسته تشکیل میشود.
 21 123 Bدوستان عزیزم! ابتدا متن تست را دقیق بخوانید تا متوجه شوید چه چیزی را از شما میخواهد .شکل مورد نظر
ً
قطعا یا متافاز میتوز و یا متافاز میوز  2را نش�ان میدهد .در س�ؤال عنوان ش�ده اس�ت که تا این مرحله دوبار غشای هسته از
ً
بین رفته اس�ت ،پس قطعا مرحلۀ متافاز میوز  2بوده اس�ت که یکبار در پروفاز  1و یکبار در پروفاز  2غشای هسته ناپدید
ش�ده اس�ت .این شکل متافاز  2میوز را به صورت  2n = 4نشان میدهد .پس یاخته اولیه ،دو برابر آن یعنی  4n = 8بوده
اس�ت .در مورد بخش دوم س�ؤال دقت کنید که (الف) رشتههای دوک و (ب) س�انتریول میباشد که هر دو از ریزلولههای
پروتئینی تشکیل شدهاند ویل ریزلولههای سانرتیویل کواتهتر از دوک یمابشند.
 11 124 Aفقط مورد (ج) صحیح اس�ت .جدا ش�دن س�انترومرها در اثر تجزیه ،پروتئین اتصالی در مرحلۀ آانفاز  2صورت میگیرد و قبل از آن متافاز  2اس�ت .در مرحلۀ
متاف�از  ،2کروموزومه�ای دوکروماتیدی (به صورت غیرتترادی) در اس�توای یاخته قرار میگیرند (عبارات (ال�ف)( ،ب) و (د) به ترتیب در متافاز  ،1پروفازها و آنافاز 1
رخ میدهد).
 31 125 Aفقط مورد (الف) صحیح است.
الف) الزمۀ انجام میوز تش�کیل س�اختار تتراد در یاخته اس�ت | .ب) در هر نوع تقس�یم ،تنها در مرحلۀ  Sو یکبار همانندس�ازی  DNAهستهای را داریم| .
ً
ج) گیاهان فاقد س�انتریولاند | .د) تش�کیل کمربند انقباضی در میانۀ یاخته ویژۀ یاختههای جانوری و یاختههای فاقد دیوارۀ س�خت میباش�د .بنابراین این موضوع مثال
برای گیاهان صادق نیست.

 21 126 Aمنظور سؤال متافاز  2میباشد که به هر سانترومر دوتا دوک از قطبین یاخته متصل است.

نکته

در حالت عادی یاخته ( )2nش�رو عکننده میوز بوده اس�ت و در متافاز  ، 2یاخته هاپلوئید وجود دارد پس یاخته در این مرحله یک
مجموعۀ کروموزومی دارد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در متافاز  ،2یاخته هاپلوئید است و کروموزوم همتا ندارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در این
مرحله کروموزومها مضاعف هس�تند ولی به صورت قطور بدون حالت تتراد در وس�ط یاخته قرار دارند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت.
تشکیل کروموزوم دختری ،در آنافاز  2و در پی جدا شدن کروماتیدهای خواهری رخ میدهد.

نکته

بهجز گندم زراعی  ، 6nموز  ، 3nگل مغربی  ،4nسایر گیاهان کتاب درسی را باید دارای یاخته پیکری  2nبدانیم مگر اینکه در تست عنوان شده باشند.

 31 127 Aبا اینکه هنوز مطالب گیاهی را شاید بلد نباشید ،ولی در سؤال مشخص است که مرحلۀ جدا شدن کروموزومهای همتا و آنافاز  1مدنظر بوده است که قبل از
تلوفاز  1میباشد .همانطور که میدانید در تلوفاز  1دوک دیگر وجود ندارد و اغلب به دنبال آن تقسیم سیتوپالسم با تشکیل صفحۀ یاختهای صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1کروموزومه�ا در تلوف�از  1در هس�ته ق�رار دارند | .گزینۀ ( :)2تتراد در پروف�از و متافاز  1وجود دارد | .گزینۀ ( :)4در آنافاز  2س�انترومرها دو برابر
میشوند.
 31 128 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد مرحلۀ آانفاز  2که مدنظر سؤال است نادرست میباشند .در آنافاز  ،2سانترومرها دو برابر شدهاند و جدا شدن کروماتیدهای
خواهری صورت میگیرد که در این حالت به هر کروماتید یک کروموزوم دختری میگویند (درستی ج).
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .در آناف�از  2تجزیۀ پروتئین اتصالی س�انترومری رخ میدهد (نه س��اخت!) | .ب) نادرس�ت اس�ت .در آنافاز  2تع�داد کروموزوم ،عدد
کروموزومی و سانترومرها دو برابر میشوند ولی تعداد کروماتید و  DNAیا مادۀ ژنتیکی افزایش نمییابد | .د) نادرست است .کروموزومهای همتا در آنافاز  1از هم جدا میشوند.
 21 129 Aسؤال در مورد فرایند میوز است ،پس اینترفاز را در نظر نمیگیریم و میدانیم که در میوز ،تعداد کروموزوم یاختههای حاصل نصف میشوند.
گزینۀ ( :)1مادۀ وراثتی در میتوز و میوز ،یکبار مضاعف میشود | .گزینۀ ( :)3اندامکها اغلب در اینترفاز ساخته میشوند ولی سؤال در مورد مرحلۀ تقسیم
است | .گزینۀ ( :)4تقسیم سیتوپالسم از مراحل تقسیم میتوز نیست و جزء مرحلۀ تقسیم کلی یاخته میباشد.
 31 130 Cاین یاخته چون تتراد در وس�ط آن وجود ندارد ،نمایانگر متافاز میتوز یا متافاز میوز  2اس�ت .در صورت متافاز میتوز ،یاخته اولیه
نی�ز مانن�د همین یاخته  2n = 5میباش�د ولی اگر متافاز میوز  2را مدنظر بگیریم ،چون در متافاز می�وز  ،2دو تا یاخته وجود دارد پس یاخته
اولیه  4n =10میباشد (وقتی از هر صفت مثل  Aو  aیا  Bو  bدر یاخته میبینیم یعنی یاخته  2nاست).
ً
 11 131 Aفقط مورد (د) صحیح اس�ت .در فاصله میوز  1و  2معموال تقس�یم سیتوپالس�م انجام میش�ود تا دو یاخته آماده ورود به میوز 2
شوند .دقت کنید که مضاعف شدن سانتریولها ویژه جانوران میباشد ولی سؤال در مورد اغلب یوکاریوتهاست.

نکته

در تستها خیلی دقت کنید که کل چرخۀ یاختهای مدنظر بوده است یا فقط تقسیم هسته و یا تقسیم سیتوپالسم مدنظر است.
ً
الف) اندامکها معموال در اینترفاز دو برابر میشوند | .ب) سانتریول ویژۀ جانوران است | .ج) متافاز قبل از پایان میوز  1نقطۀ وارسی دارد.

 21 132 Aبرای جدا شدن دستورالعملهای یک جایگاه ژنی ،باید کروموزومهای همتا جدا شوند که در میتوز این اتفاق نمیافتد .اما در مرحلۀ آنافاز میوز  1با جدا شدن
کروموزومهای همتا ،اللها یا همان دستور ژنها نیز از یکدیگر جدا میشوند (ولی در آنافاز  2مانند میتوز ،کروماتیدهای خواهری با دو ژن یکسان از هم جدا میشوند).
 31 133 Cعبارتهای (الف)( ،ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .گیاه گل س�رخ جزء گیاهان گلدار بوده و سانتریول ندارد | .ب) نادرست اس�ت .واژهای به نام کروموزوم خواهری وجود ندارد بلکه
کروماتیدهای خواهری یا کروموزوم دختری صحیح است | .ج) نادرست است .در آنافاز  2کروماتیدهای خواهری از هم جدا یمشوند ولی ایجاد یا تولید کروماتید خواهری
در مرحلۀ  Sاینترفاز صورت گرفته اس�ت | .د) درس�ت اس�ت .صفحۀ یاختهای ویژۀ تقس�یم سیتوپالسم گیاهان اس�ت که طی میوز یکبار پس از تلوفاز  1و دوبار برای دو
یاخته پس از پایان تلوفاز  2رخ میدهد.
 31 134 Bدر تقس�یم میتوز تعداد کروموزومهای یاخته اولیه و یاختههای حاصل یکس�ان میباش�د ولی در تقس�یم میوز همواره تعداد کروموزومها در یاختههای حاصل،
کاهش مییابد.
گزینۀ ( :)1یاختۀ حاصل از میوز در گیاهان ،قدرت لقاح ندارد بلکه میتوز میکند | .گزینۀ ( :)2یاختههای جنسی حاصل از میوز جانوران ،قدرت لقاح دارند و
وارد تقسیم و اینترفاز نمیشوند | .گزینۀ ( :)4جدا شدن کروموزوم همتا ،ویژۀ میوز است ولی جدا شدن کروماتیدهای خواهری در میوز و میتوز رخ میدهد.
 31 135 Aوقتی یاخته اولیه  2n = 4باشد ،اولین گویچۀ قطبی حاصل دارای دو کروموزوم مضاعف میباشد ،پس گزینۀ ( )3صحیح است.
 41 136 Aپروفاز  1و متافاز  1دارای ساختار تترادی میباشند .این مراحل جزء میوز هستند و هدف نهایی آنها ایجاد یاختههایی برای تولیدمثل جنسی میباشد.
گزینۀ ( :)1در متافاز  1غش�ای هس�ته وجود ندارد | .گزینۀ ( :)2فقط در مورد پروفاز  1صحیح اس�ت | .گزینۀ ( :)3میوز در یاختههای زوج  nبه صورت  4nو
 6nنیز دیده میشود.
 41 137 Cموارد (الف) و (ب) میتوانند از ویژگیهای مشترک بین میتوز و میوز باشند.
الف) درس�ت اس�ت .یاخته دیپلوئید پس از میوز یاختههای دختری هاپلوئید به وجود میآورد .همچنین از میتوز یک یاخته هاپلوئید نیز یاختههای هاپلوئید
به وجود میآید | .ب) درس�ت اس�ت .در آنافاز  2همانند آنافاز میتوز تعداد کروموزومها دو برابر مرحلۀ قبلی خود یعنی به ترتیب متافاز  2و متافاز میتوز میش�ود | .ج)
نادرست است .عدم تفکیک کروماتیدها فقط در آنافاز  1میوز رخ میدهد وگرنه فرایندی غیرعادی میباشد | .د) نادرست است .در متافاز  1رشتههای دوک تنها از یک
قطب به س�انترومر کروموزومها متصل میش�وند تا در آنافاز  1بتوانند به درس�تی از کروموزوم همتای خود تفکیک شوند اما در متافاز میتوز و متافاز میوز  2از هر دو قطب
به سانترومر کروموزومها رشتههای دوک متصل میشوند.
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 41 138 Aبارها در مورد اینکه بین میوز  1و  2همانندسازی کروموزوم نداریم توضیح دادهام.
ً

ً

گزینۀ ( :)1اوال که تخمکهای تش�کیلش�ده در زنان ،تقس�یم سیتوپالس�م نامس�اوی دارند .ثانیا تقس�یم سیتوپالس�م پس از مراحل تلوفاز رخ میدهد| .

مشش لصف

گزینۀ ( :)2فقط در آنافاز  ،1کروموزومهای همتا با دستورالعملهای ژنی از هم جدا میشوند | .گزینۀ ( :)3در فصل بعد میخوانید که در اووسیتهای اولیه دختران که در
ً
پروفاز  1متوقف ش�دهاند ،نمیتوان بهطور قطع گفت که میوز  1و  2کامل میش�ود چون بعضی از آنها ،غیرفعال میش�وند و اصال میوز خود را ادامه نمیدهند ولی تتراد
را از دوران جنینی دارند.
ً
 21 139 Bمردان  XYهستند و دو قطب آنافاز  1آنها قطعا در کروموزومهای جنسی ژنهای متفاوتی دارند .دقت کنید که صفات وابسته به  Xروی  Yدستورالعملی ندارند.
گزینۀ ( :)1هر قطب آنافاز  23 ،1کروموزوم دارد | .گزینۀ ( :)3تعداد ژنهای کروموزوم  Xاز  Yبیشتر است ،پس قطبی که کروموزوم  Xدارد ،تعداد ژنهای
بیشتری دارد | .گزینۀ ( :)4قطبی که واجد کروموزوم  Yمیباشد فاقد ژنهای روی کروموزوم  Xاست.
 31 140 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .دقت ش�ود که یک مرحله همانندس�ازی  DNAهس�ته در  Sصورت میگیرد و همانطور که میدانید ،بین میوز  1و  2همانندس�ازی
 DNAنداری�م (البت��ه دق��ت کنی��د که دو برابر ش��دن س��انتریولها در دو مرحله ولی در  3یاخته ص��ورت میگیرد ،یک یاخته ش��روعکننده میوز  1و دو یاخته ش��روعکننده میوز | .)2
ً
ب) نادرس�ت اس�ت .دقت ش�ود که در بس�یاری موارد تقس�یم سیتوپالس�م مس�اوی در تلوفاز  1رخ میدهد ،نه همواره! مثال زنان در طی س�اخت یاختۀ جنس�ی ،تقسیم
سیتوپالسم نامساوی انجام میدهند | .ج) نادرست است .نقطه وارسی برای این است که دوباره یاخته وارد تقسیم شود پس اگر یاختههای جنسی را در نظر بگیریم ،این
یاخته دیگر تقسیم نمیشود | .د) نادرست است .دقت شود که همواره سانتریول نداریم ،برای مثال در گیاهان سانتریول وجود ندارد.
 31 141 Aاین سؤال نکتۀ تکراری داره ولی خیلی مهمه!

نکته باید بدانید که یاخته حاصل از میوز ،میتواند یاختۀ جنسی یا گویچۀ قطبی در جانوران و یاختهای با قدرت میتوز (مثل گرده نارس) در گیاهان باشد (رد گزینۀ (،))1
ولی اگر یاخته حاصل یاختۀ جنسی باشد ،توانایی لقاح دارد ولی در گیاهان توانایی رشد و میتوز دارد تا به بخش پریاختهای هاپلوئیدی تبدیل شود (درستی گزینۀ (.))3
نکته اگ�ر یاخت�ه اولی�ه ک�ه می�وز میده�د  4nباش�د ،یاخت�ه حاص�ل از می�وز  2nاس�ت ول�ی ای�ن یاخت�ه دیگ�ر می�وز نمیکن�د ول�ی میتوان�د لقاح ی�ا میت�وز کند
(رد گزینۀ (.))2

نکته

در برخی جانداران مثل زنبور عسل ملکه یاخته حاصل از میوز میتواند میتوز کرده و جانور نر را ایجاد کند (رد گزینۀ (.))4

 31 142 Bدق�ت کنی�د ک�ه در گیاهان یاختۂ جنیس اب تقس��یم میتوز یمآید پ�س یاخته مولد آن هم باید مانند خودش  aBmNو  n =4باش�د که فق�ط در گزینۀ ()3
میبینیم ولی اگر مولد گرده نارس را میخواست آن موقع باید یاخته  2nرا در نظر میگرفتیم که  aBmNرا خود داشته باشد (گزینۀ (.))2
ً
 21 143 Bالبته طرح س�ؤاالتی با دو قید منفی تقریبا منس�وخ اس�ت و من هم قول میدهم که این اولین و آخرین تس�ت باش�د .منظور از این مرحله ،پروفاز  1یا متافاز
میوز  1است که در تمام جانداران در این مرحله رشتۀ دوک دیده میشود (حتی در گیاهان!).
گزینۀ ( :)1منظور از دس�تههای  3تایی رش�تههای ریز پروتئینی همان س��انرتیول اس�ت که در گیاهان وجود ندارد( .پس اماکن دارد سانتریول در آنها
دیده نش��ود | ).گزینۀ ( :)3در متافاز  1کروموزومها حداکثر فش�ردگی را دارند ولی در پروفاز  1کروموزومها به حداکثر فش�ردگی نرس�یدهاند | .گزینۀ ( :)4در پروفاز 1
کروموزومها به رشتههای دوک وصل نیستند؛ همچنین در متافاز  1تنها بعیض از رشتههای دوک به کروموزومها متصلاند!!!
 41 144 Cآنزیمهای همانندس�ازیکننده  ،DNAدر مرحلۀ ( Sس��نتز) فعالیت میکنند ولی کروموزومها در پروفاز (آغاز تقس��یم هس��ته) ش�روع به فشردهتر شدن
میکنند و در متافاز به حداکثر فشردگی خود میرسند .الزم به ذکر است که کروماتینها در اینترفاز ممکن است مضاعف باشند ولی دقت کنید که فشردگی کمی دارند.
گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د ک�ه قبل از ش�روع می�وز و میتوز ،یک اینترف�از و یک مرحلۀ  G2وج�ود دارد .بین می�وز  1و  2جانوران ،فقط فرایند دو برابر ش�دن
س�انتریولها رخ میدهد و اینکه میگویند یک  G2بین آنهاس�ت غلط علمی اس�ت | .گزینۀ ( :)2فقط یاختههای حاصل از میوز  1کروموزوم مضاعف در هس�تۀ هاپلوئید
دارند | .گزینۀ ( :)3در چرخۀ تقس�یم میوز 2 ،مرحله مضاعف ش�دن س�انتریولها (یکی در  G2و دیگری در فاصلۀ بین میوز  1و ( )2توجه کنید که  3یاخته) وجود دارد
ولی در میتوز تنها یکبار در  ، G2سانتریولها مضاعف میشوند.
 41 145 Bسؤال آنافاز  1و  2را مدنظر قرار میدهد که برخی رشتههای دوک کروموزومها را به قطبین میبرند که مرحلۀ بعد از آنها تلوفاز  1و تلوفاز  2میباشد ،پس
ً
قطعا رشتۀ دوک در یاخته در این دو مرحله تلوفازی دیده نمیشود.
گزینۀ ( :)1به دنبال آنافاز  ،1کروموزومهای همتا از هم جدا ش�ده ولی کروماتیدهای خواهری هنوز به هم متصل باقی میمانند ،پس در هر هس�تۀ حاصل از
تلوفاز  ،1کروموزومها هنوز مضاعفاند | .گزینۀ ( :)2طی آنافاز  ،2کروماتیدهای خواهری از هم جدا ش�ده ،پس در هر هس�تۀ تلوفاز  ، 2کروموزومها تککروماتیدیاند| .
گزینۀ ( :)3در بیشتر یاختهها در تلوفاز  1و تلوفاز  2غشای یاخته چین میخورد تا پس از آن تقسیم سیتوپالسم آغاز شود.
 21 146 Bچون در شکل ،کروماتیدهای یک کروموزوم از یکدیگر جدا شدهاند یا آنافاز میوز  2و یا آنافاز میتوز بوده است .این یاخته در شکل
مقابل دارای چهار کروموزوم دختری میباش�د که دوتا دوتا مثل هم هس�تند .اگر این ش�کل را آنافاز میتوز در نظر بگیریم ،یاختۀ ش�روعکنندۀ
تقسیم به صورت  n =2بوده است که در آنافاز دارای چهار کروموزوم شده است ولی اگر این یاخته را یکی از دو یاختۀ آنافاز  2در نظر بگیریم،
یاختۀ اولیه نیز  2n = 4بوده است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .نمیتوان این شکل را آنافاز  1در نظر گرفت چون در آنافاز  1کروموزومها باید مضاعف باشند | .گزینۀ ( :)2درست است .در آنافاز ،2
کروموزومها تککروماتیدی هستند و یاختۀ اولیه  2n = 4بوده که چهار کروموزوم در دو مجموعۀ دوکروموزومی داشته است | .گزینۀ ( :)3نادرست است .اگر شکل را آنافاز
میتوز بدانیم ،یاختۀ اولیه  n =2بوده است که یک مجموعه کروموزوم با دو کروموزوم غیرهمتا دارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .شکل نمیتواند مرحلۀ متافاز باشد.
 11 147 Bمرحلۀ مورد نظر ،آنافاز  1است که در این مرحله تعداد سانترومر یاخته تغییر نمیکند چون هنوز کروماتیدها از هم جدا نشدهاند.

گزینۀ ( :)2در این مرحله همان ژنهای قبلی متافازی در یاخته وجود دارند فقط نصف ش�دهاند و به قطبین رس�یدهاند | .گزینۀ ( :)3عدد کروموزومی در هر

قطب یاخته نصف شده نه در هر یاخته! | گزینۀ ( :)4ممکن نیست که در آنافاز  1سانترومرها از هم جدا شوند چون تقسیم سانترومر صورت نگرفته است.

ً

 21 148 Aمرحلهای که رش�تههای دوک در حال تش�کیل شدن هستند ،پروفاز  1و  2اس�ت که قطعا کروموزومها مضاعف و دوکروماتیدی هستند .در آانفاز ( 2که تعداد
کروموزوم یاخته دو برابر مرحلۀ قبل آن میشود) ،کروموزومها تککروماتیدیاند.

گزینۀ ( :)1در آنافاز  2کروموزومها تککروماتیدیاند | .گزینۀ ( :)3در پروفاز  1و آنافاز  2تعداد کروموزوم هر یاخته مانند یاخته مادر است ولی در پروفاز 2
تعداد کروموزوم هر یاخته ،نصف یاخته مادر است | .گزینۀ ( :)4در پروفاز  1و  2همانند آنافاز  2کروموزومها فشردهاند!

 41 149 Bبا توجه به شکل ،دو کروماتید خواهری یک کروموزوم دوکروماتیدی در حال جدا شدن از یکدیگرند ،پس یا مرحلۀ آنافاز میتوز
ً
است یا مرحلۀ آنافاز  .2از طرفی تعداد کروماتیدها به ما نشان میدهد اگر این مرحلۀ آنافاز میتوز باشد پس یاخته اولیه حتما  2n = 4است
که در گزینهها نمیباشد پس باید مرحلۀ آنافاز  2را در نظر بگیریم که در این حالت  4n = 8پاسخ صحیح است.

 11 150 Aمنظور آانفاز میوز  2اس�ت که ش�بیه آنافاز میتوز میباش�د و بر اثر جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری ،هر کروماتید (کروموزوم دختری) به یک قطب یاخته
میرود( .هر کروماتید یک سانترومر دارد ،پس تعداد سانترومر در دو قطب یاخته برابر است).
گزینۀ ( :)2اگر یاخته گیاهی باش�د ،س�انتریول ندارد! | گزینۀ ( :)3دقت کنید که گیاهان ،یاختۀ جنس�ی را طی میتوز ایجاد میکنند نه میوز!! | گزینۀ ( :)4در
آنافاز میتوز و آنافاز  2میوز کروموزومهای هر قطب تککروماتیدی هستند پس تعداد کروماتید و کروموزوم برابر است.
ً
 11 151 Bخب اول ببینیم سؤال چی میگه؟! ساختار چهارکروماتیدی قاعدتا باید ما رو یاد تتراد بندازه ،پس منظورش تقسیم میوزه .حاال میریم سراغ گزینهها:
ً
گزینۀ ( :)2نه دیگه! اگه تقس�یم میوز در یاخته دارای دس�تورالعملهای ژنی یکس�ان و خالص در همه صفات باشد ) ( AABB...یک نوع یاخته ایجاد میشود یا نهایتا دو
نوع در مردان با کروموزومهای  XYحاصل میشود.

نکته

البته در سال بعد با فرایند کراسینگاوور آشنا خواهید شد که طی آن ممکن است طی میوز ،چهار نوع یاختۀ متفاوت هم ایجاد شود.

گزینۀ ( :)3اینم غلطه چون ممکنه طرف ،مرد باشه که در این صورت کروموزومهای جنسی  Xو  Yبا هم همتا نیستن.
گزینۀ ( :)4اینم نه ،میوز در یاختههای  6n ، 4nو … هم رخ میده.
پس میفهمیم گزینۀ ( )1درسته .یعنی یاخته هم میوز  1و هم میوز  2انجام میده(البته توانایی انجام آنها را دارد ولی مثالً در زنان میوز  2در صورت وجود اسپرم اکمل میشود).

 31 152 Bدر اختالالت تقس�یم و جدا ش�دن کروموزومها ،پیلپلوئیدی بودن وقتی حاصل میش�ود که همه کروموزومهای آنافازی از هم جدا نش�وند و اگر فقط برخی
کروموزومها جدا نشوند پدیده اب هم ماندن رخ میدهد( .به راحتی میتوانید به درست بودن سایر گزینهها پی ببرید).

 21 153 Bچ�ون در ای�ن یاخت�ه کروموزومه�ای مضاع�ف دوکروماتیدی ب�ه قطبین رفتهان�د ،پس فقط آناف�از  1میوز میتواند باش�د
(چون در آنافاز میتوز و آنافاز میوز  2کروماتیدهای خواهری از هم جدا میش��وند) و یاخته اولیه نیز همان  2n = 4مانند ش�کل مقابل
بوده است که در آنافاز  1در هر قطب  2کروموزوم مضاعف دارد.
 11 154 Bدر هر متافاز و در هر تقسیمی رشتههای دوک به سانترومر کروموزومهای مضاعف متصل میشوند ولی گزینۀ ( )2نادرست است چون در مورد تلوفاز  1و 2
فرد مبتال به سندرم داون رخ میدهد که دو نوع یاختۀ  23و  24کروموزومی ایجاد میکند .گزینۀ ( )3نادرست است چون مضاعف شدن کروموزومها در  Sرخ میدهد
و گزینۀ ( )4نیز نادرست است و در مورد باکتریها صادق نمیباشد.
 41 155 Aپرتوهای مضر نوشیدنی الکلی در ایجاد سرطان و اختالالت تقسیم تولید یاختۀ جنسی مؤثرند.
گزینۀ ( :)1دقت کنید که سندرم داون با افزایش سن مادر و اشکال در میوز رابطه دارد و دارای حاالت مختلفی از بیماری میباشد که یک کروموزوم اضافی
دارند | .گزینۀ ( :)2هر بیماری نشانگانداری ،داون نمیباشد | .گزینۀ ( :)3سن مادر با اختالل میوزی ارتباط مستقیم دارد.
 11 156 Cاسپرم طبیعی 22 ،کروموزوم غیرجنسی و یک کروموزوم جنسی  Xیا  Yدارد .در سؤال اسپرم دارای تعداد ژن بیشتر را خواسته است که منظور اسرپم Xدار

اس�ت (چون کروموزوم  Xاز  Yبزرگتر بوده و ژنهای بیشتری دارد) .حاال این اس�پرم که  22کروموزوم غیرجنس�ی و یک کروموزوم جنسی  Xدارد میخواهد با
تخمکی لقاح کند .این تخمک در حالت عادی  23کروموزوم داش�ته ولی با جدا نش�دن دو جفت کروموزوم حداکثر دارای  25کروموزوم ش�ده اس�ت ،در این صورت تخم
ً
(زیگوت) حاصل از آنها دارای  23کروموزوم پدری و  25کروموزوم مادری میش�ود که مجموعا  48کروموزوم دارد که در جفت  21و ( 23یک کروموزوم  )Xاضافه
دارد پس دختر داون با  3تا  Xمیباشد.

 31 157 Bوقت�ی ف�ردی دیپلوئی�د مبتلا ب�ه داون دارای  3کروموزوم در جفت  21میباش�د ،در یاخت�ه  4nآن دو برابر حال�ت  2nکروموزوم دارد ،پ�س  6کروموزوم
از جفت  21دارد.
م بوده پس همان  23کروموزوم را داشته اما تخمک یک کروموزوم  21اضافه دارد ،پس تخمک حاوی  24کروموزوم بوده
 41 158 Aدر ایجاد فرد مورد نظر ،اسپرم سال 
است .دقت کنید که در سؤال ،تعداد کروموزومهای غیرجنیس را خواسته است که 22تای آنها از اسپرم و 23تا از تخمک تأمین میشود.
 31 159 Bیاختههای ماهیچهای اسکلتی چند هسته دارند و در فرد سالم هر هسته دارای یک جفت کروموزوم شمارۀ  21میباشد.
گزینۀ ( :)1به عنوان مثال ،از یاختههای پالسموس�یت (پادتنس��از) به دلیل عدم توانایی تقس�یم نمیتوان کاریوتیپ تهیه کرد | .گزینۀ ( :)2در یاختههای
ماهیچهای اسکلتی به علت وجود چندین هسته ،میتوان بیش از یک کروموزوم جنسی  Xمشاهده کرد | .گزینۀ ( :)4گویچههای قرمز بالغ خون فاقد هسته میباشند.
 21 160 Bاگر هنگام تقسیم میتوز ،دو کروماتید خواهری یک کروموزوم از یکدیگر جدا نشوند ،در نهایت دو یاخته ایجاد میشود که تفاوت کروماتیدهای آنها  2است
که یکی از آنها دارای  9کروماتید و دیگری دارای  7کروماتید است.
یاختۀ  2n = 8در مرحلۀ متافاز  16کروماتید دارد که قرار است به دو قطب و هسته با  8کروماتید تبدیل شود .حال اگر در یکی از کروموزومها ،جدا نشدن رخ بدهد،
یک قطب دارای  9کروماتید و قطب دیگر دارای  7کروماتید میشود.
گزینههای ( )1و ( :)2نادرست است .کروموزومهای هر قطب یاخته اگر مربوط به مرحلۀ میوز  1باشند ،دوکروماتیدیاند ولی در میتوز و میوز 2
41 161 A
به صورت تککروماتیدی میباشند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در آنافاز ،همۀ رشتههای دوک کوتاه نمیشوند بلکه تنها رشتههای دوک متصل به سانترومر کروموزومها
کوتاه میشوند | .گزینۀ ( :)4درست است .در آنافاز هر تقسیمی ،کروموزومها در فشردگی خود به سر میبرند ولی حداکثر فشردگی مربوط به متافاز میباشد.
ً
 41 162 Aیاختهای که آماده لقاح و ترکیب کردن هس�تهها میباش�د ،محصول میوز  2بوده اس�ت و قطعا تککروماتیدی است .این یاخته میتواند اسپرم زنبور عسل نر
باشد که در اثر میتوز ایجاد شده است و ریزلوله داشته باشد یا تخمک طبیعی با سیتوپالسم فراوان در سایر جانوران باشد.
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مشش لصف

 31 163 Cنشانگان داون در اثر جدا نشدن جفت ( 21کروموزومهای  41و  )42در آنافاز  1یا  2میباشد که فرد بیمار دارای  47کروموزوم و  94کروماتید میباشد.
پرتوهای مضر میتواند شانس تولد آنها را زیاد کند (نادرستی گزینۀ ( )2( ،)1و (.))4
در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که یک زن  45ساله  3و یک زن  40ساله  1احتمال دارد که فرزندش دچار داون شود.
100
100
 31 164 Bنکات این سؤال ترکیبی با فصلهای دیگر است .انسان و زیتون  2n = 46میباشند.
اسپرماتوگونی انسان ⇐  2n= 46میباشد.
تخمزای زیتون ⇐ ( n= 23تخمزا همان یاختۀ جنسی ماده میباشد).
گرده رسیده زیتون ⇐ دو هسته هاپلوئید رویشی و زایشی دارد ⇐ 2×23 = 46
اووسیت ثانویه انسان ⇐ ( n= 23یاختۀ هاپلوئید مضاعف محصول میوز  1میباشد).
 41 165 Bدر فصل  7کتاب درس�ی میخوانیم که زنبور عس�ل نر ،هاپلوئید میباش�د و یاختههای جنسی خود را با میتوز ایجاد میکند .این زنبور حاصل بکرزایی از میتوز
تخمکهای زنبور ملکه مادر بوده ولی مانند هر جانوری قدرت تولیدمثل جنس�ی و تش�کیل دوک از س�انتریول را دارد .از طرفی زنبور نیز مانند هر حشرهای ،چشم مرکب
و تنفس نایدیسی دارد .از آنجایی که زنبور عسل نر ،هاپلوئید است پس قدرت تشکیل تتراد و میوز ندارد.
 11 166 Aدر هر دو نوع مرگ یاختهای ،در نهایت نوعی یاختۀ خودی آسیبدیده یا مرده یا قطعهقطعه شده دیده میشود که در نهایت توسط درشتخوار بیگانهخواری میشود.
 21 167 Bدر فصل بعد میخوانید که زنبور نر هاپلوئید ( )nاست و در اثر تقسیم میتوز ،تخمک ایجاد میکند ولی زنبور ماده ( )2nاست که از لقاح تخمک ملکه
با اسپرم زنبور نر حاصل شده است.
گزینۀ ( :)1تولید یاختۀ جنس�ی در زنبور نر با میتوز انجام میش�ود چون جانوری  nکروموزومی اس�ت | .گزینۀ ( :)3تعداد کروموزومهای زنبور نر نصف ماده
است | .گزینۀ ( :)4جدا شدن کروماتیدهای خواهری طی هم میوز (آنافاز  )2و هم میتوز (آنافاز) رخ میدهد.
 11 168 Bش�کل بیانگر کروموزومهای تریپلوئید میباش�د که در یاختههای پیکری موز  3nو قس�متهای حاصل از میوز ،مثل گرده
نارس و یاختههای جنس�ی گندم زراعی  6nدیده میش�ود که با میوز به صورت  3nدرآمدهاند( .دقت کنید فرد داون فقط در جفت 21
خود تریپلوئید است).

 31 169 Bهر رشتۀ دوک از اجتماع لولههای پروتئینی لولهای ایجاد شده است.
گزینههای ( )1و ( :)2برخی دوکها کوتاهتر و برخی بلندتر میباشد | .گزینۀ ( :)4گیاه اطلسی سانتریول ندارد.

جمعبندی
 31 1 Cمولد مگاکاریوس�یتها یاختۀ میلوئیدی مغز اس�تخوان است که توانایی میتوز دارد .در این تقسیم ،تجزیه پروتئینهای متصل به سانترومر را در مرحله آانفاز
ولی حلقه انقباضی برای تقسیم سیتوپالسم را پس از مرحلۀ تلوفاز ایجاد میکند که بین این دو مرحله نقطه وارسی وجود ندارد.

گزینۀ ( :)1از همانندسازی  DNAدر  Sاینترفاز تا برخورد دوک به کروموزومها در پرومتافاز ،یک نقطه وارسی در آخر  G2وجود دارد | .گزینۀ ( :)2از ناپدید
ش�دن پوش�ش هس�ته در پرومتافاز تا تولید مجدد کروماتین در تلوفاز ،یک نقطه وارسی در آخر متافاز وجود دارد | .گزینۀ ( :)4از رشد زیاد یاختهها در  G1تا دو برابر شدن
کروماتینها در  ، Sیک نقطه وارسی در آخر  G1وجود دارد.

B

نکته

42 2

 )1در مراح�ل پروفاز ،پرومتافاز و متافاز ،کروموزومها ،دوکروماتیدى هس�تند .در آنافاز با جدا ش�دن کروماتیدهای خواه�ری ،کروموزومهای دختری تککروماتیدی
ایجاد میشوند و سپس در پایان تلوفاز کروموزومهاى تککروماتیدى دوباره به صورت باریک و دراز کروماتینی درآمدهاند.

 )2دقت کنید که در آنافاز کروموزومهاى تککروماتیدى ،کوتاه و قطور مىباش�ند ولی از حالت حداکثر فش�ردگی خارج ش�دهاند .در این مرحله برخی رش�تههای دوک
کوتاهترین حالت را دارند و با جدا کردن کروماتیدها ،تعداد کروموزومهای یاخته و س�انترومرها را دو برابر میکنند .نکتۀ بس�یار مهم این اس�ت که در مرحلۀ آنافاز تعداد
ژنها و مولکول  DNAدر یاخته تغییری نمیکند.
 )3طى پروفاز ،رشتههاى دراز و در هم تنیده کروماتینى اینترفازی ،به تدریج کوتاه و ضخیم مىشوند و کروموزومها ،که همانندسازى کردهاند (کروموزومهاى مضاعف
شده) قابل رؤیت مىگردند (پس در پروفاز هر دو حالت کروماتین و سپس کروموزوم دیده میشود).
 )4بیشتر زمان زندگى یاخته را اینترفاز تشکیل مىدهد که در مرحلۀ سنتز ( )Sآن  DNAهمانندسازى مىکند .در این مرحله تعداد ژنها و کروماتیدها دو برابر میشوند.
ً
 33 3 Bسؤال در مورد مرحلۂ تقسیم میباشد نه اینترفاز! حتما میدانید که یاخته مریستمی قدرت تقسیم میتوز دائمی دارد .عبارات (الف) و (د) نادرست هستند ،چون
(الف) که در مورد سانتریول است که ذرت سانتریول ندارد و (د) نیز در مورد مرحلۀ  Sاینترفاز است نه تقسیم! عبارت (ب) در پروفاز و (ج) در تقسیم سیتوپالسم رخ میدهد.
 44 4 Bدر گیاهان ،الن و پالسمودسم (اکنال سیتوپالسمی) در پی اتصال ریزکیسهها به هم و ایجاد صفحۀ یاختهای حاصل میشود (درستی گزینۀ ( ))4و سپس یک
ریزکیسۀ بزرگ ایجاد میشود (نادرستی گزینۀ ( .))2در جانوران انقباض اکتین و میوزین سبب ایجاد فرورفتگی غشایی و توسط حلقۀ انقباضی میشود (نادرستی گزینۀ (.))1
در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که پالسموسیت تقسیم نمیشود و فقط در مرحلۀ  G0از  G1باقی میماند.

 25 5 Cشروع متاستاز از مرحله سوم با ورود یاخته سرطانی به خون یا به ویژه لنف آغاز میشود ولی قبل از آن یاختههای تومور در بافت اولیه گسترش یافته بودند.
گزینۀ ( :)1ورود یاختههای س�رطانی به بافتهای دورتر در مرحله چهارم صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)3در مرحله اول یاختههای س�رطانی به یاختههای همان
بافت حمله میکنند | .گزینۀ ( :)4ورود به لنف برای متاستاز از مرحله سوم آغاز میشود.
 26 6 Aگیاهان برخالف جانوران فاقد کمربند انقباضی و سانتریول میباشند.
گزینۀ ( :)1تقس�یم س�انترومر در آنافاز میتوز و آنافاز  2میوز گیاه و جانور وجود دارد | .گزینۀ ( :)3تنوع ژنتیکی در هر گونه دارای تولیدمثل جنس�ی در گیاه،
جانور و … وجود دارد | .گزینۀ ( :)4هر دو مورد این گزینه در میتوز یا میوز جانداران رخ میدهد.

 27 7 Bجدا ش�دن دس�تورالعمل صفات (اللها) در مرحلۀ آنافاز  1و با جدا ش�دن کروموزومهای همتا صورت میگیرد .این مرحله بعد از مرحلۀ متافاز  1میوز
است و همانطور که میدانید در مرحلۀ متافاز  1میوز ،آرایشهای تترادی در استوای یاخته قرار گرفته و زمینهساز نوترکیبی و ایجاد یاختههای جنسی جدید میشود .این

یاختههای جنسی سبب حفظ تنوع جمعیت میشوند.

نکته

تنوع یاختههای حاصل از میوز بستگی به نوع قرارگیری تترادها در استوای متافاز  1یاخته دارد (آرایش تترادی).
گزینههای دیگر به ترتیب ( )1مربوط به تلوفاز  )3( ،1مربوط به پروفاز  1و  2و ( )4مربوط به همان مرحلۀ آنافاز  1میباشد.

B

نکته

 28 8موارد (الف) و (ب) در مورد برخی از یاختههای حاصل از میوز و عبارت (د) در مورد همۂ یاختههای حاصل از میوز صحیح میباشد.

یاختهه�ای حاص�ل از میوز ،میتوانند یاختههای جنس�ی در جانوران با قدرت لق�اح و یاخته یا یاختههای هاپلوئید موجود در گیاهان با قدرت میتوز کردن باش�ند .در
جانوران برخالف گیاهان ،اس�پرمها ،س�انتریول دارند ولی یاخته حاصل از میوز ،حتی اگر زوج  nباش�د (یاخته اولیه مثالً  4nبوده اس��ت) دیگر قدرت میوز مجدد و نصف
شدن دوبارۀ تعداد کروموزومها را ندارند (نادرستی ج).

نکته
یاخته حاصل از میوز

در گیاهان
در جانوران

میتوز میکند.
لقاح میکند

بخش چند یاختهای هاپلوئید میسازد.
تخم را تشکیل میدهد.

در تخمک زنبور ماده

برخی لقاح میکنند.
برخی وارد اینترفاز و میتوز میشوند تا بکرزایی کنند.

هیچگاه وارد میوز بعدی نمیشوند.
 49 9 Bهمۀ موارد صحیح میباشند.
الف) قبل از هر چیزی حواست به قید برخی در سؤال باشه! یاختۀ حاصل از میتوز ،میتواند پس از بلوغ وارد میوز شود و اسپرم یا تخمک ایجاد کند | .ب)
یاختههای جنسی گیاهان و اسپرم زنبور حاصل میتوز بوده و لقاح میکنند | .ج) برخی یاختهها مثل پالسموسیت یا یاختۀ عصبی همواره در  G0به صورت تککروماتیدی

باقی میمانند و وارد اینترفاز برای دو برابر کردن مادۀ ژنتیکی نمیش�وند | .د) در تولیدمثل رویش�ی گیاهان یا در یاختههای حاصل از تخم ،میتوز متوالی س�بب ایجاد یک
جاندار میشود.

گزینۀ ( :)1در تلوفاز میوز  ،1کروموزومها مضاعف بوده اما در تلوفاز  2و تلوفاز میتوز کروموزومها تککروماتیدیاند | .گزینۀ ( :)2گیاهان با اینکه
41 10 A
سانتریول ندارند اما ساختار دوک را تشکیل میدهند | .گزینۀ ( :)3در آنافاز میوز  1کروموزومهای همتا از یکدیگر جدا میشوند اما در آنافاز  2و آنافاز میتوز کروماتیدهای
خواهری از هم جدا میشوند | .گزینۀ ( :)4در متافاز  2و متافاز  1و متافاز میتوز کروموزومها دوکروماتیدی بوده و به رشتههای دوک وصل هستند.
ً
 41 11 Cهمانطور که میدانیم در مرحلۀ آنافاز  2کروماتیدهای خواهری از هم جدا شده و هر یاخت ه حاصل از میوز قطعا کروموزومهایش تککروماتیدی است.
گزینۀ ( :)1یاختههای زوج  nاگر پیکری باشند ،توانایی انجام تقسیم میوز را ندارند | .گزینۀ ( :)2یاختهای که برای انجام عمل میوز اختصاصی شده ،نمیتواند
ً
میتوز انجام دهد و برعکس! | گزینۀ ( :)3مثال اگر یاخته اولیه  4nباشد ،در میوز یاختههای حاصله  2nمیشوند که زوج  nهستند.
 41 12 Cبخش (ج) هاپلوئید و یک مجموعه کروموزوم  3تایی است که بیانگر هر مجموعه کروموزومی در بخش (ب) و (الف) میباشد.
گزینۀ ( :)1یاختههای جنسی حاصل از میوز یاخته (الف) به صورت  2nمیباشند که از لقاح آنها
یاخته  4nایجاد میش�ود | .گزینۀ ( :)2در اثر جدا نش�دن همه کروموزومه�ای بخش دیپلوئیدی (ب) یاخته
تتراپلوئیدی (الف) ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)3هیچگاه محصوالت حاصل از میوز دوباره قدرت میوز ندارند.
 31 13 Aیاخت�ه بهج�ز ی�ک صف�ت در س�ایر صف�ات از ه�ر ژن دو دس�تورالعمل را دارد در نتیجه عدد
کروموزوم�ی یاخته باید  2n = 5باش�د .ام�ا با توجه به اینک�ه کروموزومها در میانه یاخته ردیف ش�دهاند و
تترادی تش�کیل نش�ده اس�ت ،این یاخت�ه را میتوان ه�م مرحلۀ متافاز میت�وز یاختهای با ع�دد کروموزومی
 2n = 5دانس�ت و هم میتوان گفت این یاخته ،مرحلۀ متافاز میوز  2یاختهای با عدد کروموزومی 4n =10
را نش�ان میده�د (دقت کنید که وقتی دوتا ژن  AAی��ا دوتا ژن  bو  Bوجود دارد یعنی این یاخته دارای دو
جفت کروموزوم همتا و یک کروموزوم تکواحد  Dبوده است).
 31 14 Bنقطۀ وارسی دوم در انتهای  ، G2تشکیل پروتئینهای دوک را بررسی میکند ولی رشتهای شدن آنها پس از  G2در پروفاز رخ میدهد.
ً
ً
گزینههای ( )1و ( )2کامال خط کتاب درسی است .در مورد گزینۀ ( )4نیز حتما میدانید که سالمت دنا را نقطۀ وارسی آخر  G1بررسی میکند که در این
مرحله هر کروموزوم ،یک مولکول دنا با دو رشتۀ پلینوکلئوتیدی دارد.

 41 15 Cدر مرحلۀ سوم مالنوما ،بخشهای لنفی مجاور پوست دچار متاستاز شدهاند ولی مجاری لنفی مربوط به متاستاز در مرحلۀ چهارم به مناطق دورتر بدن میباشد
(در زیست دهم خواندید که مجاری لنفی چپ و راست ،لنف را وارد رگ خونی میکنند).
گزینۀ ( :)1در لیپوما ،چربی که نوعی بافت پیوندی اس�ت دچار تقس�یم تنظیم نش�ده ش�ده اس�ت | .گزینۀ ( :)2مالنوما نوعی سرطان است که طی آن ترشح
اینترفرون نوع  2و پرفورین از لنفوسیتهای  Tو کشندۀ طبیعی زیاد میشود | .گزینۀ ( :)3مالنوما نوعی سرطان یا تومور بدخیم با توانایی متاستاز میباشد.
 21 16 Bشیمیدرمانی سبب سرکوب هر یاختۀ بدن میشود که با مصرف داروهای آن ،تهوع و خستگی ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1منظور پرتودرمانی است که به مغز استخوان و لولۀ گوارش آسیب میرساند ولی مرگ آنها در شیمیدرمانی است | .گزینۀ ( :)3نیاز به پیوند مغز
استخوان از عوارض شیمیدرمانی و پرتودرمانی است | .گزینۀ ( :)4نمونهبرداری روش تشخیصی است نه درمانی!
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 41 17 Bهمۀ موارد نادرست هستند.

الف) نادرس�ت اس�ت .اشعۀ فرابنفش (نه فروس��رخ!) با مرگ دنای یاخته و فعال کردن نقطۀ وارسی  ، G1سبب مرگ برنامهریزی شده میشود (نه مرگ

مشش لصف

تصادفی!) | .ب) نادرس�ت اس�ت .طی مرگ برنامهریزی ش�ده ،با رس�یدن عالئمی به یاخته ،طی چند ثانیه ،پروتئینهای تخریبکننده فعال میشوند و شروع به تجزیۀ
اجزای یاخته میکنند | .ج) نادرس�ت اس�ت .نکروز کبدی نوعی مرگ بافتی از نوع مرگ تصادفی یاختهها میباش�د ولی از بین رفتن پردۀ بین انگشتان برخی پرندگان مرگ
برنامهریزی شده است | .د) نادرست است .پادتنها در فعالیت ضد سرطانی نقش ندارند.
 41 18 Cهمۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.
بافت پوششی روده در چرخۀ یاختهای خود که در آن میتوز رخ میدهد ،دو مرحلۀ اول استراحت (اینترفاز) و دوم (تقسیم) دارد.
الف) نادرس�ت اس�ت .قس�مت اول در  G2و قسمت دوم در  Sمیباشد که هر دو ویژۀ مرحلۀ اول یا استراحت چرخۀ یاختهای است | .ب) نادرست است.

در اینترفاز ،دو نقطۀ وارس�ی در انتهای  G1و  G2برای بررس�ی یاخته وجود دارد که در همین مرحلۀ اینترفاز ،همانندس�ازی دنا در مرحلۀ  Sاز نقاط متعدد اختصاصی در

یوکاریوتها صورت میگیرد (هر دو اکر در مرحلۀ اول با استراحت صورت میگیرد) | .ج) نادرست است .بیشتر زمان زندگی یاخته در اینترفاز است .از طرفی طی مرحلۀ
 Sاینترفاز ،قبل از ش�روع همانندس�ازی ،ابتدا هیس�تونها از دنا جدا میش�وند که در پی این کار مقدار نوکلئوزومها و فشردگی دنا نیز کاهش مییابد و سپس همانندسازی
آغاز میگردد (پس هر دو قس��مت این عبارت نیز مربوط به مرحلۀ اول یا اینترفاز اس��ت) | .د) نادرس�ت است .هر دو قسمت این عبارت نیز مربوط به مرحلۀ دوم چرخۀ
یاختهای یا تقسیم میباشد .چون طی پروفاز ،کروماتین به کروموزوم تبدیل میشود ولی طی تلوفاز ،کروموزومها باز شده و به کروماتین تبدیل میشوند.
 11 19 Bبرای چندمین بار میگم!

برخی یاختههای حاصل از میتوز

میتونن وارد اینترفاز بشن و دوباره میتوز کنن
مثل پوست
مثل اسپرماتوسیت اولیه و اووسیت اولیه
میتونن وارد اینترفاز بشن و میوز کنن
مثل میتوز حاصل از تخم
میتونن به جاندار تبدیل بشن
مثل اسپرم زنبور و یا یاختۀ جنسی گیاهان
میتونن لقاح کنن
مثل یاختۀ عصبی یا لنفوسیتهای عملکننده
میتونن دیگه تقسیم نکنن
میتونن وارد اینترفاز بشن تا میتوز کنن

برخی یاختههای حاصل از میوز

مثل تخمک زنبور در بکرزایی
مثل یاختۀ حاصل از میوز در گیاهان (گردۀ نارس و … )

مثل یاختههای جنسی جانوران
میتونن لقاح کنن
فقط هیچوقت منیتونن دوباره برن توو اینترفاز که در ادامه ابز هم میوز کنن!

 42 20 Cیاختۀ آندومتر رحم ،از بافت پوششی است و قدرت میتوز دارد .در مرحلۀ آنافاز آن رشتههای دوک کوتاه میشوند و کروماتیدهای خواهری از هم جدا شده
تا به آنها کروموزومهای دختری گفته میشود .در این مرحله عدد کروموزومی و تعداد سانترومرها دو برابر میشود ولی تعداد مولکول دنا و ژنها ثابت میماند.
گزینۀ ( :)1یاخت�ۀ آندومت�ر رح�م ،میوز انجام نمیدهد | .گزینۀ ( :)2کروموزوم دختری با کوتاه ش�دن دوکها در آنافاز میتوز ایجاد میش�ود | .گزینۀ ( :)3هر
سانتریول ،یک استوانه است.

برگزیدۀ سؤاالت قلمچی
 41 1 Bطبق شکل کتاب درسی ،رشتههای پروتئینی ،در حمل ریزکیسههای تولید شده توسط دستگاه گلژی نقش دارند.
گزینۀ ( :)1طبق ش�کل کتاب درس�ی ،ممکن اس�ت تجمع ریزکیس�هها پیش از ش�کلگیری کامل پوش�ش هستهها آغاز ش�ود | .گزینۀ ( :)2دقت کنید ارتباط
سیتوپالس�می بین دو یاختۀ تازه تش�کیل ش�ده ممکن است همچنان از طریق پالسمودسمها ادامه داشته باش�د | .گزینۀ ( :)3دقت کنید این یاختههای گیاهی فاقد دیوارۀ
پسین میباشند.
 22 2 Aتوم�ور لیپوم�ا ،نوع�ی تومور خوشخیم اس�ت .ای�ن تومور از تکثیر یاختههای بافت چربی ایجاد ش�ده اس�ت .این توم�ور ،خوشخیم اس�ت و بنابراین توانایی
متاستاز ندارد.
 43 3 Aتقس�یم سیتوپالس�م به کمک حلقۀ انقباضی ،مربوط به یاختۀ جانوری اس�ت .در زمان شکس�تگیهای میکروس�کوپی اس�تخوان ،یاختههای نزدیک به محل
شکس�تگی ،یاختههای جدید اس�تخوانی میس�ازند و پس از چند هفته آس�یب بهبود پیدا میکنند .دقت کنید یاختۀ پارانش�یم نوعی یاختۀ گیاهی اس�ت و به کمک حلقۀ
انقباضی تقسیم نمیشود .همچنین یاختۀ ماهیچهای اسکلتی و یاختۀ پادتنساز تقسیم نمیشوند.
 34 4 Bزمانی که یاخته در حال تقسیم نیست ،فشردگی فامتنهای هسته ،کمرت و به صورت تودهای از رشتههای درهم است که به آن کروماتین میگویند .هر رشتۀ
کروماتین دارای واحدهای تکراری به نام نوکلئوزوم است.
گزینۀ ( :)1برای کروموزوم  Xیا  Yصادق نیست | .گزینۀ ( :)2کروموزومها از دنا به همراه پروتئین ساخته شدهاند | .گزینۀ ( :)4براساس شکل کتاب درسی،
لزومی ندارد که سانترومر در بخش وسط فامتنها قرار گرفته باشد و میتواند در نزدیکی یکی از دو انتهای فامتن وجود داشته باشد.
A

 45 5صورت سؤال به تقسیم میتوز نوعی یاختۀ گیاهی نهاندانه اشاره میکند.

گزینۀ ( :)1تجزیۀ کامل پوش�ش هس�ته و ش�بکۀ آندوپالس�می در مرحلۀ پرومتافاز رخ میدهد ،در پروفاز پوش�ش هس�ته ش�روع به تجزیه ش�دن میکند| .

گزینۀ ( :)2اتصال س�انترومر کروموزومها به گروهی از رش�تههای دوک تقس�یم در مرحلۀ پرومتافاز انجام میشود | .گزینۀ ( :)3دقت کنید با توجه به فعالیت کتاب درسی،
سانتریول در یاختههای گیاهان نهاندانه مشاهده نمیشود | .گزینۀ ( :)4در مرحلۀ پروفاز ،کروماتیدهای خواهری متصل به هم به تدریج فشرده شده و توسط میکروسکوپ
نوری قابل مشاهده میشوند .دقت کنید در متافاز این کروموزومها قابل مشاهده هستند.

B

 26 6شکل سؤال مرحلۀ آانفاز میتوز را نشان میدهد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در ابت�دای مرحل�ۀ آناف�از کروموزومه�ا ب�ه ص�ورت مضاع�ف ش�ده میباش�ند ،س�پس تککروماتی�دی میش�وند| .

گزینۀ ( :)2درست است .در این مرحله با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر ،کروماتیدهای خواهری از هم جدا میشوند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .دقت کنید
در این مرحله ،کروموزومهای مضاعف نش�ده به دو قطب یاخته (نه هس��ته) کش�یده میش�وند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .با جدا شدن کروماتیدهای خواهری از هم،
تعداد کروموزومها دو برابر میشود اما میزان دنای یاخته دو برابر نمیشود.
 37 7 Cدر ابتدای مرحلۀ آنافاز ،کروموزومها در اس�توای یاخته قرار دارند .به عبارت دیگر کروموزومها در طی مرحلۀ متافاز در اس�توای یاخته ردیف میش�وند و در
ابتدای متافاز هنوز در استوای یاخته نیستند .در انتهای آنافاز همۀ کروموزومها تککروماتیدی هستند و تعداد آنها با تعداد کروماتیدها برابر است.
گزینۀ ( :)1در این مرحله تعداد کروماتیدها ثابت اس�ت | .گزینۀ ( :)2این مورد برای پرومتافاز صادق اس�ت | .گزینۀ ( :)4این مورد برای گروهی از رش�تههای
دوک صادق است نه همۀ آنها!
 38 8 Aنقطۀ وارس�ی متافازی برای اطمینان از این موضوع اس�ت که فامتنها به صورت دقیق به رش�تههای دوک متصل و در وسط یاخته آرایش یافتهاند .پس نقطۀ
وارسی متافازی در انهتای مرحلۂ متافاز قرار دارد .کمی پس از نقطۀ وارسی متافازی و در مرحلۀ آنافاز ،پروتئینهای اتصالی در محل سانترومر کروموزومها تجزیه میشوند.
گزینۀ ( :)1مربوط به ابتدای متافاز است | .گزینۀ ( :)2مربوط به پروفاز است | .گزینۀ ( :)4مربوط به پرومتافاز است.
A

 29 9موارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
ج) برای یاختههای گیاهی فاقد سانتریول صادق نیست | .د) تعداد رشتههای دوک بیشتر از دو برابر تعداد کروموزومها است (براساس کتاب درسی).
گزینههای ( )1و ( :)2لیپوم�ا نوع�ی توم�ور خوشخی�م اس�ت و توانای�ی متاس�تاز و حمل�ه به بافته�ای دیگر از طری�ق خون و لن�ف را ندارد| .

21 10 B
ً
گزینۀ ( :)3مالنوما معموال اندازۀ کوچکی دارد .همچنین لیپوما ممکن است زیاد بزرگ نشود | .گزینۀ ( :)4هر نوع توموری (چه خوشخیم و چه بدخیم) به علت تقسیم
تنظیم نشدۀ یاختهها و از دست رفتن کنترل چرخۀ یاختهای ایجاد میشود.

 31 11 Bدقت کنید نوعی عامل رشد ،در پوست انسان زیر محل زخم تولید میشود که با افزایش سرعت تقسیم یاختهها ،سرعت بهبود زخم را افزایش میدهد.
 41 12 Cش�کل نش�ان داده ش�ده میتواند مربوط به مرحلۀ آنافاز میوز  2باش�د .در مرحلۀ تلوفاز میوز  2کروموزومها شروع به باز ش�دن کرده و رشتههای کروماتینی
ایجاد میکنند.
گزینۀ ( :)1بالفاصله قبل از مرحلۀ آنافاز در میوز  ،2متافاز  2انجام میشود .در این مرحله تتراد وجود ندارد | .گزینۀ ( :)2بعد از آنافاز میتوز ،تلوفاز رخ میدهد
و ممکن است همراه با تلوفاز تقسیم سیتوپالسم نیز انجام شود ،اما دقت کنید که این تقسیم سیتوپالسم همواره به صورت کامل انجام نمیشود ،مانند تقسیم سیتوپالسم
در اسپرماتوگونی! | گزینۀ ( :)3عدد کروموزومی یاختهها در مرحلۀ آنافاز میتوز بهطور موقت دو برابر میشود نه در مرحلۀ متافاز میتوز.
گزینۀ ( :)1حداکث�ر فش�ردگی کروموزومه�ا مربوط به مرحلۀ متافاز اس�ت که بع�د از مرحلۀ پرومتافاز رخ میدهد | .گزینۀ ( :)2س�انتریولها در
31 13 A
مرحل�ۀ پروف�از ب�ه دو طرف یاخت�ه حرکت میکنند که قب�ل از مرحلۀ آنافاز اتف�اق میافت�د | .گزینۀ ( :)3کروموزومها به تدری�ج در مرحلۀ پروفاز با میکروس�کوپ نوری
قابل مشاهده میشوند که قبل از مرحلۀ آنافاز صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)4سانترومر کروموزومها در مرحلۀ پرومتافاز به رشتههای دوک متصل میشوند که قبل از مرحلۀ
آنافاز انجام میشود.
 41 14 Cپس از تش�کیل دوک تقس�یم در مرحلۀ پروفاز میوز  ،2کروماتیدهای خواهری در مرحلۀ آنافاز میوز  2از هم جدا میش�وند و تعداد کروموزومها بهطور موقت
دو برابر میشود ،اما دقت کنید که دو برابر شدن مقدار دنای هستهای در مرحلۀ  Sاینترفاز رخ میدهد.
گزینۀ ( :)1کروموزومهای همتا در آنافاز میوز  1از هم جدا میشوند و در تلوفاز میوز  ،2پوشش هسته در اطراف کروموزومها تککروماتیدی تشکیل میشوند| .
گزینۀ ( :)2در پروفاز میوز  2پوش�ش هس�ته تجزیه میش�ود و در آنافاز میوز  2کروماتیدهای خواهری از هم جدا میش�وند | .گزینۀ ( :)3در مرحلۀ تلوفاز  2که بعد از متافاز
 2قرار دارد ،در اطراف یک مجموعۀ کروموزومی (هاپلوئید) غشای هسته تشکیل میشود.
 41 15 Bشکل سؤال مرحلۀ آنافاز تقسیم میتوز را نشان میدهد.

گزینۀ ( :)1تع�داد کروموزومه�ا در ای�ن مرحل�ه افزای�ش مییاب�د ن�ه کروماتیده�ا! | گزینۀ ( :)2در مرحلۀ پرومتافاز ش�بکۀ آندوپالس�می تجزیه میش�ود| .

گزینۀ ( :)3رش�تههای دوک متص�ل ب�ه س�انترومر کروموزومها در حال کوتاه ش�دن میباش�ند ن�ه س�انتریولها! | گزینۀ ( :)4بهترین زم�ان برای تهی�ۀ کاریوتیپ مرحلۀ
متافاز میباشد.
 41 16 Cدقت کنید که پدیدۀ با هم ماندن کروموزومهای شمارۀ  21در بدن پدر یا مادر فرد مبتال به نشانگان داون رخ میدهد ،نه خود فرد!

گزینۀ ( :)1در آناف�از میت�وز ،کروماتیده�ا از ه�م ج�دا و تبدی�ل ب�ه دو کروم�وزوم میش�وند .در نتیج�ه در تلوف�از ،دو کروم�وزوم جنس�ی دیده میش�ود| .

گزینۀ ( :)2یاختههای ماهیچهای صاف همگی تکهس�تهای و دیپلوئید هس�تند | .گزینۀ ( :)3دقت کنید در هر هس�تۀ یاختۀ ماهیچهای اس�کلتی در بدن فردی س�الم 46
کروموزوم و در بدن فرد مبتال به نشانگان داون 47 ،کروموزوم وجود دارد.

 21 17 Bدر مرحلۀ آنافاز میوز  ،1با کوتاه شدن گروهی از رشتههای دوک تقسیم ،کروموزومها به دو سوی یاخته حرکت میکنند نه هسته.
گزینۀ ( :)1در مرحل�ۀ آناف�از میوز  1تعداد کروموزومها و تعداد مجموعههای کروموزومی ثابت اس�ت | .گزینۀ ( :)3دقت کنید در مادر  35س�اله نیز احتمال
وقوع پدیدۀ با هم ماندن کروموزومها وجود دارد | .گزینۀ ( :)4در این مرحله کروموزومهای همتا از هم جدا میشوند و جدا شدن کروماتیدهای خواهری مشاهده نمیشود.
 21 18 Cدق�ت کنی�د در مرحل�ۀ پروف�از میوز  ،2رش�تههای دوک ب�ه دو طرف (طرفی��ن) س�انترومر کروموزمها متصل میش�ود .در ای�ن زمان تت�راد در یاخته
مشاهده نمیشود.
ً
گزینۀ ( :)1مثال در یاختههای گیاهان نهاندانه ،س�انتریول وجود ندارد | .گزینۀ ( :)2در طی مرحلۀ آنافاز میوز  ،1کروموزومهای مضاعف ش�ده به دو س�وی
یاخته در حال حرکت هس�تند ،اما دقت کنید که در این زمان به هر کروموزوم فقط از یک طرف ،یک رش�تۀ دوک متصل اس�ت | .گزینۀ ( :)4در مرحلۀ متافاز میوز  2نیز
کروموزومها در سطح استوایی یاخته ردیف میشوند ،اما در این مرحله تتراد وجود ندارد.

177

هتخای میسقت
178

مشش لصف

الف) نادرست است .طبق خط کتاب درسی ،ابتدا فامتنهای همتا از طول در کنار هم قرار میگیرند و سپس فشرده میشوند .به این ساختار
11 19 C
چهارکروماتیدی ،چهارتایه (تتراد) گفته میش�ود | .ب) نادرس�ت اس�ت .طبق ش�کل کتاب درسی ،در حد فاصل میوز  1و  ،2فش�ردگی کروموزومها از بین نرفته است.
همچنین دقت کنید در طی فرایند تقسیم به علت وجود ساختار نوکلئوزومها ،هیچگاه فشردگی به صورت کامل از بین نمیرود | .ج) درست است .در طی مراحل تقسیم
هسته ،مقدار دنای مربوط به کروموزومهای جنسی تغییر نمیکند | .د) نادرست است .دقت کنید ممکن است یاختۀ مورد نظر یک یاختۀ گیاهی باشد و به کمک کمربند
انقباضی تقسیم نشود.
 32 20 Cمنظور صورت سؤال تقسیم میوز است.
الف) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که تقسیم سیتوپالسم در طی فرایند اس�پرمزایی تا زمان تولید اسپرماتید در بدن انسان به صورت کامل انجام نمیشود و
مطابق شکل کتاب درسی ،یاختههای این مسیر به هم متصل هستند و در زمان تمایز اسپرماتید به اسپرم ،تقسیم سیتوپالسم تکمیل میشود | .ب) نادرست است .دقت
کنید اگر یاختۀ اولیه  4nباشد ،یاختههای حاصل از تقسیم میوز  2nمیباشند | .ج) درست است .در بدن انسان تقسیم میوز تحت تأثیر گروهی از هورمونهای هیپوفیزی
قرار دارد | .د) نادرست است .دقت کنید در صورت سؤال گفته شده ،تقسیم هسته؛ تقسیم سیتوپالسم جزء مراحل تقسیم هسته نمیباشد.

برگزیدۀ سؤاالت سراسری
 11 1 Bاین س�ؤال را اغلب دانشآموزان اش�تباه متوجه میش�وند!! در س�ؤال تفاوت متافاز میتوز و متافاز میوز را نخواسته است بلکه منظور طراح این بوده که مرحلۀ
متافاز را در میتوز و میوز چگونه تش�خیص دهیم یعنی ش�باهت آنها را خواس�ته است که میدانیم همواره در متافاز هر تقسیمی ،کروموزومها با حداکثر فشردگی در وسط
یاخته به دوکها قرار دارند ولی گزینۀ ( )4تفاوت متافاز میتوز و میوز  1است.
A

نکته

42 2

هر تتراد ،دارای یک جفت کروموزوم همتای مضاعف ش�ده و به هم فش�رده اس�ت که از طول در مرحلۀ پروفاز میوز  1کنار هم قرار گرفتهاند .بهطور کلی ،هر تتراد ،دو
کروموزوم مضاعف ،دو سانترومر ،چهار کروماتید و مولکول دنا و  8رشتۀ پلینوکلئوتیدی دارد.

 33 3 Bاین شکل میتواند مربوط به متافاز میتوز در یک یاخته هاپلوئید ) (n =3یا متافاز میوز  2در یک یاخته دیپلوئید اولیه )(2n = 6
ً
باشد ولی حتما به یاد دارید که یاخته اولیۀ هاپلوئید ،قادر به انجام میوز نمیباشد.

 14 4 Bیاخته زایندۀ مگس س�رکه ) (2n = 8وارد میوز  1میش�ود و در نهایت یک اووس�یت بزرگ و یک گویچۀ قطبی ایجاد میکند که هرکدام دارای  4کروموزوم
دوکروماتیدی (مضاعف) هستند (محصوالت میوز  1نصف یاختۀ اولیه کروموزوم دارند ولی هر کروموزوم آنها مضاعف میباشد).
 25 5 Aبین میوز  1و  ،2همانندسازی  DNAوجود ندارد .در حقیقت هر چرخه حاوی تقسیم میتوز یا میوز ،فقط یک مرحلۀ  Sیا همانندسازی دنا دارد.
 36 6 Bدر فردی که  4n =12اس�ت و میوز طبیعی انجام میدهد .در هر یک از یاختههای جنس�ی حاصل از میوز آن ،بهطور معمول  2nکروموزوم وجود دارد .در
یاخته  2nکروموزومی ،کروموزومها دو به دو همتا هستند.
یاختههای جنسی این جاندار  2n = 6میباشند که  6کروموزوم در دو مجموعه دارند (نادرستی گزینههای ( )2و (.))4
 17 7 Bایجاد کمربند انقباضی مخصوص تقسیم سیتوپالسم یاختههای جانوری است در حالی که در یاختههای گیاهی تقسیم سیتوپالسم با تشکیل صفحهای در وسط
یاخته انجام میگیرد (لولههای ریز پروتئینی دوک در هر جانداری برای تقسیم کروموزومها به وجود میآید ولی سانتریول ویژۀ جانوران است).
A

 18 8کمربندی انقباضی از جنس پروتئین ویژه یاختههای جانوری میباشد که در لنفوسیت دیده میشود.
 39 9مضاعف شدن کروموزومها در مرحلۀ  Sاینترفاز روی میدهد ولی سایر گزینهها صحیح میباشد.

A
 31 10 Aدر هنگام تقسیم ،یاخته جانوری دارای دو جفت یا  4سانتریول میباشد .سایر عبارات صحیح هستند و آسان!
در تلوفاز  1میوز ،کروموزومها دوکروماتیدی هستند (نادرستی گزینۀ (.))1
41 11 B
در یاختههای گیاهان ،تشکیل دوک بدون سانتریول انجام میگیرد (نادرستی گزینۀ (.))2
در آنافاز  1میوز ،کروموزومهای همتا جدا میشوند ،نه کروماتیدهای خواهری (نادرستی گزینۀ (.))3
در همۀ متافازها ،کروموزومها دوکروماتیدی هستند و به رشتههای دوک متصل میباشند (درستی گزینۀ (.))4
 21 12 Bدر مرحلۀ  ،Sکروماتینها ،فش�ردگیهای الزم را پیدا نکردهاند (درس�تی گزینۀ ( ))2در ضمن درخت انجیر س�انتریول ندارد (نادرستی گزینۀ ( .))1رشتههای
دوک در گیاهان در خارج هسته شکل میگیرند نه در درون هسته (نادرستی گزینۀ ( ))4و در گیاهان همواره دور صفحۀ یاختهای ،غشا وجود دارد (نادرستی گزینۀ (.))3
 21 13 Bبعد از مرحلۀ  G2نقطۀ وارس�یای وجود دارد که اگر یاخته در این مرحله متوقف ش�ود وارد مرحلۀ میتوز نمیش�ود بنابراین رش�تههای دوک نیز تش�کیل
نمیشود .ولی سایر موارد در مراحل قبل از پایان  G2در اینترفاز رخ دادهاند.

 41 14 Bابتدا باید دقت کنید که تخم (زیگوت) در گیاهان ،تقسیم میتوز میکند ولی سانتریول ندارد .همانطور که میدانید حداکثر فشردگی در متافاز وجود دارد
و پس از آن در آنافاز تعدادی از رشتههای پروتئینی دوک کوتاه میشود (در این سؤاالت به نوع تقسیمی که یاختۀ مورد نظر سؤال انجام میدهد ،خیلی دقت کنید).
گزینۀ ( :)1غش�ای هس�ته در پروفاز ش�روع به تجزیه میکند | .گزینۀ ( :)2گیاهان س�انتریول ندارند | .گزینۀ ( :)3جدا ش�دن کروموزومهای همتا مخصوص
آنافاز  1میوز است.

 31 15 Bدر گیاهان به دلیل وجود دیوارۀ یاختهای ،با کوتاه ش�دن لولههای ریز پروتئینی که رش�تههای دوک تقس�یماند ،ریزکیسههایی که توسط دستگاه گلژی ساخته
شدهاند ،در میانۀ یاخته قرار میگیرند و به هم میپیوندند و صفحهای را پدید میآورند .این صفحه یک دیوارۀ یاختهای است که توسط غشا احاطه شده است.
گزینۀ ( :)1تخ�م گیاه�ان میت�وز میکند و جدا ش�دن کروموزوم همتا در آن رخ نمیدهد | .گزینۀ ( :)2حداکثر فش�ردگی در متافاز و قبل از کوتاه ش�دن دوک
صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)4گیاهان سانتریول ندارند.
 11 16 Cدر انتهای تلوفاز  1با تقسیم سیتوپالسم مقدار ماده ژنتیکی نصف میشود ولی دوباره وارد اینترفاز نمیشود (درستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2بهطور مثال در فرد داون ،بعد از میوز دو نوع یاختۀ جنسی  23و  24کروموزومی ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)3اسپرم زنبور یا یاختۀ جنسی گیاهان
را در نظ�ر بگیری�د که با میتوز ایجاد میش�ود پس عدد کروموزومی آن با یاخته زاینده آن برابر اس�ت | .گزینۀ ( :)4باز هم ف�رد داون را در نظر بگیرید که  47کروموزوم و
 23تتراد دارد ولی یاختههای حاصل از میوز آن  23یا  24کروموزومی است.
 41 17 Bرشتههای دوک در طی تقسیم یاختهای ،درون سیتوپالسم از تغییر موقتی ریزلولههای پروتئینی ایجاد میشود ولی برخی از آنها تا وسط یاخته میرسند تا به
سانترومر متصل شوند .یادتون باشد که گیاه داوودی فاقد سانتریول است (بهطور لکی دقت کنید که برخی رشتههای دوک کوتاه و برخی درازترند).
ً
 21 18 Aدر این س�ؤال و نمونه آنها دقت کنید که برخی ویژگیها کلی میباش�د .مثال در هر یاختۀ یوکاریوتی ،پروتئینها در هر قس�مت غش�ا وجود دارند (از طرفی
حتماً میدانید که گویچۀ قرمز هسته و تقسیم یاختهای ندارد پس ریزلولهچه نیز نیاز ندارد).
 11 19 Cفق�ط عب�ارت (الف) صحیح اس�ت .منظور س�ؤال یاختههای کبدی و ماهیچهای اس�ت که گلیکوژن ذخی�رهای دارند ولی در موقع نی�از آن را تجزیه میکنند.
البته دقت کنید که در محیط روده نیز گلیکوژن غذا تجزیه میشود ولی سؤال در مورد ،درون یاخته است.
الف) درس�ت اس�ت .تجزیۀ گلوکز با فرایند گلیکولیز آغاز میش�ود که محل انجام آن در هر یاختهای مادۀ زمینهای سیتوپالسم است | .ب) نادرست است.
یاختههای ماهیچههای اس�کلتی تقس�یم نمیش�وند و در  G0هس�تند ،پس تنظیم چرخۀ یاختهای در آنها در نقاط وارس�ی اصلی صورت نمیگیرد | .ج) نادرس�ت است.
کبد قدرت تولید هورمون اریتروپویتین دارد | .د) نادرست است .کبد ،خون را از مویرگهای منشعب شده سیاهرگ باب هم دریافت میکند.

2 20؟ متأس��فانه این تس��ت کنکور از نظر من جواب صحیح ندارد! با توجه به ش�کل کتاب درس�ی ،تقسیم سیتوپالس�م یاختۀ گیاهی از آنافاز و جدا شدن کروماتیدهای
ً
خواهری ش�روع میش�ود .از طرفی دقت کنید که منظور طراح قطعا تقس�یم میتوز بوده اس�ت چون در برگ ،میوزی صورت نمیگیرد .پس باید به وقایع قبل از آنافاز در
پروفاز ،پرومتافاز و متافاز بپردازیم.
ً
گزینۀ ( :)1در میتوز ،پوش�ش هس�تهای در مرحلۀ تلوفاز تش�کیل میشود که چون معموال گیاهان دیپلوئید هس�تند ،این پوشش در اطراف کروموزومهای هر
قطب صورت میگیرد که دو مجموعه کروموزوم دارند | .گزینۀ ( :)2این عبارت در مورد مرحلۀ تلوفاز میباشد که پس از شروع مراحل تولید دیواره و صفحۀ بینیاختهای
میباشد (البته در ابتدای تقسیم سیتوپالسم نیز عنوان شده است که این مرحله پس از پایان تقسیم هسته رخ میدهد و در مورد گیاهان هر حرفی میزنیم ،از شلک
اس��تنباط میکنیم) | .گزینۀ ( :)3این عمل در مرحلۀ آنافاز و با ش�روع ایجاد ریزکیس�ههای تقسیم سیتوپالس�م رخ میدهد | .گزینۀ ( :)4طراح تست این گزینه را انتخاب
کرده بود که بس�یار مایۀ تعجب و تأس�ف اس�ت چون در مرحلۀ متافاز که قبل از ش�روع تقس�یم سیتوپالس�م اس�ت ،کروموزومهای یاخته چه همتا (همساخت) و چه
ً
غیرهمتا (غیرهمساخت) در وسط به صورت غیرتترادی قرار میگیرند و واقعا نمیدانیم منظور طراح چه بوده است؟
س��اله ما دبیران ،درخواس��ت یک #اپس��خ_ترشیحی از طراحان محترم! کنکور سراسری است که
نکتۀ مهم کنکوری :دوس��تان عزیزم! متأس��فانه کمترین حق هر
ٔ

سالهاست از آن فراری میباشند .حاال چرا؟ و به چه علت؟ واقع ًا الله اعلم!

این خیلی بده که یک عده برای آیندۀ یک کش��ور تصمیم بگیرند و س��ؤال طرح کنند و حتی از قس��متهایی که حق ندارند سؤال بدهند نیز سؤال طرح کنند ولی با

کمال بیاعتنایی به صدای مردم! حتی از دادن علت حرف خود پرهیز کنند و یا شاید گریزان باشند!

متأسفم!
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فصل 7

پاسخهای تشریحی

تولیدمثل

تولیدمثل

فصل هفتم

 11 1 Bهمۀ موارد نادرست میباشند (سؤال در مورد بیضهها است که غدد جنسی اصلی مردان میباشد).
الف) نادرست است .کار اصیل دستگاه تولیدمثل مرد ،ساخت اسرپم میباشد که این عمل بعد از شروع بلوغ جنسی در لولههای اسرپمساز بیضهها صورت
میگیرد نه لولههای اسرپمبر!!

نکته

لولههای اسپرمبر و اپیدیدیم برخالف لولههای اسپرمساز در خارج بیضه قرار دارند.

ب) نادرست است .تولید هورمون تستوسترون از دوران جنیین و تولید اسپرم از دوران بلوغ آغاز میشود و تا آخر عمر ادامه دارد .از سن بلوغ تولید هورمون جنسی ،افزایش
مییابد (اشاکل این عبارت لکمۀ «افزایش مییابد» برای اسپرم است).
ج) نادرس�ت اس�ت .بی�ن لولههای اسپرمس�از بیضه ،یاختهه��ای درونریزی به ن�ام یاختههای بینابی�نی وجود دارد .دقت کنی�د که کل بیضه را یک غ�دۀ درونریز باید
در نظر بگیریم.
 12 2 Aسؤال در مورد کیسۂ بیضه میباشد .دقت کنید که کیسۂ بیضه در خارج محوطه شکمی و در پایین آن قرار دارد ولی در این گزینه بیان کرده است که بیضهها
درون محوطه شکمی ولی پایین آن قرار دارد که نادرست میباشد.
گزینۀ ( :)2بیرون بودن کیس�ۀ بیضه و بیضهها از ش�کم ،در پایینتر ش�دن دمای آن مؤثر اس�ت .این دما همانند تستوس�ترون و یاختههای س�رتولی س�بب
تمای�ز اس�پرمها میش�ود | .گزینۀ ( :)3علاوه ب�ر مح�ل کیس�ۀ بیضه ،ش��بکهای از رگه�ای کوچک موجود در کیس�ۀ بیض�ه نیز به تنظی�م دمای بیضه کم�ک میکند| .
گزینۀ ( :)4اپیدیدیم محل متحرک شدن اسپرمها میباشد که درون کیسۀ بیضه ولی در خارج بیضهها قرار دارند.
 33 3 Cموارد (الف)( ،ب) و (ه) درست است.
الف) درس�ت اس�ت .تعداد این غدد برونریز  5عدد میباشد .دو تا
وزیکول س�مینال ،یک پروس�تات و دو تا غده کوچک پیازی میزراهی در حالیکه دو
غدۀ درونریز بیضه نیز در دس�تگاه تناس�لی مرد وجود دارد | .ب) درس�ت اس�ت.
همانط�ور که میدانید ،مجرای اپیدیدیم ،مس�ئول متحرک کردن اسپرمهاس�ت .از
طرفی همگی غدد برونریز این دس�تگاه ،ترش�حات خود را وارد مجرای اس�پرمبر یا
میزراه میکنند ،پس برونریزند و بعد از اپیدیدیم قرار دارند | .ج) نادرس�ت اس�ت.
اسپرم از مجاری اسپرمبر و میزراه داخل پروستات عبور میکند ولی از درون وزیکول
سمینالها و پیازی میزراهیها نمیگذرد | .د) نادرست است .اسپرم بهجز پروستات
از داخل هیچیک از غدد برونریز عبور نمیکند .دقت ش�ود که هیچگاه اس�پرمها از
داخل میزانی عبور نمیکنند( .میزنای را با میزراه اش��تباه نگیرید ،میزنای مجرایی اس��ت که ادرار را از هر لکیه به مثانه میبرد | ).ه) درس�ت است .با توجه به شکل باال،
میتوان دریافت که مثانه موقعیت باالتری نسبت به این غدد دارد.
 24 4 Cدو هورمون محرک جنیس  FSHو  ،LHاز طریق خون از هیپوفیز پیش�ین به بیضهها میرس�ند FSH .روی یاختههای س�رتولی برای تمایز اسپرمها و  LHروی
یاختههای درونریز بینابین لولههای اسپرمساز برای تحریک تولید تستوسترون اثر میگذارند .پس منظور سؤال هورمون  LHمیباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست و گزینۀ ( :)2درست است .در دوره جنسی زنان

در نیمه اول که فاقد جس�م زرد اس�ت
FSH
(نادرستی گزینۀ (.))1
در نیمه دوم که فاقد اثر بازخورد مثبت اس�ت
LH
(درستی گزینۀ (.))2

س�بب رش�د فولیکول تخمدانی میشود
س�بب رش�د جس�م زرد میش�ود

گزینۀ ( :)3نادرست است .ترشح  LHو  FSHهمانند سایر هورمونهای مترشحه از هیپوفیز پیشین تحت تأثیر هورمونهای آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموس میباشد.

نکته

 6هورمون  ، LH ، FSHپروالکتین (محرک شیرس��ازی) ،محرک تیروئید ،محرک فوق کلیه و رش�د تحت تأثیر هورمونهای آزادکنندۀ هیپوتاالموس�ی ،از هیپوفیز
پیشین ترشح میشوند.
گزینۀ ( :)4نادرست است .اکسیتوسین ،هورمونی است که سبب خروج شیر از غدد شیری میشود .این هورمون در هیپوتاالموس ساخته شده ولی از هیپوفیز پسین ترشح
میشود و تحت تأثیر هورمونهای آزادکننده یا مهارکننده نمیباشد.

 45 5 Bیاختههای س�رتولی در دیوارۀ لولههای اسپرمس�از ،قدرت بیگانهخواری و ترش�حی دارند .این یاختهها در س�اخت و تمایز همۂ یاختههای مراحل اس�پرمزایی
نقش دارند.
گزینۀ ( :)1اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی همانند سایر یاختههای پیکری بدن در هر هستۀ خود  46کروموزوم دارند و دیپلوئید به صورت  XYهستند| .
گزینۀ ( :)2ساخت و تمایز اسپرمها از سطح خارجی لوله اسپرمساز به سمت وسط مجرا صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)3در دیواره لوله اسپرمساز دو نوع یاختۀ رستویل و زاینده
(اسپرماتوگونی) وجود دارند که اولی در تمایز و ساخت و دومی فقط در ساخت اسپرم نقش دارند.

 26 6 Bفقط مورد (ب) صحیح است .سؤال در مورد مجرای اسرپمبر میباشد که با عبور اسپرمهای
آن از اپیدیدیم ،همگی قدرت حرکت پیدا کردهاند.
الف) نادرست است .با توجه به شکل کتاب از منای روبهرو میتوان دید که مجرای اسرپمبر
که بدون پیچخوردیگ اس�ت از کنار و پش��ت مثانه میگذرد | .ب) درس�ت اس�ت .این مجرا اس�پرمهای
متحرک را از اپیدیدیم در درون کیس�ۀ بیضه گرفته و وارد حفرۀ ش�کمی میکند | .ج) نادرس�ت اس�ت.
اس�پرمها در لولههای اسپرمس�از پیچخوردۀ بیضهها ساخته شده ولی پس از متحرک شدن در اپیدیدیم،
وارد مجاری بدون پیچخوردیگ اس�پرمبر میش�وند | .د) نادرس�ت است .دقت ش�ود که اسپرم از داخل
وزیکول س�مینال عبور نمیکند بلکه در عبور مجرای اس�پرمبر از کنار وزیکول س�مینال ،این غدد مواد
قندی خود را وارد این مجرا میکنند.
 47 7 Cمنظور س�ؤال از یاختۀ تمایز یافته ،اس�پرم اس�ت که توانایی س�اخت مقدار زیادی ( ATPاکسایشی) در میتوکندریهای موجود در تنه خود دارد .این عمل
طی تنفس هوازی صورت میگیرد (آدنوزین تریفسفات همان  ATPمیباشد که در سال بعد با انواع تولید آن در یاختهها آشنا خواهید شد).
گزینۀ ( :)1اندامکهای دوغش�ایی یاختهها ،دیس�هها ،هس�ته و میتوکندری (راکیزه) میباش�ند که یاختههای جانوری فاقد دیس�ه (پالست) میباشند| .
گزینۀ ( :)2تبدیل اسپرماتید به اسپرم بدون تقسیم سیتوپالسم و افزایش تعداد سانتریولها صورت میگیرد .بهطور کلی یاختهای که وارد اینترفاز و تقسیم بعدی میشود،
سانتریولهای آن دو برابر میشود | .گزینۀ ( :)3اسپرمها در آخرین مسیر خود از مجرای میزراه عبور میکنند نه مجاری( .در بدن  2میزنای و  1میزراه وجود دارد).
ً
 18 8 Cدقت کنید که  FSHمس�تقیما س�بب تمایز اس�پرمها و تولید آنها میش�ود ولی  LHنیز بهطور غیرمس�تقیم و با تولید تستوس�ترون در اسپرمزایی نقش دارد
(نادرستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( )2در مورد فعالیت یاختۀ پیکری  2nدرونریز بینابینی و هورمون تستوسترون مترشحه از آنها صحیح است .گزینۀ ( )3در مورد اسپرم که تنها یاختۀ
ً
این مس�یر با هس�تۀ فش�رده است ،صحیح میباشد .گزینۀ ( )4هم کامال حرف درستی اس�ت که در سال آینده میخوانید که مراحل هوازی تنفس یاختهای در میتوکندری
صورت میگیرند .البته در زیست دهم نیز در مورد نقش راکیزه در تنفس هوازی یاختهای خواندهاید.
 19 9 Aدر دستگاه تناسلی مردان ،بیضهها غدد جنسی اصیل ولی پروستات ،وزیکول سمینالها و پیازی میزراهیها به عنوان غدد مضیمه یا کمیک به حساب میآیند.
ً
غدد پروستات و پیازی میزراهی ،کامال در زیر مثانه قرار گرفتهاند که هر دو نوع غده در ترشح مادۂ قلیایی مین مؤثرند ولی فقط ترشحات پروستات آنقدر زیاد میباشد
که میتواند اسید مسیر اسپرم تا رسیدن به تخمک را خنثی کند (درستی گزینۀ ( )1و نادرستی گزینۀ ( .))3از طرفی قند مایع منی را غدد وزیکول مسینال ترشح میکنند
ً
که در پشت و کنار مثانه قرار دارند و کامال زیر آن قرار نگرفته است (نادرستی گزینۀ (.))2

نکته

در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که بهجز بیضهها ،سایر اندامهای غدهای و مجاری تناسلی مرد ،جزء اندامهای کمکی (ضمیمه) میباشند ولی سؤال فقط در مورد غدد

مضیمه پرس�یده اس�ت نه مجاری ضمیمه!! گزینۀ ( )4در مورد عمل میزراه صحیح اس�ت که از درون پروستات عبور میکند ولی از بین دو غدۀ پیازی میزراهی عبور کرده
تا ادرار و اسپرم را از بدن خارج کند (میزراه از درون غدد پیازی میزراهی عبور نمیکند).
 11 10 Bهورمون محرک جنسی  LHبا اثر بر یاختههای درونریز بینابینی لولههای اسپرمساز ،سبب تولید تستوسرتون شده که این هورمون سبب ایجاد صفات ثانویه
جنسی ،مثل رشد ماهیچهها و استخوانها ،بم شدن صدا و رویش موها در قسمتهای مختلف بدن میشود.
گزینۀ ( FSH :)2روی یاختههای رستویل گیرنده دارد که این یاختهها با ترش�ح موادی س�بب تولید و تمایز اس�پرمها در لولۀ اسپرمس�از میشوند (سرتولی
جزء یاختههای اسپرمساز نمیباشد) | .گزینۀ ( :)3دو عدد بیضه ،درون یک کیسۀ بیضه قرار دارند! | گزینۀ ( :)4هورمونهای  FSHو  LHبه ترتیب روی یاختۀ سرتولی
دیوارۀ لولۀ اسپرمساز و یاختههای بینابین لولهها (خارج لولهها) مؤثرند (دقت کنید که یاختههای بینابینی همانطور که از نام آنها مشخص است بین لولههای
اسپرمساز قرار دارند نه درون آنها!).
 41 11 Cدر این شکل (الف) یاختۀ سرتولی( ،ب) اسپرماتوگونی و (ج) اسپرماتیدها میباشند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت FSH .فقط روی یاختههای سرتولی اثر میکند تا همۀ مراحل
اسپرمس�ازی انج�ام گیرد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .هیچکدام قدرت انجام می�وز ندارند و تتراد یا
ساختار چهارتایه یا چهارکروماتیدی تشکیل نمیدهند ،چون میوز در مردان فقط مخصوص اسپرماتوسیت
اولیه میباش�د | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .اس�پرماتید دیگر تقسیم نمیش�ود بلکه محصول میوز 2
میباش�د ک�ه طی تمایز به اس�پرم تبدیل میش�ود پس قدرت تولی�د دوک را ندارد (در م��ورد توانایی
تقسیم یاختههای سرتولی نیز کتاب صحبت نکرده است ولی بیاگنهخوارها معمو ً
ال قدرت تقسیم ندارند)| .
گزینۀ ( :)4درست است .سرتولیها در همۀ مراحل اسپرمسازی ،تغذیه و پشتیبانی آنها را بر عهده دارند.
ً
کامال در خارج بیضه بوده و فقط اس�پرم تاژکدار دارد
 21 12 Aمنظور مجرای اپیدیدیم اس�ت که

(دقت کنید که همۀ اس��پرمها در لولۀ اسپرمس��از بیضه تاژکدار میشوند و سپس وارد مجرای اپیدیدیم

میشوند) .اپیدیدیم ،لولۂ پرپیچ و خمی است که روی هر بیضه قرار دارد و اسپرمهای تککروماتیدی
تاژکدار غیرمتحرک را از لولۀ اسپرمساز بیضه گرفته و پس از حداقل  18ساعت و به کمک ترشح پیک
ش�یمیایی کوتاهبردی ،آنها را متحرک میکند .پس از آن هر اپیدیدیم ،اس�پرمهای متحرک را وارد یک
مجرای (نه مجاری) اسپرمبر نموده تا اسپرمها به سوی پروستات و میزراه هدایت شوند.
گزینۀ ( :)1اس�پرمها در لولۀ اسپرمس�از بیضهها متحرک نیستند | .گزینۀ ( :)3دمدار شدن
اسپرمها در بیضهها صورت میگیرد.
در گزین�ۀ ( )4دق�ت کنی�د که ه��ر اپیدیدیم مجرایی اس�ت که اس�پرمهای متحرک را ب�ه یک مجرای
اسپرمبر وارد میکند (متن عبارات را لطفاً با دقت بخوانید!).
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متفه لصف

 31 13 Bم�وارد (ال�ف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت تکمی�ل میکنن�د .هورمونه�ای آزادکنن�ده و مهارکنن�ده
هیپوتاالموسی فقط روی هیپوفیز پیشین اثر دارند .پس خارج از مغز گیرندهای ندارند (درستی د).
الف)  FSHروی یاختۀ سرتولی دیوارۀ لولۀ اسپرمساز بیضه اثر دارد که بیضهها در کیسۀ بیضه
در خارج حفرۀ ش�کمی قرار دارند | .ب)  LHعالوه بر اثر روی یاختههای بینابینی بیضهها ،با سیس�تم بازخورد
منفی روی هیپوتاالموس و تنظیم ترشح آزادکنندهها و مهارکنندهها مؤثر است | .ج) هورمون تستوسترون روی
رش�د اندامهای مختلف از جمله ماهیچهها و اس�تخوانها مؤثر اس�ت و دقت کنید که روی هیپوفیز پیش�ین و
هیپوتاالموس نیز برای تنظیم بازخورد منفی گیرنده دارد.
41 14 A

نکته

اس�پرم متح�رک دارای  23کروم�وزوم از  23نوع متفاوت ( 22نوع غیرجنس��ی و  Xی��ا  )Yبه صورت تککروماتیدی با  23مولکول  DNAو  46رش�تۀ نوکلئوتیددار
میباش�د (درس�تی گزینۀ ( .))1آکروزوم کیس�های در س�ر اس�پرم مانند کاله در بخیش از اطراف هستۀ دوغشایی آن قرار دارد (درس�تی گزینۀ ( .))2هسته در سر اسپرم،
همانند میتوکندری تنه آن دو غشا دارد و حاوی دنا و آنزیم همانندسازی میباشد (البته در سر اسپرم آنزیمهای لقاحی در کیسه آکروزوم هم وجود دارند که در خارج هسته
میباشند (درستی گزینۀ ( ATP .)))3تولید شده در تنۀ اسپرم در حرکت یاخته و اتژک منفرد آن نقش دارد( .دقت کنید که هر اسپرم یک تاژک دارد و واژۀ «هر تاژک»

برای آن نادرست است).

