

گوارش و جذب مواد

درس نامه فصل دوم

مقدمه
از عمر زمین مدت زیادی میگذرد .طی این مدت دو نوع یاخته ،با ساختارهای متفاوت نسبت به یکدیگر پدید آمدهاند:

 1یاختههای پروکاریوتی                  2یاختههای یوکاریوتی
ٔ
یاختههــای پروکاریوتـــی (پیشهســتهای) :در ایــن یاختههــا پوششــی در اطــراف مــاده وراثتــی ( )DNAوجــود نــدارد و در نتیجــه هســته تشــکیل نمیشــود.
باکتریهــا تنهــا پروکاریوتهــا هســتند.
ٔ
یاختههــای یوکاریوتـــی (هوهســتهای) :در ایــن نــوع یاختههــا مــاده وراثتــی درون پوششــی قــرار دارد ،در نتیجــه هســته تشــکیل میشــود .یاختههــای جانــوران،
ٔ
دهنده یاختههــای یوکاریوتــی هســتند.
گیاهــان ،قار چهــا و آغازیــان چهارگــروه تشــکیل
۱در یاختههــای یوکاریوتــی برخــاف پروکاریوتــی ،غشــاهایی میانیاختــه (سیتوپالســم) را بــه قســمتهای مجــزا تقســیم میکننــد .قســمتهایی کــه بــا
غشــاء احاطــه شــد ه اســت را اندامــک مینامنــد.
مهمترین آنان عبارتند از:
یاختههای جانوری (به عنوان نوعی یوکاریوت) از اندامکهایی با ساختار و عملکردهای متفاوت تشکیل شده است که
ِ
ٔ
ـک هســته جــا دارد .اغلــب یاختههــای جانــوری یــک هســته و بعضــی دو یــا چنــد هســته دارنــد و برخــی هــم
هســته :بیشتــر مــاده ژنتیــک یاختــه در ســاختار اندامـ ِ
هســته ندارنــد .هســته دارای اطالعــات ذخیرهشــده در دنــا اســت .دنــای موجــود در هســته فعالیتهــای یاختــه را رهبــری میکنــد .ایــن بخــش دارای پوششــی
دوالیــه از جنــس غشــا اســت (حــاال یکــم جلوتــر غشــاء رو کامــل بررســی میکنیــم) کــه از طریــق منافــذ آن تبــادل مــواد بیــن هســته و میانیاختــه صــورت میگیــرد.
ِ
ٔ
ـبکه آندوپالســمی :اندامکــی اســت کــه از غشــاهای بــه هــم پیوســته تشــکیل شــده اســت .شـ ٔ
ـبکه آندوپالســمی در واقــع شــبکهای از کیس ـهها و ســاختارهای
شـ
لولهماننــدی اســت کــه از نظــر ظاهــر و عملکــرد بــه دو بخــش زبــر و صــاف تقســیمبندی میشــود.
الــف) شــبکهٔ آندوپالســمی زبــر :از آنجهــت زبــر خوانــده میشــود کــه در ریزنگارهــای میکروســکوپ الکترونــی ظاهــری دانــه دانــه دارد .ایــن دانههــا ریبوزومهــا هســتند.
شـ ٔ
ـبکه آندوپالســمی زبــر از کیسـههای پهنــی ســاخته شــده اســت کــه بــه یکدیگــر متصلانــد .از وظایــف ایــن بخــش میتــوان مــوارد زیــر را نــام بــرد:

1ـ غشاءسازی              2ـ  لیزوزوم (کافندهتن) سازی                    3ـ  واکوئول (کریچه)سازی                 4ـ  پروتئینسازی
ب) شــبکهٔ آندوپالســمی صــاف :شـ ٔ
ـبکه بههــم پیوســتهای از لولههــا و کیس ـههای غشــادار بــدون ریبــوزوم اســت کــه درون غشــای آن آنزیمهــای متعــددی جــای گرفتــه
اســت .ایــن آنزیمهــا کارهــای اصلــی ایــن شــبکه را انجــام میدهنــد کــه عبارتانــد از:
ٔ
ذخیره یون کلسیم
1ـ لیپیدسازی             2ـ  

ـازنده شـ ٔ
۱دقــت کنیــد کــه غشــای سـ ٔ
ـبکه آندوپالســمی زبــر و صــاف بــه هــم و نیــز بــه غشــای خارجــی هســته پیوســته اســت بنابرایــن پیوســتگیهای ســاختاری
مســتقیمی بیــن پوشــش هســته و شـ ٔ
ـبکه آندوپالســمی (صــاف و زبــر) برقــرار اســت.
ِ
دســتگاه گلــژی :ایــن اندامــک از کیســههای پهنــی کــه روی هــم قــرار گرفتهانــد تشــکیل شــده اســت جنــس ایــن کیســهها از غشــاء میباشــد .دقــت کنیــد کــه
ـبکه آندوپالســمی بــا یکدیگــر ارتبــاط فضایــی ندارنــد .دســتگاه گلــژی بــا همــکاری شـ ٔ
ایــن کیس ـهها برخــاف کیس ـههای شـ ٔ
ـبکه آندوپالســمی کارهــای متعــددی انجــام
میدهــد از جملــه:
ٔ
ٔ
1ـ نشــانهگذاری :مولکولهایــی کــه توســط شــبکه آندوپالســمی تولیــد میشــوند بــه وســیله وزیکولهــای انتقالــی بــه دســتگاه گلــژی میرســند ،در گلــژی ایــن
مولکولهــا دســتخوش تغییــرات شــیمیایی شــده و در نتیجـ ٔـه ایــن تغییــرات مولکولهــا نشــانهگذاری میشــوند ،در نهایــت و برحســب نشــانهای کــه دارنــد بــه نقــاط
مختلــف یاختــه فرســتاده خواهنــد شــد.
ٔ
2ـ لیزوزوم (کافندهتن) سازی        3ـ واکوئول (کریچهسازی) سازی          4ـ ایجاد تیغه میانی در هنگام سیتوکینز یاختههای گیاهی
ِ
لیزوزوم (کافندهتن) :کیسهای است غشادار که دارای آنزیمهای تجزیهکننده است .لیزوزوم چند کار گوارشی متفاوت انجام میدهد:
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1ـ گــوارش درونیاختـهای :لیزوزومهــا بــا پیوســتن بــه واکوئولهــای غذایــی آنزیمهــای گوارشــی را بــه درون واکوئــول تخلیــه و محتــوای درون آن را تجزیــه میکننــد( .اینــو