 41 15 Cیاختههای سرتولی نوعی یاختۀ بیگانهخوار باکتری ویژۀ مردان میباشند که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند .این یاخته عالوه بر اینکه برای هورمون FSH
گیرنده دارد و وظیفۀ تغذیه و بیگانهخواری اسپرمها را انجام میدهد ،برای تنظیم سوختوساز خود ،مثل هر یاختۀ دیگری برای هورمونهای تیروئیدی نیز گیرنده دارد.
گزینۀ ( :)1برای رد این گزینه میتوان گفت ،در لولۀ اسپرمساز ،اسپرماتوگونیها قدرت میتوز دارند ولی فقط یاختههای سرتولی در تغذیۀ اسپرمها و پشتیبانی
از آنها نقش دارند | .گزینۀ ( :)2هر یاخته هاپلوئید ،از هر ژن یک نوع دستورالعمل دارد .این یاخته هاپلوئید اگر اسپرماتوسیت ثانویه بوده که محصول میوز  1است و دارای
کروموزوم مضاعف میباش�د .البته به کلمۀ «نوع» دقت کنید حتی ممکن اس�ت یاختهای دیپلوئید باش�د ولی انواع دستورالعمل ژنی کروموزومهای همتای آن مشابه هم
باش�د که در زیس�ت دوازدهم به آنها خالص گفته میش�ود | .گزینۀ ( :)3یاخته تاژکدار در لولۀ اسپرمساز میتواند اس�پرماتید یا اسپرم تمایز یافته باشد که اسپرماتیدها
ابتدا به هم متصلند ولی طی تمایز به اسپرمها ،از هم جدا شده و تاژکدار میشوند (در مسیر اسپرمسازی ،اسپرماتوسیتهای ثانویه و اسپرماتیدها ،یاختههای هاپلوئید
متصل به یاختۀ دیگر میباشند که اسپرماتیدها طی تمایز به اسپرم ،از هم جدا میشوند).
 41 16 Bهورمونهای  ،FSH ،LHپروالکتین و تستوس�ترون در تولیدمثل یک مرد دخالت دارند .یاختههای تولیدکنندۀ همۀ این هورمونها از نوع درونریز هس�تند و
درون غدد درونریز بدن قرار گرفتهاند .این یاختهها هورمونهای خود را در پی فرایند برونرانی به خون ترشح میکنند.
گزینههای ( )1و ( :)3هورمونهای  FSH ،LHو پروالکتین از غدد مغزی ترشح میشوند | .گزینۀ ( :)2هورمون  FSHموجب اثرگذاری بر یاختههای سرتولی
میشود .این یاختهها بیگانهخوار هستند ولی در مورد بقیه این مورد صادق نیست.
 21 17 Aدر این قس�مت دقت کنید که مس�یر اس�پرم را بعد از اپیدیدیم (بعد از متحرک شدن) خواسته اس�ت چون اسپرمها در اپیدیدیم متحرک میشوند (لولۀ
اسپرمساز و اپیدیدیم در گزینههای ( )1و ( )3را نباید به حساب بیاورید).

مسیر عبور اسپرم در بدن:

 11 18 Bدر این شکل ) =( Aوزیکول سمینال =(B) ،پیازی میزراهی =(C) ،مجرای اسپرمبر
و ) =(Dپروس�تات میباش�د .موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست هستند (در بررسی این سؤال
متوجه میشوید که باید محل اجزای بدن را در شلکهای کتابها حفظ باشید).
الف) نادرس�ت اس�ت .وزیکول س�مینال ( )Aمادۀ قلیایی نمیس�ازد بلکه مادۀ غذایی
قندی (فروکتوز) وارد مجرای اسپرمبر میکند | .ب) نادرست است .اسپرمها از وزیکول سمینال ()A
عبور نمیکنند بلکه ترش�حات وزیکول س�مینال وارد مجرای اس�پرمبر میش�ود | .ج) درست است.
اس�پرمها از مجرای اس�پرمبر ( )Cبه پروس�تات ( )Dبرده میشوند | .د) نادرست است .قسمت ()B
غده یا غدد پیازی میزراهی اس�ت و برخالف ترش�حات پروستات ،اس�ید ادرار باقیمانده در میزراه را
خنثی میکند (فقط ترش��حات شیری و قلیایی پروستات ،ترشحات اسیدی لولۀ فالوپ در زنان را نیز
خنثی میکند) | .ه) درست است ،پروستات ( )Dزیر مثانه و وزیکول سمینال ( )Aپشت مثانه است.
31 19 B

گزینۀ ( :)1نادرست است .منظور ،غدد وزیکول سمینال میباشد که مادۀ ترشحی آن مایع قندی بوده و از طریق مجرای غده به مجرای اسرپمبر

میریزد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در پروس��تات مجاری اسپرمبر و میزراه یکی میشوند | .گزینۀ ( )3درست و گزینۀ ( )4نادرست است .دقت شود که اسرپم از داخل

غ��دد وزیک��ول مسین��ال عب��ور منیکند ولی این غدد انرژی الزم برای فعالیت و حرکت اس�پرم را فراهم میکنند چون با قند ترش�حی خود تنفس یاختهای اس�پرم را از مجرای
اسپرمبر به بعد زیاد میکنند.
 22 20 Cموارد (الف) و (ب) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .مطابق ش�کل کتاب درسی ،اس�پرماتیدها همانند اسپرماتوس�یتها ،از طریق اتصاالت سیتوپالس�می به یاختههای مجاور خود متصل
ً
هس�تند | .ب) درس�ت اس�ت .این مورد دقیقا عین خط کتاب درس�ی است | .ج) نادرست است .دقت کنید در صورت سؤال گفته ش�ده اسپرماتیدهای حاصل از تقسیم
میوز ،این اسپرماتیدها هنوز هستۀ فشرده ندارند | .د) نادرست است .دقت کنید اسپرماتیدهای حاصل از تقسیم میوز بالفاصله تاژکدار نمیشوند.

 22 21 Aموارد (ج) و (د) مدنظر هستند .تشکیل مایع منی مورد نیاز زندگی اسپرم ،توسط غدد پروستات ،پیازی میزراهی و وزیکول سمینالها صورت میگیرد که همگی
درون محوطۀ ش�کمی قرار دارند (نادرس�تی ج) .از طرفی غدد فوق کلیه در ناحیۀ ش�کمی مردان به تولید تستوس�ترون ،اس�تروژن و پروژس�ترون میپردازد (نادرس�تی د).
تولید هورمون جنسی در بیضهها و قشر غدۀ فوق کلیه صورت میگیرد.
الف) اسپرمها در اپیدیدیمهای درون کیسه بیضه متحرک میشوند | .ب) بیگانهخواری باکتریهای محیط اطراف اسپرمها توسط یاختههای سرتولی درون
بیضه در کیسه بیضه صورت میگیرد.
 22 22 Bموارد (الف) و (ج) صحیح میباشند یعنی نادرست نمیباشند.

الف) درست است .آکروزوم کیسهای کالهمانند دور بخش جلویی هستۀ اسپرم میباشد که با هضم الیه ژلهای داخلی اووسیت در ایجاد جدار لقاحی نقش دارد| .

ن شده و حداقل  18ساعت نیاز دارند تا تحت تأثیر پیک شیمیایی کوتاهبرد این مجرا،
ب) نادرس�ت اس�ت .منظور مجرای اپیدیدیم اس�ت که اسپرمهای غیرمتحرک وارد آ 
شروع به متحرک شدن کنند | .ج) درست است .دو عدد بیضه و دو عدد غدۀ فوقکلیوی در تولید تستوسترون نقش دارند.
 42 23 Bیاختههای دیپلوئید موجود در دیوارۀ لولۀ اسپرمساز شامل یاختۀ سرتولی ،اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه میباشد که همگی دارای سانتریولهایی درون
خود میباشند .هر سانتریول از  27لولۀ ریزپروتئینی تشکیل شده است که در  9دستۀ سهتایی قرار دارند.
گزینۀ ( :)1اسپرماتوس�یت ثانویه (هاپلوئید) توانایی انجام تقس�یم میوز  2را دارد | .گزینۀ ( :)2بزرگترین یاختههای دیوارۀ لولههای اسپرمس�از ،یاختههای
س�رتولی هس�تند ،این یاختهها فاقد قدرت تقسیم میوز و تش�کیل تتراد میباشند | .گزینۀ ( :)3دقت کنید صورت سؤال در مورد یاختههای دیوارۀ لولۀ اسپرمساز میباشد،
یاختههای سازندۀ تستوسترون (بینابینی) جزء یاختههای دیوارۀ لولههای اسپرمساز نیستند.

 42 24 Bدر لولههای اسپرمساز ،یاختههای اسپرماتید و اسپرمهای تمایز یافته ،تاژکدار هستند که این دو یاخته قدرت تقسیم شدن ندارند چون یا تمایز مییابند و یا
لقاح میکنند و یا از بین میروند.
گزینۀ ( :)1اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه و سایر یاختههای دیپلوئید یک مرد از نظر اندازه دارای  22نوع کروموزوم غیرجنسی به همراه کروموزوم  Xو Y
ً
هس�تند که جمعا  24نوع کروموزوم میش�ود .از بین آنها ،فقط اس�پرماتوگونیها به دیوارۀ لولۀ اسپرمس�از متصل میباشند | .گزینۀ ( :)2اسپرماتید همانند اسپرم بالغ 23
کروموزوم تککروماتیدی و  23مولکول  DNAو تاژک دارد .در بین آنها ،اسپرمها هستۀ فشرده و حالت کشیده دارند | .گزینۀ ( :)3اسپرماتوسیت ثانویه  23کروموزوم
مضاعف دارد که در مرحله آنافاز  2میتواند کروماتیدهای خواهری خود را جدا کند.
 12 25 Bموارد (الف) و (د) صحیح میباش�ند .پروس��تات ،ترش�حات قلیایی برای خنثی کردن مس�یر اس�پرم تا رس�یدن به تخمک را دارد .درون این غده دو مجرای
اس�پرمبر با مجرای ادرار خروجی از مثانه یکی ش�ده و یک مجرای میزراه مش�ترک برای انتقال اسپرم و ادرار تشکیل میشود (درستی الف) .این غده در زیر مثانه است و
قدرت تولید مایع شیری قلیایی دارد (درستی د).
انرژی حرکت اس�پرم را مادۀ قندی وزیکول س�مینال تأمین میکند (نادرس�تی ج) .در مورد نادرس�تی عبارت (ب) دقت کنید که غدد پیازی میزراهی وظیفۀ
ترشح مایع روانکنندۀ قلیایی دارند.
 12 26 Bمنظور مجاری اپیدیدیم است که فقط مورد (الف) صحیح است .اپیدیدیم لولههای پرپیچ و خم روی بیضهها است که عالوه بر ذخیرۀ اسپرمها در بلوغ نهایی
و حرکت آنها نیز مؤثرند و اسپرمها را متحرک میکند.
عبارت (ب) در مورد غدد وزیکول سمینال ،عبارت (ج) برای پروستات و پیازی میزراهی و عبارت (د) اپیدیدیم ،اسپرمها را وارد مجرای اسپرمبر میکند نه میزراه!
 42 27 Cهمۀ موارد نادرست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت A .بیانگر هس�ته اسپرم میباش�د که سیتوپالسم ندارد بلکه ش�یره درون هسته را
دارد | .ب) نادرس�ت اس�ت B .میتوکندریها (راکیزهها) هس�تند ک�ه واکنشهای بخش هوازی و محتاج اکس�یژن
را در یاخت�ه انج�ام میدهن�د (بهطور مث��ال مرحلۀ اول تنفس که قنداکفت اس��ت در خارج راکیزه انجام میش��ود)| .
ج) نادرس�ت است C .معرف آکروزوم میباش�د که آنزیمهای آن فقط الیه داخیل ژلهای اووسیت را هضم میکند چون
در گفتار  3این فصل میخوانیم که اس�پرمها با فش�ار س�ر خود از الیههای خارجی اووس�یت عبور میکنند (نه با هضم
آن!) | .د) نادرس�ت اس�ت D .تاژک یا دم اس�پرم اس�ت .در تمایز اس�پرماتید به اس�پرم ابتدا یاختهها از هم جدا و
تاژکدار میش�وند که هنوز اس�پرماتید هستند و سپس مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را از دست داده و از وقتی هسته
فشرده و حالت کشیده در آنها ایجاد میشود به اسپرم تبدیل میشوند.
 42 28 Bفقط مورد (الف) عبارت را نادرست تکمیل میکند .ابتدا به نکته زیر و فرمولهای ژنتیکی آن دقت کنید .فرض کنید فرمول ژنتیکی اسپرماتوسیت اولیه که
دیپلوئید میباش�د در دو صفت دارای دس�تورالعمل ژنی مختلف ( )AaBbاس�ت .در این صورت از هر اسپرماتوس�یت اولیه ،دو نوع اسپرم ایجاد میشود (البته در سال
دوازدهم میخوانید که در صورت تبادل قطعات و انجام کراس��ینگاوور ،ممکن اس��ت از هر اسپرماتوس��یت اولیه ،چهار نوع اس��پرم نیز ایجاد ش��ود که در این سؤال قابل بحث

نمیباشد) .الزم به یادآوری است که از میتوز اسپرماتوگونی ،یک اسپرماتوگونی و یک اسپرماتوسیت اولیه ایجاد میشود.
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نکته چون از میتوز اس�پرماتوگونی ،عالوه بر اسپرماتوس�یت اولیه ،یک اس�پرماتوگونی نیز حاصل میشود ،پس تعداد اس�پرمهای حاصل از یک اسپرماتوگونی قابل محاسبه
نمیباشد (نادرستی الف).

متفه لصف

ً
نکته از هر اسپرماتوگونی ،نمیتوان دقیقا گفت که چند اسپرم و یا چند نوع اسپرم ایجاد میشود ،چون انواع اسپرمها بستگی به طرز قرارگیری تترادها در استوای متافاز 1
دارد .از طرفی هر اسپرماتوگونی ،طی تقسیم باز هم به اسپرماتوگونی تبدیل میشود و در نهایت به همین دلیل تعداد اسپرمها بسیار زیاد و میلیونی میباشد.

نکته
طی یک میوز و با فرض عدم تبادل قطعه بین کروماتیدها ،از هر

چهار اسپرم از دو نوع  Xو یا Yدار میآید (درستی ج).
اسپرماتوسیت اولیه
دو اسپرم از یک نوع میآید (درستی ب).
اسپرماتوسیت ثانویه
یک اسپرم از یک نوع میآید (درستی د).
اسپرماتید

هر یاخته

نوع تقسیم

تعداد اسپرم حاصل

انواع اسپرم حاصل

اسپرماتوگونی

میتوز

تعداد زیادی

انواع زیادی

اسپرماتوسیت اولیه

میوز 1

4

اسپرماتوسیت ثانویه

میوز 2

2

1

اسپرماتید

تمایز

1

1

2

در صورت کراسینگاوور

 4نوع اسپرم میدهد.

 32 29 Cغدد وزیکول سمینال ،غدۀ پروستات و غدد پیازی میزراهی ،غدد غیرجنسی هستند و در تولید مایع منی نقش دارند.
الف) درس�ت اس�ت .همۀ این غدههای برونریز از یاختههای بافت پوشش�ی (دارای غشای پایه) ساخته شدهاند و این یاختهها در تولید ترشحات این
غدد نقش دارند | .ب) درس�ت اس�ت .از آنجا که این غدهها ،نوعی غدۀ برونریز محس�وب میشوند ،در نتیجه تحت کنترل رشتههای عصبی خودمختاری قرار دارند که
از نخاع خارج میش�وند .این موضوع از ش�کل کتاب درس�ی نیز قابل برداشت است | .ج) درست اس�ت .مایع منی در انتقال اسپرمها به خارج بدن نقش دارد ،در نتیجه
هر یک از این غدهها نیز در انتقال اس�پرمها به خارج بدن نقش دارند | .د) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید غدۀ وزیکول سمینال با تولید و ترشح قند فروکتوز در تأمین انرژی
برای حرکت تاژک اسپرم نقش دارد ،در نتیجه در حرکت اسپرم در دستگاه تولیدمثلی زنان نیز نقش مهمی دارد.
 33 30 Aاندامک دوغشایی به صورت هسته و راکیزه در سر و تنۀ اسپرم وجود دارد که این قسمتها برخالف دم اسپرم ،فاقد وسیلۀ حرکتی یا تاژک میباشند.
گزینۀ ( :)1در مورد سر اسپرم که هسته و سیتوپالسم کم دارد ،رد میشود | .گزینۀ ( :)2ریبوزوم فعال در هر قسمتی از سیتوپالسم و درون میتوکندری وجود
دارد | .گزینۀ ( :)4دم اسپرم ،وسیلۀ حرکتی است که در بیشتر طول خود غشایی فسفولیپیدی دارد.
1

اجزای اسپرم

رس شامل :هسته با  23کروموزوم تککروماتیدی  +کمی سیتوپالسم شامل ریبوزوم  +آنزیمهای درون آکروزوم (کمک به لقاح و نفوذ اسپرم در اووسیت)
تولید  ATPبرای حرکت DNA ،حلقوی ،زنجیرۀ انتقال الکترون و ریبوزوم میباشد.
تنه شامل :میتوکندریهای زیاد و مقداری سیتوپالسم
حرکت اسپرم با مصرف ATPهایی که از قطعه میانی تأمین شده است.
دارای تاژک نیرومندی که غشادار است
دم
سیتوپالسم و ریبوزوم در هر قسمتی از اسپرم میتواند وجود داشته باشد.
 23 31 Bاووسیت ثانویه و نخستین جسم قطبی حاصل تقسیم میوز  1هستند و هر دو دارای یک جفت سانتریول هستند .این یاختهها هر دو بعد از لقاح توانایی تولید
تودۀ یاختهای را دارند (تودۀ یاختهای جنین انسان و تودۀ یاختهای بیشلک) .همچنین به علت تقسیم سیتوپالسم نابرابری که انجام میشود ،مقدار راکیزه در
این دو یاخته با هم متفاوت است.
 33 32 Cفقط مورد (ج) صحیح است .چون  FSHروی سرتولی و رشد فولیکول تخمدان در نیمۀ اول دورۀ جنسی مؤثر است.
مورد (الف) بهطور غیرمستقیم با ترشحات سرتولی و موارد (ب) و (د) نیز بهطور غیرمستقیم توسط ترشحات سرتولی و تستوسترون صورت میگیرد.

در متن سؤال به کلمۀ مستقیم در مورد نادرستی مورد (ب) دقت کنید.
 13 33 Bمنظور سؤال یاختۂ رستویل میباشد که فقط مورد (د) دربارۀ آن نادرست است .یاختههای سرتولی در دیوارۀ لولۀ اسپرمساز و در نزدیکی اسپرماتوگونیها قرار
دارند (درس�تی الف) و تحت تأثیر  FSHترش�حاتی برای تمایز همه مراحل اسپرمس�ازی را انجام میدهند به عالوه این یاختهها اتصال به یاختۀ دیگر ندارند ولی س�بب
پش�تیبانی و تغذیه یاختههای جنس�ی (اس��پرمها) میش�وند (نه یاختههای بینابینی)! (نادرستی د و درستی ب) .یاختههای س�رتولی همانند یاختههای دارینهای با
بیگانهخواری در دفاع غیراختصایص کمک میکنند (درستی ج).

 43 34 Bمنظور صورت سؤال ،اسپرمهایی است که درون اپیدیدیم بدن یک مرد سالم و بالغ یافت میشود .این اسپرمها در کیسۀ بیضه قرار دارند که خارج از حفرۀ
شکمی است و توسط صفاق پوشیده نشده است .دقت کنید این اسپرمها ممکن است تازه وارد اپیدیدیم شده باشند و در نتیجه هنوز قدرت حرکت تاژک خود را نداشته
باش�ند .همچنین دقت کنید که اس�پرمها تقس�یم نمیشوند ،در نتیجه سانتریولهای آنها رشتههای دوک تقسیم را سازماندهی نمیکنند .دقت کنید برخی اسپرمها فقط
کروموزوم جنسی  Xو برخی دیگر فقط کروموزوم جنسی  Yرا دارند .ژنهای تعیین جنسیت در انسان روی  Yقرار دارند.
 23 35 Cیاختههای سرتولی (بیاگنهخوار) نسبت به اسپرماتوسیت ثانویه ( nمضاعف) به اسپرماتوگونیها (زاینده) نزدیکتر میباشد.
گزینۀ ( :)1اسپرماتوس�یت اولی��ه ب�ا ق�درت ایج�اد ت�تراد نس�بت ب�ه اس�پرماتید (ب��ا کروم��وزوم تککروماتیدی) به الی�ه زاین�ده نزدیکتر میباش�د| .
گزینۀ ( :)3اسپرم با حالت کشیده نسبت به اسپرماتید تاژکدار از الیه زاینده دورتر است (چون هرچه مراحل اسپرمسازی به تولید اسپرم بالغ نزدیکتر میشود ،یاخته
از دیوارۀ لوله دورتر و در سمت مرکز لولۀ اسپرمساز قرار میگیرد) | .گزینۀ ( :)4اسپرماتید تمایز خود را بدون تقسیم و ایجاد دوک انجام میدهد .دقت کنید که یاختۀ بینابینی
در خارج لولههای اسپرمساز قرار دارند.

نکته

دیوارۀ لولۀ اسپرمساز

اسپرماتوگونی

اسپرماتوسیت اولیه

اسپرماتوسیت ثانویه

اسپرماتید

اسپرم (وسط لوله)

 13 36 Bدر این شکل (الف) هورمون ( ، LHب) هورمون  FSHو (ج) هورمون آزادکننده میباشد.
ال�ف) هورم�ون LH
روی غش�ای یاختهه�ای بینابینی لولههای اسپرمس�از ف�رد گیرن�ده دارد تا تولید
تستوسترون را تقویت کند (نادرستی گزینۀ (.))2
روی غش�ای هیپوفیز پیش�ین گیرنده دارد تا  FSHو  LHتولید ش�ود (نادرستی
ب) هورمون آزادکننده
گزینۀ (.))4
روی غشای یاختههای سرتولی گیرنده دارد.
ج) هورمون FSH
یاختۀ سرتولی
بیگانهخوار است و در تولید و تمایز اسپرمها نقش دارد.
هیپوتاالموس
هیپوفیز پیشین

مرکز تنظیم دمای بدن (نادرستی گزینۀ ())3
دارندۀ گیرندۀ فشار اسمزی
تولیدکنندۀ هورمونهای محرک
تولیدکنندۀ هورمونهای رشد و پروالکتین (درستی گزینۀ ())1

الیۀ زایندۀ لولۀ اسپرمساز

اسپرماتوگونی

 33 37 Bموارد (ج) و (د) صحیح میباش�ند .منظور س�ؤال اس�پرماتیدها میباش�ند که با توجه به شکل
مقابل ابتدا فاقد تاژک هستند .اسپرماتید برای تمایز ،ابتدا از هم جدا و سپس تاژکدار میشود .این یاختهها
دیگر تقس�یم نمیش�وند و قدرت لقاح هم ندارند بلکه در اثر ترشحات یاختۀ سرتولی تمایز مییابند و ضمن
حرکت غیرفعال به سمت وسط لولۀ اسپرمساز ،با تغییر شکل به صورت اسپرم تمایز یافته درمیآیند.
الف) نادرست است .طی تمایز اسپرماتیدها ،اولین مرحلۀ جدا شدن آنها از همدیگر میباشد| .
ب) نادرست است .اسپرماتید توانایی لقاح ندارد و یاختهای که متحرک میشود ،اسپرم است نه اسپرماتید| .
ج) درس�ت اس�ت .وقتی هستۀ اسپرماتیدها فش�رده میشود و کش�یدگی یاختۀ آنها ایجاد میشود به اسپرم
تمایز یافتهاند | .د) درست است .متن کتاب درسی این عبارت را نوشته است .دقت کنید که حرکت آنها در
پی تولید آنها و رانده شدن به وسط لوله میباشد نه اینکه خود اسپرماتید قدرت حرکت فعال داشته باشد.
ترتیب تمایز اسپرماتید به اسپرم:

 23 38 Aاس�پرمها هنگام عبور از میزراه ،با مایعاتی قلیایی مخلوط مىش�وند که از غدههاى برونریز پروس�تات و پیازی میزراهیها با مجاری مشخص ترشح مىشود.
بهجز بیضه ،سایر غدد دستگاه تولیدمثلى مرد ،برونریز هستند.
گزینۀ ( :)1اس�پرمبر س�بب ورود اس�پرمها به شکم میش�ود که در عبور خود مواد قندی را از وزیکول س�مینال دریافت میکند .وزیکول سمینال نیز برونریز
با مجرای مش�خص اس�ت | .گزینۀ ( :)3اس�پرمها از طریق مجرای اس�پرمبر از داخل پروستات رد میشوند نه از کنار آن! | گزینۀ ( :)4مایعات قلیایی از غدد زیر مثانه وارد
میزراه با حرکات کرمی میشوند.
 33 39 Bبه مجموع ترش�حات س�ه نوع غدۀ پروس�تات ،وزیکول س�مینال و پیازی میزراهی که اس�پرمها را از طریق میزراه به بیرون از بدن منتقل میکنند ،مایع منی
گفته میشود.
گزینۀ ( :)1حرکت اس�پرمها در اپیدیدیم ش�روع میشود | .گزینۀ ( :)2ترشحات قلیایی پروستات باعث افزایش  pHمایع منی میشود | .گزینۀ ( :)4ترشحات
روانکننده مربوط به غدد پیازی میزراهی است که اسپرمها با یاختههای این غدد در تماس نیستند.
 24 40 Cموارد (ج) و (د) درست هستند.
الف) نادرس�ت اس�ت .اس�پرمها در لولههای اسپرمس�از بیضه تولید میشوند نه در اپیدیدیم! | ب) نادرست است .ترش�حات پروستات قلیایی است و مواد
اسیدی مسیر اسپرم تا رسیدن به تخمک را خنثی میکنند | .ج) درست است .درون میتوکندری ،تولید انرژی زیستی یا  ، ATPنیازمند به وجود  O2کافی میباشد ولی
در سیتوپالس�م ،بدون  O2کافی نیز طی گلیکولیز ،مقداری  ATPایجاد میش�ود | .د) درس�ت اس�ت .اسپرمهای وارد ش�ده به اپیدیدیم قدرت حرکت ندارند ولی درون
اپیدیدیم پس از حداقل  18ساعت متحرک شده و سپس وارد مجرای اسپرمبر میشوند.

187

لثمدیلوت
188

متفه لصف

 44 41 Bدر ای�ن ش�کل (الف) کیس�ۀ آک�روزوم و حاوی آنزیمه�ای لقاحی( ،ب) هس�ته دارای  DNAو قند
پنجکربن�ی پنت�وز و آنزیمهای مورد نیاز( ،ج) مع�رف میتوکندری با  DNAحلقوی و ق�درت تولید  ATPبرای
فعالیت یاخته و (د) روی تاژک اسپرم غشایی حاوی فسفولیپیدها (بیشترین لیپید غشا) وجود دارد .دقت کنید
که در برونرانی نیاز مستقیم به  ATPوجود دارد که انرژی آن حاصل از عمل میتوکندری (ج) میباشد.
گزینۀ ( :)1آنزی�م در آکروزوم و هس�ته وج�ود دارد | .گزینۀ ( :)2نوکلئوتید در هر دو وجود دارد| .
گزینۀ ( :)3فسفولیپید غشا در هر دو وجود دارد.
همواره ساختار سهبعدی دارند.
همواره جایگاه فعال مکمل با پیشمادۀ خود دارند.
انرژی فعالسازی واکنشها را کاهش میدهند.
آنزیمها به هر صورت پروتئینی یا غیرپروتئینی ( )RNAکه باشند
در هر واکنش دستنخورده باقی میمانند.
سرعت واکنشها را به عنوان کاتالیزگر ،افزایش میدهند.
 34 42 Cموارد (ب) و (ج) نادرست تکمیل میکنند.
الف) درس�ت و (ب) نادرس�ت اس�ت .غدۀ پروس�تات میتواند ماده قلیایی برای خنثی کردن اس�ید سیستم تناس�لی مرد و زن را ترشح کند ولی غدد پیازی
میزراهی ماده روانکننده کمی برای خنثی کردن اس�ید ادرار میزراه مرد را ترش�ح میکند | .ج) نادرست است .وزیکول سمینال و پیازی میزراهی غددی برونریز میباشند
که به تعداد دو عدد در بدن هر مرد وجود دارد .هر غده پیازی میزراهی در زیر پروس�تات قرار دارد ولی وزیکول س�مینالها فروکتوز را به مجرای اس�پرمبر ترشح میکنند| .
د) درس�ت اس�ت .یکسان کردن مجاری میزراهی و اسپرمبر در پروس��تات صورت میگیرد ولی غددی که در مسیر مجاری اسپرمبر مادۀ انرژیزای قندی ترشح میکنند،
وزیکول سمینالها هستند.
 24 43 Bتنها مورد چهارم به درستی بیان شده است .منظور از صورت سؤال ،هر دو نوع یاختههای اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه است .اسپرماتوسیتهای اولیه و ثانویه
دارای کروموزومهای دوکروماتیدی بوده و به ترتیب دیپلوئید و هاپلوئید هس�تند .اسپرماتوس�یت اولیه با انجام تقسیم میوز  ،1یاختههای هاپلوئید اسپرماتوسیت ثانویه را
میس�ازد .اسپرماتوس�یت ثانویه نیز با انجام تقسیم میوز  ،2یاختههای اسپرماتید را میس�ازد که یاختههایی هاپلوئید با کروموزومهای تککروماتیدی هستند .جدا کردن
کروماتیدهای خواهری فقط در تقسیم میوز  2و در اسپرماتوسیتهای ثانویه دیده میشود .یاختههای اسپرماتوگونی (یاختههای الیۀ زاینده) سازندۀ اسپرماتوسیتهای
اولیه هستند.
 34 44 Aطی اسپرمسازی FSH ،روی غشای یاختههای سرتولی اثر میکنند و ترشحات این یاختهها روی تمایز مراحل اسپرمزایی مؤثرند.
گزینۀ ( :)1چهار اس�پرماتید محصول میوز  2هس�تند که در اثر تمایز به اس�پرم تبدیل میش�وند | .گزینۀ ( :)2در میوز مردان ،تقس�یم هسته و سیتوپالسم به
ً
صورت مس�اوی صورت میگیرد ،تعداد  DNAحاصل از یاختهها نیز تقریبا به مقدار مس�اوی میباش�د (فقط ممکن اس��ت تعداد راکیزه آنها کمی متفاوت باش��د)| .
گزینۀ ( :)4اس�پرماتید و اس�پرم چون دیگر وارد اینترفاز نمیشوند ،همواره دو سانتریول دارند ولی اسپرماتوسیتها ابتدا دو سانتریول دارند ولی وقتی وارد تقسیم میشوند،
دارای چهار سانتریول میشوند.
 34 45 Cدر لولۀ اسپرمساز یک فرد بالغ دو نوع اسپرماتوسیت وجود دارد:
الف) اسپرماتوسیت اولیه که یاخته  2nمضاعف است که میوز  1کرده و دو اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید مضاعف میسازند.
ب) اسپرماتوسیت ثانویه که یاخته  nمضاعف میباشد و با میوز  2به دو یاخته اسپرماتید هاپلوئید تککروماتیدی تبدیل میشوند.

درستی گزینۀ ()1

نکته

ژن ساخت هر مادهای در بدن در هر یاخته هستهداری وجود دارد (درستی گزینۀ ( ))2و هر دو نوع اسپرماتوسیت چون کروموزوم مضاعف دارند دارای دو کروماتید
و چهار رشته نوکلئوتیددار میباشند (درستی گزینۀ ( ))4ولی عمل تولید تتراد در پروفاز  1و فقط در اسپرماتوسیت اولیه رخ میدهد (دلیل نادرستی و انتخاب گزینۀ (.))3

 44 46 Bهر لولۀ پرپیچ و خم که در صورت س�ؤال مطرح ش�ده اس�ت ،در یک مرد جوان هم شامل لولههای اسرپمساز و هم شامل اپیدیدیم است .مرحلۀ دوم تنفس
یاختهای ،بخش هوازی و فعالیتهای درون میتوکندری است که با افزودن فسفات به  ADPسبب تولید  ATPمیشود .گزینههای ( )1و ( )2در مورد اپیدیدیم نادرست
اس�ت .تولید یاختههای هاپلوئید در لولههای اسپرمس�از و یاختههای بینابینی هم بین این لولهها هس�تند .گزینۀ ( )3در مورد هر دو نادرست است .در گلیکولیز که مرحلۀ
اول تنفس یاختهای است در هیچ جایی دو نوع گیرندۀ الکترون دیده نمیشود ،فقط  NAD +داریم که در مرحلۀ سوم به  H +و  NADHتبدیل میشود (البته سؤال
ترکیبی با فصل  5دوازدهم میباشد که در سال آینده میخوانید!).
4 47؟ این سؤال از نظر من نادرست است و پاسخ صحیح ندارد! منظور سؤال اسپرماتیدها هستند که طی فرایند تمایز و تبدیل شدن به اسپرم از همدیگر جدا میشوند.
گزینۀ ( :)1اس�پرماتید قدرت تقس�یم ندارد بلکه تمایز مییابد | .گزینۀ ( :)3اس�پرماتید قدرت تحرک ندارد | .گزینۀ ( :)4تمایز اس�پرم تحت تأثیر ترش�حات
کوتاهبرد یاختههای سرتولی میباشد.

نکته توضیح در مورد گزینۀ ( )2این سؤال:
دقت کنید عزیزان! این سؤال ترکیبی با فصل  3دوازدهم است .طراح گزینۀ ( )2را صحیح گرفته است و استدالل کرده که اسپرماتید هاپلوئید است و برای صفت مستقل
ً
از جنس یک الل دارد ولی این کامال نادرست است چون اگر صفت دارای چند جایگاه ژین باشد ،این یاخته برای آن صفت دارای چند ژن میباشد .دقت کنید که این یاخته
ً
برای هر جایگاه ژنی ،یک الل دارد و البته ژنهای مختلف در صفات چندجایگاهی با هم الل نیس�تند ولی به هر حال هرکدام یک الل بودهاند .مثال اگر صفتی مس�تقل از
جنس دارای سه جایگاه ژنی باشد ،اسپرماتید برای این صفت سه ژن و سه الل دارد .این سه ژن با هم الل نیستند ولی هرکدام با جایگاههای خود الل بودهاند.
نتیجه :این سؤال کنکور جواب درست ندارد!

 24 48 Aطبق جملۀ کتاب :وقتی اسپرمها لولههای اسپرمساز را ترک میکنند هنوز قادر به حرکت نیستند اما پس از مدتی که درون اپیدیدیم میمانند بالغ میشوند
و توانایی حرکتکردن را به دست میآورند .پس در اپیدیدیم هم اسپرم متحرک و هم اسپرم بیتحرک دیده میشود.
گزینۀ ( FSH :)1با اثر بر س�رتولی تمایز اس�پرم را در لولههای اسرپمس��از تحریک میکنند | .گزینۀ ( :)3در دیوارۀ لولههای اسپرمس�از هم اسپرماتوگونیها و
هم یاختههای سرتولی دیده میشوند که فقط اسپرماتوگونی توانایی انجام میوز دارد | .گزینۀ ( :)4ترشحات پروستات به خنثیکردن محیط اسیدی مسیر حرکت اسپرمها
کمک میکنند.
 14 49 Bلفظ لولههای پرپیچوخم ،هم شامل لولههای اسپرمساز و هم شامل اپیدیدیم میشود .فقط عبارت (ب) در مورد یاختههای این لولهها صحیح است.

الف) نادرست است .اپیدیدیم باعث تولید یاخت ۀ هاپلوئید نمیشود | .ب) درست است .ژنهای تعیینکنندۀ جنسیت در یاختههای هر دو نوع لوله وجود دارد| .

ج) نادرس�ت اس�ت .اپیدیدیم در مجاورت یاختههای بینابینی لولهها در بیضه برای تولید تستوس�ترون قرار ندارد | .د) نادرست است .اپیدیدیم با یاختههای هاپلوئید بالغ
و متحرک اسپرم تماس دارد ولی اسپرمها در لولههای اسپرمساز ،متحرک نیستند.

1
 11 1 Bمنظور سؤال کیسۂ بیضه میباشد و فقط مورد (ج) در مورد آن نادرست است .درون کیسۀ بیضه دو عدد بیضه به همراه دو تا مجرای اپیدیدیم وجود دارد.
ابتدای دو مجرای اسپرمبر نیز که به انتهای اپیدیدیم متصل میباشد درون کیسۀ بیضه و خارج از حفره شکمی میباشد .این دو مجرا در ادامه وارد حفره شکمی میشوند
تا در مسیر خود در کنار مثانه حاوی مایعی پر از فروکتوز شود .این مایع از غدد برونریز وزیکول مسینال به درون لوله اسپرمبر به وارد میشود.
(الف) در مجرای اپیدیدیم( ،ب) توسط یاختههای سرتولی بیضه برای تمایز اسپرمها و (د) توسط هورمون تستوسترون بیضه صورت میگیرد.
 42 2 Aدر شکل مقابل قسمت (الف) اپیدیدیم و قسمت (ب) لولههای اسپرمساز را نشان میدهد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .ه�ر دو ،دارای اس�پرمهای تککروماتی�دی حاص�ل می�وز 2
هس�تند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در بین این دو هورمون فقط  LHروی یاختههای سرتولی بخش
(ب) اثر دارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .اسپرمها از (ب) وارد (الف) شده و در قسمت (الف) یا همان
اپیدیدیم ،پس از مدتی بالغ میش�وند | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .هیچکدام در تولید هورمون جنسی
نقش�ی ندارند چون هورمون جنس�ی مردانه یا تستوس�ترون در یاختههای بینابینی لولههای اسپرمس�از
تولید میشوند که این یاختهها تحت تأثیر  LHقرار میگیرند.
B

نکته

33 3
مادۀ مترشحه از پروستات (متصل به زیر مثانه) و غدد پیازی میزراهی (زیر پروستات) هر دو قلیایی بوده و ترشحات خود را وارد میزراه میکنند (اسپرم از داخل

ً
پیازی میزراهی عبور نمیکند) .حتما میدانید که  pHمادۀ قلیایی باالی  7میباشد (میزراه در ابتدا و انتهای خود بنداره دارد).

گزینۀ ( :)1نادرست است .دقت شود که فقط مایع مترشحه از پروستات ،قدرت خنیث کردن اسیدیته دستگاه تناسیل زن (تا رسیدن به یاختۀ جنسی ماده)

را دارد و غدد پیازی میزراهی فقط اس�یدیته ادرار باقیمانده در میزراه مرد را خنثی میکنند (البته لفظ مایع روانکنندۀ مجرا برای ترش��حات پیازی میزراهی به اکر برده

شده است) | .گزینۀ ( :)2نادرست است .قند فروکتوز در ترشحات وزیکول سمینال وجود دارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .مجرای مشترک ادرار و اسپرم همان میزراه
است که ترشحات شیری پروستات و روانکنندۀ غدد پیازی میزراهی به آن وارد میشوند.
A

نکته

34 4

در مراحل اسپرمس�ازی ،یاختههای اس�پرماتوگونی ،اسپرماتوس�یت اولیه ،اسپرماتوس�یت ثانویه ،اس�پرماتید و اس�پرم دیده میش�وند که تمایز آنها توس�ط ترشحات
یاختههای دیگری به نام رستویل صورت میگیرد .سرتولیها در دیوارۀ لولههای اسپرمساز در کنار اسپرماتوگونیها قرار دارند.
گزینۀ ( :)1طی اسپرمسازی ،اولین یاخته تاژکدار همان اسرپماتیدها میباشند که محصول میوز  2اسپرماتوسیتهای ثانویه هستند | .گزینۀ ( :)2یاختههای
زاین�ده هم�ان اس�پرماتوگوینها هس�تند ک�ه همگی میت��وز میکنند | .گزینۀ ( :)4تغییر در سیتوپالس�م و ش�کل یاختههای مراحل اسپرمس�ازی بعد از پای�ان میوز  2و در
تبدیل و تمایز اس�پرماتید به اس�پرم صورت میگیرد .طی این مرحله بدون تش�کیل کمربند انقباضی و تقس�یم سیتوپالسم ،اس�پرماتید مقدار زیادی از سیتوپالسم خود را
از دست میدهد.

 25 5 Bبهطور معمول ،در یاختههای این مسیر هر چه تعداد کروموزومهای یاختهای کمتر باشد تعداد نوکلئوتیدهای  DNAآن نیز کمتر میباشد .از طرفی یاختهای
که محصول میوز  2باش�د چون حاوی کروموزومهای تککروماتیدی اس�ت ،نوکلئوتیدهای کمتری هم دارد .پس تخمک ،اسپرماتید و دومین گویچههای قطبی میتوانند
کمترین تعداد نوکلتوئید را داشته باشند .دقت کنید که تا حاال گزینۀ ( )2و ( )4میتواند جواب باشد ولی چون اسپرم یمتواند حاوی کروموزوم کوچک  Yباشد پس تعداد
نوکلئوتید آن میتواند کمتر از تخمک باشد که همواره حاوی کروموزوم  Xاست.
 16 6 Bهمۀ موارد بهجز (ج) نادرست تکمیل میکنند.
الف و د) نادرس�ت اس�ت .در ش�کل میبینید که هورمون تستوس�ترون با روش بازخورد
منفی روی هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین اثر میگذارد.
ب) نادرست است FSH .روی سطح یاختههای سرتولی گیرنده دارد و بر فعالیت آن مؤثر است.
ج) درس�ت اس�ت .هورم�ون  LHروی یاختههای بینابین لولههای اسپرمس�از مؤثر اس�ت نه خود لوله
اسپرمساز بیضه!!

189

لثمدیلوت
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 37 7 Aهورمونهای جنسی افراد عالوه بر بیضه و تخمدان در بخش قرشی غده فوقکلیه نیز ترشح میشوند ولی همگی تحت کنترل هورمون آزادکننده هیپوتاالموسی
میباشد (نادرستی گزینۀ ( )3و درستی گزینۀ (.))4

متفه لصف

نکته

تستوسترون همانند هورمون رشد در رشد استخوانهای اندامهای مختلف بدن و ماهیچهها مؤثر است (درستی گزینۀ (.))1
 FSHسبب میشود که روزانه و بدون بازخوردی مقدار زیادی اسپرم تولید شود (درستی گزینۀ (.))2

نکته کیس�ۀ بیضه ،یاختههای س�رتولی و هورمون تستوس�ترون در تمایز اسپرمها مؤثرند که یاختۀ تولیدکنندۀ هورمون تستوس�ترون ،همان بینابینیها هستند که برای LH
گیرنده دارند (درستی گزینۀ (.))4
 38 8 Aوزیکول سمینال قند فروکتوز الزم برای انرژیزایی مورد نیاز حرکت و فعالیت اسپرمها را فراهم میکند.
گزینۀ ( :)1در مورد فعالیت اپیدیدیم اس�ت | .گزینۀ ( :)2تولید اس�پرم ربطی به وزیکول س�مینال ندارد | .گزینۀ ( :)4ترش�حات پروس�تات و پیازی میزراهی
مخصوص خنثی کردن محیط اسیدی مسیر اسپرم میباشد.
 39 9 Cعبارتهای اول ،دوم و سوم درست هستند.
اسپرماتوسیتهای موجود در لولۀ اسپرمساز دو نوع هستند اسپرماتوسیت اولیه با  2nمضاعف و دارای ژنهای تاژکساز و اسپرماتوسیتهای ثانویه با  nمضاعف و ژن
تاژکساز است (درستی عبارات اول و دوم) که هر دو در اثر میوز  1و  ،2یاختههای هاپلوئید میسازند (درستی عبارت سوم).

نکته

ساختار چهارکروماتیدی با تشکیل تتراد فقط در میوز  1و عمل اسپرماتوسیت اولیه ایجاد میشود (نادرستی عبارت چهارم).

 21 10 Cمنظور صورت س�ؤال یاختههای بینابیین اس�ت .این یاختهها هورمون تستوس�ترون ترش�ح میکنند که ترشح آن طی س�ازوکار بازخورد منفی با هورمون LH
تنظیم میشود.
گزینۀ ( :)1یاختههای بینابینی در بین لولههای اسپرمس�از قرار دارند ،نه در دیوارۀ لولههای اسپرمس�از | .گزینۀ ( :)3فعالیت این یاختهها تحت تأثیر مس�تقیم
هورمون  LHقرار میگیرد | .گزینۀ ( :)4یاختههای سرتولی ،بزرگترین یاختههای دیوارۀ لولههای اسپرمساز هستند.
 15 50 Bمنظور س�ؤال ،تخمدان اس�ت که توس�ط طنابی به رحم کیسهمانند و گالبیمانند متصل اس�ت که فقط در مورد (ب) ،تخمدان و هورمونهای آن نقش ندارد
چون انتقال یاخته جنسی از لوله رحم به رحم توسط مژکها ،زوائد و انقباض ماهیچه صاف لوله رحم رخ میدهد.
ال�ف) می�وز  1در تخم�دان صورت میگیرد | .ب) بخش ش�یپورمانند در لولۀ فالوپ اس�ت | .ج) تنظیم  FSHو  LHتوس�ط بازخورد هورمونهای جنس�ی
تخمدانی صورت میگیرد | .د) تخمدان با ترشح پروژسترون در حفظ جنین تا تولید جفت نقش دارد | .ه) هورمونهای تخمدانی در تغییرات جدار رحم مؤثر هستند.
 15 51 Aفقط مورد (ب) صحیح است .مایع قلیایی پروستات با خنثی کردن اسید مسیر اسپرم تا رسیدن به تخمک در ایجاد شرایط الزم برای لقاح یاختههای جنسی
مؤثر است .در مورد (الف) دقت کنید که اسپرمها وارد تخمدان (غدۀ جنسی زنانه) نمیشوند (ترشحات دستاگه تناسلی مرد در ورود اسپرمها به رحم و لولۀ رحم نقش
دارند) .عبارات (ج) و (د) نیز ربطی به فعالیت اجزا و محصوالت دستگاه تناسلی مردان ندارد.
 45 52 Aبخش انگشتمانند در انتهای لولۀ رحم و بخش گالبیمانند نیز رحم میباشد.

نکته

اووسیت ثانویۀ آزاد شده از تخمدان که به لولۀ فالوپ میرسد 3 ،تا  4روز در طول این لوله با حرکات مژکها و زائدهها به سمت رحم میرود و طی  1تا  2روز قدرت
بارور شدن و تکمیل میوز  2را در لولۀ فالوپ دارد ولی پس از سه تا چهار روز اگر لقاح نکرده باشد از بین میرود حال دیگر لولۀ فالوپ را طی کرده و به رحم رسیده است.
گزینۀ ( :)1رحم مژک و تخمک زنده با قدرت باروری ندارد | .گزینۀ ( :)2دقت کنید که رحم و لولههای رحم (فالوپ) هر دو ماهیچه صاف با انقباض کند
و طوالنی دارند و داش�تن تارهای تند و کند مربوط به ماهیچههای اس�کلتی میباش�د | .گزینۀ ( :)3اگر لقاح صورت گیرد ،یاختۀ تخم در لولۀ فالوپ میتوز میکند و جنین
به رحم میرسد.

 15 53 Aدر این ش�کل (الف) باالی رحم و (ب) واژن و (ج) تخمدان و (د) لولۀ فالوپ اس�ت که در قسمت رحم
برخالف لولۀ فالوپ مژک وجود ندارد.
گزینۀ ( :)2میتوز در همۀ یاختههای این ش�کل صورت میگیرد چون یاختههای ماهیچه صاف یا بافت
پوشش�ی ای�ن قس�متها بعد از تولد میتوز میکن�د | .گزینۀ ( :)3مراحل می�وز  1در تخم�دان (ج) و میوز  2در لولۀ
فالوپ (د) صورت میگیرد که چون ش�روع میوز از دوران جنینی بوده اس�ت پس در هر دو مورد ادامه یافته است| .
گزینۀ ( :)4دقت کنید که هر دو قس�مت (الف) و (ب) به گردن رحم متصل میباش�ند ولی تخمدان از طریق طنابی
به بخش پهن باالی رحم متصل است.
 35 54 Bدو لولۂ فالوپ از دو طرف به بخش پهن باالی رحم متصل میباشد .دقت کنید که در سؤال بخش اصلی گفته است و نباید به طناب ماهیچهای پیوندی توجه
کنید .برای لقاح ،اسپرم و تخمک در خالف جهت هم حرکت کرده تا در وسط لولۀ رحم به هم برسند (نادرستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .تع�داد لولهه�ای فال�وپ و اس�تخوانهای رکاب�ی گ�وش ،دو ع�دد اس�ت (ه��ر گ��وش ی��ک اس��تخوان راکب��ی دارد)| .
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .بافت پوشش�ی در لولۀ فالوپ و مجرای تنفس�ی مژهدار میباش�د | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .ماهیچۀ لولههای فالوپ ،از نوع صاف و دارای
یاختههای تکهستهای است که انقباض آن توسط اعصاب خودمختار تحریک و تنظیم میشود.

( 35 55 Cالف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.
عبارت مورد نظر اندرس��ت اس�ت چون پس از تولد تعداد زیادی از فولیکولها از بین میروند (نه پس از بلوغ!) .پس باید بگردیم و ببینیم چند عبارت
غلط میتونیم پیدا کنیم.
الف) نادرس�ت اس�ت .دقت ش�ود که تعداد اووس�یتهای اولیۀ (ن��ه اووگونی!) یک دخت�ر در دوران جنینی حدود دو میلیون ب�وده که با تعداد تقریب�ی نفرونها برابر
اس�ت( .هم یادت باش��ه دختر که به دنیا اومد ،اووگونی نداره و هم برو فصل  5دهم رو دید بزن!!) .البته یادت باش�ه که دختر س�الم دو تا کلیه و دو تا تخمدان داره!!! |
ب) درس�ت اس�ت .ه�ر دخت�ر در ابتدای تول�د مت��ام فولیکولهای خود را به ص�ورت اووس��یتهای اولیه متوقف ش�ده در پروفاز می�وز  1دارد که ح�اوی کروموزومهای
دوکروماتیدی میباشند | .ج) نادرست است .تخمدانها یا همان غدد جنسی زن درون محوطۀ شکم قرار دارند و به کمک طنایب اب دو نوع ابفت اصیل پیوندی و ماهیچهای
به دیوارۀ خارجی ابالی بخش هپن رحم متصل میباشند (نه بخش باریک یا گردن رحم!) | .د) نادرست است .دقت شود که در دوران باروری و قاعدگی زنان فقط الیۀ
داخلی یا آندومتر رحم که بافت پوششی دارد ،دچار تغییراتی میشود (نه همۀ الیههای تشکیل دهندۀ جدار رحم!).
 25 56 Cموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
ً
الف) نادرست است .معموال در زنان ،هر ماه یک تخمدان فعال است و یک فولیکول آن که رشد بیشتری کرد ،تقسیم خود را ادامه میدهد تا در پایان میوز ،1
ً
یک اووس�یت ثانویه آزاد کند ولی دقت کنید که در عبارت گفته یک یاخته هاپلوئید!! که این نادرس�ت اس�ت چون عالوه بر اووس�یت ثانویه که هاپلوئید اس�ت ،قطعا یک
گویچ�ۀ قطب�ی هاپلوئید نیز تولید میکند | .ب) درس�ت اس�ت .پس از تولد ،تع�داد فولیکولهای تخمدان زن�ان افزایش نمییابد ولی به دالیل نامعلوم�ی تعداد زیادی از
آنها به همراه اووس�یت اولیه از بین میروند .از طرفی پس از بلوغ نیز تا یائس�گی با هر دورۀ جنس�ی ،یک اووس�یت اولیه به نوع ثانویه تبدیل میشود | .ج) درست است.
اووس�یت ثانوی�ه ،تخم�ک و گویچههای قطب�ی همگی در حالت طبیعی  23کروم�وزوم دارند که یک کروموزوم جنس�ی  Xو  22کروموزوم غیرجنس�ی غیرهمتا دارند ولی
اووس�یت و اسپرماتوس�یت اولیه  46کروموزوم دارد .دقت کنید که همۀ این یاختهها دارای  22نوع کروموزوم غیرجنس�ی میباشند (چون باید به لکمۀ نوع دقت کنید و هر
دو کروم��وزوم همت��ا را یک نوع از نظر اندازه در نظر بگیرید) | .د) نادرس�ت اس�ت .یاختۀ درونریز ،در بیضه و تخمدان وجود دارد ول�ی لولۀ پر پیچ و خم در تخمدان برخالف
بیضه (لولههای اسپرمس��از) وجود ندارد | .ه) نادرس�ت اس�ت .تقس�یم میوز اووس�یتهای اولیه (نه میتوز) جنین در مرحله پروفاز  1که دوکها تش�کیل ش�دهاند
متوقف میشود (میتوز متوقف نمیشود).
 25 57 Cموارد (ب) و (د) نادرست میباشند.
جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،در اووسیت ثانویه و در مرحلۀ آنافاز  2درون لولۀ رحم صورت میگیرد .البته الزم به توجه است که میوز  2و اعمال آن ،فقط در اثر
برخورد اسپرم به اووسیت ثانویه صورت گرفته است.
ً
نکته در این سؤاالت ،مهم تشخیص درست شما در مورد ابهام موجود در متن سؤال است .مثال در این سؤال باید تشخیص دهید که در مورد «لولۀ رحم» پرسیده است.
اگر این مرحله را پشت سر بگذارید 70 ،درصد راه قبولی را طی کردهاید.
الف) درست است .لوله رحم (فالوپ) در طول خود دارای یاختههای مژکدار در الیه پوششی میباشد | .ب) نادرست است .آزاد شدن یاخته درون فولیکولی،
در تخمدان صورت میگیرد نه لوله رحم!! | ج) درست است .انتهای لوله فالوپ (لوله رحم) که به سمت تخمدان قرار دارد حاوی شیپور و زوائد انگشتمانند میباشد| .
د) نادرست است .لوله رحم به بخش پهن باالی رحم متصل میشود و بخش پایین رحم که باریکتر است و گردن رحم نام دارد به واژن باز میشود.
 35 58 Bتخمدانها (غدد جنسی) توسط طنابی پیوندی ماهیچهای به دیواره خارجی رحم (بخش الگبیشلک) متصل میشوند .موارد (الف)( ،ب) و (ج) دربارۀ
یاختههای این طناب نادرست میباشند .موارد (الف) و (ج) از ویژگیهای بافت پیوندی است و مورد (ب) ویژگی هر یاختۀ جانوری است که برای تقسیم سیتوپالسم خود
کمربند یا حلقۀ انقباضی از جنس اکتین و میوزین میسازند .مورد (د) نادرست است چون قدرت انتقال پیام عصبی در ماهیچه صاف این طناب و بافت پیوندی آن وجود
ندارد (انتقال پیام عصبی ویژۀ یاختههای عصبی در محل سیناپس میباشد).
 45 59 Bغدد جنسی همان بیضهها و تخمدانها هستند که دارای گیرندههای اختصایص برای هورمونهای محرک جنسی  FSHو  LHمیباشند که این هورمونها از
هیپوفیز پیشین مغزی ترشح میشوند.
گزینۀ ( :)1تخمدان در مجاور لوله تناسلی عبور دهندۀ یاختۀ جنسی به نام لوله رحم قرار دارد و بیضه نیز در کنار اپیدیدیم میباشد | .گزینۀ ( :)2کل مراحل
می�وز  1و  2م�ردان در بیضهه�ا ص�ورت میگیرد ولی در تخمدان زنان فقط مراحل میوز  1رخ میدهد | .گزینۀ ( :)3در بیضه و تخمدان یاختههای بس�یار زیادی با توانایی
میوز وجود دارند که طی آنافاز میوز  ،1دو کروموزوم همتا را از هم جدا میکنند.
 36 60 Bاووس�یت ثانویه (یاخته ش��روعکننده لقاح زنان) محصول میوز  1میباش�د که حاوی کروموزوم مضاعف با دو نیمۀ کروماتید خواهری مش�ابه میباش�د ولی
اسپرم (یاخته شروعکننده لقاح در مردان) محصول میوز  2بوده و حاوی کروموزوم تککروماتیدی میباشد.
گزینۀ ( :)1هر دو یاخته حاوی میتوکندری با توانایی ATPسازی میباشند | .گزینۀ ( :)2اگر اسپرم حاوی  Xباشد همانند تخمک و اووسیت ،ژنهای مشابهی
دارد ( 22کروموزوم غیرجنسی و یک کروموزوم جنسی  Xدارند).
توجه :ممکن اس��ت فکر کنید که اووس��یت کروموزوم مضاعف دارد و از هر جایگاه دو ژن دارد ولی اس��پرم تککروماتیدی است .دقت کنید که دو ژن یک کروموزوم

مضاعف قطع ًا دستورالعمل یکسان دارند و یک نوع ژن به حساب میآیند.

گزینۀ ( :)4چون اووس�یت ثانویه کروموزوم مضاعف دارد هر کروموزوم آن  2مولکول  DNAو  4رش�ته پلینوکلئوتیدی دارد .ولی اس�پرمها تککروماتیدی هس�تند و یک
مولکول  DNAو دو رشتۀ پلینوکلئوتیدی دارند.
 16 61 Bفقط مورد (د) نادرست است .یاختههای فولیکولی اطراف اووسیت ،همان یاختههای  46کروموزومی پیکری هستند که وظیفه محافظت و تغذیه برای اووسیت
دارند (درس�تی الف) .مقداری از این یاختهها تا لوله رحم نیز به همراه اووس�یت میباش�ند و نقش تغذیهای دارند (نادرستی د) .این یاختهها  44کروموزوم غیرجنسی دارند
که دو به دو با هم همتا میباشند پس  22نوع کروموزوم غیرجنسی و یک نوع کروموزوم جنسی  Xدارند (درستی ب) .یاختههای پیکری اطراف اووسیت ،درونریز میباشند
و محصول خود یعنی هورمون اسرتوژن را وارد خون میکنند .پس مجرای مخصوصی برای ترشح فراورده خود ندارند بلکه آن را وارد خون میکنند (درستی ج).
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 16 62 Aهورمون استروژن در نیمه اول دوره جنسی از فولیکول در حال رشد تخمدان ولی در نیمه دوم از جسم زرد ترشح میشود.
گزینۀ ( :)2فولیکول بالغ مربوط به وس�ط دوره جنس�ی در نیمه فولیکولی میباش�د که هورمون استروژن میس�ازند | .گزینۀ ( :)3استروژن هورمونی است که
در نیمه اول و دوم دوره جنس�ی به ترتیب توس�ط فولیکول و جس�م زرد ترشح میش�ود | .گزینۀ ( :)4تولید همزمان استروژن و پروژسترون توسط جسم زرد و در نیمه دوم
دوره جنسی رخ میدهد (نه هفتۀ دوم!).

متفه لصف

 16 63 Aدر ش�کل مورد نظر( ،الف) اووگونیها میباش�ند که بهطور معمول  46کروموزومی هستند و فقط در دوران جنینی
وجود داشته و قدرت تقسیم میتوز دارند( .ب) معرف اووسیتهای اولیه است که از دوران جنینی تا یائسگی در حدود  50سال
در ب�دن خانمه�ا وجود داش�ته و ب�از هم  46کروموزوم داش�ته ولی توانایی می��وز دارند( .ج) معرف اووس�یتهای ثانویه با 23
کروموزوم مضاعف است که محصول میوز  1بوده و فقط چند روز زندگی میکند و سپس یا میمیرد و یا تقسیم میوز  2را انجام
میدهد( .د) تخم لقاح یافته میباشد که  46کروموزوم دارد و به یک فرد بالغ تبدیل میشود (به لکمۀ لقاح دقت کنید که معرف
 46کروموزومی شدن (د) میباشد).
 16 64 Cموارد (ب) و (ج) نادرست نمیباشند (درست میباشند).
ً
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .زن س�الم ،در ه�ر ماه معموال یک اووس��یت اثنویه در زنان آزاد میش�ود که اگر با اس�پرم برخ�ورد کند ،به تخمک یا یاختۀ جنس�ی
ماده تبدیل میش�ود | .ب) درس�ت اس�ت .تخمک از تقس�یم سیتوپالس�م اووس�یت ثانویه ولی اس�پرم از تمایز اس�پرماتید و بدون ایجاد حلقۀ انقباضی تولید میش�ود| .
ج) درس�ت اس�ت .هر یاختۀ جانوری که قدرت تقس�یم سیتوپالس�م دارد ،حلقۀ انقباضی از جنس اکتین و میوزین طی تقس�یم سیتوپالس�م خود تولید میکند .یاختههای
ماهیچهای هم برخی برای تقسیم ولی همگی برای انقباض در ساختمان خود اکتین و میوزین دارند.
 26 65 Aفولیکولهای تخمدان مجموعه یک اووسیت اولیه به همراه تعدادی یاخته پیکری در اطراف آن میباشند .در فولیکول ،یاخته مرکزی قدرت میوز و یاختههای
پیکری اطراف قدرت میتوز و تولید هورمون استروژن دارند.
گزینههای ( )1و ( :)3فولیکول ،تعدادی یاخته میباش�د | .گزینۀ ( :)4پس از تخمکگذاری ،یاختههای اطراف فولیکول بدون اووس�یت ،تش�کیل جسم زرد را
میدهند که یاختههای آن قدرت تولید هورمونهای استروژن و پروژسترون دارند.
 26 66 Bفقط مورد (الف) صحیح میباشد.
ال�ف) درس�ت اس�ت .انقب�اض ماهیچهه�ای ص�اف (فاق��د تارچ��ه) لول�ۀ فال�وپ س�بب حرک�ت اووس�یت در لول�ۀ رح�م ب�ه س�مت رح�م میش�ود| .
ب و ج) نادرست است .زوائد انگشتمانند در قسمت شیپورمانند و مژک در طول لولۀ فالوپ لولۀ رحم وجود دارد که سبب حرکت اووسیت به سمت رحم میشود .ضمن
اینکه زائدههای انگشتی فقط در انتهای لولۀ فالوپ در سمت تخمدان است نه در طول آن!
در مورد (ج) دقت کنید که اووسیت وارد لولۀ رحم میشود نه تخمک!
 46 67 Aفولیکول بالغ در حقیقت فولیکولی است که اووسیت درون آن میوز  1را تمام کرده است (نادرستی گزینۀ ( ))1و درون آن اووسیت ثانویه و گویچه قطبی اول
تش�کیل ش�ده اس�ت (درستی گزینۀ ( .))4این فولیکول با خودتنظیمی (بازخورد) مثبت و تحت تأثیر افزایش ناگهانی  ، LHاووسیت ثانویه خود را به محوطۀ شکمی آزاد
میکند (نادرستی گزینۀ ( ))2و در آخر دقت کنید که پس از اپریگ فولیکول و آزاد شدن اووسیت ثانویه ،به باقیمانده فولیکول ،جسم زرد میگویند.
 26 68 Aدر زنان ،تخمک یا یاختۀ جنس�ی ماده در لوله رحم (بخش دارای مژک ،ماهیچۀ صاف و بخش انگش��تمانند) ولی اووس�یت ثانویه در تخمدان تش�کیل
میش�ود .از طرف�ی میدانی�د ک�ه در بدن زنان یک رحم ،دو لول�ه رحم و دو تا تخمدان وجود دارد .هر ف�رد یک غدۀ اپیفیز (تولیدکنندۀ مالتونی��ن) و دو غدۀ فوقکلیه
(تولیدکنندۀ آلدوسترون) دارد ولی هر عصب نخاعی او دارای دو ریشه میباشد ،یک ریشه شکمی حرکتی و یک ریشه پشتی حسی.
بخش دوم گزینۀ ( )4در مورد تاالموس است که دو عدد میباشد.
 46 69 Aبخش انتهای لوله رحم در سمت تخمدان ،شیپورمانند میباشد ولی این بخش و سایر قسمتهای لوله رحم الیه داخلی پوششی مژکدار دارد.
گزینۀ ( :)1بخش ش�یپورمانند لوله رحم در س�مت تخمدان قرار دارد نه رحم کیس�همانند! | گزینۀ ( :)2محل تولید یاختۀ جنسی ماده و تخم در قسمتی از لوله
اووسیت درون لوله رحم ،از تخمدان به سمت رحم هدایت میشود.
رحم است که به سمت تخمدان قرار دارد نه رحم که گالبیشکل است! | گزینۀ (:)3
ِ

 37 70 Aمنظور س�ؤال عادت ماهیانه یا قاعدگی اس�ت که در هفت روز اول دوره س�بب ریزش جدار رحم میشود .در این روزها یکی از فولیکولهای درون یک تخمدان
در حال رشد و انجام مراحل میوز  1میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .رشد فولیکول از همان روز  1دوره و همزمان با قاعدگی آغاز میشود | .گزینۀ ( :)2نادرست است .در نیمۀ دوم دورۀ جنسی جسم
زرد تشکیل میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .باال رفتن  LHو حداکثر مقدار آن در وسط دوره و روز  14یعنی روز تخمکگذاری است.
 27 71 Bموارد (الف) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند .تولید سه نوع هورمون جنسی در قشر غدۀ فوقکلیه هر جنس به مقدار کمی صورت میگیرد.
تستوسترون
محل تولید

در مردان
در زنان

استروژن و پروژسترون

نکته

خارج از حفره شکمی هستند و مقدار زیادی تستوسترون از بعد از بلوغ تولید میکنند (درستی ب).
بیضهها
درون محوطه شکمی
قشر هر غدۀ فوق کلیه

قشر هر غدۀ فوق کلیه

درون محوطه شکمی
درون محوطه شکمی (نادرستی الف)

در مردان

قشر هر غدۀ فوق کلیه

در زنان

قشر هر غدۀ فوق کلیه
درون محوطه شکمی
درون محوطه شکمی
تخمدانها

دقت کنید که غدۀ فوق کلیه دو نوع هورمون جنسی زنانه و یک نوع هورمون جنسی مردانه در هر مرد یا زن ترشح میکند (درستی ج).

نکته هورمون جنسی مردانه ،فقط تستوسترون است ولی در مردان سه نوع هورمون جنسی تولید میشود که یکی هورمون مردانه تستوسترون و دوتا هورمون زنانۀ استروژن
و پروژسترون میباشد (نادرستی د).

 37 72 Aموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت میباش�ند .همانطور که در ش�کل مقابل میبینید ،بخش باریک یا گردن
رحم حد فاصل واژن و بخش پهن باالی رحم میباشد (درستی ب).

نکته

واژن

بخش نزدیک به سطح بدن در زنان میباشد.
به گردن رحم (باریک رحم) متصل است.
محل ورود اسپرم ،خروج خون قاعدگی و خروج جنین در زایمان طبیعی میباشد.

الف) واژن از یک طرف به سطح خارجی بدن و از یک طرف به گردن رحم متصل است | .ج) لوله رحم از یک طرف به بخش پهن باالی رحم متصل است
و از یک طرف به سمت تخمدان میباشد ولی به واژن اتصالی ندارد | .د) رابط پیوندی ماهیچهای ،بین تخمدان (محل تولید اووسیت ثانویه) و رحم وجود دارد ولی با لولۀ
رحم که محل برخورد اووسیت ثانویه و اسپرم برای شروع لقاح است ،اتصالی ندارد.
 47 73 Bفقط مورد (د) در تخمدان که محل بالغ شدن فولیکول جنسی است ،انجام نمیشود .دو برابر شدن تعداد سانترومرها در آنافاز میوز  2رخ میدهد که این عمل در
لوله رحم صورت میگیرد نه تخمدان! (نادرستی د) ولی مراحل میوز  1مثل پروفاز ( 1عبارت الف) ،آنافاز ( 1عبارت ب) و تلوفاز ( 1عبارت ج) در تخمدان صورت میگیرد.

نکته دو دس�تورالعمل مختلف یک جایگاه ژنی میتواند در دو کروموزوم همتا باش�د که در آنافاز  1میوز از هم جدا میش�وند .دقت کنید که در آنافاز  ،2دو دس�تورالعمل
مشابه از دو کروماتید خواهری از هم جدا میشوند.

شیپورمانند لولۀ رحم ،سبب هدایت اووسیت آزاد شده از تخمدان به ابتدای لوله رحم میشود ولی مژکهای موجود
 17 74 Aدقت کنید که زوائد انگشتمانند و بخش
ِ
در طول لوله فالوپ و انقباض ماهیچههای صاف ،سبب راندن اووسیت به سمت رحم میشود.
گزینۀ ( :)2در یاختۀ یقهدار اسفنج ،تاژک وجود دارد نه مژک!! | گزینۀ ( :)3زوائد انگشتمانند و بخش شیپوری فقط در گرفتن اووسیت آزاد شده از تخمدان
مؤثرند ولی در طول لولۀ رحم وجود ندارند | .گزینۀ ( :)4ماهیچهها برای انقباض یافتن نیاز به تحریک عصبی و انتقال دهندۀ عصبی دارند ولی برای به استراحت درآمدن
نیازی به انتقال پیام عصبی مهاری در محل سیناپس خود ندارند.
 37 75 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد واژن که محل خروج خون قاعدگی است ،نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که واژن به قس�مت باریک یعنی گردن رحم متصل اس�ت ولی جزء رحم نمیباش�د | .ب) نادرست است .واژن قستی در
زیر گردن رحم میباش�د که در زایمان طبیعی (نه هر زایمانی) نوزاد از آن خارج میش�ود | .ج) درس�ت است .گردن رحم به واژن باز میشود | .د) نادرست است .واژن
آندومتر ندارد چون آندومتر بخش داخیل رحم میباشد که یاختههای پوششی کنده شده آن به همراه مویرگهای پاره شده به عنوان خون قاعدگی از واژن خارج میشود.
 27 76 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .اووسیت ثانویه حاصل از میوز  1به همراه گویچۀ اول و تعدادی یاختۀ پیکری با حرکت زوائد انگشتمانند موجود در ابتدای لوله رحم
وارد لوله فالوپ (لولۀ رحم) میش�ود (نه خود رحم!!) | .ب) درس�ت اس�ت .برخورد اسپرم به غشای اووس�یت ثانویه سبب تحریک میوز  2برای تخمکزایی در لوله
رحم میش�ود که برای ورود به میوز  2ابتدا س�انتریولهای این اووس�یت دو برابر میشوند | .ج) درست است .تقسیم میوز 2ای که گویچۀ قطبی اول انجام میدهد ،به دو
گویچه قطبی کوچک هماندازه تبدیل میش�ود و حلقه یا کمربند انقباضی آن برخالف اووس�یت ثانویه در مرکز یاخته تش�کیل میش�ود .این کمربند در اووس�یت ثانویه به
دلیل تقسیم سیتوپالسم نامساوی ،در وسط یاخته تشکیل نمیشود | .د) درست است .میوز  2فقط در صورتی انجام میشود که اسپرم به اووسیت ثانویه برخورد کند .در
ً
حالی که در طول زندگی یک زن ،معموال فقط به تعداد فرزندان وی اووسیت میوز  2انجام میدهد.
 37 77 Aهر گویچۀ قطبی اول همانند یکی از سه گویچۀ قطبی دوم در اثر تقسیم سیتوپالسم نامساوی ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1گویچ�ه قطب�ی دوم در برخ�ی مواق�ع ممکن اس�ت با اس�پرم لق�اح کند و توده یاختهای بیش�کلی بس�ازد که پ�س از مدتی از بدن دفع میش�ود
(دقت کنید که ترکیب هستهها فقط بین گویچۀ دوم یا تخمک با اسپرمها صورت میگیرد .یعنی هستۀ اووسیت ثانویه و گویچۀ اول هیچاگه با هستۀ اسپرم ترکیب نمیشود)| .
گزینۀ ( :)2در برخی مواقع لقاح با گویچۀ دوم انجام میشود | .گزینۀ ( :)4هر دو نوع گویچه از بدن خارج میشوند.
47 78 C

نکته

در زنان باردار ،پروژس�ترون ترش�ح ش�ده از جسم زرد و جفت ،سبب میش�ود که مقدار هورمونهای  FSHو  LHدر دوران بارداری پایین باشند تا فولیکول دیگری در
تخمدان رشد نکند و تخمکگذاری جدیدی رخ ندهد .این هورمون در  14روز اول دوره جنسی از فولیکول ترشح نمیشود.
(منظور س��ؤال این اس��ت که در دورۀ فولیکولی جنس��ی ( 14روز اول) کدام اتفاق نمیافتد ).گزینۀ ( :)1در  14روز اول دورۀ جنس�ی ،بین استروژن و
هورمونهای محرک جنسی ابتدا بازخورد منفی و سپس مثبت وجود دارد | .گزینۀ ( :)2در نیمۀ اول دورۀ جنسی فولیکول تخمدانی رشد کرده و میوز  1را تکمیل میکند| .
گزینۀ ( :)3در نیمۀ اول دورۀ جنسی ،جدار داخلی رحم ابتدا کاهش قطر پیدا میکند و سپس با سرعت زیاد رشد میکند.

 17 79 Bدر رون�د تخمکزایی ،اووس�یتهای اولیه که در دوران جنیین ایجاد ش�دهاند (نادرس�تی گزین�ۀ ( ،))2در مرحلۀ پروفاز  1متوقف ش�دهاند و با قرار گرفتن در
تع�دادی یاختهه�ای پیکری در اطراف آنها ،تعدادی فولیکول را در تخمدان ایجاد کردهاند (درس�تی گزینۀ ( ))1ول�ی از بین این فولیکولهای موجود در دو تخمدان فقط
تعداد کمی از آنها پس از بلوغ قادرند میوز خود را ادامه داده و تحت تأثیر هورمون محرک جنسی  ،FSHبالغ شوند (نادرستی گزینۀ ( )3و (.))4
 18 80 Cهورمونهای محرک جنس�ی در مردان و زنان همان  FSHو  LHهس�تند که به دلیل محل تولید آنها در زنان ،اولی به نام هورمون فولیکولی و دومی به نام
هورمون لوتئالی یا جسم زردی (لوتئینی) معروف میباشد.
گزینۀ ( :)1درست است .باال رفتن  ،LHعامل اصلی تخمکگذاری و پاره شدن فولیکول بالغ تخمدانی میباشد .این هورمون ( )LHپس از لقاح تا چند هفته
س�بب رش�د جس�م زرد و ترشح پروژسترون از آن برای حفظ رحم و جنین درون آن میشود | .گزینۀ ( :)2نادرست است .هورمون  FSHروی یاختۀ سرتولی مؤثر است ولی
گیرندۀ این هورمون در سطح یاختههای پیکری فولیکول میباشد نه درون آن! | گزینۀ ( :)3نادرست است .هورمون  LHروی یاختههای بینابینی لولۀ اسپرمساز مؤثر است
ولی رشد فولیکول تخمدانی توسط هورمون  FSHرخ میدهد FSH .سبب ترشح اسرتوژن از ییک از فولیکولهای رشد کرده یمشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .عامل اصیل
رشد جسم زرد ،هورمون  LHدر نیمۀ دوم دورۀ جنسی است ولی هورمون مؤثر بر قشر فوقکلیه ،هورمون محرک آن بوده و  FSHو  LHنمیباشد.
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لثمدیلوت
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 48 81 Aیاختههای تولیدکننده فولیکول تخمدان ،یاختههای پیکری  2nهس�تند که هورمون اس�تروژن را در نیمه اول و دوم و هورمون پروژس�ترون را فقط در نیمه دوم
میسازند ولی این یاختهها هورمون محرک جنسی  LHو  FSHنمیسازند.

گزینۀ ( :)1هورمونهای جنسی با سیستم بازخوردی در تولید هورمونهای محرک جنسی مؤثرند | .گزینۀ ( :)2یاختههای پیکری فولیکول سبب غذارسانی به
اووسیت میشوند | .گزینۀ ( :)3یاختههای فوق قدرت میتوز و جدا کردن کروماتید در آنافاز دارند.

متفه لصف

 38 82 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) در مورد عمل هورمون  LHکه در نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی س�بب رش�د جسم زرد میشود ،صحیح میباشد .این هورمون در نیمۀ دوم
دورۀ جنسی بر رشد جسم زرد مؤثر است .میزان  LHدر حدود نیمۀ دورۀ جنسی (روز  )14باعث به اتمام رسیدن میوز  1در اووسیت اولیه شده و دو یاخته  nمضاعف
ایج�اد میکن�د ت�ا مرحل�ۀ فولیکولی به اتمام برس�د (درس�تی الف و د) .علاوه بر این م�وارد ،هورمون  LHعام�ل اصلی در پارگی فولیکول رس�یده و تخمدان ش�ده و در
تخمکگذاری با آزاد کردن اووسیت ثانویه دخالت دارد (درستی ب) .سؤال در مورد وسط دورۀ جنسی است ولی ایجاد جسم زرد رسیده در وسط نیمۀ دوم دورۀ جنسی
رخ میدهد (نادرستی ج).
 48 83 Aتوجه مهم! دوس�تان دقت کنید با اینکه از س�ال  98نمودار هورمونهای مؤثر در دورۀ جنس�ی زنان از کتاب درسی حذف شده است ،ولی برخی نکات آن طی
بازخوردی هورمونها در متن کتاب وجود دارد.
منظور این س�ؤال ،مرحلۂ لوتئال یا نیمه دوم دوره جنس�ی بوده اس�ت که روز  14تا  28دوره را دربر میگیرد .در این نیمه هورمون  LHس�بب رش�د جس�م زرد میش�ود
(رد گزینۀ ( .))1در این نیمه مقدار  FSHو  LHبا بازخورد منفی س�یر نزولی میگیرند تا فولیکول دیگری در تخمدان رش�د نکند (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و قطر دیوارۀ رحم
نیز در حدود اواخر این دوره به حداکثر رسیده است (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته

ابتدا به کلمۀ «بهطور معمول» در ابتدای تست دقت کنید .وقتی این واژه را میبینید یعنی دیگه فکرتان به عوامل غیرعادی و بیخود نفوذ نکند.

خب در نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی ،با باال بودن مقدار پروژس�ترون و اس�تروژن ،بازخورد منفی سبب کاهش هورمونهای محرک جنسی  FSHو  LHمیشود که این عمل مانع
رشد فولیکول جدید در تخمدان فرد میشود.
 38 84 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) به نادرس�تی تکمیل میکنند .تخمک ،یاخته حاصل میوز  2میباش�د که در ش�رایط طبیعی فقط در لولۂ فالوپ ،آن هم هنگام لقاح دیده
میشود (درستی الف).
ب) نادرس�ت اس�ت .جس�م زرد در چن�د هفت�ۀ ابت�دای ب�ارداری خان�م ب�اردار دیده میش�ود ول�ی فولیک��ول جدی��دی در تخم�دان وی رش�د نمیکند| .
ج) نادرس�ت اس�ت .در زنان باردار ،ابتدا تا چند هفته به دلیل حضور جس�م زرد و اثر هورمون  HCGکوریون ،مقدار پروژس�ترون بسیار باالیی دارند که این پدیده از رشد
فولیکولهای جدید و قاعدگی جلوگیری میکند | .د) نادرست است .دومین گویچۀ قطبی حاصل میوز  2میباشد که در زن باردار دیده نمیشود.
 48 85 Cاووس�یت ثانویه ،جس�مهای قطبی ،تخمک و اسپرم یاختههای هاپلوئیدی هستند که میتوانند درون لولههای رحمی یک زن بالغ و سالم دیده شوند .همۀ این
یاختهها دارای  23کروموزوم درون هستۀ خود میباشند .در نتیجه دارای  23سانترومر نیز میباشند .اسپرماتیدها نیز در هستۀ خود  23کروموزوم دارند.
گزینۀ ( :)1اسپرمها حاصل تمایز (نه تقسیم) اسپرماتیدها میباشند | .گزینۀ ( :)2اسپرم در بدن زن تولید نمیشود | .گزینۀ ( :)4اسپرمها تحت اثر فعالیت
هورمونهای جنسی زنانه تولید نمیشوند.
 38 86 Aحداکثر سرعت و شیب رشد دیوارۀ رحم ،بعد از پایان قاعدگی در نیمۀ اول دورۀ جنسی و تحت اثر مقدار استروژن رخ میدهد.
گزینۀ ( :)1تخمکگذاری شامل رها شدن اووسیت اثنویه (نه تخمک!) از تخمدان به محوطه شکمی میباشد | .گزینۀ ( :)2در صورت لقاح ،جمس زرد تا چند
هفته به تولید هورمونهای جنسی ادامه میدهد (نه فولیکول!) | .گزینۀ ( :)4حداکثر فعالیت ترشحی رحم در اواسط نیمۂ دوم دورۀ جنسی است ولی بازخورد مثبت در
وسط دوره یا روز  14رخ میدهد.
 28 87 Aهورمونهای محرک جنس�ی FSH ،و  LHمیباش�ند که در نیمه دوم دوره جنس�ی مقدار آنها کاهش مییابد تا فولیکولی جدید در تخمدان رش�د نکند .سیر
نزولی آنها در اثر افزایش هورمونهای جنسی استروژن و پروژسترون و سیستم بازخورد منفی صورت گرفته است.
گزینۀ ( :)1در نیمه اول دوره جنس�ی فقط  FSHس�بب رش�د و بلوغ یاختههای فولیکولی میش�ود | .گزینۀ ( :)3در نیمه لوتئال نیز فقط  LHس�بب ترش�ح
پروژسترون و استروژن از جسم زرد میشود | .گزینۀ ( LH :)4در نیمه دوره جنسی (روز  )14با باال رفتن ناگهانی خود نقش اصیل را در تخمکگذاری دارد .البته در این
روز  FSHنیز به حداکثر خود میرسد ولی کتاب درسی  LHرا عامل اصیل تخمکگذاری معرفی کرده است.
 18 88 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در مرحله فولیکولی بهطور معمول ،فولیکولی در یک تخمدان (نه در هر تخمدان!) که بیش�تر از س�ایرین رش�د کرده اس�ت ،چرخه
تخمدانی را ادامه میدهد (پس در هر ماه یا دورۀ جنسی ،بهطور معمول یک تخمدان و یک فولیکول فعال میشود).
ب) درست است.

نکته

جس�م زرد از ش�روع تا وس�ط نیمۀ لوتئال در حال رش�د میباشد ولی در صورت عدم باروری ،از وس�ط این نیمه در حال تحلیل و تبدیل شدن تدریجی به جسم سفید
درون تخمدان میباشد.

ج) نادرس�ت اس�ت .اس�تروژن از یاختههای پیکری بخش خارجی فولیکول یا جس�م زرد که تکثیر یافتهاند و حجیم ش�دهاند به خون ترش�ح میش�ود نه درون فولیکول!
(از طرفی درون فولیکول فقط یک یاخته در حال ادامۀ میوز اس��ت) | .د) نادرس�ت اس�ت .غیرفعال ش�دن جسم زرد و تبدیل آن به جسم سفید سبب کاهش استروژن و
پروژسترون خون میشود که چند روز بعد سبب کاهش پایداری و قطر دیوارۀ رحم میشود.
 38 89 Bموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .در آخر دورۀ جنسی ،با کاهش پروژسترون و استروژن خون ،چند روز بعد (نه بالفاصله) ،جدار داخلی رحم تخریب شده و قاعدگی شروع
میشود | .ب) درست است .در نیمۀ اول دورۀ جنسی ،استروژن با هورمونهای محرک جنسی ،ابتدا بازخورد منفی و سپس مثبت دارد ولی پروژسترون و استروژن در نیمۀ
دوم دورۀ جنس�ی ،فقط با بازخورد منفی به تنظیم  FSHو  LHمیپردازند | .ج) درس�ت اس�ت .برخی از یاختههای فولیکولی چسبیده به اووسیت ثانویه نیز وارد لوله رحم
میشوند و به تغذیه و محافظت خود از اووسیت در لوله رحم ادامه میدهند | .د) نادرست است .جسم زرد مجموعه چند یاخته میباشد نه یک یاخته!!

 29 90 Aموارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح هستند.
الف) درست است .تنظیم چرخههای تخمدانی توسط هورمونهای محرک جنسی  FSHو  LHهیپوفیزی ولی تنظیم چرخه رحمی در اثر هورمونهای جنسی
استروژن و پروژسترون صورت میگیرد | .ب) نادرست است .فولیکول بالغ تخمدان حاوی اووسیت ثانویه و فولیکول اولیه حاوی اووسیت اولیه است | .ج) درست است.
 FSHروی فولیکول در حال رشد اثر کرده و تولید و ترشح استروژن را در آن باال میبرد | .د) درست است .در روز اول دورۀ جنسی ،همزمان با شروع خونریزی و قاعدگی،
یکی از فولیکولها در یک تخمدان شروع به رشد بیشتر و ادامۀ میوز  1میکند.
 39 91 Cموارد (الف)( ،ج)( ،د) و (ه) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .پروژس�ترون برخالف اس�تروژن فقط در نیمۀ دوم چرخۀ رحمی باعث ضخیمتر ش�دن و حفظ دیوارۀ رحم میش�ود ،نه در کل طول
چرخه رحمی! | ب) درست است .در دورۀ لوتئال چرخۀ تخمدانی ،غلظت باالی استروژن و پروژسترون باعث حفظ جدارۀ رحم میشود | .ج) نادرست است .قاعدگی در
 7روز اول دوره ولی تولید جس�م س�فید در چند روز آخر دوره اس�ت | .د) نادرست اس�ت .در انتهای چرخۀ تخمدانی کاهش استروژن و پروژسترون با بازخورد منفی سبب
افزایش ترشح  FSHو  LHمیشود | .ه) نادرست است .در شروع مرحلۀ لوتئالی ،با افزایش غلظت هورمونهای تخمدانی ترشح  FSHو  LHمهار میشود ولی در انتهای
این دوره ،مقدار این دو هورمون افزایش مییابد.
 39 92 Aبعد از قاعدگی ،در ابتدا افزایش اندک در مقدار اس�تروژن با بازخورد منیف مانع از ترش�ح  FSHو  LHاز هیپوفیز پیش�ین مىش�ود .اما هر چه فولیکول به روز
چهاردهم و به بلوغ نزدیکتر شود ،مقدار ترشح استروژن افزایش یافته و میزان زیاد استروژن ،با بازخورد مثبت سبب افزایش ترشح  LHو  FSHمیشود .در بدن تنظیم
ترشح اکسیتوسین در هنگام زایمان و خروج شیر از غدد شیری همانند پروالکتین در شیرسازی از نوع بازخورد مثبت میباشد .همانطور که میدانید در سایر موارد مواد
با بازخورد منفی تنظیم میشوند.
 49 93 Aهر دو هورمون محرک جنسی در نیمۀ لوتئال با بازخورد منفی سیر نزولی دارند و مانع رشد فولیکول جدید میشوند.
گزینههای ( )1و ( :)2نادرس�ت هس�تند FSH .روی یاختهه�ای س�رتولی دی�واره لول�ۀ اسپرمس�از اث�ر دارد و  LHدر رش�د جس�م زرد نق�ش دارد| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .در زنان FSH ،در  14روز اول دورۀ جنسی در رشد فولیکول نقش مهم دارد.
 19 94 Bحداکثر میزان  ، LHس�بب مىش�ود اووسیت اولیه اولین تقس�یم میوزی خود را کامل کند و نیز سبب مىشود فولیکول و تخمدان پاره شوند .که این هورمون
در مردان باعث تولید تستوسترون از یاختههای بینابینی لولههای اسپرمساز میشود.
گزینۀ ( :)2در نیمۀ فولیکولی FSH ،و استروژن حاصل از آن سبب رشد رحم میشوند | .گزینۀ ( LH :)3مردان با تحریک تولید تستوسترون در تمایز اسپرمها
نقش دارد | .گزینۀ ( :)4پروژسترون و استروژن ،پس از تخمکگذاری در رشد آندومتر رحم مؤثر هستند.
الف) نادرست است .منظور روزهای  1تا  7میباشد ولی رشد فولیکول تخمدان و ادامه میوز  ،1از روز  1دوره جنسی و همزمان با شروع قاعدگی
39 95 C
در رحم صورت میگیرد | .ب) نادرست است .منظور روزهای  21تا  28میباشد که در صورت عدم لقاح ،جسم زرد از وسط دورۀ لوتئال تحلیل میرود و به جسم سفید
تبدیل میشود.
ج) نادرست است .منظور روزهای  7تا  14میباشد که میوز  1همراه با تولید گویچۀ قطبی اول و اووسیت ثانویه رخ میدهد.
د) درست است .منظور روزهای  14تا  21است که ضخامت رحم

حداقل آن در هفتۀ اول نیمۀ فولیکولی در انتهای قاعدگی میباشد.
حداکثر آن در هفتۀ دوم نیمۀ لوتئال میباشد.

 39 96 Cیاختههای جسم زرد با تأثیر هورمون  LHفعالیت ترشحی خود را افزایش میدهند .این هورمون در بدن مردان ،تحت تأثیر مکانیسم بازخورد منفی با هورمون
جنسی مردانه (تستوسترون) قرار دارد.
گزینۀ ( :)1دق�ت داش�ته باش�ید هورمون  ،LHیاختهه�ای بینابینی را تحریک میکند .یاختههای بینابینی از یاختههای دیوارۀ لولههای اسپرمس�از محس�وب
نمیگردد | .گزینۀ ( :)2هورمون  FSHس�بب بزرگ و بالغ ش�دن فولیکول میش�ود نه  | !LHگزینۀ ( :)4در اواخر نیمۀ اول چرخۀ جنسی ،فقط بین استروژن و هورمونهای
 FSHو  LHبازخورد مثبت ایجاد میشود و افزایش یکبارۀ استروژن سبب افزایش مقدار ترشح هورمونهای  FSHو  LHمیشود.
 49 97 Bدر نیمه دوم دورۀ جنسی ، LH ،سبب ترشح پروژسترون و یک هورمون جنسى دیگر به نام استروژن از جسم زرد مىشود .البته این هورمونها به داخل خون
ترش�ح مىش�وند ،چون همانطور که مىدانید جس�م زرد مانند یک غدۀ درونریز عمل مىکند .این دو هورمون جنس�ی در رشد بیشتر جدار رحم و پرخون شدن آن مؤثر
میباشد .از طرفی این هورمونها با اثر بر هیپوفیز پیشین و هیپوتاالموس و بازخورد منفی روی ترشح هورمونهای آزادکننده FSH ،و  LHاثر مهاری میگذارند.
گزینۀ ( :)1اس�تروژن در رش�د رحم و برای تنظیم بازخوردی روی هیپوفیز پیش�ین مؤثر اس�ت | .گزینۀ ( :)2در نیمۀ لوتئال ،پروژسترون روی فعالیت ترشحی
آندومتر رحم گالبیشکل مؤثر است | .گزینۀ ( :)3هر دو هورمون جنسی ،روی هیپوتاالموس و هیپوفیز تنظیم بازخوردی دارند که هر دو زیر تاالموس قرار گرفتهاند.
 19 98 Aدر نیمه لوتئال ،پروژسترون با افزایش و نگهداری ضخامت جدار رحم ،بدن را براى لقاح آماده مىکند .اگر لقاح صورت گرفته باشد ،جسم زرد تحت کنترل
 ،HCGتا چند هفتۂ دیگر به تولید پروژسرتون ادامه خواهد داد تا جفت تشکیل شود ولی اگر لقاح صورت نگیرد ،تولید پروژسترون تا چند روز از جسم زرد صورت میگیرد
و ضمن تحلیل جسم زرد به جسم سفید ،مقدار آن هورمون در خون کمتر میشود.
 19 99 Aفقط مورد (د) صحیح اس�ت .در پایان دوره جنس�ی پایین بودن مقدار هورمونهای جنس�ی اس�تروژن و پروژس�ترون در خون ،با مکانیسم بازخورد منفی سبب
افزایش تولید هر دو هورمون محرک جنسی  FSHو  LHمیشود .عبارات (الف)( ،ب) و (ج) به ترتیب وسط دورۀ لوتئال ،شروع دورۀ جنسی جدید و وسط دورۀ جنسی
را نشان میدهند.
 31 100 Bهمۀ موارد نادرست میباشند.

الف) نادرست است .هورمونهای آزادکننده و مهارکننده هیپوتاالموس ،با ترشح  FSHو  LHهم در فرایند تخمکسازی و هم در تمایز اسپرمها مؤثر میباشند| .

ب) نادرست است .فعالیت ترشحی جسم زرد در نیمۂ دوم دورۀ جنسی رخ میدهد که در این روزها فقط بازخورد منیف بین هورمونهای جنسی و محرک آنها وجود دارد| .

ج) نادرست است .دقت کنید که جمس زرد فاقد اووسیت یمابشد .جسم زرد که از باقیمانده یاختههای فولیکولی اطراف اووسیت ایجاد و حجیم شده ،ترشح پروژسترون
را آغاز کرده ولی ترشح هورمون استروژن را ادامه میدهد چون این هورمون در نیمه اول دوره جنسی نیز تولید داشته است.
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لثمدیلوت
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 31 101 Bهر سه مورد صحیح میباشد.

ال�ف) تنظی�م  FSHو  LHدر نیم�ه دوم دوره جنس�ی ،فق�ط بازخ�ورد منف�ی دارد ول�ی در نیم�ه اول دوره ،ب�ا بازخ�ورد منف�ی و مثبت تنظیم میش�وند| .

متفه لصف

ب) چون دورههای جنسی یک فعالیت دائمی و تکراری عادی در زنان غیرباردار میباشد .بازخورد مثبت آن ،برخالف بازخورد مثبت اکسیتوسین و پروالکتین به صورت
ع�ادی تلق�ی میش�ود .در مورد هورمونهای اکسیتوس�ین و پروالکتین در موقع زایمان و ش�یردهی فقط بازخورد مثبت دیده میش�ود که حالت طبیع�ی و دائمی در بدن
وجود ندارد .از طرفی دقت کنید که منظور از هورمونهای جنسی ،فقط استروژن و پروژسترون است.
ج) الیههای یاختهای فولیکول در اطراف اووسیت

تکثیر و حجیم میشوند

شرایط رشد و نمو اووسیت را فراهم میکند.
استروژن ترشح میکنند

 11 102 Cموارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.

سبب بازخورد منفی یا مثبت میشوند.
رشد جدار رحم

ال�ف) درس�ت اس�ت .جس�م زرد باقیمان�ده فولیکول بدون اووس�یت میباش�د که تحت تأثیر  LHرش�د ک�رده و هورمونه��ای جنیس را ترش�ح میکند| .