مود لصف همان سرد :داوم بذج و شراوگ

بــدون کــه بــه ایــن واکوئــول کــه آنزیــم هــم تــوش هســت ،واکوئــول گوارشــی میگــن)
ٔ
2ـ هضــم اندامکهــای پـ یـر و فرســوده :از دیگــر وظایــف لیــزوزوم ،بلــع و گــوارش اندامکهــای آســیبدیده یــا پیریاختــه اســت .از اجــزای حاصــل از تجزیــه اندامــک،
اندامکهــای جدیــدی بازســازی میشــود.
ً
3ـ نمــو جنیـ نـی :لیزوزومهــا در نمــو جنینــی نقــش حیاتــی دارنــد مثــا آنزیمهــای لیزوزومــی بافتهایــی را کــه در زمــان جنینــی بیــن انگشــتان دســت و پــا قــرار دارد
نابــود و انگشــتان را از یکدیگــر جــدا میکننــد.
میتوکنــدری (راکیــزه) :اندامکــی اســت بــا دو غشــاء کــه انــرژی شــیمیایی را از شــکلی بــه شــکل دیگــر تبدیــل میکنــد .ایــن اندامــک انجــام فرآینــد تنفــس ســلولی
را بهعهــده دارد و بــا مصــرف گلوکــز انــرژی مصرفــی یاختــه یعنــی ( ATPآدنوزیــن تریفســفات) را تولیــد میکنــد.
C6 H12O6 + 6O2 + nADP + nP : 
→ 6CO2 + 6 H2O + nATP



▪یاختههــای بالــغ ممکــن اســت هســته و اندامــک نداشــته باشــند ،ماننــد گلبولهــای قرمــز بالــغ در خــون انســان و بســیاری از پســتانداران ،و همچنیــن در
گیاهــان یاختههــای آونــد آبکشــی ،فاقــد برخــی از اندامکهــا از جملــه هســته هســتند .حــاال اگــه میخــوای بدونــی چــرا گویچـ ٔـه قرمــز بالــغ هســته و اندامــک

نــداره اینجــا رو گــوش کــن!! در واقــع گویچـ ٔـه قرمــز نابالــغ طــی فرآینــد تمایــز و تخصصــی شــدن ،هســته و بســیاری از اندامکهــای خــود را از دســت میهــد و
ـش مهمــی دارد.
جــای خــود آنرا بــا هموگلوبیــن پــر میکنــد .هموگلوبیــن پروتئینــی اســت کــه در انتقــال گازهــای تنفســی نقـ ِ

▪فسفولیپیدهای غشاء به صورت دوالیهای به گونهای قرارگرفتهاند که سدی در برابر مولکولهای آب و مواد محلول در آن ایجاد میکنند.

▪مولکولهای لیپیدی به آسانی از غشاء عبور میکنند همچنین مولکولهای آب نیز به علت کوچکبودن میتوانند به مقدار اندک از آن عبور کنند.
▪مولکولهای فسفولیپید به صورت کلی دوگانه دوستاند .فسفات قطبی و آبدوست است ّاما اسیدهای چرب آبگریزند.

گفتار  :1یاخته و بافت جانوری



یاخته

ﻫﺴﺘﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻠﮋی
واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران!
ﺷﺒﮑﻪ آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯽ
واﮐﻮﺋﻮل
ﻧﻮع ﺟﺎﻧﻮری آن دارای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
ﻏﺸﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪ
ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ )ﻣﯿﺎن ﯾﺎﺧﺘﻪ(
و ...
ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری
ً
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ) .ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﯽﻓﻬﻤﯽ ﭼﻬﺎرﺗﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺻﻠﯽ دارﯾﻢ(
ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ آﻧﺎن را ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪای ﭘﺮﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ(
ﻣﻮاد ﻻزم را از ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪای ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ را ﺑﻪ آن ﻣﯽدﻫﺪ) .ﻣﻮاد دﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮن دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ(
ﻣﻮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺧﺮوج از آن ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺪ ﻏﺸﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
دارای ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاواﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ )ﺑﺮﺧﯽ ﯾﻮنﻫﺎ و ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ(.
از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻟﯿﭙﯿﺪ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﮔﻠﯿﮑﻮﻟﯿﭙﯿﺪ(
ﺑﺨﺶ ﻟﯿﭙﯿﺪی آن دارای ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪ و ﮐﻠﺴﺘﺮول اﺳﺖ )۲ﻻﯾﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪ(
ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ

از ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻟﯿﭙﯿﺪی ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی وﯾﮋهای از ﻏﺸﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎده
اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞﺷﺪه
اﺳﻤﺰ )ﮔﺬرﻧﺪﮔﯽ(
 اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل
 درونﺑﺮی )آﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز(
 ﺑﺮونراﻧﯽ )اﮔﺰوﺳﯿﺘﻮز(
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زیستشناسی دهم

 ۱ترکیب مواد در مایع بین یاختهای ،شبیه خوناب (پالسما) است و مایع بینیاختهای بهطور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله میکنند.
ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪ

ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات

ﮐﻠﺴﺘﺮول

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

ﺧﺎرج ﯾﺎﺧﺘﻪ

داﺧﻞ ﯾﺎﺧﺘﻪ

ﻏﺸﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪ دارای دو ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺮاﺳﺮی و ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ.
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﺶ از دو ﺷﺎﺧﻪ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻏﺸﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ) .ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪ(
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮض ﯾﮑﯽ از دو ٔ
ﻻﯾﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد) .در ﻣﻮازات زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻨﯽ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب(
در دو ٔ
ﻻﯾﻪ ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪی ﻏﺸﺎء ﺳﺮﻫﺎی آبدوﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دمﻫﺎی آبﮔﺮﯾﺰ در ﻗﺴﻤﺖ دروﻧﯽ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.



ورود مواد به یاخته و خروج از آن
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ از ﺟﺎی ﭘﺮﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻢﻏﻠﻈﺖ

ﺧﺎرج ﯾﺎﺧﺘﻪ

در ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ و ﺑﺪون ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ
ٔ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده در دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎء اﺳﺖ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺴﯿﮋن و ﮐﺮﺑﻦ دیاﮐﺴﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ روش از ﻏﺸﺎء ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎده

داﺧﻞ
ﯾﺎﺧﺘﻪ

ﻏﺸﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪ

ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ

ﺧﺎرج ﯾﺎﺧﺘﻪ زﯾﺎد
ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ

ﻣﻮاد در ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮی ﻏﺸﺎء اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮاد را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﯾﺎﺧﺘﻪ روده
ﻣﺜﺎل :ﺧﺮوج ﮔﻠﻮﮐﺰ و اﻏﻠﺐ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎ از

ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

داﺧﻞ ﯾﺎﺧﺘﻪ

ﻏﺸﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪ

اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺴﻬﯿﻞﺷﺪه

زﻣﺎن

 ۱کانالها مواد را در جهت شیب غلظت و بدون مصرف انرژی از جای پرتراکم به جای کمتراکم منتشر میکنند در حالیکه پمپها مواد را در خالف شیب

ﮐﻢ

غلظت و با صرف انرژی از جای رقیق (کمتراکم) به غلیظ (پرتراکم) منتقل میکند.

 ۱در انتهای انتشار اختالف غلظت مولکولهای انتشار یافته در طرفین غشاء یاخته صفر میشود.
اﻧﺘﺸﺎر آب از ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاواﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ
در دو ﻃﺮف ﻏﺸﺎء ﻏﻠﻈﺖ آب ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
ﮔﺬرﻧﺪﮔﯽ )اﺳﻤﺰ(

ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ آب ﺑﺮ اﺛﺮ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ آن رخ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ و ﺑﺪون ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ) از ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻟﯿﭙﯿﺪی و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آب(
ب(
ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﻣﺤﻠﻮل
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ اﺳﻤﺰ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻫﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ آب ﺑﯿﻦ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎء ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﮐﻢﺗﺮ
ﻫﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ آب ﺑﯿﻦ دو ﺳﻮی ﻏﺸﺎء ﮐﻢﺗﺮ
ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﻣﺎﯾﻊ درونﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ  ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﻣﺎﯾﻊ اﻃﺮاف ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

آب ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ وارد ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ از ﺧﻄﺮ ﺗﻮرم و ﺗﺮﮐﯿﺪن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ آب ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ آب ﮐﻨﺪﺗﺮ

اﻟﻒ(

مود لصف همان سرد :داوم بذج و شراوگ

▪فرآیندهای انتشار ساده ،تسهیلشده و اسمز انرژی زیستی مصرف نمیکنند.
ٔ
نتیجه هر سه نوع انتشار (ساده ـ تسهیلشده و اسمز) یکسان شدن غلظت ماده در دو سوی غشا است.
▪
▪در هر سه نوع انتشار ،یاخته برای تبادل مواد انرژی مصرف نمیکند اما مولکولها برای جابهجایی (انتشار) انرژی (انرژی جنبشی) مصرف میکنند.
▪در انتشــار جهــت حرکــت مولکولهــا در همـ ٔـه جهــات اســت امــا بیشتــر در جهــت یکنواختــی غلظــت مــاده در محیــط اســت بــه عبــارت دیگــر شــیب انتشــار از
تراکــم بیشتــر بــه ســمت تراکــم کمتــر اســت.
▪در اسمز همانند انتشار ساده و تسهیلشده ،اختالف غلظت آب در محیط انتشار کاهش پیدا میکند.
▪اسمز میتواند منجر به تغییر شکل سلول شود.
▪همانطــور کــه در شــکل مشــاهده میکنیــد در یــک طــرف غشــاء نازکــی کــه نفوذپذیــری انتخابــی دارد آب خالــص و در طــرف دیگــر آن محلــول شــکر وجــود
دارد .در ایــن ظــرف تنهــا مولکولهــای آب میتواننــد از غشــا عبــور کننــد .در ایــن حالــت تعــداد مولکولهــای آب در ســمت راســت بیشتــر اســت و ایــن
مولکولهــا بیشتــر بــه ســمت چــپ منتشــر میشــوند.
▪در اثر انجام فرایند اسمز حجم محلول سمت چپ افزایش مییابد.
▪فرایند اسمز باعث به تعادل رسیدن آب بین دو سوی غشاء نمیشود.
ﮐﻢ

ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮاد ﺑﺮﺧﻼف ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ) ATPو ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮون(
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻏﺸﺎء اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻧﺮژی اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد از ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  ATPﺑﻪدﺳﺖ
ADP+ Pi
ﻣﯽآﯾﺪ.
ATP
داﺧﻞ ﯾﺎﺧﺘﻪ
زﯾﺎد
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژی را در ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی وﯾﮋهای از ﺟﻤﻠﻪ  ATPذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻧﯿﺎز دارد ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ  ATPﻣﯽﺷﮑﻨﺪ ).ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎت(
ﻗﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﯽ رﯾﺒﻮز
ﺑﺎز آﻟﯽ ﻧﯿﺘﺮوژندار آدﻧﯿﻦ
ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۳ﺑﺨﺶ
ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت
ﺷﯿﺐ ﻏﻠﻈﺖ

اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل

ﺧﺎرج ﯾﺎﺧﺘﻪ
ﻏﺸﺎ ﯾﺎﺧﺘﻪ

ﻣﻮﻟﮑﻮل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

* آدنوزین تریفسفات ←  = ATP ← ATPفسفات ADP +

* آدنوزین دیفسفات ←  = ADP ← ADPفسفات AMP +

* آدنوزین مونوفسفات ←  = AMP ← AMPفسفات  +آدنوزین
ً
*واکنش تبدیل  ATPبه  AMPبرگشتناپذیر است یعنی مستقیما نمیتوان  AMPرا به  ATPتبدیل کرد .سایر واکنشها برگشتپذیرند.

*بــرای تبدیــل مســتقیم  AMPبــه  ATPابتــدا بایــد  AMPرا بــه  ADPتبدیــل کــرد و ســپس ایــن مولکــول را بــه  ATPتبدیــل کنیــم پــس در مجمــوع  2پیونــد

تشــکیل میدهیــم و دو مولکــول آب آزاد خواهــد شــد.

برونرانی (اگزوسیتوز)

درونبری (آندوسیتوز)
1ـ ذرههای بزرگ جذب یاخته میشوند.
ٔ
کیسه غشایی تشکیل میشود.
2ـ

1ـ ذرههای بزرگ از یاخته خارج میشوند.
ٔ
کیسه غشایی تشکیل میشود.
2ـ

3ـچگالی درونیاخته افزایش مییابد.

3ـ چگالی درونیاخته کاهش مییابد.

4ـچگالی بیرونیاخته کاهش مییابد.
ٔ
یاخته آندوسیتوزکننده کاهش مییابد.
5ـ سطح غشای

4ـ چگالی بیرونیاخته افزایش مییابد.
ٔ
یاخته اگزوسیتوزکننده افزایش مییابد.
5ـ سطح غشای

6ـبا مصرف انرژی همراه است.

6ـ با مصرف انرژی همراه است.
ﺧﺎرج ﯾﺎﺧﺘﻪ
ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ

ﮐﯿﺴﻪ ﻏﺸﺎﯾﯽ
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زیستشناسی دهم
ً
▪انتقــال فعــال هماننــد درونبــری و برونرانــی بــا صــرف انــرژی اســت امــا توجــه کنیــد کــه انتقــال فعــال معمــوال بــا صــرف  ATPاســت و درونبــری و برونرانــی
ً
قطعــا بــا صــرف  ATPاســت.
▪در انتشار و انتقال فعال ذرات کوچک مبادله میشوند در حالیکه در درونبری و برونرانی ذرات بزرگ به یاخته وارد و یا از آن خارج میشوند.
▪در انتشار تسهیلشده و انتقال فعال پروتئینهای سراسری در تبادل مواد نقش دارند اما فقط در انتقال است که این پروتئینها انرژی مصرف میکنند.
کربوهیدراتهای سطح خارجی غشا هنگام اندوسیتوز در سطح درونی کیسه ٔ
چه کنده شده از غشا قرار میگیرند.
▪
▪در آندوسیتوز همانند اگزوسیتوز مساحت غشاء تغییر میکند.
ً
▪هر سلولی که اگزوسیتوز دارد قطعا یوکاریوتی و فاقد دیواره میباشد.
▪در آندوسیتوز و اگزوسیتوز انواع درشتمولکولهای سلول قادر به جابهجایی میباشد نه فقط یک مولکول خاص!
▪در آندوســیتوز قســمتی از غشــاء پالســمایی ســلول جــدا و بــه صــورت کیسـ ٔـه غشــائی وارد سیتوپالســم میشــود در نتیجــه تعــداد کیس ـههای غشــایی ســلول
افزایــش پیــدا میکنــد در حالیکــه در اگزوســیتوز تعــداد کیســههای غشــایی درون ســلول کاهــش پیــدا میکنــد.
▪یکــی از انــواع آندوســیتوز در ســلولهای فاگوســیتکننده ،فاگوســیتوز میباشــد .بــه بیانــی دیگــر فاگوســیتوز نوعــی آندوســیتوز اســت کــه ویژگــی مهــم ســلولهای سیســتم
ایمنــی از قبیــل نوتروفیــل و ماکروفاژهــا اســت .ایــن فرآینــد اغلــب (نــه در همــه مــوارد) وابســته بــه گیرنــده میباشــد .ماکروفاژهــا روی ســطح خــود دارای گیرنده هســتند.
اﺗﺼﺎﻟﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪهای

اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﻏﺸﺎء

ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ

آﻧﺘﯽژنﻫﺎ )ﺑﺴﯿﺎری از ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ و ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی دارای ﺣﯿﺎت
ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﯽ )ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ(
ﻫﻮرﻣﻮن )ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻫﺪف ﻫﻮرﻣﻮن(
آﻧﺘﯽژن )ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖﻫﺎی (B , T
ٔ
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻋﺼﺒﯽ(
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻧﺸﺘﯽ )ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ
ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی درﯾﭽﻪدار

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ )ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی درﯾﭽﻪدار ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ(
ٔ
ٔ
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﺳﯿﻨﺎﭘﺴﯽ(
)ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻧﺎﻗﻞ ﻋﺼﺒﯽ در
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ

ﻧﺎﻗﻞ

ٔ
ﭘﻤﭗ ﺳﺪﯾﻢ ـ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ )ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ٔ
ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻋﺼﺒﯽ(
زﻧﺪه ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺪﯾﻢ ـ ﮔﻠﻮﮐﺰ )ﭘﺮزﻫﺎی ٔ
روده ﺑﺎرﯾﮏ(

آﻧﺰﯾﻤﯽ

ٔ
ﮔﻮﯾﭽﻪ ﻗﺮﻣﺰ(
ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ اﻧﯿﺪراز )ﻏﺸﺎی
ٔ
ﺳﺎﮐﺎراز ،ﻣﺎﻟﺘﺎز و ﻻﮐﺘﺎز )ﭘﺮزﻫﺎی روده ﺑﺎرﯾﮏ(



بافتهای جانوری

بــدن انســان از چهــار نــوع بافــت پوششــی ،پیونــدی ،ماهیچ ـهای و عصبــی ساختهشــده اســت .ایــن بافتهــا از یاختههــا و مــواد موجــود در فضــای بیــن یاختههــا
تشــکیل میشــوند .انــواع بافتهــا بــه نســبتهای مختلــف در اندامهــا و دســتگاههای بــدن وجــود دارد.
ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ
ﺑﺎﻓﺖ
ﭘﻮﺷﺸﯽ

ﯾﮏ ﻻﯾﻪ

ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﯽ

ﻣﺮی ـ دﻫﺎن ـ زﺑﺎن ـ ﺣﻠﻖ ـ اﭘﯿﺪرم ﭘﻮﺳﺖ

ٔ
دﯾﻮاره ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﺑﻮﻣﻦ
دﯾﻮاره ﻣﻮﯾﺮگ ـ ﺳﻄﺢ دروﻧﯽ رگﻫﺎ ـ دﯾﻮاره ﺣﺒﺎﺑﮏﻫﺎ ـ درونﺷﺎﻣﻪ ـ اﭘﯽﮐﺎرد و ﭘﺮیﮐﺎرد ـ
ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﯽ
ﻏﺪه ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ ـ ٔ
ٔ
ﺧﻮرده ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻔﺮون ﮐﻠﯿﻪ ـ ٔ
ٔ
ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪن ﻫﯿﺪر
ﭘﯿﭻ
ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﮑﻌﺒﯽ
ِ
ِ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
روده ـ ﻣﻌﺪه ـ روده ﺑﺎرﯾﮏ ـ ﻻﯾﻪ ﻣﺨﺎﻃﯽ در ﻣﺠﺮای ﺗﻨﻔﺴﯽ ـ ﻻﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﮔﻮارﺷﯽ ﻫﯿﺪر
اﺳﺘﻮاﻧﻪای

*یاختههای بافت پوششی سنگفرشی یکالیه برای تبادل مواد مناسب شدهاند.

*بافت پوششی سطح بدن (پوست)  ،سطح حفرهها و مجاری درون بدن (دهان ،معده ،روده و رگها) را میپوشاند.
*یاختههای این بافت به یکدیگر بسیار نزدیکاند و بین آنها فضای بسیار کمی وجود دارد.
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بانکـ تست آموزشی

فصل  :2گوارش و جذب مواد



گفتار 1

ٔ
درباره واحد ساختار و عملکرد پیکر انسان میتوان گفت ..........
1.1

 )1شبکههای آندوپالسمی فقط در اطراف هسته قرار گرفتهاند.
 )2تراوایی انتخابی غشابه بیشتر مولکولها و یونها اجازه عبور میدهد.
ٔ
کیسه غشایی با فضاهای مرتبط به هم تشکیل شده است.
 )3هر دستگاه گلژی از تعدادی
 )4راکیزهها در ساختار خود غشای چینخورده دارند.
 2.2میتوان گفت که ..........

 )1واحدهای ساختاری بدن انسان برخالف واحدهای عملکردی بدن ،به شکل بافتهای مختلف سازمان یافتهاند.
 )2غشای واحدهای عملکردی بدن همانند واحدهای ساختاری بدن ،تراوایی نسبی دارد.
 )3ترکیب مواد در محیط زندگی یاختههای بدن برخالف ترکیب مواد در محیط داخلی بدن ،شبیه خوناب است.
 )4یاختهها ،اکسیژن و مواد مغذی را همانند کربن دیاکسید ،وارد محیط زندگی خود میکنند.
ٔ
درباره غشای یاخته جانوری چند مورد صحیح است؟
3.3
الف) در ساختار آن فسفر به کار رفته است.
ب) مولکولهای کلسترول به صورت موازی با سایر مولکولهای لیپیدی قرار گرفتهاند.
ج) هر پروتئینی در ساختار آن تمام عرض غشا را طی کرده است.
د) کربوهیدراتها فقط به مولکولهای پروتئینی غشا متصلاند.
ه) تراوایی نسبی و متقارن بودن از ویژگیهای آن به شمار میآید.