ب) نادرس�ت اس�ت .ش�روع وقایع رحمی از روز اول دوره جنسی و تحت کنترل استروژن است ولی جس�م زرد از وسط دوره شروع به تشکیل میکند | .ج) درست است.
تولید جسم سفید در حالی انجام میگیرد که جسم زرد تحلیل رفته و مقدار هورمونهای جنسی کاهش قابل مالحظهای مییابند .در این هنگام که همزمان با انتهای دوره
میباشد ،ترشح هورمونهای محرک جنسی یعنی  FSHو  LHدوباره باال میرود.
 41 103 Aدر هفته دوم از نیمه اول دوره جنسی ،تحت تأثیر استروژن ،رحم به سرعت رشد میکند .الزم به ذکر است که رشد رحم در نیمه دوم نیز ادامه مییابد ولی
شیب و سرعت رشد آن کمتر میشود (مقدار ضخامت رحم در نیمۀ دوم دوره به حداکثر میرسد ولی سرعت رشد آن در نیمۀ اول از دوم بیشتر است).
گزینۀ ( :)1شروع رشد مجدد جدار رحم از پایان هر قاعدگی در نیمۀ فولیکولی و حدود روز  6یا  7میباشد نه از روز  14که تخمکگذاری صورت میگیرد| .
گزینۀ ( :)2در هن�گام جایگزین�ی ،جنین در ییک از فرورفتگیهای جدار رحم قرار میگیرد (نه چن��د فرورفتگی مجاور!) | .گزینۀ ( :)3مقدار چینخوردگی و فرورفتگیهای جدار
رحم در نیمه دوم دوره جنسی که رشد رحم به حداکثر خود میرسد بیشترین مقدار را دارد.
 41 104 Bهمۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در هنگام یائس�گی ،عادت ماهیانه متوقف میش�ود نه اینکه کاهش بیابد | .ب) نادرست اس�ت .هرچه سن مادر باالتر برود ،احتمال
اختالل در میوز متوقف ش�ده در پروفاز  ،1نیز باالتر رفته و در نتیجه ش�انس ابتال به بیماریهای کروموزومی فرزند نیز افزایش مییابد ولی دقت کنید که این اختالل در
آنافاز میوز  1اووس�یت اولیه رخ میدهد .از طرفی تولید این اووس�یتها همگی در دو ژن جنینی بوده اس�ت | .ج) نادرس�ت است .قاعدگی دختران ابتدا به صورت نامنظم
آغاز میشود ولی کمکم (نه به سرعت) منظم میشود.
 31 105 Cترشح استروژن در کل دوره جنسی از یاختههای پیکری فولیکول و جسم زرد صورت میگیرد.
گزینۀ (:)1

نکته

بازخورد مثبت فقط بین استروژن با محرکهای جنسی  FSHو  LHصورت میگیرد (پروژسترون در بازخورد مثبت نقشی ندارد).

گزینۀ ( :)2حداکرث قطر جدار داخلی بخش گالبیمانند یا همان رحم ،در نیمۀ دوم دورۀ جنسی صورت میگیرد نه قبل از تخمکگذاری!
گزینۀ ( :)4تغذیه ،کار و شرایط نامناسب سبب بلوغ دیررس و یائسگی زودرس و کاهش دوره باروری میشود.
11 106 B

نکته

روزهای  14تا  21دوره جنسی بیانگر فاصلۀ بین تخمکگذاری تا شروع تحلیل جسم زرد در دورۀ جنسی میباشد .در بین این روزها ،جسم زرد تخمدان رشد میکند،
غلظت پروژسترون و استروژن باال میرود و مقدار  FSHو  LHهیپوفیز کم میشود .در این روزها رشد آندومتر رحم و فعالیت ترشحی آن همچنان ادامه مییابد ولی حداکثر
ضخامت جدار رحم در روزهای انتهای دوره است که جسم سفید تشکیل شده است.

گزینههای ( )2و ( :)4روز تخمکگذاری روز  14یا نیمۀ دورۀ جنس�ی و ش�روع تحلیل جس�م زرد وسط نیمۀ لوتئالی در حدود روز  21است .در بین این روزها،
جس�م زرد در تخمدان در حال رش�د اس�ت و غلظت پروژسترون و اس�تروژن باال میرود ولی مقدار  LHو  FSHکاهش مییابد | .گزینۀ ( :)3در این روزها رشد دیوارۀ رحم
(آندومتر) و فعالیت ترشحی آن نیز همچنان ادامه دارد.

نکته

دقت کنید که شروع رشد جدار داخلی رحم ،بعد از پایان قاعدگی از روز  7میباشد که این ویژگی تا روز  26ادامه دارد.

 21 107 Aدر شکل مقابل:
سبب رشد فولیکولها در نیمه اول دوره جنسی میشود (الف).
FSH
LH

عامل اصیل در تخمکگذاری در وسط دوره میباشد (ب).
سبب رشد جسم زرد و حجیم شدن آن ات وسط نیمۂ لوتئایل میشود (ج).

در نیمه دوم دوره FSH ،و LH

با بازخورد منفی سبب تحلیل جسم زرد میشوند (د).

 21 108 Cموارد  B ،Aو  Cنادرس�ت میباش�ند .در این ش�کل (الف) فولیکول اولیه( ،ب) جسم زرد
تشکیل شده و رسیده( ،ج) اووسیت ثانویه آزاد شده و (د) فولیکول بالغ در حال تخمکگذاری است.
 )Aنادرس�ت اس�ت .میوز  1در اووس�یت اولیه و درون فولیکول ،صورت میگیرد ولی جدا
ش�دن کروماتی�د در آناف�از میوز  2میباش�د که در لول�ۀ فالوپ صورت میگیرد )B | .نادرس�ت اس�ت.
گرچ�ه ب�اال رفتن  LHباعث تخمکگذاری (ج) و رش�د جس�م زرد (ب) میش�ود ولی در نیم�ۀ دوم دورۀ
جنس�ی ،مقدار  FSHو  LHبا بازخورد منفی ،کم ش�ده اس�ت تا فولیکول دیگری در تخمدان رشد نکند| .
 )Cنادرست است .جسم زرد قدرت ترشح پروژسترون زیادتر و استروژن کمی دارد .ولی دقت کنید که دو
غدۀ فوقکلیه نیز مقدار کمی به ترشح این دو هورمون میپردازند )D | .درست است .هر دو مورد یعنی یاختههای پیکری فولیکول و جسم زرد ،قدرت ترشح استروژن را دارند.

41 109 B

وقفۀ اول

از دوران جنینی و پس از پروفاز  1اووسیت اولیه در تخمدان شروع میشود (نادرستی گزینۀ (.))1
با شروع هر دورۀ جنسی و ادامۀ میوز  1پایان مییابد (نادرستی گزینۀ (.))3

وقفۀ دوم

پس از پایان میوز  1در تخمدان شروع میشود.
با برخورد اسپرم به اووسیت ثانویه و شروع میوز  2پایان مییابد (نادرستی گزینۀ ( )2و درستی گزینۀ (.))4

در طی میوز کامل زنان دو وقفه وجود دارد

 41 110 Cبریم سر وقت نکات:
در نیمۀ دوم دوره جنسی (لوتئال) که ترشح پروژسترون زیاد است ،جسم زرد فقط تحت کنترل  LHتولید شده و رشد میکند (نادرستی گزینۀ (.))1
در مورد گزینۀ ( )2فقط باید خطای دید نداش�ته باش�ی! در روزهای نیمۀ فولیکولی ،مکانیس�م بازخورد بین هورمونهای اس�تروژن و محرک جنس�ی (نه بین دو نوع
هورمون جنسی!) ابتدا منفی و در روزهای نزدیک تخمکگذاری مثبت است تا تخمکگذاری صورتگیرد (نادرستی گزینۀ (.))2
مرحلۀ فولیکولی با ازدیاد ترش�ح هورمونهای  FSHو  LHاز هیپوفیز پیش�ین به خون ش�روع میشود .انگاری حواس�ت نیست که  LHو  FSHهورمون هیپوفیزیاند و
هورمون جنسی محسوب نمیشن!! برو به نظرم یه دور درسنامه فصل و درختی رو دوباره بخون!! تازه در این نیمه فقط مقدار استروژن زیاد میشود (نادرستی گزینۀ (.))3
پس از تخمکگذاری LH ،باعث رشد بقایای فولیکول پاره و ایجاد جسم زرد میشود .جسم زرد قدرت تولید هر دو نوع هورمون جنسی استروژن و پروژسترون را دارد
(درستی گزینۀ (.))4
 41 111 Aمنظور عبارت مورد نظر سؤال ،مرحلۂ لوتئال است که در این زمان دیوارۀ داخلی رحم (آندومتر) تا نزدیک به آخرین روزهای آن در حال ضخیم شدن است.
گزینۀ ( :)1در آخری�ن روزه�ای نیم�ۀ لوتئ�ال ،در ص�ورت عدم بارداری ،آندومتر ش�روع به کاه�ش ضخامت میکن�د | .گزینۀ ( :)2اگر خانمی باردار ش�ود،
در این مرحله آمادۀ قاعدیگ و مراحل آن نمیشود | .گزینۀ ( :)3در نیمه لوتئال یا دوم دوره جنسی ،ابتدا ترشح  FSHو  LHمهار میشود زیرا در مرحلۂ لوتئال باید از رشد
فولیکولهای جدید جلوگیری شود.
خون قاعدگی ،حاوی خون و ابفتهای تخریب شده است که در این بافتها میتوان یاختههای بیگانهخوار بافتی مثل درشتخوارها را نیز مشاهده کرد.
11 112 A
ِ
گزینۀ ( :)2به دلیل خارج شدن خون ،گویچه قرمز نیز خارج میشود که فاقد هسته میباشد | .گزینۀ ( :)3در خانم یائسه ،خونریزی ماهیانه دیده نمیشود
و این صحیح است .در خانمهای یائسه مقدار استروژن و پروژسترون خون بسیار کم میباشد (تخمدانهای آنها از اکر افتادهاند ولی قشر فوق لکیه همچنان کمی
ً
هورمون جنسی میسازد) | .گزینۀ ( :)4معموال خونریزی حدود  14روز بعد از تخمکگذاری رخ میدهد.

 11 113 Cدر انتهای چرخۀ جنس�ی ،هورمونهای تخمداین ترش�ح بس�یار بسیار اندکی دارند که این مس�أله باعث افزایش ترشح  FSHو  LHهیپوفیز برای شروع دورۀ
بعدی میش�ود .دقت کنید که دو غده فوق کلیه زنان و مردان نیز همواره از قش�ر خود س�ه نوع هورمون جنسی استروژن ،پروژسترون و تستوسترون را میسازند (فعالیت
آنها تحت تأثیر محرک فوق لکیه میباشد ،یعنی فعالیت آنها ربطی به مقدار هورمونهای محرک جنسی ندارد).
گزینۀ ( :)2در انته�ای دوره ،هورمونه�ای مح�رک جنس�ی ( LHو  )FSHافزای�ش ترش�ح دارند ت�ا چرخه دوباره آغاز ش�ود ولی تغیی�ری در مقدار دیگر
هورمونهای محرک هیپوفیز مثل محرک تیروئیدی یا فوق کلیوی ایجاد نمیش�ود | .گزینۀ ( :)3دیوارۀ رحم برای قاعدگی چرخۀ بعد ،آمادۀ ریزش میش�ود چون ضخامت
دیوارۀ رحم کمی قبل از قاعدگی چرخۀ بعد ش�روع به کاهش میکند | .گزینۀ ( :)4تبدیل جس�م زرد به س�فید از وس�ط دورۀ لوتئال رخ میدهد و انتهای دورۀ جنسی ،پس
از تولید جسم سفید رخ میدهد.

 41 114 Aنقش اصلی  LHدخالت در تخمکگذاری است .وقتی تخمکگذاری انجام میشود ،یعنی میوز  1کامل شده است و اووسیت ثانویه همراه با یک گویچۀ قطبی
ً
آزاد شده است .هستههای این دو یاخته معموال  nکروموزوم مضاعف دارند که در انسان  23کروموزوم میشود.
 LH 21 115 Bدر مردان روی یاخته بینابینی بیضهها و در زنان روی تکمیل میوز  ،1تخمکگذاری و رشد جسم زرد مؤثر میباشد .این هورمون عامل اصلی تخمکگذاری میباشد.
گزینههای ( )1و ( :)3هورمون  FSHدر مردان روی یاختههای رستویل دیواره لوله اسپرمس�از مؤثرند که این یاختهها در همۀ مراحل اسپرمس�ازی نقش دارند
ولی  FSHدر زنان سبب رشد فولیکول حاوی اووسیت در حال انجام میوز  1میشود و فقط در تولید هورمون استروژن مؤثر است | .گزینۀ ( LH :)4مدنظر بخش اول این
گزینه است که در زنان محرک ترشح دو نوع هورمون جنسی از جسم زرد در نیمۀ دوم دوره میشود.
 21 116 Aدر نیمۀ فولیکولی FSH ،سبب تحریک ترشح استروژن از فولیکول شده ولی  LHعامل اصلی تخمکگذاری و رشد جسم زرد میباشد.

در م�ورد گزین�ۀ ( )3ه�م خیلی بیدقتی اگه آن را انتخاب کردی! چون س��ؤال در مورد دوره جنیس اس��ت و مردان دوره جنیس ندارند!!! (البت��ه مردان دورهها یا پریودهای

اخالقی دارند ولی مربوط به مود زندگی آنهاست یعنی مثل زنان زمان مشخصی ندارد (برای مزاح!))

گزینۀ ( :)1نادرست است LH .روی جسم زرد و  FSHروی فولیکول مؤثر است | .گزینۀ ( :)4نادرست است .ابتدای دورۀ جنسی ،جسم زرد وجود ندارد.

 11 117 Cاستروژن و پروژسترون هم روی رحم و هم با بازخورد روی هیپوفیز و هیپوتاالموس مؤثر هستند .از طرفی رحم و مغز در دو طرف باال و پایین دیافراگم قرار دارند.
گزینۀ ( FSH :)2روی یاختههای اطراف اووسیت که پیکری هستند اثر میکند | .گزینۀ ( :)3رشد فولیکول با تأثیر  FSHاست که نوعی هورمون محرک جنسی
میباشد (نه هورمون جنسی!) | .گزینۀ ( :)4هورمونهای جنسی در رشد الیه داخیل رحم (آندومتر) مؤثرند نه الیههای ماهیچهای و دیگر الیهها!!
 31 118 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.

نکته

در چرخۀ تخمدانی ،بازخورد مثبت را فقط در روزهای تخمکگذاری (حدود روز  13و  )14داریم که باال رفتن زیاد اس�تروژن باعث باالرفتن زیاد  FSHو  LHش�ده
اس�ت (درس�تی ب) .این هورمونها هم باعث تکمیل میوز  1ش�ده و هم باعث پارگی فولیکول و تخمدان میش�وند تا تخمکگذاری انجام ش�ود (البته نقش اصلی را در
تخمکگذاری  LHایفا میکند) .سایر عبارات با بازخورد منفی صورت میگیرد.
خودتنظیمیهای مثبت در زنان سالم

 LHو  FSHبه همراه اثر استروژن در وسط هر دورۀ جنسی
افزایش پروالکتین برای شیرسازی پس از تولد نوزاد
افزایش اکسیتوسین در هنگام زایمان روی افزایش انقباضات رحم
افزایش اکسیتوسین پس از زایمان برای خروج شیر از غدد شیری مادر

الف) پروژسترون در نیمۀ دوم دورۀ جنسی فقط بازخورد منفی با  FSHو  LHدارد | .ج) کورتیزول با محرک فوق کلیه بهطور معمول بازخورد منفی دارد| .

د) در نیمۀ دوم دورۀ جنسی ،بازخورد مثبت بین هورمونها وجود ندارد.
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لثمدیلوت
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 )A( 41 119 Aجسم زرد و ( )Bفولیکول در حال رشد است که استروژن توسط فولیکول در حال رشد ( )Bو
جسم زرد ( )Aتولید میشود ولی پروژسترون فقط از جسم زرد ( )Aتولید و به خون ترشح میشود.
گزینۀ ( :)1می�وز  1در فولیک�ول تخمدان  Aوجود دارد | .گزینۀ ( :)2بخش  Aفولیکولی اس�ت که
فقط توانایی تولید استروژن دارد | .گزینۀ ( :)3جسم زرد ( )Aدر تولید پروژسترون نقش دارد نه برعکس!

متفه لصف

 11 120 Aدر تستهایی که عبارت «بهطور معمول» دارند یعنی حالت عادی بدن را در نظر بگیرید.

نکته

در ش�روع مرحلۀ فولیکولی چرخۀ تخمدانی ،یک اووس�یت اولیه  2nمضاعف رش�د خود را ادامه داده که  23تتراد از دوران جنینی دارد ولی در ش�روع مرحلۀ لوتئال،
میوز  1تمام ش�ده و یک یاختۀ اووس�یت ثانویه و یک گویچۀ قطبی اول که  nمضاعف هس�تند وجود دارد .سایر گزینهها صحیح است و آنها را به خاطر بسپارید برای روز
مبادا!! (گزینۀ ( )2به دلیل بازخورد منفی در نیمۀ لوتئال ،گزینۀ ( )3به دلیل وجود جس�م زرد ترش�حکنندۀ پروژس�ترون و اس�تروژن و گزینۀ ( )4به دلیل نقش پروژسترون
در نیمۀ لوتئال صحیح هستند).
توجه :با اینکه نمودار مقدار هورمونهای جنس��ی و محرک آنها از کتاب درس��ی حذف ش��ده اس��ت ولی با دانس��تن این موضوع که جس��م زرد مسئول تولید
نیمه اول دورۀ جنسی همواره مقدار استروژن از پروژسترون بیشتر میباشد.
پروژسترون است ،باید بدانید که در ٔ

 41 121 Bفقط مورد (د) در زن بالغ و پس از تولد رخ نمیدهد.

نکته در یک زن بالغ ،مراحل پروفاز  1در دوران جنینی وی صورت گرفته اس�ت پس ایجاد تتراد و س�ایر اعمال مرتبط با پروفاز  1در این دوران انجام ش�ده اس�ت .پس از
تولد ،از سن بلوغ ،هر ماه در یک تخمدان ،میوز  1ادامه مییابد و آرایشهای تتراد در استوای متافاز ( 1درستی ب) ،جدا شدن ژنهای کروموزومهای همتا (درستی الف)
در آنافاز  1برای تخمکگذاری صورت میگیرد .پس از پایان میوز  ،1به ش�رط وجود اس�پرم و ش�روع فرایند لقاح ،جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری و تشکیل کروموزوم
دختری در آنافاز ( 2درستی ج) ولی در لولۀ رحم انجام میشود.
 21 122 Aموارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح میباشند .حداکثر میزان  LHعامل اصلی برای تخمکگذاری است ولی قبل از آن  LH ،FSHو استروژن با بازخورد مثبت
به یکباره باال رفتهاند ولی پروژسترون بعد از تخمکگذاری از جسم زرد ترشح میشود.
 11 123 Aاستروژن ،پروژسترون و تستوسترون از قشر غدد فوق کلیه نیز در محوطه شکمی مرد و زن ترشح میشوند .ولی تیروکسین در تیروئید تولید میشود.
گزینۀ ( :)2نادرست است .رشد جدار رحم در نیمه دوم دوره جنسی با کمک هر دو هورمون استروژن و پروژسترون رخ میدهد | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
مانند هر هورمون جنسی برای تنظیم بازخوردی خود در هیپوفیز و هیپوتاالموس گیرنده دارند.

نکته

تستوسترون در غدۀ فوقکلیه تولید میشود ولی تیروکسین و  T3در هر یاختهای از بدن گیرندۀ اختصاصی دارند (نادرستی گزینۀ (.))4

 21 124 Bمنظور س�ؤال هورمون  LHمیباش�د که با اثر بر یاختههای بینابینی بیضهها ،س�بب تولید تستوسترون میشود .فقط مورد (ب) یا تولید جسم زرد در هر دورۀ
جنس�ی پس از روز  14رخ میدهد .بعد از تخمکگذاری (مرحلۀ لوتئال) LH ،س�بب مىش�ود یاختههاى پیکری فولیکولى که پاره شدهاند ،رشد کنند و تشکیل تودهاى
به نام جسم زرد بدهند .مورد (ج) از اعمال  LHدر آخر مرحلۀ فولیکولى است .مورد (الف) فقط در صورت لقاح رخ داده و مورد (د) در صورت بارداری رخ نمیدهد.
 31 125 Bوقفۀ اول در میوز اووس�یت از دوران جنینی ش�روع میش�ود و با ش�روع هر دورۀ جنس�ی ،آن وقفه از بین میرود (الف) .سپس به ترتیب طی یک دورۀ جنسی
ترشح دوبارۀ  FSHو ( LHد) رخ میدهد.
افزایش پروژسترون (ب)
تولید استروژن از فولیکول (د)
 11 126 Bفقط مورد (د) دربارۀ عمل هورمونهای محرک جنس�ی یا  FSHو  LHصحیح میباش�د .در ابتدای نیمۀ لوتئال یا دوم دورۀ جنس�ى با پایین آمدن مقدار  LHو
 FSHخون ،با بازخورد منفى فولیکولهای دیگر در تخمدان رشد نمىکنند (این عمل در اثر باال بودن مقدار هورمونهای جنسی استروژن و پروژسترون رخ میدهد).
این دو هورمون در تنظیم چرخههای تخمدانی مؤثرند .عبارات دیگر به ترتیب (الف) فقط در مورد ( ،LHب) برای هورمونهای جنسی و (ج) در مورد  LHصحیح میباشد.
 21 127 Aاووس�یت ثانویه کروموزومهای دوکروماتیدی دارد ،در صورت نفوذ اس�پرم به درون اووس�یت ثانویه ،ابتدا تقس�یم میوز  2توسط این یاخته انجام میشود و با
تولید تخمک هستۀ اسپرم با هستۀ تخمک ادغام میشود.
گزینۀ ( :)1تنظی�م دورهه�ای تخمدانی بهطور مس�تقیم توس�ط هورمونهای محرک جنس�ی هیپوفیزی و بهطور غیرمس�تقیم توس�ط هورمونه�ای آزادکنندۀ
هیپوتاالموس�ی رخ میدهد | .گزینۀ ( :)3با پایان یافتن دورۀ جنس�ی ،ش�روع هر دوره با رشد فولیکول در اثر هورمونهای محرک جنسی رخ میدهد | .گزینۀ ( :)4تغییرات
دورۀ رحمی و ضخامت آندومتر آن تحت تأثیر مستقیم هورمونهای تخمدانی است.
 31 128 Bدر این ش�کل (الف) روز ( 7پایان قاعدگی)( ،ب) روز ( ،14ج) روز حداکثر فعالیت جس�م
زرد و (د) روز به حداکثر رسیدن قطر رحم در دوره جنسی میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .تولید فولیکول بالغ و آزاد شدن اووسیت ثانویه در روز  14میباشد| .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .حداکثر پروژس�ترون در نیمۀ دوم دوره جنس�ی میباش�د | .گزینۀ ( :)3درست
اس�ت .در وس�ط نیمۀ لوتئالی ،جسم زرد رس�یده و بالغ ،هر دو نوع هورمون جنسی زنانه را ترشح میکند| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .همراه با ایجاد جسم سفید ،فولیکول دیگری در نیمه لوتئال رشد نمیکند بلکه با
شروع دورۀ بعد و یا همان شروع قاعدگی ،فولیکول بعدی شروع به رشد میکند.
 31 129 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) در مورد نیمۂ دوم دورۂ جنیس صحیح نمیباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .تولید پروژس�ترون در نیمۀ لوتئال صورت میگیرد .مرحلۀ لوتئال از روز  14تا  28اس�ت و نش�ان دهندۀ نیمۀ دوم از چرخۀ تخمدانی
نمیباش�د | .ب) درس�ت اس�ت .انتهای مرحله لوتئال و انتهای چرخۀ رحمی هر دو در آخر دوره یعنی روز  28میباش�ند | .ج) نادرس�ت اس�ت .مرحله لوتئال پس از آزاد
شدن اووسیت ثانویه از روز  14شروع میشود .دقت کنید که درون تخمدان به باقیماندۀ یاختههای فولیکولی بدون اووسیت ،جسم زرد میگویند .پس جسم زرد ترشح
نمیشود | .د) نادرست است .در مرحله لوتئال ،فقط بازخورد منفی بین هورمونهای جنسی و محرک آنها وجود دارد تا فولیکول دیگری در تخمدان رشد نکند.

ً
 21 130 Aهنگام ادغام هسته اسپرم به هستۀ تخمک ،مشخص میشود که یاخته تخم حاصل ،در کروموزومهای جنسی خود  XXیا  XYاست و بعدا در ماه سوم بارداری
با سونوگرافی و دیدن اندامهای جنسی جنین دیگه خیالمون از جنسیت آن راحت میشه!!
گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د ک�ه  DNAحلق�وی موج�ود در ژنوم ،از میتوکندریهای اس�پرم به ارث نمیرس�د زیرا تنۀ اس�پرم به داخل تخمک وارد نمیش�ود| .
گزینۀ ( :)3آنزیمهای آکروزومی وظیفۀ تخریب الیۂ داخیل یا ژلهای اووسیت (تخمک نابالغ) را دارند تا سر اسپرم به داخل آن نفوذ کند ولی یاختههای پیکری اطراف را
تخریب نمیکند بلکه از بین آنها عبور میکنند و با عبور از این یاختههای پیکری ،آکروزوم سر اسپرم پاره میشود | .گزینۀ ( :)4لقاح با ادغام غشاهای یاختهای اووسیت
و اسپرم آغاز شده و با ادغام هستههای اسپرم و تخمک پایان مییابد.
 11 131 Aاگر در انسان لقاح صورت گیرد ،بهطور معمول دیگر تا هنگام زایمان و شیردهی ،قاعدگی یا دورههای جنسی دیده نمیشوند.
گزینۀ ( :)2جسم زرد طی اثر هورمون  ،HCGات چند هفته به تولید پروژسترون ادامه میدهد نه چند روز! | گزینۀ ( :)3یاختههای فولیکولی جدید در حاملگی
رشد نمیکنند | .گزینۀ ( :)4ترشح  LHو  FSHدر این زمان توسط میزان باالی استروژن و پروژسترون مهار شده است تا فولیکول رشد نکند و تخمک دیگری آزاد نشود.
 21 132 Bموارد (الف) و (ب) نادرستاند.
الف) دقت شود که در میوز و چرخه گامتسازی زنان ،تقسیم هسته بهطور مساوی ولی تقسیم سیتوپالمس اووسیتها بهطور انمساوی صورت میگیرد| .
ً
ب) اووس�یت ثانویه «تقریبا» همه سیتوپالس�م را دریافت میکند ولی گویچه هم کمی سیتوپالس�م دارد | .ج) نخس�تین گویچۀ قطبی توانایی تقس�یم مس�اوی هس�ته و
سیتوپالسم را دارد | .د) چون اووسیتهای اولیه در پروفاز  1متوقف شدهاند و تا دوران بلوغ یعنی حداقل حدود  10سال دیگر در این مرحله میماند و تقسیم به صورت
پیوسته انجام نمیگیرد ،احتمال خطای میوزی بیشتر است.
 21 133 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) با توجه به درسنامه درستاند و فقط مورد (ب) نادرست است.
جسم قطبی اول ممکن است با اسپرم لقاح کند و توده یاختهایشکل ایجاد کند که پس از مدتی از بدن دفع شود (نادرستی ب).
طی یک میوز کامل در زنان ،در نهایت  3گویچۀ قطبی حاصل ش�ده که یکی از آنها (  1آنها) با تخمک که محصول میوز  2میباش�د ،از نظر ژنتیکی یکس�اناند.
3
چون در آنافاز  2با جدا شدن کروماتید خواهری از اووسیت ثانویه ایجاد شده است (درستی ج).

نکته

تخمک سیتوپالسم زیادی دریافت میکند که در آن مواد غذایی گوانگوین از جمله پروتئین و چربی وجود دارد .اگر تخمک بارور شود ،همین مواد غذایی اولیه مورد
استفاده جنین قرار میگیرد (درستی د).

 11 134 Aاسپرماتوس�یت ثانویه ( )Aو اولین گویچۀ قطبی ( )Bدارای  23کروموزوم مضاعف هاپلوئید در انس�ان میباش�د و تعداد رش�تۀ نوکلئوتیددار کروموزوم آنها
 92عدد میباشد .اسپرماتید ( )Cو دومین گویچۀ قطبی ( )Dنیز حاصل میوز  2میباشند و  23کروموزوم هاپلوئید تککروماتیدی یا  46رشتۀ نوکلئوتیددار دارند ولی در
گزینهها اثری از گزینه ( Cو  )Dنمیبینیم.
 41 135 Bموارد (ب) و (ه) صحیح میباش�ند .در طی مراحل گامتس�ازی انس�انها ،یاختههایی که تقس�یم انجام نمیدهند ،مثل اسپرماتید ،اسپرم بالغ ،دومین گویچۀ
قطبی و تخمک ،دارای دو سانتریول میباشند ولی سایر یاختههای زاینده ،اووسیت اول و دوم و اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه همگی چهار یا دو جفت سانتریول دارند.

نکته

دقت کنید که اووسیت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی در صورت انجام میوز  2دارای چهار سانتریول میشوند وگرنه دو سانتریولی باقی میمانند تا از بدن دفع شوند.

 21 136 Aدر حدود روز چهاردهم چرخۀ تخمدانی (در مرحلۀ فولیکولی) ،ابتدا مقدار زیاد استروژن ،با ایجاد یک مکانیسم بازخورد مثبت ،سبب افزایش ناگهانی مقدار
( LHو  ) FSHمیشود .در مرحلۀ لوتئال ،استروژن (و پروژسترون) از طریق مکانیسم بازخورد منفی سبب مهار ترشح  FSHو  LHمیشود (رابطۀ بین کورتیزول
و هورمون محرک فوق لکیوی نیز از نوع بازخورد منفی است).
 11 137 Bدر مرحلۀ فولیکولی ،افزایش اندک اس�تروژن ،اثر بازخورد منفی بر ترش�ح  LHو  FSHدارد ولی در روزهای نزدیک به وس�ط دوره ،به دنبال افزایش ناگهانی
و به حداکثر رسیدن استروژن ،ترشح  LHو  FSHنیز با بازخورد مثبت بهطور ناگهانی افزایش مییابد که تخمکگذاری را به دنبال دارد.
گزینۀ ( :)2در مرحلۀ فولیکولی مقدار پروژسترون زیاد نمیشود | .گزینۀ ( :)3تکمیل میوز  1با به حداکثر رسیدن  LHرخ میدهد | .گزینۀ ( :)4در این گزینه،
طراح کنکور خیلی کلک بوده و فقط خواسته دقت شما را نشانه بگیرد (حتماً میدانید که  FSHو  ،LHمترشحه از هیپوفیز هستند نه تخمدان!).
 41 138 Aدر هفتۂ دوم دورۀ جنسی زنان FSH ،با تأثیر بر یاختههای فولیکولی سبب ترشح استروژن میشود.
گزینۀ ( :)1حداکثر میزان  ،LHمیوز  1را تکمیل کرده و سبب تخمکگذاری میشود | .گزینههای ( )2و ( :)3پروژسترون در نیمۀ دوم دوره وارد فعالیت میشود.
 31 139 Cبا شروع نیمۀ دوم دورۀ جنسی ،رشد فولیکول پاره شده همراه با کاهش  FSHو  LHمیباشد تا فولیکول دیگری در تخمدان رشد نکند.
گزینۀ ( :)1اووسیت اولیه در دوران جنینی تشکیل میشود ولی پروژسترون در نیمۀ دوم دورۀ جنسی زیاد میشود | .گزینۀ ( :)2حداکثر استروژن خون قبل از
تخمکگذاری است | .گزینۀ ( :)4اووسیت ثانویه از تخمدان آزاد میشود نه تخمک!
 41 140 Bدر حوال�ی روز تخمکگ�ذاری مق�دار  LHو  FSHخون به حداکثر میرس�ند ،که بالفاصله پس از آن اووس�یت ثانویه ایجاد ش�ده و میوز  1کامل میش�ود
(نادرس�تی گزینۀ ( ))1و میزان هورمونهای هیپوفیز و هورمون اس�تروژن کم میش�ود (نادرس�تی گزینههای ( )2و ( .))3پس از روز  14دورۀ جنس�ی ،با کم ش�دن مقدار
هورمونهای محرک جنسی از رشد فولیکولهای جدید در تخمدان جلوگیری میشود (درستی گزینۀ (.))4
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 31 141 Aدر پایان نیمۂ اول دورۀ جنس�ی ،میوز  1در تخمدان کامل میش�ود (علت نادرس�تی گزینۀ ( ))3ولی در پایان نیمۀ دوم دورۀ جنس�ی ،ترش�حات اس�تروژن و
پروژسترون تخمدان کم شده و ترشحات  FSHو  LHهیپوفیز پیشین زیاد میشود و فولیکولها تحت تأثیر آنها قرار میگیرد (درستی گزینههای ( )2( ،)1و (.))4
 21 142 Bاووسیتهای یک زن بالغ از نوع  1یا  2میباشند .اووسیت  1در تخمدان تشکیل شده و میوز میکند و اووسیت  2پس از تشکیل در تخمدان به لوله فالوپ
میرود و در صورت برخورد با اسپرم میتواند دوک تشکیل دهد و میوز  2را انجام دهد (گزینههای ( )3( ،)1و ( )4در صورت وجود اسپرم انجام میشود).

متفه لصف

 41 143 Bمنظور گویچههای قطبی است که محل به وجود آمدن اولین گویچۀ قطبی تخمدان و دومین گویچههای قطبی لولههای فالوپ است ولی چون هر دو هاپلوئید
هستند از نظر تعداد سانترومرهای هسته مشابه میباشند.
گزینۀ ( :)1مقدار دنای آنها متفاوت اس�ت ولی هیچکدام کروموزوم همتا ندارند | .گزینۀ ( :)2تعداد کروموزومها در آنها مش�ابه میباشد | .گزینۀ ( :)3عدد
کروموزومی مشابه دارند اما کروماتیدهای آنها متفاوت است .کروموزومها در گویچههای قطبی دوم تککروماتیدی و در گویچۀ قطبی اول دوکروماتیدی هستند.

2
 31 1به جدول زیر دقت کنید!!

B

محل

اندام

نوع

کار

بیضهها
( 2عدد)

درون کیسۀ بیضه غدد اصلی

تولید هورمون جنسی نر  -تولید و تمایز اسپرمها

اپیدیدیم
( 2عدد)

درون کیسۀ بیضه مجاری کمکی

متحرک کردن اسپرمها  18ساعت پس از ورود آنها

اسپرمبر
( 2عدد)

از کنار و پشت مثانه میگذرد  -اسپرمهای متحرک را
از کیسۀ بیضه تا
مجاری کمکی از اپیدیدیم وارد میزراه میکند .ترشحات غدد وزیکول
محوطۀ شکمی
سمینال به آن وارد میشود.

وزیکول سمینال
( 2عدد)

پشت مثانه

ترشح قند فروکتوز منی به داخل مجرای اسپرمبر در کنار
غدد کمکی
سطح پشتی مثانه

پروستات
( 1عدد)

زیر مثانه

غدۀ کمکی

تولید ماده قلیایی شیری منی  -اسپرم از آن میگذرد -
مجاری میزراه و اسپرمبرها یکی میشوند .باالی برآمدگی
اول میزراه است.

پیازی میزراهی
( 2عدد)

زیر مثانه

غدد کمکی

ترشح مایع روانکنندۀ قلیایی منی  -اسپرم از آن
نمیگذرد  -باالی برآمدگیهای میزراه

میزراه ( 1عدد)

زیر مثانه

مجرای کمکی

مجرای مشترک ادرار و اسپرم  -دو برآمدگی در زیر
غدد پیازی میزراهی دارد.

 22 2 Aاس�پرماتوگونیها در اثر میتوز ،دو یاخته ایجاد میکنند که یکی اس�پرماتوگونی با قدرت میتوز باقی میماند و یکی اسپرماتوس�یت اولیه با قدرت میوز میشود.
پس منظور این تست یاختههای اسرپماتوگوین میباشند.

نکته

اسرپماتوگوین فقط قدرت میتوز دارد پس نمیتواند مثل آنافاز  1میوز ،کروموزومهای همتای خود را جدا کند.
گزینۀ ( :)1اس�پرماتوگونی ب�ه دی�وارۀ خارج�ی لول�ۀ اسپرمس�از متص�ل اس�ت | .گزینۀ ( :)3ای�ن یاختهها فقط میت�وز میکنن�د و تتراد تش�کیل نمیدهند| .

گزینۀ ( :)4یاختههای اس�پرماتوگونی ،طی تقس�یم به اسپرماتوس�یت اولیه تبدیل میش�وند نه اس�پرماتید!

 43 3 Bیاختۀ سرتولی ،خاصیت بیگانهخواری و تغذیۀ اسپرم دارد .این یاخته برای  FSHگیرنده دارد و سبب تسهیل تمایز اسپرمها میشود.
گزینۀ ( FSH :)1برخالف نقش تستوسترون روی رشد اندامهای جنسی مؤثر نمیباشد | .گزینههای ( )2و ( :)3تستوسترون روی ماهیچه و استخوان گیرنده
دارد که با  FSHبازخوردی ندارد و سبب تحرک اسپرمها هم نمیشود.
 14 4 Bهر سه مورد نادرست میباشند (این سؤال عالوه بر ناکت علمی بیشتر جنبۀ دقتی دارد!).
ال�ف) فولیکوله�ای تخم�دان در دختر به دنیا آمده ،حاوی یک اووس�یت اولیه و تعدادی یاختۀ پیکری میباش�د | .ب) تخمک در خانمها درون لولۀ فالوپ
ً
تشکیل میشود ولی اووسیت ثانویه که محصول میوز  1میباشد ،در تخمدان تولید میشود | .ج) عادت ماهیانه همان قاعدگی میباشد که معموال  7روز اول دورۀ جنسی
را شامل میشود.
 35 5 Aرحم اندام کیسهایش�کل گالبیمانند و ماهیچهای دس�تگاه تناس�لی زنان میباش�د که از سمت باال در دو طراف خود توس�ط دو طناب ماهیچهای پیوندی به
تخمدانها متصل میشود ولی در ادامه به لوله رحم میرسد .این اندام توسط گردن یا بخش باریک خود به واژن متصل میشود که محل ورود اسپرم میباشد.
ً
گزینۀ ( :)1بخ�ش ب�االی رح�م ،په�ن اس�ت و به لولهه�ای رحم متصل میباش�د ولی بخ�ش پایین آن به ن�ام گردن رحم ،کال باریک میباش�د ک�ه به واژن
متصل میشود | .گزینۀ ( :)2این عبارت در مورد لولۀ رحم صحیح است نه رحم! | گزینۀ ( :)4این عبارت در مورد تخمدانهاست نه رحم!

 46 6 Bبه طرح زیر نگاه کنید .میوز  ،1قرارگیری تتراد ،جدا ش�دن کروموزومهای همتای مضاعف ،تش�کیل هر نوع اووس�یت و اولین گویچۀ قطبی در تخمدان است
ولی میوز  ،2شروع لقاح ،عمل آنزیمهای آکروزومی و گویچۀ قطبی دوم در لولۀ رحم میباشد.

علت رد گزینههای ( )1و ( )2این اس�ت که در هر دو قید برخالف در مورد تخمدان نادرس�ت اس�ت .در مورد رد گزینۀ ( )3دقت کنید کههر دو عمل در ابتدای لولۀ
رحمی (شیپور فالوپ) است.
 17 7 Cدر چهارده روز اول دورۀ جنسی که ادامۀ رشد ،تقسیم و تمایز اووسیت اولیه در تخمدان رخ میدهد ،جدار رحم ابتدا در اثر قاعدگی ریزش یافته و سپس به
سرعت رشد مییابد.
گزینۀ ( :)2در نیمۀ لوتئال دورۀ جنسی ،از تخمکگذاری تا زمان تشکیل جسم سفید ،آندومتر رحم فقط در حال رشد است | .گزینۀ ( :)3شروع تحلیل جسم
زرد از وس�ط نیمۀ لوتئال صورت میگیرد که در این روزها با بازخورد منفی ،هورمونهای محرک جنس�ی در حال کاهش هس�تند تا فولیکولی جدید در تخمدان رش�د نکند
(افزایش  LHو  ،FSHپس از تشکیل جسم سفید رخ میدهد) | .گزینۀ ( :)4پروژسترون در نیمۀ دوم یا لوتئال ترشح میشود که در این نیمه با کاهش هورمونهای
 LHو  FSHاز رشد فولیکول جدیدی جلوگیری میشود.
 38 8 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) مدنظر میباشند .ترشح پروژسرتون تخمدانی ،برخالف  LH ، FSHو استروژن ،فقط در نیمۀ دوم دوره جنسی آغاز شده و ادامه مییابد
(البته از غدد فوق لکیه ،مقدار کمی از این هورمون همواره در حال تولید است).
الف) درس�ت اس�ت .این هورمون فقط در نیمۂ دوم دورۀ جنس�ی یعنی نیمه لوتئال به همراه اس�تروژن در رش�د جدار رحم نقش دارد | .ب) نادرس�ت است.
پروژس�ترون در قاعدگی و کل نیمۀ فولیکولی و در وس�ط دورۀ جنس�ی کاربردی ندارد | .ج) نادرس�ت اس�ت .در نیمۀ لوتئال پروژسترون ،سبب تولید استروژن نمیشود| .
د) نادرست است .پروژسترون برخالف  LHدر تخمکگذاری نقشی ندارد.
 29 9 Cدقت کنید که تخمدان یک غدۀ درونریز میباش�د و جس�م زرد قس�متی از تخمدان میباش�د که در برخی روزهای دورۀ جنسی ایجاد میشود ولی مانند یک
غدۀ درونریز به تولید دو نوع هورمون جنسی میپردازد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .هورم�ون ( FSHمح��رک فولیکول��ی) در رش�د فولیک�ول تخمدانی اثر دارد ولی  LHدر رش�د و ترش�ح جس�م زرد مؤثر اس�ت| .
گزینۀ ( :)3درست است .هورمونهای جنسی آزاد شده از غدد جنسی یا قشر فوق کلیه ،همگی تحت تأثیر آزادکنندههای هیپوتاالموسی هستند | .گزینۀ ( :)4درست است.
در نیمه لوتئال یا دوم دوره جنسی این اتفاق میافتد.
 11 10 Aیاختههاى پیکری درون تخمدان که حاوی اووسیت در حال میوز  1هستند ،در نیمۀ فولیکولی قرار دارند که فقط استروژن ترشح مىکنند ولى پروژسترون در
 14روز اول دوره ترشح نمىشود .همچنین این یاختهها قدرت افزایش حجم و تقسیم میتوز (تکثیر) دارند.
گزینۀ ( :)2یاختههای فولیکولی برای هورمون تیروئیدی نیز گیرنده دارند | .گزینۀ ( :)3این یاختهها تش�کیل تتراد و تقس�یم میوز ندارند | .گزینۀ ( :)4تعداد
کمی از آنها ،همراه اووسیت ثانویه وارد لولۀ رحم میشوند و نقش تغذیهای دارند.
 41 11 Bدر ابتدای دورۀ جنس�ی زنان ،مقدار دو هورمون جنس�ی اس�تروژن و پروژس�ترون در خون کم اس�ت .این کمبود به هیپوتاالموس پیامی میدهد که هورمون
آزادکنندهای ترشح کند .هورمون آزادکننده بخش پیشین هیپوفیز را تحریک میکند تا ترشح هورمونهای  FSHو  LHرا افزایش دهد.
2

هورمون بازی ولی خیلی خیلی پرنکته و مهم

روز دورۀ جنسی

ترشح استروژن و پروژسترون

پاسخ هیپوفیز پیشین

ابتدای دورۀ جنسی در نیمۀ فولیکول

کاهش تولید هورمونهای جنسی

شروع تولید دوباره  FSHو ( LHمحرک جنسی)

هفتۀ دوم نیمۀ فولیکولی

تولید اندک استروژن

مانع تولید  FSHو ( LHبازخورد منفی)

روزهای نزدیک تخمکگذاری در نیمۀ فولیکولی

تولید مقدار زیاد استروژن

تولید مقدار زیاد  LHو  FSHبا بازخورد مثبت

نیمۀ دوم دورۀ جنسی

تولید مقداری استروژن به همراه
پروژسترون زیاد از جسم زرد

مهار تولید  FSHو  LHبا بازخورد منفی (مانع رشد فولیکول جدید)
(نادرستی گزینۀ ())3

آخر دورۀ لوتئال در صورت عدم بارداری

کاهش ترشح استروژن
و پروژسترون

افزایش ترشح  FSHو  LHبا بازخورد منفی

آخر دورۀ لوتئال در صورت بارداری

(درستی گزینۀ ())4
(نادرستی گزینۀ ())1
(نادرستی گزینۀ ())2

جسم زرد تحت تأثیر  HCGکوریون ،تا چند هفته پروژسترون میسازد.

نکته شروع دوبارۀ کاهش قطر دیوارۀ رحم ،در انتهای چرخۀ رحمی و شروع رشد دیوارۀ رحم کمی از روز پایان قاعدگی میباشد .دقت کنید که خونریزی از روز یک دوره
آغاز میشود ولی کاهش قطر رحم از اواخر دوره جنسی قبلی شروع شده است.
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 21 12 Bموارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
با بازخورد مثبت است
در نیمۀ دورۀ جنسی
افزایش ترشح LH
با بازخورد منفی است
در آخر دورۀ جنسی

در اثر زیادی استروژن میباشد.
در اثر کاهش استروژن و پروژسترون است.

متفه لصف

ب) نادرس�ت اس�ت .بازخورد منفی  LHو  FSHدر اثر هر دو نوع هورمون جنس�ی در انتهای دورۀ جنس�ی رخ میدهد | .د) نادرست است .بازخورد مثبت
 LHفقط در اثر افزایش استروژن است.
 11 13 Bش�کل (ال�ف) تخم�دان را در روز  14دورۀ تخمکگذاری نش�ان
میدهد که عامل اصیل آن باال رفتن مقدار  LHمیباش�د .ش�کل (ب) جس�م
زرد تخمدان را نشان میدهد که باز هم در اثر هورمون  LHایجاد شده است.
گزینۀ ( :)2ه�ر دو ش�کل حاص�ل نق�ش  LHهس�تند| .
گزینۀ ( :)3ش�کل (ال�ف) تخمکگ�ذاری در انته�ای نیمۀ فولیکولی را نش�ان
میدهد | .گزینۀ ( :)4تخمکگذاری با بازخورد مثبت  LHرخ میدهد.
 11 14 Bفقط مورد (ب) مدنظر میباش�د .تخمک ،گویچههای قطبی دوم ،اس�پرماتید و اس�پرمها چون دیگر تقس�یم نمیشوند ،همواره حاوی دو سانتریول هستند ولی
یاختههایی که تقس�یم را ش�روع میکنند مثل اووگونی ،اس�پرماتوگونی ،اووسیتها و اسپرماتوسیتهای اولیه و ثانویه همگی چهار سانتریول دارند (دقت کنید که در سؤال
یک میوز اکمل مدنظر بوده است یعنی اووسیت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی نیز وارد میوز  2شدهاند و سانتریولهای خود را همانندسازی کردهاند).
 21 15 Cموارد (ب) و (ج) جمله را به درستی تکمیل میکنند (در این سؤال به لکمۀ هر قطب آنافاز دقت کنید! و در نظر داشته باشید که همواره تعداد مولکول  DNAبا
تعداد کروماتیدها برابر میباشد و تعداد سانترومرها با تعداد کروموزومها یکسان است).

الف) نادرس�ت اس�ت .اووس�یت اولیۀ انس�ان  46کروموزوم دوکروماتیدی دارد که در آنافاز  ،1در هر قطب  23کروموزوم دوکروماتیدی قرار میگیرد یعنی
 46کروماتید و  46مولکول دنا در هر قطب دارد ولی تعداد س�انترومرهای (کروموزومهای) هر اووس�یت ثانویه 23تا میباش�د | .ب) درس�ت اس�ت .در آنافاز میتوز
ه�ر اووگون�ی ،در ه�ر قطب  46کروموزوم تککروماتیدی و  46مولک�ول  DNAوجود دارد که با تعداد کروماتیدهای اولین گویچ�ۀ قطبی طبیعی حاصل از میوز  1که 23
کروموزوم دوکروماتیدی و  46مولکول  DNAدارد ،برابر است | .ج) درست است .هر اسپرماتوسیت ثانویه در آنافاز  2در هر قطب  23کروموزوم تککروماتیدی دارد و
 23مولکول  DNAدارد که با  23کروموزوم موجود در گویچههای قطبی دوم برابر است | .د) نادرست است .اسپرماتوسیت اولیه ،میتوز انجام نمیدهد.

 31 16 Bتولید مایع منی با ترش�ح ترکیبات روانکننده قلیایی غدد پیازی میزراهی تکمیل میش�ود .این غدد با توجه به ش�کل کتاب درس�ی در باالی هر دو برآمدگی
میزراه وجود دارد.
گزینۀ ( :)1اندامک فشرده شده اسپرم ،هسته است که در رس آن واقع میباشد اما بخش هوازی تنفس ،در محل قرارگیری میتوکندریهای اسپرم یعنی تنه
میباشد | .گزینۀ ( :)2دو مجرای اسپرمبر ،اسپرمها را وارد محوطۀ شکمی میکند که هرکدام در حین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات یک غدۀ وزیکول سمینال که دارای
قند فروکتوز است به آنها اضافه میشود (نه دو غده!) | .گزینۀ ( :)4دو مجرای اسپرمبر ،درون پروستات با هم یکی میشوند نه در زیر آن.
 31 17 Bغدد منظور سؤال ،تخمدانها هستند .طناب اتصال دهندۀ آنها به رحم ،بافت پیوندی و ماهیچهای صاف دارد .در دستگاه تولیدمثل زنان ،بخش کیسهمانند
گالبیشکل ،همان رحم میباشد.
طناب اتصال دهنده فقط با مصرف گلوکز در تنفس هوازی  ATPبه دست میآورد .دقت کنید که استفاده از کرآتین فسفات ویژۀ ماهیچۀ اسکلتی است.
گزینۀ ( :)1در مردان ،تخمدان دیده نمیشود و تولید مقدار کم استروژن و پروژسترون در مردان با بخش قشری غدۀ فوق کلیه میباشد | .گزینۀ ( :)2اندام
کیسهمانند ،رحم است و بخش شیپورمانند و دارای زوائد انگشتمانند ،مربوط به لولۂ رحمی هستند | .گزینۀ ( :)4اندام کیسهمانند ،رحم است که بخش باریک آن همان
گردن رحم است که به واژن باز میشود.
 41 18 Cدر زنان ،برای انجام یک تقس�یم میوز کامل دو توقف وجود دارد .یکی توقف طوالینتر که از دورۀ جنینی آغاز ش�ده و تا فعال ش�دن آن در داخل یک فولیکول
رشد یافته در یک دورۀ جنسی پس از بلوغ ادامه مییابد .توقف کواتهتر که بعد از انجام میوز  1و تولید اووسیت ثانویه شروع میشود ،تا زمان احتمالی برخورد اسپرم به
اووسیت ثانویه ادامه دارد .اگر اسپرمی در زمان آزاد شدن اووسیت ثانویه در ابتدای لولۀ فالوپ در حالت طبیعی وجود داشته باشد ،امکان برخورد این دو یاخته که یکی
 23کروموزومی دارای کروموزومهای تککروماتیدی (اسپرم) و دیگری یاختهای هاپلوئید و دارای کروموزومهای مضاعف است (اووسیت ثانویه) وجود دارد تا سریع
توقف دوم پایان یابد و میوز  2اووسیت انجام شود.
گزینۀ ( :)1توقف اول از دورۀ جنیین شروع شده که با شروع دورۀ جنسی نیز پایان مییابد | .گزینۀ ( :)2در هر دورۀ جنسی ،اووسیت ثانویه تولید میشود ولی
در اثر برخورد اس�پرم به آن ،میوز  2انجام میش�ود که کروماتیدهای خواهری از هم جدا میش�وند (نه کروموزومهای همتا!) | .گزینۀ ( :)3توقف طوالنیتر ،توقف اول
است که از دورۂ جنیین آغاز شده (نه پس از تولد!) و فقط برای اووسیتهایی که وارد دورۀ جنسی نمیشوند تا یائسگی ادامه مییابد.
 21 19 Bدقت کنید که غدد فوق کلیوی در دو طرف حفرۀ ش�کمی همواره در حال ترش�ح مقدار کمی از هورمونهای جنسی میباشد .در نیمۀ فولیکولی ،تخمدانها به
ترشح پروژسترون نمیپردازند ولی این هورمون توسط غدد فوق کلیوی تولید میشود.
گزینۀ ( :)1در نیمۀ اول مرحلۀ لوتئال ( 14تا  )21کاهش هورمون جنسی پروژسترون تخمدانی دیده نمیشود .در این روزها مقدار ترشح پروژسترون توسط
جسم زرد به حداکثر خود میرسد | .گزینۀ ( :)3در نیمۀ دوم مرحلۀ لوتئالی ،جدار رحم ابتدا افزایش ضخامت پیدا میکند و سپس در دو روز آخر از قطر آن کاسته میشود| .
گزینۀ ( :)4نیمۀ اول دورۀ فولیکولی ،روزهای اول تا هفتم در یک دورۀ جنس�ی میباش�د که طی آن آندومتر رحم در حال ریزش اس�ت ولی در این روزها ،بهطور معمول فقط
در یک تخمدان (نه در هر کدام) فولیکولی که رشد بیشتری پیدا کرده است ،رشد خود را با ادامۀ میوز انجام میدهد.
 22 20 Aافزایش میزان  LHدر انهتاى مرحلۀ فولیکولى باعث امتام میوز  1و تش�کیل و آزاد ش�دن نخس�تین گویچۀ قطبى و اووس�یت ثانویه مىش�ود .در انتهای مرحلۀ
لوتئالی نیز ضمن کاهش قطر رحم ،بدن آمادۀ قاعدگی میشود.

 31 144 Bموارد (الف) و (ج) نقشی ندارند .حرکت اووسیت در رسیدن به لوله فالوپ و در طول لوله فالوپ تحت کنترل و کمک حرکت زوائد انگشتمانند شیپور لولۀ
فالوپ (نه کوریون) ،انقباض ماهیچۀ صاف دیوارۀ لولۀ رحم تحت تأثیر اعصاب خودمختار و زنش مژکها میباش�د ولی مایع قلیایی وارد ش�ده از دس�تگاه تناسلی مرد
به زن در رسیدن اسپرم به تخمک نقش دارد .این مایع قلیایی محصول پروستات بوده است.
 31 145 Bغش�ای آکروزوم در عبور اس�پرم از الیههای یاختهای اطراف اووسیت پاره میشود و سپس آنزیمهای درون آکروزومی اسپرم فقط میتوانند الیه داخیل ژلهای
تخمک را تخریب کنند .در حقیقت الیۀ خارجی آن که از یاختههای پیکری فولیکولی تشکیل شدهاند ،تخریب نمیشوند بلکه اسپرم از البهالی آنها عبور میکند .دقت
کنید که شروع فرایند لقاح ،با برخورد غشای اسپرم و اووسیت صورت میگیرد که این فرایند ،پس از هضم الیۀ ژلهای تخمک صورت میگیرد.

نکته

شروع لقاح با برخورد غشای اسپرم به غشای اووسیت ثانویه صورت میگیرد که این اووسیت  23کروموزوم مضاعف دارد (درستی گزینۀ (.))1

نکته یاختهه�ای تخ�م ،میتوکندریه�ا و س�ایر اندامکه�ای خ�ود را بهج�ز هس�ته ،فقط از تخمک ماده میگیرند چون فقط قس�مت س�ر اس�پرم وارد اووس�یت میش�ود
(درستی گزینۀ (.))2

نکته

لقاح به ندرت ممکن است با گویچۀ قطبی هم انجام شود که یاختۀ حاصل با میتوز به تودۀ یاختهای بیشکل با عمر کوتاه تبدیل میشود (درستی گزینۀ (.))4

 41 146 Bموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .مایع منی حاوی میلیونها اسپرم میباشد ولی فقط تعداد کمی از آنها در لوله رحم به اووسیت میرسد و فقط یکی از آنها از الیه داخیل
اووسیت گذشته و لقاح میکند | .ب) درست است .تعداد کمی از اسپرمها میتوانند با فشار سر خود از یاختههای الیه خارجی اووسیت که باقیمانده یاختههای فولیکولی
میباشد عبور کنند | .ج) نادرست است .کیسه آکروزومی اسپرم در حین عبور از الیه خارجی اووسیت یعنی از یاختههای فولیکولی ،پاره میشود ولی آنزیمهای خارج شده
از آن س�بب هضم الیه داخلی ژلهای اووس�یت ثانویه میش�وند | .د) درست است .الیۀ خارجی اووس�یت ،همان یاختههای پیکری فولیکولی است که فعالیت زیستی دارند
ولی الیۀ داخلی آن یک مادۀ ژلهای محافظ و بدون داشتن یاخته و فعالیت زیستی میباشد.
 11 147 Cفقط موارد (الف) و (ه) صحیح میباشند.
ش�روع فرایند لقاح را از وقتی در نظر میگیریم که غش�ای یک اس�پرم با یک اووس�یت ثانویه تماس پیدا کند و این فرایند وقتی کامل میش�ود که غش�ای هستۀ دو یاختۀ
اسپرم و تخمک در تخم حاصله کامل شود.
الف) درست است .تغییرات جدار داخلی ژلهای اووسیت پس از شروع لقاح و توسط عوامل برونرانی شده از درون ریزکیسههای اووسیت صورت میگیرد| .
ب) نادرست است .آکروزوم اسپرم در حین عبور از الیۀ خارجی اطراف اووسیت پاره میشود تا الیه داخلی ژلهای را هضم کند ولی هنوز غشای یاختههای جنسی نر و ماده
به هم برخورد نکردهاند و لقاح آغاز نش�ده اس�ت |.ج) نادرس�ت است .شروع هضم الیه داخلی ژلهای شروع لقاح نمیباشد چون غشای اووسیت در زیر الیه ژلهای وجود
دارد و ادغام غشاهای دو یاخته پس از هضم الیۀ داخلی انجام میشود | .د) نادرست است .در شروع لقاح غشای اسپرمی که دارای کروموزومهای تککروماتیدی است
با غش�ای اووس�یت دارای کروموزومهای مضاعف برخورد میکند نه تککروماتیدی! | ه) درس�ت است .تقس�یم میوز  2اووسیت ثانویه ،همراه با جدا شدن کروماتیدهای
خواهری و تشکیل کروموزوم دخرتی و پس از برخورد اسپرم با اووسیت صورت میگیرد.
 11 148 Cموارد (ب) و (ج) نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .تخم درون لولۀ فالوپ ،پس از  36س�اعت ش�روع به میتوز میکند و تودهای توپر از
یاختههای کوچک ایجاد میکند .چون دورۀ اینترفاز و رشد یاختهها در این دوران کوتاه میباشد.
ب) نادرست است .اگر به شکل کتاب با دقت نگاه کنید ،ریزکیسههای حاوی مواد سازنده جدار لقاحی را در سطح دروین
اووس��یت و در زیر غش��ا مش�اهده میکنید .این ریزکیس�هها با برخورد به غشای اووس�یت برونرانی شده و مواد درون آن
سبب تغییر در الیه ژلهای و ایجاد جدار لقاحی میشود ولی اسپرم در تولید آنها نقشی نداشته است.
ج) نادرست است .جدار لقاحی مانع عبور اسپرم دیگری از الیۂ ژلهای و ورود به اووسیت میشود ولی از الیه خارجی که حاوی یاختههای فولیکولی است میتوانند با فشار
عبور کنند | .د) درس�ت اس�ت .جفت از مخلوط ش�دن کوریون جنین و آندومتر رحم مادر ایجاد میشود .کوریون در خارجیترین سطح خود دارای زوائد انگشتی میباشد
که مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین میشود .در آخر دقت کنید که بند ناف در بخش جنینی جفت تشکیل میشود و رابط جفت با جنین میباشد.
 11 149 Bموارد (الف) و (د) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .برای چندمین بار دقت کنید که لقاح با برخورد غش�ای اس�پرم با غش�ای اووس��یت آغاز میش�ود نه تخمک!! | ب) درس�ت اس�ت.
ابتدا هسته اسپرم وارد اووسیت میشود و بعد میوز  2اووسیت پایان مییابد | .ج) درست است .انرژی حرکت اسپرم ،اغلب از ATPهای ایجاد شده در راکیزههای اسپرم
تأمین میشود | .د) نادرست است .غشا و فسفولیپیدهای اسپرم و تخمک (اووسیت) در غشای یاختۀ تخم وجود دارند.
31 150 B
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت( .ال�ف) اولین تقس�یم حاصل از تخم در اواس�ط
لوله فالوپ میباشد که  36ساعت بعد از لقاح ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .یاختههای بنیادی جنینی در مرحلۀ موروال (ج) و
تودۀ درونی بالستوال (د) وجود دارد.
گزینۀ ( :)3درست است( .د) بالستوسیست است که حاوی تروفوبالست در
الیه خارجی خود میباش�د .این الیه س�رانجام به همراه آندومتر رحم مادر در
تشکیل جفت دخالت میکند.
گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت( .ال�ف)( ،ب) و (ج) برخلاف (د) در لوله رحم
ایجاد میشوند.
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 11 151 Aپس از ورود هستۀ اسپرم به سیتوپالسم اووسیت ،بالفاصله میوز  2اووسیت انجام میشود که در شروع هر تقسیمی ،غشای هسته در پروفاز  2شروع به ناپدید
شدن میکند و در نهایت دوباره در تلوفاز  2تشکیل میشود .در این مکانیسم غشای هستۀ اسپرم از بین نمیرود (درستی گزینۀ ( )1و نادرستی گزینۀ (.))2

متفه لصف

نکته

میتوکندری اسپرم وارد تخمک نمیشود (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته

جدار لقاحی قبل از ادغام هستۀ یاختههای جنسی رخ میدهد (نادرستی گزینۀ (.))4

( 41 152 Bالف)( ،ب) و (ج) در شکل به ترتیب الیههای زایندۀجنین ،آمنیون و کوریون را نشان میدهد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .کوریون و آمنیون هر دو در محافظت و تغذیۀ جنین نقش دارند.
گزینۀ ( :)2نادرست است .الیههای زاینده در تولید جفت نقش ندارند.
گزینۀ ( :)3نادرست است .هورمون  HCGرا کوریون برای حفظ جسم زرد در تخمدان مادر ترشح میکند.
گزینۀ ( :)4درست است .فقط الیههای زاینده میتوانند به اندامهای جنین تبدیل شوند.

 21 153 Aآمنیون داخلیترین پرده محافظتکننده از جنین و الیههای آن میباشد که وظیفه تغذیه و حفاظت از جنین را دارد ولی با رحم مادر برخورد و تعاملی ندارد.
پاره شدن این کیسه و خروج مایع آن از واژن ،نشانۀ نزدیک بودن زایمان میباشد.
گزینۀ ( :)1زجاجی�ه در حفاظت و تغذیه از عدس�ی و قرنیه نقش�ی ندارد بلکه س�بب حفظ کرویت چش�م میش�ود (زاللیه در تغذیه آنه��ا نقش دارد)| .
گزینۀ ( :)3کوریون یا پردۀ خارجی محافظتکننده از جنین در ایجاد جفت و بند ناف نقش دارد | .گزینۀ ( :)4با توجه به شکل سؤال قبل ،متوجه میشوید که کیسۀ آمنیون،
در ابتدا بهطور کامل در اطراف الیههای زاینده قرار ندارد.
 HCG 11 154 Aدر تداوم ترشح هورمون پروژسرتون نقش دارد .این هورمون تحت تأثیر  LHاز جسم زرد ترشح میشود که نوعی هورمون هیپوفیز پیشین است.

گزینۀ ( :)2در نیمۀ اول دورۀ جنس�ی ،تخمدان فقط به ترش�ح اس�تروژن میپردازد | .گزینۀ ( :)3مقدار هورمونهای جنسی خون ،در صورت عدم لقاح کاهش

مییابد (یادتان باش��د که قش��ر فوق لکیه همواره این هورمونها را در هر دو جنس میس��ازد) | .گزینۀ ( :)4یکی از کارهای استروژن و پروژسترون ،با رشد جدار رحم
(نه لولۀ رحم) ،آمادهسازی رحم برای بارداری و جایگزینی جنین میباشد.
 41 155 Bدقت کنید که الیۀ بیرونی بالستوسیست ،با تولید آنزیم سبب هضم آندومتر مادر و ایجاد حفره برای جایگزینی جنین میشود.
توده یاختهای درونی
گزینۀ ( :)1نادرست است .بالستوسیست
تروفوبالست

منشأ الیههای زاینده جنینی میشود

بافتها و اندامهای مختلف را میسازد.

ترشح آنزیمهای هضمکننده جدار رحم مادر
کمک به جایگزینی جنین در آندومتر رحم
تولید هورمون  HCGتوسط کوریون حاصل از آن
تولید پردههای جنینی

گزینۀ ( :)2نادرست است .یاختههای درونی بالستوسیست چون تخصص نیافته است به وسیلۀ محرک میتوان همۀ ژنهای آنها را فعال کرد تا تمایز به بافت خاص پیدا

کن�د (بهط��ور لک��ی یاختهها پس از تمایز یافتن ،فقط میتوانند برخی ژنهای خود را فعال کنن��د ولی در حالت تمایز نیافته یا بنیادی ،قادرند هر ژنی را فعال کنند)| .

گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .اولین هورمون جنینی HCG ،میباش�د که از یاختههای کوریوین اطراف جنین ترش�ح ش�ده و وارد خون مادر میش�ود .این هورمون اس�اس
تستهای بارداری میباشد و سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح پروژسترون از آن میشود.

 41 156 Cفقط مورد (ج) نادرست است.
الف) درس�ت اس�ت .بالستوسیس�ت دو بخش دارد ،یکی توده یاختهای درونی که منش�أ بافتها و اندامهای بدن میشود و یکی الیه خارجی یا تروفوبالست
ک�ه در هض�م یاختهه�ای آندومتر رحم مادر نقش دارد | .ب) درس�ت اس�ت .ترش�ح هورمون  HCGبه خون م�ادر از کوریون حاصل از تروفوبالس�ت صورت میگیرد| .
ج) نادرس�ت اس�ت .حفظ جس�م زرد در تخمدان مادر (نه رحم) با ترش�ح  HCGمیباشد | .د و ه) درست هس�تند چون افزایش ترشح پروژسرتون از جسم زرد مادر و
تشکیل پردههای محافظ جنینی از مواردی است که تروفوبالست در آن نقش دارد.
 31 157 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح میباشد.
الف) درست است .نخستین تقسیم میتوز تخم ( 36ساعت بعد از لقاح) در روز  16دوره جنسی صورت میگیرد .این زمان معادل ابتدای نیمۀ لوتئال زنان
است که بازخورد منفی سبب کاهش  FSHو  LHشده است | .ب) درست است .یاختههای حاصل از تقسیم تخم تا آخر لوله رحم که کره توپر موروال میباشند افزایش
حجم ندارند و مجموعه حجم چند یاخته برابر حجم همان تخم اولیه میباش�د | .ج) نادرس�ت اس�ت .فضای رحمی قس�مت بیرون آندومتر میباش�د که تروفوبالست در
آن تش�کیل میش�ود ولی جفت پس از جایگزینی در آندومتر ایجاد میش�ود | .د) درست اس�ت .بالستوسیست از موروال حجیمتر میباشد و در حین جایگزینی ،فاقد جدار
لقاحی میباشد.
 41 158 Cهمۀ موارد نادرست میباشند.
ً
ً
الف) نادرست است .اوال که یاختههای فولیکولی ژلهای نیستند ،ثانیا هم ،این یاختهها دور اووسیت ثانویه قرار دارند نه تخمک! | ب) نادرست است .تخم
فقط یاخته اول حاصل لقاح میباشد و پس از آن که تقسیم شد دیگر لفظ تخم را نباید برای آن به کار برد | .ج) نادرست است .تقسیم یاختۀ حاصل از لقاح در لوله رحم
تا تش�کیل موروال فقط با افزایش تعداد یاخته همراه اس�ت .افزایش حجم وجود ندارد | .د) نادرس�ت است .تروفوبالست کل یاختهها و فضای درون بالستوسیست را احاطه
کرده است.

 11 159 Cفقط مورد (ب) صحیح میباشد.

الف) نادرست است .الیۀ ژلهای اووسیت ،فاقد ساختار یاختهای میباشد و یک مادۀ ژلهای چسبناک است که جدار لقاحی سبب تغییراتی در آن میشود| .

ب) درس�ت اس�ت .کوریون و س�ایر پردههای اطراف جنین ،از تقس�یم میتوز تروفوبالست ایجاد ش�دهاند که از یاختههای جنینی میباش�ند .از طرفی توده یاخته درونی و
الیههای زاینده آن نیز همگی مانند تروفوبالس�ت از میتوز یاخته تخم ایجاد ش�دهاند و دس�تورالعمل ژنتیکی یکس�انی دارند | .ج) نادرس�ت است .تشکیل الیههای زاینده
جنینی از تودۀ یاختۀ درونی ،بعد از جایگزیین جنین در آندومتر انجام میش�ود | .د) نادرس�ت اس�ت .جدار لقاحی ،پس از شروع فرایند لقاح و ضمن برخورد غشای اسپرم و
اووسیت به همدیگر تشکیل میشود.
21 160 B

نکته

زوائ�د انگش�تی جنینی ،همان زائدههای کوریون هس�تند که به درون آندومتر رحم نف�وذ کردهاند و در تماس با خون
مادر میباشند .این زائدهها به سمت آندومتر مادر ایجاد میشوند و مواد مورد نیاز جنین را از مادر به جنین میرسانند.

نکته زوائد انگشتی مادر ،در لوله فالوپ و در بخش شیپور مانند آن به سمت تخمدان وجود دارد که وظیفه گرفتن اووسیت
ثانویه خارج شده از تخمدان به ابتدای لوله رحم را دارد.
نکته خ�ون خ�ارج از زوائد انگش�تی کوریونی ،همان خون مادر میباش�د ولی مواد درون زوائد انگش�تی کوریونی مربوط به
جنین میباشند.
گزینۀ ( :)1یک سمت لولۀ رحم زوائد انگشتی دارد که در عبور بالستوسیست بیارتباط است.
گزینۀ ( :)3زوائد انگشتی لولۀ رحم ،فقط وظیفۀ انتقال اووسیت آزاد شده از تخمدان به ابتدای لولۀ رحم را دارد.
گزینۀ ( :)4زوائد انگشتی جنین در کوریون ،پس از جایگزینی ایجاد میشوند.
 41 161 Bهر چهار عبارت از فعالیتهای تروفوبالستی میباشد.
 )1ترشح آنزیم هضمکننده جدار رحم به خارج تودۀ بالستوسیستی برای جایگزینی در آندومتر (درستی الف)
 )2ایجاد حفره در رحم برای جایگزینی بالستوسیست جنینی
 )3یاختههای هضم شده مادری که منبع تغذیه جنین است را ایجاد میکنند (درستی ب)
وظایف
الیه بیرونی بالستوسیست = تروفوبالست
حفظ جسم زرد و تولید پروژسترون توسط
 )4کوریون حاصل از آن س�بب تولید هورمون  HCGمیش�ود
مادر (درستی ج)
 )5تولید پردههای جنینی و جفت (درستی د)
 11 162 Aیادتون باشه که یاختههای درونی بالستوسیست سبب تولید اندامهای جنین میشود ولی یاختههای الیۀ خارجی یا تروفوبالست ،کوریون و جفت را میسازند
ولی سایر موارد صحیح است .چون جسم زرد پس از حاملگی تا چند هفته پروژسترون میسازد (درستی گزینۀ ( ))2و یاختههای حاصل از میتوز یاختۀ تخم در لولۀ فالوپ
با هر تقسیم کوچکتر میشوند (درستی گزینۀ ( .))3در صورت حاملگی و ایجاد جفت ،دیگر فولیکول جدیدی در تخمدان رشد نمیکند (درستی گزینۀ (.))4
 21 163 Aدر هر بالستوسیست ،یک توده یاختهای درونی وجود دارد که منشأ سه الیه زاینده جنینی میشود.
گزینۀ ( :)1آمنی�ون و کوری�ون ،ه�ر دو در محافظ�ت و تغذی�ه جنین مؤثرن�د ولی پس از جایگزین�ی ایجاد میش�وند | .گزینۀ ( :)3هورم�ون  HCGکوریونی
(نه تروفوبالس��تی) جنین وارد خون مادر میش�ود س�پس از الیۀ سنگفرشی ساده مویرگ عبور میکند | .گزینۀ ( :)4کیسه آمنیون حاصل از عمل تروفوبالست است که
پس از جایگزینی و ترشح آنزیم تروفوبالستی ایجاد شده است.
 31 164 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را در مورد هورمون  HCGبه نادرس�تی تکمیل میکنند ، HCG .هورمونی اس�ت که در اوایل بارداری توس�ط کوریون جنین
تولید ش�ده و وارد خون مادر و س�بب حفظ جس�م زرد در تخمدان مادر میشود .این هورمون همچنین سبب تداوم ترشح پروژسترون میشود( .دقت کنید که هناگم ترشح
 HCGهنوز سیستم گردش خون جنین تشکیل نشده است).
الف) نادرست است HCG .از کوریون ترشح میشود که بخش بالستوسیستی نیست | .ب) نادرست است .در هنگام دو هفتۀ اول تولید  ،HCGهنوز جنین
فاقد خون است | .ج) درست است HCG .سبب تداوم ترشح پروژسترون از مادر باردار میشود | .د) نادرست است .این عبارت در مورد پروژسترون است نه ! HCG
 11 165 Aکوریون یکی از پردههای محافظ جنین میباشد که همراه با آندومتر رحم سبب تشکیل جفت میشود .این پرده جنینی مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین
میشود و قدرت تولید هورمون  HCGدارد و از طرفی واجد زوائد انگشتی به سمت آندومتر مادر برای انتقال مواد بین مادر و جنین میباشد.
گزینۀ ( :)1درست است .در این شکل (الف) رگهای بند ناف میباشند که
41 166 C
دو س�رخرگ باریک با خون تیره (همانند س��رخرگهای شش��ی) و یک س�یاهرگ قطورتر با خون
روشن (همانند سیاهرگهای ششی) دارد | .گزینۀ ( :)2درست است .بخش (ج) همان رگهای
رحم مادر میباشند که سرخرگهای آن از آئورت منشأ میگیرند و سیاهرگهای آن به بزرگ سیاهرگ
زیرین میریزند | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .بخش (ب) کوریون میباش�د که در تشکیل جفت (د)
نقش مس�تقیم دارد و دارای منش�أ تروفوبالس�تی میباش�د .دقت کنید که هورمون یا پیک شیمیایی
دوربرد کوریونی ،همان  HCGاست که گیرندۀ آن در تخمدان مادر باردار یا همان جسم زرد میباشد.
نکته گزینۀ ( )4نادرس�ت اس�ت چون بند ناف (ال�ف) رابط جفت (د) و جنین میباش�د ولی خون را
توسط کوریون (ب) از رگهای مادر (ج) میگیرد (جای (ب) و (ج) در گزینۀ ( )4نادرست میباشد).
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 21 167 Aدر نیمه لوتئال ،چون مقدار اس�تروژن و پروژس�ترون (هورمونهای جنس��ی) در خون باالس�ت پس مقدار  LHو ( FSHمحرکهای جنسی) پایین
میآید (نادرس�تی گزینۀ ( ))2ولی جدار رحم تا حدود اواخر این دوره به حداکثر اندازه خود میرس�د (درس�تی گزینۀ ( .))3در این نیمه ،مانند هر موقعی قبل از یائس�گی،
هنوز مقدار زیادی فولیکول نابالغ حاوی اووسیت اولیه در تخمدان وجود دارد (درستی گزینۀ (.))4

نکته

اگر باروری صورت گرفته باشد ،در هفته دوم جنینی ،الیههای مقدماتی زاینده جنین ،پس از جایگزینی تشکیل میشوند (درستی گزینۀ (.))1

متفه لصف

 31 168 Aموارد (ب)( ،ج) و (د) مدنظر میباش�ند .مورد (الف) صحیح اس�ت چون بند ناف حاوی رگهای خونی بین جفت و جنین میباش�د .در مورد (د) دقت کنید
که کوریون بین دیواره رحم و جنین فاصله انداخته است.

نکته

به شکل زیر در مورد موقعیتها دقت کنید:

 41 169 Cدر شکل زیر مشاهده میکنید که دو سرخرگ بند ناف ،باریکتر از تکسیاهرگ قطور بند ناف میباشند و میدانید که این دو سرخرگ ،خون تیره با CO2
زیاد جنین را از راه کوریون به سیاهرگ رحمی مادر میدهد.

گزینۀ (:)2

گزینۀ ( :)1هورمون  HCGاولین هورمون جنینی است که از کوریون ترشح میشود و سپس در اثر تعامل کوریون و آندومتر رحم ،جفت تشکیل میشود.

نکته

در هنگامی که جنین از مرحله تخم تا مرحله بالستوسیست در لوله رحم و رحم قرار دارد ،از اندوخته غذایی تخمک برای تغذیه استفاده میکند ولی پس از جایگزینی
ابتدا از یاختههای هضم ش�ده دیواره رحم که در اثر جایگزینی ایجاد ش�دهاند اس�تفاده غذایی میکند ولی در نهایت جفت و رابطه خونی مادر و جنین س�بب رابطه غذایی
مادر و جنین میشود.
گزینۀ ( :)3تشکیل و تمایز جفت از هفته دوم حاملگی (روز  28دوره) تا هفته دهم یعنی  8هفته بعد از آن رخ میدهد.

 11 170 Cعبارتهای (الف) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در بند ناف یک س��یاهرگ بیش�تر وجود ندارد | .ب) درس�ت اس�ت .کوریون و آمنیون ،هر دو در محافظت و تغذیه جنین مؤثرند| .
ج) نادرست است .دقت کنید که کتاب در مورد پردههای محافظتکنندۀ جنینی عنوان کرده است که مهمترین آنها کوریون و آمنیون میباشند (نه فقط این دو الیه!
از نظر علمی نیز عالوه بر این دو الیه ،عواملی مثل کیسۀ زرده و االنتوئیس نیز وجود دارند که انشاءالله در دانشاگه با آنها آشنا میشوید) | .د) درست است .کوریون به همراه
آندومتر سبب تشکیل جفت میشود ولی کوریون ،جزء توده یاختهای درونی (منشأ اندامهای بدن جنین) نمیباشد.
21 171 B

نکته

خونهای درون رگهای بند ناف ،حاوی خون جنین میباشد که گروه خونی آن حاصل ادغام خون مادر و پدر میباشد (درستی گزینۀ ( )2و نادرستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1زائده انگشتی جنینی همان زائدههای کوریونی میباشند که حاوی خون جنین یمابشند ویل خارج آن خون مادر وجود دارد.

گزینۀ ( :)3زائده انگشتی مادر در بخش شیپور مانند لوله رحم مادر میباشد و حاوی خون مادر میباشد.

 11 172 Bبن�د ن�اف ک�ه مس�ئول انتق�ال مواد بین خ�ون مادر و جنین میباش�د دو س�رخرگ با خون تیره و یک س�یاهرگ با خون روش�ن ب�رای تبادل م�واد بین مادر
و جنین دارد.
گزینۀ ( :)2بالستوسیس�ت در فضای درون رحم تش�کیل میش�ود نه لوله رحم!! | گزینۀ ( :)3با توجه به شکل رشد تخم و موروال ،پاره شدن جدار لقاحی ،پس
از تش�کیل تودۀ توپر موروال و همزمان با ایجاد تروفوبالس�ت و تودۀ بالستوسیس�تی رخ میدهد | .گزینۀ ( :)4الیههای زاینده بالستوسیستی همزمان با تشکیل جفت ایجاد
میشوند (نه پس از تشکیل آن!).
 11 173 Aسیاهرگ بند ناف خون روشن خود را وارد قلب جنین میکند و این رگ همانند مویرگ کالفکی و سیاهرگهای ششی نسبت  O2به  CO2باالیی دارد ولی
مویرگهای بعد از سیاهرگ باب کبدی خون تیره دارند (رد د).

 41 174 Cهر چهار مورد صحیح میباشند.
الف) ضربان قلب در آخر ماه اول ش�روع ش�ده ولی ش�کلگیری قلب مثل سایر اندامها در ماه دوم میباشد | .ب) اندامهای اصلی در انتهای ماه اول شروع
به تش�کیل ش�دن میکنند | .ج) در س�هماهۀ دوم و سوم رشد سریع جنین و فعالیت اندامها رخ میدهد | .د) مشخص شدن دست و پا در ماه دوم ولی شروع تمایز جفت
آن در هفتۀ دوم است (دقت کنید که جوانهزنی دست و پا در ماه اول ولی مشخص شدن آنها طی ماه دوم صورت میگیرد).
 21 175 Bیاختهه�ای بنی�ادی بالستوسیس�تی در ابتدا به صورت یک تودۀ به هم چس�بیدهاند ولی اگر این یاختههای تمایز نیافته به صورت دو توده از هم جدا ش�وند،
زمینهساز تشکیل دوقلو یا چندقلوی همسان میشوند.
دو یا چندقلوی همسان ،همواره در اثر جدا شدن یاختههای بنیادی بالستوسیستی ایجاد میشود (درستی گزینۀ (.))1

نکته

در چندقلوهای غیرهمسان به تعداد هر فرزند یک بالستوسیست وجود داشته است (درستی گزینۀ (.))3

نکته

ً
دوقلو یا چندقلوهای همسان برخالف غیرهمسان قطعا و همواره جنسیت یکسانی دارند ولی غیرهمسانها نیز میتوانند جنسیت یکسان داشته باشند (درستی گزینۀ (.))4

 41 176 Bدر زایمان طبیعی خروج مایع آمنیونی سبب خروج سریع نوزاد میشود ولی در زایمان حاصل از جراحی این موضوع صادق نیست.
گزینۀ ( :)1ب�ا مکی�دن س�ینه مادر توس�ط ن�وزاد ،بازخورد مثبت ه�م برای تولید پروالکتین (هورمون شیرس��از) که از هیپوفیز ترش�ح میش�ود و هم برای
اکسیتوسین (هورمون خارجکننده شیر از پستان) که از هیپوتاالموس ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)2در هنگام زایمان طبیعی فشار سر جنین سبب میشود که اکسیتوسین
ً
زیادی توسط مادر ترشح شود ولی پزشک با افزایش تزریق اکسیتوسین به مادر ،سبب تسهیل زایمان و خروج سریعتر نوزاد میشود | .گزینۀ ( :)3کامال درست است ولی
گفته میشود زمان بارداری  9ماه یا  270روز است ولی پزشکان  284روز را به اولین روز شروع آخرین قاعدگی اضافه میکنند.
 11 177 Bاکسیتوسین روی ماهیچههای صاف رحم (زیر دیافراگم) و غدد شیری (باالی دیافراگم) مؤثر است.
گزینۀ ( :)2پردههای محافظ جنین (کوریون و آمنیون و … ) در هفته دوم از حاملیگ ایجاد میشوند (نه در هفته دوم دوره جنسی زنان که تازه قرار است
ً
در آخ��ر آن لق��اح صورت بگیرد!!!) | .گزینۀ ( :)3بند ناف کال مربوط به بخش جنیین جفت میباش�د (دق��ت کنید که جفت حاوی دو بخش مادری (آندومتر) و جنینی
(کوریون) اس��ت که در بخش جنینی آن بند ناف ایجاد میش��ود) | .گزینۀ ( :)4تولید  HCGبرخالف تولید الیههای زاینده جنینی از وظایف الیه خارجی محافظ یا
کوریون میباشد.
 41 178 Aنش�انۀ نزدیک بودن زایمان ،اپره ش��دن کیس��ۂ آمنیون و خروج مایع آمنیونی درون آن اس�ت که هورمونها در این عمل نقش اساسی دارند .هورمونها پیک
شیمیایی دوربرد بوده و با سیر مسافت طوالنی به یاختۀ هدف (ماهیچۀ صاف) میرسند.
گزینههای ( )1و ( :)2دق�ت کنی�د ک�ه هورم�ون اکسیتوس�ین در هیپوتاالم�وس تولی�د ش�ده ول�ی در هیپوفی�ز پس�ین ذخی�ره ش�ده و س�پس وارد خ�ون
(محیط داخلی) میشود | .گزینۀ ( :)3اکسیتوسین پیک دوربرد است نه کوتاهبرد!
 11 179 Bفقط مورد (د) نادرس�ت اس�ت .در ناباروری افراد ،عوامل محیطی مثل اشعههای مضر همانند عوامل ژنتییک مثل تعداد ناکافی اسپرم یا عدم تولید دورههای
جنسی مؤثر است ولی سایر موارد صحیح میباشد.
 21 180 Aدر س�ونوگرافی امواج صوتی با فرکانس ابال به جنین برخورد کرده و ابزاتب آنها توس�ط دس�تگاهی به صورت تصویر ویدئویی نشان داده میشود .این دستگاه
حاملگی را در ماه اول (هفته چهارم) تشخیص میدهد (در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که نوع امواج سونوگرافی اولتراسون یا ماوراء صوت میباشد نه اشعۀ .)X
 41 181 Cهمۀ موارد نادرست میباشند.

الف) نادرس�ت اس�ت .پر شدن غدد شیری از شیر توس�ط هورمون پروالکتین هیپوفیز پیشین رخ میدهد ولی خروج شیر از آنها با اکسیتوسین میباشد| .

ب) نادرست است .پایان زایمان با خروج جفت و اجزای مرتبط به آن پس از خروج نوزاد صورت میگیرد .از طرفی این عوامل از واژن خارج میشوند | .ج) نادرست است.
اکسیتوسین در هیپوتاالموس ،تولید میشود ولی مترشحه از هیپوفیز پسین میباشد که در موقع زایمان هم در کمک به تسریع زایمان و هم برای خروج شیر با بازخوردی
یا بازخورد مثبت تنظیم میش�ود | .د) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که در زایمان طبیعی س�ر جنین به گردن رحم که بخش ابریک متصل به واژن میباشد فشار میآورد نه
بخش پهن باالی رحم!!!
 21 182 Bفقط مورد (د) صحیح است.
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .تش�کیل جفت ،همزمان با تشکیل الیههای زاینده میباشد | .ب) نادرست است .معموال ش�روع به عمل اندامها در سه ماهه دوم و
سوم صورت میگیرد | .ج) نادرست است .در انتهای ماه سوم ،اندامهای جنسی مشخص میشوند و با سونوگرافی جنسیت فرزند مشخص میشود (الزم به یادآوری
اس��ت که از همان بدو تش��کیل تخم ،میتوان با بررس��ی کروموزومی ،پی به  XXیا  XYبودن جنین برد) | .د) درس�ت اس�ت .ضربان قلب در انتهای ماه اول شروع
میشود که قبل از آن نمو رگها و روده شروع شده است.
 21 183 Bمنظور سؤال کوریون میباشد که مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین است.
گزینۀ ( :)1برای تنظیم انرژی ،تحت تأثیر هورمونهای تیروئیدی قرار میگیرد | .گزینۀ ( :)3در رساندن غذا به جنین نقش دارد .پس مبادلۀ مواد در دو طرف
آن از مادر به جنین و از جنین به مادر صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)4از یاختههای تروفوبالستی مرحلۀ بالستوسیست تشکیل میشود.
 11 184 Bاز هفته دوم بارداری ،تمایز توده یاخته درونی و جفت همزمان آغاز میشود.
گزینۀ ( :)2بند ناف دارای دو س�رخرگ و یک س�یاهرگ میباش�د که رابط بین جفت و جنین است | .گزینههای ( )3و ( :)4در موقع حاملگی ،فولیکول دیگری
در تخمدان رشد نمیکند و دقت کنید که بالستوسیست در رحم وجود دارد نه لوله فالوپ!
 31 185 Aخون س�یاهرگ بند ناف همانند خون س�رخرگ پش�تی ماهی روش�ن میباش�د ولی خون س�رخرگهای بند ناف همانند خون سرخرگ ش�کمی و قلب ماهی،
تیره است.
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متفه لصف

 41 1 Bتشکیل بالستوسیست که همزمان با ایجاد تروفوبالست و توده یاختهای درونی همراه میباشد ،پس از ورود جنین به رحم صورت میگیرد نه در انتهای لولۀ
رحمی! در حقیقت تا انتهای لوله فالوپ ،جنین به صورت یک کرۂ توپر به نام موروال وجود دارد (نادرستی گزینۀ ( )4و درستی گزینۀ ( .))3البته موروال به دلیل عدم رشد
و کوتاه بودن مدت اینترفاز آنها ،یاختههای کوچک با نس�بت س�طح به حجم باال دارند .از طرفی در زیس�ت دوازدهم میخوانیم که یاختههای موروال و بالس�توال دارای
سرعت تقسیم و همانندسازی زیادی میباشند و در این مراحل تعداد نقاط شروع همانندسازی دنا افزایش مییابد (درستی گزینۀ ( )1و (.))2
 42 2توده یاخته درونی بالستوسیست ابتدا سه الیه زاینده ایجاد میکند که مجموع این سه الیه همه بافتها و اندامهای بدن انسان را میسازند( .نه هر الیه آن!)
گزینۀ ( :)1زوائ�د انگش�تی در لول��ه رح��م ه�ر خانم�ی وج�ود دارد ول�ی زوائد انگش�تی درون رحم مربوط ب�ه زوائد کوریون جنی�ن در زنان باردار میباش�د| .

A

گزینۀ ( :)2زوائد انگش�تی درون رحم از زائدههای کوریون جنین میباش�د | .گزینۀ ( :)3در هر بالستوسیس�ت یک توده یاخته درونی وجود دارد که از این توده ،چند الیه
زاینده و یک جنین حاصل میشود.

 33 3 Bهورمون  HCGاساس تست بارداری میباشد که از کوریون جنین ترشح شده وارد خون مادر میشود .این هورمون سبب حفظ جسم زرد مادر شده و تداوم ترشح
پروژسرتوژن را از جسم زرد به خون مادر سبب میشود .وجود هورمونهای ( HCGو پروژسترون) در خون مادر ،از قاعدگی و تخمکگذاری مجدد جلوگیری میکند.
گزینۀ ( HCG :)1از کوریون ترش�ح میش�ود | .گزینۀ ( HCG :)2فقط س�بب تداوم ترش�ح پروژسرتون میش�ود | .گزینۀ ( HCG :)4را جنین میسازد ولی در
بدن مادر فعالیت میکند.
 44 4 Bهیچ مورد نادرستی وجود ندارد.
الف و ب) درست است .منشأ قسمتهای مختلف بدن انسان از سه الیه زاینده حاصل از یاختههای درونی بالستوسیست میباشند.
ج) درست است .هر قسمت خارج از کوریون مربوط به مادر ولی از پرزها و زوائد کوریونی به داخل مربوط به منشأ جنینی میباشند.
 35 5 Bدر ای�ن ش�کل (ج) و (د) ب�ه ترتی�ب رگهای رحم
م�ادری و خ�ون م�ادر میباش�ند ک�ه از گ�ردش عموم�ی م�ادر
منشأ گرفتهاند.
گزینۀ (( :)1ال�ف) رگه�ای بن�د ناف اس�ت که در
س�رخرگهای خود برخالف س�رخرگ رحمی خون تی�ره دارند| .
گزینۀ ( :)2فقط (ب) که کوریون اس�ت مانع مخلوط ش�دن خون
مادر و جنین میشود | .گزینۀ (( :)4د) خون مادر میباشد.
 26 6 Aدقت کنید که تمایز جفت از هفتۂ دوم حاملگی ،همزمان با تش�کیل الیههای محافظتکنندۀ کوریون ،آمنیون و الیههای زاینده آغاز میش�ود و تا هفتۀ دهم
معادل ماه سوم بارداری تکمیل میشود که طی آن ،چون دارای ویژگیهای بدنی قابل تشخیص میشود ،با سونوگرافی میتوان جنسیت جنین را مشخص کرد.
A

نکته
B

نکته

 17 7فقط عبارت (د) نادرست است .سونوگرافی باعث میشود که جنسیت جنین ،سالم بودن عملکردی و حرکتی بعیض از اندامهای بدن و سن جینن مشخص شود.
امواج رایج در رادیولوژی ،اشعه  Xمیباشد ولی در سونوگرافی به جای آن از امواج صوتی با فرکانس باال و بیضرر استفاده میشود.
 18 8دردهای زایمان با شروع انقباض ماهیچههای صاف رحم آغاز میشود .این انقباضات توسط ناقلهای شیمیایی کوتاهبرد از انتهای اعصاب خودمختار ایجاد شدهاند.

رشوع انقباض ماهیچههای رحم با دردهای زایمان همراه اس�ت که به تدریج فاصلۀ انقباضات کم ش�ده و اب هر بار انقباض ،دهانه رحم (نه لولۀ رحم) نیز بیش�تر باز
میشود (نادرستی گزینۀ ( ))2و سر جنین به سمت گردن رحم (نه لولۀ رحم!) و واژن فشار میآورد تا باالخره نوزاد از واژن خارج شود (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته

در زایمان طبیعی ابتدا نوزاد و سپس همراه آن بند ناف خارج میشود ولی جفت آخرین قسمتی است که با آخرین انقباضات رحمی خارج میشود (نادرستی گزینۀ (.))4

 39 9 Aبرخی هورمونها مانند هورمون  ،HCGبین جنین و مادر جابهجا میشوند و پردۀ کوریون مانع عبور
آنها نمیشود.
گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د پ�ردۀ کوری�ون همانن�د آمنی�ون نوع�ی پ�ردۀ محافظتکنن�دۀ جنی�ن
محس�وب میش�ود | .گزینۀ ( :)2طبق ش�کل کتاب درس�ی ،پردۀ کوریون در اطراف بند ناف مشاهده میشود.
در بند ناف دو سرخرگ و یک سیاهرگ مشاهده میشود (نه سیاهرگها) | .گزینۀ ( :)4همچنین مطابق شکل
کتاب درسی ،پردۀ کوریون در قسمتی میتواند در تماس با الیههای زایندۀ جنینی قرار بگیرد.
 31 10 Cدر صورتی تقس�یم میوز کامل میش�ود که اسپرم به اووسیت ثانویه برخورد کند و فرایند لقاح آغاز
ش�ود .در این حالت ،اووس�یت ثانویه تقس�یم میوز را تکمیل میکند و تخمک ایجاد میشود (که با اسپرم لقاح
مییابد) و تخم تشکیل میشود.
گزینههای ( )1و ( :)4اگر غش�ای اس�پرم با اووس�یت ثانویه برخورد نکند یا لقاح آغاز نشود ،اووس�یت ثانویه همراه با خونریزی دورهای از بدن دفع میشود.
پس ممکن اس�ت برخورد اس�پرم و اووس�یت ثانویه انجام ش�ود ،اما فرایند لقاح آغاز نش�ود ،در این صورت تقس�یم میوز  2نیز تکمیل نمیش�ود | .گزینۀ ( :)2اگر بارداری
صورت گرفته باشد ،در واقع تقسیم میوز  2نیز تکمیل شده است و تخمک ایجاد شده است .در این حالت بعد از تخمکگذاری و پایان تقسیم میوز  ،2فقط یکبار تقسیم
سیتوپالسم به صورت نابرابر صورت میگیرد.