2 )1

3 )2

ٔ
4.4کدام ،جمله روبهرو را به نادرستی تکمیل میکند؟

4 )3

5 )4

«در انتشار  ..........انتشار »..........

 )1تسهیل شده ،همانند ـ ساده غلظت ذرات در دو سوی غشا سرانجام یکسان میشود.
 )2آب از غشایی با تراوایی نسبی ،بر خالف ـ تسهیل شده ،فقط مولکولهای آب عبور میکنند.
 )3ساده ،همانند ـ تسهیل شده ،انرژی جنبشی ذرات عامل جابهجایی آنهاست.
 )4تسهیل شده ،بر خالف ـ به روش گذرندگی ،غلظت ذرات مورد انتشار در طرفین غشای یاخته به برابری میرسد.
 5.5هرچه اختالف غلظت آب در دو سوی غشای یاختهها  ..........باشد  ..........است.

 )1بیشتر ـ ورود آب به بخش رقیقتر بیشتر و سریعتر
 )3بیشتر ـ میزان عامل پیش ٔ
برنده اسمز ،کمتر

 )2کمتر ـ ورود آب به بخش غلیظتر کمتر و کندتر
 )4کمتر ـ فشار الزم برای توقف اسمز ،بیشتر
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زیستشناسی دهم
ّ
6.6انتقال فعال فرایندی است که در آن ..........

 )1ذرات در خالف جهت شیب غلظت از دو ٔ
الیه فسفولیپیدی غشا عبور میکند.
ً
 )2مولکولهای پروتئینی ناقل قطعا خاصیت آنزیمی الزم برای شکستن پیوندهای پرانرژی  ATPرا دارند.
 )3پروتئین ناقل برای انتقال ذرههای اختصاصی خود تغییرشکل فضایی میدهد.
 )4یاخته سعی در یکنواخت کردن غلظت ذرات در دو سوی غشای خود دارد.

7.7کدام عبارت نادرست است؟

 )1در برونرانی مساحت غشای یاخته افزایش پیدا میکند.
ٔ
کیسه غشایی حاصل از درونبری میتواند دارای زنجیرههای کربوهیدراتی باشد.
 )2سطح درونی
 )3بر خالف انتقال فعال در اگزوسیتوز تنها منبع انرژی مورد نیاز یاخته  ATPاست.
 )4یاخته برای جذب ذرههای بزرگ از محیط زندگی خود از روش اندوسیتوز استفاده میکند.
8.8یاختههای بافتی که سطح درونی ٔ
روده باریک را میپوشانند..........

 )2روی شبکهای از رشتههای پروتئینی و گلیکولیپیدی قرار دارند.
ٔ
دهنده گردیزهها هستند.
 )4مشابه یاختههای تشکیل

 )1فضای بین یاختهای اندکی دارند.
 )3از نوع استوانهای چندالیه هستند.

«بهطور معمول » ..........

 9.9چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟
ٔ
ٔ
الف) هسته یاختههای بافت پوششی چندالیهای مخاط روده انسان ،در بخش تحتانی آنها قرار گرفته است.
ب) در الیههای بافت پوششی استوانهای معده ،فضای بین یاختهای اندکی وجود دارد.
ج) یاختههای غشای پایه و بافت پوششی سنگفرشی مری ،به یکدیگر بسیار نزدیکاند.
د) بافت پوششی مکعبی مخاط ٔ
روده انسان ،توسط شبکهای از رشتههای پروتئینی به بافت زیرین متصل است.
1)1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
دهنده کدام مورد با سایرین تفاوت اساسی دارد؟
1010نوع بافت اصلی تشکیل

 )1غدههای بزاقی

 )2غضروف سر استخوان ران

 )3نفرون

 )4مویرگ خونی

1111در نوعی بافت پیوندیٔ ،
ماده زمینهای بیرنگ و دارای مخلوطی از انواع مولکولهای درشت است ،این بافت ..........

 )1نسبت به نوع رشتهای انعطافپذیری کمتری دارد.
 )2در ٔ
ماده زمینهای خود ترکیبی از کربوهیدرات و پروتئین دارد.
 )3در زردپیها و بخشهایی از قلب انسان وجود دارد.
ٔ
دهنده رباطهای دستگاه حرکتی دارد.
 )4مقاومت بیشتری نسبت به بافت تشکیل
ً
 1212نوعی از بافت پیوندی که  ..........قطعا ..........

 )1بهطور معمول بافت پوششی را پشتیبانی میکند ـ رشتههای کالژن بیشتری نسبت به بافت پیوندی سست دارد.
 )2تعداد یاختههای آن از بافت پیوندی سست کمتر است ـ انعطافپذیری بیشتری نسبت به آن دارد.
 )3مقاومت کمتری از بافت پیوندی متراکم دارد ـ تعداد یاخته بیشتری نسبت به بافت چربی دارد.
 )4رشتههای کالژن فراوانی دارد ـ همانند نوعی از بافت پیوندی که چندان مقاوم نیستٔ ،
ماده زمینهای ترشح میکند.
1313در شکل روبهرو بافتی نمایش داده شده است که..........

 )1در ٔ
ماده زمینهای آن مولکولهای کوچک گلیکوپروتئینی وجود دارد.
 )2نسبت به بافت ضربهگیر کف دستها فضای بین یاختهای فراوانتر است.
 )3تجمع آن در زیر پوست خرس قطبی نوعی سازش جانور با شرایط محیطی به حساب میآید.
 )4یاختههای سطح درونی روده بالفاصله به الیههایی از این بافت متصل هستند.

46

ﯾﺎﺧﺘﻪ ﭼﺮﺑﯽ

یشزومآ تست ـکناب لصففبذج و شراوگ  2:لصف

 1414یاختههای ..........
ٔ
 )1دوکی شکل ماهیچه قلب ،قدرت انقباض باالیی دارند.
ٔ
ماهیچه اسکلتی ،با صرف انرژی ،یون کلسیم را وارد فضای بین یاختهای میکنند.
 )2منشعب
ٔ
 )3مخطط دیواره روده ،توسط یاختههای عصبی تحریک میشوند.

 )4ماهیچهای دوکیشکل ،فاقد خطوط تیره و روشناند.
1515کدام جمله نادرست است؟

 )1نورونها یاختههای اصلی بافت عصبی هستند.

ٔ
ٔ
ماهیچه اسکلتی ختم میشود.
یاخته
 )2انتهای آکسون هر یاخته عصبی حرکتی تنها به یک
ٔ
ٔ
یاخته عصبی از جسم یاخته به سوی پایانه آکسونی است.
 )3جهت پیامهای عصبی در

ٔ
ماهیچه مخطط را تحریک میکنند دندریتها کوتاهتر و پرانشعابتر از آکسون یاخته هستند.
 )4در یاختههای عصبی که یاختههای
ٔ
ٔ
1616جمله  ..........جمله  ..........است.
الف) ترشحات یاختههای ٔ
غده بزاقی وارد مجرای غده میشود.
ٔ
ٔ
دهنده زردپی نسبت به بافت پشتیبان پوشش درونی روده انعطاف و مقاومت بیشتری دارد.
عمده تشکیل
ب) بافت
ً
ٔ
ُ
ٔ
ٔ
ج) غشای پایه دیواره مویرگ خونی همانند ماده زمینهای بافت پیوندی سست ساختار صرفا مولکولی دارد.
ٔ
دهنده غدد ترشحی معده و خون مشابه است.
د) نوع بافت اصلی تشکیل

		
« )1الف» همانند ـ «ج» درست

« )2ب» بر خالف ـ «د» نادرست

		
« )3ب» و ـ «ج» نادرست

« )4د» همانند ـ «الف» درست

 1717چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «نمیتوان گفت » ..........
الف) در هر بافت پیوندی یک نوع یاخته و انواعی از رشتههای پروتئینی در ٔ
ماده زمینهای قرار دارند.
ب) در انواع بافتهای پیوندی ،مقدار و نوع رشتهها و ٔ
ماده زمینهای متفاوت است.

ج) در بافت پیوندی متراکم همانند بافت پوششی جدار مویرگها ،فضای بین یاختهای اندکی وجود دارد.
د) غشای پایه همانند یاختههای بافت پیوندی ،بافتهای مختلف را به هم پیوند میدهد.
1 )1

3 )3

2 )2

4)4

1818برای شکل روبهرو که یکی از روشهای انتقال ذرات را از عرض غشای یاخته نشان میدهد کدام نمودار مناسب است؟

ﺳﺮﻋﺖ

ﺳﺮﻋﺖ

 )1اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ

ﺧﺎرج ﯾﺎﺧﺘﻪ

 )2اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ
ﻏﺸﺎء ﯾﺎﺧﺘﻪ

ﺳﺮﻋﺖ

ﺳﺮﻋﺖ

)3

اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ

)4

داﺧﻞ ﯾﺎﺧﺘﻪ

زﻣﺎن

اﺧﺘﻼف ﻏﻠﻈﺖ

 1919سطح داخلی  ..........از نوعی بافت پوششی  ..........پوشیده شده است.

ٔ
دیواره مویرگهای خونی ـ یک الیهای
 )1روده همانند
 )2مجاری صفراوی برخالف معده ـ استوانهای
ٔ
کننده بزاق ـ چندالیهای
 )3مری همانند غدد ترشح
 )4مجاری تنفسی برخالف ٔ
غده تیروئید ـ مکعبی

47



پاسخ نامه بانکـ تست آموزشی

فصل  :2گوارش و جذب مواد



پاسخ گفتار 1

ً
ٔ
ٔ
شبکه آندوپالسمی در
** 4یاخته ،واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است .گزینه « :»1اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید ،احتماال! متوجه حضور
11
ٔ

حاشیۀ یاخته (عالوه بر شبکه آندوپالسمی اطراف هسته) میشوید .گزینه « :»2غشای یاخته نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد؛ یعنی فقط برخی (نه
ٔ

بسیاری!) از مولکولها و یونها میتوانند از آن عبور کنند .گزینه « :»3باز هم اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده باشید ،مشاهده کردهاید که دستگاه گلژی

ٔ
مجموعهای از کیسههای غشایی پهن رو هم قرار گرفته است .این کیسهها برخالف کیسههای شبکۀ آندوپالسمی ،ارتباط فضایی با هم ندارند .گزینه «:»4

راکیزه (میتوکندری) دارای دو غشا است .غشای درونی این اندامک دارای چین خوردگی است .و نیز باز هم اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید این موضوع
را مشاهده خواهید کرد.
** 2هدف اصلی این سؤال این است که شما را نسبت به عبارات معادل موجود در کتاب درسی حساستر کنیم .واحدهای ساختاری بدن همان
22

واحدهای عملکردی هستند که به آنها یاختهها میگوییم .توجه کنید که محیط زندگی یاختهها همان محیط داخلی است و مایع بین یاختهای نام دارد.
ٔ
گزینه « :»1یاختههای بدن انسان به شکل بافتهای مختلف سازمان یافتهاندٔ .
واژه «برخالف» این جمله را نادرست کرده است ،چراکه واحدهای
ٔ

ساختاری و عملکردی بدن همان یاختهها هستند .گزینه « :»2غشای یاختهها (واحدهای عملکردی و ساختاری بدن) نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی
ٔ

دارد ،یعنی فقط برخی مولکولها و یونها میتوانند از آن عبور کنند.گزینه « :»3فضای بین یاختهها را مایع بین یاختهای پر کرده است .این مایع ،محیط
زندگی یاختههاست .مجموع مایع بین یاختهای بافتهای بدن را محیط داخلی مینامند که با خون در تبادل دائم است .ترکیب مواد در مایع بین یاختهای
ٔ

شبیه خوناب(پالسما) است .واژه «برخالف» این جمله را نادرست کرده است ،چرا که محیط زندگی یاختهها همان محیط داخلی است .گزینه « :»4یاختهها
مواد الزم (اکسیژن و مواد مغذی) را از مایع بین یاختهای (محیط زندگی خود) دریافت و مواد دفعی مانند کربن دیاکسید را به آن میدهند تا به کمک
خون از بدن دفع شوند.

***33
 1عبارتهای «الف» و «ب» صحیح هستند .عبارت «الف» :فسفولیپیدها فراوانترین مولکولهای غشاهای جانوری هستند که به صورت متقارن و در
دو الیه آرایش یافته اند .عبارت «ب» :مولکولهای کلسترول در هر الیۀ فسفولیپیدی بهصورت موازی قرار گرفتهاند .عبارت «ج» :پروتئینهای غشای

یاختههای جانوری دو نوع سطحی و سراسری هستند .برخی از پروتئینها تنها با یکی از سطوح (داخلی یا خارجی) یاخته در تماس هستند .عبارت «د»:

در سطح خارجی یاختههای جانوری ،کربوهیدراتها عالوه بر پروتئینها با مولکولهای فسفولیپیدی نیز اتصال دارند .عبارت «هـ» :یکی از ویژگیهای مهم
ً
غشا نامتقارن بودن آن است .مثال در سطح خارجی غشای یاخته کربوهیدرات وجود دارد اما در سطح داخلی آن هرگز قند وجود ندارد.
** 4گزینه « :»4نادرست است چون در انتشار تسهیل شده و هم در اسمز (گذرندگی) غلظت ذرات انتشار یابنده در نهایت به برابری میرسد .توجه
44
ٔ

داشته باشید که در اسمز مولکولهای مورد انتشار آب است.