 31 186 Cفقط مورد (ب) صحیح است.

ً
نکته در لقاح داخلی تعداد زیادی اسپرم وجود دارد ولی تعداد تخمک معموال زیاد نمیباشد .در لقاح خارجی تعداد زیادی یاختۀ جنسی نر و ماده وارد آب میشود تا شانس
برخورد آنها زیاد شود.
الف) اس��اس تولیدمثل جنیس و چگونگی حرکت در همه جانوران مش�ابه میباش�د ولی چگونگی انجام ،مراحل تولیدمثلی ،حفاظت و تغذیه جنین در آنها
متفاوت میباشد.
ً
معموال قلب پشتی و طناب عصبی شکمی دارند.
ج) لقاح داخلی در جانوران خشکیزی و برخی آبزیان دیده میشود ولی دقت
بیمهرگان
کنید که قلب و طناب عصبی در هر جانوری در دو سطح مختلف قرار دارد.
قلب شکمی و طناب عصبی پشتی دارند.
مهرهداران
د) اندوخته غذایی تخمک تأمینکنندۀ غذای جنین در مرحلۀ موروال و بالستوسیس�ت قبل از جایگزینی اس�ت .پس از آن ،یاختههای هضم ش�دۀ آندومتر و س�پس جفت
نقش تغذیهای دارند.
 41 187 Bقلب چهارحفرهای ویژۀ خزندگان ،پرندگان و پستانداران میباشد که همگی لقاح داخلی دارند.
گزینۀ ( :)1برخی ماهیها و آبزیان دریایی با اینکه آبشش دارند ولی لقاح داخلی با قدرت تولید تخم درون بدن ماده دارند | .گزینۀ ( :)2بیمهرگان آبزی طناب
عصبی شکمی و لقاح داخلی دارند | .گزینۀ ( :)3خط جانبی ویژه ماهیهاست ولی آزاد کردن تخمک زیاد در آب در لقاح خارجی وجود دارد .این لقاح عالوه بر ماهیها در
دوزیستان و بیمهرگان آبزی نیز دیده میشود.
 41 188 Aدر اسبکماهی ،جانور ماده تخمکها را به درون حفرهای در بدن جنس نر منتقل کرده و لقاح در بدن نر انجام یمشود .جنس نر ،جنینها را در بدن خود نگه
میدارد و پس از طی مراحل رشد و نمو نوزادان متولد میشوند ،یعنی تخمگذاری نمیکنند (نادرستی گزینۀ ( )2و درستی گزینۀ ( .))4گزینۀ ( )1در مورد ماهیها نمیباشد
(نادرستی گزینۀ ( ))3فقط مخصوص ماهیان غضروفی مثل کوسهماهی یا سفرهماهی میباشد.
 11 189 Cفقط مورد (ب) نادرست است.

ً
نکته
در عبارات و تستها به کلمه جاندار و جانور دقت کنید مثال در عبارت (ب) این سؤال اگر در مورد جانوران خشیکزی بود درست میشد ولی جاندار خشکیزی میتواند
ً
باکتری ،قارچ ،گیاه ،جانور و آغازیان را شامل شود که برخی اصال تولیدمثل جنسی و لقاح ندارند (نادرستی ب).
ً
ال�ف) ای�ن عب�ارت مثلا در مورد ماهیان دارای لقاح داخلی حذف میش�ود چون هم�ۀ مهرهداران دارای کلیه هس�تند | .ج) در لقاح داخل�ی جانوران ،اندام
تولیدمثلی تخصص یافته نیاز است | .د) در لقاح خارجی ،الیه ژلهای چسبناک تخمک ،پس از لقاح تخمکها را به هم میچسباند و عالوه بر محافظت از آنها و جنین زاده
شده ،در ادامه این الیه به عنوان غذای اولیه مورد استفاده جنین قرار میگیرد.
 41 190 Bهر نوع ماهی خط جانبی دارد ولی تولید تخمک ویژۀ ماهیهای ماده میباشد (ماهی نر که تخمک تولید نمیکند).
گزینۀ ( :)1کلیه با توانایی بازجذب زیاد آب در برخی پرندگان و خزندگان خشکیزی دیده میشود که این گروهها لقاح داخلی دارند.
گزینۀ ( :)2دوزیستان لقاح خارجی ،دیواره چسبناک ژلهای تخمک و بازجذب آب در مثانه دارند.
گزینۀ ( :)3دمای محیط ،طول روز و آزاد کردن مواد شیمیایی در همزمانی خروج یاختههای جنسی از جانداران نر و مادۀ یک گونه تأثیر دارد.

(ترکیبی با
فصل  5دهم)

 21 191 Aقس�مت اول در مورد کانگورو درس�ت میباش�د که رحم ابتدایی دارند ولی قسمت دوم در مورد پس�تانداران جفتدار با رحم کامل درست میباشد .در مورد
گزینۀ ()1جانداران قس�مت اول س�ؤال در طبیعت تنوع کمتری دارند ،در گزینۀ ( )2هر دو پمپ تنفس�ی فش�ار منفی دارند و در گزینۀ ( )3جانوران دو قسمت مورد نظر
همواره لقاح داخلی دارند (زیست دهم).
 11 192 Cفقط مورد (ب) نادرست میباشد.
در کرمهای پهن هرمافرودیت ،اسپرمهای هر جاندار بدون خارج شدن از بدن ،از بیضهها خارج شده و تخمکهای خودش را بارور میکند ولی دو برابر کردن کروموزومهای
تخمک در بکرزایی مارها دیده میشود (نادرستی ب).
الف) در جانداران هرمافرودیت (نرماده) هر دو نوع اندام جنسی نر و ماده دیده میشود ولی در برخی مثل کرم پهن هر کرم تخمک خود را بارور میکند
در حالیکه در کرم حلقوی (کرم خاکی) اسپرمهای خارج شده از هر جاندار ،تخمک کرم دیگری را بارور میکند | .ج) کرم خاکی ،گردش خون بسته و قلب پشتی دارد
ولی منفذ دریچهدار در قلب برای گرفتن خون ،ویژه گردش ابز میباشد | .د) در کرم خاکی دو کرم هرمافرودیت کنار هم قرار میگیرند و جفتیابی میکنند.
 31 193 Bدر شکل مقابل کرم پهن هرمافرودیت را نشان میدهد( ،الف) بیضهها( ،ب) تخمدان و (ج) رحم
میباشد .در کانگورو رشد و نمو جنین در رحم ابتدایی صورت میگیرد (درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( :)1بیضهه�ای انس�ان اس�پرم تاژکدار میس�ازند ولی متحرک ش�دن آنه�ا در اپیدیدیم
رخ میدهد | .گزینۀ ( :)2هورمون مؤثر بر جس�م زرد LH ،میباش�د که در هیپوفیز پیش�ین تولید میش�ود| .
گزینۀ ( :)4کرم خاکی خودلقاحی ندارد ولی هرمافرودیت با دو نوع اندام جنسی میباشد.
 31 194 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) به نادرستی تکمیل میکنند .کرم پهن و کرم خاکی جانورانی دوجنسی یا
هرمافرودیت(نرماده)هستند که بیضه و رحم دارند و باید تخمدان نیز برای تولید یاختۀ جنسی ماده داشته باشند.
الف) کرم کبد نوعی هرمافرودیت است که خودباروری دارد و اسپرم از بدن وی خارج نمیشود | .ب) کرمهای پهن و کرم خاکی ،تخمدان ،بیضه و رحم دارند| .
ج) کرمهای هرمافرودیت ،بیمهرههایی دارای رحم میباشند ولی غدد شیری ندارند.
 11 195 Aدر لقاح خارجی ،تخمک آزاد شده الیه ژلهای چسبناک دارد که این الیه غذای جنین را در چند روز اول تأمین میکند.
دار دارای لقاح خارجی
گزینۀ ( :)2نادرست است .جانور مورد نظر میتواند اسکلت آبایستایی داشته باشد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .جانور بیمهره و مهره ِ
وجود دارد ولی لنفوسیت  Bو  Tمخصوص مهرهداران و دفاع اختصاصی است | .گزینۀ ( :)4نادرست است .بهطور مثال قلب ماهیها فقط حاوی خون تیره میباشد.

209

لثمدیلوت
210

 31 196 Bپالتیپوس تخمهای پوستهدار خود را در بدن نگه میدارد ولی نوزاد در خارج از بدن به دنیا میآید.
گزینۀ ( :)1پالتیپوس دارای تخمدان است و تخمهای پوستهدار خود را خارج میکند و فاقد رحم میباشد .دقت کنید که وجود تخمدان در هر نوع لقاح برای
ایجاد تخمک یا اووسیت در جنس ماده نیاز است | .گزینۀ ( )2در مورد کانگورو و گزینۀ ( )4در مورد جفتداران و شروع میوز  1در زنان تا دورۀ پروفاز  1نادرست است.

متفه لصف

 21 197 Bوجود اندام تناس�لی تخصص یافته ،ویژه لقاح داخیل اس�ت .این لقاح در دوزیس�تان که قلب س�ه حفره دارند دیده نمیشود ولی در پرندگان (گزینۀ ( ))1و در
پس�تانداران تخمگذار مثل پالتیپوس (گزینۀ ( ))3رد میش�ود .در مورد دلیل رد گزینۀ ( )4دقت کنید که برخی ماهیان لقاح داخلی و اندام تخصص یافته برای این لقاح
دارند اما همۀ ماهیان خط جانبی دارند که باعث میشود امکان داشته باشد که هم خط جانبی و هم لقاح داخلی داشته باشند.
 41 198 Bپوستۀ محافظ تخم فقط در محافظت نقش دارد .گزینۀ ( )1و ( )2در مورد کرم پهن و گزینۀ ( )3در مورد انسان میتوان مشاهده کرد.
 11 199 Aفقط مورد (ب) دربارۀ جانورانی مثل کانگورو نادرست میباشد .شیر مادر از غدد شیری مادر به نوزاد انتقال مییابد نه به جنین و قبل از تولد!! (نادرستی ب).
این سؤال در مورد پستانداران کیسهداری مثل کانگورو با رحم ابتدایی میباشد که همانند سایر پستانداران غدد شیری دارند ولی جفت و بند ناف ندارند.
 32 200 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند .در بکرزایی همواره وجود یک والد ماده کافی است (نادرستی الف).
لقاح خارجی در اغلب ماهیها دیده میشود که میدانیم ماهیها و نوزاد دوزیست قلب دوحفرهای دارند (درستی ب).
بسیاری از گونههای پستانداران ،جفتدار هستند ولی جانوران پستاندار نر فاقد قدرت تولید جفت و بند ناف هستند (نادرستی ج).
اساس تولیدمثل جنسی و حرکت در همه جانوران مشابه میباشد (نادرستی د).
 22 201 Bزنبور عس�ل نر هاپلوئید ( )nاس�ت و توانایی تش�کیل تتراد ندارد و طی بکرزایی از میتوز تخمک ماده حاصل میش�ود ولی زنبورهای ماده کارگر یا ملکه،
دیپلوئید ( )2nهستند و از لقاح تخمک ملکه با اسپرم زنبور نر حاصل شدهاند .در بین زنبورهای ماده ،فقط ملکه قدرت تخمکگذاری دارد ولی زنبور کارگر نازا میباشد
(زنبور نر فاقد کروموزوم همتا ،توانایی میوز ،کراسینگاوور و جدا کردن اللها دارد).
گزینۀ ( :)1زنبور عسل نر ،اسپرم خود را با میتوز تولید میکند چون جانوری  nکروموزومی است | .گزینۀ ( :)3تعداد کروموزومهای زنبور نر نصف ماده است| .
گزینۀ ( :)4جدا شدن کروماتیدهای خواهری طی هم میوز (آنافاز  )2و هم میتوز (آنافاز) رخ میدهد.
 42 202 Bهمۀ موارد در مورد بکرزایی که منظور سؤال میباشد ،صحیح هستند.
بکرزایی

نوعی تولیدمثل جنسی است که فرد از تخمک در اثر میتوز یا دو برابر شدن کروموزومها ایجاد میشود (درستی الف).
ً
ً
فرزن�د حاص�ل بکرزایی چه زنبور نر و چه مار ،نصف ژنهای مادر را گرفته اس�ت ولی کامال ش�بیه مادر نیس�ت .مثال زنب�ور ملکه  2nولی زنبور نر حاصل
بکرزایی آن  nمیباشد (درستی ب).

(ج) درست است و خط کتاب میباشد | .د) درست است .در مارها تعداد کروموزوم و ژنها در فرد حاصل از بکرزایی و مار مادر یکسان میباشد ولی فقط نصف ژنهای
والد ماده را گرفته است چون در حقیقت از روی ژنهای تخمک ،یک نسخه تولید کرده است و در همۀ صفات ژنهای مشابه دارد.
ً
 22 203 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت میباش�ند .در تولیدمثل جنس�ی بر خالف غیرجنسی ،هیچگاه فرزند کامال ش�بیه یکی از دو والد نیست چون اختالط ژنها
صورت میگیرد (درستی ب).

نکته

در بکرزایی و یا خودباروری کرم پهن دو والد در تولیدمثل شرکت ندارند (نادرستی الف).

نکته

در بکرزایی لقاح دیده نمیشود (نادرستی ج).

نکته

در زنبور عسل نر ،اسپرم با میتوز حاصل میآید و این جانور حاصل بکرزایی از رشد تخمک زنبور ماده ) (2nاست (نادرستی د).

 12 204 Bزنبورهای عس�ل نر هاپلوئید هس�تند و یاختههای جنس�ی آنها با میتوز ایجاد میشوند پس تنوع در آنها حاصل جهش است (درستی ب) و حاصل بکرزایی و
میتوز از تخمک ماده میباش�ند (درس�تی الف) .پس لقاح در تولید آنها نقش ندارد (نادرس�تی د) .در مورد رد عبارت (ج) دقت کنید که زنبورهای نر حاصل میتوز برخی
تخمکها هستند.
 42 205 Aمهرهداران تخمگذار شامل خزندگان و پرندگان و گروهی از پستانداران مثل پالتیپوس هستند که همۀ آنها فاقد رحم هستند.
گزینۀ ( :)1بهطور مثال کرم پهن مویرگ خونی و گردش خون بس�ته ندارد | .گزینۀ ( :)2در مارها ،تخمک ابتدا کروموزومهای خود را دو برابر کرده و س�پس
یاختۀ  2nش�روع به تقس�یم میتوز میکند | .گزینۀ ( :)3در ماهیها و دوزیس�تان نیز تخمک با اندوختۀ غذایی اندک وجود دارد ،چون دورۀ جنینی کوتاه اس�ت ولی ارتباط
خونی بین مادر و جنین آنها برقرار نمیباشد.
 42 206 Bمنظور سؤال بکرزایی است .فقط عبارت (ب) نادرست است .بکرزایی شکل ویژهای از تولیدمثل است که به انواع تولیدمثل جنیس تعلق دارد و ژنها از والد
ماده تأمین میشود .البته دقت کنید که طی بکرزایی برخی از ژنهای مادر که در حقیقت از نصف کروموزومهای آن ایجاد شدهاند سبب تولید جاندار حاصل میشود .از
طرفی بکرزایی و نرمادگی دو فرایند تولیدمثل جنیس است و طی میوز آنها تنوع ایجاد میشود (نادرستی ب).

نکته

در حالتی از بکرزایی مثل مارها که در اثر دو برابر ش�دن کروموزومهای تخمک ایجاد میش�وند هر جانور حاصل ،در همۀ صفات خالص بوده و ژنهای مش�ابه دارد.
البته این موضوع خالص یا ناخالصی را در سال دوازدهم بهطور کامل میآموزید (درستی ج).

نکته

در بکرزایی ،تخمک لقاح نمیکند و اسپرمی نیز در آن نقش ندارد (درستی الف و د).

 32 207 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) در مورد زنبور عس��ل مادۂ ملکه که مدنظر س�ؤال میباش�د ،نادرست هستند .زنبور عسل ماده ،دیپلوئید ( )2nاست و تنها یک طناب
عصبی ش�کمی دارد (رد الف) و قادر به درک امواج فرابنفش اس�ت (رد ب) و به وس�یلۀ چش�م مرکب خود ،میتواند تصاویر را به مغز مخابره کند تا به صورت موزاییکی
دربیاید (درستی د) .از طرفی این حشره نیز لولههای مالپیگی متصل به روده دارد که به تنظیم اسمزی میپردازند ولی هاپلوئید نمیباشد (رد ج).

پوس پس�تاندار و پرندگان روی تخمهای خارج ش�ده از ش�کم میخوابند که این گروهها فاقد خط جانبی
 32 208 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت میباش�ند .پالتی ِ
میباشند (درستی د) (چون خط جانبی ویژۀ ماهیهاست).
ً
الف) در مورد وجود غدد نمکی در کنار چشم برخی خزندگان رد میشود | .ب) در مورد کانگورو نادرست است | .ج) در مورد پالتیپوس مثال رد میشود.
 12 209 Aمار ماده دوالد یا  2nمیباشد که با تقسیم میوز ،تخمک ایجاد کرده و با دو برابر شدن کروموزومهای این یاختۀ جنسی،
با بکرزایی مار جدید دیپلوئید ایجاد میکند.

میوز تقسیمی است که برخالف میتوز

سبب کاهش عدد کروموزومی میشود و دو مرحلۀ متوالی دارد.
مخصوص تولیدمثل جنسی میباشد.
بدون جهش قادر به ایجاد تنوع میباشد.
فاقد مرحلۀ پرومتافاز است.
در پروفاز  1و متافاز  1آن تتراد دیده میشود.
در آنافاز  1آن جدا شدن کروموزومهای همتا رخ میدهد.

 42 210 Bسؤال در مورد لقاح داخلی مهرهداران خشکیزی است .ویژگی خشکیزی بودن ،لقاح داخلی و تخمگذار بودن در پرندگان ،خزندگان و پستانداران تخمگذار
مثل پالتیپوس دیده میشود که همگی قلب چهارحفرهای دارند .از طرفی میدانید که هر مهرهداری دفاع اختصاصی با قدرت تولید پادتن و پرفورین دارد.
گزینۀ ( )1در مورد لقاح خارجی میباشد که در خشکیزیها وجود ندارد .گزینۀ ( )2در مورد پالتیپوس نادرست است و گزینۀ ( )3فقط در مورد پرندگان و پستانداران
صحیح است (نه خزنداگن!).
 32 211 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرس�تی تکمیل میکنند .پس�تانداران بهجز انواع تخمگذار (مثل پالتیپوس) ،دارای رابطۀ غذایی با جنین هس�تند .بهجز
تخمگذاران ،در سایر پستانداران ،اندوخته غذایی تخمک و تخم آنها کم میباشد.
دلیل رد عبارت (الف) :در کانگوروها رابطۀ غذایی بدون نیاز به جفت در بدن آنها بین مادر و جنین ایجاد میشود.
دلیل رد عبارت (ب) :در مورد انسان و هر پستاندار جفتداری نادرست است.
دلیل رد عبارت (د) :واژن در هر پستاندار دارای لقاح داخلی وجود دارد.
 42 212 Cفقط مورد (ب) صحیح میباشد.
در مارها وقتی بکرزایی صورت میگیرد از روی تخمک یک نس�خه مش�ابه ایجاد میش�ود ،پس فرزند حاصل دارای دو دس�تورالعمل مشابه در هر ژن میباشد ولی ژنوتیپ
زاده میتواند با ژنوتیپ مادر خود متفاوت باشد (نادرستی الف و درستی ب).
در زنبورها ،بکرزایی ویژه زنبور ملکه میباشد و زنبورهای کارگر نازا هستند ولی هر دو با لقاح ایجاد میشوند (نادرستی ج).
زنبور عسل نر با میتوز اسپرم ایجاد میکند ولی قدرت لقاح با ملکه را دارد (نادرستی د).
 22 213 Bک�رم خاک�ی را در ش�کل میبینید که ق�درت خودباروری ،داش�تن همولنف ،گ�ردش مواد باز ،قلب ش�کمی و
لنفوس�یت  Bو  Tدفاع اختصاصی را ندارد .این جانور دارای س�امانۀ دفعی متانفریدی با قیف مژکدار و چینهدانی در لولۀ
گوارش بین مری و سنگدان میباشد.

 42 214 Bدر جانورانی که لقاح خارجی (منظور س��ؤال) دارند دمای محیط ،طول روز ،مواد ش�یمیایی آزاد ش�ده از نر یا ماده (نه هر دو جنس) و برخی رفتارها مثل
رق�ص عروس�ی در ماهیه�ا ب�ه لقاح و ورود همزمان یاختههای جنس�ی در آب کم�ک میکند (در لقاح خارجی ،اندام تناس��لی تخصص یافته وجود ن��دارد) .این لقاح در
اسبکماهی (گزینۀ ( ))3وجود ندارد.
 42 215 Aدر بکرزایی نیازی به اسپرم و والد نر وجود ندارد ولی در دوجنسی (هرمافرودیت) ،اسپرم ،تخمک و دو نوع سیستم تولیدمثلی نر و ماده مورد نیاز میباشد
(تولید جاندار هاپلوئید از دیپلوئید و عدم لقاح فقط در بکرزایی دیده میشود).
گزینۀ ( :)1در کرم خاکی وجود دو والد الزامی است | .گزینۀ ( :)2بکرزایی لقاح ندارد | .گزینۀ ( :)3در هرمافرودیت ،فرزند و والد،هر دو دیپلوئید هستند.
 22 216 Aزنب�ور عس�لی ک�ه از طری�ق بکرزایی به وجود میآید ،زنبور نری اس�ت که از تقس�یم تخمک ملکه به وجود میآی�د و نیمی از کروموزومه�ای مادرش را دارد
(صرف انرژی برای زادههای ملکه بر عهدۀ زنبورهای اکرگر ماده میباشد).
 32 217 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) در مورد اسبکماهی نر که منظور سؤال است نادرست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .هر نوع ماهی در کانالهای زیرپوس�تی دو طرف خود ،خط جانبی با مادۀ ژلهای و گیرندۀ مکانیکی دارد | .ب) نادرس�ت اس�ت .رقص
عروس ربطی به اس�بکماهی ندارد و لقاح این جانور از نوع داخلی اس�ت ولی جالبه که مرد خانواده باردار میش�ود! | ج) نادرس�ت است .سؤال در مورد ماهی نر است که
جلالخالق باردار میشود و تخمدان ندارد | .د) نادرست است .این جانور تخمگذار نیست و نوزادان خود را به دنیا میآورد.
ً
 22 218 Cزنبور عس�ل نر ،هاپلوئید و حاصل بکرزایی از میتوز تخمک زنبور ملکه میباش�د .این جانور اصال قدرت میوز ندارد (نادرستی گزینۀ ( )1و ( .))3در زنبور عسل
ماده ،ملکه قدرت میوز دارد و پروفاز  1آن دارای یاخته ( 2nنادرستی گزینۀ ( ))4و تلوفاز  2آن دارای هسته هاپلوئید با یک کروموزوم جنسی میباشد (درستی گزینۀ (.))2
 12 219 Cزنبور عس�ل ماده تنها جانور کتاب اس�ت که ابتدا با میوز تعدادی تخمک میس�ازد که برخی از آنها با میتوزهای متوالی طی بکرزایی ،زنبور عسل نر میسازند
ولی برخی از تخمکها نیز قدرت لقاح با اس�پرم دارند .زنبور عس�ل نوعی جانور میباشد و قدرت ایجاد کمربند پروتئینی انقباضی برای تقسیم سیتوپالسم دارد ولی دفاع
اختصاصی ندارد .البته زنبور ملکه زیاد افتخار گردهافشاین هم منیدهد!!

211

لثمدیلوت
212

جمعبندی
متفه لصف

 41 1 Bمنظور س�ؤال ،هورمون  FSHو یاختههای رستویل میباش�د .یاختههای س�رتولی به یاختههای مسیر اسپرمس�ازی متصل نمیباشند ولی ترشحات آنها تمایز
اسپرمها را هدایت میکند.
گزینۀ ( :)1یاختههای سرتولی در تغذیه و کمک به دفاع اسپرمها با بیگانهخواری باکتریها مؤثرند که نوعی دفاع غیراختصایص است .در نتیجه ،فقط بر یک
نوع میکروب اثر ندارد.
گزینۀ ( FSH :)2در بروز صفات ثانویۀ جنسی اثرگذار نیست .هورمون مؤثر در این فرایند ،تستوسرتون بوده که تحت تأثیر  LHاست.
گزینۀ ( :)3تستوسرتون میتواند از بخش قشری غدد فوق کلیه در زنان به مقدار کم تولید شود نه !FSH
ً
 12 2 Cفقط مورد (ج) درس�ت اس�ت .حتما دیگر متوجه ش�دهاید که شروع فرایند لقاح هنگامی است که غشای اسپرم به غشای اووسیت ثانویه برخورد کند که این
عمل پس از هضم الیۀ داخلی اووسیت صورت میگیرد.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .این الی�ه باقیماندهای از یاختهه�ای فولیکولی میباش�د که فقط تا هنگام�ی که در تخمدان هس�تند به تولید اس�تروژن میپردازند
(نه پس از تخمکگذاری).
ب) نادرست است .قبل از شروع فرایند لقاح هضم الیۀ داخلی اووسیت توسط آنزیمهای آکروزومی انجام شده است و سپس غشای اسپرم به اووسیت برخورد میکند.
ج) درست است .این مراحل موروال و بالستوال است که سرعت همانندسازی زیاد و تعداد نقاط آغاز همانندسازی متعددتر میشود و تعداد جایگاههای عمل هلیکاز زیاد
است (که در زیست دوازدهم در مورد آن بیشتر میخوانید).
د) نادرس�ت اس�ت .تروفوبالس�ت به صورت الیهای در اطراف کل تودۀ درونی بالستوسیس�ت قرار گرفته اس�ت .در حقیقت ،تروفوبالس�ت ،الیۀ خارجی از تودۀ درونی
نمیباشد بلکه به عنوان یک الیه در اطراف کل تودۀ یاختۀ درونی قرار گرفته است.
 33 3 Bیاختۀ اولیه در حالت (ج) ابتدا کروموزومهاى تکرشتهاى در مرحلۀ  G1اینترفاز داشته است که با همانندسازى در مرحلۀ  Sمضاعف شده و در شکل (الف)
در مرحلۀ پروفاز  1تشکیل تتراد مىدهند .سپس در شکل (ب) در مرحلۀ تلوفاز  1کروموزومهاى همتا از هم جدا شده ،هستههاى هاپلوئیدى مضاعف به وجود مىآورند
و در آخر در شکل (د) در مرحلۀ تلوفاز  2اسپرماتیدها حاصل مىشوند که هرکدام دو کروموزوم تککروماتیدى دارند.
 14 4 Bموارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .مجاری اسپرمبر از کنار و پشت مثانه رد شده و در پروستات به یکدیگر و به مجرای خروجی ادرار از مثانه یا همان میزراه متصل میشوند.
ب) نادرست است .اسپرمها از درون یک غدۂ پروستات عبور میکنند ولی در این جمله عنوان شده مجرای عبوری از بین غدد!
ج) درس�ت اس�ت .به پروس�تات سه مجرا وارد میشود دو تا اس�پرمبر و یک مجرای میزراه! دقت کنید که میزراه تا لحظۀ رسیدن به پروستات ،فاقد اسپرم است و پس از
مشترک شدن با دو مجرای اسپرمبر ،به صورت یک میزراه مشترک حاوی ادرار و اسپرم درمیآید.
ً
 35 5 Cهورمونهای محرک جنسی روی غدد جنسی بیضه و تخمدان افراد مؤثرند و مستقیما در رشد رحم نقشی ندارند.
در مردان
هورمون FSH

اثر بر یاخته سرتولی برای تمایز اسپرم دارد (نادرستی گزینۀ (.))1
در نیمه اول دوره

در زنان

در مردان
هورمون LH
در زنان

ابتدا بازخورد منفی و سپس مثبت دارد.
روی رشد فولیکول اثر دارد.

در نیمۀ لوتئال
با بازخورد منفی ،کاهش مییابد تا فولیکول جدید در تخمدان رشد نکند.
تا فولیکول جدید رشد کند (درستی گزینۀ (.))3
دوباره زیاد میشود
در آخر دوره جنسی
برخالف  ،FSHروی یاخته بینابینی اثر میکند

تولید تستوسترون را القا میکند (نادرستی گزینۀ (.))4

ابتدا بازخورد منفی و سپس مثبت دارد.
در نیمۀ اول دورۀ جنسی
تخمکگذاری القا میشود.
در وسط دوره با بازخورد مثبت به حداکثر میرسد
در نیمه دوم دوره

بازخورد منفی دارد

مانع رشد فولیکول جدید میشود.
سبب رشد جسم زرد میشود.

 26 6 Bدر نیمۀ فولیکولی و پس از روزهای قاعدگی ،سریعترین رشد آندومتر رحم رخ میدهد که در این زمان فقط اسرتوژن باال میرود.
در گزینۀ ( )1بازخوردی منفی هورمونهای جنسی روی هیپوتاالموس رخ میدهد ،گزینۀ ( )3در انتهای دورۀ جنسی و ابتدای دوره مقدار هورمونهای محرک
جنسی زیاد میشود و گزینۀ ( )4در مرحلۀ لوتئال رخ میدهند که ترشح هورمونهای محرک جنسی مهار میشود.
 17 7 Aنیمه یا وسط دوره جنسی حدود روز  14دوره میباشد که پس از آن رحم همچنان رشد میکند و فعالیت ترشحی آن نیز برای جایگزینی جنین زیاد میشود تا
جنین در یکی از حفرات جایگزین شود.
گزینۀ ( :)2تولید اندک استروژن و بازخورد منفی ویژۀ نیمۀ فولیکولی و قبل از تخمکگذاری است.
گزینۀ ( :)3جدار رحم برای پذیرش جنین آماده میشود نه اسپرم!
گزینۀ ( :)4بازخورد مثبت فقط در آخر نیمۀ فولیکولی رخ میدهد.

 48 8دقت کنید که لقاح از زمانی آغاز میشود که غشای یک اسپرم به غشای اووسیت ثانویه برخورد میکند نه اینکه با الیههای اطراف آن (خارجی و داخلی)

B

برخورد کند .پس گزینههای ( )1و ( )2رد میشوند چون فرایند (الف) قبل از شروع لقاح و در زمان عبور اسپرم از الیۀ خارجی اتفاق میافتد.

نکته

آکروزوم قبل از اتصال اسپرم به غشای اووسیت پاره میشود.

3

لقاح

بعد از شروع مکانیسم لقاح اعمال زیر به ترتیب رخ میدهد:
 )1ادغام غشای یک اسپرم با غشای اووسیت ثانویه
 )2تغییراتی در سطح اووسیت و ایجاد پوشش (جدار) لقاحی توسط ریزکیسههای زیرغشایی (با برونرانی ریزکیسههای درون اووسیت)
 )3ورود هستۀ درون سر اسپرم به سیتوپالسم اووسیت ثانویه
 )4ایجاد میوز  2اووسیت ثانویه و تشکیل تخمک
 )5ادغام هسته و کروموزومهای اسپرم با تخمک و ایجاد یاختۀ تخم
 29 9جفت رابط بین آندومتر مادر و بند ناف است .بند ناف رابط بین جفت و جنین است.

A

 21 10 Bدر کرمهای پهن خودلقاح ،یاختههای جنسی چه اسپرم و چه تخمک از بدن فرد نرماده خارج نمیشود.
گزینۀ ( :)1اندام تخصص یافته تولیدمثلی ویژه لقاح داخلی میباشد ولی الیۀ ژلهای دور تخمها ویژۀ لقاح خارجی است | .گزینۀ ( :)3در لقاح داخلی ،یاختههای
جنسی در اندام خاص به هم برخورد میکنند | .گزینۀ ( :)4محفظۀ مورد نظر ،محل برخورد یاختههای جنسی در بدن یک والد است.
 21 11 Bفقط عبارات ( )Aو ( )Cنادرست هستند .شکل ،بیانگر بکرزایی و لقاح در زنبور عسل میباشد که
(الف) میتوز ایجادکننده اس�پرم( ،ب) میوز ایجادکننده تخمک و (ج) بکرزایی حاصل از تقسیم میتوز تخمک و
ایجاد زنبور نر میباشد.
 )Aنادرس�ت اس�ت .میتوز برخالف میوز قدرت تش�کیل تتراد و جدا کردن کروموزوم مضاعف
ندارد )B | .درس�ت است .یاختههای حاصل از میوز ،هیچگاه قدرت میوز دوباره ندارند ولی برخی تخمکهای
آن لق�اح ک�رده و برخ�ی دیگ�ر با ورود ب�ه اینترفاز وارد تقس�یم میتوز جدید میش�وند ت�ا با بکرزای�ی به تولید
زنبور نر بپردازند )C | .نادرس�ت اس�ت .تولید نس�خۀ جدی�د از روی تخمک و لقاح آنها وی�ژۀ مارهای دارای
بکرزایی میباشد.

نکته

زنبور عس�ل نر تنها جانوری در کتاب درس�ی اس�ت که همانند گیاهان ،یاختههای جنس�ی خود را با میتوز
ایجاد میکند (درستی .)D

 11 12 Aرابطۀ خونی بین مادر و جنین فقط در برخی پستانداران دیده میشود ولی هر مهرهداری ،دارای دفاع اختصاصی و غیراختصاصی میباشد (درستی گزینۀ (.))1
ً
س�ایر گزینهها در مهرهداران عمومیت ندارند .مثال گزینههای ( )2و ( )4در مورد پالتیپوس رد میش�وند .از طرفی ماهیها و دوزیس�تان مهرهدارانی هس�تند که به علت
کوتاهی دوران جنینی ذخیرۀ مواد غذایی تخمک آنها کم است (رد گزینۀ (.))3
نکته در تخمگذاران و جانوران دارای لقاح خارجی ،رابطۀ خونی بین مادر و جنین وجود ندارد .این رابطه به مقدار ناقص در کیسهداران و بهطور کامل توسط جفت در اغلب
پستانداران دیده میشود.
 21 13 Cفقط موارد (ب) و (د) صحیح میباشند .در زنبور عسل ،نرها هاپلوئید و مادهها دیپلوئید هستند .اگر تخمک که هاپلوئید است دارای  20کروموزوم باشد پس
هر یاخته پیکری و اس�پرم زنبور عس�ل نر نیز  20کروموزوم داش�ته اس�ت ولی هر یاخته پیکری زنبور ماده  40کروموزوم دارد .از طرفی زنبور حاصل از بکرزایی ،نری است
که در اثر لقاح تخمک ایجاد نشده است (نادرستی الف) .از طرفی زنبور کارگر نیز نازاست و قدرت تولید تخمک ندارد (نادرستی ج) .در مارها در اثر بکرزایی ،اگر تخمک
 20کروموزوم داشته باشد ،مار حاصله دارای  40کروموزوم از  20نوع میباشد چون هر کروموزوم یک نوع مشابه از روی خودش ساخته است (درستی ب و د).
 21 14 Cموارد (ج) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرست است HCG .مترشحه از کوریون ،با حفظ جسم زرد به تداوم ترشح پروژسرتون کمک میکند | .ب) نادرست است .همزمان با تشکیل جفت،
الیههای زایندۀ جنینی در تودۀ درونی یاختهای تشکیل میشوند | .ج) درست است .شکلگیری اندامها از جمله قلب در ماه دوم ولی شروع ضربان قلب در انتهای ماه اول
اس�ت | .د) درس�ت اس�ت .مشخص شدن اندامهای جنسی در انتهای سه ماهۂ اول است که میشود قبل از شروع عملکرد اندامها در سه ماهۂ دوم و بعد از شکلگیری
اندامها در ماه دوم بارداری صورت میگیرد.
 21 15 Aموارد (ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند .کوریون و آمنیون زمانی تشکیل میشوند که بالستوسیست جایگزینی را انجام داده است (نادرستی ب) و الیههای
زاینده جنینی تش�کیل ش�ده اس�ت (نادرستی د) .با تشکیل کوریون ،هورمون  HCGبرای جلوگیری از س�قط جنین تولید میشود (درستی الف) ولی هنوز جفت و بند ناف
تشکیل نشدهاند (درستی ج) چون جفت از مخلوط شدن کوریون و آندومتر رحم ایجاد میشود.

213

لثمدیلوت
214

متفه لصف

ص یافته هس�تند .داش�تن دیوارۀ چس�بناک و ژلهای تخمک در مهرهداران که تخمها را به هم
 11 16 Bجانوران دارای لقاح داخلی نیازمند اندامهای تولیدمثلی تخص 
میچسباند در لقاح خارجی دیده میشود.
گزینۀ ( :)2بهطور مثال در کرمهای پهن یاختههای جنس�ی از بدن فرد خارج نمیش�وند ولی چون تولید یاختههای جنس�ی با میوز است ،تنوع بین فرزندان و
والدین دیده میشود (همواره میوز سبب ایجاد تنوع میشود) | .گزینۀ ( :)3در زنبور عسل ،یاختۀ جنسی نر با میتوز و یاختۀ جنسی ماده با میوز ایجاد میشود اما استفادۀ
غذایی از الیۀ ژلهای تخمک ویژۀ لقاح خارجی میباشد | .گزینۀ ( :)4دقت کنید که عالوه بر بیشتر پستانداران ،کرم پهن کبد که خودباروری دارد نیز واجد رحم ،بیضه و
تخمدان میباشد ولی غدد شیری فقط در پستانداران وجود دارد و فقط در مادهها قدرت شیردهی دارند.
 11 17 Bدر هنگام تخمکگذاری ،اووسیت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی ،به همراه چند یاختۀ پیکری اطراف آنها وارد لولۀ رحم میشوند .اووسیت ثانویه و اولین گویچه
دارای  23کروموزوم مضاعف ولی غیرهمتا میباش�ند .از طرفی یاختههای فولیکولی نیز دیپلوئید هس�تند و  23نوع کروموزوم دارند (چون کروموزوم  Yندارند و هر جفت
کروموزوم همتای آن یک نوع کروموزوم به حساب میآیند .در حقیقت در زنان هر یاختۀ هستهدار 23 ،نوع کروموزوم دارد چه دیپلوئید باشد و چه هاپلوئید!).
گزینۀ ( :)2جس�م زرد حاصل تعداد زیادی یاختۀ دیپلوئید اس�ت و از یک یاخته ایجاد نش�ده است | .گزینۀ ( :)3یاختههای پیکری اطراف اووسیت ،دیپلوئید
بوده و دارای کروموزوم همتا هستند | .گزینۀ ( :)4پس از تخمکگذاری فقط  LHروی جسم زرد اثر دارد.
 31 18 Aدر لقاح ترتیب انجام گزینههای سؤال به این صورت است که ابتدا گزینۀ ( )4و سپس گزینۀ ( )2اتفاق میافتد ،بعد گزینۀ ( )1با شروع میوز  2اووسیت و در
نهایت گزینۀ ( )3برای تشکیل دوبارۀ غشای هسته در تلوفاز  2صورت میگیرد.
 41 19 Bکروموزومهای همتا در یاختههای دیپلوئیدی قرار دارند که طی مسیر گامتسازی ،این یاختهها در بیضه و تخمدان به عنوان غدد جنسی قرار دارند.
گزینۀ ( :)1اس�پرمهای موجود در لولۀ اسپرمس�از منظور است که توانایی حرکت فعال ندارند | .گزینۀ ( :)2برخی اسپرماتوسیتهای ثانویه که فاقد  Xهستند،
ژن ساخت فاکتور  8خون ندارند (البته وجود این ژن روی کروموزوم  Xرا در سال آینده میخوانید!) | .گزینۀ ( :)3اسپرمها از تقسیم سیتوپالسم و ایجاد حلقۀ انقباضی
اکتین و میوزیندار ایجاد نشدهاند ،بلکه حاصل تمایز اسپرماتیدها میباشند.
 12 20 Cزوائد انگشتی جنینی مربوط به الیۀ کوریون است که پس از جایگزینی از تروفوبالست ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)2ضرب�ان قل�ب در م�اه اول ولی ش�کلگیری اندامها در ماه دوم جنینی رخ میدهد | .گزینۀ ( :)3الیۀ داخلی ژلهای اووس�یت ،فاقد یاخته و فعالیت
زیستی میباشد | .گزینۀ ( :)4تشکیل جفت منظور است که از هفتۀ دوم و همزمان با تشکیل الیههای زاینده البته پس از عمل جایگزینی در آندومتر رخ میدهد.

برگزیدۀ سؤاالت قلمچی
 21 1 Bدقت کنید در انتهای ماه اول ضربان قلب جنین (انقباضات بافت گرهی) آغاز میش�ود .اما ش�کلگیری کامل قلب و تش�کیل دیوارۀ بین حفرات قلبی در
طی ماه دوم صورت میگیرد.
گزینۀ ( :)1هر دو واقعه همزمان است | .گزینۀ ( :)3تشکیل روده زودتر است | .گزینۀ ( :)4تشکیل تودۀ یاختهای داخلی زودتر صورت میگیرد.
 42 2 Cدر صورت غیرفعال شدن جسم زرد به دلیل عدم ترشح استروژن و پروژسترون و عدم حفظ دیوارۀ رحم ،قاعدگی رخ میدهد و در نتیجه اگر جنین هم ایجاد
شود ،از بدن دفع میشود و در نتیجه تشکیل و تمایز جفت صورت نمیگیرد.
گزینۀ ( :)1ع�دم فعالی�ت ترش�حی کوریون باعث عدم ترش�ح هورمون  HCGمیش�ود و در نتیجه جس�م زرد از بی�ن میرود و به دنب�ال آن میزان هورمون
پروژس�ترون نی�ز کاه�ش مییاب�د و در نتیجه می�زان هورم�ون  FSHافزایش یافته و احتم�ال تخمکگذاری مج�دد وجود خواهد داش�ت | .گزینۀ ( :)2در پی آزاد ش�دن
چندین اووس�یت ثانویه از تخمدانهای یک زن س�الم و بالغ ،ممکن اس�ت بیش از یک نوع یاختۀ تخم ایجاد ش�ود ،در نتیجه چندقلوهای غیرهمس�ان ایجاد میش�وند| .
گزینۀ ( :)3اگر یاختههای بنیادی به صورت کامل از یکدیگر جدا نشوند ،در نتیجه نوزادان به هم چسبیده متولد میشوند.
 23 3 Bزنبور نر هاپلوئید است و با تقسیم میتوز یاختۀ جنسی (اسپرم) تولید میکند .یکی از نقاط وارسی چرخۀ یاختهای در مرحلۀ متافاز میتوز قرار دارد و بخشی
از تقسیم هستۀ یاخته را کنترل میکند.
گزینۀ ( :)1طی فرایند میتوز تتراد ایجاد نمیشود | .گزینۀ ( :)3دقت کنید یاختۀ جنسی زنبور نر ،هاپلوئید است و کروموزوم همتا ندارد | .گزینۀ ( :)4در پایان
تقسیم میتوز طبیعی در مرحلۀ تلوفاز ،پوشش هسته در اطراف کروموزومهای تککروماتیدی تشکیل میشود.
 24 4 Cیاختههای هاپلوئیدی موجود در تخمدان یک زن سالم و بالغ ،شامل اووسیت ثانویه و نخستین جسم قطبی میباشد.
الف) نادرست است .دقت کنید این یاختهها در نتیجۀ تقسیم سیتوپالسم نامساوی (تشکیل کمربند انقباضی در یک سمت یاخته) ایجاد شدهاند ،اما توجه
کنید که این کمربند انقباضی در زیر غش�ا (نه درون غش��ا) ایجاد میش�ود | .ب) درس�ت است .این یاختهها توس�ط یاختههای فولیکولی که قدرت تکثیر دارند ،احاطه
ش�دهاند | .ج) درس�ت اس�ت .کروموزومهای موجود در هستۀ این یاختهها ،همگی مضاعف هس�تند و از دو نیمۀ مشابه هم تشکیل شده است | .د) نادرست است .دقت
کنید ممکن است این دو یاخته با اسپرم برخورد کنند ،اما لقاح صورت نگیرد و در نتیجه یاختۀ دیپلوئید نیز ایجاد نمیشود.
 45 5 Bطبق متن کتاب درسی ،لقاح زمانی آغاز میشود که غشای اسپرم و اووسیت ثانویه با هم تماس پیدا کنند و در نتیجه این دو غشا با هم ادغام شوند.
گزینۀ ( :)1قبل از لقاح و در حین عبور از الیۀ خارجی آنزیمهای آکروزوم آزاد میش�وند | .گزینۀ ( :)2قبل از لقاح اس�ت نه در ش�روع لقاح! | گزینۀ ( :)3بعد از
انجام لقاح این عمل صورت میگیرد.
 16 6 Cدوقلوهایی که از یک یاختۀ تخم مشترک ایجاد شدهاند یا قبل از تشکیل بالستوسیست از هم جدا شدهاند و یا بعد از تشکیل بالستوسیست در اثر جدا شدن
تودۀ یاختۀ درونی بالستوسیست از هم جدا شدهاند.
الف) دقت کنید اگر این دو جنین ،قبل از تش�کیل بالستوسیس�ت از هم جدا ش�ده باشند ،چون هرکدام یک بالستوسیست و در نتیجه تروفوبالست مجزایی
تش�کیل میدهند ،در نتیجه دارای دو جفت مجزا نیز میباش�ند | .ب) دقت کنید بند ناف رابط بین جفت و جنین اس�ت ،در نتیجه هر یک از جنینها (چه جفت یکسان
ً
و چه جفت مش��ترک) قطعا یک بند ناف مخصوص به خود دارد | .ج) دقت کنید طبق فعالیت کتاب برخی صفات دوقلوهای همس�ان مانند اثر انگش�ت آنها میتواند با
یکدیگر متفاوت باشد | .د) اگر جدا شدن جنینها پیش از تشکیل بالستوسیست باشد ،تودۀ یاختۀ درونی و پردۀ کوریون هر یک به صورت مجزا تشکیل میشود.

 17 7 Aدقت کنید همۀ جانوران دارای لقاح داخلی هم اساس تولیدمثل جنسی مشابه و هم اساس حرکت مشابهی دارند.
گزینۀ ( :)2ب�رای جان�وران هرمافرودی�ت مثل کرم خاکی میتواند صادق نباش�د | .گزینۀ ( :)3برای کرمهای پهن صادق نیس�ت | .گزینۀ ( :)4در حش�رات
همولنف در انتقال گازهای تنفسی نقشی ندارد.
 48 8 Bبخش ش�مارۀ  ،1رحم را نش�ان میدهد که در بدن زن س�الم و بالغ ،مطابق شکل کتاب درس�ی ،ضخامت ماهیچههای صاف دیوارۀ آن در محلهای مختلف
متفاوت است.
گزینۀ ( :)1دقت کنید بیضهها در تولید اس�پرم متحرک نقش ندارند ،بلکه اس�پرم در اپیدیدیم متحرک میش�ود | .گزینۀ ( :)2تخمدانها ،ساختاری متفاوت با
بیضه دارند | .گزینۀ ( :)3محل لقاح در انسان لولههای رحمی است نه رحم!
 39 9 Cدقت کنید در سؤال در رابطه با فرایندهایی که در حین زایمان طبیعی صورت میگیرد ،سؤال پرسیده شده است.
الف) نادرست است .دقت کنید همانطور که در کتاب درسی گفته شده است ،وارد شدن فشار از طرف سر جنین به دیوارۀ رحم و در نتیجه پاره شدن کیسۀ درونشامه،
نشانۀ نزدیک بودن زایمان است و جزء اتفاقاتی که در طی زایمان صورت میگیرد ،محسوب نمیشود | .ب) نادرست است .طبق متن کتاب درسی ،هورمونهای مختلفی
در این فرایند نقش دارند ،یکی از این هورمونها اکسیتوس�ین میباش�د | .ج) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید طبق متن کتاب درسی در زایمان طبیعی در شرایط طبیعی ابتدا
سر جنین و سپس سایر قسمتهای جنین خارج میشود ،پس گاهی ممکن است در زایمان طبیعی ابتدا سر جنین خارج نشود | .د) درست است .طبق متن کتاب درسی،
اکسیتوسین سبب تحریک انقباضات رحمی میشود و همچنین شروع انقباضات دیوارۀ رحم با دردهای زایمان همراه است.
 41 10 Bتوضیحات صورت س�ؤال مربوط به پس�تانداران جفتدار میباش�د .همۀ پس�تانداران دارای قلب چهارحفرهای با دیوارۀ کامل بین حفرات میباشند و همین
موضوع باعث شده است که حفظ فشار خون درون بدن آنها آسان شود.
گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د مه�رهداران طن�اب عصبی پش�تی دارند | .گزینۀ ( :)2دقت کنید از بطن راس�ت فقط یک س�رخرگ خارج میش�ود نه س�رخرگها! |
گزینۀ ( :)3جفت مانع اختالط خون مادر و جنین میشود.
 11 11 Cتصویر صورت س�ؤال مربوط به جس�م زرد در تخمدان است .جسم زرد قابلیت ترش�ح هورمونهای جنسی استروژن و پروژسترون را دارد ،اما دقت کنید که
بخش قشری غدد فوقکلیه نیز توانایی تولید و ترشح هورمونهای جنسی را دارد.
گزینۀ ( :)2در شرایطی که بارداری رخ دهد ،جسم زرد با ترشح استروژن و پروژسترون ،در حفظ جنین جایگزین شده (با حفظ ضخامت دیوارۀ داخلی رحم)
نقش دارد | .گزینۀ ( :)3در نیمۀ دوم چرخۀ جنسی ،در شرایطی که جسم زرد در تخمدان دیده میشود ،میتوانیم افزایش ضخامت دیوارۀ داخلی رحم را مشاهده کنیم| .
گزینۀ ( :)4غیرفعال شدن جسم زرد باعث کاهش استروژن و پروژسترون در خون شده و این کاهش موجب ناپایداری جدار رحم و تخریب و ریزش آن میشود که عالمت
شروع دورۀ جنسی بعدی است.
 41 12 Cهورمون  LHباعث رش�د جس�م زرد تخمدان میشود که در حدود روز چهاردهم دوره افزایش یکبارۀ استروژن ،محرکی برای آزاد شدن مقدار زیادی  LHاز
هیپوفیز پیشین میشود (بازخورد مثبت).
گزینۀ ( :)1در ح�دود روز چهارده�م چرخ�ۀ تخمدان�ی  LHس�بب تخمکگ�ذاری میش�ود ک�ه بی�ن آن و هورمون اس�تروژن بازخ�ورد مثبت وج�ود دارد| .
گزینۀ ( :)2هورمون  FSHس�بب بزرگ و بالغ ش�دن انبانک(ها) در تخمدان میش�ود .این هورمون بعد از نیمۀ نخست چرخۀ تخمدانی (در طی تخریب دیوارۀ داخلی
رحم نیز) افزایش مییابد | .گزینۀ ( :)3هورمون استروژن و پروژسترون رحم را برای بارداری آماده میکنند که از غدۀ فوق کلیه هم ترشح میشوند.
 41 13 Bب�ا ف�رض برخ�ورد اس�پرم با اووس�یت ثانویه و ش�روع فراینده�ای لقاح ،یاختهه�ای تخمک و دومین جس�م قطب�ی در خ�ارج از تخمدانها ایجاد میش�وند
(درون لولۀ فالوپ) .این یاختهها فاقد توانایی تقسیم و عبور از نقطۀ وارسی متافازی هستند.
گزینۀ ( :)1یاختههای دارای کروموزومهای مضاعفشده در فرایند تخمکزایی زن بالغ و سالم ،اووسیت اولیه و ثانویه و اولین جسم قطبی میباشند .اووسیت
اولیه و ثانویه دارای دو جفت سانتریول میباشند که هر جفت از این سانتریولها در یک قطب یاخته قرار میگیرند | .گزینۀ ( :)2اووسیت ثانویه نوعی یاختۀ هاپلوئید است
که در طی تقس�یم میوز  ،2رش�تههای دوک تقس�یم را به کمک س�انتریولهای خود س�ازماندهی میکند | .گزینۀ ( :)3اووسیت ثانویه و جس�م قطبی ممکن است با اسپرم
برخورد کرده و در فرایند لقاح شرکت کنند .جسم قطبی مقدار زیادی سیتوپالسم ندارد.
 31 14 Bتقس�یم میوز اووس�یت اولیه در طی نیمۀ اول چرخۀ جنس�ی صورت میگیرد .در این نیمه میزان چینخوردگیها ،حفرات و اندوختۀ خونی دیوارۀ داخلی رحم
(نه همۀ الیههای دیوارههای رحم) نیز افزایش مییابد.
گزینۀ ( :)1ای�ن م�ورد طب�ق ش�کل کت�اب درس�ی واض�ح اس�ت | .گزینۀ ( :)2تقس�یم یاختهه�ای فولیکول�ی تحت تأثی�ر هورم�ون  FSHانجام میش�ود| .
گزینۀ ( :)4در نیمۀ اول چرخۀ جنسی مقدار استروژن در حال افزایش است.
 31 15 Cفقط مورد (الف) صحیح اس�ت .اووس�یتهای اولیه و ثانویه هر دو در درون فولیکولهای تخمدانی قرار دارند .اووسیت اولیه در مرحلۀ پروفاز میوز  1متوقف
ش�ده اس�ت و اووس�یت ثانویه نیز بعد از اتمام میوز  ،1تا زمان برخورد اس�پرم و شروع فرایند لقاح ،در این مرحله از میوز متوقف میشود .اووسیتهای در حال تقسیم نیز
در مرحلهای از تقسیم میوز قرار دارند.
ب) در اووس�یت ثانویه فقط یک کروموزوم جنس�ی داریم ،نه کروموزومهای جنس�ی! | ج و د) دقت کنید برخی اوسیتهای اولیه هیچگاه تقسیم میوز  1خود
را ادامه نمیدهند و از بین میروند.
 31 16 Cاس�پرماتیدها و اس�پرمها میتوانند دارای هستۀ فشرده باشند .کروموزومهای مضاعف شده نیز در اسپرماتوگونی ،اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوسیت ثانویه
قابل مشاهده هستند .دقت کنید همۀ این یاختهها زنده بوده و قدرت انجام تنفس یاختهای هوازی را دارند.
گزینۀ ( :)1اسپرماتوسیت ثانویه دارای یک مجموعه از کروموزومهای مضاعف شده است | .گزینۀ ( :)2دقت کنید که اسپرم به درون اپیدیدیم وارد میشود.
| گزینۀ ( :)4همۀ یاختههای فوق درون بیضهها تولید شدهاند.
 21 17 Cدر داخل مجرای اسپرمبر ،اسپرمهای هاپلوئید دارای توانایی حرکت دیده میشوند که در آکروزوم موجود در سر اسپرم ،آنزیمهای الزم برای فرایند لقاح را دارند.
گزینۀ ( :)1اس�پرمهای دارای تاژک باید حداقل  18س�اعت در داخل اپیدیدیم باقی بمانند تا توانایی حرکت را به دس�ت آورند | .گزینۀ ( :)3دقت کنید بخش
قشری غدۀ فوقکلیه نیز هورمون جنسی تولید میکند | .گزینۀ ( :)4تا چند سال بعد از بلوغ صفحات رشد استخوان دراز باز میمانند پس ممکن است در سالهای ابتدایی
بلوغ که میوز در دیوارۀ لولۀ اسپرمساز رخ میدهد صفحات رشد استخوان نیز باز باشند.
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 31 18 Bوجه ش�باهت یاختههای س�رتولی و اسپرماتوس�یت ثانویه ،توانایی تولید و ذخیرۀ انرژی زیس�تی است زیرا هر دو یاخته زنده هس�تند و تنفس یاختهای دارند.
همچنین طبق شکل کتاب درسی ،اندازۀ هستۀ این یاختهها با هم متفاوت است.
گزینۀ ( :)1دق�ت کنی�د هیچی�ک از این یاختهها ،توانایی تش�کیل تتراد ندارند .این نکته در کنکور  98نیز بیان ش�ده بود .دقت کنی�د ایراد این گزینه ،وجود
کلمۀ «داش�تن» اس�ت | .گزینۀ ( :)2دقت کنید اسپرماتوس�یت ثانویه فقط یک کروموزوم جنسی دارد نه کروموزومهای جنسی! | گزینۀ ( :)4دقت کنید یاختههای سرتولی
و اسپرماتوسیت ثانویه هورمون جنسی تولید نمیکنند.
 11 19 Bدر بیضهها ،یاختههای بینابینی هورمون تستوسترون تولید میکنند و همچنین یاختههای سرتولی نیز ترشحاتی دارد که فرایند اسپرمزایی را کنترل میکند که
این ترکیبات نوعی پیک شیمیایی کوتاهبرد محسوب میشوند .فقط مورد (الف) صحیح است.
الف) هر دوی این یاختههای تولیدکنندۀ پیکهای شیمیایی هستند که توانایی اثرگذاری بر روی اسپرمزایی را دارند | .ب و ج) فقط برای یاختههای بینابینی
صادق است و برای یاختههای سرتولی صادق نمیباشد | .د) هستۀ یاختۀ سرتولی از اسپرماتوگونی بزرگتر است.
 32 20 Aمنظور صورت سؤال ،یاختههای دیوارۀ لولۀ اسپرمساز (اسپرماتوگونی و سرتولی) میباشد .همۀ این یاختههای دارای کروموزوم(های) جنسی هستند
و در نتیجه ژن(های) تعیین جنسیت را دارند.
گزینۀ ( :)1به عنوان مثال برای اسپرماتوگونیها صادق نیست | .گزینۀ ( :)2دقت کنید طبق شکل کتاب درسی ،در قسمت مرکزی سانتریولها ،لولههای ریز
پروتئینی مشاهده نمیشود | .گزینۀ ( :)4این مورد فقط برای یاختههای سرتولی صادق است.

برگزیدۀ سؤاالت سراسری
 21 1 Bپس از خروج اووسیت ثانویه از تخمدان که در روز تخمکگذاری و میانۀ چرخۀ جنسی است ،به تدریج میزان پروژسترون خون افزایش مییابد به این دلیل
که جسم زرد شروع به تولید پروژسترون میکند .دقت داشته باشید که حداکثر استروژن در روز قبل از تخمکگذاری بوده و سپس کمی کاهش مییابد.
 FSH 42 2 Bروی یاختههای سرتولی اثر میکند و سبب تمایز اسپرمها میشود ولی  LHروی یاختههای بینابینی اثر میکند تا تستوسترون بسازند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اسپرمها در اپیدیدیم متحرک میشوند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است LH .با تأثیر بر یاختههای بینابینی سبب تولید تستوسترون
میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است FSH .و  LHدر آزاد شدن آنزیمهای آکروزومی سر اسپرم نقشی ندارند.
 33 3 Cدر چرخۀ جنسی زنان ،با رشد جسم زرد ،مقدار هورمونهای محرک جنسی  FSHو  LHکاهش مییابند تا فولیکول دیگری در تخمدان رشد نکند.
در دورۀ جنسی ،ابتدا میزان  LHباال میرود و سپس میوز  1کامل میشود (نادرستی گزینۀ (.))1
حدود اواسط نیمۀ لوتئال و در صورت عدم بارور بودن ،جسم زرد تحلیل میرود و به تدریج مقدار استروژن و پروژسترون نیز کاهش مییابد (نادرستی گزینۀ (.))2
نکته پس از تخمکگذاری باقیمانده فولیکول به جس�م زرد تبدیل میش�ود که فقط یاختههای پیکری دارند .دقت کنید که اووس�یت ثانویه از تخمدان خارج میش�ود نه
تخمک! (نادرستی گزینۀ (.))4
 14 4 Cفقط مورد دوم درست است.
در زنان ،یاختههای فراوان اووسیت اولیه  2nکه میوز  1را در دوران جنینی آغاز کردهاند در پروفاز  1متوقف ماندهاند که همۀ آنها در اطرافشان یاختههای پیکری وجود
دارد ولی فقط تعداد محدودی از آنها میوز را ادامه میدهند و در زمان حداکثر مقدار  LHیک یاخته بزرگتر از اسپرم ایجاد میکنند.
عبارت اول :این یاختهها در دوران جنینی ایجاد شدهاند | .عبارت سوم :بسیاری از فولیکولها و اووسیتها از بین میروند | .عبارت چهارم :حداکثر میزان
 ،LHسبب تکمیل میوز  1میشود.
 45 5 Cعمل جایگزینی چند روز بعد از لقاح یعنی حدود آخر هفتۀ اول بارداری یا به عبارتی آخر هفتۀ سوم دوره جنسی شروع میشود ولی رشد سریع جنین و پردههای
اطراف آن از هفته دوم به بعد یعنی پس از جایگزینی شروع میشود.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .جس�م زرد تا چند هفته بعد از لقاح که الیههای محافظ و جفت تشکیل میش�وند به تولید پروژسترون ادامه میدهد | .گزینۀ (:)2
درست است .ایجاد تخم و شروع میتوز آن مربوط به مرحله لوتئال میباشد که مرحلۀ فولیکولی تمام شده است | .گزینۀ ( :)3درست است .توده یاختهای بالستوسیست
به صورت توخالی در رحم جایگزین میشود.
 46 6 Bیاخته تخم انس�ان در روز چهاردهم یعنی ش�روع دوره لوتئال تش�کیل میش�ود و تا چند هفته پس از تش�کیل که الیههای محافظ و پردههای جنین را میسازد
هنوز در اثر عمل هورمون  HCGجنین ،جس�م زرد مادر در حال فعالیت و س�اخت پروژس�ترون میباشد .دقت کنید که پردههای جنینی ،پس از جایگزینی ایجاد میشوند
و تودۀ بالستوسیست نیز در فضای درون رحم تشکیل میشود.
 17 7 Cفقط عبارت اول درس�ت اس�ت .ریزلولههای درون اس�پرماتید پروتئینی هستند و میتوانند در اسکلت سیتوپالسم یاختهای به کار روند (درستی عبارت اول).
در هر اس�پرماتید ،ریزلولهچههای س�انتریولی در دس�تههای سهتایی و در اطراف وجود دارند (نادرستی عبارت دوم) ولی اسپرماتید قدرت حرکت و تقسیم شدن را ندارد و
دوک تشکیل نمیدهد (نادرستی عبارتهای سوم و چهارم).
 48 8 Cاووس�یت اولیه و ثانویه هر دو در تخمدان تولید میش�وند که تتراد یا ساختار چهارکروماتیدی مربوط به اووسیت اولیه میباشد .هر اووسیت اگر تقسیم شود،
میتواند در نهایت یک یاختۀ جنسی بسازد.
گزینۀ ( :)1اووسیت اولیه ،دیپلوئید است و کروموزوم همتا دارد ولی فقط در تخمدان وجود دارد | .گزینۀ ( :)2برخی اووسیتها از بین میروند و وارد تقسیم
نمیشوند | .گزینۀ ( :)3اووسیت ثانویه وارد میوز  2میشود و تتراد تشکیل نمیدهد.

 39 9 Bبارها گفتیم که هر یاختهای که هسته دارد ،ژنهای ساخت آنزیمهای مورد نیاز آن فرد را نیز دارد که در یاختههای دیپلوئید دو دستورالعمل و در یاختههای
هاپلوئید یک دستورالعمل از ژن وجود دارد.
گزینۀ ( )1در مورد اسپرماتوگونیها و سرتولیها ،گزینۀ ( )2به دلیل وجود بیضهها در خارج حفرۀ شکمی فرد پس از تولد و زمان بلوغ و گزینۀ ( )4به دلیل وجود کروموزوم
مضاعف در اسپرماتوسیت ثانویه رد میشود.
 21 10 Cموارد (الف) و (د) درست میباشند .ساختار بدون غشا در اسپرم میتواند هم سانرتیولها و هم ریبوزوم باشد که با توجه به عبارتها دقت کنید:
الف) درس�ت اس�ت .ریبوزومها با تولید پروتئین در س�اخت اسکلت هستهای نقش دارند و به پایداری غشای هسته کمک میکنند | .ب) نادرست است .سانتریول دوک
تقس�یم ایجاد میکند ولی اس�پرم که دوک تش�کیل نمیدهد .ریبوزوم هم این کار را انجام نمیدهد .دقت کنید ،ایجاد یمکند اب نقش دارد فرق دارد | .ج) نادرست است .هم
سانتریول و هم ریبوزوم پروتئین دارند و فاقد پیوند پپتیدی نیستند | .د) درست است .ریبوزومها میتوانند درون میتوکندری هم باشند پس منظور سؤال از نوعی ساختار
بدون غشا ریبوزوم بوده است.
ً
 21 11 Cیاختههای حاصل از اووس�یت اولیه که از تخمدان آزاد میش�وند ،اووس�یت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی اس�ت و انواعی که معموال از بین میروند ،گویچهها
هستند .موارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .هر دوی این یاختهها دارای کروموزوم  Xهستند و طبق تعریف کتاب درسی ،ژنهای تعیینکنندۀ جنسیت روی کروموزومهای جنسی
قرار دارند | .ب) نادرس�ت اس�ت .در هر دوی این یاختهها کروموزومها هنوز مضاعف هس�تند پس برای یک صفت تکژنی دو عامل (دو ژن) دارند نه یک عامل! در
ً
ضمن این توضیح برای صفات دارای چند جایگاه ژنی کال غلط میش�ود .چون در صفات چندجایگاهی ،یک صفت میتواند دارای تعداد زیادی ژن باش�د که این مطالب
را در س�ال بعد میخوانید | .ج) درس�ت اس�ت .کروموزومهای اووس�یت ثانویه و اولین گویچۀ قطبی دوکروماتیدی هس�تند که همان معنی در نیمه مش�ابه را میدهد| .
د) نادرس�ت اس�ت .در تش�کیل آنها عالوه بر هورمونهای هیپوفیزی ( ،)FSHهورمونهای هیپوتاالموس�ی (آزادکننده) و خود هورمون اس�تروژن تخمدان هم نقش
دارد .استروژن در رشد فولیکول مؤثر است.
 11 12 Aدر مرحلۀ بالستوسیس�ت ،جایگزینی انجام میش�ود .این توده ابتدا توخالی اس�ت و س�پس یاختههای درونی در آن شکل میگیرد و این توده جنین را تشکیل
میدهد (همۀ این مراحل قبل از شروع جایگزینی اتفاق میافتد).
گزینۀ ( :)2در ش�روع عمل جایگزینی ،هنوز پردههای آمنیون و کوریون برای حفاظت تش�کیل نش�دهاند | .گزینۀ ( :)3تودۀ بالستوسیس�ت توخالی اس�ت| .
گزینۀ ( :)4در این لحظه جنین هنوز خون ندارد و البته دقت کنید که در کل دوران بارداری ،کوریون مانع مخلوط شدن خون مادر و جنین میشود.
 31 13 Cمنظ�ور س�ؤال گویچهه��ای قط�بی اس�ت ک�ه هیچک�دام کروم�وزوم همت�ا ندارند چ�ون ه�ر دو هاپلوئید هس�تند ام�ا از نظ�ر تع�داد کروماتیدها ب�ا یکدیگر
متفاوت میباشند.
گویچۀ قطبی اول کروموزومهای دوکروماتیدی و گویچههای قطبی دوم کروموزومهای تککروماتیدی دارند (رد گزینۀ ( .))1مقدار  DNAدر گویچۀ اول به خاطر داش�تن
کروموزومهای دوکروماتیدی با گویچۀ دوم برابر نیس�ت (رد گزینۀ ( .))2تعداد س�انترومرها در گویچههای قطبی اول و دوم طبیعی 23تا اس�ت ولی محل به وجود آمدن
آنها متفاوت اس�ت .اولین گویچه در تخمدان و دومین گویچهها در لولۀ فالوپ تولید میش�وند (البته در صورت لقاح اس��پرم و اووس��یت ثانویه) (درستی گزینۀ ( .))3عدد
کروموزومی هر دو نوع گویچه مثل هم و  n =23است (رد گزینۀ (.))4
 11 14 Bدر مراحل اس�پرمزایی ،فقط اس�پرمهای تمایز یافته از اس�پرماتید ،از هم جدا میش�وند .یاختههای اسپرماتوس�یت اولیه همانند اس�پرماتوگونیها در لولههای
اسپرمساز به یکدیگر متصل هستند.
گزینۀ ( :)2اسپرماتوگونیها هستۀ فشرده ندارند | .گزینۀ ( :)3اسپرمها از ابتدا متحرک نبوده و در اپیدیدیم متحرک میشوند | .گزینۀ ( :)4در اسپرماتوسیتهای
اولیه همانند اسپرماتوسیتهای ثانویه کروموزومها دوکروماتیدی و مضاعف هستند.
 11 15 Aمنظ�ور س�ؤال پ�ردۀ کوریون اس�ت .وجود این پرده مانع مخلوط ش�دن خون مادر و جنین میباش�د .هم�ۀ یاختههای بدن ،حداقل ب�رای تنظیم تنفس خود،
تحت تأثیر هورمونهای تیروئیدی قرار دارند .حاال بماند که هرکدام ممکن اس�ت تحت تأثیر پیکهای دیگر نیز قرار بگیرند (درس�تی گزینۀ ( .))2با تش�کیل جفت این
پ�رده در انتق�ال م�واد مغذی ب�ه جنین نقش مؤثری دارد (درس�تی گزین�ۀ ( .))3این پ�رده و آمنیون ،حاصل تمایز یاختههای تروفوبالس�ت میباش�ند ک�ه یاختههایی از
بالستوسیست هستند.
 41 16 Bمنظ�ور س�ؤال پس��تانداران جف��تدار اس�ت که قل�ب چهارحفرهای و گردش خ�ون مضاعف دارند و این حالت به حفظ فش�ار خون در س�امانۀ گردش�ی آنها
کمک میکند.
گزینۀ ( :)1دوزیستان دارای پمپ فشار مثبت هستند نه پستانداران جفتدار! | گزینۀ ( :)2طناب عصبی در پستانداران جفتدار ،پشتی میباشد نه شکمی! |
گزینۀ ( :)3مای�ع مغ�زی  -نخاع�ی در الیهه�ای منن�ژ در دور ت�ا دور مغ�ز و نخ�اع وج�ود دارد .در بطنهای  1و  2ش�بکۀ مویرگی وج�ود دارد که مایع مغ�زی  -نخاعی
ایجاد میکند.
 41 17 Bطراح این تست یا به اشتباه برای تنظیم  FSHو  ،LHهورمون مهارکننده را نیز در نظر گرفته است و یا ممکن است دو آزادکنندۀ مختلف برای  FSHو LH
در نظر گرفته باشد.
گزینۀ ( :)1فقط  LHباعث تکمیل تخمکزایی میش�ود | .گزینۀ ( :)2در وس�ط دورۀ جنس�ی ،بازخوردی هورمونها مثبت میباش�د | .گزینۀ ( :)3از روز  14به
بعد ،مقدار این هورمونها کاهش مییابد ولی رحم قطورتر میشود.
 21 18 Cموارد (ج) و (د) صحیح میباشند .منظور طراح ،زنبورها بودهاند که توانایی بکرزایی دارند و از حشرات با چشم مرکب میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .آب مکانیس�م ترشح فعال ندارد | .ب) نادرست اس�ت .زنبورها دوجنسی یا نرماده نمیباش�ند | .ج) درست است .حشرات اسکلت
خارجی برای تکیهگاه عضالت دارند | .د) درست است .زنبورها با تولید فرومون ،سبب پاسخ در افراد همگونۀ خود میشوند.
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1 19 B؟ گزینهه�ای ( )3و ( )4میتوانن�د پاس�خ باش�ند .در این ش�کل ( )1تا ( )4ب�ه ترتیب بیانگر کوریون ،آمنیون ،الیۀ خارجی از س�ه الیۀ زاین�دۀ جنینی و بند ناف
آینده میباشند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .آمنی�ون ،کوری�ون و بند ناف در تغذیۀ جنین مؤثرند | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .کوری�ون با تولید هورم�ون  ،HCGمانع تولید
 FSHو  LHش�ده و با تولید پروژس�ترون س�بب حفظ رحم و ممانعت از تخمکزایی میشود | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت است .بخش ( ،)3فقط برخی از اندامهای آیندۀ جنین
را میسازد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .بند ناف دارای سه نوع رگ سرخرگ ،مویرگ و سیاهرگ میباشد چون معنی ندارد که بین آنها مویرگی وجود نداشته باشد.
البته نظر طراح گزینۀ ( )3بوده است.
 22 20 Aدر همۀ پستانداران گردش ششی ،فشار خون کمتری از گردش خون عمومی بدن دارد.

گزینۀ ( :)1در مورد نش�خوارکنندهها صادق نمیباش�د | .گزینۀ ( :)3همۀ پس�تانداران که مد نظر س�ؤال اس�ت ،پمپ تنفس�ی با سازوکار فش�ار منفی دارند| .

گزینۀ ( :)4پالتیپوس تخمگذار است و رحم ندارد.

فصل 8

پاسخهای تشریحی

تولیدمثل نهاندانگان

فصل هشتم
B

نکته

تولیدمثل نهاندانگان

 11 1موارد (ب) و (د) عبارت را نادرست تکمیل میکنند.
بیشترین انواع گیاهان روی زمین ،هناندانگان یا همان گیاهان گلدار میباشند.
الف) درست است .تنها گیاهان دانهدار ،نهاندانگان نیستند ولی تولید دانه در گل ،ویژگی نهاندانگان است.

نکته

تولید گل ویژه نهاندانگان است ولی تولید دانه عالوه بر نهاندانگان در بازدانگان نیز دیده میشود.

ب) نادرست است .تولید گل در گیاهان نهاندانگان ممکن است هرساله نباشد.
نکته تولید گل برای گیاهان ،هزینهبر میباش�د چون توجه برخی گونههای جانوری را به خود جلب میکنند .گیاهان نهاندانه متنوع هس�تند و برخی یک س�ال زندگی کرده
و گل میدهند .برخی دو سال عمر میکنند و فقط یکبار گل میدهند و سال اول قدرت تولید گل ندارند و برخی چندسالهاند که تعدادی از آنها ،هر سال گل میدهند.
ج) درست است.

نکته

بیش�ترین گیاهان روی زمین هناندانگان (لگداران) هس�تند و به دلیل همیاری با حش�رات و س�ایر گردهافش�انها ،پراکندگی زیادی در محیط پیدا کردهاند و پهنه
وسیعی از زمین را به خود اختصاص دادهاند.
د) نادرست است .حشرات اغلب برای گلها به گردهافشانی میپردازند ولی دقت کنید که تست زیست را باید از هر منظری به آن دقت کنید .در فصل  1زیست دهم
خواندیم که جمعیت به مجموعه افراد یک گونه در یک زمان و یک مکان گفته میشود ولی بودن حشره و گیاه در یک محیط ،بیانگر یک اجمتاع میباشد نه جمعیت!

نکته گلهایی که دارای کاس�برگ و گلبرگ باش�د و رنگهای متنوع ،ترکیبات معطر و ش�هد داشته باش�ند ،تولید گل آنها هزینهبرتر میباشد و سبب جلب توجه گونههای
گردهافشان به سوی آنها میشود که میتواند هم پخش شدن آنها آسانتر شود و هم مورد سوء استفاده غذایی جانوران قرار بگیرند.
A

نکته

42 2

تولیدمثل جنس�ی (زایش��ی) هر گیاه هناندانهای توس�ط دانه آنها صورت میگیرد ولی تولیدمثل رویشی آنها با اس�تفاده از قطعات ریشه ،ساقه و یا برگ که واجد
سه سامانۀ بافتی هستند ،صورت میگیرد.
گزینههای ( )1و ( :)3تولیدمثل جنسی (زایشی) ،فقط از طریق دانۀ نهاندانگان است | .گزینۀ ( :)2تولیدمثل رویشی با دانه نمیباشد.

 23 3 Bش�کل ،بیانگر تکثیر روییش درخت آلبالو توس�ط جوانههای روی ریشۂ درخت میباشد که درختهای جدید و پایههای
جدیدی تشکیل داده است .این رویش برخالف ساقۀ روندۀ روزمینی توتفرنگی از بخشهای ریشۂ زیرزمینی رخ میدهد.
گزینۀ ( :)1زنبق از زمینس��اقۂ زیرزمینی افیق (ریزوم) و همانند آلبالو اس�ت که از ریش�ۀ افیق زیرزمیین تولیدمثل
رویش�ی میکند | .گزینۀ ( :)3ش�کل بیانگر پیوند زدن نمیباش�د | .گزینۀ ( :)4شکل تکثیر روییش درخت آلبالو را نشان میدهد که
ریشۀ آن به صورت تخصصیافته و بدون دخالت انسان در این عمل فعال است.
B

44 4

C

 25 5فقط مورد (ب) نادرست است( .سؤال در مورد نهانداناگن یا گیاهان لگدار میباشد که در مجاورت آوند آبکش خود ،یاختههای هستهدار همراه دارند).
الف) درس�ت اس�ت .در علوم هشتم خواندید (اگه یادتون باشه!) نهاندانگان همانند اغلب گیاهان ،ساکن میباشند ولی با عمل فتوسنتز عالوه بر ایجاد

نکته انس�ان معمو ًال ،برای تکثیر گیاهان از بخشهای روییش (ریش��ه ،س��اقه و برگ) اس�تفاده میکند که گزینۀ ( )1در مورد ساقه ،گزینۀ ( )2در مورد ریشه ،ساقه و برگ
میباش�ند .گزینۀ ( )3در مورد س�اختار جوانههای حاوی مریس�تم نخس�تین میباشد ولی گزینۀ ( )4در مورد دانه و تولیدمثل زایش�ی (جنسی) میباشد و همانطور که
میدانید ،دانه از رشد تخمک ،پوسته و ابفتهای درون آن حاصل یمشود.

ماده و انرژی ،به محدودیت س�اکن بودن خود نیز غلبه میکنند | .ب) نادرس�ت اس�ت .رش�د یاخته گیاهان پس از تشکیل دیواره پسین ،متوقف میشود .دقت کنید که
لیگنینی ش�دن فقط در برخی یاختهها مثل اسکلرانش�یم و هادی چوبی رخ میدهد (زیس��ت دهم) | .ج) درست است .هر گیاه دانهداری (بازدانه و نهاندانه) برخالف
گیاهان بیدانه (خزه و س��رخس) ،توس�ط دانه خود در محیط پخش میش�وند .گیاهان دانهدار ،یاختۂ جنیس نر تاژکدار با وس�یله حرکتی ندارند و به همین دلیل برای
لقاح و تولیدمثل جنسی به آب سطحی نیاز ندارند | .د) درست است .از زیست دهم به یاد دارید که بیش از  90درصد گیاهان دانهدار از جمله نهاندانگان ،ساختار قارچ
ریشهای ضمن همزیستی با قار چها تشکیل میدهند.

B

نکته

36 6

221

در روش پیون�د زدن ،گی�اه دهن�ده پیوندک ،ویژگ�ی مفیدی مانند میوه مطلوب و گیاه پای�ه از گونه دیگر ،ویژگیهای مطلوب مثل مقاومت به بیماریها و س�ازگاری با
خشکی یا شوری دارد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در قلمه زدن ،قطعهای از س��اقه را در آب یا خاک قرار میدهند و ربطی به میانگره داش�تن ندارد ولی باید دارای یک نوع قس�مت
مریستمی باشد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .روش خوابانیدن نوعی تکثیر رویشی یا غیرجنیس است (نه جنسی!) که در انهتا پایه جدید را از گیاه مادر از محل گره دارای
ریشه و ساقه برگدار جدا میکنند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .در ساقههای تخصصیافته برای تولیدمثل غیرجنسی ،ساقه رونده روی خاک رشد میکند ولی زمینساقه،
غده و پیاز از انواع ساقههای زیرزمینی هستند .از طرفی در پیاز ،برگهای خوراکی نیز در زیر زمین قرار دارند.
 17 7 Bش�کلها به ترتیب (الف) مربوط به قلمه زدن قطعههایی از س�اقه در آب( ،ب) پیوند زدن پیوندک با محصول مناس�ب به پایه با ویژگی استحکامی و مقاومت
مناسب و (ج) بیانگر خوابانیدن بخش گرهدار هوایی گیاه در زیر خاک میباشد.
گزینۀ ( :)2روش (الف) ،خوابانیدن نیست | .گزینۀ ( :)3در خوابانیدن از بخش هوایی گرهدار استفاده میشود | .گزینۀ (( :)4ج) قلمه زدن نیست.
 38 8موارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
الف) نادرست است.

C

نکته در روش تکثیر غیرجنس�ی خواابنیدن ،نباید ابتدا س�اقه یا ش�اخه دارای گره را از گیاه اصلی جدا کنیم بلکه فقط آن را با خاک میپوش�انیم و پس از ایجاد ریشه و ساقۀ
برگدار جدید ،آن پایه جدید را جدا میکنیم.
ب و د) درست هستند.

نکته

در روش غیرجنس�ی (رویش��ی) ،چون جاندار فقط با میتوز رش�د میکند ،پس فقط در اثر جهش دچار تنوع میش�ود ولی در نوع جنسی چون برای تولیدمثل ،میوز

نیز صورت میگیرد ،پس عالوه بر جهش ،عواملی مثل کراسینگاوور و نوترکیبی نیز در ایجاد تنوع یاختههای جنسی نقش دارند (در میوز ،طرز قرارگیری تترادها در وسط

متافاز  1سبب ایجاد تنوع میشود).

ج) نادرست است .قلمه زدن مربوط به جدا کردن قطعه مریستمدار از ساقه و اندام هوایی است نه ریشه!!
B

نکته

49 9
تکثیر رویشی در آب را میتوان در قلمه زدن مشاهده کرد.

گزینۀ ( )1و ( :)2نادرس�ت اس�ت .در روش پیوند زدن ،پیوندک را در خارج از خاک به تنه گیاه پایه پیوند میزنند ،در روش قلمه زدن ،س�اقه دارای جوانه را در
خاک یا آب تکثیر میکنند ولی در روش خوابانیدن ،س�اقه یا ش�اخه گرهدار (دارای مریس��تم) را بدون جدا کردن ،فقط در خاک میپوشانند | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
پیوند زدن روش تولیدمثل غیرجنیس است و در آن میوز صورت نمیگیرد .از طرفی در روش تولیدمثل جنیس گیاهان ،محصول میوز ،یاختهای در گیاه میباشد که با میتوز
به قسمت ایجادکننده یاختۀ جنسی تبدیل میشود.
 41 10 Cش�کل (الف) در مورد ریزوم یا زمین س�اقه اس�ت و ش�کل (ب) در مورد س�اقۀ رونده
روزمینی میباشد که هر دو رشد افیق دارند (نادرستی گزینۀ ( ،))1هر دو جوانههای جانبی و انتهایی
را دارند (نادرس�تی گزینۀ ( ))2و اپیههای جدید ایجاد میکنند (نادرس�تی گزینۀ ( .))3جوانۀ انتهایی
و جانبی مخصوص س�اقۀ زیرزمینی ریزوم میباش�د ولی تولید پایه جدید در محل گره از ویژگی ساقۀ
رونده روزمیین است (درستی گزینۀ (.))4

نکته

گره ،محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل میشود که بین دو گره مریستم نخستین وجود دارد.

 11 11 Aساقه و ریشه هر گیاه آوندی ،سه سامانه بافتی روپوستی ،زمینهای و آوندی دارد.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .نرگس با پیاز که نوعی س�اقۀ زیرزمینی اس�ت و شلغم با ریش�ه غدهای خود ،تکثیر رویش�ی دارند | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
داوودی گیاه�ی روز کوت�اه اس�ت و در زمان�ی ک�ه ط�ول روز کوت�اه میباش�د گل میدهد (یعنی طول ش��ب از حدی کوتاهتر نش��ود) | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت.
ساقۀ تکمهمانند فقط در پیازها دیده میشود ولی سیبزمینی ساقۀ زیرزمینی از نوع غده دارد.
 41 12 Bسؤال در مورد غدۀ سیبزمینی میباشد و همۀ موارد فوق دربارۀ آن نادرست است.
الف) جوانه در سطح غدۀ سیبزمینی وجود دارد | .ب) برای تکثیر سیبزمینی قطعات جوانهدار غده را جدا میکنند | .ج) پیاز و پیازک در مورد این سؤال
نادرست است | .د) در رشد سیبزمینی ،ذخایر قندی نشادیسه برای رشد جوانه و ایجاد پایۀ جدید مصرف میشود (نه واکوئول!).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .زنبق دارای زمینساقه زیرزمینی میباشد و س�یبزمینی دارای ساقه زیرزمینی غدهای میباشد که هر دو جوانههای

41 13 B
متعدد برای ایجاد پایههای جدید دارند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .رش�د افقی ساقه در زیر خاک ،مخصوص زمینساقه و در روی خاک مخصوص ریزوم یا ساقه رونده
میباش�د ولی نرگس ،الله و پیاز خوراکی دارای س�اقۀ پیازی و رش�د عمودی میباش�ند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در س�اقه پیازی ،از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل
میشود و از هر پیاز کوچک نیز یک گیاه تمایز مییابد | .گزینۀ ( :)4درست است .زمینساقه برخالف ساقههای پیازی تکمهمانند ،برگهای خورایک زیرزمینی ندارد.
 31 14 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح نمیباش�ند .منظور زمینس�اقه یا ریزوم اس�ت که در زنبق که نوعی گیاه علفی چندس�اله بدون کامبیوم است وجود دارد .این
گیاه میتواند تا چندسال گلدهی کند (درستی ج).
ً
(الف) در مورد ریش�ۀ درخت آلبالو و (د) در مورد س�اقۀ روندۀ روزمینی مثال در توتفرنگی مصداق دارد( .ب) نیز نادرس�ت اس�ت چون زنبق دارای ریزوم
است اما یک گیاه چندسالۀ علفی است و رشد پسین و کامبیوم ندارد.

ناگنادناهن لثمدیلوت
222

متشه لصف

 41 15 Cفقط مورد (ج) درست میباشد.
ش�کل ،س�اقۀ پی�ازی تخصصیافته برای تولیدمثل رویش�ی را نش�ان میدهد ک�ه ( )2( ،)1و ( )3به ترتیب پیاز ،برگ و س�اقه
تکمهمانند کوتاه میباشند.
الف) نادرست است .از هر پیاز ،تعدادی پیاز کوچک به وجود میآید و از هر پیاز کوچک یک گیاه ایجاد میشود| .
ب) نادرست است .برگهای خوراکی یعنی بخش ( )2حاوی مواد غذایی ذخیرهای پیاز میباشد | .ج) درست و (د) نادرست است.
در پیاز قسمت ساقه به صورت کواته تکمهمانند میباشد.
 41 16 Bمنظور بخش اول سؤال ساقۀ زیرزمینی یا زمینساقۂ زنبق میباشد.

نکته

همۀ س�اقههای زیرزمینی متورم و ذخیرهای نیس�تند .زمینس�اقه موجود در زنبق و غدۀ س�یبزمینی ،س�اقههای زیرزمینی هس�تند ولی غدههای انتهای هر انشعاب
ساقههای زیرزمینی به صورت متورم و ذخیرهای هستند.

گزینۀ ( :)1نادرست است .ساقه رونده از نوع زیرزمینی نمیباشد ولی همانند زمینساقه زنبق ،رشد افقی دارد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .ریشههای افشان
هم در زنبق و هم در سیبزمینی و هم در توتفرنگی و پیاز قابل رؤیت میباشد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .پیازهای کوچک در ساقه زیرزمینی زنبق که از نوع زمینساقه
است وجود ندارد.
31 17 C

نکته پیازها ،س�اقههای زیرزمینی تکمهمانند کوتاه دارند که رش�د افقی و جوانه ندارند .پیاز خوراکی دارای س�اقۀ زیرزمینی با برگهای خوراکی متصل به آن میباش�د که به
جای جوانه ،از هر پیازک آن یک گیاه جدید حاصل میآید.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .زمینس�اقهها همانند ساقههای هوایی ،جوانه جانبی و انتهایی دارند و همانند س�اقه رونده رشد افقی نیز دارند .از طرفی هر ساقۀ
نهاندانه حاوی دستجات آوندی میباشد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .جوانههای متعدد در ساقه زیرزمینی از ویژگیهای زمینساقه و غدهها میباشد که غدۀ سیبزمینی
آمیلوپالس�ت با ذخیرۀ نشاس�تۀ زیادی دارد | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .رش�د افقی در زمینساقهها در زیر زمین و در ساقههای رونده در روی خاک دیده میشود که در
ساقۀ رونده ،دارای گرههایی برای ایجاد گیاه جدید هستند.
 41 18 Aشکل ( )Aبیانگر غدۀ سیبزمینی و ( )Bبیانگر پیاز میباشد که هر دو ساقۀ زیرزمینی بدون رشد
افقی دارند و هر دو خاستگاه چند گیاه از جوانهها و پیاز خود میشوند ولی برگ زیرزمینی مخصوص ساقۀ پیاز است.
گزینۀ ( :)1هر ساقه ،ریشه و برگ ،سه سامانۀ اولیۀ بافتی دارد | .گزینۀ ( :)2هر دو میتوانند از پیازکها
ی�ا جوانهه�ا ،تعدادی گیاه جدید ایجاد کنن�د | .گزینۀ ( :)3دارا بودن جوانۀ جانبی و انتهایی در س�اقههای زیرزمینی،
ویژۀ زمینساقه یا ریزوم میباشد.
 41 19 Bدر فن کش�تبافت ،کال یا تودۀ یاختهای تمایز نیافته در محیطی تولید میش�ود که این محیط در آزمایش�گاه ش�امل مواد مورد نیاز رشد و نمو گیاه است .این
محیط سترون و عاری از میکروب میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .با اس�تفاده از یاختههای اپرانش��یمی در س�امانه بافت زمینهای میتوان با فن کش�تبافت ،گیاه جدید ایجاد کرد که ابتدا باید با
تمایز زدایی ،این یاختهها را به مریستم تبدیل کرد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .فن کشتبافت ،برای ایجاد گیاه با ویژگی مطلوب و به صورت انبوه در آزمایشگاه و محیط
سترون ،برای محققین میباشد نه در شرایط عادی برای کشاورزان!
گزینۀ ( :)3نادرست است.

نکته

یاخته و بافت تمایز نیافته که قدرت تقسیم دارد میتواند به تودهای از یاختههای همشکل به نام کال تبدیل شود که به گیاهانی با ژنهای یکسان تبدیل میشوند.

 32 20 Bمنظور سؤال ساقههای زیرزمینی از نوع غده میباشد.

نکته در سیبزمینی ،غدهها به صورت ساقه زیرزمینی پر از ذخیره نشاسته در آمیلوپالست یا نشادیسه خود هستند و فاقد دیسه رنگیزهدار میباشد .این گیاهان نشاسته
ذخیرهای خود را برای رشد جوانهها و تشکیل پایه جدید مصرف میکنند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .دقت کنید که در زیست دهم یاد گرفتید که واکوئول محل ذخیره آنتوسیانین میباشد نه محل ساخت آنها!! | گزینۀ ( :)2نادرست است.
در غده س�یبزمینی برخالف ریش�ه هویج ،دیس�ههای فاقد رنگیزه و ذخیرهای وجود دارد ولی ریشه هویج رنگدیس�ه کاروتندار زیادی دارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است.
در ساقه ،ریشه و برگ سه نوع سامانه بافتی وجود دارد که در هر سامانه یاختهها و بافتهای مختلفی را با عملکرد خاص به وجود میآورد.
 32 21 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.

نکته

غدۀ سیبزمینی ،پیاز ،زمینساقه و ساقه رونده از ساقههای تخصصیافته برای تکثیر رویشی و جوانۀ ریشۀ آلبالو ،ریشۀ تخصصیافته برای این عمل میباشند .الزم
به ذکر اس�ت که روشهای قلمه زدن ،پیوند زدن و خوابانیدن روشهایی هس�تند که برای تکثیر رویش�ی تخصص نیافتهاند ولی انس�ان از آنها برای تکثیر رویشی گیاهان
استفاده میکند.

الف) نادرس�ت اس�ت .ریش�ۀ آلبالو ،تخصصی برای رویش گیاهان اس�ت | .ب) درست است .ش�اخۀ گرهدار از نوع خوابانیدن اس�تفاده میشود که همانند
پیوند زدن ،فاقد ساختار اختصاصی برای تولیدمثل رویشی است | .ج) نادرست است .هر دو تخصصیافته هستند | .د) نادرست است .هر دو تخصص نیافته هستند.
 12 22 Bدر تولیدمثل رویش�ی توتفرنگی ،گیاهان جدید از محل گره ایجاد میش�وند .از زیست دهم به یاد دارید که گره بخشی برای اتصال برگهای فتوسنتزکننده
به اندامهای هوایی مثل ساقه یا شاخه میباشد.
گزینۀ ( :)2زمینس�اقه در توتفرنگ�ی وج�ود ن�دارد | .گزینۀ ( :)3توتفرنگ�ی س�اقۀ روندۀ تخصص�ی برای تولیدمثل رویش�ی دارد ن�ه روش خوابانیدن! |
گزینۀ ( :)4با توجه به شکل کتاب و تعریف گره ،میتوان فهمید که گره ،محل اتصال برگ است نه میوه!