* 255به انتشار ٔ
ساده آب از درون غشایی با تراوایی نسبی اسمز میگویند .در اثر اختالف غلظت ،جابهجایی خالص آب رخ میدهد .آب از محلول رقیقتر
وارد محلول غلیظتر میشود .فشار الزم برای توقف اسمز ،فشار اسمزی محلول نام دارد که عامل پیش ٔ
برنده اسمز است .هرچه اختالف غلظت آب در
دو سوی غشا بیشتر باشد ،فشار اسمزی بیشتر است و آب سریعتر جابهجا میشود.
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ٔ
ٔ
گزینه « :»1ذرات در انتقال فعال از دو ٔ
الیه فسفولیپیدی عبور نمیکنند بلکه در انتشار ساده این اتفاق رخ میدهد .گزینه « :»2در انتقال فعال
**3
66
اگر منبع انرژی  ATPباشد مولکول ناقل خاصیت  ATPآزی دارد اما اگر منبع انرژی کاهش سطح انرژی الکترون باشد مولکول ناقل خاصیت  ATPآزی
ٔ
ندارد( .با این مولکول در فصلهای  5و  6سال دوازدهم آشنا میشوید ).گزینه « :»4در انتقال فعال غلظت ذرات در دو سمت غشا به یکنواختی نمیرسد.

**

ٔ

*

ٔ

ٔ

 477گزینه « :»1در برونرانی کیسهچههای غشایی به غشای یاخته جوش میخورند و بر مساحت آن میافزایند .گزینه « :»2اگر در ناحیهای که
ً
آندوسیتوز از آنجا صورت میپذیرد کربوهیدراتهای متصل به پروتئین و یا لیپید وجود داشته باشد (که معموال وجود دارد!) در سطح درونی وزیکول
ٔ
کنده شده از غشا این قندها وجود خواهند داشت .گزینه « :»3منابع انرژی برای انتقال فعال عبارتند از  ATPو کاهش سطح انرژی الکترون در غشای
ٔ
درونی میتوکندری و غشای تیالکوئیدی کلروپالست .گزینه « :»4یاختههای دارای دیواره نظیر گیاهی ،باکتری ،قار چها و آغازیان دارای دیواره نمیتوانند
آندوسیتوز کنند!
ٔ

 188گزینه « :»1میدانید که یاختههای بافت پوششی بهطور کلی دارای فضای بین یاختهای اندکی هستند .گزینه « :»3سطح درونی رودۀ باریک را
ٔ
بافت پوششی از نوع استوانهای یک الیهای میپوشاند .گزینه « :»4یاختههای بافت پوششی روی غشای پایه قرار دارند .غشای پایه ،شبکهای از رشتههای
پروتئینی و گلیکوپروتئینی (نه گلیکولیپیدی!) است .گردیزهها را یاختههای پوششی مکعبی یک الیهای میسازند.

***

 499عبارتهای «الف» و «د» :هسته یاختههای بافت پوششی روده در بخش تحتانی آنها قرار گرفته است و این یاختهها توسط غشای پایه که شبکهای
از رشتههای پروتئینی و گلیکوپروتئینی است به بافت زیرین متصل هستند؛ اما این بافت از نوع استوانهای یک الیهای است.عبارتهای «ب» و «ج»:
یاختههای بافت پوششی معده و مری همانند سایر بافتها پوششی به هم نزدیک هستند و بین آنها فضای بین یاختهای اندکی وجود دارد اما این بافت
ً
ٔ
یاخته استوانهای تشکیل شده است و در غشای پایه هم یاخته وجود ندارد .غشای پایه ساختار صرفا مولکولی دارد.
در معده از یک الیه (نه الیههای)

*

 2110بدن انسان از چهار نوع بافت اصلی پوششی ،پیوندی ،ماهیچهای و عصبی ساخته شده است .غضروف نوعی بافت پیوندی است .غدد بزاقی،
گردیزهها و مویرگهای خونی را یاختههای بافت پوششی پدید میآورند.

**
 2111منظور از این بافت ،بافت پیوندی ُسست است که در ٔ
ماده زمینهای خود گلیکوپروتئینهای درشت دارد .این بافت نسبت به بافت پیوندی
رشتهای (متراکم) که در زردپیها و بخشهایی از قلب وجود دارد انعطافپذیری بیشتر و مقاومت کمتری دارد.
ً
**
معموال بافت پوششی را پشتیبانی میکند ،یاختههای آن ٔ
ماده
 4112بافت پیوندی سست :انعطافپذیر است ،در برابر کشش چندان مقاوم نیست،
زمینهای ترشح میکنند که شفاف ،بیرنگ ،چسبنده و حاوی انواعی از مولکولهای درشت مانند گلیکوپروتئینها است .بافت پیوندی متراکم :رشتههای
کالژن بیشتری نسبت به بافت پیوندی سست دارد .به همین جهت مقاومت این بافت در مقابل کشش ،از بافت پیوندی سست بیشتر است.
ٔ
انعطافپذیری ،تعداد یاختهها و ٔ
ماده زمینهای این بافت از بافت پیوندی سست کمتر است .گزینه « :»1این بافت ،همان بافت پیوندی سست است که
بافت پوششی را پشتیبانی میکند و رشتههای کالژن آن همان رشتههای موجود در بافت پیوندی سست است!!! نه آنکه از آن بیشتر باشد (امیدواریم
ٔ
باهم هم عقیده باشیم!).گزینه « :»2بافت پیوندی متراکم نسبت به بافت پیوندی سست یاختههای کمتری دارد اما انعطافپذیری آن هم کمتر است.
ٔ
گزینه « :»3بافت پیوندی سست مقاومت کمتری از بافت پیوندی متراکم دارد اما تعداد یاختههای آن از بافت چربی کمتر است .یاختههای ٔ
همه انواع
بافت پیوندیٔ ،
ماده زمینهای میسازند ،مانند بافت پیوندی متراکم که رشتههای کالژن فراوانی دارد و بافت پیوندی سست که مقاومت چندانی ندارد.
ً
البته توجه داشته باشید که ٔ
همه پروتئینهای ٔ
ماده زمینهای خون را یاختههای خونی تولید نکردهاند! مثال هورمونهای پروتئینی؛ آلبومین ،فیبرینوژن،
پروترومبین و  ...را یاختههای غیرخونی میسازند.