 12 23 Bدر فن کشتبافت باید از یاخته یا ابفیت استفاده کرد که قدرت انجام تقسیم میتوز را دارد .در تقسیم میتوز ،تتراد تشکیل نمیشود.
گزینههای ( )2و ( :)3کوت�اه ش�دن دوکه�ا و ج�دا ش�دن کروماتیدهای خواهری در آانف��از صورت میگی�رد | .گزینۀ ( :)4در میتوز ،ه�ر یاخته حاصل چون
کروموزومهای تککروماتیدی دارد به اندازه نصف یاخته شرو عکننده تقسیم که کروموزوم مضاعف دارد ،حاوی مولکول  DNAمیباشد.
 32 24 Bدقت کنید که تمام یاختههای کال (الف) ،ساقه (ب) و ریشه (ج) ،حاصل از آن فرمول ژنتیکی یکسانی دارند.
شکل ،ایجاد گیاهی مطلوب در محیط کشت را از یاختههای تمایز نیافته (الف) یعنی کال نشان میدهد .محیط
کش�ت (نه بافت!) همۀ مواد مورد نیاز رش�د و نمو گیاه را دارد (نادرس�تی گزینۀ ( .))1بخش (الف) حاصل میتوز یاخته یا
بافتهای اولیه بوده اس�ت که س�ایر قسمتها را میسازد (نادرس�تی گزینۀ ( .))2همۀ مراحل کشتبافت در محیط سترون
عاری از میکروب صورت میگیرد (نادرستی گزینۀ (.))4
 42 25 Cهمۀ موارد نادرست میباشند .در روش خوابانیدن ،ساقه یا شاخۀ گرهدار را در زیر خاک قرار میدهند.

الف) نادرس�ت اس�ت .تار کش�نده و نوار کاس�پاری ویژۀ ریش�ه اس�ت که در خوابانیدن به کار نرفته است| .

ب) نادرست است .با توجه به شکل کتاب بخش قرار گرفته در زیر خاک از حالت سبز خارج میشود | .ج) نادرست است.
با توجه به ش�کل کتاب انش�عابات متعدد از آن ایجاد میش�ود | .د) نادرست اس�ت .ساقۀ برگدار و برگ از محل گره ایجاد
میشود نه جوانۀ آنها!

 12 26 Bموارد (ج) و (د) صحیح میباشند.
ساختار اختصاص یافته تولیدمثل جنسی در نهاندانگان ،گل میباشد که:
الف) نادرست است .هر بخش گل روی نهنج قرار دارد.
ب) نادرست است .سه سامانه پوششی ،زمینهای و آوندی ویژه بخشهای روییش یعنی ریشه ،ساقه و برگ میباشد نه گل!!
ج) درست است .مادگی از نوع تکبرچه یا چندبرچه ،حاوی یک یا چند تخمدان است که در هر تخمدان تعدادی تخمک ایجاد میشود.
د) درست است .نهنج که محل قرارگیری اجزای گل میباشد ،همواره بخش وسیعی میباشد که میتواند صاف ،برآمده یا فرورفته باشد.
ً
 22 27 Cوقتی میگوییم گلی تکجنس�ی اس�ت ،یعین پرچم یا مادیگ ندارد .این گل معموال سه حلقه دارد (اکسبرگها ،لگبرگها ،یک
قس��مت جنس��ی) .از طرفی در س�ؤال عنوان ش�ده اس�ت که گل کدوی مورد نظر خامه دارد ،پس گل مورد س�ؤال دارای مادگی و برچه
میباش�د .حلق�ه س�وم یا مادگی آن با توجه به ش�کل مقاب�ل دارای یک تخمدان و تعدادی تخمک میباش�د .از طرفی دق�ت کنید که در
نهاندانگان ،اسپرم پس از گردهافشانی ،از میتوز یاخته زایشی ،درون لوله گرده موجود در بخش ماده ایجاد میشود (نادرستی گزینۀ ( )1و
درس�تی گزینۀ ( .))2در مورد رد گزینۀ ( )3نیز در ش�کل کتاب واضح اس�ت که کاس�برگ و گلبرگ هر دو رنگی و دارای رنگدیس�ههای
رنگیزهدار میباشند.

نکته

حلقۀ دوم در گل کدو،از گلبرگهای متصل به هم تشکیل شده است (نادرستی گزینۀ (.))4

42 28 B

نکته خزه ،سرخس و بازدانگان از گیاهان گلدار نیستند و گل تشکیل نمیدهند ولی بازدانگان همانند نهاندانگان از گیاهان دانهدار و حاوی لولۀ گرده میباشند .دقت کنید
که یاختۀ جنسی نر با وسیله حرکتی (تاژک) ویژه خزه و سرخس میباشد نه نهاندانگان!!
گزینۀ ( )1و ( :)3درس�ت اس�ت .مادگیه�ای تکبرچ�های و برخ��ی مادگیه�ای چندبرچهای س�اختار یکنواخت ب�دون دیوارهبندی دارند ول�ی در مادگیهای
چندبرچهای ممکن اس��ت فضای مادگی با دیواره برچهها از هم جدا ش�ده باش�ند | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .هر برچه از کالله ،خامه و تخمدان ایجاد شده است که در هر
تخمدان ممکن است چند تخمک ایجاد شده باشد که هر یک میتوانند به دانه تبدیل شوند.
 12 29 Cدر ش�کل م�ورد نظ�ر  = Aکاس�برگ =B ،نهن�ج =C ،میل�ه =D ،بس�اک =E ،کالله،
 =Fخامه =G ،تخمدان =K ،گلبرگ و  =Iتخمک میباشد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .فق�ط بس�اک و تخم�دان یاختهه�ای می�وز دهن�ده دارن�د| .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .تخمدان در هلو و نهنج در س�یب به ترتیب قدرت تبدیل ش�دن به میوه حقیقی
و کاذب را دارند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .لوله گرده در هر دو قس�مت و کالله و خامه رش�د میکند| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .کاسبرگ خارجیترین حلقه گل میباشد (نه دو قسمت مشخص شده).
 33 30 Bلقاح مضاعف در کیسۀ رویانی تخمک ( )Iصورت میگیرد ولی یاختۀ جنسی نر یا اسپرمها در
لولۀ گردۀ موجود در خامه ( )Fایجاد میشود .یاختۀ جنسی ماده یا همان تخمزا و کیسۀ رویانی در تخمک
یا  Iایجاد میش�ود .هر تخمدان نیز میتواند تعدادی تخمک داش�ته باش�د که در هرکدام یک کیس�ۀ رویانی
ایجاد میشود.

نکته در تس�تهای گیاهی دقت کنید که کلمۀ «تخمک» ش�ما را گول نزند .تخمک در جانوران معادل گامت یا یاختۀ جنس�ی ماده اس�ت ولی تخمک در گیاهان دیپلوئید
دانهدار ،بخشی دیپلوئید بوده که حاوی یاختۀ خورش میوز دهنده میباشد .گامت یا یاختۀ جنسی در گیاهان به نام تخمزا میباشد.
 23 31 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرس�ت تکمیل میکنند .در این س�ؤال باید دقت کنید که عبارات (الف) و (د) بس�یار گولزننده هس�تند .وقتی در تستی صحبت از
همۂ گیاهان میش�ود ،نباید فقط به نهاندانگان یا گیاهان گلدار فکر کنید چون خزهگیان ،س�رخسها و بازدانگان نیز از گیاهان هس�تند ولی گل ایجاد نمیکنند (نادرستی
ً
الف و د) .از طرفی میدانیم که گل ناکامل میتواند دوجنسی باشد ولی فاقد کاسبرگ یا گلبرگ باشد (نادرستی ج) ولی گل دوجنسی قطعا هر دو اندام جنسی نر و ماده
را دارد و عالوه بر لوله گرده ،میتواند خامه نیز ایجاد کند (درستی ب).
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13 32 A

نکته

دقت کنید که گل یک اندام زایشی است ولی خودش دارای دو بخش رویشی (لگبرگ و اکسبرگ) و زایشی (پرچم و مادگی) است .گلهایی که فاقد بخش رنگین
ً
(اکسبرگ و لگبرگ) هستند معموال با باد گردهافشانی میکنند و گلهای کوچک فراوان ولی بدون شیره و بوی قوی هستند (مانند لگ گیاه بلوط).

متشه لصف

گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .هر گل در گیاه کدو تکجنس�ی میباش�د یعنی فقط یک حلقۀ تولیدمثلی درونی که از نوع پرچم و یا مادگی میباش�د را به همراه
کاسبرگ و گلبرگهای متصل به هم زرد تولید میکند (قید «اغلب» در مورد آن نادرست است).
گزینۀ ( :)3نادرست است.
نکته رنگ گلبرگهای هر گل ادریسی در خاک اسیدی از صورتی به آبی تغییر میکند .به دلیل اینکه این گیاه در این محیط قدرت جذب آلومینیم سمی خاک را نیز دارد
(زیست دهم).
گزینۀ ( :)4نادرست است .با توجه به شکل کتاب درسی ،گلهای آلبالو ،از نوع کامل دارای چهار حلقه و دوجنسی میباشند.
 23 33 Bش�کل مورد نظر برش بس�اک را در نهاندانگان نش�ان میدهد که در آن  4کیس�ۀ گرده وجود دارد که
قس�متی از پرچم به عنوان حلقۀ س��وم گل محس�وب میش�ود (نادرس�تی گزینههای ( )1و ( ))3و عالمت سؤال گردۂ
انرس را نش�ان میدهد که محصول میوز اس�ت .این گردهها فاقد قدرت لقاح هس�تند (درستی گزینۀ ( .))2ابتدا در
همین محل تولید خود در کیسههای گرده در اثر میتوز به گردۀ رسیده تبدیل شده و سپس از بساک خارج میشوند
(نادرستی گزینۀ (.))4
 13 34 Bفقط مورد (الف) صحیح تکمیل میکند.

نکته

در نهاندانگان ،گل س�اختار تولیدمثلی اس�ت که دو بخش رنگین (اکس��برگ و لگبرگ) و زایشی (پرچم و مادگی) دارد .در این سؤال قسمت تولیدمثل جنسی گل
مدنظر طراح بوده است .عبارت (الف) در مورد ساقه زیرزمینی پیازی گیاه نرگس در تولیدمثل روییش صادق است و ربطی به گل گیاه ندارد.

ب) نادرس�ت اس�ت .قس�متهای مختلف گل ،روی بخش وسیعی به نام نهنج قرار دارند که میتواند برآمده یا فرورفته یا صاف باشد | .ج) نادرست است.
در هناندانگان ،یاختههای هاپلوئید در بین بخشهای دیپلوئیدی تش��کیل یمش��وند | .د) نادرس�ت اس�ت .ایجاد گل برای گیاه یک صفت هزینهبر میباش�د ولی اگر گل آن
گلبرگ و کاس�برگ معطر (مثل نرگس) داش�ته باش�د ،این هزینه را باالتر میبرد و زودتر در جلب توجه گردهافشانها مؤثر میشوند .از طرفی گیاه بلوط بدون گلبرگ
درخشان میباشد.
 33 35 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.

نکته گلهای گیاه کدو تکجنس�ی بوده و فاقد چهار حلقه هممرکز میباش�ند .حلقه س�وم آنها که مخصوص تولیدمثل است در گل نر سبب ایجاد بساک و پرچم و در گل
ماده سبب ایجاد مادگی و برچه میشود (درستی ج).
الف و ب) نادرس�ت اس�ت .حلقه اول گل همان کاس�برگها هستند که مس�ئول حفاظت از گلبرگها میباش�ند ولی نقش اصلی در گردهافشانی و جلب توجه
گردهافشانها را حلقه دوم یعنی گلبرگها دارند که به صورت متصل به هم قرار گرفتهاند | .د) نادرست است .گل گیاه کدو فاقد حلقه چهارم میباشد چون تکجنسی است.
 33 36 Bگ�ردۀ ن�ارس در گل کدو نر ولی یاختۀ دوهس�تهای در گل ماده وجود دارد .یادتون باش�ه که گل کدو،
دوجنسی نمیباشد.
گزینۀ ( :)1در گل کدو نر ،گلبرگهای متصل و بساک وجود دارد | .گزینۀ ( :)2در گل مادۀ کدو ،اسپرم
و تخمزا ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)4با توجه به شکل در قسمت (الف) یا گل ماده ،از رشد تخمدان میوۀ حقیقی کدو
حاصل شده است.
 33 37 Aمنظور این س�ؤال هناندانگان میباش�د که یاختۀ جنس�ی نر آنها وس�یلۀ حرکتی ندارد ولی در کنار آوند
آبکش خود یاختۂ هرماه دارد .در این گیاهان ،پخش دانه در محیط ،سبب پراکندگی آنها در طبیعت میشود.
گزینۀ ( )1ویژۀ نهاندانۀ تکلپهای میباش�د و گزینۀ ( )2در مورد گیاهان نهاندانۀ دوس�اله رد میش�ود چون این گیاهان در سال اول گل نمیدهند .گزینۀ ( )4نیز در مورد
خزه با یاختۀ جنسی نری با وسیلۀ حرکتی میباشد.
 43 38 Aدر نهاندانگان از تقس�یم میوز یاختههاى کیس�هى گرده  4گرده نارس ایجاد مىش�ود که از رشد و تقسیم هر گرده نارس ،یک دانهى گردهى رسیده به وجود
مىآید .در دانۀ گردۀ رس�یده  2یاخته دیده مىش�ود یک یاخته رویش�ى که لولۀ گرده حاصل رویش آن اس�ت و یک تقسیم یاخته زایش�ى که با تقسیم میتوز در لوله گرده
 2یاختۀ جنسی نر یکسان تشکیل مىشود.

نکته

توانایی جدا کردن کروموزومهای همتا و ایجاد تتراد و کاهش عدد کروموزومی ،ویژۀ میوز است ولی جدا شدن کروماتید خواهری ،در میتوز و میوز رخ میدهد.

 33 39 Cعامل خروجی از بس�اک پاره ش�ده ،دانههای گرده رس��یده میباش�ند که حاوی دو یاخته هاپلوئید روییش و زاییش یکس��ان بودهاند .هرکدام از این یاختهها ،یک
ً
مجموعه کروموزوم دارند .پس دانه گرده رسیده کال دو یاخته ،دو هسته و دو مجموعه کروموزومی یکسان از یک نوع دارد ولی گردۀ نارس ،فقط یک هستۀ هاپلوئید دارد.

گزینۀ ( :)1نادرست است.

نکته دانه گردۀ رسیده و یاخته دوهستهای کیسۀ رویانی ،هر دو دارای دو مجموعه کروموزومی میباشند و الزم به یادآوری است که هرکدام دارای یک نوع مجموعه هستند
ً
چون هس�تههای آنها حاصل میتوز هس�تند .البته الزم به توجه اس�ت که دلیلی ندارد مثال دستورالعملهای ژنهای درون یاخته رویشی ،مشابه دستورالعملهای ژنهای
هسته یاخته دوهستهای باشد چون اولی از والد نر و دومی از والد ماده آمده است ولی هر دو دارای دو مجموعه کروموزومی از یک نوع میباشند.

گزینۀ ( :)2نادرست است.

نکته

تخم ضمیمه یاختهای  3nکروموزومی با س�ه مجموعه کروموزوم میباش�د که از دو نوع مختلف میباش�د و گردۀ رس�یده نیز که در قسمتهای قبل گفتیم دارای دو
یاختۀ هاپلوئید و دو مجموعۀ کروموزومی میباشد.
ً
گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .درون دانه گرده دو یاخته رویش�ی و زایش�ی هاپلوئید وجود دارد که یاخته رویشی بزرگتر با سیتوپالسم حجیمتر است ولی گردۀ نارس کال یک
یاختۀ هاپلوئید حس�اب میش�ود | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .هر دانه گرده دارای دو یاخته هاپلوئید و دو هسته میباشد ولی هر یاخته آندوسپرمی یک هسته  3nدارد،
پس دانه گرده یک هسته از یاخته آندوسپرمی بیشتر ولی یک مجموعه کروموزومی کمتر دارد.

 24 40 Bس�رخس یک گیاه آوندی بیدانه اس�ت ولی گل ادریس�ی یک نهاندانه میباش�د .هر دوی آنها را در فصل آخر زیست دهم به یاد دارید که در محیطهایی با
مواد مغذی زیاد خاک ،توانایی جذب آرسنیک (در برخی سرخسها) و آلومینیوم (در لگ ادریسی) دارند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .لقاح مضاعف (دوتایی) ویژه نهاندانگان اس�ت | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .لوله گرده و عدم نیاز به آب س�طحی و محیط
مرطوب برای لقاح ،ویژه گیاهان دانهدار اس�ت که یاختۀ جنس�ی نر غیرمتحرک و بدون وس�یله حرکتی دارند ولی در سرخس دیده نمیشود | .گزینۀ ( :)4این ویژگی در گل
ادریسی است.
 14 41 Aدر ابتدا دقت کنید که کتاب درسی در بخش میوه ،نهنج را قسمتی از گل دانسته است.

نکته نهنج بخش وس��یع گل میباش�د که میتواند صاف یا متورم باش�د ولی بخش حجیم و متورم مخصوص گل ماده ،همان تخمدان هر برچه میباش�د .در اغلب گیاهان
نهاندانه ،تخمدان منشأ میوۀ حقیقی میشود ولی در برخی نیز مانند سیب ،میوۀ کاذب از نهنج گل ،ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)2نادرست است .تخمدان و نهنج منشأ دانه نمیباشند چون دانه همواره از رشد تخمک حاصل میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .بافت خورش،
درون هر تخمک ،تخمدان و برچه وجود دارد ولی در نهنج بافت خورش وجود ندارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .برچه از قسمتهای مادگی میباشد نه نهنج!
14 42 B

نکته

ایجاد لوله گرده ویژه گیاهان بازدانه و نهاندانه اس�ت که برخالف خزه و س�رخس یاختۀ جنس�ی نر با وس�یله حرکتی تاژک ندارند و برای لقاح به آب س�طحی نیازمند
نیستند ،در این گیاهان یاخته یا یاختههایی که محصول میوز هستند (گردۀ نارس و یاختۀ حاصل از میوز خورش) در محل تولید خود با تقسیم میتوز به قسمتی هاپلوئید
پریاختهای تبدیل میشوند.

گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .همه گیاهان ،در چرخه تولیدمثل جنس�ی خود قادرند در یاختههایی ،میوز و تتراد انجام دهند و همانطور که میدانید در خزهها
و سرخسها ،یاختۀ جنسی نر وسیله حرکتی یا تاژک دارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .تشکیل پیاز یا غده برای تکثیر رویشی (غیرجنسی) است ولی دقت کنید که این
گیاهان در چرخه جنس�ی خود میتوانند میوز ،تتراد و عمل کراس�ینگاوور (در پروفاز  )1را انجام دهند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .گل دوجنسی مادگی و پرچم دارد،
پس اگر گیاهی مثل نخل ،فقط گلی تکجنسی داشته باشد ،نمیتواند مادگی و بساک یا پرچم را با هم داشته باشد.
 34 43 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) صحیح میباشد.
ً
الف) درست است .هر گل کامل چهار حلقه دارد و حلقه دوم آن مربوط به گلبرگها میباشد که معموال رنگهای متفاوتی دارند | .ب) درست است .وقتی
گلی تکجنسی است ،یا پرچم و یا مادیگ را در داخلیترین حلقه خود دارد .دقت کنید که یاختۀ جنسی ماده درون مادگی (درون کیسه رویانی) ایجاد میشود ولی یاختۀ
جنس�ی نر ،پس از گردهافش�انی و در درون لوله گرده ایجاد میش�ود .لوله گرده از کالله و خامه یعنی بخشهایی از مادگی عبور میکند | .ج) نادرس�ت اس�ت .وقتی گلی
ناکامل اس�ت ،میتواند دوجنس�ی ولی فاقد کاس�برگ یا گلبرگ یا هر دو باشد .پس احتمال خودلقاحی در آن وجود دارد .خودلقاحی :یعین دانه گرده یک گل ،روی کالله همان
گل قرار گیرد و یاختۂ جنیس نر آن بتواند تخمزای همان گل را ابرور کند | .د) درست است .هر مادگی یک یا چند برچه دارد و درون هر برچه یک تخمدان وجود دارد .با توجه
به اینکه در تخمدان بهطور معمول تعدادی تخمک وجود دارد ،پس میتواند چند یاخته تخم نیز در آن ایجاد شود.
 44 44 Bکامبیوم در گیاهان درختی دولپه با رشد پسین وجود دارد که در آنها بیش از یک لپه یا برگ رویانی وجود دارد.
گزینۀ ( :)1بازدان�گان لول�ۀ گ�رده دارند ول�ی یاختۀ همراه ویژۀ نهاندانگان اس�ت | .گزینۀ ( :)2دان�ه در بازدانه و نهاندانه وجود دارد ولی کیس�ۀ رویانی ویژۀ
نهاندانگان است | .گزینۀ ( :)3سرخسها ،آوند دارند ولی فاقد دانه میباشند.
B

 34 45موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرس�ت تکمیل میکنند .گیاهان بدون دانه ش�امل خزهگیان (بیآوند) و س�رخسها یا نهانزادان آوندی (بیدانه آوندی)

ً
میباش�ند که خزه اصال آوند ندارد (نادرس�تی الف) .این گیاهان در یاختۂ جنیس نر خود وس�یله حرکتی یا تاژک دارند ولی س�ایر یاختههای هاپلوئید آنها مانند هر گیاهی
فاقد وس�یله حرکتی میباش�د (نادرس�تی ب) .این گیاهان برای لقاح به آب س�طحی یا محیط مرطوب نیاز دارند (درس�تی ج) و دقت کنید که عبارت (د) در مورد برخی
سرخسها صحیح است نه هر گیاه بدون دانهای (زیست دهم فصل آخر) (نادرستی د).

34 46 B

نکته

در نهاندانگان ،دانه گرده یا همان گردۀ رس�یده دارای یک دیوارۀ خارجی ،یک دیوارۀ داخلی ،یک یاخته رویش�ی و یک یاخته زایش�ی میباش�د( .دقت کنید که در کیسه

رویانی یاخته دوهستهای وجود دارد که یک یاخته بوده است).

گزینۀ ( :)1نادرست است .در هر گیاه دانهداری ،به یاختههای حاصل از میوز که در بخش نر ایجاد میشود ،گردۀ انرس میگویند | .گزینۀ ( :)2نادرست است.
کیسه رویانی محصول چند نسل میتوز از یک یاخته حاصل از میوز در بخش ماده نهاندانگان میباشد که در صورت لقاح میتواند به همراه پارانشیم خورش اطراف و تغییراتی
در دو پوس�ته اطراف تخمک ،به دانه تبدیل ش�ود (در حقیقت تخمک به دانه تبدیل میش��ود) | .گزینۀ ( :)4نادرست است .خورش بافت  2nموجود در تخمک است که
یک یاختۀ آن توانایی میوز دارد .در پی میوز آن ،چهار یاختۀ هاپلوئید حاصل میش�ود که یکی از این یاختهها باقی میماند و س�پس با میتوز ،کیس�ه رویانی را ایجاد میکند.
(خورش حاصل میتوز یاختههای  2nدرون تخمک بوده است).

225

ناگنادناهن لثمدیلوت
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44 47 C

نکته

از س�ال دهم به یاد دارید که گیاه خرزهره نوعی گیاه خودرو نهاندانه اس�ت که در مناطق خش��ک و کمآب زندگی میکند .این گیاه مانند س�ایر نهاندانگان ،کیسه رویانی
ً
تشکیل میدهد که در آن سه هسته از ماده (تخمزا و یاخته دوهستهای) و دو هسته از دو اسپرم ،مجموعا  5هسته ،لقاح مضاعف انجام میدهند.

متشه لصف

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در نهاندانگان (ذرت ،خرزهره و …) از هر یاخته دیپلوئید درون کیس�ه گرده طی میوز چهار یاخته هاپلوئید (گرده نارس)

میتوز یاخت ه زایشی خود ،دو یاختۀ
ایجاد میشود و سپس در اثر میتوز هرکدام از آنها چهار دانه گرده رسیده حاصل میشود و پس از گردهافشانی هر دانه گرده میتواند با
ِ
جنس�ی نر (اس��پرم) بدون وس�یله حرکتی ایجاد کند .یعنی از هر یاخته دیپلوئید کیس�ه گرده 4 ،گردۀ رس�یده و  8یاختۂ جنیس نر ایجاد میش�ود | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت
اس�ت .چون گیاه خرزهره در محیط گرم و خش�ک و کم آب زندگی میکند ،فش��ار ریش��های باالیی ندارد ولی دارای روزنههای هوایی فرورفته غارمانندی اس�ت که تعداد
ف��راواین ک��رک دارد .ای�ن کرکه�ا با جذب رطوبت هوا ،اتمس�فر مرط�وب در اطراف روزنه ایجاد کرده و مانع باز ش�دن روزنه و خروج آب میش�وند (زیس��ت دهم)| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .الن و یاخته آوندی آبکش زنده با دیواره نخستین سلولزی در هر نهاندانهای مثل خرزهره یا زنبق وجود دارد.
 14 48 Aبرای تشکیل دانه گرده در نهاندانگان مراحل زیر رخ میدهد:
الف) تقسیم میوز (همراه جدایی کروموزومهای همتا در آنافاز  )1یاختههای دیپلوئید موجود در کیسههای گرده بساک و تشکیل گرده نارس (گزینۀ (.))1
ب) تغییر در دیوارۀ یاختهها و ایجاد دانه گرده رسیده که دارای دو دیوارۀ خارجی منفذدار و داخلی و دو یاخته رویشی و زایشی میباشد (گزینۀ (.))2
ج) هر گرده نارس درون کیسه گرده یک میتوز میکند و یک گرده رسیده با دو یاخته رویشی و زایشی میسازد (گزینۀ (.))3

نکته

یاخته خورش مخصوص تخمدان نهاندانگان بوده و در تشکیل یاختۀ جنسی ماده نقش دارد نه دانه گرده و یاختۀ جنسی نر (دلیل نادرستی گزینۀ (.))4

 44 49 Aدر نهاندانگان ،تخمدان محل تشکیل تخمکها میباشد که در بسیاری از موارد مانند هلو ،پس از تمایز به میوه حقییق تبدیل میشود .همانطور که میدانید
میوهها در حفظ و پراکنش دانهها نقش دارند.
تخمدان به صورت بخیش حجیم در مادگی گلها دیده میشود که به همراه کالله و خامه جزء بخشهای برچه گیاه میباشند
گزینۀ ( )1و ( :)3امکان دارد
تخمدانها میتوانند حاوی تعدادی تخمک باشند که هر تخمک جوان حاوی پوششی دوالیهای به
که از رشد تخمدان میوهها ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)2امکان دارد
همراه یاختههای دیپلوئیدی است که به مجموع این یاختهها پارانشیم خورش میگویند.
45 50 B

نکته

کیس�ه رویانی حاصل میتوز یاخته باقیمانده از میوز یکی از یاختههای خورش میباش�د .در حقیقت از چهار یاختۀ ایجاد ش�ده در اثر میوز این یاختۀ خورش ،فقط یکی
باقی میماند و با میتوز به رشد ادامه میدهد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .خف�اش از مه�رهداران اس�ت و قل�ب ش�کمی دارد و قدرت گردهافش�انی گلهای س�فیدی که در ش�ب باز میش�وند را دارد| .

گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .دوک تقس�یم برای تقس�یم یاخته ایجاد میش�ود .از دو یاختههای درون دانه گرده ،یاخته رویش�ی تقسیم نمیش�ود و با افزایش حجم و ایجاد
لوله گرده رش�د میکند ولی یاخته زایش�ی با تقس�یم میتوز و ایجاد دوک رش�د میکند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .رنگیزههای گیاهی عالوه بر سبزدیسهها ،در واکوئول
(آنتوسیانین) و رنگدیسهها نیز وجود دارند.
 35 51 Bصدبار گفتیم که یاختۀ جنسی نر یا اسپرم گیاهان نهاندانه ،در گل ماده ایجاد میشود .پس گزینههای ( )2و ( )4به راحتی کنار میروند.

نکته یاختۀ جنس�ی ماده (تخمزا) درون کیس�ه رویانی (بخش پریاختهای هاپلوئید ماده) ایجاد میش�ود .از طرفی یاختۀ جنس�ی نر (اسپرم) درون لوله گرده وارد
شده به بخش دیپلوئید یا همان کالله و خامۀ هر برچۀ مادگی ایجاد میشود.
ً
ه رویشی و زایشی هاپلوئید میباشد پس هر هسته آن  nمیباشد که مجموعا دو مجموعه
 15 52 Bفقط مورد (الف) متفاوت است .دانه گرده نهاندانگان دارای دو یاخت 
کروموزوم درون آن وجود دارد .از طرفی پوس�ته دانه ،اندوخته لوبیا (یاخته لپه) و خورش حاوی یاختههای  2nدیپلوئید میباش�ند که دو مجموعه کروموزوم دارند ولی
گردۀ نارس دارای هستۀ هاپلوئید و یک مجموعه کروموزوم میباشد.
 15 53 Bفقط عبارت (د) وجه مشترک نهاندانگان تکلپه و دولپه میباشد .در هر گیاه نهاندانه یا گلداری ،رویان اولیه از یاختههای آندوسپرم درون دانه  3nکه نوعی
بافت پارانشیمی هستند ،تغذیه میکند.
الف) نادرس�ت اس�ت .اس�پرم گیاهان دانهدار وس�یلۀ حرکتی ندارد | .ب) نادرس�ت اس�ت .قرارگیری دس�تجات آوندی بر روی دوایر متعدد ،خاص س�اقۀ
تکلپهایها میباشد | .ج) نادرست است .این گیاهان توسط دانۀ خود در محیط پخش میشوند (نه دانۀ گرده).
 15 54 Bدر سؤال باید به دنبال یاختۀ  2nبا قدرت انجام میوز بگردید .هر یاختۀ دیپلوئید درون کیسۀ گرده توانایی انجام میوز دارد تا گردۀ نارس ایجاد کند.
گزینۀ ( :)2یاختههای گردۀ رس�یده هاپلوئید هس�تند و توانایی میوز ندارند | .گزینۀ ( :)3دقت کنید که گردههای نارس نیز در کیس�ه گرده وجود دارند ولی
قدرت میتوز دارند | .گزینۀ ( :)4وقتی یک تخمک دارای کیس�ۀ رویانی ش�د ،یعنی یاختۀ میوز دهندۀ خورش آن تقس�یم خود را کامل کرده اس�ت .در این حالت یاختههای
خورش اطراف کیسۀ رویانی فاقد قدرت میوز میباشند.
 35 55 Aش�کل مورد نظر گردههای نارس را نشان میدهند که حاصل میوز در
کیس�ه گ�رده بودهان�د .این یاختهها پس از جدا ش�دن از همدیگر ،ق�درت میتوز و
ساخت گرده رسیده دارند.

نکته

در مورد میوز پارانش�یم خورش دقت کنی�د که یاختههای حاصله ،یکی بزرگتر
و س�هتا کوچکتر میباش�د ک�ه یاختۀ بزرگت�ر توانایی میت�وز دارد و کیس�ۀ رویانی
ایجاد میکند.

 15 56 Bهمواره یاختههای جنس�ی نر یا اس�پرمها ،در لوله گرده و در حلقه داخلی (چهارم) یا حلقه ماده ایجاد میش�وند .یعنی پس از گردهافش�انی لوله گرده درون
کالله و خامۀ مادگی نفوذ میکند و با میتوز یاختۀ زایشی ،دو اسپرم دیپلوئید با کروموزومهای همتا ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .وقتی گیاهی  4nمیباش�د ،تمام قس�متهای معادل بخش  2nگیاهان معمولی ،در آن به صورت  4nو هر قس�مت معادل بخش
هاپلوئیدی گیاهان معمولی مثل هستههای کیسه رویانی ،دانه گرده و اسپرم ،در آن به صورت  2nمیباشند و همگی آنها دارای کروموزوم همتا میباشند | .گزینۀ ( :)3درست
است .در گل  ، 4nیاخته زایشی  2nدانه گرده با میتوز سبب ایجاد اسپرمهای  2nمیشود | .گزینۀ ( :)4درست است .دانه گرده رسیده نهاندانه در کیسه گرده یعنی در حلقۀ
سوم گل (بساک لگ) ایجاد میشود ولی کیسه رویانی در مادگی یا تخمدان آن در حلقۀ چهارم به وجود میآید پس هر دو در دو حلقۂ متفاوت از گل کامل متایز پیدا کردهاند.
 15 57 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند (دقت کنید که منظور از گرده یا دانۀ گرده همواره نوع رسیدۀ آن میباشد .یعنی در تستها گردۀ نارس را ذکر میکنند).

نکته

در نهاندانگان ،کیسه رویانی و دانه گرده ،هر دو از میتوز به وجود میآیند که یاخته میتوز دهندۀ منشأ آنها ،خود حاصل تقسیم میوز بوده است (درستی الف).

ب) نادرست است .کیسه رویانی دارای هستههای هاپلوئید یکسان و دانه گرده نیز دارای دو یاخته هاپلوئید یکسان میباشد (دقت کنید با اینکه تعداد مجموعۀ
کروموزوم گیاه مشخص نیست ولی اگر گیاه را  4n ،2nیا هر چیزی در نظر بگیرید ،گردۀ رسیده و یاختههای کیسۀ رویانی تعداد مجموعۀ یکسانی دارند) | .ج) نادرست است.
درون کیسه رویانی میتوان یاختۀ جنسی ماده یا تخمزا مشاهده کرد ولی دانه گرده دارای دو یاخته رویشی و زایشی است و یاختۀ جنسی نر ندارد ولی پس از گردهافشانی
و ایجاد لوله گرده ،یاخته زایشی آن با تقسیم میتوز سبب ایجاد دو یاختۀ جنسی نر میشود | .د) نادرست است .درون کیسه رویانی پارانشیم خورش وجود ندارد ،بلکه در
اطراف هر کیسه رویانی یاختههایی وجود دارد که در مجموع به نام خورش خوانده میشوند.

 15 58 Aتولید گرده نارس و دانه گرده رس�یده در کیس�ه گرده رخ میدهد ولی ایجاد لوله گرده و یاختۀ جنس�ی نر ،پس از گردهافش�انی و در خارج از کیس�ه گرده رخ
میدهد (گردههای نارس ،طی میتوز در کیسۀ گرده ،دارای یاختۀ کوچک زایشی و بزرگ رویشی میشوند).
 25 59 Aیاخته حاصل از میوز در کیسۀ گرده نهاندانگان ،گردۂ انرس است که ابتدا با یک میتوز به گردۀ رسیدۀ دو یاختهای تبدیل میشود و سپس با گردهافشانی از
کیسۀ گرده خارج میشود .سپس در اثر رویش یاختۀ رویشی آن ،یک لولۀ گرده درون مادگی ایجاد میکند که در هر لولۀ گرده طی میتوز یاختۀ زایشی ،دو اسپرم مشابه
از یک نوع ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1هر گردۀ نارس ،یک گردۀ رس�یده ایجاد میکند | .گزینۀ ( :)3یاختۀ حاصل از میوز ،دوباره توانایی میوز ندارد | .گزینۀ ( :)4کیس�ۀ رویانی مربوط
به یاختههای کیسۀ گرده نمیباشد.
26 60 C

نکته

انسان و درخت زیتون هر دو  46کروموزوم در هسته خود دارند .در دانه گرده رسیده زیتون دو یاخته هاپلوئید تککروماتیدی حاصل از میتوز وجود دارد .پس دارای
ً
دو یاخته با  23کروموزوم و  23کروماتید یعنی کال  46کروموزوم و  46کروماتید یا  DNAو  92رشته نوکلئوتیددار کروموزومی میباشد.

گزینۀ ( :)1نادرست است .هر یاخته پیکری بیضه دارای  46کروموزوم است که در مرحله متافاز میتوز کروموزومهای مضاعف دارد پس دارای  92کروماتید
و مولکول  DNAمیباش�د (ولی دانه گرده زیتون که دو یاخته  23کروموزومی دارد ،در مجموع واجد  46مولکول  DNAمیباش��د) | .گزینۀ ( :)2درس�ت است .اووسیت اولیه
انسان یاخته  2n = 46در حال میوز است که  46کروموزوم و  92کروماتید دارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .اووسیت ثانویه یاخته محصول میوز یک میباشد که دارای
 n =23کروم�وزوم مضاع�ف یعن�ی  46کروماتی�د میباش�د (همانن��د دان��ه گ��رده زیت��ون ک��ه دو هس��ته  23کروموزوم��ی تککروماتی��دی یعن��ی  46کروماتی��د دارد)| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .اسپرماتوگونی در مرحلۀ  G1دارای  46کروموزوم و  46کروماتید میباشد (همانند دانه گرده رسیده زیتون).

 46 61 Cدر زیست دوازدهم میخوانید که برگ تکلپهایها (ذرت) ،فاقد هپنک و دمبرگ میباشد.

نکته وقتی آخر تس�تی عبارت «همه موارد بهجز …» یا «بهجز …» را میبینید یعنی فعل قبل از آن را برعکس کنید .اگر مورد صحیح میخواس�ته اس�ت ،حاال مورد غلط
را میخواهد و برعکس!!
گزینۀ ( :)1درست است .نسبت مساحت پوست به استوانه مرکزی در ریشه از ساقه بیشتر است ولی این نسبت در ریشۀ دولپهایها (لوبیا) از تکلپهایها

(ذرت) بیش�تر اس�ت (در ریشه و ساقه س��ه بخش روپوست ،پوست و استوانه مرکزی وجود دارد که شامل سه سامانه بافتی روپوستی ،زمینهای و آوندی میشوند)| .

گزینۀ ( :)2درست است .رشد پسین مخصوص هناندانگان درخیت دولپهای میباشد .پس اگر در تکلپهایها رشد قطری صورت بگیرد در اثر رشد حجمی یاختههای حاصل
از مریستم نخستین بوده است | .گزینۀ ( :)3درست است .در ریشۀ دستجات آوندی به صورت به هم چسبیده میباشند ولی در ساقۀ این دستجات از هم جدا هستند.
دستجات آوندی در ریشه و در ساقۀ دولپهها در یک دایره قرار دارند ولی در ساقۀ تکلپهها روی دوایر متعدد قرار گرفتهاند.

 26 62 Cموارد (ب) و (ه) نادرست تکمیل میکنند.
الف) درس�ت اس�ت .در هر پرچم ،یک بس�اک و چهار کیس�ه گرده وجود دارد که دارای تعداد زیادی یاخته  4nمیباش�د .همه این قس�متها و یاختههای
دیپلوئید فرمول ژنتیکی یکس�انی دارند چون از میتوز یاختۀ تخم اصلی دانه حاصل ش�دهاند | .ب) نادرس�ت اس�ت .در هر تخمدان ،تعدادی تخمک وجود دارد که در هر
تخمک ،یک کیس�ه رویانی ایجاد میش�ود | .ج) درس�ت اس�ت .مجموعه یاختههای یک بافت خورش ،یاختههای  4nهس�تند که درون یک تخمک قرار دارند ولی یکی از
یاختههای آنها با میوز و س�پس میتوز به یک کیس�ه رویانی تبدیل میش�ود ولی س�ایر آنها به عنوان خورش در اطراف کیسه رویانی و درون دیواره تخمک باقی میماند| .
د) درست است .هر دانه گرده دو یاخته رویشی دیپلوئید یکسان دارد که دارای دو مجموعه کروموزومی از یک نوع میباشند | .هـ) نادرست است .هر برچه شامل کالله،
خامه و یک تخمدان میباشد که درون تخمدان ،یک یا تعدادی تخمک وجود دارد و در هر تخمک یک کیسه رویانی و یک تخم  4nایجاد میشود.
 26 63 Bدر نهاندان�گان ه�ر یاخت�ه  2nمیوزدهنده ابت�دا چهار گرده نارس ایجاد میکند و هر گ�رده نارس با یک میتوز به یک دانه گرده رس�یده دو یاختهای تبدیل
میش�ود .س�پس در هر دانه گرده رسیده ،یاخته زایش�ی میتواند با انجام تقس�یم میتوز ،دو یاختۀ
 4گردۀ نارس میآید.
جنسی نر (اسپرم) ایجاد کند .پس بهطور خالصه ،از هر یاخته  2nدرون کیسه گرده در نهایت
 4گردۀ رسیده میآید.
هش�ت اس�پرم ایجاد میش�ود .در بخش ماده ،از ه�ر یاخته خورش  2nمیوز دهن�ده ،چهار یاخته
از هر یاختۀ  2nکیسۀ گرده
 4لولۀ گرده میآید.
حاصل میش�ود که س�هتا میمیرند و ییک ابیق میمان�د .این یاختۀ باقیمانده که درش�تتر از بقیه
 8اسپرم ایجاد میشود.
است ،قادر به رشد ،میتوز و ایجاد یک کیسه رویانی با یک یاختۀ جنسی ماده به نام تخمزا میباشد.
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 26 64 Aنهاندانگان دارای بخشهای  2nپریاختهای در قسمتهای هوایی با قدرت فتوسنتز هستند و از میتوز تخم حاصل میشوند.
گزینۀ ( :)1گردۀ رس�یدۀ لوبیا از میتوز گردۀ نارس ایجاد میش�ود که قدرت فتوس�نتز ندارد و هاپلوئید میباشد | .گزینۀ ( :)3کیسۀ رویانی یاختههای  nدارد و
فاقد کروموزوم همتا میباشد | .گزینۀ ( :)4تخم اصلی ،دیپلوئید است و یاختههای حاصل از میتوز آن نیز دیپلوئید با کروموزوم همتا میباشند.
16 65 B

متشه لصف

نکته دقت کنید که هر تخمدان میتواند حاوی تعدادی تخمک باشد و هر تخمک بافتی دیپلوئید به نام خورش دارد که یکی از یاختههای آن پس از رشد ،ابتدا میوز کرده و
یک یاخته باقیمانده حاصل از آن ،با میتوز سبب ایجاد یک کیسه رویانی میشود .پس در هر تخمدان دارای چند تخمک ،چند یاخته خورش دارای توانایی میوز وجود دارد.
(در هر میوز ایجاد تتراد ،نوترکیبی ،کراسینگاوور و جدا شدن کروموزوم همتا پدیدههای عادی میباشند).

 16 66 Cفقط در (الف) یعنی در دانۀ گردۀ رسیده ،دیگر میتوزی انجام نمیشود (تخم ضمیمه و اصلی پس از لقاح میتوز میکنند).

نکته

درون دانه گرده هیچ تقسیمی صورت نمیگیرد و فقط بعد از گردهافشانی یاخته رویشی با رشد خود سبب ایجاد لوله گرده میشود .دقت کنید که میتوز یاختۀ زایشی
درون لولۀ گرده ایجاد میشود نه دانۀ گرده!
ب) نادرس�ت اس�ت .درون لولۀ گرده (بخش نفوذکرده در الکله و خامه) ،هر یاخته زایش�ی دانه گرده میتوز کرده و دو تا یاختۀ جنسی نر یکسان میسازد| .

ج و د) نادرست میباشند .درون کیسۀ گرده و تخمک ،یاختههای  2nابتدا میوز میکنند ولی هر یاخته ایجاد شده در میوز بخش نر گیاه ،طی میتوز به دانۀ گردۀ رسیده
دویاختهای تبدیل میش�ود .در بخش ماده نیز فقط یکی از یاختههای حاصل از میوز ،باقی میماند و با میتوز س�اختاری پریاختهای هاپلوئید به نام کیس�ۀ رویانی میس�ازد
(تخمک ساختاری است که در تولید دانه نقش دارد).
 36 67 Bیاختۂ هرماه ویژۀ بافت آبکش هناندانگان است که در این گیاهان ،بهجز گرده نارس و یاخته مولد کیسه رویانی که با تقسیم میوز ایجاد میشود ،سایر موارد حاصل
تقس�یم میتوز میباش�د .البته برخی موارد مثل لوله گرده حاصل میتوز نیس�ت و از رشد و افزایش حجم یاخته روییش دانه گرده حاصل میشود (دقت کنید که رشد شامل دو
نوع افزایش حجم و افزایش تعداد به صورت برگشتناپذیر میباشد .تولید لولۀ گرده رشدی با افزایش حجم ولی تولید اسپرمها ،رشدی با افزایش تعداد میباشد).
گزینۀ ( :)1اس�پرم جانوران برخالف گیاهان از طریق میوز ایجاد میش�ود (البته اس��پرم زنبور نر در این مورد اس��تثناء اس��ت) | .گزینۀ ( :)2یاختههای جنسی
گیاهان حاصل میتوز بوده که در آن کروموزومهای همتا از هم جدا نمیشوند | .گزینۀ ( :)4یاختۀ مولد یاختۀ جنسی نر ،یاختۀ زایشی گردۀ رسیده است ،خود در اثر میتوز
گردۀ نارس ایجاد شده است (نه میوز!).
 46 68 Aکیسه رویانی لقاح کرده از  10هسته تشکیل شده است ( 8تا ماده و  2تا برای یاختۀ جنسی نر) ،لوله گرده دارای دو یاخته یاختۀ جنسی نر یکسان میباشد.
گرده رس�یده لوبیا همان دانه گرده با دو یاخته رویش�ی و زایش�ی میباش�د ولی آندوسپرم بافت پارانش�یمی تریپلوئید حاصل میتوز تخم ضمیمه میباشد که تعداد زیادی
یاخته و هسته دارد (آندوسپرم > کیسۀ رویانی > لولۀ گرده = گردۀ رسیده).

 46 69 Aباد و آب عالوه بر انتقال دانه گرده میتواند در جابهجا کردن میوههای کوچک و دانهها نیز مؤثر باشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .گردهافشاین انتقال دانه گرده رسیده بر روی کالله یک گیاه ماده یمابشد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .یاختۀ مولد گرده نارس ابتدا با
میوز ،چهار گرده نارس و سپس هر گردۀ نارس با میتوز ،یک گرده رسیده ایجاد میکند .هر گردۀ رسیده میتواند یک لوله گرده ایجاد کند و یک کیسه رویانی را بارور میکند| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .در روش خواابنیدن باید ساقه یا شاخه گرهدار (نه برگدار!) را در زیر خاک قرار دهیم تا بعد از رویش ریشه و ساقه برگدار ایجاد کند.
 47 70 Bفقط مورد (د) در خارج از کیس�ۀ گرده رخ میدهد .درون کیس�ه گرده یاخته مولد گرده نارس با میوز خود تعدادی گرده نارس میس�ازد که هرکدام با میتوز
به دانه گرده رسیده حاوی یاخته رویشی بزرگ و زایشی کوچک تبدیل میشوند.
الف) نادرست است .تتراد در کیسۀ گرده در بساک پرچمها ایجاد میشود | .ب) نادرست است .یاختۀ رویشی مولد لولۀ گرده است که از میتوز گردۀ نارس
در کیسۀ گرده ایجاد میشود | .ج) نادرست است .یاختۀ رویشی ،بدون میتوز و با رشد حجمی سبب تولید لولۀ گرده میشود | .د) درست است .میتوز یاخته زایشی دانه
گرده و عبور از نقاط وارسی آن بعد از گردهافشانی و درون قسمت ماده گل ایجاد میشود.
47 71 C

نکته در تس�ت به تنوع مجموعه کروموزومی اش�اره ش�ده است نه تعداد مجموعه کروموزومی! تخم اصلی  2nدارای دو مجموعه کروموزومی مختلف از یاختۀ جنسی نر و
ماده است ولی یاخته دوهستهای دارای دو مجموعه کروموزومی یکسان از والد ماده میباشد (همواره یاختۀ دوهستهای در همۀ صفات خالص میباشد).
گزینۀ ( :)1نادرست است .کیسه رویانی لقاح نیافته دارای هشت هسته با یک نوع مجموعه کروموزومی یکسان میباشد چون همگی از میتوز یک یاخته ایجاد
ش�دهاند و همچنین دانه گرده نیز حاصل میتوز یک گرده نارس اس�ت و دو یاخته با یک نوع مجموعه کروموزومی دارد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .تخم ضمیمه ) (3nو
تخ�م اصل�ی  2nه�ر دو دارای دو ن��وع مجموع�ه کروم�وزوم میباش�ند چون در تخم ( 3nضمیمه)یاخته دوهس�تهای دارای دو هس�ته یکس�ان و مش�ابه میباش�د| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .کیسه رویانی لقاح کرده دارای تعداد زیادی مجموعه کروموزومی از یاختههای نر و ماده میباشد ولی دو نوع مجموعه کروموزومی دارد که یک
نوع آن مربوط به هستههای کیسۀ رویانی ماده و نوع دیگر آن مربوط به دو اسپرم یکسان میباشد.
 37 72 Aخزه و سرخس فاقد لولۀ گرده میباشند که یاختۀ جنسی نر متحرک دارند .در بین آنها خزه فاقد آوند ولی سرخس واجد آوند میباشد.
گزینۀ ( :)1درست است .در گیاهان گلدار ،یاخته مولد کیسه رویانی درون تخمک بوده و یک یاخته خورش میباشد .طی میوز این یاخته ،از  4یاخته حاصله،
رویان
 3یاخته از بین میرود و یاختۀ باقیمانده منشأ تولید کیسۀ رویانی میشود | .گزینۀ ( :)2درست است .کامبیومها همانند یاختههای مریستمی موجود در دو انتهای
ِ
دانهها ،بافت مریسمتی دارند | .گزینۀ ( :)4درست است .ریشه رویانی اولین قسمتی است که از دانه اولیه با پوسته شکفته (دانه رست) خارج میشود.
 37 73 Aدر دانه گرده ،یک نوع مجموعه کروموزومی در هر دو یاخته رویشی و زایشی دارد ولی دانه گیاه در پوسته خود دارای دو نوع مجموعه کروموزومی از والد ماده
میباشد و در تخم  2nو  3nخود نیز دارای دو نوع مجموعه کروموزمی (یکی از اسپرم و یکی از تخمزا) میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .دانۀ گرده دارای دو دیوارۀ خارجی و داخلی میباش�د .از طرفی دانۀ نهاندانگان نیز دارای پوش�ش دوالیهای از تخمک میباشد| .
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .دانۀ رس�یده گیاه نهاندانه فاقد بخش هاپلوئیدی میباشد .از طرفی دانۀ گرده نیز فقط دو یاختۀ هاپلوئید دارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .در
دانۀ گرده فقط یاختۀ زایشی ،قدرت میتوز دارد چون یاختۀ رویشی فقط افزایش حجم مییابد تا لولۀ گرده را ایجاد کند ولی در دانه ،یاختههای مختلف قدرت میتوز دارند.

 27 74 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند (در اغلب گیاهان ،میوه از نوع حقیقی بوده و از رشد تخمدان حاصل میشود).
یکبرچهای
انواع مادگی
چندبرچهای

یک تخمدان دارد

تمایز

یک میوۀ حقیقی ایجاد میکند (نادرستی ج).

چند تخمک دارد

تمایز

چند دانه در یک میوۀ حقیقی یا تخمدان ایجاد میکند (درستی ب).

تمایز

چند تخمدان دارد
چند تخمک دارد

تمایز

چند میوۀ حقیقی ایجاد میکند (نادرستی د).
چند دانه ایجاد میکند (نادرستی الف).

 37 75 Aوقتی در گیاهی نهاندانه ،بساک شکفته میشود ،دانههای گرده آن خارج میشود .در حقیقت میوز پرچم برای تولید گردۀ نارس به پایان رسیده است.
می�وز پارانش�یم خ�ورش ربطی به پاره ش�دن بس�اک ن�دارد از طرفی دق�ت کنید که در کیس�ۀ رویان�ی ،میوز انجام نمیش�ود
در م�ورد س�ایر گزینهه�ا،
ِ
(نادرستی گزینۀ ( .))1رشد زمینساقه زنبق برای تولیدمثل رویشی است و به تولیدمثل جنسی ربطی ندارد (نادرستی گزینۀ ( .))2در مورد علت رد گزینۀ ( )4دقت کنید
که در گیاه نهاندانه ،دانۀ آنها سبب پراکنش گیاه میشود نه دانه گرده آن!!
 37 76 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند .هر گیاهی در تولیدمثل جنسی خود ،نیاز به انجام میوز دارد ،پس باید محلی برای تقسیم میوز مثل کیسه گرده
و تخمک گیاهان دانهدار داشته باشد .در نتیجه گیاهانی مانند خزه و سرخس نیز که لوله گرده ندارند ،نیز توانایی انجام میوز دارند (درستی ج).
الف) نادرس�ت اس�ت .خزه فاقد گل و آوند میباش�د | .ب) نادرس�ت است .خزه آوند و دانه ندارد | .د) نادرس�ت است .برخی بازدانگان مثل کاج و سرو و
برخی تکلپهایها (مثل نخل) درختی هستند ولی کامبیوم ندارند.
 17 77 Aبخش دوهستهای و دارای دو یاختۀ بزرگ و کوچک ،همان دانۂ گرده رسیده میباشد که همانند هستههای درون کیسۀ رویانی محصول میتوز میباشد.
گزینۀ ( :)2یاختههای درون کیسۀ رویانی حاصل میتوز میباشند نه میوز!
گزینۀ ( :)3لولۀ گرده در کالله و خامه ایجاد میشود که بخشی از برچۀ مادگی است.
گزینۀ ( :)4آندوسپرم دانه از میتوز تخم  3nضمیمه میآید.
 37 78 Cدر این سؤال باید به دنبال گزینه درست بگردید!!

نکته

در نهاندانگان هر گرده نارس با یک چرخه یاختهای دارای میتوز و عبور از س�ه نقطه وارس�ی به دانه گرده رس�یده تبدیل میش�ود ولی هر یاختۀ هاپلوئید مولد کیس�ه
رویانی باید تعدادی میتوز کند تا کیسۀ رویانی ایجاد کند.

گزینۀ ( :)1نادرست است .تقسیم میتوز گرده نارس تقسیم هسته یا میتوز مساوی دارد و دو هسته یکسان هاپلوئید ایجاد میکند ولی تقسیم سیتوپالسم آنها
نامساوی است و یاخته رویشی از زایشی حجیمتر است.
گزینۀ ( :)2نادرست است .در لوله گرده تقسیم میتوز یاخته زایشی رخ میدهد که در آن تشکیل تتراد با ساختار چهارکروماتیدی که مخصوص پروفاز میوز  1است رخ نمیدهد.
گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .هر دانه نهاندانهای ،پوس�تهای  2nدارد که از گیاه مادر و پوسته تخمک آن حاصل شده است .همچنین دانه ،دارای لپه یا لپههایی  2nیعنی
بخش  2nحاصل از تخم اصلی با منشأ گیاه اصلی نسل بعد میباشد.

 27 79 Cیاختههای بافت خورش( 2n ،دیپلوئید) هس�تند .وقتی  2n = 20باش�د پس هر مجموعۀ  nدارای  10کروموزوم میباش�د .در این حالت دانۀ گردۀ رسیده
ً
دارای دو یاخته هاپلوئید ( )nرویشی و زایشی میباشد که هرکدام  10کروموزوم و کال  20کروموزوم به تعداد یاختۀ خورش دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .تخم ضمیمه ،تریپلوئید  3nاست و حاوی  30کروموزوم میباشد.
ً
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .درون کیس�ه رویانی لقاح کرده ،دو هسته یاختۀ جنسی نر و سه هسته کیسه رویانی یعنی مجموعا  5هسته در لقاح مضاعف برای تشکیل تخم
ً
اصلی  2nو تخم ضمیمه  3nش�رکت میکند که مجموعا  50کروموزوم میش�ود .دقت کنید که تعدادی نیز یاختۀ هاپلوئید از قبل در کیس�ۀ رویانی وجود دارند که در
لقاح شرکت نکردهاند.
گزینۀ ( :)4نادرست است .از هر یاختۀ  2nکیسۀ گرده ،طی میوز ،چهار گردۀ نارس هاپلوئید  10کروموزومی ایجاد میشود که روی هم  40کروموزوم دارند.

 48 80 Bیک گل کامل دارای چهار حلقه هممرکز میباش�د که از خارج به داخل ش�امل کاسبرگها ،گلبرگها ،پرچم و مادگی میباشد .حلقه سوم پرچمها هستند که
مربوط به بخش تولیدمثلی نر گل میباش�د .در کیس�ههای گرده ،هر یاخته دیپلوئید ،ابتدا چهار گرده نارس ایجاد میکند که هرکدام با یک میتوز و تقس�یم نامس�اوی
سیتوپالسم و کمی تمایز ایجاد چهار دانه گرده رسیده میکنند .هر دانه گرده رسیده دو پوسته و دو یاخته هاپلوئید رویشی و زایشی دارد .همه این مراحل تا تشکیل دانه
گرده در حلقه سوم گل کامل رخ میدهد ولی لوله گرده و یاختههای جنسی نر ،بعد از گردهافشانی و درون حلقه چهارم ایجاد میشوند.
تولید کیسۀ رویانی ،اسپرمها و تخمزا در حلقۀ چهارم یا مادگی صورت میگیرد (نادرستی گزینههای ( )2( ،)1و (.))3
 Aگرده نارس n
یاخته دیپلوئید کیسه گرده ()2n
با فرض ژنوتیپ Aa

میوز

 Aگرده نارس n
 aگرده نارس n
 aگرده نارس n

این مراحل در کیسه گرده رخ میدهد.

میتوز

A
A

میتوز

A
A

 4دانه گرده رسیده

میتوز

a
a

میتوز

و یک یاختۀ زایشی دارد).

a
a

(هر کدام یک یاختۀ رویشی
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متشه لصف

 18 81 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .پس از تش�کیل دانههای گرده در کیسههای گرده درون بس�اک ،دیواره بساک میشکفد و دانههای گرده رس��یده برای گردهافشانی
خارج میش�وند (نه نارس!) ولی دقت کنید که در گیاهان دانهدار ،گردههای نارس محصول میوز هس�تند و در محل تش�کیل خود ،درون کیس�ۀ گرده میتوز کرده و به
دانه گرده رسیده تبدیل میشوند | .ب) درست است .دیواره در همۀ دانههای گرده منفذدار است و ممکن است برحسب الیۀ خارجی یا دیوارۀ خارجی آن صاف یا دارای
تزئیناتی باشد | .ج) نادرست است .وقتی دانه گردهای روی کالله گلی از گونه خود قرار میگیرد در صورتی که کالله آن را بپذیرد از رشد یاخته رویشی ،لوله گرده حاصل
میشود (البته کتاب در مورد این نکته بحث علمی نکرده است ولی اگهی حتی ممکن است به دالیلی در یک گونه نیز ،الکله ،دانۀ گردۀ همگونۀ خود را نپذیرد) | .د) نادرست
است .دقت کنید که هر دو یاخته رویشی و خورش ،بزرگ میشوند و رشد میکنند ولی با این تفاوت که یاخته رویشی دانه گرده برخالف خورش تقسیم نمیشود بلکه با
افزایش حجم به لوله گرده تبدیل میشود.
 48 82 Bوقتی گلی تکجنس�ی اس�ت یعنی یا پرچم و یا مادگی دارد .گلی که پرچم دارد در حلقۀ درونی خود ،یعنی در پرچم ،دانۀ گرده تولید میکند .دقت کنید که
دانه گرده در بس�اک ولی لوله گرده در بخش ماده یعنی در کالله و خامه ایجاد میش�ود .در حقیقت گلی تکجنس�ی ماده که مادگی دارد ،لولۀ گرده در حلقۀ درونی آن
تولید میشود پس دانۀ گرده همانند لولۀ گرده در حلقۀ دروین گلهای تکجنسی تشکیل میشود.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .تخمدان ،بخش متورم برچه اس�ت که محل تش�کیل تخمکها میباشد | .گزینۀ ( :)2درست اس�ت .بهجز در خزهگیان که ریشه
ندارند ،در سایر گیاهان آب توسط ریشه از زمین جذب میشود | .گزینۀ ( :)3درست است .آندوسپرم از بافت پارانشیم ایجاد شده است که دیوارۀ یاختهای نازک دارند.
 18 83 Cش�کل معرف مراحل تولید کیسۀ رویانی از پارانشیم خورش میباشد
که در قس�مت (ج) تقس�یم میتوز یاختۀ باقیمانده از میوز قبلی را نش�ان میدهد
(در میتوز بین پروفاز و متافاز ،مرحلۀ پرومتافاز وجود دارد)(نادرستی گزینههای ( )3و (.))4
از ی�ک یاخته باقیمان�ده از میوز ،طی میتوزهای متوالی ،یک کیس�ۀ رویانی ایجاد
میش�ود .بخش (الف) یاخته دوهستهای اس�ت که از میتوز بخش (ب) به وجود
آمده اس�ت و دو هس�تۀ مشابه دارد .پس اگر (الف)  AAbbباشد ،یاخته (ب) به
صورت  Abبوده است.
گزینۀ ( :)2در تقس�یم میتوز دو دس�تورالعمل  Aو  aکه روی کروموزومهای همتا قرار دارند برخالف آنافاز  1میوز از هم جدا نمیش�وند ولی اشکال این گزینه
این است که یاختۀ دوهستهای را هاپلوئید با فرمول ژنتیکی  aBدر نظر گرفته است | .گزینههای ( )3و ( )4در مورد ویژگی میوز در ابتدای خود بحث کردهاند ولی بخش
(ج) میتوز را نشان میدهد.
 38 84 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.

نکته

پارانش�یم بافتی نفوذپذیر به آب با دیواره غیرچوبی نازک میباش�د که در هنگام زخمهای بافتی با تقس�یم ش�دن سبب بهبود گیاه میشود .این بافت در ذخیره مواد و
فتوسنتز نیز نقش دارد ولی در استحکام نقشی ندارد.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .در باف�ت آون�دی ،پارانش�یم آبکش وج�ود دارد ولی نقش اس�تحکامی ب�ا بافتهای فیب�ر اسکلرانش�یمی و آوند چوبی میباش�د| .

ب) نادرس�ت اس�ت .در دانه ذرت ،ذخیرۀ مواد غذایی با بافت پارانش�یم آندوسپرمی است ولی انتقال مواد غذایی آنها به رویان ،توسط لپه با یاختههای دیپلوئید صورت
میگیرد | .ج) درس�ت اس�ت .در برگ گیاهان جنگل حرا به دلیل آبزی بودن ،پارانش�یمهای حفرهدار پر هوا برای کمک به تنفس یاختهای وجود دارد | .د) نادرست است.
زمینساقه نوعی ساقه زیرزمینی است و فاقد سبزدیسه و قدرت فتوسنتز کردن میباشد.
 28 85 Aهر اسرپم نهاندانگان در تشکیل یک تخم (اصلی یا ضمیمهای) شرکت دارد که تخم اصلی قدرت میتوز با تقسیم سیتوپالسم نامساوی ولی تخم ضمیمه
میتوز با تقسیم سیتوپالسم مساوی انجام میدهد (همواره اولین میتوز تخم اصلی همراه با تقسیم سیتوپالسم نامساوی میباشد که یاختۀ بزرگتر برای اتصال رویان
به دیوارۀ تخمک به اکر میرود).
 38 86 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) عبارت را به نادرستی تکمیل میکنند.

نکته

یاختههای آندوسپرم ،یاختههای  3nو پارانشیمی هستند که در این بافت ،دیواره نخستین نازک و چوبی نشده میباشد.
الف) نادرس�ت اس�ت .دانه رس�یده لوبیا ،بدون آندوسپرم است و اندوخته غذایی در یاختههای  2nلپههای درشت آن ذخیرهاند (البته بقایای آندوسپرم

در دانه وجود دارد ولی ذخیرۀ غذا نمیکنند) | .ب) نادرست است .دیواره نخستین ضخیم مخصوص بافت کالنشیم میباشد | .د) نادرست است .یاخته  ، 3nقدرت انجام
میوز ،تشکیل تتراد و کراسینگاوور ندارد.
28 87 A

نکته

پ�س از تش�کیل تخ�م ضمیم�ه  3nدر نهاندانگان ،اگر یاختهه�ای حاصل از تخم ضمیمه  3nکه به آنها آندوس�پرم گفته میش�ود ،به دنبال میتوز خود ،تقس�یم
سیتوپالسم را با ایجاد صفحه یاختهای تشکیل نداده باشند ،آندوسپرم مایع به صورت شیر نارگیل تشکیل میدهند ولی اگر پس از میتوز ،تقسیم سیتوپالسم و ایجاد صفحه
یاختهای صورت گیرد ،بافت آندوسپرم به صورت جامد گوشیت و سفیدرنگ ایجاد میشود که البته در میوه نارگیل هر دو حالت با هم وجود دارد.

نکته

کمربند انقباضی ویژۀ تقسیم سیتوپالسم در جانوران است (نادرستی گزینۀ (.))4

 48 88 Aزنبورها برای پیدا کردن منبع غذایی از بو ،رنگ و ش�کل گیاهان اس�تفاده میکنند .پس از بو که گیرنده ش�یمیایی دارد از رنگ و ش�کل با گیرنده نوری درون
چشم مرکب استفاده میکند و از شهد قندی گل استفاده غذایی میکند( .زنبور به اشعه ماوراء بنفش نیز حساس است).

نکته

زنبور از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی برای همگونههای خود استفاده میکند.

 28 89 Aگیاهانی مثل بلوط که با ابد گردهافشانی میکنند تعداد فراواین گل کوچک تولید یمکنند که فاقد رنگهای درخشان ،شهد و بوی قوی میباشند (بوی کمی
میتوانند داش��ته باش��ند) .سایر عبارات صحیح میباشند (گزینۀ ( )1در مورد اشعۀ ماوراء بنفش زنبور و گزینههای ( )3و ( )4در مورد اینکه گردهافشانی را جانوران انجام

میدهند که همگی فاقد توانایی فتوسنتز میباشند ولی اسپرم تاژکدار دارند ،صحیح است).

 39 90 Bدر بلوط فقط (ج) قدرت میتوز دارد.
در عبارت (الف) ،یاختههای  2nدرون کیس�ه گرده میوز میکنند ،در عبارت (ب) ،تخمزا یا یاختۀ جنس�ی ماده ،خود حاصل میتوز اس�ت ولی قادر به میتوز
نیست و لقاح میکند .عبارت (ج) صحیح است چون فقط یکی از چهار یاختۀ حاصل از میوز پارانشیم خورش ،باقی میماند و با چند میتوز به کیسۀ رویانی تبدیل میشود.
عبارت (د) نادرست است چون یکی از دو یاختۂ (نه چهار یاخته!) درون دانۀ گرده یعنی یاختۀ زایشی قدرت انجام میتوز و ایجاد دو یاختۀ جنسی نر دارد.
 49 91 Bمنظور سؤال زنبورهای کارگر مادۀ  2nمیباشند که در مغز گرههای جوشخورده و در طناب عصبی شکمی خود گرههای مستقل دارند.
گزینۀ ( :)1این ویژگی تنها در نور فرابنفش وجود دارد | .گزینۀ ( :)2زنبور کارگر حاصل لقاح است نه بکرزایی! | گزینۀ ( :)3این گلها کوچک نیستند.
 49 92 Bفقط مورد (الف) درست است.
الف) درس�ت اس�ت .خفاشها که از پس�تانداران هستند ،گلهای س�فیدی که در شب باز میشوند را گردهافش�انی میکنند | .ب) نادرست است .زنبورها،
گلها را براساس بو ،رنگ و شکل شناسایی میکنند و گلهایی که گلبرگ دارند را میافشانند ولی گلهای ناکامل کوچک با گلهای فراوان ویژه گیاهانی است که گل آنها
ً
کاس�برگ و گلبرگ ندارد و معموال با باد گردهافش�انی میکنند | .ج) نادرس�ت اس�ت .گلهای بلوط ،کوچک با تعداد زیاد و فاقد رنگ درخش�ان ،بو و شیره میباشند .این
ً
گلها معموالکاسبرگ و گلبرگ ندارند | .د) نادرست است .گل قاصد در نور فرابنفش به نسبت نور معمولی ،رنگ متفاوتی دارد (نه بوی متفاوت!!).
 29 93 Bگزینههای ( )3( ،)1و ( )4تقس�یم میتوز دارند که در فصلهای قبل خواندیم ولی لولۀ گرده از رش�د حجمی یاختۀ رویش�ی و سیتوپالس�م آن ایجاد شده است
ً
یعنی اصال میتوزی رخ نداده است.
 29 94 Cدر گیاهان دانهدار ،گرده انرس محصول میوز در بخش تولیدمثلی نر میباش�د و گردههای رس��یده همان دانههای گرده هس�تند که در گیاهان دانهدار در اثر
میتوز ایجاد میشوند و حاوی دو یاخته هاپلوئید رویشی و زایشی مشابه میباشند.
در این س�ؤال دقت کنید که یاخته تولیدکننده گرده نارس ،یک یاخته زایندۀ  2nکروموزومی بوده اس�ت که در تلوفاز  1و  2دارای هس�تههای هاپلوئید میباشد ولی در
پروفاز  2برخالف پروفاز  1دارای هسته هاپلوئید میباشد (نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))2
در این سؤال خیلی خیلی دقت کنید که یاخته ایجادکننده گرده رسیده در حقیقت همان گرده نارس میباشد که میتوز انجام میدهد پس مراحل پروفاز یا … به صورت
 1و  2ندارد (نادرستی گزینۀ ( )3و (.))4
 49 95 Cاگر به شکل کتاب درسی در تقسیم سیتوپالسم یاختۀ گیاهی دقت کنید ،مشاهده میشود که بین دو یاختۀ جدید ،مقدار کمی غشا و دیوارۀ جدید از اجتماع
ریزکیسهها انجام میشود و بیشتر غشا و دیوارهها مربوط به یاختههای مادری میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .تبدی�ل گ�ردۀ ن�ارس ب�ه رس�یده در اثر میت�وز انجام میش�ود نه می�وز! | گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .لوبیا س�انتریول ندارد| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .ایجاد پروتئینهای حلقۀ انقباضی چون فعالیت درونیاختهای دارند ،نیازی به ورود به دستگاه گلژی و بستهبندی ندارند در نتیجه ریزکیسهای
نیز ایجاد نمیشود.
 39 96 Aدر هر گل کامل ،چهار حلقۀ گل وجود دارد .گلهای گیاه کدو تکجنسی و ناکامل است.
گزینۀ ( :)1دانههای گردۀ رس�یده در نهاندانگان دارای دو یاخته هس�تند | .گزینۀ ( :)2گل ناکامل ممکن اس�ت دوجنسی باشد و هر دو نوع یاختههای جنسی
نر و ماده را تولید کند و حلقههای دیگر را نداشته باشد | .گزینۀ ( :)4گل ناکامل ممکن است فاقد یک حلقه یا بیشتر باشد.
 49 97 Bوقتی در صورت سؤال به همۂ گیاهان اشاره شده پس باید خزه را که فاقد ریشه و آوند است نیز در نظر بگیریم (نادرستی گزینههای ( )2( ،)1و ( ))3ولی در
همۀ گیاهان چون چرخۀ تناوب نسل دارند ،با میوز پس از تفکیک اللها در آنافاز  1یاخته یا یاختههایی با قدرت انجام میتوز ایجاد میشوند.

1
C

نکته

31 1

درخت آلبالو از گیاهان هناندانه درخیت با رشد پسین قطری میباشد .از کتاب دهم به یاد دارید که پیراپوست ،سامانۀ پوششی گیاهان مسن و دارای رشد پسین میباشد
که در زیر آن بافتهای آبکش پسین قرار گرفته است.

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .تکثیر رویشی ،درخت آلبالو با کمک جوانههای روی ریشه آن انجام میشود و از رشد آنها درختهای جدید آلبالو ایجاد میشوند.
این جوانهها بخش تخصصیافتهای برای تولیدمثل رویشی محسوب میشوند | .گزینۀ ( :)2درست است .با توجه به شکل کتاب ،گل آلبالو واجد هر چهار حلقۀ گل بوده
و دوجنس�ی کامل میباش�د (پرچم و مادگی دارد) | .گزینۀ ( :)4درس�ت است .از کتاب سال دهم به یاد دارید که در کنار یاختههای آبکیش هناندانگان ،یاختههایی به نام
یاخته هرماه وجود دارند که به آوندهای آبکش در ترابری شیره پرورده کمک میکنند .این یاختهها هسته و سیتوپالسم خود را حفظ کردهاند در حالیکه یاخته آوند آبکش
با اینکه زنده میباشد ولی هسته خود را از دست داده است.
 22 2 Bموارد (الف) و (ج) در برچه یا برچهها که واحد سازندۀ مادگی است ایجاد میشوند.
الف) درست است .رشد حجمی یاختۀ رویشی برای ایجاد لولۀ گرده در کالله و خامه و تقسیم میتوز یاختۀ زایشی نیز در لولۀ گرده درون برچه رخ میدهد| .
ب) نادرس�ت اس�ت .در تخمک دارای کیس�ۀ رویانی دیگر یاختۀ خورش�ی قدرت میوز ندارد | .ج) درس�ت اس�ت .تخم اصلی  2nو تخم ضمیمه  3nدارای دو مجموعه
کروموزوم مشابه از اسپرم و مجموعۀ هاپلوئید ماده میباشند (یاختۀ دوهستهای دو مجموعه کروموزوم مشابه دارد) | .د) نادرست است .از رشد برچه و واحدهای تخمدانی
آن میوۀ حقیقی ایجاد میشود نه کاذب (حتماً به یاد دارید که میوۀ سیب از نوع اکذب بوده و از نهنج منشأ میگیرد).

231

ناگنادناهن لثمدیلوت
232

 13 3 Bدر پرچم تعدادی کیسۀ گرده وجود دارد که هر یاختۀ دیپلوئید آن قادر به میوز میباشد .در هر برچه نیز یک تخمدان وجود دارد که میتواند تعدادی تخمک
داشته باشد .در هر تخمک یکی از یاختههای پارانشیم خورش قادر به میوز میباشد.
گزینۀ ( :)2می�وز پرچ�م در بس�اک ب�االی میل�ه ول�ی در برچ�ه در تخم�دان پایی�ن آن رخ میده�د | .گزینۀ ( :)3ای�ن ویژگ�ی در گل نهاندان�گان اس�ت| .
گزینۀ ( :)4در پرچم هر گردۀ نارس ،قادر به انجام میتوز و ایجاد گردۀ رسیده میباشد ولی در برچه ،یکی از چهار یاختۀ حاصل از میوز باقی میماند و به میتوز میپردازد.

متشه لصف

C

 24 4موارد (ب) و (ج) درست تکمیل میکنند.

ً
نکته
در گیاهان دانهدار ،همه قمستهای مربوط به گیاه نر از معادل آن در گیاه ماده کوچکتر است مثال اندازه گرده نارس از اندازه یاخته مولد کیسه رویانی که هر دو محصول
میوز هستند کوچکتر است یا تعداد یاخته درون دانه گرده رسیده دو عدد ولی در کیسه رویانی  7یاخته و  8هسته میباشد در حالیکه هر دو محصول میتوز از یاختههای
هاپلوئید میباشند و تولید یاختۀ جنسی میکنند.
در این س�ؤال منظور از یاخته درون بس�اک که حاصل میوز اس�ت ،همان گردههای انرس میباش�د که این یاختهها قدرت انجام تقس�یم میتوز و ایجاد دو یاخته رویش�ی
بزرگتر و کوچکتر زایشی دارند که با هم به همراه دو پوسته خارجی و داخلی دانه گرده را میسازند.
الف) نادرست است .گرده نارس در حلقه سوم یعنی پرچم تقسیم میشود و دانه گرده میسازد ولی یاخته زایشی بعد از گردهافشانی و درون لوله گرده وارد
شده در خامه گل ماده تقسیم میشود (در حلقه چهارم) | .ب) درست است .جدا شدن کروماتیدهای خواهری هم در آنافاز میتوز و هم در گرده نارس و یاخته زایشی که
هر دو قدرت انجام میتوز دارند ،انجام میش�ود | .ج) درس�ت اس�ت .گرده نارس و یاخته زایشی هر دو هاپلوئید و دارای یک مجموعۀ کروموزومی میباشند | .د) نادرست
است .گرده نارس در اثر میوز ولی یاخته زایشی در اثر میتوز ایجاد میشود.
 45 5 Cپاس�خ به این تس�ت نیاز به یادآوری مطالب زیس�ت دهم دارد .از زیست دهم به یاد دارید که گرهک در ریش�ه گیاهان گلدار تیره پروانهواران (سویا ،نخود،
ع��دس ،لوبیا ،ش��بدر و یونجه) ایجاد میش�ود ک�ه در این محلها باکتریهای ریزوبی�وم تثبیت نیتروژن را انج�ام میدهند و گل در این گیاهان ظاهری ش�بیه پروانه دارد
(نه برگ آنها!).
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در خزه و سرخسها ،یاختۀ جنسی نر وسیله حرکتی دارد و متحرک است و در نوعی از رسخسها یمتوان قدرت جمع کردن آرسنیک
خاک که برای گیاه مسی است را مشاهده کرد (زیست دهم) | .گزینۀ ( :)2نادرست است .گیاه گل ادریسی گلبرگهایی دارد که در خاکهای متفاوت رنگهای متفاوت
ً
دارد مثال در خاک اس�یدی با تجمع آلومینیوم ،گلبرگهای آن از صورتی به آبی تغییر رنگ میدهد ولی در خاکهای خنثی دوباره صورتی میش�وند (زیس��ت دهم)| .
گزینۀ ( :)3نادرست است .حدود  90%گیاهان دانهدار که دارای رویان و لپه هستند ،میتوانند با قار چها همزیستی از نوع همیاری کنند (میکوریزا) انجام دهند.

 46 6 Aجانورانی که گردهها را از گلی به گل دیگر منتقل میکنند ،گردهافش�ان نامیده میش�وند .پیکر این جانوران ،هنگام تغذیه از گلها به دانههای گرده آغش�ته
میشود .این جانوران ممکن است حشره یا خفاش باشند .دقت کنید همۀ جانوران میتوانند به کمک تقسیم میتوز اطالعات وراثتی والد(های) خود را تکثیر کنند.
 47 7 Cفقط مورد (الف) صحیح است .دانۀ گردۀ رسیده در پی ایجاد تغییراتی در دیواره از گردۀ نارس ایجاد شده است.
ب) دقت کنید که در دانۀ گردۀ رس�یده دو یاختۀ مختلف رویش�ی و زایش�ی دیده میش�ود (نه یک یاختۀ دوهستهای) | .ج) دقت کنید طبق متن کتاب
درس�ی در صورتی که کالله ،دانۀ گرده را بپذیرد ،یاختۀ رویش�ی رش�د میکند .در نتیجه گاهی ممکن اس�ت کالله ،دانۀ گرده را نپذیرد | .د) دقت کنید ممکن اس�ت دانۀ
گردۀ رسیده یک گل بر روی کاللۀ همان گل بنشیند.
 38 8 Bدر گیاه زنبق ،زمینساقه که محل پیدایش پایههای جدید است ،رشد افقی در زیر خاک دارد.
گزینۀ ( :)1در توتفرنگی ،س�اقۀ رونده برای تولیدمثل غیرجنس�ی ویژه ش�ده اس�ت و دارای گره اس�ت | .گزینۀ ( :)2منظور پیاز اس�ت که یاختههایی با نوار
کاسپاری ندارد .مقصود از این یاختهها ،یاختههای درونپوست هستند که در ریشه وجود دارند نه ساقۀ تخصصیافته! | گزینۀ ( :)4بخش متورم ذخیرهکنندۀ مواد غذایی
در شلغم ،ریشه محسوب میشود.
 29 9 Aتخم�دان محل تش�کیل تخمکها اس�ت ،پس اگ�ر در چندین تخمک لقاح ص�ورت پذیرد ،وجود بیش از ی�ک یاختۀ تخم دوالد در یک تخم�دان لقاح یافته
امکانپذیر است.
گزینۀ ( :)1یاختههای جنس�ی گیاهان گلدار ،در بخش مادگی تولید میش�وند .کیس�ۀ گردۀ جزئی از پرچم اس�ت | .گزینۀ ( :)3دقت کنید دیوارۀ خارجی دانۀ
گردۀ رس�یده به درون تخمدان وارد نمیش�ود | .گزینۀ ( :)4یاختۀ رویش�ی که یکی از یاختههای گردۀ رس�یده است ،رشد میکند اما تقسیم نمیشود .فامتنهای با حداکثر
فشردگی در مرحلۀ متافاز به وجود میآیند.
 41 10 Bگل گیاه کدو تکجنس�ی اس�ت ،یعنی یا نر اس�ت و یا ماده .از طرفی لقاح مضاعف در کیسۀ رویانی گل ماده رخ میدهد .در هر تخمک ،یک یاختۀ خورش در
طی تقس�یم کاس�تمان 4 ،یاخته تولید میکند که  3یاخته کوچک هس�تند و از بین میروند و یک یاخته ،بزرگتر اس�ت و باقی میماند .بنابراین تقسیم سیتوپالسم نابرابر
رخ داده است.
گزینۀ ( :)1در گل نر ،مادگی وجود ندارد | .گزینۀ ( :)2در گل نر ،گردۀ نارس به دانۀ گردۀ رسیده تبدیل میشود | .گزینۀ ( :)3در لولۀ گردۀ تشکیل شده در
گل ماده ،یاختۀ جنسی نر به وجود میآید.
 19 98 Bدانه اولیه نهاندانگان شامل سه بخش ،پوسته ،رویان و ذخیره غذایی میباشد که منشأ آنها به ترتیب از پوسته تخمک (  2nمادر) ،تخم اصلی (  2nلقاح)
و تخم ( 3nضمیمه) میباشد .دقت کنید که در کیسه رویانی دو نوع تخم تشکیل میشود (تخم اصلی و تخم ضمیمه) ویل فقط تخم اصیل منشأ رویان و لپه آن یمشود.

گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .با توجه به ش�کل کتاب در اولین میتوزی که تخم اصلی انجام میدهد به دنبال آن تقس�یم نامس�اوی سیتوپالس�م انجام میشود
که یاخته کوچکتر منش�أ رویان میش�ود( .یاختههای گیاهی پس از میتوز و تقس��یم هس��ته یاخته ،با ایجاد صفحه یاختهای ،تقس��یم سیتوپالس��م را انجام میدهند| ).
گزینۀ ( :)3درست است .مریستمهای نخستین نوک ساقه و ریشه در دو انتهای رویان تشکیل میشوند و ساقه و ریشه رویانی را ایجاد میکنند | .گزینۀ ( :)4درست است.
در دانۀ نهاندانگان ،یاختههای دیپلوئید از گیاه نر وجود ندارد ولی پوستۂ آن دارای یاختۀ دیپلوئید از تخمک مادر میباشد.
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نکته در ایجاد دانۀ رس�یدۀ لوبیا ،اندوختۀ غذایی آندوس�پرم وارد لپهها میش�ود ولی همانطور که در ش�کل مش�اهده میکنید،
باقیماندۀ آندوسپرم نیز وجود دارد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .مقدار و ترکیب شیره واکوئولی از گیاهی به گیاه دیگر و حتی از ابفیت به ابفت دیگر در یک
گیاه متفاوت اس�ت (زیس��ت دهم فصل  | .)6گزینۀ ( :)2درست اس�ت .در رشد بذر دانه گندم ،آندوسپرم و گلوتن در رشد و
جوانهزنی دانه مؤثر است | .گزینۀ ( :)3درست است .آندوسپرم حاوی بافت پارانشیمی با دیواره نازک غیرچوبی و نفوذپذیر به آب میباشد.
 21 100 Bموارد (الف) و (د) نادرست هستند .در نهاندانگان ،فقط اولین میتوز یاخته تخم اصلی ( )2nتقسیم نامساوی سیتوپالسم دارد که یاخته کوچکتر به تولید
رویان و یاخته بزرگتر ،پایهای برای اتصال رویان به والد ماده ایجاد میکند (نادرستی الف و درستی ب) .از طرفی یاختۀ کوچکتر با میتوزهای متوالی رویانی حاوی یک
یا دو لپه میسازد (درستی ج) .در نهاندانگان ،دو مریستم نخستین ،در دو طرف رویان قرار میگیرد تا ریشه و ساقه را ایجاد کند (نه در دو طرف لپه) (نادرستی د).

101 A

 31یاختۀ جنسی گیاهان (تخمزا و اسپرم یا یاختۀ جنسی نر) ،همچنین کیسه رویانی و یاختههای آن (از جمله تخمزا و یاخته دوهستهای) در اثر تقسیم میتوز

ایجاد میش�وند که این تقس�یم برخالف میوز ،فاقد تتراد ،کراس�ینگاوور و نوترکیبی (ایجاد تنوع در یاختهها) اس�ت و عدد کروموزومی یاختههای حاصله با یاخته مادر
یکسان میباشد ولی در میوز کاهش عدد کروموزومی و جدا شدن کروموزومهای همتا رخ میدهد.

نکته

یاختۀ جنسی نر با وسیله حرکتی ،از ویژگیهای گیاهان بدون دانه (خزه و سرخس) میباشد ولی سانتریول در گیاهان وجود ندارد.

ل گیاهی نهاندانه تکلپه و آندوس�پرمدار میباش�د ،پس لپۀ آن نازک بوده و فقط نقش انتقال غذا (نه ذخیره!) را ایفا میکند (نادرس�تی گزینۀ (.))1
 21 102 Bنارگی 
بخش چندیاختهای هاپلوئیدی ماده یا همان کیس�ه رویانی ،در تخمک و در اثر تقس�یم میتوز ایجاد ش�ده اس�ت (درس�تی گزینۀ ( .))2در نارگیل هم ش�یرۀ آندوس�پرمی
چندهستهای تریپلوئید بدون تقسیم سیتوپالسم و هم بخش گوشتی با تقسیم سیتوپالسم وجود دارد (نادرستی گزینۀ ( ،))3آندوسپرم نارگیل ،یاختههای  3nذخیرهای،
برای غذادهی به رویان دارد که دو قسمت شیره مایع و سفید گوشتی جامد دارد (نادرستی گزینۀ (.))4
نکته در گیاهان ،دو بخش پریاختهای حاوی یاختههای هاپلوئید و یاختههای دیپلوئید وجود دارد ولی بخش  3nآندوسپرم در هیچکدام از این دو قسمت قرار نمیگیرد.
البته این بخش نیز در البهالی بخش دیپلوئیدی محافظت میشود.
 41 103 Bموارد (ج) و (د) عبارت را به درستی تکمیل میکنند.

نکته

وقتی در تستی کلماتی مانند «تتراد ،کراسینگاوور ،نوترکیبی یا جدا شدن ژنها یا دستورالعمل آنها (اللها) یا کروموزوم همتا» میبینید منظور طراح تقسیم میوز

بوده است .در گیاهان نهاندانه ،تقسیم میوز فقط در کیسههای گردۀ بساک (پرچم) و پارانشیم خورش تخمک (در برچه یا تخمدان) صورت میگیرد.

الف) در هر دو بخش ،میوز صورت میگیرد | .ب) آندوسپرم فاقد قدرت میوز است | .ج) در لولۀ گرده فقط میتوز برای تولید اسپرم رخ میدهد | .د) در
کیسۀ رویانی ،لقاح مضاعف و میتوز رخ میدهد.
 21 104 Bدر دانه رسیدۀ غالتی از گیاهان نهاندانه مثل ذرت ،سه بخش وجود دارد:
بخش دیپلوئید از ماده  2nنسل گذشته است و ژنهای والد ماده (برچه) را دارد (درستی گزینۀ (.))2
الف) پوسته
بخش دیپلوئید آینده  2nاست و دارای لپه میباشد که در تکلپهایها نازک و فاقد نقش ذخیرهای است و در دولپهها قطور و پرغذا است (نادرستی گزینۀ (.))3
ب) رویان
قسمت  3nو ذخیرهکننده غذای رویان در دانه تکلپهایهاست.
ج) آندوسپرم
دقت کنید که ذرت ،تکلپهای اس�ت و نمیتواند لپهها در طرح تس�ت آن صحیح باش�د (نادرس�تی گزینۀ ( .))1از طرفی توجه داش�ته باشید که هر قسمت موجود در
ً
دانه ،قطعا تعدادی از ژنهای مادر را دارد (فقط پوستۀ دانه حاوی همۀ ژنهای والد ماده میباشد) (نادرستی گزینۀ (.))4
41 105 A

نکته در دانه رس�یده لوبیا ،دو لپه قطور وجود دارند که اندوخته غذایی را در خود ذخیره کردهاند .این قس�مت حاوی یاختههای  2nبوده که در هر یاخته ،هر کروموزوم
دارای یک کروموزوم همتای دیگر میباشد .از طرفی چون رشد ساقه رویانی آن زیاد است ،لپههای آن از خاک خارج و سبز میشوند .دانۀ آنها رویش روزمینی دارد.
ً
 11 106 Bابت�دا دق�ت کنید که در طبیع�ت گیاهان تتراپلوئید مثل برخی گل مغربیها ی�ا هگزاپلوئید مثل گندم نیز وجود دارند ولی وقتی در تس�ت کلمۀ «معموال» را
میبینید باید گیاه را دیپلوئید در نظر بگیرید.

نکته

دان�ه اغل�ب تکلپهایه�ا و دان�ه برخی دولپهایها رویش زیرزمینی دارند و لپه آنها از خاک خارج نمیش�ود .الزم به ذکر اس�ت که یاختهه�ای اندوختهدار در دانه
تکلپهایها ،یاختههای  3nآندوسپرمی و در دانه دولپهای همان یاختههای لپه  2nمیباشند که اندوخته را در خود ذخیره کردهاند.
گزینۀ ( :)2درست است .در یاختههای آندوسپرمی که  3nهستند ،همواره حداقل دو دستورالعمل یکسان مربوط به یاختۀ دوهستهای بوده است (پس

هر سه مجموعه نمیتوانند دستورالعمل متفاوت داشته باشند).
گزینۀ ( :)3درست است .در دو انتهای رویان دانهها ،یاختههای مریستمی نوک ساقه و ریشه وجود دارد که دیوارههای نازک دارند و فاقد بافت کالنشیمی با دیواره نخستین
ضخیم میباشند.
گزینۀ ( :)4درست است .در مورد آنافاز و میوز  1و جدا شدن کروموزومهای همتا میباشد ولی یاختۀ جنسی گیاهان حاصل میتوز است.

ناگنادناهن لثمدیلوت
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متشه لصف

 31 107 Bدر گیاهان بیدانه (خزه و سرخس) ،دانه وجود ندارد .در این گیاهان رویان و دانه وجود ندارد و از زیست دهم به یاد دارید که یاخته هرماه ،فقط در بافت
آبکش نهاندانگان یا گیاهان گلدار به صورت هستهدار وجود دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .نهاندانگان ،دارای دانه پنهان در میوه هستند و در بافت آبکش خود یاخته هرماه زنده و هستهدار دارند که در ترابری شیره پرورده
به آوند آبکش کمک میکنند.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .یاختۀ جنس�ی در همه گیاهان در اثر تقسیم میتوز حاصل میشود که در آنافاز آن کروماتیدهای خواهری (کروموزومهای دختری) از هم
جدا میشود( .در گیاهان ،جدا شدن کروموزومهای همتا مربوط به آنافاز  1میوز میباشد که ایجاد یاختۀ جنسی نمیکند).
گزینۀ ( :)4نادرست است .داشتن کامبیوم مربوط به درختان دولپهای هناندانه میباشد که در بسیاری از آنها لپهها از خاک خارج شده و سبز میشوند و تا مدتی کم قادر
به فتوسنتز و غذاسازی هستند.
 21 108 Bموارد (ب) و (ج) صحیح میباش�ند .فقط هناندانگان تخمک را درون تخمدان تش�کیل میدهند .در گیاهان گلدار ،دانه گرده رسیده هاپلوئید برخالف کیسه
رویان�ی از بس�اک یعن�ی از حلقۀ س�وم گل خارج میش�ود (درس�تی ج) ،ولی بخشه�ای دیپلوئیدی جدی�د یا رویان ،وابس�تگی غذایی ب�ه یاخته هاپلوئی�د ندارند چون از
آندوسپرم  3nتغذیه میکنند (نادرستی د) .این گیاهان دارای عناصر آوندی و تراکئید با اندازۀ یاختهای کوتاه و بلند هستند (درستی ب).
در مورد عبارت (الف) دقت کنید که فقط یک یاخته بافت خورش هر تخمک ،قبل از تشکیل کیسۀ رویانی ،توانایی انجام میوز را دارد.
 41 109 Cدانه رست ،دانهای است که شرایط محیطی آن مناسب شده و با جذب آب و اکسیژن و رطوبت در حال استفاده از ذخایر خود برای رشد میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .تکلپهها یک لپه و رویان کمحجم دارند و بیش�تر حجم دانه آنها ،از ذخایر آندوس�پرمی پر شده است .این گیاهان مثل غالت،
اغلب رویش زیرزمینی دارند ولی برخی از آنها مثل پیاز رویش روزمینی دارند.
گزینۀ ( :)2نادرست است .دولپهایها مثل لوبیا دارای لپهها یا برگ رویانی حجیم هستند ولی فقط در نمونههای درختی آنها ،رشد پسین و پریدرم دیده میشود.
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در برخی موزها رویان و تخم  2nتش�کیل میش�ود ولی رویان در مراحل اولیه میمیرد و میوه دارای دانههای نارس با پوسته نازک و اندازه ریز
ً
میباشد که اصطالحا به آنها میوه بیدانه میگویند (اگر یادتان باشد در فصل  6خواندیم که برخی موزها تریپلوئید هستند).
 31 110 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی تکمیل میکنند.

نکته

به لپههای دانهها ،برگهای رویانی نیز میگویند که در بسیاری از گونهها مثل لوبیا به دلیل رشد زیاد ساقۀ اولیه آنها ،لپهها از خاک خارج میشوند و به مدت کواتهی

فتوسنتز میکنند و سبز میشوند (لپههایی که در خاک میمانند ،فتوسنتز نمیکنند) (نادرستی الف ،ب و د).

ً
نکته در این تست میتوانید به عبارت (د) گیر بدهید که غلط است چون هر دانهای که حتما آندوسپرم آن  3nکروموزومی نیست چون در این تست قید «هر دانۀ رسیده»
ً
به کار رفته است و معموال نگفته است که گیاه را دیپلوئید در نظر بگیریم.
اگر ساقۀ رویانی رشد زیادی کند و مثل لوبیا ،لپهها از خاک خارج شوند ،تا مدت کوتاهی قدرت فتوسنتز دارند (درستی ج).
 31 111 Aساقه زیرزمینی کوتاه تکمهمانند مخصوص پیازها میباشد که همگی از نهاندانگان هستند که گل تشکیل میدهند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .در گیاهان ،عدم وجود آوند از ویژگیهای خزهگیان میباش�د ولی یاختۀ جنسی نر با وس�یله حرکتی عالوه بر خزهها در سرخسها
نیز دیده میشود.
گزینۀ ( :)2نادرست است .گیاهان دانهدار شامل بازدانگان (اکج و سرو) و نهاندانگان یا گیاهان گلدار میباشند ولی یاختۀ همراه ویژۀ بافت آبکش در نهاندانگان است.
گزینۀ ( :)4نادرست است .برخی میوههای بیدانه مثل میوه موز هسته نازک و کوچک دارند که رویان آنها پس از لقاح یعنی پس از تشکیل لوله گرده از بین رفته است.
 41 112 Cفقط مورد (د) صحیح میباشد.
الف) نادرست است .در گیاهان گلدار ،یاختههای محصول میوز ،با تقسیم میتوز به بخش هاپلوئیدی به نام گردۀ رسیده یا کیسۀ رویانی تبدیل میشوند .از
طرفی دقت کنید که یاختههای جنسی در همۀ گیاهان ،محصول تقسیم میتوز هستند ولی دیگر توانایی انجام میتوز ندارند بلکه با هم ترکیب میشوند تا تخم را ایجاد کنند.
ب) نادرست است .در دانه رسیده دولپهایها ،یاخته  3nوجود ندارد و همۀ یاختهها دیپلوئید هستند .در این دانهها ،پوسته ژنوتیپ یا فرمول ژنتیکی والد ماده ولی رویان
و لپه ژنوتیپ تخم  2nرا دارند.
ج) نادرس�ت اس�ت .در نهاندانگان ،دانه همواره از رش�د تخمک حاصل میشود ولی در بس�یاری از آنها میوه از رشد تخمدان ،حاصل میشود که به آن میوۀ حقیقی گفته
میشود (در برخی مثل سیب ،میوه از رشد نهنج ایجاد میشود).
د) درست است .همواره در رشد دانه گیاهان ،پس از ترکیدن پوسته ،ریشه رویانی اولین قسمتی است که نمایان میشود.
 31 113 Bموارد (الف)( ،ب) و (د) به نادرستی عبارت فوق را تکمیل میکنند.

نکته

وقتی گیاهی دانه دارد ،دانه آن در محیط پخش میشود و عامل پراکندگی گیاه است ولی یاخته حاصل از میوز آنها از گیاه خارج نمیشود.

الف) نادرس�ت اس�ت .برخی گیاهان گلبرگ و میوه درخش�ان برای جلب توجه جانوران دارند | .ب) نادرست است .گیاه سس ،ساقه انرنجی یا زردرنیگ تولید
میکند که فاقد ریش�ه میباش�د و انگل هس�تند (زیست دهم) | .د) نادرست است .گیاهان گوشتخوار مثل توبرهواش ،فتوسنتزکنندهاند ولی در مناطق دارای خاک با
فقر نیتروژن زندگی میکنند (زیست دهم).
 41 114 Bزنبق و سایر نهاندانگانی که زمینساقه دارند ،ساقه تخصصی زیرزمینی آنها همانند ساقه هوایی جوانه جانبی و انتهایی دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .اگر زیست دهم را به یاد داشته باشید ،یاختههای نگهبان روزنه هوایی ،هم دیوارههای غیر یکنواخت دارند که به سمت دهانه روزنه
ضخیمتر میباشند و هم قدرت فتوسنتز و تنظیم باز و بسته شدن روزنه برای تنظیم آب گیاه دارند.
گزینۀ ( )2و ( :)3نادرس�ت اس�ت .در این گیاهان ،لپه همواره یاختۀ  2nدارد که در دانه تکلپهایها (نارگیل ،نخل ،گندم و ذرت) ،نازک و دارای یاختههای  2nبرای
انتقال غذا از آندوسپرم به رویان میباشد (دمبرگ و پهنک ویژۀ برگ دولپهایهاست).

ً
 11 115 Bممکن است در ابتدا از خود پرسیده باشید که ای بابا! آقای هاشمی خب گیاه گلدار ،حتما دانهدار است دیگه! چرا هر دو رو نوشتی؟! ولی یادت باشه گیاهان
نر که تکجنسی هستند ،دانه تشکیل نمیدهند (حاال بریم سروقت تست!) .گیاهان دانهدار و گلدار ،شامل نهاندانگان ماده و دوجنسی میشوند که در دانۀ آنها یک
ی�ا تع�دادی لپه وجود دارد .لپه مهمترین بخش رویان اس�ت که وظیف�ه انتقال غذا به رویان را دارد .در نهاندانگان ،یاختههای حاصل از میوز ابتدا در محل تش�کیل خود
میتوز میکنند و فقط گردۀ رسیده حاصل از این عمل ،از حلقۀ سوم خارج میشود.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .ریش�ۀ برخی گیاهان به صورت ش�ش ریش�هها هس�تند و از خاک خارج میش�وند | .گزینۀ ( :)3نادرست اس�ت .اگر گیاه فوق
تکجنس�ی ماده باش�د ،فاقد بس�اک بوده است | .گزینۀ ( :)4نادرست است .در ریشه برخی گیاهان نوار کاسپاری عالوه بر دیوارههای جانبی ،دیواره پشتی درون پوست را
نیز میپوشاند که در این گیاهان ،یاختههای همراه بدون نوار کاسپاری برای انتقال آب و امالح به استوانه مرکزی دارد (البته برحسب شلک کتاب زیست دهم در فصل 6
میتوان استنباط کرد که گیاه دارای یاختۀ معبر ،تکلپهای بوده است).
21 116 B

نکته در هر دانهای ،بخش ذخیرهکننده غذا ،بیشترین حجم دانه را اشغال میکند که در دولپهایها این حجم را لپههای قطور پرغذا و در تکلپهایها این حجم را آندوسپرم
یا درون دانۀ حجیم و پرغذا اشغال میکند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .لپه بسیاری از گیاهان دانهدار ،از خاک خارج شده و سبز میشود و تا مدت کوتاهی فتوسنتز میکند | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
شیر نارگیل مایع آندوسپرمی است و جدا از بخش گوشتی سفید میباشد .در حقیقت ،شیر نارگیل تقسیم سیتوپالسم نداشته ولی بخش سفید گوشتی اطراف آن آندوسپرمی
با تقس�یم کامل سیتوپالس�م بوده اس�ت | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .همۀ هس�تههای کیس�ه رویانی یک نوع مجموعه کروموزومی دارند چون از میتوز یک یاخته ایجاد
شدهاند .از طرفی دقت کنید که تا قبل از لقاح ،یاخته دوهستهای نیز دو هسته هاپلوئید مجزا دارد که هر دو دارای یک نوع کروموزوم مشابه میباشند.
 21 117 Bموارد (الف) و (ب) جواب میباشند.

نکته

یاختۀ زایشی دانۀ گرده ،به اندازۀ نصف گیاه اولیه ،مجموعۀ کروموزومی دارد پس یاختۀ زایشی در گیاه تتراپلوئید ،دیپلوئید بوده و دو مجموعۀ کروموزومی دارد .البته
دانۀ گردۀ گیاه دیپلوئید نیز دو مجموعۀ کروموزومی در مجموع یاختههای رویشی و زایشی خود دارد.
الف) نادرس�ت اس�ت .در گیاه  ،2nاندوخته دانه نارگیل (تکلپهای) به صورت  3nدر یاختههای آندوسپرمدار است که سه مجموعه کروموزوم دارد
ولی پارانشیم خورش یاخته  2nمیباشد.

نکته

ً
یاخته دوهستهای (ج) و دانه گرده (د) دارای دو هسته یا یاخت ه هاپلوئید میباشند که مجموعا دو مجموعه کروموزوم در هرکدام وجود دارد.

ب) نادرست است .گردۀ نارس ،فقط یک مجموعه کروموزوم دارد ،هاپلوئید بوده و حاصل میوز میباشد.
به ترتیب (الف) سه مجموعۀ کروموزومی( ،ب) یک مجموعۀ کروموزومی( ،ج) دو مجموعۀ کروموزومی در یاختۀ دوهستهای دارد و (د) دو مجموعه دارد (یکی برای
رویشی و یکی برای زایشی).
 11 118 Aسؤال در مورد گیاهان دیپلوئید است که یاختۀ جنسی هاپلوئید دارند .ابتدا با توجه به جدول زیر به کلی نکته پی ببرید و لذت ببرید:
دانه

نوع

رویش

رشد ساقه رویانی

برگ رویانی (لپه)

یاختههای دانه رسیده

نوع دانه

لوبیا

دولپهای

روزمینی

رشد زیاد ابتدا خمیده بعد راست

هوایی  -فتوسنتزکننده

فقط 2n

فاقد آندوسپرم

ذرت

تکلپهای

زیرزمینی

همواره مستقیم

زیرزمینی  -غیرفتوسنتزکننده

 2nو 3n

آندوسپرمدار

پیاز

تکلپهای

روزمینی

همواره مستقیم

هوایی  -فتوسنتزکننده

 2nو 3n

آندوسپرمدار

گزینۀ ( :)1درست است .دانۀ رسیدۀ لوبیا فاقد آندوسپرم میباشد و فقط بقایای آن وجود دارد که فعالیتی ندارند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .پوسته و رویان
هر دو یاخته  2nدارند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .در هر دو لپه از خاک خارج ش�ده و ابتدا سبز میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .در هیچکدام رشد خمیده در دانۀ
رست آنها وجود ندارد.
21 119 B

نکته

زنبورها از بو ،رنگ و شکل گلها برای گردهافشانی استفاده میکنند که برای تشخیص بو از محرک شیمیایی و سپس به محرک نوری رنگ و شکل آن دقت میکنند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .گله�ای ناکام�ل اغل�ب فاق�د کاس�برگ و گلبرگ هس�تند و به ویژه ب�ا باد و کم�ی نیز با آب ممکن اس�ت گردهافش�انی کنند| .

گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .هورمون اتیلن س�بب زودرس کردن میوههای نارس ش�ده و با خورده شدن آنها عمر نهفتگی و عدم رش�د دانه کم میشود .چون میوۀ رسیده،
سریعتر توسط جانوران و عوامل محیطی خورده میشوند و با اثر آنزیمها ،پوستۀ آن نازک و احتمال رویش و پراکنش دانه آنها بیشتر میشود | .گزینۀ ( :)4درست است.
میوهها و گلبرگهای دارای رنگ درخشان در جلب توجه جانوران گردهافشان مؤثر هستند.
21 120 C

نکته

از طرفی از زیست دهم به یاد دارید که روزنه آبی گیاهان برخالف روزنه هوایی آنها در هر شرایطی باز است و قدرت بسته شدن ندارد (نادرستی گزینۀ (.))1

نکته
 )1پوسته  2nبا ژنوتیپ والد ماده
پس دانۀ رسیدۀ آن حداکثر میتواند سه نوع فرمول
دانه تکلپهایها دارای سه بخش میباشد
 )2رویان و لپه نازک با ژنوتیپ تخم  2nلقاح یافته
 )3اندوخته 3n
ژنتیکی داشته باشد (درستی گزینۀ (.))2
ً
نکته وقتی کلمۀ درخت را در تس�تی میبینید نباید س�ریع فکر کنید که حتما گیاه رش�د پسین و کامبیوم دارد چون درختان تکلپهای چوبی و بزرگ میشوند ولی این رشد را
مدیون رشد نخستین همراه با رشد عرضی یاختهها هستند ولی کامبیوم و عناصر پسین ندارند (نادرستی گزینۀ (.))3
در این س�ؤال ذکر ش�ده اس�ت که درخت مورد نظر اندوخته دانه بالغ  3nدارد پس درخت مورد نظر دانه تکلپهای داش�ته و اندوخته آن بعد از لقاح مضاعف ایجاد
شده است (نادرستی گزینۀ (.))4

235

ناگنادناهن لثمدیلوت
236

ً
 11 121 Aدر سؤاالت زیستشناسی خیلی باید به متن عبارات توجه کنید .مثال در این سؤال باید در گزینۀ ( )1دقت کنید که غالت مثل ذرت تکلپه هستند و اینکه
بگوییم لپهها نازک میباشد نادرست است( .از این مدل تست در سؤاالت سالهای قبل سراسری تکرار شده است!)
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .رویان و س�ایر قسمتهای مربوط به نسل بعد ،توسط دانه محافظت میشود( .میوه باعث محافظت از دانه و دانه سبب محافظت از
رویان میشود).

متشه لصف

گزینۀ ( :)3درست است.

نکته در دانههای دولپهای به دلیل اینکه لپهها ،اندوخته آندوسپرم را در خود جمع کردهاند ،لپهها هم ذخیره و هم انتقال غذا به رویان را انجام میدهند ولی در تکلپهایها،
لپه نازک فقط انتقال غذا را از آندوسپرم به رویان انجام میدهد.
گزینۀ ( :)4درست است .مریستمها همانند سایر قسمتهای رویان و لپه از تخم اصلی تشکیل شده و منشأ یکسان دارند.

 11 122 Cاین سؤال آندوسپرم  3nرا با لپه یا برگ رویانی  2nمقایسه کرده است .آندوسپرم در دانۀ ذرت و برگ رویانی یا لپهها در لوبیا ،هر دو به ذخیرۀ مواد غذایی
اولیه برای رویان دانهها میپردازند.
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .آندوس�پرم همواره میتواند ذخیرۂ مواد غذایی دانه را انجام دهد ولی لپه در تکلپهایها وظیفه انتقال غذا به رویان دارد ولی در
دولپهایها وظیفۀ ذخیره و انتقال غذا به رویان دارد | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .تش�کیل تتراد در پروفاز  1تقس�یم میوز رخ میدهد .آندوس�پرم و لپه فقط قادر به رشد و
تقس�یم میتوز میباش�ند | .گزینۀ ( :)4درس�ت است .آندوسپرم  3nاست و س�ه مجموعه کروموزوم دارد ولی از لقاح یاختۀ جنسی نر هاپلوئید با یاخته دوهستهای ایجاد
میش�ود .چون یاخته دوهس�تهای دارای دو مجموعه کروموزومی یکس��ان میباشد ،پس لپه  2nو آندوسپرم  3nهمگی دو نوع مجموعه کروموزومی مشابه دارند (یک
نوع از اسپرمها و یک نوع از هستههای کیسۀ رویانی).
ً
 31 123 Aبس�یاری (بیش��تر) از گیاهان روی زمین را نهاندانگان یا همان گیاهان گلدار تش�کیل میدهند که در آنها معموال رشد تخمدان سبب ایجاد میوه میشود و
دانه آنها از رشد تخمکهای درون تخمدان حاصل میشوند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .چون بیش�تر از گیاهان ،نهاندانه هس�تند و آنها نیز با دانه تکثیر مییابند ،پس بس�یاری از گیاهان با دانه تکثیر زایش�ی یا جنس�ی
مییابند | .گزینۀ ( :)2درست است .در اثر تقسیم میوز یاخته خورش ،از  4یاخته حاصل  3تا میمیرد و یاخته بزرگتر که از منفذ کیسه رویانی دورتر است به عنوان یاخته
منشأ کیسه رویانی باقی میماند | .گزینۀ ( :)4درست است .آوندهای چوبی به صورت تراکئید هم در بخشهای رویشی و هم در بخش زایشی گیاهان گلدار وجود دارند.
 31 124 Bدر شکل مورد نظر بخش (ج) تخم اصلی  2nمیباشد که در نهاندانگان اولین تقسیم
میتوزی را با تقس�یم نامس�اوی سیتوپالس�م انجام میدهد و دو یاخته کوچک (الف) و بزرگ (ب)
میس�ازد .این دو یاخته فرمول ژنتیکی همانند هم و همانند (ج) دارند و هس�تۀ همحجمی نیز دارند
ولی بخش (الف) به لپه و رویان و بخش (ب) به پایهای برای اتصال رویان به تخمک میباشد.
گزینۀ ( :)1درست است .همگی از تخم اصلی حاصل شدهاند و ژنهای مشابهی دارند.
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .تقس�یم هس�تۀ آنه�ا براب�ر ول�ی سیتوپالس�م نابراب�ری دارن�د.
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت( .الف) منش�أ رویان و (ب) منش�أ پایۀ اتصال رویان به تخمک میشود.
گزینۀ ( :)4درست است( .ج) تخم اصلی با دو نوع مجموعۀ کروموزومی میباشد.

 11 125 Cفقط مورد (د) نادرست میباشد.
نارگیل و نخل از گیاهان درختی تکلپه هستند که رشد قطری آنها ناشی از رشد حجمی یاختههای حاصل از مریستم نخستین است ولی ساختار پسین ندارند (نادرستی د).
نارگیل دانه رس�یده آندوس�پرمدار ) (3nدارد و در دانه خود یک بخش دوالد دیواره از والد ماده دارد و یک بخش دوالد حاصل از تخم اصلی با منش�أ لپه و رویان نس�ل
جدید دارد (درس�تی الف و ه) .نارگیل هم دارای ش�یره آندوس�پرمی مایع میباشد که تقسیم سیتوپالس�م یاخته  3nنداشته و هم دارای بخش آندوسپرمی پرغذای جامد
گوشتی سفید میباشد که تقسیم سیتوپالسم یاخته  3nرا داشته است (درستی ب و ج).
 41 126 Cگیاهان چندساله چوبی با رشد پسین ،درختان دولپهای هستند که در دانه رسیده آنها ،لپههای قطور ،ذخیره غذایی آندوسپرم را به مصرف خود رساندهاند
البته دانه رسیده برخی درختان چوبی مثل تکلپهایها آندوسپرمدار است (ولی تکلپهایها آوند پسین ندارند).
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .کامبیوم چوبپنبهساز (پریدرمساز) در پوست که جزء سامانۀ زمینهای گیاه است ایجاد میشود (زیست دهم) | .گزینۀ (:)2
درس�ت اس�ت .اکثر جانوران گردهافش�ان ،در گروه حرشات قرار دارند که در این گروه قلب پش�تی و طناب عصبی شکمی وجود دارد و ترشح یونها و اوریک اسید با انتقال
فعال به لولههای مالپیگی دفعی آنها صورت میگیرد (زیس��ت دهم و یازدهم) | .گزینۀ ( :)3درس�ت است .خفاش پستاندار و پرندگان که گردهافشانی انجام میدهند،
قلب چهارحفرهای شکمی دارند و برای تنفس از پمپ فشار منفی ششها بهره میبرند (زیست دهم و یازدهم).

 31 127 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت میباش�ند .درخت با رش�د پس�ین ،مربوط به گیاه چوبی دولپهای اس�ت که پوس�ت درخت از خارج به داخل از بافتهای
چوبپنبه (پریدرم) ،کامبیوم چوبپنبهساز ،بافتهای پارانشیمی و آبکشها ایجاد شده است.
الف) نادرس�ت اس�ت .در بین بافت آبکش ،یاختۀ هرماه هس�تهدار وجود دارد که در ترابری ش�یره پرورده نقش مؤثری دارد | .ب) نادرست است .کامبیوم
چوبپنبهساز در پوست درخت همانند یاختههای مریسمتی دو انتهای رویان دانه ،از بافت مریسمت با یاختههای به هم فشرده ایجاد شدهاند | .ج) نادرست است .آوندهای
پس�ین درخت ،محصول کامبیوم آوندس��از اس�ت | .د) درس�ت است .یاختههای ذخیرهای دانۀ ذرت ،آندوسپرم با بافت پارانش�یمی است که در پارانشیم پوست و اطراف
آوند آبکش نیز دیده میشوند.
 11 128 Bموارد (الف) و (ج) نادرست تکمیل میکنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در نهاندانگان هر میوۀ حقییق از رش�د تخمدان حاصل میش�ود که بخش حجیم انتهای برچه اس�ت (بخش حجیم زیر حلقهها نهنج
میباش��د) | .ب) درس�ت اس�ت .در بس��یاری از نهاندان�گان ،لپهه�ا یا برگه�ای رویانی از خاک خارج ش�ده و تا مدت کمی فتوس�نتز میکنند پس سبزدیس�ه دارند| .
ج) نادرست است .بسیاری از گیاهان ،نهاندانگان هستند که یاختۀ جنسی نر آنها برای لقاح و رسیدن به یاختۀ جنسی ماده به آب سطحی نیاز ندارد و لوله گرده تشکیل
ً
میدهند ولی دقت کنید که س�ؤال در مورد بس��یاری از هناندانگان پرس�یده است نه بسیاری از گیاهان! «حتما قبول دارید که همۂ نهاندانگان ،یاختۀ جنسی نر بدون وسیله
حرکتی دارند و همگی برای لقاح به لوله گرده نیاز دارند | ».د) درست است .برگ رویانی همان لپه است که در بسیاری از گونههای گیاهان گلدار ،از خاک خارج میشوند.

 41 129 Bدر هر نهاندانه دولپهای ،دستجات آوندی ساقه روی یک دایره قرار دارند ولی در تکلپهایها روی دوایر متعدد و هممرکز قرار گرفتهاند.
خمیدگی در رشد ریشۀ رویانی نهاندانه دولپهای دیده نمیشود بلکه رشد ساقۀ آن ابتدا به صورت خمیده میباشد (نادرستی گزینۀ (.))1
رشد پسین فقط در دولپهای درختی وجود دارد ولی در دولپهایهای علفی دیده نمیشود (نادرستی گزینۀ (.))2
یاختۀ جنسی نهاندانگان وسیلۀ حرکتی ندارد (نادرستی گزینۀ (.))3
 11 130 Aفقط مورد (ج) مدنظر است چون در این مدل سؤاالت ابید دقت کنید که هیچکدام از دو مورد یک عبارت نباید در مورد سؤال صدق کند .این سؤال که دربارۀ تکثیر
جنس�ی یا غیرجنس�ی توتفرنگی اس�ت .در تکثیر جنیس آن ،دانه گرده و برگ رویانی دیده میشود ولی در زندگی روییش آن عناصر آوندی در آوندهای چوبی ،گره برای
اتصال برگها و ساقه افقی رونده روزمینی دیده میشود (توتفرنگی غده ،پیاز و ریزوم ندارد).
 41 131 Bکامبیوم آوندساز همواره فقط آوند چوبی و آبکش از بافت آوندی ایجاد میکند .البته در سامانۀ این بافت ،یاخته اپرانشیمی هم وجود دارد ولی منشأ آنها از
کامبیوم نیست (بافت آندوسپرم نیز از پارانشیم است).
گزینۀ ( :)1پوس�ت درخت محل کامبیوم چوبپنبهس�از اس�ت | .گزینۀ ( :)2پیاز تکلپه با رویش روزمینی است | .گزینۀ ( :)3ریشه اولین قسمتی است که از
دانۀ رست خارج میشود.
 11 132 Cموارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که یاخته ذخیرهدار در دانه نهاندانگان تکلپهای ،آندوس�پرم  3nمیباش�د که حداقل در دو الل یا دس�تورالعمل ژنی که
مربوط به یاخته دوهستهای است ،یکسان میباشد ولی در نهاندانگان دولپهای ،یاخته اندوختهدار ،همان یاختههای  2nلپههای قطور میباشند که میتواند دستورالعمل
ً
متفاوت از اس�پرم و تخمزا مثال در یک صفت به صورت ناخالص  Aaباش�ند | .ب) نادرس�ت است .دانه گرده رسیده نهاندانگان ،دویاختهای است که دیواره خارجی همۀ
آنها منفذدار است ولی ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشند .این یاخته محصول میتوز گرده نارس میباشد | .ج) درست است .تخم اصلی  2nنهاندانگان از لقاح
اس�پرم یا تخمزا ایجاد میش�ود و چون هر دو یاختۀ جنس�ی نر درون یک لوله گرده ،حاصل میتوز بودهاند ،در نتیجه هر دو یاختۀ جنسی نر فرمول ژنتیکی هاپلوئید یکسانی
ً
ً
ً
دارند مثال هر دو  Aمیباشند از طرفی تخمزا هر دستورالعمل ژنی در هر صفت داشته باشد مثال اگر  aباشد ،یاخته دوهستهای نیز قطعا  aaمیباشد ،پس اگر تخم 2n
ً
به صورت ( Aaاز لقاح اسپرم و تخمزا) شود ،قطعا تخم  3nبه صورت  Aaaبوده است.

نکته

هم�واره اگ�ر از هر دو دس�تورالعمل یکس�ان در تخم ضمیمه  ، 3nیکی از آنها را ح�ذف کنیم به فرمول ژنتیکی تخم اصلی  2nو لپه و رویان میرس�یم( .مثالً اگر از

A aa
یکسان متفاوت

یک دستورالعمل (الل)  aرا حذف کنیم ،به فرمول  Aaتخم  2nمیرسیم).

د) درس�ت اس�ت .اگر یاختههای حاصل از میتوز تخم  ، 3nتقس�یم سیتوپالس�م (صفحات یاختهای) نداش�ته باش�ند ،ذخیره غذایی مایع حاصل میشود (مثل شیر

نارگیل) و اگر صفحۀ یاختهای ایجاد کند ،دارای ذخیره غذایی جامد میشود (مثل بخش سفید تغذیهای نارگیل).
 41 133 Aساقه و ریشۀ رویانی در دو انتهای رویان قرار دارند و لپههای دانه در دو طرف ساقۀ رویانی قرار گرفتهاند.

نکته به لپههای دانهها که همواره سبب انتقال غذا به رویان (درستی گزینۀ ( ))3میشوند ،برگهای رویاین نیز میگویند که در لوبیا مانند هر قسمت رویان از یاخته کوچکتر
حاصل از میتوز نامساوی تخم اصلی ایجاد میشوند .لپههای خارج از خاک لوبیا تا مدت کوتاهی طی فتوسنتز به تثبیت کربن میپردازند (درستی گزینۀ ( )1و (.))2

نکته

در تکلپهایها لپه نازک ،وظیفه انتقال غذا به رویان ولی در دانه دولپهایها لپهها بزرگ میباشند و عالوه بر انتقال غذا ،وظیفه ذخیره غذا را نیز به عهده دارند.

 41 134 Cشکل معرف دانه لوبیاست که بخش (الف)( ،ب)( ،ج) و (د) به ترتیب ساقۀ رویانی ،ریشۀ رویانی ،دو لپه پراندوخته
و باقیمانده آندوس�پرم میباش�د .س�اقه و ریش�ۀ رویانی هر دو در دو انتهای رویان تش�کیل میش�وند (نادرس�تی گزینۀ (.))1
همه قسمتها از هر دو والد نر و ماده ،تعدادی ژن دارند (نادرستی گزینۀ ( .))3لپههای فعلی و آندوسپرم اولیه ،اندوخته غذایی
داشتهاند (نادرستی گزینۀ ( ))2ولی لپهها تا وقتی کارایی دارند که رویان وجود داشته باشد در حالیکه ریشه و ساقه تا آخر عمر
گیاه کارایی دارد.
 11 135 Bفقط مورد (ب) صحیح است .ریشۀ رویانی همواره اولین قسمتی است که از زیر لپه دانهای که جذب آب کرده و پوسته آن شکاف خورده است خارج میشود.
الف) نادرس�ت اس�ت .برگهای رویانی قطور یا لپههای قطور مخصوص دولپهایها میباش�د و در ذرت و پیاز وجود ندارد | .ج) نادرس�ت است .در گیاهان
دیپلوئید ،لپهها همواره  2nهس�تند ولی دانههای تکلپه فقط یک لپه دارند نه لپهها!! | د) نادرس�ت اس�ت .پیاز برخالف ذرت همانند لوبیا رویش روزمینی دارد و لپه آن
از خاک خارج میشود.
31 136 C

نکته

پیاز خوراکی ،ساقه تکمهمانند کوتاه زیرزمینی دارد که برگهای خوراکی به آن متصل است .پیاز گیاهی تکلپه است که برخالف اغلب تکلپهایها لپه و ساقه هوایی
آن از خاک خارج شده و تا مدت کوتاهی قادر به فتوسنتز میباشد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .تخم  2nبعد از لقاح و تش�کیل ش�دن ،شروع به میتوز کرده و رویان را میسازد ولی رش�د رویان پس از مدتی و همراه با ضخیم
ش�دن دیواره یا پوس�ته آن متوقف میش�ود | .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .این عبارت به راحتی به خاطر عدم گلدهی گیاهان یکساله در سال اول رد میشود ولی گیاهان
نهاندانه یکساله و حتی دوساله در صورت مناسب بودن شرایط محیطی میتوانند گل دهند .برخی از گیاهان نهاندانه چندساله نیز چند سال مراحل رویشی خود را کامل
میکنند ولی فقط در یک س�ال گل و میوه و دانه میدهند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .ذرت رویش زیرزمیین دارد ولی لوبیا دو لپه قطور پراندوخته برای ذخیره و انتقال
غذا به رویان دارد و رویش آن روزمینی است.
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ناگنادناهن لثمدیلوت
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متشه لصف

 11 137 Cموارد (الف) و (ج) نادرست نمیباشند( .یعنی درست میباشند).
الف) درس�ت اس�ت .در فصل بعد میخوانیم که هورمونهای تنظیمکننده رش�د جیبرلین و اکس�ین ،در ایجاد میوههای بدون دانه و جلوگیری از لقاح نقش
دارند | .ب) نادرس�ت اس�ت .دانههای نارس�ی مثل دانه موز ،پوس�ته نازک با اندازه ریز دارند که لقاح در آنها صورت گرفته اس�ت و دو یاختۀ جنس�ی نر با تخمزا و یاخته
دوهس�تهای لقاح میکنند ( 5عدد هس��ته) ویل رویان آن قبل از تکمیل مراحل رش��د و منو یممیرد و میوه حاصل یاختههای تریپلوئید دارد | .ج) درس�ت اس�ت .در اثر رشد
تخمدان ،میوه ایجاد میشود ولی اگر قبل از آن لقاح صورت گرفته باشد ،تخم اصلی و رویان پایدار و میوه هستهدار (دانهدار) تولید میشود ولی اگر گردهافشانی صورت
نگرفته باشد ،لقاح صورت نگرفته و رشد تخمدان سبب ایجاد میوه بدون دانه میشود | .د) نادرست است .دقت کنید که موزهای بدون دانه یک اصطالح غلط میباشد
که رایج شده است چون میوه موز دارای دانههای ریز با پوسته نازک میباشد که رویان آنها قبل از تکمیل رشد و نمو از بین رفتهاند.

21 138 B
تقسیمات سیتوپالسمی
نامساوی در گیاهان

میتوزی که یاختۀ بزرگتر حاصل از اولین میتوز تخم اصلی انجام میدهد.
میوزی که پارانشیم خورش انجام میدهد
یک یاخته بزرگ باقیمانده و سه یاخته کوچک میسازد.
یاخته کوچک مولد رویان و بزرگ مولد پایه رویان را میسازد.
میتوزی که تخم  2nنهاندانه میدهد
یاخته کوچک زایشی و بزرگ رویشی دانه گرده را میسازد.
میتوزی که گرده نارس انجام میدهد

گزینۀ ( :)1نادرست است .در فصل  6خواندیم که مریستمها در محیط نامساعد و یا در شرایطی که بیش از حد تقسیم شده باشند ،توسط عواملی کنترل شده
و کاهش یا متوقف شدن تقسیم را دارند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در هر تخمک ییک از یاختههای خورش قادر به میوز و تشکیل تتراد میباشد | .گزینۀ ( :)4نادرست
است .کمربند انقباضی در تقسیم یاختههای گیاهی وجود ندارد.
 21 139 Aموارد (الف) و (ج) متفاوت است .ذرت و لوبیا ،هر دو نهاندانهاند و پوسته دانه ضخیم ،تولید اندوخته بعد از لقاح مضاعف (شباهت ب) و دو یاخته رویشی
و زایش�ی در هر دانه گرده دارند (ش��باهت د) .ذرت چون رویش دانه زیرزمینی دارد ،لپه آن از خاک خارج نش�ده و فتوس�نتز نمیکند ولی در لوبیا لپه تا مدت کوتاهی
کلروپالستدار (سبزدیسهدار) شده و فتوسنتز میکند و رویش روزمینی خارج از خاک دارد (لپههای خشک شده در لوبیا با رشد روزمینی مشاهده میشود).
 31 140 Bشکل بیانگر دانۀ رسیده آندوسپرمدار ذرت (غالت) میباشد که (الف) آندوسپرم  3nپراندوخته میباشد ولی (ب)
همان لپه است که قسمتی برای انتقال آندوسپرم به (ج) یا رویان میباشد و مشخصترین قسمت ذخیرۀ غذا برای رویان است.
گزینۀ ( :)1آندوس�پرم (الف) ،جزء رویان به حس�اب نمیآید .رویان از لپه ،ریش�ه و س�اقه ایجاد ش�ده اس�ت| .
گزینۀ ( :)2لپه یا (ب) نقش انتقال غذا از (ج) به (الف) دارد | .گزینۀ ( :)4همگی  2nو  3nبا کروموزومهای همتا هستند.

 21 141 Bدر گیاهان دانهدار ،دانۀ گرده برای گردهافشانی ولی دانۀ گیاه برای پراکندگی از آن خارج میشود .دانۀ گیاه نهاندانه سبب پراکنش آن در محیط میشود نه
دانۀ گرده! (نادرس�تی گزینۀ ( .))2هم دانۀ گرده و هم دانۀ اصلی ،دو پوس�ته در اطراف خود دارند که پس از تغییراتی از پوس�تههای گردۀ نارس یا تخمک ایجاد میشوند
(درستی گزینۀ ( )1و ( .))3از طرفی دقت کنید که درون دانۀ گرده دو یاختۀ هاپلوئید و درون دانۀ رسیدۀ لوبیا نیز فقط یاختههای دیپلوئید وجود دارد.
 41 142 Cهمۀ موارد عبارت را نادرست تکمیل میکنند.

نکته

یاختههای دو انتهای رویان دانهها از بافت مریسمتی نخستین ریشهزا و ساقهزا میباشند که همه ویژگیهای بافت مریستم مثل هسته درشت مرکزی و به هم فشرده
بودن با دیواره نازک غیرچوبی و تقسیم سریع را دارند.
الف) نادرس�ت اس�ت .مریس�تم دو س�ر رویان از نوع نخستین اس�ت و در رش�د طولی گیاه نقش دارد ولی محافظت از رویان ،وظیفۀ پوستۀ دانه میباشد| .

ب) نادرست است .مریستمهای نخستین در ریشه و ساقه سبب ایجاد سه سامانه بافتی اپیدرمی (روپوستی) ،زمینهای و آوندی میشود | .ج) نادرست است .با تقسیم
یاختههای مریس�تمی همه قس�متهای گیاه ایجاد میش�ود و ذخایر گیاه مثل آندوس�پرم مصرف میش�وند | .د) نادرست است .کوتین در ریش�ه وجود ندارد .یاختههای
مریستم ریشه سبب ایجاد قسمتهای مختلف از جمله بافت آوندی در ریشه میشود.
21 143 B

نکته پوسته دانه ،رویان را در برابر شرایط نامساعد محیط و صدمههای فیزیکی یا شیمیایی حفظ میکند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه ،مانع رشد رسیع رویان
میشود (نه آندوسپرم یا درون دانه!).
ً
گزینۀ ( :)1درست است .پوست دانه معموال سخت است و از بافت اسکلرانشیمی(بیشتر اسلکرئید)یا کالنشیمی سخت تشکیل شده است | .گزینۀ ( :)3درست است.
بعد از تشکیل رویان ،رشد آن تا مدتی متوقف میشود و در شرایط مناسب رشد خود را از سر میگیرد | .گزینۀ ( :)4درست است .رویان رشد کرده و خارج شده از پوسته دانه که
به صورت گیاه کوچک درمیآید را دانه رست میگویند.
 21 144 Bبرگ رویانی همان لپهها میباش�ند که در دولپهایها (مثل لوبیا) محل ذخیره و انتقال غذا به رویان میباش�ند ولی در تکلپهایها لپه نازک اس�ت و فقط
نقش انتقال غذا به رویان دارد (درستی دو عبارت آخر) .از طرفی بخش خوراکی پیاز در زیر زمین از نوع برگ میباشد.

نکته

غدههای سیبزمینی ،پیازها ،زمینساقهها ،ساقه رونده و شاخهها منشأ ساقهای دارند .منشأ میوهها اغلب از تخمدان است .آندوسپرم نیز از تخم ضمیمه  3nمنشأ میگیرد.

11 145 C

نکته

بخش رویشی گل را با بخش رویشی گیاه اشتباه نگیرید .بخش رویشی گل شامل کاسبرگ و گلبرگ میباشد .در گیاهان دوساله ،گلی در سال اول تشکیل نمیشود.

گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .وقتی بس�اک و کیسه گرده آن باز شده تا دانههای گرده خارج شوند ،یعنی میوز یاختهها و میتوز گرده نارس برای ایجاد دانه گرده
دو یاختهای انجام شده است و گردهها رسیده شدهاند | .گزینۀ ( :)3درست است .دانه گرده رسیده دارای دو یاخته هاپلوئید در بین دو دیواره خارجی و داخلی است و دانه
نهاندانه نیز دارای بخش پوش�ش دوالیهای  2nمیباش�د | .گزینۀ ( :)4درس�ت است .از هر یاختۀ پارانشیم خورش که میوز انجام میدهد ،یک یاخته بزرگ باقی میماند
که در اثر رشد و انجام میتوز ،یک کیسه رویانی  8هستهای ایجاد میکند که یاخته تخمزا (یاختۀ جنسی ماده) و یاخته دوهستهای آن در لقاح مضاعف شرکت میکنند.

 31 146 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) نمیتوانند عبارت مورد نظر را به درستی تکمیل کنند.

الف) درس�ت اس�ت .رش�د پس�ین در دولپهایهای درختی وجود دارد .از طرفی دانه رس�یده دولپهایها فاقد آندوس�پرم ولی دارای دو لپه قطور میباشد| .

ب) نادرس�ت اس�ت .گیاهان چندس�اله نهاندانه میتوانند علفی یا درختی باش�ند و اغلب چندبار در طول زندگی گل میدهند | .ج) نادرست است .یاخته همراه ویژه بافت
آبکش نهاندانگان میباش�د ولی تراکئید نوعی آوند چوبی اس�ت که در هر گیاه آوندی وجود دارد | .د) نادرس�ت است .گیاهی مانند خیار یکساله است و با توجه به شکل
کتاب مادگی با چند برچه دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .برای رویش دانه ،آب و اکسیژن و دمای مناسب مورد نیاز است ولی فقط جذب آب سبب متورم شدن دانه و ترکیدن پوسته
11 147 B
آن میشود | .گزینۀ ( :)2درست است .بعد از شکفتن پوستۀ دانۀ ذرت که تکلپهای است ،اگر  O2کافی به رویان برسد ،با استفاده از ذخایر غذایی (آندوسپرم) ،رویان
رشد و نمو خود را از سر میگیرد | .گزینۀ ( :)3درست است .لوبیا دانههای دولپهای دارد .در رشد دانۀ لوبیا ،رشد ساقهچه یا ساقه رویانی زیاد میباشد که سبب خروج لپهها
و ساقه از خاک و رویش روزمینی میشود .در ذرت تکلپهای ،لپه از خاک خارج نمیشود و رویش آنها زیرزمینی میباشد | .گزینۀ ( :)4درست است .در نهاندانگان ابتدا
رشد رویشی برای تولید برگ ،شاخه و ریشههای جدید صورت میگیرد ولی برحسب محتوای ژنتیکی و مناسب بودن شرایط محیطی ،گل و سرانجام دانه ایجاد میکنند.
 31 148 Bهمه گیاهان آونددار ،در ساقه و ریشه اولیه آنها سه سامانه بافت اولیه ،روپوستی ،زمینهای و هادی وجود دارد (زیست دهم).
گزینۀ ( :)1نادرست است .دقت کنید که گیاهان دوساله و برخی چندسالهها که یکبار گل میدهند ،هر سال (سال اول) قادر به تولید یاختۀ جنسی نر
و لق�اح و ایج�اد گل و دان�ه نمیباش�ند | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در گیاهان دارای دان�ه دو لپه ،یاخت�ه اندوختهدار دانه رس�یده ،لپه یا یاختههای  2nمیباش�ند| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .داشتن کامبیوم و رشد پسین فقط مخصوص گیاهان چندساله درخیت دولپهای میباشد.
21 149 B

نکته در گیاهان دانهدار وقتی پارانش�یم خورش میوز میکند ،چهار یاخته ایجاد میکند که س�ه تای آن میمیرد و فقط یک یاخته باقیمانده آن در تخمک رش�د میکند تا
کیسۀ رویانی بسازد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .برگهای رویانی قطور یا همان لپههای قطور مخصوص دانههای دولپ های میباش�د ولی دقت کنید که گیاه دولپهای میتواند علفی
(لوبیا ،نخود) یا درختی چوبی (پرتقال) باشد که رشد پسین و ایجاد پریدرم و کامبیوم مخصوص دولپهای درختی میباشد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .در گیاهان دوساله،
ریش�ه آنها س�ال اول ذخیره مواد حاصل از فتوس�نتز میکند ولی در س�ال دوم با مصرف آنها گل میدهند و س�پس میمیرند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .پیاز گیاهی است
که ساقه زیرزمینی تخصصی تکمهمانند کوتاه برای تکثیر رویشی دارد ولی از طرفی همانند لوبیا رویش روزمینی دارد و لپه آن تا مدت کوتاهی سبز شده و فتوسنتز میکند.
 31 150 Bفقط مورد (ب) عبارت را به درس�تی تکمیل میکند .س�اقههای زیرزمینی مثل غده س�یبزمینی ،زمینس�اقه زنبق و پیاز در الله و نرگس و … همانند اغلب
ریش�هها و لپههای زیرزمینی ،فاقد کلروپالس�ت (سبزدیسه) میباشند .برگهای خوراکی در پیاز هم فاقد سبزدیسه هستند ولی لپه یا برگهای رویانی اغلب دولپهایها
مثل لوبیا وقتی از خاک خارج میشوند ،تا مدت کوتاهی سبزدیسه دارند و فتوسنتز میکنند.
 41 151 Cفقط مورد (الف) نادرست جمله را تکمیل میکند.
الف) نادرس�ت اس�ت .میوه از بخشهای گل گیاه که اندامی زایش�ی اس�ت مثل تخمدان ،برچه ،نهنج و … حاصل میش�ود | .ب) درس�ت اس�ت .گیاهان
یکساله که همگی علفی هستند در یک سال یا حتی کمتر مراحل رویشی و زایشی خود را با تولید گل و میوه و دانه به پایان میرسانند و سپس از بین میروند | .ج) درست
اس�ت .برخی از دانهها آنقدر پوس�ته محکمی دارند که حتی آنزیمهای گوارش�ی در لوله گوارش جانوران نیز آنها را از بین نمیبرد | .د) درس�ت اس�ت .بعضی از گونههای
نهاندانه ،رویش روزمیین دارند و لپه آنها تا مدتی بعد از خروج از خاک سبز بوده و فتوسنتز میکند (دقت کنید که قید بسیاری در مورد بعضی نیز صحیح میباشد .مثال:
بعضی از افراد راستدست هستند).
 31 152 Bاولین عامل محافظتکننده از عوامل درون دانه ،پوسته محکم و ضخیم دانه میباشد که از تغییرات پوسته تخمک ایجاد شده است نه تخمدان!!
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .ظهور دانه رس�ت در حقیقت اولین نش�انهای از رش�د دانه اس�ت که قابل دید میباش�د با اینکه در ابتدای تش�کیل دانه ،رویان و
آندوس�پرم تش�کیل میش�ود ولی این رش�د دیده نمیشود .بعد از آن رشد رویان متوقف میشود و وقتی اکسیژن کافی به آن رس�ید و دوابره رویان رشد کرد به آن دانه رست
یمگویند که نشاندهنده دانه در حال رشد است .راستی ریشهچه (ریشه رویانی) اولین قسمتی است که از زیر لپه هر دانهای از پوسته شکفته شده آن خارج میشود.
ً
گزینۀ ( :)2درست است .چون درختان دولپهای دارای رشد پسین بوده و عمر طوالنی دارند معموال عمر آنها از گیاهان علفی و درختچهها (غیردرختی) بیشتر است.
گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .موزهای بیدانه ،تریپلوئید هس�تند که رویان آنها تشکیل میشود ولی به تکمیل مرحلۀ رشد و نمو نمیرسد و از بین میرود ولی آندوسپرم 3n
باقی میماند.
 31 153 Bموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
الف) درست است .لوبیا دانهای دولپهای با رویش روزمینی است که لپههای آن از خاک خارج میشوند و به مدت
کوتاهی س�بز میش�وند و بعد خشک شده از بین میروند | .ب) نادرست است .در تکلپهایها برخالف دولپهایها محل خروج
س�اقه و ریش�ه رویانی متفاوت و از باال و پایین لپه اس�ت ولی س�اقه اولیه رویانی دولپهایها ،همانند ریشه رویانی از یک نقطه لپه
خارج میشود | .ج) نادرست است .در دولپهایهایی مثل لوبیا که رویش روزمینی دارند ،رشد ساقه رویانی زیر لپه زیاد میباشد
و لپهها از خاک خارج میشوند | .د) نادرست است .در لوبیا ،لپهها و ساقۀ رویانی هر دو از خاک خارج میشوند.
21 154 A

نکته رویان هر دانهای ،بعد از توقف رش�د خود باید برای رش�د مجدد از ذخایر غذایی اس�تفاده کند .در تکلپهایها این ذخایر در آندوس�پرم  3nولی در دولپهایها در
لپههای قطور جمع شدهاند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .وقتی صحبت از لپهها میکنیم یعنی باید بیش از یک لپه داشته باشیم ولی تکلپهایها ،فقط یک لپه دارند | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
در تکلپهایها ریش�ه رویانی از زیر لپه و س�اقه رویانی از باالی لپه خارج ش�ده و از پوس�تۀ دانه خارج میش�وند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .در تکلپهایها ،لپه (برگ
رویانی) فقط انتقال غذای آندوسپرم را انجام میدهد ولی در دانه دولپهای ،لپههای قطور ذخیره غذای آندوسپرم را انجام دادهاند تا آن را به رویان در حال رشد انتقال دهند.
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ناگنادناهن لثمدیلوت
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 31 155 Aاین سؤال سواد زیادی نمیخواهد بلکه دقت زیادی میخواهد!!
ً
در هر دو قسمت سؤال «لپههای» عنوان شده است پس در هر دو قسمت سؤال باید به دنبال دانه دولپهای بگردید که فقط در گزینۀ ( )3آن را پیدا میکنید و پس حتما
میدانید که لوبیا و پیاز رویش روزمینی و ذرت رویش زیرزمینی دارد (باقی ماندن آندوسپرم ،نشانهای از تکلپهای بودن نارگیل است).

متشه لصف

 21 156 Aاولین برگ حاصل از دانه رس�ت ،برگ حقیقی اس�ت و نباید آن را با برگ رویانی که همان لپههاس�ت اشتباه بگیرید .در همه دانهها اولین برگ اصلی حاصل
از دانه رشد کرده یا دانه رست است و در خارج از خاک ایجاد میشود.
 41 157 Bدر گزینۀ ( )4هر دو مورد اشتباه میباشند.
در شکل ( :)1الف) ساقۀ رویانی ،ب) ریشۀ رویانی ،ج) لپهها ،د) باقیمانده آندوسپرم
در شکل ( = A :)2آندوسپرم =B ،لپه =C ،ساقۀ رویانی =D ،ریشۀ رویانی
 11 158 Bبخش مریستمدار نوک ساقۀ لوبیا ،هر سه سامانۀ بافتی آن را میسازد که در سامانۀ
آوندی حاوی بافت پارانشیمی نیز میباشد.

نکته

لوبیا دانهای دولپهای دارد و گیاهی نهاندانه علیف میباش�د که همانند اغلب دولپهایها ،رویش دانه روزمیین دارد .قس�مت خمیده حاصل از رش�د سریع ساقه رویانی
پس از مدتی در اثر رش�د زیاد بهطور مس�تقیم درمیآید و لپههای آن یا برگهای رویانی از خاک خارج میش�وند (نادرستی گزینۀ ( ))2که تا مدت کواتهی قدرت فتوسنزت
دارند و س�پس خش�ک میش�وند .البته س�ایر برگهای اصلی گیاه همواره قدرت فتوس�نتز دارند (نادرس�تی گزینۀ ( .))4لوبیا و س�ایر علفیها ،بهطور معمول رشد پسین و
کامبیوم ندارند (نادرستی گزینۀ (.))3

نکته

در تکلپهایها و دولپهایها ،سامانۀ آوندی حاوی یاختههای اصلی آوندی و یاختههای پارانشیمی و فیبر میباشند (درستی گزینۀ (.))1

41 159 A

نکته در هر گیاه ریش�هداری ،مریس�تم نخستین ریشه را بخش انگش�تانه مانندی به نام کالهک میپوشاند که ترکیبی پلیساکاریدی برای لزج شدن سطح ریشه و نفوذ به
خاک ترشح میکند.
در رشد دانۀ ذرت ،قسمتهای ساقه (باالی لپه) و ریشه (زیر لپه) هر دو از سه سامانۀ بافتی تشکیل میشوند و آندوسپرم در ابتدا تا رویش دانه نقش
مؤثر دارد (نادرستی گزینۀ ( )1و (.))2

نکته

ذرت ،گن�دم و ج�و دان�های تکلپهای دارن�د که لپه اغلب آنها (مثالً بهجز پیاز) در خاک باقی میماند و تا وقتی رویان وج�ود دارد نقش ذخیره غذا برای رویان دارد
(نادرستی گزینۀ (.))3

41 160 A

نکته شلغم یک گیاه دوساله علفی نهاندانه میباشد .این گیاه با غدههای ریشه خود تکثیر رویشی دارد و دو دوره رویشی در سال اول و دوم دارد .سال اول و طی فتوسنتز ،مواد
غذایی را در ریش�ه خود به عنوان اندام مصرف ذخیره میکند ولی در س�ال دوم با اس�تفاده از ذخیره غذایی ریش�ه از آن به عنوان اندام منبع استفاده کرده و گلدهی میکند.
(در طول عمر خود یکبار و در سال دوم لگ میدهد).

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .نفوذ آب برای ش�کفتن پوس�ته دانه و اکس�یژن برای متابولیس�م و ظهور ریش�ه رویانی الزم اس�ت | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت.
دانه تکلپهای همواره رش�د مس�تقیم دارد ولی دانه لوبیا ابتدا رش�د ساقه رویانی با یک خمیدگی دارد و سپس به دلیل رشد زیاد ساقه رویانی ،رشد مستقیم پیدا میکند| .
گزینۀ ( :)3درست است .در تکلپهایها ،لپه بین ریشه و ساقۀ رویانی است و از ابتدا ریشه رویانی از زیر لپه رشد عمودی به سمت خاک و ساقه رویانی رشد عمودی در
خالف جهت زمین دارد .در این گیاهان ،دانۀ رسیده آندوسپرمدار میباشد و لپۀ نازکی فقط برای انتقال مواد غذایی وجود دارد.
 41 161 Aدر مراحل رشد دانۀ لوبیا ،به ترتیب جذب آب سبب شکفتن پوسته دانه ،ظهور ریشه رویانی (ب) ،ایجاد ساقه رویانی با رشد زیاد و خروج لپه از خاک (الف)،
ظهور لپههای سبز ،ایجاد برگهای جدید سبز (د) و باز شدن آنها و در نهایت ایجاد برگهای رویانی خشک شده (ج) را خواهیم داشت.
 41 162 Bش�کلهای (ال�ف) و (ب) ب�ه ترتی�ب روی�ش روزمین�ی و زیرزمین�ی را نش�ان میدهد که
(الف) در بیش�تر دو لپهایها و برخی تکلپهایها مثل پیاز میباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( ))1که لپهها به
همراه س�اقه از خاک خارج میش�وند و پس از مدتی لپههای خش��ک شده دارند ولی شکل (ب) در مورد
اغل�ب تکلپهایه�ا و برخ�ی دولپهایه�ا ب�ا روی�ش زیرزمینی و ب�دون خروج لپ�ه از خاک میباش�د
(درستی گزینۀ ( )4و نادرستی گزینۀ (.))3
در هر دو مورد ،ابتدا پس از شکفتن پوستۀ دانه ،ریشۀ رویانی دانۀ رست خارج میشود (نادرستی گزینۀ (.))2
 21 163 Bگیاهان نهاندانه یکساله ،دوساله و برخی چندسالهها ،علفی میباشند .در این گیاهان ،تورژسانس نقش مهمی در برافراشته شدن ساقۀ آنها دارد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .گیاهان نهاندانه یکس�اله مثل گندم و خیار میتوانند در صورت مناسب بودن شرایط محیطی ،رشد رویشی و زایشی خود را کامل
کرده و س�پس از بین بروند | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .برخی از گیاهان چندس�اله ،علفی هستند و برخی درختیها نیز چندس�اله تکلپهای هستند که فاقد رشد پسین و
کامبیوم میباشند | .گزینۀ ( :)4درست است.
نکته شلغم گیاهی دوساله است که ریشه آن در سال اول مواد آلی را ذخیره کرده و به عنوان یک اندام مصرف است ولی همین ریشه ،در سال دوم با پخش مواد آلی سبب
رشد کامل و گلدهی گیاه شده و اندام منبع به حساب میآید.

 31 164 Aگیاهان یکساله و دوساله ،همگی علفیاند و یکابر در طول زندگی خود گل میدهند( .خیار گیاه یکساله و شلغم دوساله میباشد).

گزینۀ ( :)1نادرست است .گندم تکلپه است و فاقد رشد پسین و کامبیوم میباشد.
گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .گیاهان دوس�اله (ش��لغم) در هر دو سال رشد رویشی داشته و ریشه ،ساقه و برگ تش�کیل میدهند (دقت کنید که با شروع سال دوم ،مواد
غذایی ذخیره شده در ریشه به مصرف میرسد).
گزینۀ ( :)4نادرست است .گیاهان یکساله و دوساله و برخی چندسالهها یکبار در عمر خود گل میدهند و با تولید دانه و میوه زندگی آنها به پایان میرسد.

 21 165 Aشلغم و سایر گیاهان دوساله (چغندرقند) در سال دوم از اندوخته ذخیرهای ریشه استفاده کرده و پس از تولید گل و میوه و دانه از بین میروند .پس اندوخته
ریشه آنها در آخر سال دوم اندک است.
گزینۀ ( :)1نادرست است .گیاهان دوساله علفی هستند و ساختار درختی در آنها دیده نمیشود.
گزینۀ ( :)3نادرست است .تکثیر زایشی توسط دانه صورت میگیرد ولی در نرگس و الله همانند پیاز خوراکی و زعفران ،ساقه زیرزمینی کوتاه تکمهمانند گوشتی برای تکثیر
غیرجنیس یا رویشی وجود دارد.
گزینۀ ( :)4نادرست است .ریشه در گیاهان دوساله ،در سال اول اندامی مصرف با ذخیرۀ مواد آلی و در سال دوم اندامی منبع با آزاد کردن مواد آلی میباشد.
11 166 A

نکته گیاهان نهاندانه یکساله و چندساله میتوانند برحسب ماده ژنتیک خود و شرایط محیطی در سال اول گل بدهند .در هر سالی که گیاهی گل میدهد یعنی عالوه بر
مراحل رویشی ،مراحل زایشی کاملی را با تولید مریستم زایشی طی کرده است (فقط میتوان گفت که دوسالهها ،قطعاً در سال اول لگ نمیدهند).
گزینۀ ( )2و ( :)4امکان دارد .گیاهان چندساله که هر سال گل میدهند میتوانند هر سال برای گلدهی از ذخایر ریشه و ساقه سال قبل خود استفاده کنند.
گزینۀ ( :)3امکان دارد .گیاهان درختی چند سالۀ دولپهای ،کامبیوم آوندساز و چوبپنبهساز دارند و قطر ساقه آنها با رشد پسین افزایش مییابد.
 11 167 Aفقط مورد (د) صحیح است چون گیاهان دانهدار ،یاختۀ جنسی نر غیرمتحرک و لوله گرده دارند در نتیجه برای لقاح به محیط مرطوب و آب سطحی نیاز ندارند.
الف) نادرست است .تکلپهایها درختی و بازدانگان ،چوبی هستند ولی کامبیوم و رشد پسین ندارند.
ب) نادرست است .گیاهان یکساله ،دوساله و برخی چندسالهها علفی هستند.
ج) نادرست است .گیاهان نهاندانه یکساله و دوساله نیز دانه دارند.
 31 168 Cموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .نوعی از گندمیان ،در اثر قرارگیری در سرما رشد آنها تسریع مییابد.
ب) نادرست است .شلغم نهاندانه دوسالهای است که برخالف سیبزمینی با ریشه غدهای خود تکثیر رویشی مییابد.
ج) نادرست است .اغلب گیاهان نهاندانه چندساله ،چندبار گل میدهند ،پس برخی نیز فقط یکبار گل میدهند.
د) درست است .نهاندانگان یاختۀ جنسی متحرک و دارای وسیله حرکتی ندارند.
 11 169 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند.
الف) نادرس�ت اس�ت .تولید کاسبرگ یعنی تولید گل که در گیاهان دوساله ،نخستین س�ال زندگی ،فقط دارای رشد رویشی میباشند و گلی تولید نمیکنند.
گیاهان دوساله و چندساله میتوانند از ذخایر غذایی سال قبل در گلدهی سال بعد استفاده کنند.
ب) نادرست است .در گیاهان چندساله چوبی میتوان ذخیره غذایی در ریشه برای گلدهی سال بعد یافت ولی ریشه و ساقه آنها رشد پسین نیز دارند.
ج) درست است .این عبارت دربارۀ برخی چندسالهها مثل زنبق که زمینساقه برای تکثیر رویشی دارند صحیح میباشد.
د) نادرس�ت اس�ت .فقط در گیاهان یکس�اله ،رش�د رویشی را در یک سال یعنی س�ال اول به همراه رشد زایشی مش�اهده میکنیم ولی گیاهان دیگر ،حداقل دو سال رشد
رویشی دارند.
 31 170 Bس�ؤال در مورد گیاه گندم و جو اس�ت که یکس��اله بوده و از گلوتن پروتئینی واکوئول در رویش بذر آن و نمو رویان اس�تفاده میش�ود .این گیاه از نوع یکساله
میباشد و ریشۀ آن در سال دوم برای ایجاد گل استفاده نمیشود (درستی گزینۀ (.))3
گزینههای ( )1و ( :)4این گیاهان تکلپه هستند و در ساقۀ خود دستجات آوندی در دوایر متعدد دارند .از طرفی رشد دانۀ گندم و ذرت به صورت زیرزمینی
میباشد.
گزینۀ ( :)2در برخی افراد حساسیت به گلوتن گندم میتواند سبب ضعف در رشد جسمی شود که عالمتی همانند کمکاری تیروئید در خردسالی میباشد.
 41 171 Cدر شکل مقابل به ترتیب بخشهای زیر وجود دارد:
( = )1لپههای  2nپر از اندوخته غذایی = )2( ،ریشهچه که ظهور آن اولین عالمت جوانهزنی است.
( = )3برگهای رویانی یا لپهها از رویان هستند = )4( ،پوسته دانه با یاختههای  2nاز مادر میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .هر دو بخش دیپلوئید هستند.
گزینۀ ( :)2نادرست است .هر دو در دولپهایها از خاک خارج میشوند.
گزینۀ ( :)3نادرست است .پوسته مربوط به مادر ولی ریشه مربوط به گیاه جوان نسل بعد میباشد.
گزینۀ ( :)4درست است .نخستین عالمت رشد دانه ،ظهور ریشهچه ( )2میباشد.
 31 172 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح هستند.
الف) درست است .همۀ میوههای حقیقی ،حاصل رشد تخمدان هستند.
ب) نادرست است .همۀ میوههای کاذب از رشد نهنج نیستند.
ج) درست است .برخی میوههای بدون دانه مثل موز رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین رفته و دانۀ نارسی تشکیل میشود که ریز است.
د) درست است .مثل میوۀ پرتقال که فضای تخمدان با دیوارۀ برچهها کامل شده است.
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متشه لصف

 11 1 Bهم��واره و در ه��ر دان��های ،لپه ی��ا لپهها نقش انتقال م��واد غذایی را به رویان دارند .در دانه رس�یده تکلپهایها (گندم ،ذرت و …) ،چ�ون دانه دارای ذخیره
آندوسپرم میباشد ،لپه نازک باقی میماند و فقط نقش انتقال ذخیره غذایی آندوسپرم را به رویان دارد ولی در دانه رسیده دولپهایها (لوبیا ،نخود و…) لپهها قطور و پر
از ذخیره غذایی آندوسپرمی شدهاند و عالوه بر انتقال غذا وظیفه ذخیره مواد غذایی را نیز دارند.
گزینۀ ( :)2نادرست است .دانه ذرت تکلپهای است و فقط یک لپه دارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .دانه رسیده ذرت آندوسپرم  3nهم دارد | .گزینۀ (:)4
نادرست است .لپه تکلپهایها (ذرت) ذخیره غذا را انجام نمیدهد.
 32 2 Cموارد (الف) و (ج) صحیح هستند.
الف) درست است .از زیست دهم به یاد دارید که مواد اسیدی و ترکیبات رنگی درون واکوئول پرتقالهای توسرخ وجود دارند که خاصیت پاداکسنده دارند| .
ً
ب) نادرس�ت اس�ت .میوۀ بیدانۀ پرتقال ،فاقد دانه و لقاح بوده اس�ت و برخالف موز ،دانۀ ریز نارس ندارد | .ج) درس�ت است .در فعالیت این فصل دقیقا مشخص شده
ً
است که در پرتقال ،میوۀ حاصله طوری است که فضای تخمدانی آن کامال توسط دیوارۀ برچهها از هم جدا شدهاند.
 43 3 Cرویان از لپه یا لپهها ،ریشه و ساقۀ رویانی و قسمتهای بین آنها تشکیل شده است.
گزینۀ ( :)1ش�کل ،یک دانه رس�یده دولپهای را نشان میدهد که (الف) ساقۀ رویانی و (ب) ریشۀ رویانی است که در
دو انتهای رویان قرار دارند | .گزینۀ ( :)2بخش (ج) لپهها را مش�خص کرده اس�ت که در لوبیا وظیفه ذخیره آندوسپرم و انتقال آن
به رویان را دارد | .گزینۀ ( :)3دقت کنید که س�اقه و ریش�ۀ رویانی به ترتیب منش�أ س�اقه و ریشۀ اولیه گیاه با سه بافت روپوستی،
زمینهای و آوندی میشوند.
 14 4 Bدر تقسیمات یاختهای ،همواره هستهها بهطور مساوی تقسیم میشوند ولی تقسیم سیتوپالسم نهاندانگان در چهار مورد به صورت نامساوی صورت میگیرد:
 )1میتوز تخم اصلی که یاخته کوچکتر به رویان ،لپه و گیاه اصلی تبدیل شده و یاخته بزرگتر سبب ایجاد پایهای برای اتصال رویان به گیاه والد میشود.
 )2میتوز گرده نارس برای ایجاد دانه گردۀ رسیده که دو یاخته کوچک زایشی و بزرگ رویشی میسازد.
 )3میوز پارانش�یم خورش که چهار یاخته میس�ازد و یکی از آنها که بزرگتر اس�ت و از منفذ کیس�ه رویانی دورتر اس�ت به یاختهای با قدرت ایجاد میتوز و کیس�ه رویانی
تبدیل میشود .سه یاختۀ کوچک دیگر از بین میروند.
 )4تقسیم میتوز یاختۀ بزرگتر حاصل از تقسیم تخم اصلی که پایهای برای اتصال به مادر ایجاد میکند و همواره یک یاختۀ بزرگ تحتانی ایجاد میکند.
گزینۀ ( :)1درست است .هر دو با تقسیم نامساوی ایجاد میشوند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .هر دو با تقسیم مساوی ایجاد میشوند | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
هر دو با تقسیم نامساوی ایجاد میشوند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .گردۀ نارس با تقسیم مساوی ایجاد میشود.
ً
 15 5 Aمیوههای انرس (نه دانههای نارس!) معموال مزه ناخوشایندی دارند و دانه نارس خود را از دسترس جانوران محفوظ میدارند.
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .خورده ش�دن میوه رس�یده سبب نمایان شدن دانه درون آنها و آس�ان شدن پخش دانهها میش�ود | .گزینۀ ( :)3درست است .رنگ
درخشان میوه رسیده و گلبرگها سبب جلب توجه جانوران به آنها میشود | .گزینۀ ( :)4درست است .باد و آب در پخش برخی دانههای گرده ،دانهها و میوهها اثربخش است.
A

نکته

 46 6مادگی گیاهان از یک یا چند برچه ایجاد شده است و تخمدان بخش حجیم انتهای هر برچه و محل تشکیل تخمکهاست.

برخی مادگیها یک برچه و یک تخمدان دارند (نادرس�تی گزینۀ ( ،))1اغلب آنها با رش�د به میوه حقیقی تبدیل میش�وند چون میوۀ کاذب از مادگی ایجاد نمیش�ود
(نادرس�تی گزینۀ ( ))2هم ممکن اس�ت یک مادگی تکبرچهای باش�د و هم ممکن اس�ت در مادگیهای چندبرچهایها ،فضای درون توس�ط دیواره برچهها به چند قسمت
تقسیم شده باشد (نادرستی گزینۀ (.))3

B

 17 7گندم گیاهی یکساله است که پس از گلدهی و تولیدمثل در سال اول از بین میرود ولی زنبق گیاه چندساله با چندبار گلدهی میباشد.

گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .در س�اقۀ تکلپهایه�ا دس�تجات متع�دد آون�دی در دوایر متع�دد وجود دارد ولی در ریش�ه در ی�ک ردیف ق�رار گرفتهاند| .

گزینۀ ( :)3نادرست است .دانه گرده روی بخش پهن باالی برچه به نام کالله قرار میگیرد نه بخش متورم انتهایی یا تخمدان! | گزینۀ ( :)4نادرست است .گندم گیاهی
یکساله است که پروتئین ذخیرهای گلوتن را در واکوئول بذر دارد نه در رنگدیسه!
 28 8 Bموارد (ب) و (د) نادرست میباشند.
الف و ج) درس�ت اس�ت .دما ،رطوبت و آب و اکس�یژن از عوامل مورد نیاز برای رویش دانه بعد از دوره توقف رش�د آن میباش�د | .ب) نادرس�ت اس�ت.
بعد از تشکیل رویان ،رشد آن تا مدتی متوقف میشود و در شرایط مناسب دوباره به صورت دانه رست رشد کرده و از پوسته خارج میشود | .د) نادرست است .نفوذ آب
به دانه سبب متورم شدن و ترکیدن پوسته آن میشود ولی نفوذ اکسیژن سبب شروع متابولیسم و تنفس یاختهای شده و در تورم نقش ندارد.

 49 9 Bاین سؤال مقایسه بین گیاه یکساله و دوساله را مطرح کرده است که استفاده از غذای ذخیره شده در ریشه برای گلدهی ،ویژه گیاهان دوساله میباشد.
گزینۀ ( :)1تعداد سالهای مراحل رویشی به تعداد سال عمر گیاه بستگی دارد | .گزینۀ ( :)2این ویژگی در گیاهان یک و دوساله وجود دارد | .گزینۀ ( :)3گیاه
یکساله برخالف دوساله ،در سال اول گل میدهد.
 31 10 Bدر ش�کل (الف) میوۀ هلو از رش�د تخمدان (قسمتی برآمده در انتهای برچه) تولید میشود و
یک میوۀ حقیقی است ولی (ب) میوه سیب حاصل از رشد نهنج وسیع است و میوه کاذب میباشد (تخمدان
و نهنج بخشهای وس��یع لگ میباش��ند) .در شکل مش�اهده میکنید که در هر دو میوه ،تخمدان وجود
دارد با این تفاوت که در میوۀ هلو ،تخمدان با رش�د زیاد میوۀ حقیقی را ایجاد کرده اس�ت ولی در میوۀ کاذب
سیب ،رشد نهنج که بخشی از گل زیاد بوده ،سبب تولید میوه شده است .در میوۀ سیب ،تخمدان یا همان بخش برآمدۀ برچه ،قسمت کوچکی از میوه را اشغال کرده است.
گزینۀ ( :)1هر دو از بخش حجیم تخمدان و نهنج ایجاد ش�دهاند | .گزینۀ ( :)2میوۀ هلو برخالف س�یب از نوع حقیقی اس�ت | .گزینۀ ( :)4نهنج و تخمدان هر
دو قسمتی از گل هستند.


پاسخ ژنتیک گیاهی
 41 173 Bدر این س�ؤال  Aو  aیا  Bو  bدس�تورالعملهای دو جفت ژن از دو صفت میباش�ند که  Aو  aبا هم بررس�ی میش�وند و  Bو  bنیز جداگانه مورد بحث قرار
میگیرند .با توجه به اینکه گل نر  AaBbاست ،پس  4نوع گردۀ نارس  ab ،AB ،Abو  aBمیتواند در پی انواع مختلف میوز داشته باشد.

نکته

ابتدا باید دقت کنید که س�ؤال در مورد لوبیا اس�ت که دانۀ رس�یدۀ آن دارای لپههای قطور دیپلوئید و اندوختهدار میباش�د .پس گزینههای ( )2و ( )3که اندوخته را
در دانۀ بالغ 3n ،نشان دادهاند ،نادرست هستند .از طرفی چون گل ماده  aaBbاست ،در صورتی که گرده  abباشد ،تخم اصلی نمیتواند  Aداشته باشد چون والد ماده
نیز همانند این گرده و اسپرم حاصل از آن ،فاقد ژن  Aمیباشد (نادرستی گزینۀ (.))1
دانه
اندوخته اولیه در ابتدا که دانه رسیده یا بالغ نشده است ،در هر نهاندانهای در
توجه:
دانه رسیده یا بالغ باید توجه کنید که اگر ٔ
یاخته آندوسپرم قرار دارد ولی در ٔ
ٔ
ٔ
دانه رس��یده نیز در
غالت مثل ذرت در س��ؤال بود،
یاخته آندوس��پرمی و اغلب  3nقرار دارد ولی در مورد حبوبات مثل لوبیا ،لپهها را به عنوان یاختههای
ٔ
اندوخته ٔ
ٔ
دانه بالغ یا رسیده به حساب میآوریم.
اندوختهدار در ٔ
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نکته در یک تخمدان ،تخمکهای مختلفی وجود دارد که به دانه تبدیل میش�وند .بین این دانهها را س�ایر بافتهای گیاه ماده پر کرده اس�ت .این قسمتها همانند پوسته
دانه که بخش سخت و محکم دانه میباشد ،فرمول ژنتیکی والد ماده یعنی  Aabbddرا دارا هستند.
 21 175 Cیاختههای  2nدرون کیس�ه گرده همان یاختههای مولد گرده نارس میباش�ند .از طرفی وقتی گیاه  2n = 6اس�ت یعنی س�ه جفت کروموزوم همتا دارد .در
سؤال فقط سه صفت را بررسی کرده است ،از آنجایی که روی هر کروموزوم حداقل باید یک ژن وجود داشته باشد ،پس این سه صفت هرکدام روی یک جفت کروموزوم
مجزا بودهاند و مستقل میباشند ،پس سه صفت مستقل و ناخالص یعنی دارای ژنهای متفاوت  Aو  aیا  Bو  bو یا  Dو  dداریم.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .از میوز هر یاخته مولد گردۀ نارس ،ابتدا دو نوع گرده انرس ایجاد میش�ود | .گزینۀ ( :)2درس�ت است .در هر کیسه گرده تعداد
زیادی یاخته  2nبا ژنوتیپ (فرمول ژنتیکی)  AaBbDdوجود دارد که برحس�ب آرایشهای تترادی متنوع میتوان  8نوع گرده نارس مختلف و چهار حالت آرایش
تترادی در استوای متافاز  1متصور شد که در زیر مشاهده میکنید .این همان نکتۀ ایجاد تنوع در میوز بدون نیاز به جهش میباشد که به طرز قرارگیری تترادها در وسط
یاختۀ متافازی بستگی دارد.

گزینۀ ( :)3نادرست است .هر بساک توانایی ایجاد  8نوع گرده مختلف را دارد که در قسمت قبل توضیح دادیم ولی از نظر تعداد ،یاختههای گردۀ زیادی حاصل میشود.
ً
گزینۀ ( :)4نادرست است .از تقسیم میوز در گیاهان مستقیما گردۀ نارس ایجاد میشود که هر میوز دو نوع یاخته میدهد.

 11 176 Aتخمزا همان یاختۀ جنسی ماده میباشد .از طرفی در تخم  ، 3nهر صفت ،دو ژن مشابه هم مربوط به یاخته دوهستهای دارد که یکی از آنها در تخمزا وجود دارد.
پس وقتی تخم  3nبه صورت ) (aaaBBbDddeeeباش�د ،ژنهای یاختۀ جنس�ی نر به صورت  abDeبوده اس�ت یعنی در هر صفت مثل  a( aaaنر و  aaماده)،
 b( BBbنر و  BBماده) D( Ddd ،نر و  ddماده) و … بوده اس�ت .در نتیجه یاختۀ دوهس�تهای به صورت  aaBBddeeبوده و تخمزا یا هر هس�تۀ کیس�ۀ رویانی
دارای ژنهای  aBdeمیباشند.

نکته

چون لوبیا دانهای دولپهای میباش�د ،پس در دانه رس�یده آن اندوخته در یاختههای  3nوجود ندارد بلکه وارد لپهها ش�دهاند و همان لپههای قطور ،دارای یاختههای
اندوختهدار هس�تند که اگر از هر دو ژن مش�ابه هم در یاخته  3nیکی را حذف کنیم به فرمول لپه یا رویان میرس�یم .در حقیقت ،تخم اصلی یا لپه همان ترکیب یاختۀ
جنسی نر و ماده میباشد(aaBbDdee ← aaaBBbDddeee) .
برای رسیدن به فرمول ژنتیکی تخم اصلی از روی تخم ضمیمه کافی است از هر سه الل آن ،یکی از دو الل مشابه هم را حذف کنید ). (aaBbDdee ← aaaBBbDddeee

نکته

اگر این سؤال در مورد ذرت بود ،یاخته اندوختهدار آن همان یاخته  3nاولیه میشد و گزینۀ ( )3درست بود.

 21 177 Aیاخته رویشی فرمول ژنتیکی هاپلوئید از والد نر دارد که در یاخته  3nآنها ،ژنی که با بقیه در هر صفت متفاوت است مربوط به والد نر میباشد .اول دوتای
ً
شبیه را در مورد هر صفت کنار میگذاریم چون اینها حتما مربوط به یاختۀ دوهستهای است که دو هستۀ مشابه داشتهاند .سپس باقیماندۀ آنها مربوط به یاختۀ جنسی
نر میباش�ند .در این س�ؤال که تخم  3nبه صورت  AaabbbDDdاس�ت در این سه صفت ،ژنهای  Abdمربوط به یاختۀ جنسی نر ،یاخته رویشی ،زایشی و گرده
نارس میباش�د .از طرفی یاختۀ دوهس�تهای به صورت تخمزا یا یاختۀ جنس�ی ماده به صورت  abDبوده است .توجه داشته باشید که ژنهای تخمزا ،همگی باید در والد
ماده نیز وجود داش�ته باش�ند .پس گزینۀ ( )2که مادر  ddاس�ت نادرست اس�ت .چون نمیتواند ژن  Dاین صفت را ایجاد کند (چون تخم  3nدارای ژن  Dاز مادر
بوده است)(دقت کنید که سؤال گفته کدام نمیتواند فرمول مادر آن باشد!!).

 31 178 Cچون لوبیا دانهای دولپه میباشد پس اندوخته دانه رسیده آن در یاختههای  2nیا لپهها میباشد پس گزینۀ ( )4که قسمت اول آن یاخته  3nدارد نادرست میباشد.
oº AaBBDd × ½jI¶ aaBbDd

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اگر تخم  2nیا لپه به صورت  aaBbDdباش�د ،با توجه به اینکه والد نر با ژنهای  BBنمیتواند ژن  bبدهد ،پس تخمزا
میتواند ژنهای  abرا به همراه  Dیا  dاز والد ماده بدهد و  abDباش�د | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .اگر تخم  2nبه صورت  AabbDdباش�د ،این دانه مربوط
ب�ه ای�ن والدی�ن نیس�ت چ�ون والد ن�ر فاقد ژن  bب�وده اس�ت (یعنی این عب��ارت از همان قس��مت اول نادرس��ت اس��ت و حذف میش��ود نه قس��مت دوم!!)| .
ً
گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .اگر تخم  2nیا لپه (اندوختهدار) به صورت  AaBbddباش�د ،والد نر قطعا ژنهای  ABdو والد ماده  abdرا داده است (چون والد نر
 BBو والد ماده  aaاست) پس در این حالت یاخته دوهستهای به صورت  aabbddبوده است و امکان ندارد  aaBBddباشد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .چون
دانۀ رسیدۀ لوبیا فاقد یاختۀ اندوختهدار به صورت  3nمیباشد.

243

ناگنادناهن لثمدیلوت
244
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نکته در س�ال بع�د میخوانی�م که هرگاه در صفتی عالئم ژنها را با حرف بزرگ و کوچک مثل ) Aو  (aیا ) Bو  (bنش�ان دهیم یعن�ی آن صفات رابطه بارز و نهفتگی
دارند ولی اگر با دو حرف مختلف مثل ) Rو  (Wیا ) Mو  (Nنش�ان دهیم یعنی در آن صفت رابطه بارز و نهفتگی بین ژنها نبوده اس�ت و فرزند  RWدر آن صفت
شبیه والدین نمیشود.

متشه لصف

نکته چون لوبیا ،نهاندانه دولپهای است پس یاخته اندوختهدار دانه رسیده آن همان لپهها یا  2nمیباشد که بارها گفتیم برای اینکه از  3nبه  2nبرسیم ،در هر صفت،
از هر دو ژن مشابه هم ،یک ژن را حذف کنید:
AaaBBbMMN → AaBbMN
)(3n
)(2n

نکته

ً

در این تخم  ، 3nیاختۀ جنس�ی نر قطعا به صورت  AbNبوده اس�ت و فاقد دو ژن غالب  Aو  Bمیباش�د ( Mو  Nرابطه بارز و نهفتگی ندارند چون با دو حرف

مختلف نشان داده شدهاند).

 41 180 Bدر ای�ن س�ؤال دق�ت کنی�د ک�ه فرم�ول ژنتیک�ی هس�تههای درون دانه گرده ک�ه هاپلوئید ) (nهس�تند مرب�وط به والد نر میباش�د ک�ه  Abیا  abهس�تند،
پس گزینۀ ( )3که  aBنشان داده است ،نادرست میباشد .از طرفی آندوسپرم  3nاست و باید در هر صفت ،دو ژن مشابه را از والد ماده و یک ژن را از والد نر بگیرد ولی
ً
دقت کنید که در سؤال گفته دانه گرده تولیدکننده آن آندوسپرمچه بوده است .پس باید حتما ژنهای دانه گرده یا همان یاختههای جنسی نر که از میتوز یاخت ه زایشی دانه
گ�رده میآیند در فرمول ژنتیکی  3nآندوس�پرم وجود داش�ته باش�د .از طرفی وال�د ماده با فرمول  ،aaBBفقط میتواند یاختۀ جنس�ی یا تخ�مزای  aBایجاد کند و یاخته
ً
قطعا  aaBBبوده است .در نتیجه گزینۀ ( )1نیز نادرست است چون یاختۀ دوهستهای آن  aabbاست که غیرممکن است .از طرفی اگر دانه گرده یاختۀ
دوهستهای آن نیز
جنسی نر  Abشود اندوخته حاصله  AaaBBbمیشود (نادرستی گزینۀ ( ))1و اگر دانه گرده  abباشد اندوخته حاصله  aaaBBbمیشود که این نکته دلیل درستی
گزینۀ ( )4میباشد .دوستان عزیزم! گزینۀ ( )3نیز نادرست است که در باالتر علت آن را توضیح دادم .در مورد گزینۀ ( )2دقت کنید که اگر آندوسپرم AaaBBb ،باشد،
ً
اسپرم قطعا  Abو تخمزا  aBبوده است ،پس یاختۀ دانۀ گرده آن باید  Abباشد که در این گزینه رعایت نشده است و  abعنوان شده است (نادرستی گزینۀ (.))2
ً
ً
 31 181 Aحتما میدانید که پوس�ته دانه همانند فرمول ژنتیکی والد ماده اس�ت .پس پوس�ته دانه دقیقا  aaBbمیباشد (نادرستی گزینۀ ( )1و ( ))2از طرفی رویان دانه
حاصل از رش�د تخم  2nیا تخم اصلی میباش�د که از والدین مورد نظر س�ؤال ،که  AaBbو  aaBbهس�تند نمیتوان انتظار تولید دانهای با رویان  AAداشت (نادرستی
گزینۀ ( ))4ولی احتمال رویان  Aabbاز آنها وجود دارد (درستی گزینۀ (.))3
 41 182 Bاز ژنتیک گیاهی نترسید به تدریج یاد میگیرید!! این تست بسیار بسیار تست زیبا و مفهومی میباشد عزیزان!

نکته

وقتی در تستی میگوید یاخته ابیقمانده میوز گیل! منظور طراح ،میوز در بخش تخمک یا ماده میباشد .چون از میوز یک یاخته خورش مولد آن ،از چهار یاخته حاصله،
ً
سهتا میمیرد و یک یاخته باقی میماند و بعدا همین یاخته با میتوز زمینهساز تشکیل کیسه رویانی شامل تخمزا و سایر هستههای درون آن میشود( .الزم به یادآوری

است که هر چهار یاخته حاصل از میوز در کیسه گرده ،به عنوان گردههای نارس باقی میمانند و با میتوز به گردههای رسیده تبدیل میشوند).

در این س�ؤال یاخته ماده باقیمانده  aBdمیباش�د که با میتوز کیس�ه رویانی با تعدادی هسته هاپلوئید  aBdاز جمله تخمزا ایجاد میکند که اگر با اسپرم  aBdاز والد نر
لقاح کند ،تخم اصلی و رویان  aaBBddایجاد میکند (درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1نادرست است .خیلی مهمه که دقت کنید ،یاختۀ دوهستهای کیسۀ رویانی از ادغام دو هستۀ مشابه با ژنهای یکسان ایجاد شده است .پس وقتی
تخمزا  aBdباشد ،یاخته دوهستهای نیز باید دو هسته مانند آن با ژنهای مشابه (خالص) با فرمول ژنتیکی  aaBBddباشد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .وقتی تخمزا
 aBdباشد ،یاخته دوهستهای  aaBBddبوده که باید با یک اسپرم ترکیب شود تا تخم  3nو آندوسپرم ایجاد کند ،پس نمیتواند دو تا  AAداشته باشد چون در AAa
قسمت  AAمربوط به یاخته دوهستهای و تخمزای دارای ژن  Aبوده است ولی تخمزای این سؤال ژن  aدارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .پوسته دانه همواره فرمول 2n
والد ماده را دارد ،پس وقتی والد ماده قدرت ایجاد یاخته  aBdداشته است نمیتواند در حالت  2nبه صورت  AABbddباشد چون فاقد ژن  aبوده است.

 11 183 Bذرت یک گیاه گلدار با دانههای تکلپهای اس�ت .دانه رس�یده آنها همانند دانه اولیه ،آندوس�پرمدار است .در هر دانۂ آن ،پوسته  2nاز والد ماده با فرمول
ژنتیکی  aaBbمیباشد .الزم به ذکر است که کیسۀ گرده معرف ژنهای والد نر بوده و خامه ژنهای والد ماده را نشان میدهد .در نتیجه از لقاح آنها ،رویان و لپههای
آنها میتوانند س�ه نوع فرمول ژنتیکی  Aabb ،AaBBو  AaBbداش�ته باش�ند و اندوخته آندوس�پرمی  3nآنها میتواند چهار نوع باش�د،AaaBbb ، AaaBBB :
 AaaBBbو یا .Aaabbb
علت انتخاب گزینۀ ( :)1وقتی آندوسپرم  3nبه صورت  Aaabbbباشد یعنی والد نر یاختۀ جنسی  Abرا داده است و والد ماده ،یاخته دوهستهای  aabbو تخمزای
بین ژنها ،دوتا مثل هم یکیشو بزن!).
 abداشته است که در این صورت وجود ژن  Bدر رویان  AaBbبیمعنی میباشد (گفتیم برای رسیدن از  3nبه 2n
گزینۀ ( )2میتواند اولی مربوط به پوستۀ دانه (والد ماده) و دومی مربوط به رویان حاصل از لقاح باشد.
دقت کنید که ماده ،ژن  Aندارد و آندوسپرم هم نباید دو ژن  AAداشته باشد.
گزینۀ ( )3میتواند مربوط به لپه و اندوختۀ  3nباشد
گزینۀ ( )4میتواند مربوط به آندوسپرم و پوستۀ دانه باشد.

 41 184 Aدیگه باید لوبیا و ذرت را ببینی ،دس�تت اومده باش�ه که لوبیا یک گیاه دولپه میباش�د که دانه رس�یده آن فاقد آندوس�پرم فراوان و یاخته  3nمیباشد چون
یاختههای  2nلپه ،همۀ اندوخته را در خود ذخیره کردهاند و بزرگ شدهاند (البته بقایای آندوسپرم در حال تحلیل رفتن وجود دارد) (نادرستی گزینۀ (.))4
ً
گزینۀ ( :)1درست است .پوسته همواره فرمول ژنتیکی مادر و خورش آن را دارد یعنی باید قطعا  aaBbDdباشد | .گزینۀ ( :)2درست است .در دانه رسیده
لوبیا و سایر دولپهایها ،لپه همان یاخته اندوختهدار است که ژنوتیپ یا فرمول ژنتیکی  2nاز لقاح یاختههای جنسی را دارد .دقت کنید چون والد ماده در دو صفت ژنهای
ً
متف�اوت ) Bdو  (Ddدارد ،پ�س احتم�ال هر ژنی در این صفات در تخمزای آن وجود دارد ولی در صفت اول چون ژنهای آن  aaاس�ت پس باید حتما ژن  aدر فرزند
آن وجود داشته باشد و نمیتواند دانهای با لپه یا رویان (… )AAداشته باشد | .گزینۀ ( :)3درست است .یاختههای مریستم نخستین نوک ساقه و ریشه در دو انتهای
لپه ایجاد میشود که همگی فرمول ژنتیکی تخم  2nاصلی را دارند که میتواند  aaBbDdنیز باشد.

 31 185 Cوقتی گیاهی  4nمیباشد باید دقت کنید که قسمتهای تخم ،رویان و یاختههای میوز دهنده آن  4nمیباشند و قسمتهای یاختۀ جنسی ،گردهها و کیسه
رویانی آن  2nمیشوند .پارانشیم خورش که در گیاهان عادی  2nبودهاند در این نوع گیاهان  4nمیشوند و فقط یک یاختۂ آن (نادرستی گزینههای ( )1و ( ))4با رشد
حجمی ،به میوز پرداخته و س�پس یک کیس�ۀ رویانی با هس�تههای دیپلوئیدی ایجاد میکند .در این تخمک ،اغلب یاختهها تتراپلوئید هس�تند و توانایی میتوز دارند که در
پی آن یاختههایی  4nرا پس از جدا کردن کروماتیدهای خواهری ایجاد میکنند (باز هم یادآوری میکنم که تخمک در گیاهان فرمول ژنتیکی والد اولیه را دارد و آن را
با تخمک یا یاختۀ جنسی مادۀ جانوران اشتباه نگیرید).
ً
 21 186 Cقس�مت اول س�ؤال که دیگر برای شما بسیار س�اده است چون بارها گفتهایم که دو یاختۀ رویشی و زایشی دانۀ گرده حاصل میتوز گردۀ نارس بودهاند و قطعا
فرمول ژنتیکی یا ژنوتیپ یکس�ان دارند که در این س�ؤال به صورت  ABیا  aBمیباش�ند که از یک نوع بیش�تر نمیباش�د (البته منظور در هر دانۀ گرده اس��ت) (تا اینجا
گزینۀ ( )1یا ( )3نادرس��ت اس��ت چون در گزینۀ ( )1دو یاخته با فرمول متفاوت را در بخش اول س��ؤال نش��ان داده است و گزینۀ ( )3نیز  abرا معرفی کرده است که والد نر،
اصالً ژن  bندارد).
اما در مورد قمست دوم سؤال خیلی دقت کنید چون:

نکته هر تخمک یک کیس�ۀ رویانی با یک نوع تخمزا دارد ولی هر تخمدان تعدادی تخمک و تخمزای مختلف میتواند داش�ته باش�د .پس گزینۀ ( )4نادرس�ت است چون
یک تخمک نمیتواند دارای دو تخمزای متفاوت باشد.
گزینۀ ( )2صحیح اس�ت چون وقتی گل ماده به صورت  aaBbمیباش�د ،پس هر تخمزای درون یک کیس�ۀ رویانی در یک تخمک یا  aBو یا  abمیباش�د ولی در یک
تخمدان ،انواع تخمکها میتوانند تخمزاهای مختلف مثل  aBیا  abداشته باشند.

 21 187 Cرش�د دانهها ،در مورد تکلپهایها ،همواره به صورت عمودی میباش�د و س�اقه و ریشه در امتداد هم تشکیل میشوند ولی در دولپهها ساقه ابتدا خمش دارد
و سپس راستقامت و عمودی میشود.
گزینۀ ( :)1نادرست است.

نکته

دانه دولپهایها اغلب رویش روزمیین دارند و تعداد لپه یا برگ رویانی آنها یکی از تکلپهایها که دانه رسیده آندوسپرمدار دارند بیشتر است.

گزینۀ ( :)2درست است.

نکته رشد دانه تکلپهایها همواره عمودی با ریشه و ساقه رویانی میباشد ولی در دولپهایها رشد ساقه ابتدا با خمیدگی میباشد و سپس اگر رشد ساقه رویانی زیاد باشد،
ساقه رویانی آن عمودی میشود (تکلپهایها تعداد لپه کمتری از دانههای دولپهای و فاقد آندوسپرم دارند).
گزینۀ ( )3و ( :)4نادرست است.

نکته

رشد پسین و کامبیوم مخصوص گیاهان دولپهای درختی چوبی میباشد که دانه آنها فاقد آندوسپرم است و یاخته ذخیرهدار آنها در همان لپهها قرار دارند.

 21 188 Bوقت�ی دان�های واج�د آندوس�پرم ی�ا یاخت�ۀ تریپلوئید ف�راوان باش�د ،اندوخت�ۀ غذای�ی در همی�ن یاختهها ذخیره ش�ده اس�ت نه یاخت�ۀ دیپلوئی�د دیگری!
(نادرس�تی گزینۀ ( )1و ( .))3از طرفی وقتی دانۀ گیاه گلدار مثل لوبیا ،فاقد آندوس�پرم فراوان باش�د و فقط باقیمانده و تحلیلرفتهای از آن وجود داش�ته باش�د ،اندوختۀ
غذایی در لپههای آن ذخیره شده است .لپهها بخشی دوالد از رویان هستند که از میتوز تخم اصلی دوالد ایجاد شدهاند (لطفاً دقت کنید که گزینۀ ( )4از بیخ نادرست است
چون احتمال ایجاد تخم اصلی با ژنوتیپ  bbاصالً وجود ندارد).
 31 189 Cفقط مورد (ج) نادرس�ت اس�ت .س�ؤال ترکیبی با دوازدهم اس�ت ولی بسیار زیبا و پرنکته اس�ت .در ابتدا دقت کنید که دانۀ رسیدۀ مورد نظر آندوسپرم 3n
ً
داش�ته اس�ت .پس قطعا لپۀ آن نازک بوده و قطور نمیباش�د .چون اندوختۀ دانه در آندوس�پرم است (نادرس�تی ج) .این دانه میتواند در گیاه ذرت باشد .در این صورت
ذرت از گیاهان  C4در مناطق گرم و خشک است که کربن را دوبار تثبیت کرده و با روزنههای هوایی بسته نیز به فتوسنتز ادامه میدهد (درستی الف) .از طرفی ذرت،
تکلپهای اس�ت و رویش دانه و لپۀ زیرزمینی دارد (درس�تی ب) .در زیس�ت دوازدهم میخوانیم که رنگ دانه در نوعی ذرت دارای سه جایگاه ژن است و هر دو ذرتی که
تعداد الل ابرز برابر دارند ،فنوتیپ یکس�انی را بروز میدهند .تخم اصلی این گیاه  AaBbDdو دارای س�ه الل بارز ( B ،Aو  )Dمیباش�د که در این صفت همانند گیاه
 aaBBDdدارای سه الل بارز ( B ،Dو  )Bبوده و فنوتیپ یکسان میباشد (این سؤال را برای کنکور به یاد داشته باشید!).

 41 190 Bدر این س�ؤال ابتدا به داش�تن دانه دقت کنید و به راحتی گزینۀ ( )1و ( )3یعنی خزه و س�رخس را که گیاه بیدانه هس�تند را کنار بگذارید .سپس دقت کنید
که تعداد مجموعه کروموزوم بس�تگی به این دارد که یاخته  3nدار یا  2nدار یا  nدار داش�ته باش�یم .چون ذرت دانه آندوسپرمدار  3nمیباشد پس تعداد مجموعه و
الل (دستورالعمل ژن) بیشتری در خود ذخیره دارد.
 11 191 Aش�کل ،کیس�ۀ رویانی نهاندانه را نش�ان میدهد که دارای یاختۀ جنس�ی نر ( Bکه ژنهای مش��ابه گردۀ نارس دارد) و تخمزا ( )bبوده اس�ت چون در
آندوس�پرم  3nکه ژنوتیپ  Bbbدارد ،اللی که با بقیه متفاوت اس�ت ( )Bمربوط به یاختۀ جنس�ی نر بوده اس�ت .همانطور که میدانید گردۀ رسیدۀ نهاندانگان دو یاخته
مربوط به والد نر دارد (یکی در رویشی ( )Bو یکی در زایشی ( .)! )Bدر مورد قسمت دوم سؤال دقت کنید که اطراف کیسۀ رویانی لقاح یافته ،یاختههای خورش دوالد
ً
وال�د م�اده وج�ود دارد که حتما باید الل  bموجود در تخمزا را دارا باش�ند ،پس امکان ندارد  BBباش�د (گزینۀ ( )1مثل این اس��ت که م��ادری با ژنهای ،BB
فرزندی دارای ژن  bبه دنیا آورده باشد که غیرممکن است).

 31 192 Bچون ذرت گیاهی تکلپه اس�ت ،پس دانه آن آندوس�پرمدار با یاختههای  3nاندوختهدار اس�ت (نادرستی گزینۀ ( )2که  2nنشان داده است) .در این سؤال
دو صفت وجود دارد و ایجاد یاخته  ، 3nبا لقاح اس�پرم  nبا یاختۀ دوهس�تهای (با ژنهای مش��ابه) صورت میگیرد .در صورتی که آندوسپرم  MNNAAaباشد،
اسپرم  Maو تخمزا  NAبوده است.
ً
گزینۀ ( :)1در این فرمول ژنتیکی ،گرده و اسپرم حتما ژنهای  NAرا داشتهاند ولی دقت کنید که گردۀ رسیده حاوی یاختۀ رویشی و زایشی است (نه گردۀ
ً
نارس!) | .گزینۀ ( :)2آندوسپرم ذرت باید  3nباشد | .گزینۀ ( :)4تخمزای این آندوسپرم ،قطعا ژنهای  Mو  aداشته است.
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ً
 31 193 Bدیگه قطعا یاد گرفتهاید که در آندوسپرم  ، 3nآن ژنهایی که با بقیه متفاوتند ،مربوط به ژنهای اسرپم بوده است که در این سؤال  abمیشود .پس یاخته
دوالد مولد گرده نارس که مربوط به کیسه گرده است باید این اللها را داشته باشد .در گزینههای ( )2و ( )3که صفت  AAدارند ،نمیتوان ژن  aاز آن استخراج کرد
(پس یا گزینۀ ( )2و یا گزینۀ ( )3جواب هستند) .در مورد قسمت دوم سؤال دقت کنید که همه هستههای کیسه رویانی ،فرمول ژنتیکی یاختۀ جنسی ماده را دارند .برای
به دس�ت آوردن ژنوتیپ هر هس�تۀ کیس�ۀ رویانی اولیه ،باید از هر دو الل (ژن) یاخته دوهس�تهای یعنی از  AABBیکی را باید حس�اب کنیم پس ژنهای هر هسته
کیسه رویاین به صورت  ABبوده است.
 11 194 Aفقط مورد (الف) صحیح میباش�د .چون خودلقاحی بین  AaBB× AaBBبوده اس�ت که نباید اللهای  bداش�ته باش�یم پس موارد (ب) و (د) نادرس�ت
ً
هستند .مورد (ج) نیز غلط است چون پوستۀ دانه همواره باید فرمول ژنتیکی والد ماده را به صورت  AaBBداشته باشد ولی مورد (الف) کامال صحیح است چون بافت
ً
خورش ،ژنوتیپ دیپلوئید از والد ماده را دارد و قطعا  AaBBخواهد بود.
 21 195 Bچون پرتقال درختی با رش�د پس�ین دارد پس دولپهای بوده اس�ت .از طرفی در متن س�ؤال هم گفته ش�ده رش�د آن مانند لوبیا است ،پس رشد دانه و لپههای
روزمینی دارد .در این گیاه ،گردههای نارس زیاد درون کیس�ههای گرده و تخمکهایی درون تخمدان ایجاد میش�ود .به علت تقس�یم میوز درون کیسۀ گرده و بافتهای
خورش هر تخمک ،در یاختههای حاصل از میوز مثل گردۀ نارس یا کیسۀ رویانی میتوان چهار نوع مختلف  aW ،AW ،ARو  aRمشاهده کرد.
گزینۀ ( :)1گردۀ نارس حاصل میوز است و چهار حالت میتواند داشته باشد | .گزینۀ ( :)3یک کیسۀ رویانی حاصل میتوز بوده و تعدادی هستۀ مشابه هم دارد| .
گزینۀ ( :)4خورش همواره در هر تخمک ژنوتیپ دوالد از والد ماده به صورت  AaRWدارد.
31 196 C

نکته

اگر در دانۀ رسیده ،یاختۀ اندوختهدار 2n ،باشد

نکته

در این سؤال اندوختۀ  3nنمیتواند  BBbباشد ،چون در این صورت اسپرم ،الل  bداشته است که در والد نر این الل دیده نمیشود (نادرستی گزینۀ (.))2

یعنی دانه دو لپۀ قطور پر از اندوختۀ غذایی داشته است (نادرستی گزینۀ (.))1

اگر اندوختۀ دانه به صورت دیپلوئید و  aaBbddباشد ،با توجه به والد نر که الل  bندارد ،پس اسپرم  aBdو تخمزا  abdبوده است .در این صورت یاختۀ دوهستهای
نیز به صورت  aabbddدر لقاح مضاعف و ایجاد تخم ضمیمه شرکت کرده است (درستی گزینۀ (.))3

نکته

اگر در دانۀ رسیده ،یاختۀ اندوختهدار 3n ،باشد

یعنی دانه غالت بوده و یک لپۀ نازک فقط برای انتقال غذا به رویان داشته است (نادرستی گزینۀ (.))4

 41 197 Bاین یک تست هوش است! در اندوختۀ  ،aaaBBbDDDاسپرم  abDو تخمزا  aBDبوده است که گل ماده فاقد الل  bمیباشد .پس این اندوخته تشکیل
نمیش�ود .در مورد قس�مت دوم نیز علم ش�ما مهم است چون یاختۀ جنسی ایجاد شده در خامۀ همان اسپرم است که میتواند  aBDباشد و مثل گزینۀ ( )2نمیتواند ژن
 Aداشته باشد چون والد نر فاقد این ژن میباشد.
 41 198 Aابت�دا دق�ت کنید که پوس�تۀ دانه همواره ژنوتیپ مادر را دارد و  Aaمیباش�د (پس گزینۀ (َ )2پر!) .از طرفی تخ�م اصلی در این لقاح میتواند  AAیا Aa
ً
باش�د .اگر تخم اصلی را  AAدر نظر بگیریم ،تخم ضمیمه قطعا باید  AAAباش�د (نادرس�تی گزینۀ ( ))3و اگر تخم اصلی  Aaباشد ،تخم ضمیمه با توجه به نبودن الل a
ً
در والد نر ،باید  Aaaباشد چون قطعا تخمزا  aبوده و یاختۀ دوهستهای نیز  aaدر لقاح شرکت کرده است.
در نتیجه از این آمیزش چهار نوع اندوخته  3nو دو نوع یاخته دوهستهای ( AAیا  )aaایجاد میشود.
 31 199 Cاین سؤال دو قسمت دارد:

AaaBBbMMN :³oPw»kºA

قس�مت اول :پوس�ته دانه فرمول ژنتیکی  2nاز گیاه ماده را دارد .از این آندوس�پرم ) ( AaaBBbMMNفقط میتوانیم متوجه ش�ویم که یاختههای جنس�ی نر و ماده
ً
ایجادکنن�ده آن ب�ه ترتی�ب  AbNو  aBMبودهان�د .پس پوس�ته که فقط ژنه�ای مادر را دارد باید قطعا ژنهای یاختۀ جنس�ی ماده یعنی  aBMرا داش�ته باش�د که در
گزینۀ ( )2ژن  Mو در گزینۀ ( )3ژن  aدیده نمیشود (پس جواب تا اینجای اکر یا گزینۀ ( )2است و یا گزینۀ (.))3
قس�مت دوم :یاختۀ باقیمانده از میوز پارانش�یم خورش را خواس�ته است .در این صورت چون این یاخته طی چند نسل میتوز،هر هسته کیسۀ رویانی را تولید کرده است،
پس ژنوتیپ تخمزا که یکی از هس�تههای آن اس�ت همانند آن باید باش�د .در نتیجه یاختۀ مورد نظر ژنوتیپ  aBMرا دارد (حتماً به راحتی میتوانید ژنهای تخمزا را
از این آندوسپرم به دست بیاورید).
 22 200 Aلوبیا ،دانهای دولپه و ذرت دانۀ تکلپه دارد .در هر دو دانه ،پوس�ته دانه و تخمک و قس�متهای ماده ،ژنوتیپ یکس�ان والد ماده ( )AaBbرا دارند ولی
دقت کنید که یاخته اندوختهدار در دانه دولپهایها (نخود و لوبیا) به صورت لپههای  2nولی در تکلپهایها (گندم و ذرت) به صورت  3nیعنی آندوسپرم میباشد
که هیچگاه نمیتوانند به دلیل تفاوت عدد کروموزومی ،ژنوتیپ یکسان داشته باشند.
ً
گزینۀ ( :)1یاخت�ۀ دوهس�تهای آنه�ا میتوان�د در ه�ر دو مثلا  AABBباش�د | .گزینۀ ( :)3پوس�تۀ دان�ۀ آنه�ا همواره مش�ابه ژنوتیپ والد ماده اس�ت| .
گزینۀ ( :)4میتوانند برگ رویانی یا لپۀ یکسانی به صورت  Aabbداشته باشند.
 22 201 Bیاخته مولد گرده نارس باید  2nباش�د ،پس گزینۀ ( )3نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که چون در سؤال انجام میوز را طبیعی و بدون اشکال دانسته است پس
باید ژنهای روی یک کروموزوم با هم وارد یک یاخت ه ش�وند یعنی  aبا  Bو  mبا  Nروی یک کروموزوم باش�ند (نادرس�تی گزینۀ ( )4و درس�تی گزینۀ ( .))2در آخر دقت
کنید که در گزینۀ ( B ،)1نباید در کروموزوم همتا روبهروی  aباشد چون اللهای یک صفت نیستند.
 32 202 Bدر این تس�ت باید اس�پرمها را  Rیا  Wدر نظر بگیرید ولی تخمزا همواره  Wو یاختۀ دوهس�تهای نیز فقط  WWمیباش�د .دقت کنید که دو اسپرمی که لقاح
مضاعف انجام میدهند یا هر دو  Rهستند که در لقاح با کیسۀ رویانی Wدار ،تخم اصلی (رویان) صورتی  RWو آندوسپرم  RWWایجاد میکند (درستی گزینۀ ())3
و یا باید رویان سفید  WWهمراه با آندوسپرم  WWWایجاد کند.

جمعبندی
B

نکته

 31 1موارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست هستند.

دقت کنید که اس�م و ویژگی خاص در گیاهان آش�نا! در کنکور ش�ما را گول نزند و با دقت کامل ،س�ؤال را بخوانید!! در این س�ؤال تکثیر زاییش مدنظر بوده اس�ت که
در م�ورد نهاندان�گان فق�ط با دانه ،گل و می��وه صورت میگیرد .امیدوارم اگر عبارات (ال��ف) و (د) را انتخاب کرده بودید از این به بعد س��ؤاالت را با دقت زیاد بخوانید!!
(پیاز ِ نرگس و ساقه رونده توتفرنگی برای تکثیر رویشی میباشد نه زایشی!).

نکته

دانه در تولیدمثل رویشی از رویش تخمک ایجاد میشود و برخالف ریشه ،،ساقه و برگ فاقد سه سامانۀ پوششی ،زمینهای و آوندی میباشد (درستی ب).

 32 2 Aخزهها و سرخسها فاقد دانه هستند که یاختۀ جنسی نر یا اسپرم متحرک دارند و برای لقاح به آب سطحی محتاجند.
گزینۀ ( :)1بازدانگان یاختۀ جنس�ی متحرک و گل ندارند | .گزینۀ ( :)2خزهها آوند ندارند و فاقد ریش�ه برای ایجاد قارچ ریش�های هستند | .گزینۀ ( :)4یاختۀ
همراه ویژۀ نهاندانگان است ولی خزه نه یاختۀ همراه دارد و نه آوند.
 33 3ساقههای تخصصیافته تکثیر رویشی به چهار صورت زمینساقه ،غده ،پیاز و ساقه رونده میباشد.

C

گزینۀ ( :)1نادرست است .زمینساقه و ساقه رونده ،رشد افقی به ترتیب در زیر و روی خاک دارند ولی تولید پایههای جدید در زمینساقه از محل جوانۂ انهتایی

و در س�اقه رونده ،از محل گرهها میباش�د | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت است .پیاز ،س��اقه زیرزمیینِ کواته تکمهمانند دارد و با غده متورم پراندوخته که در سیبزمینی دیده میشود
متفاوت است | .گزینۀ ( :)3درست است .ساقه غدهای زیرزمینی متورم و پر از اندوخته غذایی آمیلوپالستی میباشد که هر جوانه روی غده آن میتواند به یک گیاه تبدیل شود.
گزینۀ ( :)4نادرست است.

نکته

رشد زیرزمیین در ساقهها به صورت زمینساقه ،غده و پیاز دیده میشود که در هرکدام در محل جوانهها و گرهها گیاهان جدید ایجاد میشوند نه یک گیاه!
 14 4موارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند.

B

الف) نادرست است .از فن کشتبافت برای تولید گیاهان با ویژگیهای مطلوب و تولید انبوه آنها در آزمایشگاه استفاده میشود(نه در زمینهای کشاورزی!) |

ً
کامال س�ترون یعنی عاری از میکروب و دارای مواد مورد نیاز رشد گیاه انجام میشود | .ج) نادرست است .در
ب) نادرس�ت اس�ت .همه مراحل فن کش�تبافت در محیط
این فن از یاختهها یا بافتهای مریسمتی یا اپرانشیم جوان که قادر به میتوز میباشند استفاده میشود ولی یاختههای اسکلرانشیمی و کالنشیمی در سامانه بافت زمینهای،
میتوز ندارند | .د) درس�ت اس�ت .در ش�رایط مناس�ب و با رشد و تقس�یم میتوز یاختههایی همش��کل به انم کال و س��پس ابفتها یا تودهای تمایز یافته با ژنهای یکسان و
یاختههای همشکل و یکسان ایجاد میشود.

45 5

B

ً
نکته
گلی که سه حلقهای و بدون برچه (بدون قسمت تولیدمثلی ماده) میباشد ،قطعا دارای کاسبرگ ،گلبرگ و پرچم میباشد .بساک این گل ،حاوی کیسههای گرده و
یاختههای میوز دهنده برای تولید گرده انرس میباشد .این یاختهها در تقسیم میوز ،قدرت انجام کراسینگاوور ،نوترکیبی ،تشکیل تتراد و جدا کردن کروموزوم همتا دارند.
گزینۀ ( :)1نادرست است .گل دارای مادگی میتواند یک یا چندبرچهای باشد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .گل سه حلقهای تکجنسی ،دارای کاسبرگ ،گلبرگ
و پرچم یا مادگی میباشد که در این صورت یا بساک و میله و یا برچه و کالله و خامه و تخمدان میباشد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .گلی که دو حلقهای و دوجنسی است
ً
فاقد کاسبرگ و گلبرگ است و دارای هر دو قسمت زایشی پرچم و مادگی میباشد و معموال گردهافشانی آنها با ابد یا آب صورت میگیرد.
 36 6 Bبخش تولیدمثلی مادۀ گل ،مادگی میباش�د که در تخمدان آن ،تخمکها تش�کیل میش�وند .با توجه به
شکل کتاب در گل آلبالو ،تخمدان هر برچۀ آن در زیر پرچمها در نهنج قرار گرفته است.
گزینۀ ( :)1میوز در تخمدان ولی پذیرش دانۀ گرده در کالله صورت میگیرد | .گزینۀ ( )2و ( :)4اسپرم در
لولۀ گرده ایجاد شده در کالله و خامه به وجود میآید ولی لولۀ گرده بخشی از تولیدمثل ماده نمیباشد.
C

نکته

47 7
ً
یاختههای جنسی دارای وسیله حرکتی ،ویژه گیاهان بیدانه میباشد(خزه و سرخس)پس این گیاهان اصال دانه ندارند.

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .گی�اه دولپهای در نهاندان�گان میتواند دو نوع یاخته آون�د چوبی تراکئیدی و
عنصر آوندی داش�ته باشد و همچنین اگر رشد پس�ین داشته باشند میتوانند دو نوع کامبیوم آوندساز و چوبپنبهساز
داش�ته باش�ند | .گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .دانه رس�یده فاقد آندوس�پرم (اندوخته) مخصوص هناندانگان دولپهای
میباش�د که در بیش�تر از آنها مانند لوبیا رش�د ساقه رویانی زیاد است و لپهها از خاک با رویش روزمینی خارج میشوند | .گزینۀ ( :)3درست است .پریدرم و رشد پسین
ویژه درختان دولپهای است و همانطور که میدانید در دولپهایها ،دانه رسیده فاقد آندوسپرم است و فقط یاختههای  2nیعنی پوسته و لپههای قطور و رویان دارند.

 38 8 Cدر ش�کل م�ورد نظ�ر (ال�ف) گردههای ن�ارس حاصل می�وز (ج)
میباشد و (ب) گردههای رسیده حاصل از میتوز (د) میباشند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .تقس�یم می�وز برخلاف میت�وز ،ب�ا
آرایشه�ای تت�رادی مختلف س�بب تن�وع در یاختهه�ا میش�ود | .گزینۀ (:)2
نادرس�ت اس�ت .دیواره داخل�ی و خارجی در گردههای رس��یده وج�ود دارد| .
گزینۀ ( :)3درست است .هر گردۀ نارس و رسیده میتواند در نهایت دو اسپرم
یکس��ان در یک لولۀ گرده ایجاد کند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت است .تغییرات در
دیواره یاخته مخصوص تبدیل گردۀ نارس به رسیده و ضمن تقسیم میتوز (د) میباشد.

247

ناگنادناهن لثمدیلوت
248

 39 9عبارات (الف)( ،ب) و (ج) نادرست میباشند (برو جدول زیر رو تحلیل کن).

C

متشه لصف

مجموعه

گردۀ نارس

گردۀ رسیده

تخم اصلی

تخم ضمیمه

کیسۀ رویانی لقاح نکرده

کیسۀ گرده لقاح کرده

تعداد مجموعه

1

2

2

3

8

10

انواع مجموعه

1

1

2

2

1

2

 41 10 Bفقط مورد (د) صحیح میباش�د .واژه تخمک تا وقتی گفته میش�ود که لقاحی صورت نگرفته ابش��د .تخمک دارای دو پوس�ته ،خورش و کیسه رویانی لقاح نکرده
اس�ت ول�ی واژه دان��ه پس از لقاح مضاع�ف (دوتایی) نهاندانگان و ایجاد تغییرات پوس��ته گفته میش�ود که حاوی یاختههای ( 2nلپه و روی��ان) و یاختههای 3n
(آندوسپرم) میشود که دور آنها خورشهای  2nو دو پوستۀ تخمک  2nقرار گرفته است (در ضمن میدانید که الله تکلپهای و آندوسپرمدار است).
خورش و پوسته ،دو بخشی هستند که در تخمک و دانه مشترک میباشند.
 21 11 Cنارگیل گیاهی نهاندانه تکلپه میباشد که هم آندوسرپم مایع بدون تقسیم سیتوپالمس و هم جامد گوشیت خورایک هرماه تقسیم سیتوپالمس دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .یاخته زایشی دانه گرده با میتوز سبب ایجاد یاختههای جنسی نر میشود ولی جدا شدن کروموزوم همتا ویژه آنافاز  1میوز است نه
میتوز!! | گزینۀ ( :)2درست است .تخم اصلی در گیاهان قدرت انجام میتوز دارد که بعد از آنافاز و جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،دو یاختۀ دیپلوئید با اندازۀ سیتوپالسم
متفاوت ایجاد میکند | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .بالفاصله بعد از آنافاز میوز  1که کروموزومهای همتا از هم جدا میش�وند ،مرحله تلوفاز  1میباش�د که محصول آن
دو یاخته هاپلوئید مضاعف میباش�ند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .یاخته مولد کیس�ه رویانی با میتوز و جدا شدن کروماتیدهای خواهری ،به یاختههای هاپلوئید با عدد
کروموزومی  nو تککروماتیدی تبدیل میشود.
31 12 C

نکته دانه رسیده نهاندانگان دولپهای فقط یاختههای  2nدارد (پوسته ،لپه و رویان) ولی پوسته فرمول ژنتیکی مادر و لپه و رویان فرمول تخم  2nحاصل از لقاح اسپرم
و تخمزا را دارد که میتواند با پوسته متفاوت باشد.
گزینۀ ( :)1درست است .آلبالو برخالف کدو ،یک گیاه با گلهای دوجنسی است که در یک گل هر دو بخش نر و ماده وجود دارد | .گزینۀ ( :)2درست است.
کیسه گرده و تخمک جوان معادل هم میباشند چون در آنها ضمن میوز تشکیل تتراد(جفت شدن طولی کروموزومهای همتا)صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)4درست است.
اگر به شکل کتاب در مورد یاختههای حاصل از میوز خورش دقت کنید ،متوجه میشوید که یاخته باقیمانده از سه یاخته دیگر حجیمتر میباشد و همینطور در دانه گرده
آنها یاخته رویش�ی از زایش�ی حجیمتر اس�ت .دقت کنید که اولین میتوز یاخته تخم اصلی نهاندانگان نیز میتوز با تقس��یم س��یتوپالمس انمساوی دارد که یاخته کوچکتر
خاستگاه گیاه اصلی میشود.
 11 13 Bمنظور صورت سؤال تخمک جوان است که فقط مورد (د) دربارۀ آن صحیح است چون هر تخمک پس از لقاح به یک دانه تبدیل میشود.

نکته

یکی از یاختههای خورش درون تخمک ،با میوز س�بب ایجاد یک یاخته مولد کیس�ه رویانی (چون س��ه تای دیگر میمیرند) میشود ولی تخمک جوان هنوز کیسۀ
رویانی ندارد (نادرستی الف و ج) .عبارت (ب) در مورد دانۀ گرده صحیح است.

31 14 A

نکته

دو س�ر رویان دانه حاوی مریس�تمهای نخس�تین ایجادکننده س�اقه و ریشه هس�تند .آندوس�پرم دانه نیز بافت اپرانش��یمی دارد .این دو بافت در داشتن دیواره انزک

غیرچویب و تواانیی تقسیم شدن به هم شبیه میباشند ولی هسته درشت مرکزی و به هم فشرده بودن از ویژگیهای بافت مریستمی است.

 11 15 Cموارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که پیکر گردهافش�انها در هنگام تغذیه از گلها به دانههای گرده آغشته میشود نه به دانههای گیاه!! (چون دانهها در
میوهها نهان هس��تند) | .ب) نادرس�ت اس�ت .شهد گلها نیز عالوه بر رنگ درخشان و بوی قوی در جلب توجه گردهافشانها مؤثر است | .ج) درست است .زنبورهای
عس�ل عالئم نوری گلها را که فقط در نور فرابنفش دیده میش�ود ،تش�خیص میدهند | .د) درست اس�ت .گیاهان دارای گلهای ناکامل که با باد گردهافشانی میکنند،
تعداد فراوانی از این گلهای کوچک را تشکیل میدهند که فاقد کاسبرگ و گلبرگ با رنگ درخشان و بوی قوی هستند.
41 16 C

نکته

در دان�ه نهاندان�گان ،پوس�ته هر دو ژن خود را از والد ماده گرفته اس�ت و تخم ضمیمه  3nنیز دو کروموزوم خود را از والد م�اده و یک کروموزوم را از والد نر گرفته
ً
اس�ت .پس منظور س�ؤال این دو قس�مت (پوسته و آندوسپرم) میباشد چون قس�مت دیگر دانه ،رویان است که دیپلوئید بوده و از هر والد یک کروموزوم میگیرد .حتما
به یاد دارید که فقط رویان در دو انتهای خود دارای مریستم نخستین نوک ساقه و ریشه میباشد (علت درستی گزینۀ (.))4
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .فق�ط پوس�ته دان�ه از تغیی�ر پوس�ته تخم�ک حاص�ل میش�ود و ای�ن نکت�ه در م�ورد آندوس�پرم  3nص�ادق نیس�ت| .

گزینۀ ( :)2نادرست است .فقط آندوسپرم ذخیره غذایی دارد و هنگام رشد رویان به مصرف میرسد و پوسته دانه این ویژگی را ندارد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .کیسه
ً
گرده یاختههای  2nدارد که مربوط به والد نر میباشد ولی پوستۀ دانه کامال حاوی ژنهای مادر است .آندوسپرم میتواند کروموزومهایی شبیه کیسۀ گرده داشته باشد
ولی صورت سؤال قید «هر» دارد که گزینۀ ( )3را نادرست میکند.

 21 17 Cفقط مورد (ب) نادرست میباشد.
گیاهان دولپهای در ساقۀ خود ،دستجات آوندی روی یک دایره دارند که برخی از آنها مثل انواع درختی آنها کامبیوم دارند.
الف) درست است .دانه اولیه هر نهاندانهای حاوی یاختههای  3nاندوختهای به نام آندوسپرم میباشد که تا قبل از رسیده شدن دانه ،در همه دانهها قابلیت
غذارس�انی به س�ایر یاختهها را دارد .در دولپهای پس از اینکه دانه رس�یده میش�ود ،اندوخته  3nآن در یاختههای  2nلپه ذخیره میش�ود و فاقد آندوس�پرم میشوند| .
ب) نادرس�ت اس�ت .گیاهان دولپه که علفی هستند ولی کامبیوم مخصوص درختان دولپهای چندساله است | .ج) درست است .در گیاهان ،کاروتنوئیدها و آنتوسیانینها
ترکیبات رنگی هس�تند که به ترتیب در رنگدیس�هها و واکوئولها قرار دارند .در زیس�ت دوازدهم میخوانید که از بین آنها کاروتنوئیدها در راکیزه ،مانع اثر رادیکال آزاد
میشوند | .د) درست است .رویان دانه رسیده نهاندانگان حاوی لپه (برگ رویانی) ،ریشه و ساقه رویانی میباشد.

 41 18 Bوقتی آندوسپرم یا یاخته  3nدانه به صورت  AAaBbbباشد ،یعنی یاختۀ جنسی نر  aBبوده است .پس یاخته زایشی تولیدکننده آن نیز به صورت aB
بوده است چون با میتوز این یاختۀ جنسی را ایجاد کرده است.
گزینۀ ( :)1درست است .هرگاه در یاخته  3nاز هر دو ژن یکسان یک صفت ،یکی را حذف کنید ،باقیماندهها ژنوتیپ رویان  2nمیباشند | .گزینۀ ( :)2درست است.
ً
یاخت�ۀ جنس�ی ن�ر در ای�ن س�ؤال قطع�ا به صورت  aBبوده اس�ت پ�س یاخت�ه  2nتولیدکنن�ده آن باید هرچه ک�ه باش�د ،بتواند ای�ن دو ژن  aو  Bرا در خود داش�ته باش�د
ً
(مثالً ( ) AaBBیاخته دوهس��تهای  AAbbبوده و یاختۀ جنس��ی نر  aBبوده اس��ت) | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .یاختۀ جنسی ماده این س�ؤال حتما دارای ژنهای  Aو b
بوده است که یاخته دوهستهای به صورت  AAbbدرآمده است ،در نتیجه مادگی یا والد ماده نیز باید بتواند ژنهای  Aو  bرا داشته باشد ،پس میتواند  AaBbباشد.
31 19 C
در دانۀ اولیۀ نهاندانگان سه بخش وجود دارد

پوس�ته  2nاز والد ماده
 2nاز لقاح تخمزا و یکی از یاختههای جنسی نر
رویان
 3nاز لقاح یاختۀ دوهستهای و یاختههای جنسی نر دیگر
آندوسپرم

گزینۀ ( :)1نادرست است .اگر آندوسپرم  AaaBBbRRWWباشد ،یاختۀ  2nبه صورت رویان  AaBbRWو پوسته  aaBbRWمیتواند داشته باشد| .

گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .آندوس�پرم نمیتواند  Bbbباش�د چون در این صورت والد نر  Bرا داده اس�ت که امکان ندارد | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت .اگر آندوس�پرم
 AaabbbRRWباشد ،واجد دو نوع یاختۀ دیپلوئیدی رویان  AabbRWو پوستۀ  aaBbRWمیتواند باشد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .اگر اندوخته AaaBBbRRW
باشد ،میتواند رویان  AaBbRWو پوستۀ  aaBbRWداشته باشد.
 12 20 Bش�لغم گیاهی دوس�اله علفی است که ریش��ه آن مانند ریشه اغلب گیاهان ،قادر به فتوسنتز و جذب نور برای ساخت مواد آلی نمیباشد ولی این ریشه در سال
اول مواد ساخته شده گیاه را ذخیره کرده تا در سال دوم با آزاد کردن آنها سبب گلدهی گیاه شود.
گزینۀ ( :)2نادرست است .گندم و خیار که گیاه یکسالهاند و در یک سال فقط همانند سال دوم زندگی شلغم که دوساله است میتوانند رشد رویشی و زایشی داشته
باشند( .منظور سؤال سال اول زندگی نیست بلکه در یک سال لکی از رشد گیاه میباشد | ).گزینۀ ( :)3نادرست است .برخی بازدانگان و تکلپهایهای درختی تا چند قرن
زندگی دارند ولی رشد پسین برحسب کتاب شما! فقط در دولپهایهای درختی وجود دارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .برخی گیاهان چندساله ،فقط یکبار در زندگی گل میدهند.

برگزیدۀ سؤاالت قلمچی
 21 1 Aدر ساختار هر یک از گلهای دیپلوئید ،یاختۀ دیپلوئید مشاهده میگردد.
گزینۀ ( :)1هر دو بخش در هر گل کامل قابل رؤیت میباشند | .گزینۀ ( :)3میوۀ حقیقی از رشد تخمدان و میوۀ کاذب از قسمتهای دیگر گل حاصل میشود،
پس هر دو ممکن است در تشکیل میوه نقش داشته باشند | .گزینۀ ( :)4دیوارۀ خارجی دانۀ گرده ،فقط با کالله تماس دارد.
 42 2 Bمیوهای که از رشد تخمدان ایجاد شده باشد ،میوۀ حقیقی است.
گزینههای ( )1و ( :)3در گروه�ی از گیاه�ان ب�دون دان�ه لقاح بین تخمزا و اس�پرم صورت نمیگیرد و رویان و دانهای هم تش�کیل نمیگردد ،در گروهی دیگر
از گیاهان رویان قبل از تکمیل مراحل رش�د و نمو خود از بین میرود و دانههای نارس�ی تش�کیل میش�ود که ریزند و پوس�تی نازک دارند | .گزینۀ ( :)2اگر در تش�کیل میوه
قسمتهایی از گل (بهجز تخمدان) نقش داشته باشند ،میوۀ کاذب محسوب میشود .بهطور مثال در گیاه سیب ،میوه حاصل رشد نهنج است ،در حالی که نهنج جزء
چهار حلقۀ گل محسوب نمیشود.
 43 3 Bجذب آب برای شکافته شدن پوستۀ دانه و رسیدن اکسیژن به رویان دانه جهت رشد الزامی میباشد.
گزینۀ ( :)1دانۀ ذرت برخالف دانۀ لوبیا ،تنها از یک لپه برخوردار میباش�د | .گزینۀ ( :)2ریش�ۀ رویانی بهطور مس�تقیم به پایهای متصل میباش�د که موجب
ایجاد ارتباط میان گیاه مادر و رویان میشود | .گزینۀ ( :)3در دانۀ ذرت نیز همانند دانۀ لوبیا ،یاختههای تریپلوئیدی در مجاورت پوستۀ دانه قرار گرفتهاند.
 44 4 Cشمارههای  1تا  3به ترتیب نشان دهندۀ یاختۀ دوهستهای ،تخمزا و پوستۀ تخمک میباشد .پس از لقاح ،پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل میشود.
گزینۀ ( :)1دروندانه از تقسیمات متوالی تخم ضمیمه تشکیل میشود نه یاختۀ دوهستهای! | گزینۀ ( :)2یاختۀ دوهستهای پس از لقاح ،یاختۀ تخم ضمیمه را به وجود
میآورد .تخم ضمیمه با تقسیمهای متوالی بافتی به نام دروندانه را به وجود میآورد .این بافت از یاختههای پارانشیمی ساخته شده است و ذخیرهای برای رشد رویان در دانۀ تازه
تشکیل شده است | .گزینۀ ( :)3یاختۀ جنسی نر در گیاهان گلدار فاقد وسیلۀ حرکتی (تاژک) است .به همین دلیل در این گیاهان ساختاری به نام لولۀ گرده تشکیل میشود.
 35 5 Cیک�ی از یاختهه�ای بافت خورش ،با انجام تقس�یم میوز ،چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد میکند .از این  4یاخته فق�ط یکی از آنها (بزرگترین آنها) باقی
میماند و تقس�یم میتوز انجام میدهد (نادرس�تی گزینههای ( )2( ،)1و ( .))4یاختۀ زایش�ی با انجام تقس�یم میتوز (نه میوز!) ،یاختههای جنسی نر را در نهاندانگان ایجاد
میکند و هیچیک از یاختههای حاصل از میوز پارانش�یم خورش توانایی انجام تقس�یم میوز را ندارند و چون س�اختارهای چهارکروماتیدی در تقس�یم میوز  1قابل مشاهده
است ،بنابراین در هیچیک از این یاختهها ،ساختار چهارکروماتیدی مشاهده نمیشود (درستی گزینۀ (.))3
 46 6 Cمطابق ش�کل مقابل در ریشۀ گیاهان دولپه
فاقد رش�د پس�ین ،قطورترین آوندهای چوبی نسبت به
آوندهای چوبی نازکتر ،از الیۀ ریشهزا دورتر هستند.
گزینۀ ( :)1طب�ق زیستشناس�ی ده�م،
آلکالوئیدها در دف�اع از گیاهان در برابر گیاهخواران نقش
دارند | .گزینۀ ( :)2در پی عملکرد کامبیوم چوبپنبهساز،
باف�ت چوبپنب�ه س�اخته میش�ود ک�ه طب�ق کت�اب
زیستشناسی دهم ،چوبپنبه مانع ورود عوامل بیماریزا
به گیاه میشود | .گزینۀ ( :)3مولکولهای آندوسپرم دانه،
مولکولهای نشاسته را در آمیلوپالست ذخیره میکنند.
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 17 7 Cیاختههای  3n ،2nو بیشتر از آن ،دارای فامتن همتا هستند ولی یاختۀ تکالد ( )nفاقد فامتن همتا است .در دانۀ رسیدۀ لوبیا ،پوشش دانه  ،2nرویان 2n
و اندوختۀ دانه (لپه)  2nهستند در حالی که در لولۀ گرده ،دو یاختۀ جنسی نر تکالد وجود دارد که فاقد فامتن همتا هستند.
گزینۀ ( :)2در کیسۀ گرده ،گردههای نارس فاقد فامتن همتا هستند | .گزینۀ ( :)3دانۀ گردۀ رسیده ،دو یاختۀ تکالد دارد و هر یاخته فاقد فامتن همتا است| .
گزینۀ ( :)4هر دو نوع دانۀ رسیدۀ پیاز و لوبیا ،فاقد یاختۀ تکالد هستند.

متشه لصف

 48 8 Bدانۀ گردۀ رسیده دارای دو یاختۀ رویشی و زایشی میباشد و گردۀ نارس شامل یک یاخته میباشد .هیچکدام از یاختههای دانۀ گردۀ رسیده و نارس نمیتوانند
لقاح انجام دهند.
گزینۀ ( :)1یاختۀ تشکیل دهندۀ گردۀ نارس نوعی یاختۀ دوالد در کیسۀ گرده میباشد .یاختههای دوالد دارای فامتنهای همتا میباشند | .گزینۀ ( :)2گردۀ
نارس با تقس�یم کاس�تمان ایجاد میش�ود و دانۀ گردۀ رسیده با تقسیم رشتمان .در تقسیم کاستمان کاهش عدد فامتنی مشاهده میشود | .گزینۀ ( :)3یاختۀ رویشی درون
دانۀ گردۀ رس�یده تقس�یم نمیشود .یاختۀ زایشی دانۀ گردۀ رسیده و یاختۀ درون دانۀ گردۀ نارس توانایی تقسیم رشتمان را دارند .تقسیم رشتمان در یاختههای پارانشیمی
پیکر گیاه نیز مشاهده میشود.
 49 9 Cمنظور صورت سؤال بافت پارانشیمی است.
الف) دقت کنید در فضای بین روپوست و بافت آوندی ،بافت زمینهای قرار دارد که عالوه بر بافت پارانشیمی ،دارای یاختههای کالنشیمی و اسکلرانشیمی
نیز میباشد | .ب) دقت کنید ممکن است گیاه اولیه  4nباشد که در این صورت عدد کروموزومی آندوسپرم دیگر تریپلوئید نمیباشد .همچنین یاختههای بافت پارانشیمی
ً
در پیکر گیاه میتوانند مثال در یک گیاه دیپلوئید ،دو مجموعۀ کروموزومی داشته باشند | .ج) یاختههای پارانشیمی قدرت تقسیم میتوز دارند ،در نتیجه میتوانند از نقطۀ
وارسی  G2عبور کنند | .د) دقت کنید یاختههای پارانشیمی ،دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند.

 31 10 Aهر گیاه نهاندانۀ چندساله ،در طول حیات خود ،هر سال قابلیت رشد رویشی دارد که در این نوع رشد بافتهای مریستمی نقش مهمی دارند .دقت کنید برخی
از گیاهان ،هر ساله گل ،دانه و میوه (عامل مؤثر در پراکنش دانه) تولید میکنند .همچنین گیاهان چندساله میتوانند علفی باشند و در نتیجه رشد پسین نداشته باشند.

 11 11 Cفقط مورد (د) صحیح است.
الف) دقت کنید ممکن است گل دوجنسی باشد .در گلهای دوجنسی دانههای گردۀ رسیده در درونیترین حلقۀ گل تولید نمیشوند | .ب) گیاهان نهاندانه
دارای عناصر آوندی هس�تند اما دقت کنید برخی گیاهان نهاندانه (مانند موز  )3nتوانایی تولید دانه و رویان ندارند .همچنین دقت کنید که بعد از تش�کیل رویان ،رش�د
آن تا مدتی متوقف میش�ود | .ج) دقت کنید یاختههای کامبیوم آوندس�از در اس�توانۀ آوندی و یاختههای کامبیوم چوبپنبهس�از در ساختار پوست ساقه قرار میگیرند| .
د) در گیاهان دولپه ،ذخیرۀ نهایی دانه لپه است که از تقسیم تخم اصلی ایجاد شده است .در این گیاهان ریشهدار ،ضخامت پوست ریشه از پوست ساقه بیشتر است.
 11 12 Aیکی از زامهها (اسپرمها) با یاختۀ تخمزا و دیگری با یاختۀ دوهستهای لقاح مییابد .دقت کنید که این یاختهها بهطور مستقیم از میوز یاختۀ بافت خورش
ایجاد نشدهاند.
گزینۀ ( :)2ب�ه عن�وان مث�ال ع�دد کروموزوم�ی تخ�م اصل�ی و ضمیم�ه ب�ا ه�م تف�اوت دارد | .گزینۀ ( :)3مطاب�ق ش�کل کتاب درس�ی ،صحیح اس�ت| .
گزینۀ ( :)4دانههای گردۀ نارس تقسیم میتوز انجام میدهند .در نتیجه ممکن است در این دانههای گردۀ نارس در مرحلۀ متافاز میتوز ،کروموزومهایی با حداکثر فشردگی
مشاهده شود.
ً
 41 13 Aمنظور سؤال بافت خورش میباشد ،در پی تقسیمات یکی از یاختههای بافت خورش ،کیسۀ رویانی ایجاد میشود .در واقع هر یاخته الزاما تقسیم میوز انجام نمیدهد.
گزینۀ ( :)1پس از تشکیل تخمزا و یاختۀ دوهستهای ،بافت خورش آنها را احاطه میکند | .گزینۀ ( :)2گیاه آلبالو دارای گل کامل میباشد .ساختارهای ماده
در حلقۀ چهارم آن قابل مشاهده میباشد | .گزینۀ ( :)3یاختههای بافت خورش در شکلگیری پوستۀ دانه نقش ندارند.
 11 14 Cمنظور صورت سؤال گردههای نارس است .فقط عبارت (ج) درست است.
الف) دانۀ گردۀ رس�یده دارای دو دیوارۀ داخلی و خارجی اس�ت | .ب) یاختۀ زایش�ی درون لولۀ گرده ،با تقس�یم میتوز دو یاختۀ جنسی نر تولید میکند | .ج)
هستۀ هر یاختۀ هاپلوئیدی میتوز انجام میدهد و دو هستۀ رویشی و زایشی تولید مینماید | .د) دانۀ گردۀ رسیده دو یاختۀ رویشی و زایشی دارد نه چهار یاخته!
 31 15 Bمنظور س�ؤال گیاهان نهاندانه اس�ت .یکی از یاختههای بافت خورش بزرگ میش�ود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد میکند .از این چهار یاخته،
فقط یکی باقی میماند که با تقسیمهای میتوز متوالی ساختاری به نام کیسۀ رویانی ایجاد میکند .کیسۀ رویانی هفت یاخته دارد .تخمزا و یاختۀ دوهستهای از یاختههای
کیسۀ رویانیاند که در لقاح با یاختههای جنسی نر شرکت میکنند.
گزینههای ( )1و ( :)4کیس�ههای گرده در بس�اک تش�کیل میش�وند و یاختههای دیپلوئیدی دارد .از تقس�یم میوز این یاختهها ،چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد
میشود که در واقع گردههای نارساند .هر یک از این یاختهها با انجام دادن تقسیم میتوز و تغییراتی در دیواره به دانۀ گردۀ رسیده تبدیل میشود .دانۀ گردۀ رسیده یک
دیوارۀ خارجی ،یک دیوارۀ داخلی ،یک یاختۀ رویش�ی و یک یاختۀ زایش�ی دارد | .گزینۀ ( :)2با توجه به ش�کل کتاب درس�ی ،در گیاهان گلدار ،بس�اک ممکن اس�ت چهار
کیسۀ گرده داشته باشد.
 41 16 Bاز تقسیم یاختۀ تخم اصلی ،بخشی ایجاد میشود که در اتصال رویان به گیاه والد نقش دارد.
گزینۀ ( :)1این مورد فقط برای یاختۀ تخم اصلی و ضمیمه صحیح است | .گزینۀ ( :)2اگر گیاه اولیه هگزاپلوئید باشد ،یاختههای کیسۀ رویانی تازه بارور شده
حداقل تریپلوئید میباشد | .گزینۀ ( :)3هیچیک از این یاختهها ،قدرت تقسیم میوز ندارند.
 41 17 Aمنظور صورت س�ؤال یاختههای هاپلوئید حاصل از میوز در حلقههای س�وم و چهارم میباش�د .همۀ این یاختهها در پی جدا ش�دن کروماتیدهای خواهری در
آنافاز  2میوز ایجاد میشوند.
 21 18 Cمورد (ب) لپه است و لپۀ ذرت مواد غذایی دروندانه (آندوسپرم) را در خود ذخیره نمیکند.
گزینۀ ( :)1مورد (الف) دروندانه است که در بعضی گیاهان ،بدون تقسیم سیتوپالسم میتواند ایجاد شود (مانند شیر نارگیل) | .گزینۀ ( :)3مورد (ج) ساقۀ
رویانی اس�ت که با توجه به عدد کروموزومی ذرت ،هر یک از یاختههای آن در هس�تۀ خود دو مجموعۀ فامتنی دارد | .گزینۀ ( :)4مورد (د) ریش�ۀ رویانی اس�ت و هیچیک
از اجزای رویان در زمان تشکیل بهطور مستقیم به گیاه مادر متصل نیست.

 11 19 Cفقط مورد (د) صحیح است .گیاهی که تخمزای آن درون کیسۀ رویانی قرار دارد ،نوعی نهاندانه است و زامههای نهاندانگان وسیلۀ حرکتی ندارند.
ال�ف) بعض�ی از گیاهانی که میوۀ بدون دانه تولید میکنند ،دانۀ گردۀ نارس ،دانۀ گردۀ رس�یده و کیس�ۀ رویانی تش�کیل میدهن�د .در این گیاهان ،لقاح نیز
انجام میش�ود اما رویان آنها قبل از تکمیل مراحل رش�د و نمو از بین میرود | .ب) داش�تن چهار حلقۀ هممرکز به معنی کامل بودن گل اس�ت و مادگی ممکن است از یک
یا چند برچه تش�کیل ش�ده باش�د .نهاندانگان تنها گروه از گیاهان هستند که گل تولید میکنند .تولید گل برای گیاهان هزینهبر است ،به ویژه تولید گلهایی که رنگهای
گوناگون ،ترکیبات معطر و ش�هد دارند | .ج) نهاندانگان لقاح مضاعف دارند ،اما لپههای رویان بس�یاری از نهاندانگان (گیاهان لگدار) از خاک بیرون میآیند و به
مدت کوتاهی فتوسنتز میکنند.
 42 20 Cگل گیاه آلبالو ،یک گل کامل است.

الف) درست است .در حلقۀ سوم ،گردههای نارس و دانههای گردۀ رسیده مشاهده میشود .همگی توسط یاختههای دیپلوئید کیسۀ گرده احاطه شدهاند| .

ب) نادرست است .این مورد مربوط به گردههای نارس است .در کنکور  98نیز مطرح شده بود | .ج) نادرست است .یاختههای درون دانۀ گردۀ رسیده در ابتدای تشکیل
تقسیم نمیشوند .همچنین یاختۀ رویشی تقسیم نمیشود | .د) نادرست است .دقت کنید سه یاختۀ کوچکتر حاصل از تقسیم میوز یاختۀ بافت خورش از بین میروند و
محتویات هستۀ آنها در کیسۀ رویانی مشاهده نمیشود.

برگزیدۀ سؤاالت سراسری
 21 1 Bگل ادریس�ی گیاهی نهاندانه اس�ت که دانه گرده رس�یده آن در پرچم و کیس�ه رویانی آن در مادگی گل تمایز مییابد .رویان نهاندانه یک یا دولپهای اس�ت و
ذخیره غذایی آنها در تکلپهایها در آندوسپرم  3nو در دولپهایها در لپه  2nاست .گلبرگهای گل ادریسی در خاک اسیدی از رنگ صورتی به آبی تبدیل میشوند.
ً
 32 2 Bدر گیاهان ،یاختههای جنسی نر مستقیما حاصل تقسیم میتوز هستند و البته تاژک (وسیلۀ حرکتی) فقط در یاختههای جنسی نر خزه و سرخس وجود دارد.
 33 3 Bنهاندانگان موفقترین گیاهان خشکیزی هستند که همواره مانند سایر گیاهان در اثر میوز ،یاخته مولد بخش هاپلوئید پریاختهای را ایجاد میکنند .هر گرده
نارس آنها قدرت میتوز و ایجاد دانه گرده دارد ولی از کیسۀ گرده خارج نمیشود .از چهار یاخته حاصل از میوز خورش نیز فقط یکی باقی میماند که قدرت میتوز و ایجاد
کیسه رویانی را دارد.
ً
مادگ�ی میتوان�د ی�ک یا چندبرچهای باش�د (نادرس�تی گزینۀ ( .))1تولیدمثل رویش�ی معموال ب�ه دلیل عدم نیاز ب�ه پیدایش جفت ،س�ریعتر از تولیدمثل
زایش�ی صورت میگیرد (نادرس�تی گزینۀ ( .))2دانههای گرده نارس آنها درون کیس�ه گرده میتوز کرده و پس از رس�یده ش�دن دانه گرده از کیس�ه خود خارج میشوند
(نادرستی گزینۀ (.))4
 14 4 Cرشد پسین مخصوص درختان نهاندانه دولپهای است که کیسه رویانی در تخمک آنها تمایز مییابد.
گزینۀ ( :)2نادرست است .در نهاندانگان (تکلپه و دولپه) اندوخته غذایی رویان بعد از لقاح و ایجاد تخم  3nحاصل میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است.
فقط در گیاهانی که لپه آنها از خاک خارج میش�ود ،لپه یا برگ رویانی تا مدت کوتاهی فتوس�نتز میکند | .گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .در نهاندانگان ،گردهها هیچگاه
فتوسنتز نمیکنند و یاختۀ جنسی نر هم در لوله گرده تشکیل میشود (نه دانۀ گرده!).
 35 5 Bمریستم نخستین ،در ساقه در نوک آن ایجاد میشود ولی در ریشه نزدیک به انتهای آن است .در گزینۀ ( )4این سؤال دقت کنید که رشد پسین در درختها
و درختچههای چندساله دولپهای دیده میشود ولی گزینۀ ( )3آن در مورد هر گیاه ریشهداری صحیح است.
گزینۀ ( )1در نهاندانگان دو نوع آوند چوبی تراکئیدی و عناصر آوندی دیده میشود و گزینۀ ( )2ریشه محل ذخیرۀ اندوخته غذایی در گیاهان نهاندانۀ دوساله است.
 16 6 Bدر نهاندانگان که لقاح مضاعف دارند و دو یاخت ه تخم در کیس�ه رویانی آنها ایجاد میش�ود و یاختههای جنس�ی نر پس از خروج دانه گرده و در لوله گرده
ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)2ممکن است .در نهاندانگان بخش پریاختهای هاپلوئید (گرده رسیده یا کیسه رویانی) همواره درون یا روی یک بخش دیپلوئیدی ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)3ممکن است .در تقسیم میوز کیسه گرده اگر یاخته دیپلوئید فرمول ناخالص مثل  Aaداشته باشد ،دو نوع گرده نارس  Aو  aدر اثر میوز ایجاد میکند.
گزینۀ ( :)4ممکن است .یاختههای جنسی نهاندانگان و بازدانگان بدون وسیله حرکتی یا تاژک هستند و مانند یاختۀ جنسی سایر گیاهان محصول میتوز میباشند.
 17 7 Cوقتی ژنوتیپ گیاه  AaBbاست.
الف) درست است ،همۀ یاختههای مولد گرده نارس دیپلوئید و  AaBbمشابه میباشند | .ب) نادرست است ،گردۀ نارس است که با میوز میآیند و  4نوع
میتوانند باشند ( | .)ab - aB - Ab - ABج) درست است ،همۀ یاختههای پارانشیمی خورش دیپلوئید هستند پس مشابه هم  AaBbمیباشند | .د) درست است ،همۀ
یاختههای کیسۀ رویانی در دو قطب میباشند و با میتوز یک یاخته آمدهاند | .ه) نادرست است ،هستههای کیسۀ رویانی یک تخمک ،دارای ژنوتیپهای یکسان است ولی
یک مادگی میتواند چند برچه داشته باشد .در این صورت در هر کدام ،تخمکهایی که برحسب میوز ایجاد شدهاند  4نوع میتوانند باشند .پس  4نوع کیسۀ رویانی مختلف
در تخمدان میتواند ایجاد شود | .و) نادرست است ،تخم از لقاح میآید که چون والد ناخالص است ،پس  9نوع ژنوتیپ در تخم حاصل از خودلقاحی آن ایجاد میشود.
 38 8 Bدر تکثیر غیرجنس�ی یا رویش�ی گیاهان ،از قس�متهایی از ساقه ،برگ یا ریشه استفاده میکنند که ممکن است مثل غده ،پیاز ،زمینساقه و ساقه رونده از نوع
تخصصی باشند و یا مانند ریشه آلبالو یا روشهایی مثل پیوند زدن و خوابانیدن تخصص نیافته باشد (درستی گزینۀ ( )3و نادرستی گزینۀ ( )2و (.))4

نکته

در تکثیر رویشی گیاهان فقط در فن کشتابفت ،داشتن محیط سترون اجباری و الزم است (نادرستی گزینۀ (.))1

حذف و محو شدن غشای هسته در آخر مرحله پروفاز صورت میگیرد که قبل از متافاز است (نادرستی گزینۀ ( .))1در گیاهان سانتریول وجود
49 9 B
ندارد (نادرس�تی گزینۀ ( .))2تخم  2nهر گیاهی با میتوز به بخش پریاختهای  2nتبدیل میش�ود که در میتوز جدا ش�دن کروموزوم همتا برخالف آنافاز  1میوز صورت
نمیگیرد (نادرس�تی گزینۀ ( .))3مرحله مورد نظر س�ؤال که کروموزومها حداکثر فش�ردگی را دارند ،مرحله متافاز میتوز اس�ت که پس از آن در مرحله آنافاز رش�تههای
ریزپروتئینی دوک (ریز لولهچهها) کوتاه شده و کروماتیدهای خواهری را به سمت خود میکشند (درستی گزینۀ (.))4
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 31 10 Cفقط مورد (الف) درست است.
یاختههای  2nپارانش�یم خورش که اطراف کیس�ه رویانی را احاطه کردهاند حاوی کروموزوم همتا میباش�ند ولی مصرف آندوس�پرم در نخود توس�ط یاختههای لپه انجام
میشود (درستی الف و نادرستی ب).

متشه لصف

نکته

فقط یک یاخت ه پارانشیم خورش و آن هم قبل از تشکیل کیسۀ رویانی ،میوز میکند (نادرستی ج).

نکته

یاخت ه  2nدرون کیسه رویانی لقاح یافته قسمت اتصال دهنده رویان به مادر را میسازد (نادرستی د).

31 11 C

نکته

در اثر رشد پسین و فعالیت کامبیوم چوبپنبهساز ،یاختههای پارانشیمی به سمت درون پوست میسازند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .فق�ط در پیازه�ای خوراک�ی ،س�اقه زیرزمین�ی ب�ه همراه برگه�ای خوراکی دیده میش�ود ن�ه در هم�ه س�اقههای زیرزمینی!! |

گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .بازدانگان فاقد گل هس�تند ولی یاختۀ جنسی نر آنها فاقد وسیله حرکتی و حرکت فعال میباشند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .کامبیوم آوندی
مربوط به درختان دولپهای است و چندبار گلدهی دارند ولی در گیاهان علفی چندساله و تکلپهای چندساله که هر سال گل میدهند ،کامبیوم وجود ندارد.
 31 12 Cدر این شکل بخشهای ( )1تا ( )4به ترتیب ،شماره ( )1لپهها  2nاست که بخش دیپلوئید جدید در دانه دولپهایهاست که
از خاک خارج میشود (درستی گزینۀ (.))3
ش�ماره ( )2ریش�ه رویان�ی اس�ت که ظه�ور آن نخس�تین عالمت جوانهزنی اس�ت ولی خالف لپه و س�اقه و ب�رگ از خاک خارج نمیش�ود
(نادرستی گزینۀ (.))4
شماره ( )3برگهای رویانی است که همانند پوسته (بخش  2n )4میباشند (نادرستی گزینۀ (.))1
شماره ( )4پوسته  2nمیباشد که ژنوتیپ والد ماده را دارد و قسمتی از بخش دیپلوئیدی نسل قبل میباشد (نادرستی گزینۀ (.))2

 11 13 Bسومین حلقۀ گل حلقۀ پرچمها است و محصول میوز آن تشکیل شده از گردۀ نارس است .این کیسهها توسط یاختههای  2nمحاصره شدهاند.
گزینۀ ( :)2گردههای نارس درون کیس�ههای گرده که بخش دیپلوئید بالغ اس�ت به گردۀ رس�یده تبدیل میش�ود و س�پس گردۀ رس�یده خارج میش�ود| .
گزینۀ ( :)3هر گردۀ نارس با یکبار تقسیم میتوز به دو یاختۀ رویشی و زایشی که دارای دو دیواره در پیرامون خود هستند ،تبدیل میشود | .گزینۀ ( :)4یاختههای پارانشیم
خورش درون تخمک و متعلق به بخش مادگی گیاه هستند که حلقۀ چهارم است نه سوم!
 21 14 Bمحصوالت میوز گردۀ نارس و یاختههای حاصل از میتوز پارانشیم خورش هستند که یاختههای باقیمانده در همانجا میتوز میکنند.

گزینۀ ( :)1گ�ردۀ ن�ارس فق�ط یکب�ار میت�وز دارد ن�ه چندی�ن ب�ار متوال�ی! از طرف�ی از چه�ار یاختۀ حاص�ل از پارانش�یم خ�ورش ،س�هتای آن میمیرد| .

گزینۀ ( :)3گلهای حلقۀ چهارم از میوز یکی از یاختههای پارانش�یم خورش هس�تند نه حلقۀ س�وم! | گزینۀ ( :)4این یاختهها توس�ط یاختههای دیپلوئیدی احاطه میش�وند
نه هاپلوئیدی!
 41 15 Bدر این مثال اسپرم فقط الل  Wآن واضح است ولی تخمزا میتواند  Rیا  Wباشد .رویان حاصله یا ( RWصورتی) و یا WW
ً
ً
(سفید) میباشد .اگر رویان  WWو سفید باشد ،قطعا آندوسپرم آن نیز  WWWبوده است ولی اگر رویان  RWباشد ،قطعا آندوسپرم دو
الل یکسان از والد ماده یعنی دو الل تخمزا را در یاختۀ دوهستهای به صورت  RRگرفته است و با اسپرم  Wبه صورت  RRWدرآمده است.
 11 16 Cاز نظر من فقط عبارت (ب) صحیح است با اینکه طراح دو مورد را درست گرفته است.
الف) نادرس�ت اس�ت .برای نقض آن میتوان گردههای نارس را نام برد که ابتدا به هم متصلند ولی س�پس از هم جدا ش�ده و میتوز میکنند | .ب) درس�ت
است .گردههای نارس دو دیواره جدا دارند و پس از تغییراتی به دانههای گردۀ رسیده دارای دیوارۀ داخلی و خارجی متنوع تبدیل میشوند | .ج) نادرست است .در بخش
ماده از چهار یاختۀ حاصل از میوز خورش ،س�هتا از بین میرود و فقط یاختۀ باقیمانده میتوز میکند | .د) نادرس�ت اس�ت .همۂ یاختههای تکالد در زمان تش�کیل توسط
یاختههای دوالد احاطه شدهاند.
 11 17 Bفقط مورد (ب) درست است.
الف) نادرست است .پرتقال میوۀ بدون دانهای است که لقاح یاختههای جنسی در آن صورت نگرفته است | .ب) درست است .بهطور مثال در مورد سیب
این نکته صحیح اس�ت | .ج) نادرس�ت اس�ت .در همۂ میوههای حقیقی ،میوه از رشد تخمدان اس�ت | .د) نادرست است .در بعیض میوهها ،فضای تخمدان با دیوارۀ برچه
بهطور کامل تقسیم شده است.
 21 18 Bلپه(ها) مش�خصترین و بزرگترین بخش رویانی دانهها هس�تند که در نهاندانگان از تقس�یم نامساوی تخم اصلی ایجاد میشود (البته منشأ آنها یاختۀ
کوچکتر از تقسیم نامساوی تخم اصلی میباشد).

گزینۀ ( :)1بخش ذخیرهای میتواند در تکلپهای ،آندوس�پرم باش�د | .گزینۀ ( :)3لپه(ها) در بس�یاری از موارد ،پس از خروج از دانه ممکن است تا مدت
کوتاهی فتوسنتز کند (نه درون دانه!) | .گزینۀ ( :)4اولین بخشی که از رویش دانه خارج میشود ،ریشۀ رویانی است.

 31 19 Bاسپرمها ،تخمزا و یاختۀ دوهستهای ،توانایی انجام لقاح مضاعف دارند که یاختۀ دوهستهای همواره حداقل در گیاهان دیپلوئید ،دارای دو مجموعه کروموزوم
مشابه و هاپلوئید میباشد.
گزینۀ ( :)1هی�چ گامت�ی در نهاندان�گان وس�یلۀ حرکت�ی ندارد | .گزینۀ ( :)2اس�پرم و س�ایر یاختههای لقاح دهن�ده در بخش تخمدان گیاه دیده میش�وند| .
گزینۀ ( :)4چون بهطور معمول گیاهان دیپلوئید هستند ،هر یاختۀ لقاح دهنده حاصل میتوز یاختۀ هاپلوئید است.
 22 20 Aوسیعترین بخش ساقۀ اصلی یا تنۀ گیاه دارای رشد پسین ،از خارج به داخل حاوی بافتهای مریستم (اکمبیوم آوندساز) و آوندهای چوبی میباشد که فاقد
یاختههایی با دیوارۀ چوبپنبهای (سوبرین) میباشند.
ۀ ( :)3آون�د چوبی مس�ئول هدایت ش�یرۀ خام میباش�د| .
گزینۀ ( :)1تن�ۀ گی�اه دارای کامبی�وم آوندس�از و پوس�ت آن کامبی�وم چوبپنبهس�از دارد | .گزین 
گزینۀ ( :)4عدسک مخصوص پوست میباشد.

فصل 9

پاسخهای تشریحی

پاسخ گیاهان به محرک ها

فصل نهم

پاسخ گیاهان به محرک ها

 31 1 Bفقط مورد (د) صحیح است (خب از یدونه سؤال شروع کنیم ببینیم تستهای فصل قبل رو با دقت زدی یا هنوز سطحینگری!).
در صورت س�ؤال دقت کنید که واژه «همه گیاهان» آمده اس�ت .گیاهان میتوانند مثل خزهها فاقد ریش�ه ،ساقه ،برگ واقعی و گل باشند که در این صورت موارد (الف)،
(ب) و (ج) نادرست میشوند ولی در رشد و نمو همه آنها تنظیمکنندههای رشد مؤثرند (درستی د).

نکته

مورد (الف) فقط در مورد نهاندانگان صحیح میباشد چون سایر گیاهان گل ندارند.

 32 2 Aداروین به همراه پس�رش به مطالعه پدیده حرکت در گیاهان عالقمند بود .وی برای برریس این پدیده آزمایش�اتی را با دانه رس��ت غالت انجام داد .این دانهها
دارای آندوسپرم میباشند و لپه انزک  2nآنها فقط نقش انتقال غذا از آندوسپرم  3nبه رویان  2nرا دارد .داروین در اثر این آزمایشات به عمل نورگرایی ساقه یپ برد.
 13 3 Bموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در صورتی که س�اقه تحت تأثیر نور یک جانبه قرار گیرد ،چون رشد یاختهها در سمت دور از نور (سایه) بیشتر میباشد ،ساقه گیاه
به سمت نور خمش مییابد.
ب) درست است .وقتی ساقه به سمت نور خم شود ،نورگیری برگهای آن سمت بیشتر شده و انرژی فتوسنتز بیشتر فراهم میشود.
ج) نادرس�ت اس�ت .اگر گیاه را در محیطی که نور همهجانبه دارد قرار دهیم (نه نور یک جانبه!!) ،در این صورت همه س�طوح س�اقه رشد یکسانی خواهد داشت و ساقه
بدون خمش رشد میکند.
 44 4 Cهمۀ موارد نادرست میباشند.
دانش�مندان پس از داروین پی به وجود مادهای بردند که در نوک س�اقه نور دیده س�اخته ش�ده و باعث خمش آن به س�مت نور یکجانبه میش�ود .سپس نام این ماده را
ِ
اکسین نامیدند.
الف) نادرس�ت اس�ت .خمیدگی ریش�ه ،نوعی نورگرایی منفی و زمینگرایی آن مثبت است ولی این موضوع ربطی به آزمایش دانشمندان پس از داروین روی
اثر نور بر رش�د گیاه نداش�ت بلکه به دلیل نس�بت زیاد اکسین به سیتوکینین میباشد که ریشهزایی رخ میدهد (در حقیقت زمینگرایی سبب رشد ریشه به سمت نیروی
گرانش زمین میشود).
ب) نادرست است .خمیدگی ساقه نور دیده ،به دلیل تفاوت رشد طویل یاختههای دو طرف منطقه زیر نوک ساقه میباشد (نه تعداد یاختههای دو طرف آن منطقه!!).
ج) نادرست است.

نکته

چیرگی رأسی اثری است که اکسین نوک ساقه (جوانه انتهایی) روی مریستمهای جوانههای جانیب میگذارد ولی روی مریستم ریشه و سایر مریستمها تأثیری ندارد.

د) نادرست است .این محققین متوجه شدند که اکسین ساخته شده در نوک ساقه ،سبب خمش منطقۀ زیر نوک ساقه به سمت نور میشود.
مات روی جوانه رأسی (انتهایی) ،سبب میش�ود که خمش و رشد این جوانه
 35 5 Aموارد (ب)( ،ج) و (د) نادرس�ت هس�تند .داروین مش�اهده کرد که
پوش�ش ِ
ِ
متوقف شود و ساقه به سمت نور خم نشود.
الف) درست است .با پوشیدن نوک ساقه با جسم مات ،رشد و خمش متوقف میشود.
ب) نادرست است .با قرار دادن پوشش مات در زیر نوک ساقه ،رشد و خمش بیاشکال انجام میشود.
ج) نادرست است .این آزمایشات در مورد رشد ساقه بود نه ریشه!
د) نادرست است .داروین آزمایشات خود را روی جوانۀ انتهایی قرار داد نه جانبی!
 46 6 Bهمۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرست است .داروین متوجه شد که منطقه نوک ساقه به نور حساس است ولی زیر نوک ساقه به سمت نور یکجانبه خمش مییابد.
ب) نادرست است .داروین در مورد تولید مادهای خاص (اکسین) در نوک ساقه به نتیجهای نرسیده بود.
ج) نادرست است .داروین در آزمایشات خود روی دانه رست چمن بررسی کرد ولی در آزمایشات خود همیشه از نور یکجانبه بهره برده بود.
 17 7 Cجمله مورد نظر اندرس��ت میباش�د ،چون اگر پوش��ش مات را روی بخش زیر نوک س�اقه قرار دهیم ولی نوک س�اقه در معرض نور باشد ،رشد و خمش ساقه
صورت میگیرد و دقت کنید که تمام عبارات (الف تا د) نیز در مورد تکمیل جمله مورد نظر اندرست میباشد که آنها را در زیر توضیح میدهیم:
الف و ب) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید که آزمایش�ات داروین (استفاده از پوشش مات و شفاف) و پس از او محققانی که به کمک آگار آزمایش کردند منجر به کشف
هورمون اکسین نشدند و محققین در اثر نتیجه آنها متوجه شدند که تولید مادهای در نوک ساقه در اثر نور اتفاق میافتد .این ماده (اکسین) سبب رشد و خمش منطقۀ
زیر نوک ساقه گیاه میشود ولی پس از این دو آزمایش با جمعآوری و شناسایی ترکیب شیمیایی آن ،به تشکیل اکسین در نوک دانه رست پی بردند.
ج) نادرست است .دقت کنید که نور یکجانبه سبب حرکت بیشتر اکسین به سمت سایه (دور از نور) ساقه میشود و تجمع آن سبب رشد طولی بیشتر یاختهها و خمش
میشود ولی نور همهجانبه سبب رشد متقارن ساقه میشود و خمشی حاصل نمیشود.
د) نادرست است .اگر در محیط تاریک نوک ساقه را قطع نکرده باشیم ،ساقه به رشد و خمش خود در اثر اکسینهای باقیمانده از روز ادامه میدهد.

 18 8 Cهمانطور که میدانید در اثر برخورد نور به نوک ساقه ،هورمون اکسین تولید میشود .حال اگر این نوک را قطع کرده و زیر آن یک آگار قرار دهیم ،این آگار
پر از اکس�ین میش�ود و قادر اس�ت که ساقه بدون نوک را در تاریکی و روشنایی رشد و خمش دهد (نادرستی گزینۀ ( .))3اگر این آگار را طوری روی ساقه بدون نوک قرار
دهیم که اکس�ین در همه قس�متهای نوک ،یکس�ان پخش ش�ود ،در این صورت ساقه رشد میکند ویل خمیش ندارد چون اکس�ین بهطور مساوی سبب رشد طولی برابر
یاختهها در دو طرف نوک میشود (درستی گزینۀ ( ))1ولی اگر این آگار پر از اکسین را روی یک لبه ساقه بدون نوک قرار دهیم ،این قسمت اکسین بیشتر دارد و به دلیل
رشد طولی بیشتر در یاختههای آن ،این قسمت رشد بیشتری داشته و به سمت مقابل خم میشود (نادرستی گزینۀ (.))2

نکته

در مورد گزینۀ ( )4دقت کنید که وقتی نوک س�اقه که محل تولید اکس�ین اس�ت را بریدهایم در حقیقت آن ساقه دیگر اکسین نمیسازد .در این حالت ،اکسین اضافه
شده از آگار سبب خمش ساقه میشود و نور در خمش تأثیری ندارد یعنی هر طرفی که اکسین بیشتر است و آگار در آن لبه قرار دارد ،یاختههای آن رشد بیشتر داشته و
به سمت مقابل خمش مییابد (حتی اگر مخالف سمت نور باشد).

 39 9 Bشکل (الف) و (ب) به ترتیب اثر نور یکجانبه و همهجانبه را روی نوک ساقه بررسی میکند .در هر دو مدل ،اکسین
تولید میش�ود ولی در ش�کل (الف) چون تراکم اکسین در یک سمت بیشتر است رش�د طولی یاختههای آن طرف بیشتر بوده و
خمش به س�مت نور (به س��مت دیگر) صورت میگیرد ولی در شکل (ب) رشد طولی دو طرف نوک ساقه یکسان است (دقت
کنید که نوک ساقه خمش دارد نه پیچش!!).
گزینۀ ( :)1در هر دو مدل با وجود نور ،در نوک س�اقه اکس�ین تولید میش�ود | .گزینۀ ( :)2در شکل (ب) رشد بدون
خمش ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)4پیچش در هیچکدام رخ نمیدهد.
 41 10 Bهمۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .نور همهجانبه و یکجانبه ،هر دو س�بب تولید اکس�ین در نوک ساقه میش�وند ولی نور همهجانبه برخالف نور یکجانبه سبب تجمع
اکس�ین در یک س�مت و خمش س�اقه نمیشود( .نور یکجانبه در حرکت اکسینها مؤثر میباشد | ).ب) نادرست است .نورگرایی ،همانطور که از نام آن پیداست پاسخ
اندام گیاه به نور یکجانبه میباشد.
ج) نادرست است.

نکته

دقت کنید که اکسین تولید شاخه و برگ را کاهش میدهد ولی آن را متوقف نمیکند .در باغبانی برای ایجاد گیاهان پرشاخهتر و پربرگتر از قطع منبع اکسین استفاده میکنیم.

 21 11 Bنور یکجانبه سبب حرکت اکسین به سمت سایه (دور از نور) میشود ولی نور همهجانبه در این عمل نقشی ندارد و سبب رشد بدون خمش ساقه میشود.
گزینۀ ( :)1نادرست است .رأس ساقه از یاختههای مریسمتی اکسینساز تشکیل شده است (نه زیر رأس!) | .گزینۀ ( :)3نادرست است .خم شدن مربوط به
مناطق زیر رأس ساقه میباشد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .اکسین سبب رشد طولی یاختههای دارای دیواره انزک میشود ولی در تقسیم یاختهای ساقه نقش مستقیم ندارد.
 11 12 Bهمۀ موارد نادرست میباشند.
الف) نادرست است .هورمونهای محرک رشد ،برحسب مقدار و محل اثر خود میتوانند نقش بازدارندۀ رشد داشته باشند .مثل اثر اکسین روی عدم رشد
جوانۀ جانبی! | ب) نادرست است .هورمونهای بازدارنده رشد گیاه نیز در پنج دستۀ اصلی هستند ولی فقط سه نوع هورمون به نام محرک رشد میباشند | .ج) نادرست
است .هورمونهای بازدارنده سبب رسیدن میوهها و برداشت سریع آنها میشوند.
41 13 B

نکته

کشف و پیدایش هورمون اکسین ،سرآغازی برای پیدایش سایر ترکیبات هورمونی تنظیمکننده رشد گیاه شد .این هورمون رشد طولی بیشتر در یاختههای مناطق سایه
یا نورندیده ساقه را انجام میدهد ولی روی تقسیم یاخته و عبور از نقاط وارسی یاختههای ساقه نقشی ندارد( .تحریک تقسیم یاخته وظیفه سیتوکینین و جیبرلین است).

نکته

دقت کنید که اکسین سبب رشد طولی یاختههای منطقه سایه در نوک و زیر نوک ساقه میشود ولی در ریشه سبب تقسیم یاختهها و ریشهزایی میشود.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .نس�بت باالی اکسین به سیتوکینین ،سبب ریشهزایی و نس�بت باالی سیتوکینین به اکسین ،س�بب افزایش ساقهزایی در قلمهها
میشود | .گزینۀ ( :)2نادرست است .تولید هورمون اکسین در جوانه رأسی و حرکت آن به سوی جوانۀ جانبی ،مانع ازدیاد تولید سیتوکینین در جوانه جانبی میشود که به
آن چیرگی رأس�ی گویند چون مانع رش�د ش�اخه و انشعابات فرعی زیادی میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .اکسین و جیبرلین (هورمون تولیدی در قارچ جیبرال) در
رشد تخمدان گیاه و ایجاد میوههای حقیقی درشت و بیدانه نقش دارند.
 31 14 Bمنظور سؤال هورمون اکسین و مشتقات مصنوعی آن میباشد.

نکته اکس�ین در جوانه انتهایی (رأس��ی) نوک س�اقه ساخته میشود و مانع تولید مقدار زیاد سیتوکینین در جوانه جانبی شده ولی سبب تحریک تولید اتیلن جوانه جانبی
(نه انتهایی!!) میشود تا چیرگی رأسی رخ دهد.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .نسبت باالی اکسین به سیتوکینین سبب کمک به ریش��هزایی و تکثیر رویشی آن میشود .همانطور که از فصل قبل به یاد دارید،
درخت آلبالو تکثیر رویشی خود را به کمک جوانههای ریشه خود انجام میدهد .سیبزمینی تکثیر رویشی با ساقه غدهای دارد که سیتوکینین در رشد آن در قلمهزایی مؤثر
اس�ت | .گزینۀ ( )2و ( :)4درس�ت است .اکس�ین همانند جیبرلین در تولید میوه درشت یبدانه نقش دارد و مانع ایجاد تخم  2nو  3nمیشود .از طرفی نسبت ترکیبات
اکسینی همانند اتیلن در ریزش برگ نقش دارند.
 11 15 Aفقط مورد (د) صحیح اس�ت .نوک س�اقه منبع غنی تولید هورمون اکس��ین میباش�د .این هورمون با عمل چیریگ رأیس ،مانع تولید س�یتوکینین زیاد در جوانه

جانبی برای تولید شاخه میشود .وقتی نوک ساقه را قطع کنیم ،چیرگی رأسی از بین میرود و با افزایش تولید سیتوکینین در جوانه جانبی ،تولید شاخه و افزایش تقسیم

یاختهای (عبور از نقاط وارسی) بیشتر میشود.
موارد (الف)( ،ب) و (ج) به ترتیب در مورد نقش اتیلن ،آبسیزیک اسید و اکسین میباشد.
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ً
 41 16 Cدر دانه گیاهان ،هورمون جیبرلین در رویان ساخته میشود و سبب جوانهزنی یا رویش دانه میشود .یاختههای رویان معموال دیپلوئید هستند و از تخم اصلی
 2nمنشأ گرفتهاند (نادرستی گزینۀ ( ))1که حاصل لقاح یاختۀ جنسی نر ) (nبا یاختۀ جنسی ماده (تخمزا  ) nمیباشد .پس رویان نیمی از ژنهای خورش مادر که
 2nاست را به همراه همه ژنهای گرده نارس که  nاست را دارا میباشد.
دقت کنید :در مورد گزینۀ ( )3دقت کنید که دانه گرده دارای دو یاخته هاپلوئید مش��ابه به نام رویش�ی و زایش�ی میباش�د .چون این دانه حاصل میتوز گرده نارس بوده
ً
است ،پس ژنهای مشابهی دارد و این ژنها بعدا با میتوز یاخته زایشی در یاختۀ جنسی نر نیز ایجاد میشود .پس رویان  2nهمۀ انواع ژنهای دانه گرده را دارد .در دانه
گرده از هر ژن دو تا وجود دارد ،یکی در یاخته رویشی و یکی در یاخته زایشی وجود دارد.
 11 17 Cموارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .اتیل�ن در میوهه�ای رس�یده تولید ش�ده و ب�ه صورت گازی آزاد میش�ود ت�ا میوههای نارس را رس�یده کند | .ب) درس�ت اس�ت.
س�یتوکینین یا هورمون جوانی در جوانه جانبی ایجاد میش�ود .اتیلن نیز تحت تأثیر اکس�ین میتواند در جوانه جانبی زیاد ش�ود تا مانع رش�د شاخه در چیرگی رأسی شود| .
ج) درست است .در صورت باال رفتن نسبت اتیلن به اکسین ،ریزش برگ زیاد شده و چوبپنبه در محل ریزش زیاد میشود | .د) نادرست است .اتیلن از عوامل خراب
شدن محصوالت گیاهی هنگام ذخیره یا انتقال آنها به مسافتهای دور است.
 21 18 Bآبس�یزیک اس�ید در شرایط گرم و خش�ک سبب بسته شدن روزنههای هوایی میش�ود که در خفتگی دانه و جوانه نیز نقش دارد .این هورمون از طرفی برای
بستن روزنههای هوایی ،آبدهی یاخته فتوسنتزکننده روپوست یعنی یاخته نگهبان را زیاد کرده و فتوسنتز آن را کم میکند .قسمت دوم سؤال در مورد هورمون اتیلن است
که سبب ریزش برگ و میوه و رسیدن میوه کال و همچنین کمک به چیرگی رأسی میشود.
21 19 B

نکته هورمون جیبرلین در قار چها و گیاهان که دو نوع فرمانرو یوکاریوتی هستند ،تولید میشود که این هورمون هم در تقسیم یاختهها و هم در رشد طولی آنها مؤثر است.
از طرفی درون دانه گرده ،یاخته رویشی با افزایش حجم ،لوله گرده را میسازد و یاخته زایشی آن با میتوز ،یاختۀ جنسی نر میسازد پس جیبرلین هر دو را با تحریک رشد
طولی یاخته و تقسیم یاخته رشد میدهد.
گزینۀ ( :)1اکس�ین عامل اصلی چیرگی رأس�ی اس�ت که در اندامهای هوایی ،سبب افزایش حجم یاختهها میشود | .گزینۀ ( :)3هورمون ساقهزایی ،سیتوکینین
است که فقط در تقسیم یاخته مؤثر است ،پس روی رشد یاختۀ رویشی دانۀ گرده که از نوع رشد حجمی است ،تأثیری ندارد | .گزینۀ ( :)4اکسین روی تقسیم یاختۀ زایشی
نقشی ندارد .از طرفی یاختۀ زایشی ،فقط یک یاخته میباشد.
22 20 B

نکته هورمونه�ای مح�رک رش�د (اکس��ینها ،س��یتوکینینها و جیبرلینها) در تحریک تقس�یم یاخته و رش�د طول�ی و ایج��اد و حفظ اندامه��ای گیاهی مؤثرن�د .البته
ای�ن تنظیمکنندهه�ا براس�اس مح��ل و مق��دار خ��ود ممک�ن اس�ت نق��ش ابزدارن��دیگ نیز داش�ته باش�ند (مانند اثر اکس��ین بر عدم رش��د ش��اخه و لگ در جوان��ه جانبی!)
(نادرستی گزینۀ ( )1و درستی گزینۀ (.))2
علت نادرستی گزینۀ ( :)3سیتوکینین میتواند با افزایش تقسیم یاخته ،پیر شدن برخی اندامها مثل برگ را به تأخیر بیندازد.
علت نادرستی گزینۀ ( :)4هورمون جیبرلین عالوه بر گیاهان در برخی قار چها مثل جیبرال نیز تولید میشوند.
 32 21 Aدر ش�کلهای مورد نظر در بخش (الف) بدون اکس�ین( ،ب) با اکسین کم و (پ) همراه با اکسین
زیاد میباش�د و نش�ان میدهد که هرچه تراکم اکس�ین بیش�تر باش�د مقدار انش�عابات ریش�ه بیشتر میشود
(درستی گزینۀ (.))3
گزینۀ ( :)1گی�اه (پ) اکس�ین بیش�تری دارد ،پ�س احتم�ال رش�د جوان�ۀ جانب�ی و گلزای�ی آن
کمت�ر اس�ت | .گزینۀ ( :)2س�اقهزایی برحس�ب مقدار س�یتوکینین همواره ص�ورت میگیرد ولی هرچه نس�بت
س�یتوکینین به اکسین بیش�تر باشد ،ساقهزایی قلمهها س�ریعتر است | .گزینۀ ( :)4ش�کل (الف) ،فاقد اکسین
است .در این حالت تولید سیتوکینین در جوانۀ جانبی زیاد شده ولی تولید اتیلن در آن کم میشود.
 42 22 Bهمۀ موارد درست میباشند.
عامل نارنجی مخلوطی از اکسینهای متنوع میباشد (درستی الف) که سبب از بین رفتن گیاهان دولپهای میشود که این گیاهان در ریشۀ خود ،بیشترین مقدار پوست را
دارند (درستی ب) .این ترکیبات سبب ایجاد بیماریهای مختلف سرطانی و تولید نوزاد ناقص میشود (درستی ج) .این ترکیب پس از کشف ساختار شیمیایی اکسین و در
حین پژوهش برای اثر اکسین بر گیاهان بهطور مصنوعی ساخته شد (درستی د) و در جنگ آمریکا و ویتنام برای از بین رفتن جنگلهای ویتنام به کار رفت.
 32 23 Cموارد (ب)( ،ج) و (د) درست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .داروین در آزمایش�ات خود به نورگرایی س�اقه و حساس بودن نوک س�اقه به نور پی برد ،ولی از ساخته شدن مادهای برای این نقش یا
همان اکسین اطالعی نداشت | .ب) درست است .در اثر نور یکجانبه ،اکسین در سمت سایه (دور از نور) جمع میشود و سبب نورگرایی مثبت یا همان زمینگرایی منفی
ساقه میشود | .ج) درست است .هر طرف ساقه که اکسین بیشتری دارد ،رشد بیشتری نیز دارد | .د) درست است .اکسین و جیبرلین در دانه رستها ایجاد میشوند
و سبب طویل شدن یاختههای ساقه میشوند .این دو هورمون در رشد تخمدان ایجاد میوههای درشت مؤثرند.
ً
 12 24 Aفقط مورد (ج) صحیح است .نوک ساقه ،در جوانه انتهایی محل تولید هورمون اکسین میباشد که در ریشهزایی قلمهها مؤثر میباشد .از طرفی حتما از زیست
دهم به یاد دارید که در جوانههای گیاه ،یاختههای مریسمتی به هم فرشده اب برگهای بسیار جوان وجود دارند (درستی ج).
الف) نوک ساقه فاقد کالنشیم با دیوارۀ نخستین ضخیم میباشد | .ب) نوک ساقه مریستم با فضای بینیاختهای اندک دارد | .د) آندوسپرم در دانه وجود
دارد و واجد بافت پارانشیمی است.

 12 25 Cدر گیاهان ،هورمون جوانی همان س�یتوکینین میباش�د که محرک تقسیم یاخته ،ساقهزایی در محیط کشتبافت و تولید شاخه ،گل و برگ پس از قطع جوانه
انتهایی میشود.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .رس�یدن میوهها توس�ط اتیلن صورت میگیرد ولی تجزیه نشاسته آندوس�پرم دانهها ،در اثر تولید آمیالز و عمل هورمون جیربلین
صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)2نادرست است .در شرایط خشکی محیط ،هورمون آبسیزیک اسید ایجاد میشود که همانند سیتوکینین در رشد طولی یاختهها نقش ندارند| .
گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .اکس�ین تولیدی در جوانه رأس�ی ،برای چیرگی رأسی ،سبب افزایش تولید اتیلن در جوانه جانبی میش�ود .از طرفی اکسین و جیبرلین در ایجاد
میوه بدون دانه نقش دارند ولی سیتوکینین در این مورد نقشی ندارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .اتیلن هورمونی است که در بافتهای آسیبدیده تولید میشود و سبب
ریزش برگ میشود ولی سیتوکینین با تأخیر در پیری و ریزش برگ ،عمر برگ را تنظیم میکند.
 32 26 Bاگر بعد از قطع جوانه رأسی (منبع اکسین) ،در محل برش ،یعنی به نوک ساقه قطع شده اکسین اضافه کنیم ،به دلیل شروع دوباره چیرگی رأسی ،جوانههای
جانبی رشد نمیکنند و شاخه و برگ و گل ایجاد نمیشوند.
 32 27 Bدر ش�کلهای مورد نظر در (الف) نسبت باالی سیتوکینین (هورمون جوانی طول عمر دهنده به لگ و
میوه) به اکس�ین (مؤثر در عدم رش��د جوانه جانبی) وجود دارد و س�اقهزایی در کال زیاد میش�ود ولی در شکل (ب)

مقدار اکس�ین به س�یتوکینین باالست و سبب ریش�هزایی بیشتر شده اس�ت گزینههای ( )2و ( )4در مورد جیبرلین و
آبسیزیک اسید میباشند.

 22 28 Cموارد (الف) و (ج) درست میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .هورمونهای گیاهی برخالف اغلب هورمونهای جانوری میتوانند محل تولید و هدف یکس��این داش��ته ابش��ند( .مثل جیبرلین تولید
ش��ده در رویان دانه که بر بخش خارجی آندوس��پرم لگوتندار دانه اثر میکند | ).ب) نادرس�ت اس�ت .هورمونهای بازدارنده رش�د ،اتیلن و آبس�یزیک اسید هستند که
ً
هرکدام انواع مختلفی ندارند .در هورمونهای محرک رش�د برخالف بازدارندهها ،هر هورمون انواع مختلفی دارند .مثال اکس�ین ،س�یتوکینین و جیبرلین را به نام اکسینها،
سیتوکینینها و جیبرلینها میدانند | .ج) درست است .هورمونها سبب تنظیم و کنترل رشد گیاهان میشوند | .د) نادرست است .دقت کنید که گیاه فاقد دانه ،شامل
ً
خزهها و س�رخسها میش�ود که اصال برچه ندارند .اگر در این س�ؤال میگفت میوه یبدانه آن موقع درس�ت بود .چون در برخی گیاهان که میوه بیدانه دارند ،اکس�ین و
جیبرلین با رشد تخمدان ،میوههای درشت بیدانه ایجاد میکنند.
 12 29 Bفقط مورد (ج) مدنظر است .در اثر آلودگی دانه رست برنج با قارچ جیبرال:
 )1ماده جیبرلین تولید قارچ باعث رش�د س�ریع دانه رس�ت میش�ود (نادرس�تی الف) )2 | .دانه رس�ت آلوده ،باریک و دراز میش�ود و بافت اس�تحکامی آوند چوبی و
اسکلرانشیمی کافی ندارند (نادرستی ب) )3 | .این ساقههای رشد کرده زود خم میشوند و روی زمین میافتند (نادرستی د) )4 | .این بیماری سبب کاهش محصول برنج
(نه عدم آن!) و زیانهای فراوان میشود (درستی ج).
 23 30 Cجیبرلین ،سبب افزایش انرژیزایی در رویان دانهها و رشد آنها میشود.

نکته

در دانه غالت ،هورمون جیبرلین در رویان دانه در حال رشد تولید شده و با اثر بر الیه خارجی آندوسپرم ) (3nگلوتندار ،تولید آمیالز را در آندوسپرم زیاد میکند.
آمیالز به درون س�ایر قس�متهای آندوس�پرم  3nمیرود و با تجزیه نشاس�ته به گلوکز مقدار گلوکز مورد نیاز رویان را ایجاد میکند تا لپه نازک آن گلوکزها را برای تنفس
یاختهای به رویان منتقل کنند.

 33 31 Bمورد (الف) نادرست است .با توجه به شکلهای مقابل مشاهده میکنید که در هر سه مورد
تعداد برگها دو عدد میباش�د (درس�تی ج) ولی بدون اکسین انشعاب ریشهای ایجاد نمیشود (درستی
ب و نادرستی الف).

 13 32 Bدر قس�مت (الف) رش�د زیاد س�اقه بوتهای با اثر جیربلین مدنظر اس�ت که این هورمون در
رویش دانه و جوانه نیز مؤثر اس�ت و در قس�مت (ب) درش�ت ش�دن میوهها توس�ط اکس��ین یا جیربلین
مدنظر میباشد.

 33 33 Bالیه خارجی آندوسپرم ) ، (3nگلوتندار میباشد .دانه رست غالت ،در شبکۀ آندوپالسمی خود و به کمک دستگاه گلژی ،آنزیم گوارشی آمیالز میسازد و آن

را به صورت برونرانی به درون سایر بخشهای درونی آندوسپرم برای هیدرولیز نشاسته آزاد میکند( .انتقال فعال برای انتقال یونهاست نه درشت مولکولها!)

نکته

گلوتن نوعی پروتئین ذخیرهای در شیره واکوئولها میباشد که میتواند با از بین بردن پرز روده ،سبب ایجاد بیماری سلیاک شود.
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23 34 B
گزینۀ ( :)1درست است .یاختههایی که دیواره غیرچوبی دارند میتوانند رشد طولی پیدا کنند ولی وقتی دیواره آنها چوبی شود دیگر قدرت انعطاف و ایجاد رشد طولی
در دیوارهها بر اثر هورمون را ندارند (مثل برخی اسلکرانشیمها) .در این گزینه ،منظور نقش اکسین بوده است | .گزینۀ ( :)2نادرست است .اکسین هورمون محرک رشد است
که سبب رشد طولی یاختههای ساقه میشود ولی روی تقسیم یاخته اثر منفی ندارد بلکه محرک تقسیم یاخته نمیباشد( .فقط روی رشد و تقسیم و تمایز جوانههای جانبی اثر
منفی دارند | ).گزینۀ ( :)3درست است .اکسین و آبسیزیک اسید روی رشد جوانه جانبی و تولید گل و شاخه اثر منفی دارند ولی سیتوکینین روی رشد جوانه جانبی اثر مثبت دارد.
گزینۀ ( :)4درست است.

نکته

سیتوکینین و جیبرلین سبب افزایش تقسیم یاختهای میشوند و به دنبال آن تقسیم سیتوپالسم و ایجاد صفحه یاختهای را تحریک میکنند.

 13 35 Aدر دانههای خفته ،هورمون آبسیزیک اسید و در دانههای در حال رشد ،هورمون جیبرلین فعالیت زیادی دارند که عالوه بر آن ،آبسیزیک اسید در گیاه سبب
بستن روزنههای هوایی و کاهش تعرق و جیبرلین سبب رشد میوهها میشود.

نکته

آبسیزیک اسید در رسیدن میوه و ریزش برگ نقشی ندارد.

13 36 B

نکته

هورمون آبسیزیک اسید که در محیط خشک ،سبب بستن روزنه هوایی میشود در ریزش میوه نقش دارد ولی آنها را رسیده نمیکند.

نکته میوه در نهاندانگان عاملی است که سبب حفظ دانه و پخش آن در محیط میشود .میوهها در اثر هورمون اتیلن (در بافت آسیبدیده تولید میشود) رسیده میشوند
(رد گزینۀ ( .))2میوهها در اثر هورمونهای اکسین (مؤثر در چیرگی رأسی) و جیبرلین (مؤثر در جوانهزنی دانهها) به صورت درشت یا بیدانه درمیآیند.
 23 37 Aدر ش�کل مورد نظر نقش جیبرلین بر الیه آمیالزس�از (د) که الیه گلوتندار خارجی آندوس�پرم اس�ت مش�خص میشود.
جیبرلین را رویان (ب) میسازد و گلوکز حاصل از آمیالز را لپه (الف) به (ب) یعنی به رویان میرساند.

نکته رویان جیبرلین ساخته شده را از راه لپه به آندوسپرم میدهد .الیه خارجی آندوسپرم ،آمیالز میسازد و پس از هیدرولیز نشاستههای
آندوسپرم ،گلوکزهای حاصل از طریق لپه از آندوسپرم به رویان میرسد تا تنفس یاختهای و انرژی رشد رویان فراهم شود.

 23 38 Bهورمون سیتوکینین سبب تحریک ساقهزایی شده و دوام میوه و برگ گیاه را برخالف هورمون اتیلن افزایش میدهد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .سیتوکینین با افزایش تقسیم یاخته ،سرعت عمل  DNAپلیمراز سازنده ژنها را زیاد میکند .این هورمون همانند سایر هورمونها
در بخش مریستمی ایجاد میشود .محافظ رأس ریشه همان کالهک با یاختههای چوبپنبهای شده میباشند که هورمون نمیسازد | .گزینۀ ( :)3نادرست است .هورمون
جیبرلین در جوانهزنی دانهها و افزایش طول س�اقه نقش دارد ولی دقت کنید که گیاه  3nفاقد قدرت میوز و ش�رایط ایجاد تولیدمثل جنیس برای ایجاد دانه میباش�د| .
گزینۀ ( :)4نادرس�ت اس�ت .هورمون آبس�یزیک اسید ،سبب بستن روزنههای هوایی میشود و در شرایط خش�کی ،آب جذب شده ریشه گیاه را حفظ میکند .این هورمون
برخالف انتظار عمومی در ریزش برگ و ایجاد الیه جداکننده برگ نقشی ندارد.
 23 39 Cموارد (الف) و (ب) درست میباشند.
الف) درست است.

ً
نکته جیبرلین منظور قس�مت اول عبارت اس�ت که در س�اقه در حال رشد و رویان دانهها تولید میشود که معموال هر دو یاختههای دیپلوئیدی دارند .ساقه ،فرمول ژنتیکی
 2nاز گیاه والد و رویان دانه فرمول ژنتیکی  2nحاصل از لقاح یاختههای جنسی دو والد را دارند.
ب) درس�ت اس�ت .گیاه تریپلوئید (برخی موزها) بس�یار نادر میباشد ولی اگر ایجاد ش�ود ،توانایی میوز ندارد چون فاقد کروموزومهای همتای دوبهدو برای ایجاد تتراد
میباش�ند و اغلب از گونههای مختلف میباش�ند ولی قادر به انجام میتوز هس�تند .چون میتوز در هر یاختهای از نظر عدد کروموزومی رخ میدهد | .ج) نادرس�ت اس�ت.
اولین اندامهای حاصل از دانه رست ،ریشه و ساقه میباشند که توسط نسبت هورمونهای اکسین و سیتوکینین تنظیم میشوند | .د) نادرست است .سیتوکینینها باعث
تقسیم یاخته و شادابی گیاه میشوند و پیری برخی اندامها مثل برگ ،شاخه و گل را به تأخیر میاندازند.
 34 40 Bهورمون س��یتوکینین یا هورمون جوانی ،س�بب میش�ود که پیر ش�دن برخی اندامهای گیاهی مثل گل و ش�اخه به تعویق بیفتد .نسبت مقدار این هورمون به
اکسین در ریشهزایی و ساقهزایی نقش دارد .در مورد این هورمون فقط مورد (د) را میتوان درست گرفت.
سبب ریشهزایی قلمهها میشود.
باال بودن نسبت اکسین به سیتوکینین
سبب ساقهزایی قلمهها میشود.
باال بودن نسبت سیتوکینین به اکسین
الف) در مورد اتیلن میباشد | .ب) در مورد اتیلن میباشد | .ج) در مورد جیبرلین میباشد.

41 A

 24سؤال عبارت درست را میخواهد« .چون در آخر ذکر شده همه موارد بهجز… !!»

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .یاخته تراکئیدی مرده اس�ت و متابولیسم ندارد | .گزینۀ ( :)2درست است .نس�بت باالی اکسین به سیتوکینین سبب ریشهزایی
در قلمهها میش�ود | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .اکسین در نوک ساقه ساخته ش�ده و در جوانه جانبی مانع ایجاد هورمون سیتوکینین مؤثر در تقسیم یاختهای میشود| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .سیتوکینین سبب ساقهزایی میشود نه ریشهزایی!!

 14 42 Bفقط مورد (د) پاس�خ اس�ت .هورمون آبس��یزیک اس��ید برخالف جیبرلین در رش�د همه جوانهها اثر منفی دارد .این هورمون در محیط گرم و خش�ک که فشار
ریشهای و آب محیط کم است با بستن روزنههای هوایی مانع تعرق شدید و از دست رفتن آب گیاه میشود.
(ب) در مورد اکس�ین و (ج) در مورد نقش اتیلن میباش�د ولی در (الف) دقت کنید که آبس�یزیک اس�ید در محیط کمآب ،س�بب افزایش تعداد کانالهای پروتئینی
مخصوص عبور آب در عرض غشا میشود تا آب گیاه حفظ شده و به یاختههای مختلف برسد.

34 43 B

نکته
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هورمونهای جیبرلین و سیتوکینین سبب افزایش تقسیم یاختهای میشوند که از بین آنها ،فقط هورمون جیبرلین در رشد طولی یاختهها نیز مؤثر است.
گزینۀ ( :)1درست است .رشد تخمدان سبب ایجاد میوه درشت میشود .اعمال قسمت اول این گزینه توسط هورمونهای جیبرلین و اکسین تشدید میشود| .

گزینۀ ( :)2درست است .سیتوکینین (هورمون جوانی) سبب ساقهزایی و اکسین سبب ریشهزایی قلمهها میشود | .گزینۀ ( :)4درست است .سیتوکینین هورمون جوانی
است و در برخی اندامها ،پیر شدن آنها را به تعویق میاندازد .این هورمون تشکیل دوک و تقسیم یاخته در ساقه را تسریع میبخشد.

 34 44 Bموارد (الف)( ،ج) و (د) مدنظر میباشند .گیاهان دانهدار با دانه خود در محیط پخش میشوند .هر چه میوه زودتر رسیده شود احتمال پخش دانه درون آن
نیز بیش�تر میش�ود .از طرفی میدانید که هورمون اتیلن در زودرس کردن میوههای نارس نقش دارد ،پس در پخش دانه توس�ط گردهافش�انها و غیره نیز مؤثر اس�ت.
هورمون اتیلن در ممانعت از رشد جوانه جانبی و عدم ایجاد گل و شاخه نیز مؤثر است (سایر عبارات به ترتیب (الف) در مورد سیتوکینین( ،ج) برای جیبرلین و (د) ویژگی
آبسیزیک اسید میباشد).
 24 45 Cمنظور سؤال هورمون اتیلن است .موارد (الف)( ،ج) و (د) صحیح میباشند.

الف) درس�ت اس�ت .میوههایی با مزه خوش�ایند ،همان میوه رس�یده هس�تند که قدرت ایجاد اتیلن را در برخی مانند سیب رس�یده میتوان مشاهده کرد| .

ب) نادرس�ت اس�ت .یاخته آوند چوبی بالغ مرده اس�ت و قدرت تولید هورمون ندارد | .ج) درس�ت اس�ت .اتیلن باعث ریزش میوهها میش�ود پس برداش�ت مکانیکی
آن را آس�ان میکن�د ولی رس�یدن آنها را تس�ریع میبخش�د | .د) درس�ت اس�ت .هورمونه�ای بازدارنده تولید اندامهای رویش�ی و زایش�ی گیاه را به تعوی�ق میاندازند
(برخالف سیتوکینین).
 44 46 Cزیادی تولید اکسین در جوانه انتهایی ،سبب کاهش تولید سیتوکینین و افزایش تولید اتیلن در جوانه جانبی میشود و همچنین چیرگی رأسی را ایجاد میکند.
پس مدنظر تست دو هورمون اتیلن و سیتوکینین میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .تولید آمیالز در الیه گلوتندار آندوس�پرم دانه غالت تحت تأثیر هورمون جیربلین صورت میگیرد | .ب) درست است .نسبت باالی
اکسین به سیتوکینین سبب ریشهزایی در قلمهها میشود | .ج) درست است .بافتهای آسیبدیده گیاهی برای ترمیم خود هورمون اتیلن میسازند | .د) نادرست است.
هورمون آبسیزیک اسید سبب مقاومت گیاه در خشکی با بستن روزنههای هوایی میشود.
 14 47 Aهورمون جیبرلین برخالف آبسیزیک اسید روی جوانه جانبی و ایجاد شاخه اثر مثبت دارد و سبب درشت کردن دانههای گیاهی میشود.
گزینۀ ( :)2نادرست است .نورگرایی پاسخی برای اندامهای گیاهی به سمت نور میباشد نه یاختهها!! | گزینۀ ( :)3نادرست است .سمت سایه (دور از نور)
ساقه تعداد یاخته بیشتری ندارد بلکه افزایش طول یاخته دارد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .هورمونهای گیاهی در پوسته ضخیم ایجاد نمیشوند.
 34 48 Bبذر گندم اگر در محیط سرد و مرطوب قرار گیرد ،زودتر رشد میکند و خفتگی آن از بین میرود.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .م�اده جیبرلین تولید ش�ده توس��ط قارچ (نه گیاه!) س�بب رش�د زیاد س�اقه برنجه�ای آلوده ش�ده و آنها را از بی�ن میبرد| .
گزینۀ ( :)2نادرست است .آبسیزیک اسید با بستن روزنههای هوایی در حفظ آب گیاه مؤثر است و همچنین سبب خفتگی دانه و جوانهها میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است.
جیبرلین و سیتوکینین در تقسیم یاختهای مؤثرند که از بین آنها ،فقط جیبرلین در درشت کردن میوه نقش دارد.
 44 49 Bاین آنزیمهای جداکنندۀ یاختهها در برگ تولید شده و در دمبرگ اثر میکنند.
1

ریزش برگ

با مشاهدات میکروسکوپی به این نتیجه رسیدند که در محل اتصال قاعده دمربگ به شاخه ،الیهای جداکننده تشکیل
میش�ود ک�ه ایجاد آن در پی افزایش نس�بت اتیلن به اکس�ین در ب��رگ (نه در منطقه ریزش موج�ود در دمبرگ!!!)،
صورت میگیرد .آنزیمهای تجزیهکننده دیواره در منطقه ریزش ایجاد میش�وند و به تدریج این یاختهها را از بین
میبرند و برگ میریزد .بعد از ریزش برگ با کوتینی یا چوبپنبهای شدن یاختههای شاخه در محل دمبرگ ،الیه
محافظتی در برابر عوامل محیطی ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)1در ریزش برگ ،ابتدا بخش زمینهای و در نهایت قس�مت آوندی برحس�ب ش�کل کتاب جدا میشوند | .گزینۀ ( :)2آنزیمها یاختههای دمبرگ را از
هم جدا میکنند | .گزینۀ ( :)3پس از ریزش برگ ،بخش شاخهای ،چوبپنبهای میشود.
 25 50 Cفقط مورد (الف) صحیح میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .گندم گیاهی تکلپه اس�ت که در برش عرضی ریشۀ آن پوست مشخص وجود دارد ولی در ساقۀ آن منطقۀ پوست بسیار نازک است و
قابل تشخیص نیست | .ب) نادرست است .نور یک جانبه سبب خمش ساقههای هوایی میشود نه زمینساقه زیرزمینی!! | ج) نادرست است .روزنههای آبی همیشه بازند
و مخصوص عمل تعریق میباشند | .د) نادرست است .رویان دانه غالت از جمله گندمیان ،هورمون جیبرلین میسازد و روی الیه خارجی آندوسپرم گلوتندار اثر میکند.
25 51 B

ً
نکته
اتیلن س�بب خراب ش�دن محصوالت گیاهی مثل میوهها در هنگام ذخیره یا انتقال آنها به جای دور میشود .اخیرا ترکیباتی ایجاد شدهاند که با اتصال به گیرندههای
اتیلنی یاخته ،س�بب توقف فرایند اثر اتیلن میش�وند و از رس�یدن زودرس میوهها جلوگیری به عمل میآورند یا حتی زیستشناسان به دنبال ایجاد تغییراتی در ژن گیاهان
هستند که آنها را به اتیلن غیرحساس کنند.
ویژگیهای عنوان شده در گزینهها همگی از فعالیتهای اتیلن میباشد.
 35 52 Bاگر در اثر تغییر ژنی در گیاهان ،آنها را نس�بت به هورمونی غیرحس��اس کنیم در حقیقت کار عادی آن هورمون را مختل میکنیم .در گزینۀ ( )1عمل اتیلن،
( )2عمل جیبرلین و ( )4عمل آبس�یزیک اس�ید کار عادی هر هورمون نام برده ش�ده اس�ت ،پس این اعمال در گیاه کند یا متوقف میش�وند ولی اگر گیاه را به هورمون
سیتوکینین (هورمون جوانی) غیرحساس کنیم ،پیری برگ تسریع میيابد چون در حالت عادی این هورمون تأخیر در پیر شدن اندامها را ایجاد میکند.

اه کرحم هب ناهایگ خساپ
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45 53 B

نکته

هورمون اتیلن س�بب ایجاد الیه جداگر دمبرگ میش�ود و انتقال ش�یرههای خام گیاهی را از ش�اخه به برگ مختل میکند .این هورمون در توقف رش�د جوانه جانبی و

ایجاد ش�اخه ،گل و برگ نقش دارد و در اثر عمل ریزش برگ س�بب ایجاد مواد لیپیدی چوبپنبهای در یاختههای ش�اخه در محل جدا ش�دن دمبرگ میش�ود .در پی این
اعمال فتوسنتز گیاه را کم میکند.
مهن لصف

نکته

کاهش تورژسانس نگهبان روزنه در نتیجه عمل آبسیزیک اسید برای بستن روزنه هوایی در محیط خشک میباشد( .روزنههای آبی همواره باز هستند).

 15 54 Bدر ریزش برگ بخش (الف) الیه جداکننده در قاعده دمبرگ میباشد که در اثر نسبت باالی اتیلن به
اکس�ین آنزیمهای�ی در آن برای تجزیه دیواره یاختهها تولید میش�ود که به تدریج یاختهه�ای آن از بین میرود ولی
بخش (ب) الیه محافظی در شاخه میباشد که پس از ریزش برگ ،چوبپنبهای میشود تا شاخه از عوامل محیطی
در امان باشد.
گزینههای ( )2و ( :)4الیۀ زایندۀ جداگر در قاعدۀ دمبرگ در (الف) ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)3چوبپنبهای شدن در (ب) رخ میدهد.
 15 55 Bبا توجه به ش�کل مقابل مش�اهده میکنید که هورمون جیبرلین س�اخته شده در رویان
دانه غالت ،با عبور از لپه نازک ابتدا به بخش درونی آندوسپرم و سپس به بخش خارجی آندوسپرم
دانه که گلوتندار اس�ت میرس�د .س�پس الیه خارجی آندوس�پرم ،آنزیم آمیالز ساخته و به داخل
س�ایر بخشهای آندوس�پرم ترش�ح میکند .آمیالز س�بب هیدرولیز نشاس�ته آندوس�پرم ش�ده و
گلوکزهای حاصله ،برای تنفس یاختهای از راه لپه به رویان منتقل میشوند.

 45 56 Aعمل  RNAپلیمراز و  DNAپلیمراز در جهت تولید پروتئین و تقس�یم یاخته میباش�د که هورمونهای محرک رش�د سبب افزایش فعالیت آنها میشوند.
گزینۀ ( )1و ( )2در مورد عمل هورمون آبس�یزیک اس�ید و گزینۀ ( )3در مورد فعالیت اتیلن میباش�د که در هر س�ه مورد سبب ممانعت در فعالیت این آنزیمها میشوند.
گزینۀ ( )4دربارۀ هورمون سیتوکینین (محرک رشد) میباشد.
 35 57 Aجیبرلین س�بب بیداری و رش�د دانه و جوانههای انتهایی و جانبی میش�ود .این هورمون در جوانه انتهایی اثری همانند اکسین در رشد طولی گیاه دارد ولی در
جوانه جانبی برخالف اکسین سبب افزایش رشد و ایجاد شاخه ،برگ و گل میشود.
گزینۀ ( :)1نادرست است .هورمونها و سایر عوامل محرک رشد در هر مریسمتی از جمله کامبیومهای پسین نیز تولید میشوند.
گزینۀ ( :)2نادرست است .سوختن سوختهای فسیلی ،سبب تولید گاز اتیلن شده و این گاز در رسیدن میوهها نقش تسریعکننده دارد.
گزینۀ ( :)4نادرست است .علت خفتگی جوانهها در پاییز و زمستان ،هورمون آبسیزیک اسید و پولکهای محافظ آنها میباشد.

1
B

نکته

41 1
طبق آزمایشات داروین و پسرش برای اثر نور یک جانبه بر دانه رست غالت:
الف) پوشش شفاف چون نور را عبور میدهد
مانع رشد و خمش ساقه منیشود.

نکته

ب) پوشش مات اگر روی نوک ساقه قرار
گیرد ،مانع رشد و خمش ساقه میشود.

ج) اگر پوشش مات روی منطقه زیر نوک ساقه قرار گیرد،
اختاللی در رشد و خمش ساقه ایجاد نمیشود.

در همه موارد در نظر بگیرید که هیچگاه نوک س��اقه خمش نمییابد و این منطقه زیر نوک س�اقه اس�ت که در اثر تولید مادهای در نوک س�اقه به نام اکس�ین ،خمش
مییابد (نادرستی گزینۀ (.))3

12 2

B

نکته در این سؤال دقت کنید که پوشش شفاف موجب انتقال نور میشود .پس نوک ساقهای که آگار زیر آن است اکسین ساخته است و آن را وارد آگار میکند .حاال چون
این آگار را روی لبه مست راست قرار دادهایم ،پس با اینکه نور همهجانبه است ،اکسین در سمت راست نوک ساقه بیشتر میشود و رشد طولی بیشتر (نه تعداد یاخته!!)
آن قسمت سبب خمش ساقه میشود.
گزینۀ ( :)2طول یاختهها تغییر دارد نه تعداد آنها! | گزینۀ ( :)3رش�د طولی یاختههای س�مت راس�ت بیشتر میش�ود | .گزینۀ ( :)4اکسینها در حضور نوک
ساقه حرکت به سمت سایه را انجام میدهند.

نکته

در این س�ؤال دقت کنید که اگر پوش�ش روی نوک س�اقه ،پوششی مات بود دیگر اکسین س�اخته نمیشد و در آگار جمع نمیشد و این آگار نمیتوانست سبب رشد و
خمش ساقه بدون نوک دیگری شود.

 13 3 Aاکس�ین نام یک هورمون یا تنظیمکننده ش�یمیایی به معنای رش��د کردن میباش�د که در گیاهان مختلف ،ترکیبات مشاهبی از آن با اثر مشابه ساخته میشود.
این هورمون در نوک س�اقه ،در اثر نور س�اخته ش�ده ولی روی منطقه پایینتر از نوک ساقه اثر میکند (نادرستی گزینۀ ( )2و درستی گزینۀ ( .))1اکسین ،در ساقه ،یاختهها
را از نظر طولی رشد میدهد و به تقسیم یاخته کاری ندارد (نادرستی گزینۀ ( ))3ولی جیبرلینها هم رشد طولی و هم تعداد یاختهها را زیاد میکنند (نادرستی گزینۀ (.))4
B

نکته

 14 4فقط عبارت (ب) وظیفۀ مشترک اکسین و جیربلین میباشد که مدنظر سؤال است.
هورمونهای اکسین و جیبرلین در ایجاد میوههای درشت بیدانه (بیهسته) مؤثراند که هر دو هورمون سبب رشد طولی یاختههای ساقه میشوند.
الف) نادرس�ت اس�ت .تولید آمیالز از الیه گلوتندار دانه ،فقط مخصوص عمل جیربلین در رش�د دانهها میباش�د | .ج) نادرس�ت است .وقتی کیسه رویانی

پرتقال ،لقاح یافته است یعنی تخم اصلی و ضمیمه تشکیل شده و میوه دانهدار در حال تشکیل میباشد (دقت کنید که این سؤال در مورد پرتقال بدون دانه است ولی

در مورد موز ممکن است صحیح باشد) | .د) نادرست است .تحریک ساقهزایی در قلمهها از اعمال سیتوکینین است.
B

نکته

 35 5موارد (الف)( ،ج) و (د) در مورد کارهای سیتوکینین میباشد.
هورمون سیتوکینین و جیبرلین در تقسیم یاختهای گیاه نقش محرک دارند ولی جیبرلین در رشد طولی نیز نقش دارد .منظور این سؤال هورمون جواین یا سیتوکینین

میباش�د که نس�بت آن به اکس�ین در س��اقهزایی و ریشهزایی مؤثر اس�ت (درستی الف و د) و باعث شادابی گل و برگ گیاه میش�ود (درستی ج) ولی سیتوکینین برخالف
اکسین و جیبرلین ،در رشد میوۀ بیدانه تأثیر مهمی ندارد (نادرستی ب).
 26 6 Aاگر در قلمهها یا قس�متهای تمایز نیافته (اکل) مقدار اکس�ین (هورمون تولید ش��ده در جوانۀ انتهایی) به سیتوکینین (هورمون جوانی) باال باشد،
ریشهزایی سریعتر اتفاق میافتد که ریشه تار کشنده دارد با آوندهای نخستین یک در میان و کالهک ولی فاقد کوتین و یاخته نگهبان میباشد.
B

نکته

27 7
گلوکز مورد نیاز تنفس یاختهای رویان دانه غالت ،از طریق تجزیه نشاس�ته در آندوس�پرم و از طریق لپه یا برگ رویانی نازک خود دریافت میکند تا  ATPبس�ازد.

(دقت کنید که الیه خارجی آندوسپرم سازنده آمیالز میباشد نه پوسته دانه!!)

 38 8 Bآبسیزیک اسید ،هورمونی برای خفتگی هر جوانه میباشد ولی جیبرلین در رشد دانه و هر جوانهای مؤثر است.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .هورمون جوانی (س��یتوکینین) برخالف هورمون آبس�یزیک اس�ید که در ش�رایط نامس�اعد ایجاد میش�ود ،در رویش جوانه
جانبی مؤثر اس�ت و س�بب ایجاد ش�اخه و برگ میش�ود | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .جلوگیری از پیری زودرس گل و گیاه از اعمال هورمون جوانی س�یتوکینین است| .
گزینۀ ( :)4نادرست است .سیتوکینین برخالف اتیلن در رشد جوانه جانبی و ایجاد شاخه اثر مثبت دارد.
B

نکته

39 9

هورمون آبس�یزیک اس�ید در شرایط انمساعد محیطی ،س�بب خفتگی دانه و جوانههای رأسی و جانبی میش�ود .این هورمون در محیط خشک سبب بستن روزنههای
هوایی میش�ود .همانطور که به یاد دارید ،برای بس�ته ش�دن روزنههای هوایی ،یاخته نگهبان روزنه که کلروپالستدار است باید به یاختههای کناری آب بدهد و طول آن
کوتاه شود ولی قطر آن به دلیل آرایش رشتههای عرضی سلولزی تغییر نمیکند.

نکته در باز شدن روزنه هوایی ،یاختههای نگهبان با گرفتن یونها ،ابتدا فشار اسمزی آنها باال رفته و سپس آب میگیرند و با تورژسانس و افزایش رشد طولی به کنار رفته
تا روزنه باز شوند ولی قطر هر یاخته نگهبان ثابت میماند.

نکته

هورمونهای محرک رشد سبب باز شدن روزنهها و رشد گیاه میشوند.

31 10 B

نکته هورمون آبسیزیک اسید ،سبب ایجاد خفتگی در جوانه و دانه میشود .این هورمون در محیط خشک با بستن روزنههای هوایی ،تعرق و فشار مکش صعود شیره خام
را به سمت باال کاهش میدهد تا مواد کمتری در اختیار اندامهای فتوسنتزکننده قرار گیرد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .فقط اکس�ین و جیبرلین سبب تولید میوۀ درشت و بیدانه میشوند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .هر دو هورمون بازدارنده اتیلن و
آبسیزیک اسید در کنترل رشد و پروتئینسازی گیاه در شرایط انمساعد نقش دارند | .گزینۀ ( :)4نادرست است .فشار ریشهای باال سبب انتقال فعال یونها در درونپوست
ریشه میشود که در محیط خشک که مقدار آبسیزیک اسید باال میرود ،فشار ریشهای نیز کم میباشد.
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ً
 15 58 Bمعموال کاهش رسما در درختان از عواملی اس�ت که گلدهی و تبدیل مریس�تم رویش�ی به زایشی را تسریع میکند .البته در نوعی گندم این موضوع برعکس
است و محیط سرد مرطوب ،سبب تسریع در گلدهی میشود (نادرستی د).
الف) درس�ت اس�ت .نور منبع انرژی فتوس�نتز است که ریشه نسبت به نور ،گرایش منفی و ساقه گرایش مثبت دارد | .ب) درست است .نور در فتوسنتز و
گلدهی گیاه نقش حیاتی دارد | .ج) درست است .برخی گیاهان در فصل خاص و برخی در همه فصول گل میدهند .پس در برخی گیاهان که در همۀ فصول گل میدهند،
مثل گوجهفرنگی (گیاه جالیزی) ،طول روز و شب نقشی در تبدیل مریستم رویشی به مریستم زایشی گلده ندارد.
 35 59 Bموارد (الف)( ،ب) و (ج) نادرس�ت میباش�ند .در جوانه گیاه یاختههای مریس�تمی و برگهای بس�یار جوان وجود دارند .در هنگام گلدهی گیاه ،یاختههای
مریسمتی روییش قادرند به یاختههای مریستمی زاییش تبدیل شوند .مریسمت هسته درشت مرکزی و یاختههای به هم فرشده اب قدرت تقسیم زیاد دارند ویل متایز نیافتهاند.
46 60 A

نکته گیاهی مثل داوودی که روز کوتاه (ش��ب بلند) میباش�د ،در فصلهایی بهطور طبیعی
گل میدهد که طول ش�ب طوالنی اس�ت و از حدی کمتر نباشد .در این گیاهان ،با کم کردن
طول روز در تابستان نیز میتوان گلدهی مشاهده کرد.
نکته اگر گیاهی روز بلند (شب کوتاه) مثل شبدر باشد ،در فصلهایی مثل تابستان بهطور
عادی گل میدهد ولی در پاییز با شکستن شب در اثر جرقه نوری گل میدهند.

46 61 B

نکته

گلدهی گیاه گوجهفرنیگ به طول روز و شب وابسته نیست و در هر شرایط نوری و طول روز گل میدهد ولی در سؤال به کلمه بهطور طبیعی دقت کنید چون گیاهان روز
بلند (شبدر) بهطور طبیعی فقط در تابستان و بهار که طول روز بلند است گل میدهند در حالیکه گیاه داوودی که شب بلند است فقط در پاییز بهطور طبیعی گل میدهد.

نکته

داوودی را در تابستان با کم کردن طول روز و شبدر را در پاییز با شکستن شب میتوان ایجاد کرد ولی دیگر بهطور طبیعی گلدهی نکردهاند.

 26 62 Cموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) نادرست است .وقتی محیط گرم و خشک میباشد ،فشار ریشهای کم شده و به دنبال آن تعریق یا خروج آب از روزنههای آیب همیشه باز نیز کم میشود.
در این محیطها ،باال رفتن هورمون آبسیزیک اسید در بستن روزنههای هوایی و کاهش تعرق مؤثر میباشد.

نکته در محیط مرطوب ،روزنه هوایی بس�ته میش�ود و تعرق کاهش مییابد ولی چون فش�ار ریش�های زیاد اس�ت ،در این حالت آب اضافی از طریق روزنههای آبی خارج
میشود (فصل  7زیست دهم).
ب) درس�ت اس�ت .در گیاهی مثل داوودی که ش�ب بلند یا روز کوتاه میباش�د ،شکستن شب بلند و یا کاهش طول روز س�بب عدم گلدهی میشود | .ج) درست است.
نوک س�اقه محل تولید اکس�ین برای رش�د طولی ساقه میباشد .در صورت قطع نوک ساقه ،گیاه پر شاخه میشود | .د) نادرست است .دقت کنید که مریستم ریشه برای
رشد طولی در منطقه نزدیک به نوک ریشه قرار گرفته است ولی نوک ریشه حاوی کالهک با ترکیبات پلیساکاریدی محافظ مریستم میباشد .قطع نوک ریشه از نفوذ آسان
ریشه در خاک جلوگیری میکند.
نارس حاصل میوز ،در محیط پخش نمیش�وند و در محل تولید
 16 63 Cفقط مورد (ج) نادرس�ت اس�ت .در گیاهان دانهدار (بازداناگن و نهانداناگن) ،گردههای ِ
خود با میتوز به گرده رسیده تبدیل میشوند و سپس از بساک خارج میشوند.
الف) درس�ت اس�ت .گیاهان تیره پروانهواران (مثل ش��بدر) در اثر همزیس�تی ب�ا باکتریهای ریزوبیوم ،س�بب غنی کردن گیاخاک از م�واد نیتروژندار
میشوند | .ب) درست است .شبدر گیاهی روز بلند میباشد .اگر در شب بلند پاییز ،یک جرقه نوری به محیط آن وارد کنیم ،تبدیل جوانه رویشی آن به زایشی و گلدهی
آن س�ریع میش�ود | .د) درس�ت است .سیتوکینین سرعت تقس��یم یاختهای را افزایش میدهد پس به همین دلیل ایجاد کیسه رویانی را از میتوز یاخته باقیمانده از میوز و
ایجاد این یاخته از میوز پارانشیم خورش را سریعتر میکند.
 36 64 Aش�کل بیانگر اواخر پاییز اس�ت که طول ش�ب بهطور طبیعی از طول روز بلندتر

اس�ت .در این ش�رایط گیاه داوودی که روز کوتاه است بهطور طبیعی گل میدهد ویل اب جرقه

نوری که ایجاد کردهایم و ش�ب را کوتاه کردهایم میتوانیم س�بب گلدهی مصنوعی گیاه روز
بلندی مانند شبدر بشویم و گلدهی داوودی را متوقف کنیم.

 36 65 Bدر شکلهای مقابل:
روز بلند در بهار و تابستان را نشان میدهد که گیاهان روز بلند مانند شبدر در آن
شکل (ِ :)1
شرایط بهطور عادی گل میدهند.
ش�کل ( :)2روز کوتاه را در پاییز نش�ان میدهد که بهطور عادی س�بب گلدهی گیاهان شب
بلند مثل داوودی میشوند.
ش�کل ( :)3شکس�تن شب با یک جرقه نوری در فصل دارای ش�ب بلند را نشان میدهد .در
این ش�رایط گیاهان روز بلندی مثل ش�بدر که در ش�کل ( )1بودند ،گل میدهند ولی داوودی
گل نمیدهد.

46 66 C

نکته

آبسیزیک اسید در محیط خشک سبب بسته شدن روزنههای هوایی میشود .برای مسدود شدن روزنه هوایی ،یاختههای نگهبان باید آب خود را به یاختههای کناری
بدهند و تورژسانس آنها و فشار آنها به یاخته نگهبان سبب مسدود شدن روزنه میشود.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .در برخی درختان ،برگها در اثر سرمای پاییز میریزند و جوانهها با برگهای پولک مانند حفظ میشوند | .گزینۀ ( :)2درست است.
گرده نارس در گیاهان محصول میوز است و یک ویژگی عمومی میباشد | .گزینۀ ( :)3درست است .بافت چوبپنبه پسین در اندامهای مسن میتوانند سد دفاعی باشد
که محصول کامبیوم هستند.

 16 67 Bموارد (الف) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .بیشرت پاسخهای گیاه به محیط توسط هورمونها تنظیم میشود | .ب) درست است .گیاهانی مثل گوجهفرنگی که در هر شرایط نوری
روز بلند یا کوتاه در طی سال گل میدهند ،گیاهان بیتفاوت میگویند | .ج) درست است .در محیطهای گلخانهای و کشت گل ،با ایجاد نورهای مصنوعی ،گلدهی گیاهان
را در طول سال کنترل میکنند | .د) نادرست است .گندم گیاه یکساله است و در طول زندگی خود فقط یکبار گل میدهد.
 46 68 Aشبدر گیاهی روز بلند است ولی داوودی روز کوتاه میباشد .در نتیجه در تابستان و بهار بهطور عادی شبدر گل میدهد (چون طول روز بلند میباشد) ولی
اگر طول روز را کوتاه کنیم در این شرایط داوودی گل میدهد (برای لگدهی ،مریستم رویشی باید به مریستم زایشی تبدیل شود).
گزینۀ ( :)1مریس�تم رویش�ی به زایشی تبدیل میشود (نه پارانش��یم!) | .گزینۀ ( :)2در شبدر گلدهی سریع میشود | .گزینۀ ( :)3در شبدر ،بهار و تابستان
شرایط مناسب گلدهی است.
روز کوتاه میباش�د که در شرایط  Aشبدر (الف) گل
روز بلند و ِ B
 16 69 Bدر ش�کل بخش ِ A
میدهد ولی داوودی (ب) گل نمیدهد .داوودی در صورت جرقه نوری در ش�ب بلند نیز همانند
(ب) گل نمیدهد( .ج) بیانگر شبدر بدون گل و (د) داوودی گلدار در روزهای کوتاه میباشد.

37 70 B

نکته گندم ،گیاه یکس�اله علفی از غالت میباش�د که دارای دانه آندوسپرمدار اس�ت .رشد بذر این گیاه محتاج محیط مرطوب و یک دوره سرما میباشد که سبب تجزیه
گلوتن پروتئینی بذر و تبدیل به آمینواسید و همچنین تجزیه نشاسته آندوسپرم به گلوکز میباشد( .در گزینۀ ( )3افزایش دما نادرست است).

نکته

هر چه محیط مرطوب و دمای تا حدی پایین زودتر ایجاد شود ،رشد بذر و گلدهی گیاه سریعتر میشود.

 37 71 Cهمۀ موارد درست میباشند.
الف) هورمون جیبرلین در رویان دانههای غالت (گندم) ایجاد میشود و سبب جوانهزنی دانهها و ظهور ریشه رویانی میشود .از طرفی این هورمون همانند
اکسین در رشد ساقههای جوان نیز اثر مثبت دارد.
ب) دانه گندم در شرایط مرطوب و سرد رشد خود را از سر میگیرد و مقدار آبسیزیک اسید آن افزایش نمییابد.

نکته

دان�ه ه�ر نهاندان�های یا فقط یاخته  2nدارد (مثل حبوبات که دولپهای هس��تند) و یا مثل غالت ،یاختههای  2nو  3nدارن�د .در هر صورت این یاختهها دارای
کروموزومهای همتا به صورت دو به دو یا سه به سه دارند .در دانه آنها یاخته هاپلوئید که فاقد کروموزوم همتا میباشد وجود ندارد( .گندم زراعی به صورت  6nهم
میباشد که در اینصورت قطعاً در هر قسمت کروموزوم همتا دارد( ).درستی ج)

د) اکسین باعث رشد طولی یاختههایی با دیواره نازک میشود .پس اگر دیواره یاختهای قطور باشد (مثل اسلکرانشیم) ،اکسین در رشد آنها اثر مثبت ندارد.
 17 72 Bموارد (الف) و (ج) صحیح میباشند.
الف) درست است .از زیست دهم به یاد دارید که اگر برخی محصوالت کمارزشتر گیاه را جدا کنیم ،غذادهی به سایر قسمتها بیشتر شده و محصوالت
کمتر ولی با ارزش بیش�تر ایجاد میش�وند | .ب) نادرس�ت اس�ت .گوجهفرنگی یک گیاه نهاندانه اس�ت که در هر ش�رایط نوری رش�د میکند و گلدهی آن نسبت به نور،
بیتفاوت میباشد .در هنگام گلدهی ،مریستم رویشی موجود در شاخه به مریستم زایشی تبدیل میشود (نه هر مریستمی!) | .ج) درست است .گندم گیاهی یکساله
میباشد که بذر آن با سرد و مرطوب شدن محیط جوانه میزند و مراحل گلدهی آن تسریع میشود.
47 73 C

نکته از فص�ل قب�ل ب�ه خاطر دارید که میوههای نارس ،چون مزه ناخوش�ایندی دارند ،زیاد برای جان�وران جلب توجه ندارند و این میوههای ن�ارس از دانههای درون خود
محافظت میکنند .هر چه میوه رس�یدهتر ش�ود ،جلب توجه جانوران به آنها زیاد ش�ده و با خوردن آنها ،سبب پخش دانه گیاه در محیط میشوند .همانطور که میدانید
هورمون اتیلن در زودرس کردن میوهها و تسریع پراکنش گیاه نقش مثبت دارد.
گزینۀ ( :)1نادرست است .برگهای پولک مانند ،پس از ریزش برگ از جوانه جانیب محافظت میکنند نه جوانه انتهایی!! | گزینۀ ( :)2نادرست است .اکسین
مانع شاخهزایی میشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .پس از اینکه مشخص شد بذر گندم در عبور از محیط مرطوب سرد رشد زیادی پیدا میکند ،محققین به این نتیجه
رسیدند که میتوان در شرایط برف و یخ نیز زمینها را از محصوالت گیاهی بارور کرد.
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 17 74 Cموارد (الف)( ،ج) و (د) نادرست میباشند.
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .س�رمای ش�دید ،معموال مانع رشد دانه و ایجاد دانه رس�ت میشود .در این حالت هورمون آبسیزیک اس�ید در دانه زیاد شده و دوره
ً
خفتگی دانه را زیاد میکند | .ب) درست است .با شروع سرمای پاییز ،معموال برگ درختان ریزش مییابند .این عمل با افزایش اتیلن در دمبرگ برای ایجاد الیه جداکننده
برگ صورت میگیرد | .ج) نادرست است .پس از افتادن برگ ،الیه چوبپنبه در شاخه ایجاد میشود نه قاعده دمبرگ | .د) نادرست است .برخی گیاهان پس از گذراندن
یک دوره سرما گل میدهند نه همه آنها!!
37 75 B

نکته

واژه رشد در زیستشناسی به معنی افزایش تعداد یا حجم قسمتهای قبلی میباشد و یک فرایند کمی میباشد در حالیکه واژه نمو به معنی ایجاد بخشهای جدید
ً
و کیفیت جدید در گیاه میباشد .مثال اگر ریشه گیاه درازتر شود یا ریشه فرعی ایجاد شود ،رشد به حساب میآید ولی ایجاد گل در گیاهی که گل ندارد نوعی نمو است.

37 76 B

نکته در روپوس�ت اندامهای هوایی ،یاختههای نگهبان فتوس�نتزکننده ،کرکها و سایر یاختهها وجود دارند .گیاه حساس دارای یاختههایی در قاعدۀ برگ خود میباشد که به
تغییرات لرزشی از محیط حساس هستند .از طرفی یاختههای نگهبان هم در اثر عوامل محیطی با گرفتن یا از دست دادن آب در باز و بسته شدن روزنه هوایی نقش دارند.

نکته

کرکها چون قدرت جذب نور و فتوسنتز ندارند ،سبب بازتابش نور خورشید میشوند و در پاسخ تماسی گیاهان گوشتخوار نقش دارند.

 17 77 Aگندم گیاهی تکلپه است که در ریشه خود کالهک و پوست مشخص دارد .ریشه نسبت به نور ،گرایش منفی و نسبت به گرانش زمین گرایش مثبت دارد.
 17 78 Cهمۀ موارد صحیح میباشند.
الف) درس�ت اس�ت .پیچش و خمش دو فرایندی هس�تند که در اثر رش��د انبرابر دو طرف اندام صورت میگیرند .این رشد در پیچش فقط به عوامل درونی
بستگی دارد و در هر زمان رخ میدهد ولی در خمش بستگی به عامل محیطی دارد | .ب) درست است .در پیچش گیاه مو ،بخشی که روی تکیهگاه قرار گرفته است رشد
کمتری دارد و بخش دیگر که متصل به تکیهگاه نیست با رشد بیشتر خود سبب پیچش شده و گیاه به دور تکیهگاه پیچشهای متوالی را انجام میدهد | .ج) درست است.
در برگ گیاه حساس ،یاختههایی در پایه آن برگ وجود دارد که در اثر وارد آن ضربه به برگ تحریک میشوند و به دلیل تغییر فشار تورژسانس این برگها بسته میشوند| .
د) درست است .در برگ تله مانند گیاه گوشتخوار ،کرکها که یاختههای روپوستی هستند در اثر برخورد حشره ،تحریک میشوند و پیامهایی برای به دام انداختن حشره
و بسته شدن برگ به راه میاندازند .این پیامها در نهایت سبب تأمین نیرتوژن کافی گیاه میشود .چون این گیاهان اغلب در خاکهایی با فقر نیتروژن زندگی میکنند.
 47 79 Bبرخی گیاهان در پاسخ به زخم ،از بافت پارانشیمی ،هورمون اتیلن برای ترمیم زخم خود میسازند و همچنین ترکیباتی ترشح میکنند که در برخی موارد آنقدر
سخت و محکم هستند که در فسیلی کردن جاندار مزاحم نیز نقش دارد.

نکته

ریش�ه ،گیاه را در زمین محکم میکند ولی گیاه نیز مانند جانور به تحریکات محیطی پاس�خ میدهد و جنبشها یا حرکاتی را انجام میدهد (نادرس�تی گزینۀ ( .))1در
مورد گزینۀ ( )2دقت کنید که عوامل قارچی از راه روزنهها یا فضای بینیاختهای وارد گیاه میش�وند ولی به سیتوپالس�م یاخته روپوس�تی آس�یب نمیرس�انند.

نکته

هورمونهای بازدارنده با کاهش رشد گیاه ،سبب تنظیم رشد میشوند (نادرستی گزینۀ (.))3

 18 80 Cهمه موارد نادرست هستند.
الف) نادرست است .ساقه پیچنده مو (نه برگ!) به دور یک پایه یا درخت دیگر میپیچد و رشد میکند | .ب) نادرست است .پیچش گیاه حرکتی است
که در هر زمان در اثر رشد نابرابر رخ میدهد ولی خمش در اثر رشد نابرابر در اثر وجود عوامل محیطی مثل نور و… میباشد که در هر زمان رخ منیدهد | .ج) نادرست است.
تحریک کرکها برای پاسخ تماسی در گیاه گوشتخوار مثل توبرهواش دیده میشود ولی در گیاه برگ حساس ،تغییر تورژسانس سبب پاسخ تماسی میشود.
 48 81 Bمتن تست در مورد گیاه توبرهواش میباشد که برگی کوزهمانند دارد.

نکته تثبیت نیتروژن یعنی تبدیل نیتروژن گازی محیط )  (N2به محلول آمونیاک (آمونیوم) که توسط برخی ابکرتیها صورت میگیرد .گیاهان گوشتخوار با عمل صید
جانوران کوچک کمبود نیتروژن گیاه را در ساخت مواد آلی برطرف میکنند.
گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .برخی برگهای گیاه گوش�تخوار توبرهواش در گرفتن حش�رات نقش دارند | .گزینۀ ( :)2درست است .کرک نوعی یاخته روپوستی
اس�ت که اگر در گیاهان گوش�تخوار تحریک ش�ود ،سبب بسته شدن برگ و صید جانور میش�ود | .گزینۀ ( :)3درست است .کرکهای گیاه گوشتخوار به تماس با بدن
حشرات حساس هستند .این یاختهها فاقد کلروپالست و فتوسنتز هستند.
B

 28 82همه موارد صحیح میباشند( .یعنی نادرست نمیباشند!!)

الف) درست است .اگر شب بلند را با فالش نوری بشکنیم ،شرایطی مانند فصول روز بلند مثل بهار و تابستان ایجاد کردهایم که در این شرایط گیاهانی مثل
شبدر رشد میکنند | .ب) درست است .در محیط گرم و خشک ،آبسیزیک اسید مانع رشد جوانهها در محیط دارای فقر آب میشود | .ج) درست است .در گیاه حساس
پاسخ تماسی در اثر تغییرات تورژسانس (آب) گیاه و فشار اسمزی رخ میدهد.

 18 83 Bموارد (الف) و (ب) نادرست میباشند.
الف) نادرست است .داوودی گیاهی شب بلند میباشد ،پس کوتاه کردن شب باعث عدم گلدهی آن میشود | .ب) نادرست است .آبسیزیک اسید باعث
خفتگی میشود ولی در ریزش برگ مؤثر نیست | .ج) درست است .ایجاد مواد شیمیایی و استحکامی چوبی نوعی پاسخ دفاعی گیاه میباشند.
38 84 B

نکته

روپوست پوستکدار ،لیگنینی یا چوبی شدن ،کانی شدن دیوارهها ،ایجاد بافت چوبپنبهای یا پریدرمی شدن ،کرک و خار و ترکیبات حاصل از زخمهای بافتی همگی
در جهت تالش برای جلوگیری از ورود عوامل بیگانه به گیاه یا در حقیقت سد اول دفاعی گیاه میباشند ولی ترشح ترکیبات سیانیددار سبب مرگ گیاهخواران یا بیماری آنها
میشود و در حقیقت سد دوم دفاعی میباشد.

 18 85 Bمورد (د) دربارۀ عمل کرک نمیباش�د .کرک یاخته روپوس�تی در اندامهای هوایی اس�ت که قدرت فتوس�نتز و تولید ش�یره پرورده ندارد ولی چون فتوسنتز و
رنگیزه جذب نور ندارند با بازتاب نور خورش�ید ،س�بب کاهش دمای برگ میش�وند .در گیاهان گوشتخوار برای تغذیه گیاه نقش دارند و با ترشحات خود میتوانند در
دفاع گیاه نیز نقش ایفا کنند.
 38 86 Cموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) نادرست است.

نکته

وجود کرک و خار در دفاع گیاه نقش دارند و حش�رههای کوچک روی این کرکها منیتوانند بهراحتی حرکت کنند ولی در صورتی که ترش��حات این کرکها چس��بناک

باشد حرکت حشره دشوارتر و گاه غیرممکن میشود.

ب) درست است .خط کتاب در قسمت توضیح کرک و خار فصل  9میباشد (متن زیر شلک) | .ج) درست است .اتیلن هورمونی است که در قسمتهای زخم شده
گیاه ترش�ح میش�ود و به همراه تقس�یم بافتها در ترمیم زخم مؤثر است | .د) نادرست است .منافذ روزنهها و فضای بین یاختهها از مواردی هستند که سبب ورود برخی
عوامل بیماریزا و گیاهخوار به داخل گیاه و عبور از سد دفاعی اولیه میشوند.
 38 87 Cموارد (الف) و (ب) مشترک هستند.
الف) مشترک است .ترکیبات سیانیددار با توقف تنفس یاختهای ،سبب مرگ یا بیماری گیاهخوار میشوند و آلکالوئیدها نیز با مسموم کردن آنها در دور کردن
گیاهخواران مؤثرند( .در ایجاد بیماری مشترک هستند | ).ب) مشترک است .گیاهان با سازوکارهای متفاوت نسبت به ترکیبات شیمیایی دفاعی خود مصون میمانند| .
ج) متفاوت است .سیانید حاصل از ترکیبات سیانیددار برخالف آلکالوئیدها بر میتوکندری گیاهخوار اثر کرده و تنفس یاختهای آنها را متوقف میکنند | .د) متفاوت است.
داروهای مسکن را از آلکالوئیدها به دست میآورند (زیست دهم فصل .)6
48 88 B

نکته

ترکیبات س�یانیددار مترش�حه از گیاهان ،سبب بیماریزایی در گیاهان نمیشوند .این ترکیبات پس از خورده شدن توسط گیاهخواران ابتدا در لوله گوارش آنها تجزیه
شده و سیانید حاصل از آنها سبب توقف تنفس یاختهای و مرگ آن گیاهخوار میشود.

38 89 B

نکته

آلکالوئیدها میتوانند با ممسوم کردن گیاهخواران سبب دور کردن آنها از گیاه شوند.

گزینۀ ( :)1درس�ت اس�ت .برخی گیاهان با ترش�ح ترکیبات س�می برای سایر گیاهان ،رویش دانه و رش�د آنها را متوقف میکنند | .گزینۀ ( :)2درست است.
اینترفرون نوع  1جانوران و سالیس�یلیک اس�ید گیاهان از یاختههای آلوده ترش�ح میش�وند | .گزینۀ ( :)4درست است .س�یانید حاصل از تجزیه ترکیبات سیانیدی دفاعی
سبب توقف تنفس یاختهای در گیاهخواران میشود.
 29 90 Bموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
ً
الف) نادرس�ت اس�ت .مرگ یاختهای نوعی پاسخ دفاعی متفاوت اب ترکیبات شیمیایی است که مثال در مقابله با ورود ویروس سبب مرگ یاخته گیاهی آلوده
ش�ده میش�ود تا از تکثیر عامل بیماریزا جلوگیری کند | .ب) درس�ت است .در مرگ یاختهای ،فرایندهایی در یاخته آلوده در گیاه اتفاق میافتد که سبب مرگ آن یاخته و
قطع ارتباط آنها با بافتهای سالم میشود | .ج) نادرست است .در مرگ یاختهای ،یاخته آلوده توسط آنزیمهای خود یاخته گوارش مییابد.
ً
 49 91 Cفقط مورد (ج) عبارت را کامال درست تکمیل میکند.
الف) نادرست است .وقتی عامل آلودهکننده وارد گیاه شده است با فرایند مرگ یاختهای از تکثیر آن جلوگیری میشود | .ب) نادرست است .در مرگ یاختهای
آنزیمهای گوارش�ی یاخته گیاهی س�بب مرگ این یاختهها میشوند | .ج) درس�ت است .کرک و خار راهی برای جلوگیری از ورود عامل بیماری به گیاه میباشد ولی ترکیبات
شیمیایی دفاعی و مرگ یاختهای میتوانند پس از ورود عامل بیماری به گیاه نقش ایفا کنند | .د) نادرست است .در هر دو مورد آنزیمهای گوارشی گیاه نقش مهمی دارند.
39 92 B

نکته

ویروس ،یاخته زندهای نمیباشد و دارای متابولیسم (سوختوساز) نیست.

گزینۀ ( :)1درست است .در مرگ یاختهای ،آنزیمهای خود گیاه سبب مرگ یاخته آلوده میشود | .گزینۀ ( :)2درست است .مرگ یاختهای سبب کاهش تولید
ویروس در یاخته آلوده و عدم توانایی تکثیر در یاختههای سالم میشود | .گزینۀ ( :)4درست است .پس از مرگ یاختهای ،گیاه با سازوکارهای دیگری (نه مشابه مرگ یاختهای!)
و تولید ترکیبات ضد ویروس با آنها مقابله کند.
 19 93 Aدر درسنامه این فصل خواندیم که:
سالیسیلیک اسید نوعی ترکیبات تنظیمکننده رشد گیاهی است که در هنگام ورود عامل بیماری به گیاه ،سبب مرگ یاختهای و جلوگیری از پخش آن عامل در گیاه میشود.
49 94 B

نکته

چون گردهافش�انی گیاه آکاس��یا ،وابس�ته به زنبورها میباشد ،گلهای این گیاه در هنگام ابز شدن ،نوعی ترکیب شیمیایی میسازند و ترشح میکنند که سبب فرار کردن

مورچههای مقیم روی گیاه شده و این مورچهها دیگر به زنبورهای گردهافشان حمله نمیکنند.

 39 95 Cموارد (ب) و (د) صحیح میباشند.
ال�ف) نادرس�ت اس�ت .یاختههای آس��یبدیده گی�اه تنباکو ،ترکیب ف�راری متصاعد میکنن�د که نوعی زنبور وحیش ماده را به س�مت خ�ود جلب میکنند.
ب) درس�ت اس�ت .آلکالوئید موجود در تنباکو س�بب دور ش�دن مورچههای مقیم و زنبورهای گردهافشان نمیشوند ولی برای س�ایر گیاهخواران میتواند بیماریزا باشد| .
ج) نادرست است .زنبور وحشی ماده ،روی نوزاد کرمیشکل حشره موجود در گیاه تنباکو ،تخمگذاری میکند و سپس نوزادان زنبورها ،نوزادان کرمها را از بین میبرند| .
د) درس�ت اس�ت .نوزاد زنبور وحش�ی با شکار نوزادان کرمیشکل حشره روی درخت تنباکو ،س�بب کاهش این آفات گیاهی میشوند | .ه) نادرست است .تخمهای زنبور
وحشی روی نوزاد کرمیشکل حشره زندگی میکنند.
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مهن لصف

نکته

41 1

طبق آزمایش داروین و پس�رش ،برای خم ش�دن گیاه و نورگرایی آن ،برخورد نور به منطقه نوک س��اقه مهم اس��ت (جوانه انتهایی) ولی برخورد یا عدم برخورد نور به
منطقه زیر نوک ساقه برای خمش ساقه اهمیتی ندارد.

نکته در این س�ؤال دقت کنید که طراح ،نتیجهگیری خود آقای داروین و پس�ر ایش�ان را خواس�ته اس�ت نه اینکه ما اآلن چه حقایقی از این داس�تان و نتایج آن میدانیم.
همانطور که ميدانید پیدایش اکسین و تعریف نورگرایی ،پس از آزمایش داروین انجام شد (نادرستی گزینۀ ( )1و ( ))2و گزینۀ ( )3نیز از نتایج داروین نبود بلکه محققین
بعدی به آن رسیدند (نادرستی گزینۀ (.))3
 22 2 Bموارد (الف) و (د) صحیح هستند .سؤال در مورد گندمیان میباشد.
الف) درس�ت اس�ت .بافت آوندی و یاختۀ همراه در س�امانۀ آوندی وجود دارند | .ب) نادرس�ت اس�ت .گندم گیاهی یکس�اله اس�ت (نه دوس��اله با ریشۀ
ذخیرهای!) | .ج) نادرس�ت اس�ت .با توجه به ش�کل کتاب س�اقه و ریش�ه از دو سمت دانۀ رست خارج میش�وند | .د) درست اس�ت .نوعی گندمیان در محیط سرد
مرطوب ،زودتر مریستم زایشی و گلدهی پیدا میکنند.
 13 3 Cموارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید و عبارتها را کامل بخوانید ،اگر آگار معمولی (بدون اکس��ین) را روی دانه رس�ت بدون نوک قرار دهیم ،مانع رش�د و
خمش میشود ولی اگر دانه رست دارای نوک باشد ،خودش در مقابل نور اکسین میسازد و خمش دارد در این حالت آگار نقشی ندارد | .ب) نادرست است .اثر اکسین
در خمش و نورگرایی ،مربوط به جوانه انتهایی اس�ت نه جانبی! | ج) درس�ت اس�ت .نور یکجانبه برخالف نور همهجانبه س�بب حرکت اکس��ین به س�مت مخالف نور ش�ده
(حرکت عرضی) و با رش�د طولی بیش�تر یاختههای آن قس�مت ،خمش به سمت نور ایجاد میش�ود ولی در نور همهجانبه حرکت اکسین از نوک بهطور مساوی در سمت
مناطق پایینی و به صورت عمودی میباشد و خمشی ایجاد نمیکند | .د) نادرست است .قلمه دارای مریستم رأسی ساقه و ریشه میباشد که در هر دو ،تجمع اکسین در
سمت سایه (دور از نور) بیشتر است .در ساقه ،رشد یاختههای مریستمی در سمت سایه (دور از نور) و پر اکسین بیشتر میباشد ولی در مریستم رأسی ریشه ،در سمت
نور دیده که اکسین کمتر دارد رشد بیشتر انجام میشود .این دلیلی برای رشد ریشه و خمش آن به درون خاک میشود.
 34 4 Bدر آزمایشات پس از داروین متوجه شدند که هر سمتی از دانۀ رست که اکسین کمتر دارد به سمت نور یکجانبه قرار دارد.
گزینۀ ( :)1ابتدا نوک دانه رش�د کرده در نور همهجانبه را جدا کردند | .گزینۀ ( :)2پوش�ش مات و روش�ن مربوط به آزمایش داروین اس�ت | .گزینۀ ( :)4آگار
سبب جمعآوری اکسین میشود نه تولید آن!
C

 35 5موارد (الف)( ،ب) و (د) نادرست تکمیل میکنند.

نکته هورمون آبس�یزیک اس�ید در شرایط سخت محیطی مثل خش�کی تولید میشود و برای جلوگیری از هدر رفتن آب سبب بسته شدن روزنههای هوایی گیاه میشود .این
هورمون سبب آبدهی یاخته نگهبان روزنه میشود و روزنه را مسدود میکند (یاخته نگهبان روزنه لکروپالستدار با دیواره غیریکنواخت است که برای باز کردن روزنه هوایی
تورژسانس مییابد و برای بسته شدن به سمت پالسمولیز میرود) (علت درستی ج).
الف) نادرس�ت اس�ت .هورمونهای محرک رش�د ،در دانههای در حال رش�د تولید میش�وند که جیبرلین و س�یتوکینین در تقس�یم یاخته و فش�رده کردن
کروموزومها در میتوز نقش دارند | .ب) نادرست است .در اثر عمل اکسین و نقشی که در چیرگی رأسی دارد ،این هورمون روی جوانه جانبی اثر میکند و تولید سیتوکینین
را کم ولی تولید اتیلن را در آن زیاد کرده تا اتیلن مانع ایجاد گل ،ش�اخه و برگ ش�ود | .د) نادرس�ت است .اکسین در نوک ساقه تولید میشود و باعث رشد تخمدان برای
تولید میوه میشود.
 16 6 Aمنظور عبارت موجود در س�ؤال هورمون اکس��ین اس�ت که نس�بت اتیلن به آن در تولید آنزیم تجزیهکنندۀ دیواره مؤثر است .از طرفی هورمون اکسین سبب
افزایش تولید هورمون اتیلن در جوانه جانیب میشود ولی هورمون آبسیزیک اسید در خفتگی دانه و جوانه مؤثر است (دلیل نادرستی گزینۀ (.))1
گزینۀ ( :)2درست است .رشد شامل افزایش تعداد یا حجم یاخته میباشد که اکسین میتواند یاختههای پارانشیمی ساقه با دیواره نازک را با افزایش طول ،رشد دهد| .
گزینۀ ( :)3درست است .اکسین و آبسیزیک اسید ،روی رشد جوانه جانبی و ایجاد شاخه و گل اثر منفی دارند | .گزینۀ ( :)4درست است .اکسین میتواند سبب افزایش
رش�د طولی یاختهها در اندامهای هوایی ش�ود .این هورمون در مرحله اینترفاز س�بب افزایش حجم یاختهها میشود ولی در شروع تقسیم آنها برخالف سیتوکینین ،نقش
محرکی ندارد (دقت کنید که اکسین در ساقه باعث رشد طولی یاختهها و در ریشه ،سبب تقسیم یاختهای و ایجاد انشعابات میشود).
 37 7 Bهورمون س��یتوکینین ،هورمون جوانی اس�ت که افش�انه آن در حفظ برگ و گل گیاه تأثیر دارد .این هورمون در محیط س�ترون برای عمل کش�تبافت ،سبب
ساقهزایی از قسمتهای تمایز نیافته (اکل) در مریستم ساقه میشود .عبارتهای (الف)( ،ج) و (د) در مورد کارهای سیتوکینین منیابشد.
الف) نادرست است .نسبت باالی اکسین به سیتوکینین سبب ریشهزایی و ایجاد کالهک محافظ مریستم میشود | .ج) نادرست است .تحریک رشد طولی
ساقه و ایجاد میوۀ درشت ،از اعمال جیبرلین و اکسین میباشد | .د) نادرست است .اگر جوانه انهتایی (نه جانبی!) که منبع اکسین میباشد را قطع کنیم ،سبب افزایش
تولید سیتوکینین در جوانه جانبی و کاهش تولید اتیلن میشویم.
ً
 18 8 Bاکس�ین تولیدی در جوانه انتهایی ،با اثر چیرگی رأس�ی سبب کاهش س�یتوکینین و افزایش اتیلن در جوانه جانبی میشود که مجموعا مانع رشد جوانه و ایجاد
شاخه و برگ میشود .دقت کنید که در اثر قطع نوک ساقه ،مقدار سیتوکینین (هورمون جوانی) برخالف اکسین و اتیلن در جوانه جانبی زیاد شده و با رشد آن شاخه،
برگ و گل ایجاد میشود.
گزینۀ ( :)2رس�یدن میوهها از اعمال اتیلن اس�ت که با قطع جوانۀ انتهایی ،مقدار آن کم میش�ود | .گزینۀ ( :)3قطع جوانۀ انتهایی مقدار اتیلن برای رس�یدن
میوهها را کاهش ولی مقدار سیتوکینین را زیاد میکند | .گزینۀ ( :)4ریزش برگ از وظایف اتیلن است که در این شرایط کاهش مییابد.

 19 9 Cهورمون جیربلین در دانه رس�ت ایجاد میش�ود و میتواند روی دانۀ غالت اثر کرده و س�بب ترش�ح آنزیم گوارش�ی از الیۀ خارجی گلوتندار آنها ش�ود .این
هورمون روی رشد و ایجاد میوههای درشت نقش دارد که در میوۀ سیب که دانه دارد سبب رشد نهنج میشود.
گزینۀ ( :)2درست است .جیبرلین سبب رشد جوانهها میشود و در خفتگی اثر مهاری دارد | .گزینۀ ( :)3درست است .رشد طولی ساقه توسط هورمونهای
اکسین و جیبرلین صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)4درست است .جیبرلین سبب افزایش مدت نگهداری میوه و… منیشود.
 11 10 Cموارد (ب) و (ج) صحیح میباشند.
الف) نادرست است.

نکته

دقت کنید که در میوه بیدانه حقیقی ،رویان تش�کیل نمیش�ود ولی رش�د تخمدان س�بب ایجاد میوه میش�ود .در برخی میوهها مثل موزها ،به اصطالح به آنها میوه
بیدانه گفته میشود ،در این گروه رویان تشکیل میشود ویل قبل از اینکه رشد و منو آنها تکمیل شود از بین میرود.

ب) درس�ت اس�ت .رش�د میوهها و ایجاد میوه بیدانه توسط اکس�ینها و جیبرلینها صورت میگیرد که هر دو در رشد طولی یاختهها مؤثرند | .ج) درست است .ساقهها و
دانه رستهای گیاه قدرت تولید هورمونهای جیبرلین و اکسین دارند.
 11 11 Bهمۀ موارد صحیح میباشد.
الف) درست است .بافت پارانشیم هوادار در گیاهان مناطق پر آب برای مقابله با خفگی گیاه دیده میشود ولی آبسیزیک اسید در محیط خشکی زیاد میشود| .
ب) درس�ت اس�ت .روزنه هوایی در همه بخشهای هوایی جوان گیاه وجود دارد که در محیط خش�کی تحت تأثیر آبس�یزیک اس�ید بس�ته میش�ود | .ج) درست است.
سیتوکینین در خمش ساقه نقشی ندارد (برخالف اکسین).
 41 12 Aاکسین در ریشه روی تقسیم یاخته نقش دارد ولی روی یاختههای ساقه فقط سبب رشد طولی آنها میشود.

نکته

هورمونهای محرک رشد ،سه نوع اکسینها (محرک در رشد طولی یاختۀ ساقه ،چیرگی رأسی و درشت کردن میوهها) ،سیتوکینینها (سبب افزایش تقسیم یاخته

و مدت نگهداری محصوالت) و جیبرلینها (سبب افزایش تقسیم و طول یاختهها شده و در قارچ جیبرال و دانه رست مبتال به آن تولید میشود ).میباشند ولی گزینۀ ()4
در مورد اتیلن صدق میکند.
 31 13 Bدر این ش�کل بخش مش�خص شده با عالمت سؤال همان لپه انزک میباشد که جیبرلین (هورمون مؤثر در رشد دانه ،جوانه و … )
تولیدی در رویان را به س�مت الیه خارجی آندوس�پرم میبرد تا این الیه آمیالز (آنزیم مؤثر در هیدرولیز نشاس��ته) بس�ازد .آمیالز س�بب تجزیه

نشاستههای آندوسپرم به گلوکز میشود تا لپه گلوکزها را دوباره از آندوسپرم به رویان بدهد و تنفس یاختهای را در رویان افزایش دهد.
گزینۀ ( :)1پیشمادۀ آمیالز ،نشاس�ته اس�ت که پس از هیدرولیز ش�دن ،گلوکز آن از راه لپه به رویان میرس�د | .گزینۀ ( :)2آنزیم
هیدرولیزکنن�دۀ آندوس�پرم ،در آندوس�پرم تولید ش�ده و در همانجا مصرف میش�ود ،پس از لپه عب�ور نمیکند | .گزینۀ ( :)4آنزیم س�لوالز در
آندوسپرم تولید و مصرف میشود.

21 14 C

نکته

دقت کنید که گندم گیاهی تکلپه از گروه غالت نهاندانه میباشد .در دانه آن پوسته ،فرمول ژنتیکی دیپلوئید ) (2nاز گیاه مادر دارد .رویان و لپه نازک آن فرمول
ژنتیکی تخم  2nحاصل از لقاح یاختۀ جنسی نر و ماده و آندوسپرم نیز فرمول ژنتیکی تخم  3nحاصل از لقاح یاختۀ جنسی نر با یاخته دوهستهای ماده را دارد.

وقتی گیاه ماده  aaاست پس تخمزا یا یاختۀ جنسی ماده فرمول  aو یاخته دوهستهای فرمول  aaدارد .حاال که
ژنوتیپ یا فرمول ژنتیکی گیاه نر  Aaاس�ت پس یاختۀ جنس�ی نر یا  Aو یا  aاس�ت .در این صورت اگر یاختۀ
جنس�ی نر  Aباش�د ،در یک دانه با پوس�ته  ، aaتخم اصلی  2nبه صورت  Aaو تخم  3nو آندوسپرم حاصله
به صورت  Aaaخواهد بود.
اگ�ر یاخت�ۀ جنس�ی نر  aباش�د ،در این ص�ورت تخم  2nو روی�ان و لپ�ه تولیدکننده جیبرلین ب�ه صورت aa
میباش�ند ،پوس�ته ب�ه ص�ورت  aaمش�ابه والد م�اده میباش�د و تخم  3nو آندوس�پرم آن به ص�ورت aaa
وجود دارد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .تولی�د جیبرلی�ن در روی��ان دانه گندمی��ان صورت میگی�رد ،پس اگر
آندوسپرم به صورت  Aaaباشد ،رویان  Aaبوده است پس یاخته  aaکه مربوط به پوسته دانه است جیبرلین
نمیس�ازد | .گزینۀ ( :)2درست اس�ت .اگر آندوسپرم  Aaaباشد ،پوسته که فرمول مادر یعنی  aaدارد و رویان
 Aaمیباش�د .در این دانه ،رویان  Aaمحل تولید جیبرلین و آندوس�پرم  Aaaمحل اثر جیبرلین برای تولید آمیالز میباش�د | .گزینۀ ( )3و ( :)4نادرست است .در صورتی
که آندوسپرم  aaaباشد ،رویان و پوسته نیز  aaبودهاند .در این حالت یاخته  Aaدر دانه وجود ندارد ،چون یاختۀ جنسی نر  aبوده است و امکان ندارد که رویان یا تخم
اصلی به صورت  Aaشود.
 41 15 Cهمۀ موارد نادرست میباشند .الیه چوبپنبهای در شاخه ایجاد میشود نه دمبرگ!!

الف) نادرس�ت اس�ت .ابتدا نس�بت اتیلن به اکسین باال میرود و سپس الیۀ زایندۀ جداگر ایجاد میشود | .ب) نادرست است .چوبپنبهای شدن در شاخه
رخ میدهد نه دمبرگ! | ج) نادرس�ت اس�ت .تجزیۀ یاختهها در دمبرگ رخ میدهد نه برگ! ولی آنزیمها را برگ میس�ازد | .د) نادرس�ت است .الیۀ محافظ شاخه از نوع
چوبپنبه است نه لیگنین!
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 21 16 Cموارد (الف) و (د) درست میباشند.

الف) درست است .جوانههای هوایی گیاه ،از یاختههای مریستمی و برگهای جوان تشکیل شدهاند که برگها وظیفه حفاظت از یاختههای مریستمی دارند| .

ب) نادرس�ت اس�ت .فقط هورمون آبس��یزیک اسید در محیط خش�ک ،با بستن روزنههای هوایی در تنظیم آب گیاه نقش دارد | .ج) نادرست است .اکسین و اتیلن در رشد
جوانه جانبی و ایجاد شاخه و گل اثر منیف دارند | .د) درست است .بذر گندم اگر دوره رطوبت به همراه سرما را طی کند ،میتواند از خفتگی خارج شود و رشد کند.
مهن لصف

 31 17 Cموارد (الف) و (ج) نادرست میباشند.
الف) نادرس�ت اس�ت .در برخی گیاهان که در محیط پرآب (غرقابی) زندگی میکنند ،انشعاباتی از ریشه در جهت هوا به نام ُشش ریشهها رشد میکنند
که زمینگرایی منفی دارند | .ب) درس�ت اس�ت .زنگ و س�یاهک غالت ،نوعی قارچ هس�تند که به گیاهان حمله کرده و بافتهای آن را مورد هجوم قرار میدهند .در اثر
آسیب بافتی هورمون اتیلن ایجاد میشود که در ریزش برگ و میوه نیز مؤثر است | .ج) نادرست است .ریشه جوان پوستک و کوتیکول ندارد.
41 18 C

نکته

گیاهان دارای سازوکارهای متفاویت برای جلوگیری از اثر مواد ترشحی خود مثل مواد سیانیدی میباشند.

گزینۀ ( :)1درست است .سیانید حاصل از ترکیبات سیانیددار سبب توقف تقسیم یاختهای و ATPسازی آنها میشود | .گزینۀ ( :)2درست است .آلکالوئیدها
برخالف سیانیدها اغلب سبب مرگ گیاهخوار نمیشوند ولی سبب مسموم کردن یا دور کردن جانور گیاهخوار میشوند | .گزینۀ ( :)3درست است .گیاهان در مقابل مواد
دفاعی مترشحه از خود با سازوکارهای متفاوتی مصونیت پیدا میکنند.
 21 19 Bدر این همزیستی مورچهها ،به حشرات (بیمهره) ،پستانداران (مهرهدار) و گیاهان دارزی حمله میکنند.
گزینۀ ( :)1مورچهها با تولید گل خودش�ان نیز فرار میکنند .آنها به جاندارانی که قصد خوردن برگ گیاه آکاس�یا دارند حمله میکنند | .گزینۀ ( :)3مورچهها
گردهافشان نیستند | .گزینۀ ( :)4مواد مترشحه را گل گیاه آزاد میکند.
 42 20 Cنوزادان خارج شده از تخم زنبور وحشی ،از نوزاد کرمیشکل حشره استفادۀ غذایی میبرند نه تخم آنها!
گزینۀ ( :)1گیاه تنباکو ،از یاختههای آسیب دیدۀ برگ ،مادۀ فرار ترشح میکنند | .گزینۀ ( :)2زنبور مورد نظر ماده ( )2nبوده و خاصیت تخمگذاری دارد،
پس زایاست | .گزینۀ ( :)3هر دو جانور از حشرات هستند و تنفس نایدیسی دارند.

برگزیدۀ سؤاالت قلمچی
A

چ جیبرال تولید میشود .اکسین نیز توسط یاختههای گیاهی تولید میشود.
 31 1از جیبرلینها در تولید میوههای بدون دانه استفاده میشود .جیبرلین در گیاهان و نیز قار 

گزینۀ ( :)1آبس�یزیک اس�ید موج�ب بس�ته ش�دن روزنهه�ا میش�ود ،اما از س�وخت فس�یلی ره�ا نمیش�ود | .گزینۀ ( :)2در م�ورد اتیلن صادق نیس�ت| .

گزینۀ ( :)4اکسین هم میتواند برای تولید ریشه از کال استفاده شود ولی هورمون سیتوکینین در به تأخیر انداختن پیر شدن اندامهای هوایی گیاه نقش دارد.

 42 2 Bبخشهای (الف)( ،ب) و (ج) به ترتیب ،آندوسپرم ،الیۀ گلوتندار (الیۀ خارجی آندوسپرم) و رویان را نشان میدهند .هورمون جیبرلین از رویان آزاد شده
و بر الیۀ گلوتندار اثر میگذارد و باعث تولید و آزادس�ازی آنزیمهای تجزیهکننده از جمله آمیالز میش�ود .آمیالز آزاد ش�ده موجب تجزیه نشاسته در آندوسپرم میشود.
هورمون جیبرلین موجب رویش دانه میشود که مخالف نقش آبسیزیک اسید است.
گزینۀ ( :)1الیۀ گلوتندار بخشی از آندوسپرم (بافت  ) 3nاست و تعداد کروموزومهای آن با رویان (بافت  ) 2nمتفاوت است | .گزینۀ ( :)2جیبرلین
بر الیۀ گلوتندار اثر میگذارد ،نه س�ایر بخشهای آندوس�پرم | .گزینۀ ( :)3آنزیم آمیالز ،نشاس�تۀ ذخیره ش�ده در آندوسپرم را تجزیه میکند .اما این موضوع در رابطه با
رویان صادق نیست.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .زمینس�اقه و غده هر دو با تقسیم میتوز ،رش�د میکنند | .گزینۀ ( :)2درست است .در تولیدمثل غیرجنسی ،تقسیم
23 3 A
میوز انجام نمیشود | .گزینۀ ( :)3نادرست است .ساقۀ رونده بهطور افقی روی خاک رشد میکند ،در حالی که پیاز ساقه زیرزمینی است | .گزینۀ ( :)4نادرست است .در
روش قلمه زدن قطعههایی از ساقه در خاک یا آب تکثیر داده میشود.
 14 4 Bخم ش�دن دانه رس�ت به سمت نور به معنی اختالف اندازه یاختههای دو طرف آن است .مشاهدههای میکروسکوپی نیز نشان داد که رشد طولی یاختهها در
سمت سایه بیشتر از یاختههایی است که در سمت رو به نور قرار دارند.
 35 5 Aساقههای ویژه شده برای تولیدمثل رویشی عبارتند از :زمینساقه ،غده ،پیاز و ساقۀ رونده .ساقۀ کوتاه و تکمهمانند مربوط به پیاز است ولی در غده ،ساقه به
علت ذخیرۀ مادۀ غذایی متورم شده است.
گزینۀ ( :)1مربوط به زمینساقه است | .گزینۀ ( :)2مربوط به غده است | .گزینۀ ( :)4مربوط به ساقۀ رونده است.
 16 6 Bذرت گیاهی تکلپه است و نمیتوان گفت در دانۀ آن لپهها وجود دارد و درون دان ه فقط یک لپه وجود دارد.
گزینۀ ( :)1بلوط با باد گردهافش�انی میکند .بنابراین تعداد فراوانی گلهای کوچک تولید میکند و فاقد رنگهای درخش�ان ،بوهای قوی و ش�یره اس�ت| .
گزینۀ ( :)3هلو میوۀ حقیقی اس�ت و از رش�د تخمدان گل و س�یب میوۀ کاذب اس�ت و از رش�د قسمت دیگر گل (نهنج) ایجاد شده اس�ت | .گزینۀ ( :)4گامت نر خزه و
جانوران وسیلۀ حرکتی دارد.
الف) نادرس�ت اس�ت .اکسین در ریشهزایی نقش دارد ،اما همواره نقش محرک رش�د ندارد و میتواند باعث بازداشتن رشد جوانههای جانبی
37 7 C
ش�ود | .ب) درس�ت اس�ت .هورمون اتیلن (تولید توسط میوۀ رسیده) همانند هورمون اکسین در ریزش برگهای گیاه نقش دارد | .ج) نادرست است .دقت کنید اکسین
هم برای ریش�هزایی میتواند س�بب تحریک تقسیم یاختهای شود و همچنین این هورمون در چیرگی رأسی نقش مهمی دارد | .د) نادرست است .همۀ هورمونهای گیاهی
س�بب تغییر فعالیت یاخته میش�وند .از طرفی در زیستشناس�ی دهم خواندید که پروتئینها در انجام اغلب کارهای درون یاخته نقش دارند ،پس هورمونها برای تغییر
فعالیت یاخته بر روی فعالیت پروتئینهای یاخته اثر میگذارند.

 48 8 Bمطاب�ق ش�کل کتاب درس�ی واضح اس�ت که گروهی از یاختهه�ای بافت خورش که تقس�یم میوز انجام نمیدهند ،اطراف کیس�ۀ رویان�ی را احاطه کردهاند.
این یاختهها دارای محتوای ژنتیکی مش�ابهی با یاختهای هس�تند که با تقس�یم میوز انجام میدهد؛ پس میتوان گفت برخی ژنهای این یاختهها با یاخته تخم اصلی گیاه
یکسان است.
گزینۀ ( :)1این یاختههای بافت خورش تقسیم میوز ندارند و در اطراف کیسۀ رویانی قرار گرفتهاند | .گزینۀ ( :)2دقت کنید پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل
میشود ،نه یاختههای بافت خورش! | گزینۀ ( :)3این مورد برای آندوسپرم صحیح است.
مورد اول) درس�ت اس�ت .بخش ( )1و بخش (د) ،هر دو آندوس�پرم گیاه را نش�ان میدهند که نقش ذخیرۀ دانه را دارد و بیشتر از دو مجموعه
39 9 C
کروموزوم دارد .این بافت دارای یاختههایی است که درون خود نشادیسههایی دارد که برای رویش رویان مصرف میشوند | .مورد دوم) نادرست است .دقت کنید لپه
در دانۀ ذرت از خاک خارج نمیش�ود بلکه درون خاک باقی میماند | .مورد س�وم) درس�ت اس�ت .بخشهای رویان تحت اثر هورمون جیبرلین رشد میکنند و از تقسیم
یاخت�ه تخ�م اصل�ی تولید میش�وند | .مورد چهارم) درس�ت اس�ت .همۀ یاختهه�ای رویان گیاه در پی انجام تقس�یم سیتوپالس�م و برخورد ریزکیس�هها در وس�ط یاخته
تولید میشوند.
 31 10 Cیاختههایی که تقسیم سیتوپالسم نامساوی دارند ،عبارتند از:
 )1یاختۀ دانۀ گردۀ نارس
 )2یاختۀ بافت خورش که میوز انجام میدهد.
 )3یاختۀ تخم اصلی
 )4یاختۀ بزرگتر حاصل از تقسیم اصلی
گزینۀ ( :)1آندوسپرم مایع ،از تقسیم هسته بدون تقسیم سیتوپالسم تخم ضمیمه ایجاد شده است| .
ً
گزینۀ ( :)2فق�ط ب�رای یاخته بافت خورش صحیح اس�ت | .گزینۀ ( :)3مثال یاخته دانۀ گرده نارس ،یاخته رویش�ی
تولی�د میکن�د ک�ه قابلیت رش�د ابع�ادی دارد و تقس�یم نمیش�ود؛ در نتیجه دوک تقس�یم تش�کیل نمیدهد| .
گزینۀ ( :)4برای یاخته بزرگتر حاصل از تقسیم تخم اصلی صادق نیست.
 41 11 Bمنظور صورت سؤال حشراتی است که در گردهافشانی نقش دارند.
گزینۀ ( :)1حشرات دارای ایمنی غیراختصاصی هستند | .گزینۀ ( :)2اساس تولیدمثل جنسی در همۀ جانوران یکسان است | .گزینۀ (:)3یاختههای بدن آنها
توانایی تقسیم میتوز و در نتیجه تکثیر اطالعات ژنتیکی دریافت شده از نسل قبل را دارد | .گزینۀ ( :)4حشرات یک قلب لولهای دارند نه قلبهای لولهای!!!
ن جیبرلین سبب درشت شدن میوهها میشود .از طرفی طبق کتاب زیستشناسی دهم میدانیم که میوه نوعی محل
الف) درست است .هورمو 
31 12 C
منبع محس�وب میش�ود که برای درش�ت شدن نیازمند شیرۀ پرورده میباشد؛ پس برای درشت ش�دن میوهها ،نیازمند افزایش میزان بارگیری و باربرداری آبکشی در گیاه
میباشیم | .ب) درست است .این هورمون در زمان آسیب به گیاه مانند زخمها ،افزایش پیدا میکند .در این زمان نیز میزان تقسیم یاختههای پارانشیمی در گیاه میتواند
افزای�ش یاب�د | .ج) درس�ت اس�ت .هورمون آبس�یزیک اس�ید و اتیلن مانع رش�د جوانهه�ا (یاختههای مریس��تمی و برگهای ج��وان اطراف آن) میش�وند| .
د) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید هورمون اتیلن در گیاهان گلدار در ریزش برگ و میوه نقش دارد .در طی فرایند ریزش برگ الیۀ جداکننده در محل اتصال برگ به ش�اخه
تشکیل میشود و جزئی از برگ نمیباشد.
 41 13 Cدقت کنید همۀ گیاهان نهاندانه برای تولید گل انرژی زیادی مصرف میکنند ،زیرا تولید گل برای این گیاهان هزینهبر میباشد.
گزینۀ ( :)1دقت کنید تقس�یم سیتوپالس�م در دانۀ گردۀ نارس نیز به صورت نامس�اوی صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)2تقس�یم میتوز باعث تولید یاختههای
جنسی در گیاهان میشود و در طی تقسیم میتوز تترادها تشکیل نمیشوند | .گزینۀ ( :)3دقت کنید کامبیوم آوندساز ،بافت آوندی آبکش پسین تولید میکند .ما میدانیم
که در بافت آوندی آبکش عالوه بر یاختههای آوندی ،یاخته همراه دیده میشود که دارای هسته است .همچنین ممکن است یاختههای پارانشیمی نیز مشاهده شوند.
الف) نادرست است .دقت کنید یاختهای که در حال تقسیم میتوز است ،ممکن است هاپلوئید باشد و در نتیجه کروموزوم همتا نداشته باشد.
41 14 C
همچنین یاختهای که تقس�یم میوز  2را انجام میدهد ،نیز هاپلوئید بوده و کروموزوم همتا ندارد | .ب) نادرس�ت اس�ت .دقت کنید یاخته زایشی بعد از تکمیل میتوز خود
میتواند باعث تولید دو اس�پرم ش�ود که در تخمک گیاه نهاندانه لقاح مییابد | .ج) نادرس�ت اس�ت .یاختههای حاصل از تقس�یم تخم تریپلوئید ،دارای عدد کروموزومی
 3nهس�تند .در نتیجه نمیتوان گفت عدد کروموزومی مش�ابه یاخته روپوس�تی  2nدارند | .د) نادرس�ت اس�ت .یاخته بافت خورش که قابلیت تولید تتراد دارد ،در پی
تقسیم میتوز تولید شده است.
 41 15 Bدر گیاهان دولپه و تکلپه در ریشه ،نوار کاسپاری وجود دارد که در دیوارۀ یاختههای آنها ،چوبپنبه مشاهده میشود .دقت کنید در ساختار پوست گیاهان
دولپه نیز میتوان یاختههای چوبپنبهای را مشاهده کرد.
گزینۀ ( :)1اگر گیاه مورد نظر گندم زراعی ) (6nباشد ،یاختههای یاختۀ جنسی تریپلوئید بوده و دارای سه مجموعه کروموزومی میباشند | .گزینۀ ( :)2برخی
گیاهان توانایی تولیدمثل غیرجنس�ی (تکثیر رویش��ی) را دارند اما توانایی تولیدمثل جنس�ی را ندارند | .گزینۀ ( :)3برخی گیاهان چندساله میتوانند هر سال رشد رویشی و
زایشی داشته باشند.
 41 16 Bعامل خم شدن ساقه به سمت نور ،اکسینها میباشند که این هورمونها در طی خم شدن ساقه میتوانند سبب افزایش ابعاد یاخته شوند و همچنین در طی
ریشهزایی میتوانند سبب افزایش تعداد یاختهها (تقسیم) شوند.
گزینۀ ( :)1هورمون اکس�ین در تش�کیل میوههای بدون دانه مانند پرتقال نقش دارد | .گزینۀ ( :)2پاس�خ به محیط مانند خم ش�دن س�اقه به سمت نور در اثر
اکسینها صورت میگیرد | .گزینۀ ( :)3این هورمون توسط جوانۀ رأسی (یاختههای مریستمی) ساخته میشود.
 11 17 Aویژگی مشترک همۀ میوههای بدون دانه این است که در آنها ،رویان دیده نمیشود.
گزینۀ ( :)2در پیوند زدن بخشی به وجود میآید که دارای ویژگیهای درخت مطلوب است و ظاهر جدیدی دارد | .گزینۀ ( :)3دقت کنید ،ممکن است گیاهی
که به کمک پیاز تولیدمثل میکند ،تکلپه باشد و فقط یک برگ رویانی در دانه داشته باشد نه برگهای رویانی | .گزینۀ ( :)4در صورتی که کالله ،گرده را بپذیرد ،یاختۀ
رویشی رشد میکند و از رشد آن لولۀ گرده تشکیل میشود.
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 31 18 Aشکل ،میتواند مربوط به مرحله آنافاز میتوز یاختۀ هاپلوئید یا آنافاز میوز  2باشد .یاختۀ رویشی تقسیم نمیشود.
 31 19 Bحشرات و خفاشها از جانداران گردهافشان هستند .این جانوران همگی سلوم دارند.
گزینۀ ( :)1ب�رای خفاشه�ا ص�ادق نیس�ت | .گزینۀ ( :)2حش�رات س�امانه دفع�ی ب�ه ن�ام لولهه�ای مالپیگ�ی دارن�د ک�ه به ابت�دای روده متصل اس�ت| .
گزینۀ ( :)4در مهرهداران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل میدهد.

مهن لصف

 32 20 Bهورمون آبسیزیک اسید در مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و بسته شدن روزنهها در گیاهان (پالسمولیز یاختههای نگهبان روزنه) نقش دارد.
دقت کنید این هورمون باعث بس�ته ش�دن روزنههای هوایی میش�ود و باعث بس�ته ش�دن روزنههای همیش�ه باز نمیشود .از طرفی با بسته ش�دن روزنهها میزان تعرق
(عامل اصلی انتقال شیرۀ خام) کاهش مییابد اما هیچگاه متوقف نمیشود.

برگزیدۀ سؤاالت سراسری
 41 1 Bکتاب یازدهم محل تولید سیتوکینین را در جوانه جانبی برای تشدید ساخت شاخه معرفی کرده است .این هورمون سبب تسریع در ساقهزایی از قسمتهای
تمایز نیافته نیز میشود.
(نوک ساقه محل تولید اکسین میباشد ولی اعمال شادابی لگ و دوام برگ مربوط به سیتوکینین است).

 12 2سیتوکینین ،سرعت پیر شدن برخی اندامهای گیاهی را کاهش میدهد .در کشتبافت ،از این هورمون برای تشکیل ساقه از بخش تمایز نیافته استفاده میشود.
 13 3جیبرلینها برخالف آبسیزیک اسید ،سبب رشد جوانهها میشوند .این هورمونها در درشت کردن میوهها و تولید میوه بیدانه نقش مثبت دارند.

A

A
 24 4 Aدر فن کش�تبافت نس�بت باالی اکس�ین به سیتوکینین باعث ریشهزایی میشود ،بنابراین هورمون مورد سؤال ،س�یتوکینین است که میتواند سبب افزایش
مدت نگهداری گلها و میوهها نیز شود.
 15 5 Bدقت کنید که اتیلن و آبسیزیک با اینکه هورمونهای مهاری میباشند ولی در رشایط انمساعد باعث متابولیسم گیاه مثل سنتز (تولید) پروتئین و انتقال یون
ً
(الک هر عمل یک مادۀ ش��یمیایی روی یاختهها با تأثیر در
میش�وند ولی س�ایر گزینهها اثر مهاری این هورمون را به درس�تی برخالف القاکنندههای رش�د نشان میدهند
پروتئینسازی آنها رخ میدهد).
 36 6 Bاتیلن هورمونی است که در آسیبهای بافتی ترشح شده و به ترمیم گیاه کمک میکند .این هورمون سبب ریزش برگ و میوه میشود.
گزینۀ ( :)1نادرست است .اکسین سبب چیرگی رأسی و ریشهزایی قلمهها میشود | .گزینۀ ( :)2نادرست است .سیتوکینین سبب ساقهزایی در قلمهها میشود
که در جوانه جانبی ایجاد میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .جیبرلین میوهها را درشتتر میکند و همانند سیتوکینین سبب افزایش تقسیم یاخته میشود.
C

نکته

47 7
هورمونهای محرک رشد ،در شرایط مساعد و هورمونهای بازدارنده در شرایط انمساعد ،مقدار پروتئینسازی گیاه را تنظیم میکنند.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .س�یتوکینین سبب تحریک تقسیم یاختهای و کاهش سرعت پیر شدن اندامها میش�ود | .گزینۀ ( :)2نادرست است .اتیلن سبب
مقاومت به آس�یبهای بافتی و کاهش مدت نگهداری میوه و برگ میش�ود | .گزینۀ ( :)3نادرس�ت اس�ت .اکس�ین س�بب ریش�هدار کردن قلمهها میش�ود ولی برخالف
آبسیزیک اسید در خفتگی جوانهها و دانهها اثر مهاری دارد.
 38 8 Bجیبرلین و اکسین سبب طویل شدن دانهها میشوند ولی خفتگی دانهها را تشدید نمیکنند.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .آبس�یزیک اسید س�بب خفتگی جوانهها و پالسمولیز یاخته نگهبان در بستن روزنه هوایی میش�وند | .گزینۀ ( :)2نادرست است.
س�یتوکینین س�بب افزایش تقس�یم یاختهای و مدت نگهداری محصوالت گیاهی میشود | .گزینۀ ( :)4نادرست است .اکس�ین مانع رشد جوانه جانبی و سبب رشد طولی
یاختههای گیاهی میشود.
B

نکته

49 9
هر گیاهی در برش عرضی ساقه اولیه خود دارای سه بخش (سامانه) روپوست ،زمینهای و هادی میباشد.

گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .ش�بدر از گیاهان تیره پروانهواران اس�ت که باکتریهای ریش�ه آنها (ریزوبیوم) قدرت تثبیت نیتروژن دارند ولی هیچ گیاهی
آنزیم تثبیتکنندۀ نیتروژن ندارد | .گزینۀ ( :)2نادرس�ت اس�ت .بذر گندم در محیط س�رد و مرطوب رشد میکند | .گزینۀ ( :)3نادرست است .داوودی روز کوتاه است و
در بهار گل نمیدهد.
 41 10 Bهورم�ون جوان�ی س�بب افزای�ش تقس�یم یاختهای میش�ود ول�ی تس�هیل در برداش�تن مکانیکی میوهه�ا مربوط به اتیلن با افزایش س�رعت رس�یده ش�دن
میوهها میباشد.
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .جیبرلین و اکس�ین در رشد میوههای بیدانه و افزایش رشد طولی س�اقه مؤثرند | .گزینۀ ( :)2نادرست است .اکسین در ریشهدار
کردن قلمهها و ممانعت در رشد جوانه جانبی مؤثر است | .گزینۀ ( :)3نادرست است .اکسین سبب افزایش طول یاختهها و توقف رشد جوانه جانبی میشود.
31 11 C

نکته

چون گیاهان از یوکاریوتها هس�تند ،نقش عوامل مختلف رش�د آنها با اثر بر عمل عوامل رونویس�ی در تنظیم بیان ژنهای آنها ایفا میشود که در سال آینده بیشتر
با آنها آشنا میشوید( .این سؤال را با رد گزینه هم میتوانید پاسخ دهید!!)
گزینۀ ( :)1نادرس�ت اس�ت .اکس�ین هورمون محرک رش�دی اس�ت که روی رش�د جوانه جانبی اثر منفی دارد | .گزینۀ ( :)2نادرست اس�ت .آبسیزیک اسید
برخالف اتیلن هورمون بازدارنده رشد مؤثر در خفتگی دانهها در محیط خشک میباشد | .گزینۀ ( :)4نادرست است .اکسین برخالف سیتوکینین ،هورمون محرک رشدی
برای ایجاد ریشه از یاختههای تمایز نیافته میباشد.

 11 12 Bهورمون آبسیزیک اسید برخالف جیبرلین سبب خفتگی دانهها و جوانهها میشود .این هورمون همانند اتیلن (هورمون ریزش برگ) ،در شرایط نامساعد
زیاد میشود.
گزینۀ ( :)2درس�ت اس�ت .آبس�یزیک اس�ید همانند اتیلن که س�بب رس�یدن میوهها میش�ود در تنش محیطی زیاد میش�ود | .گزینۀ ( :)3درس�ت اس�ت.
آبس�یزیک اس�ید همانن�د اکس�ین (هورمون مح��رک در انعطافپذیری دیواره) س�بب عدم رش�د جوان�ه جانبی گیاه میش�ود | .گزینۀ ( :)4درس�ت اس�ت .اتیلن و
آبسیزیک اسید در شرایط نامساعد سرعت رشد و سنتز پروتئینها را کنترل میکنند.
 31 13 Bآبس��یزیک اس��ید هورمونی اس�ت که روی رش�د جوانهها اثری مخالف جیبرلین دارد که روی رش�د گیاه تأثیر منفی دارد .گزینههای ( )1و ( )2در مورد اتیلن و
گزینۀ ( )4در مورد سیتوکینین میباشد.
 21 14 Bآبسیزیک اسید در تنظیم آب گیاه در محیط خشک مؤثر است که سبب خفتگی دانه و جوانه نیز میشود.
گزینۀ ( :)1قس�مت اول در مورد اتیلن و آبس�یزیک اس�ید ولی قسمت دوم دربارۀ سیتوکینین است | .گزینۀ ( :)3قسمت اول در مورد جیبرلین و سیتوکینین و
قسمت دوم دربارۀ اتیلن است | .گزینۀ ( :)4قسمت اول دربارۀ آبسیزیک اسید و قسمت دوم دربارۀ اکسین و جیبرلین است.
 21 15 Bهر دو قسمت در مورد کار جیبرلین صحیح است.
گزینۀ ( :)1قسمت اول دربارۀ آبسیزیک اسید و قسمت دوم دربارۀ اکسین و جیبرلین است | .گزینۀ ( :)3تشکیل ساقه از بخشهای متایز نیافته کار سیتوکینین است| .
گزینۀ ( :)4قسمت اول دربارۀ آبسیزیک اسید و قسمت دوم دربارۀ سیتوکینین است.
 21 16 Bمنظور دو هورمون سیتوکینین و اکسین میباشد که اولی سبب تأخیر در پیر شدن اندامهای هوایی و دومی سبب رشد طولی یاختهها میشود (در گزینههای
دیگر اعمال اتیلن و آبسیزیک اسید وجود دارد).

 11 17 Bبا باز شدن گلهای آکاسیا ،ترکیباتی در محیط پخش میشود که سبب فراری دادن مورچهها و عدم حملۀ آنها به زنبورهای گردهافشان میشود.
گزینۀ ( :)2قرار نیست زنبور به مورچه حمله کنه ،قراره زنبور بیاد گردهافشانی کنه! | گزینههای ( )3و ( :)4مورچهها مادهای در این همزیستی ترشح نمیکنند.
 21 18 Aمنظور افزایش س�یتوکینین و کاهش اکس�ین در جوانۀ کناری است که سیتوکینین س�بب افزایش تقسیم یاخته میشود ولی اکسین در تشکیل میوۀ درشت و
بیدانه مؤثر است.
 11 19 Aمنظور سؤال هورمون اتیلن است که برخالف سیتوکینین سبب پیر شدن و ریزش برگ و میوه میشود.
گزینۀ ( :)2وظیفۀ سیتوکینین است | .گزینۀ ( :)3اتیلن در ایجاد الیۀ زایندۀ جداگر برگها نقش دارد | .گزینۀ ( :)4وظیفۀ آبسیزیک اسید ،بستن روزنهها در
شرایط خشکی است.
 42 20 Aمنظور س�ؤال تولید اتیلن در جوانۀ کناری اس�ت که س�بب ایجاد الیۀ زایندۀ جداگر در دمبرگها میشود .این هورمون تولید آنزیمهای تجزیهکنندۀ دیواره را
افزایش میدهد.
گزینههای ( )1و ( :)2اتیلن توس�ط بافتهای آس�یبدیده نیز ترش�ح میشود و رسیدن میوههای نارس را تسریع میبخش�د | .گزینۀ ( :)3تولید ساقه از بخش
تمایز نیافته ویژگی سیتوکینین است.
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