*

ٔ

 3113شکل مربوط به بافت چربی است .گزینه « :»1گلیکوپروتئینها در واقع ترکیب کربوهیدرات و پروتئین هستند و به واسطۀ حضور پروتئینها
ٔ
ٔ
مولکولهایی درشت (درشت مولکول) محسوب میشوند.گزینه « :»2بافت چربی خود به عنوان ضربهگیر کف دستها عمل میکند.گزینه « :»3تجمع
ٔ
چربی در زیر پوست جانوران مناطق سردسیر نوعی سازش جانور با شرایط محیط محسوب میشود .گزینه « :»4یاختههای سطح درونی روده (مخاط)
بالفاصله به الیۀ زیرمخاطی (نه بافت چربی!) متصل هستند.
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**
 4114گزینه « :»1دوکی شکل بودن یاختهها ،مربوط به ماهیچههای صاف است.گزینه « :»2منشعب بودن یاختهها ،مربوط به یاختههای ماهیچهای
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ماهیچه صاف وجود
دیواره روده از نوع صاف هستند.گزینه « :»4یاختههای دوکیشکل تکهستهای در
قلب است.گزینه « :»3یاختههای ماهیچهای
ٔ

ٔ

دارند و فاقد خطوط تیره و روشن هستند.

ٔ
**
یاخته ماهیچهای مخطط ختم میشوند.
 2115براساس شکل کتاب درسی انتهای آکسون نورون حرکتی منشعب میشود و این انشعابات بر چندین

***

 1116عبارت «الف» :در غدههای بزاقی ،یاختههای پوششی بزاق را میسازند و به درون مجراهایی که به دهان راه دارند ،ترشح میکنند .عبارت «ب»:

زردپی از جنس بافت پیوندی متراکم (رشتهای) است و بافت پیوندی سست نیز در زیر بافت پوششی لولۀ گوارشی قرار دارد و آن را پشتیبانی میکند.
مقاومت بافت پیوندی متراکم از بافت پیوندی سست بیشتر ،ولی انعطافپذیری آن کمتر است .عبارت «ج» :غشای پایه ،شبکهای از رشتههای پروتئینی
و گلیکوپروتئینی و فاقد یاخته است .از طرفی دیگر هم مادۀ زمینهای بافت پیوندی سست نیز از یاختههای این بافت ترشح میشود و مخلوطی از انواع
مولکولهای درشت مانند گلیکوپروتئین است .عبارت «د» :بدن انسان از چهار نوع بافت اصلی پوششی ،پیوندی ،ماهیچهای و عصبی ساخته شده است.
غدد ترشحی معده از نوع بافت پوششیاند ،اما خون نوعی بافت پیوندی است.

*** 2عبارتهای «ب» و «د» :جمالتی درست و پاسخ سؤال هستند .شما باید بهدنبال عبارتهای درست باشید چون گفته است «به نادرستی» و
117
«نمیتوان» پس منفی در منفی میشود مثبت! عبارت «الف» :نمیتوان گفت در هر بافت پیوندی یک نوع یاخته وجود دارد .با توجه به شکل کتاب
درسی بافت پیوندی سست ،سلولهای متفاوتی دارد و یا در خون که نوعی بافت پیوندی است انواعی از یاختههای خونی وجود دارند .عبارت «ب» :به
آموختههایتان اعتماد کنید!!! .این عبارت عین متن کتاب درسی است .عبارت «ج» :بهطور کلی بافتهای پیوندی دارای تعداد یاختههای کمتر و فضای
بین یاختهای بیشتری نسبت به بافتهای پوششی هستند .اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید ،خواهید دید که بخش اعظم بافت پیوندی متراکم را
رشتههای پروتئینی کالژن تشکیل داده است و بین یاختهها ،فضای بین یاختهای زیادی وجود دارد .بد نیست بدانید که نام این بافت را با توجه به همین
تراکم رشتههای کالژن اینگونه نهادهاند!!! .عبارت «د» :بافت پیوندی ،یاختهها و بافتهای مختلف را بههم پیوند میدهد و نیز غشای پایه ،بافت پوششی
را به یکدیگر و به بافتهای زیرین آن متصل نگه میدارد.

* 2118شکل مربوط به انتشار ساده است .هرچه اختالف غلظت در دو سوی غشای یاخته بیشتر باشد ،سرعت جابهجایی مولکولها و انتقال آنها از

جای پرغلظت به جای کم غلظت بیشتر خواهد بود.

**
 1119بافت پوششی را میتوان براساس نوع و شکل یاختهها و نیز تعداد الیهها دستهبندی کرد .بر این اساس اشکال مختلف یاختههای بافت پوششی
ٔ

شامل سنگفرشی ،استوانهای و مکعبی است .از نظر تعداد الیهها ،بافت پوششی میتواند تکالیهای و یا چند الیهای باشد .گزینه « :»1سطح داخلی روده
ٔ
ٔ
دیواره مویرگهای خونی شامل بافت پوششی سنگفرشی یک الیهای است.گزینه « :»2سطح داخلی معده از بافت
از بافت پوششی استوانهای یک الیهای و
ٔ

پوششی استوانهای یک الیهای پوشیده شده است.گزینه « :»3سطح داخلی مری شامل بافت پوششی سنگفرشی چند الیهای است اما بافت پوششی غدد
ٔ
گزینه « :»4بافت پوششی ٔ
غده تیروئید از نوع مکعبی است.
ترشح کننده بزاق یک الیهای است.
*** 4بعضی یاختهها میتوانند مولکولهای درشت مانند پروتئینها را با فرایندی به نام درونبری جذب کنند .اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده
220

باشید متوجه شدهاید که ورود آنها به یاخته به تشکیل کیسههای غشایی در میان یاخته میانجامد .برونرانی فرایند خروج ذرههای بزرگ از یاختهاست.
ٔ
کیسه غشایی به غشا پیوسته و محتویات آن وارد فضای بین یاختهای میشود.
دقت کنید که در برونرانی،



پاسخ گفتار 2

**
 4221گزینههای « »1و « :»4لولۀ گوارش ،لولۀ پیوستهای است که از دهان تا مخرج ادامه دارد .بخشهای مختلف این لوله را ماهیچههای حلقوی به
نام اسفنکتر (بنداره) از هم جدا میکنند .در انتهای لولۀ گوارش نیز ،دو بنداره از نوع ماهیچۀ صاف (بندارۀ داخلی) و مخطط (بندارۀ خارجی) وجود دارد
که هنگام دفع باز میشوند .دقت کنید که بندارههای مخرج دو بخش لولۀ گوارش را از هم جدا نمیکنند و یا به عبارتی لولۀ گوارش تا مخرج ادامه دارد!
ٔ

ٔ

گزینه « :»2دقت کنید که کبد بخشی از لولۀ گوارش نیست! و از طرفی دیگر هم بخش اعظم آن در سمت راست بدن قرار دارد .گزینه « :»3بندارههای
لولۀ گوارش ،در حین عبور مواد باز میشوند .بایستی به این نکته دقت کرد که در حین عمل استفراغ بندارههای انتها و ابتدای معده اجازۀ بازگشت مواد
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آزمون های جامع

فصل  :2گوارش و جذب مواد



 20 دقیقه

آزمون جامع ()1

ٔ
ٔ
درباره لوله گوارش انسان نادرست است؟
1.1کدام جمله

 )1ماهیچههای مورب معده برخالف اسفنکتر ابتدای مری از نوع صاف هستند.
 )2یاختههای ٔ
ٔ
ٔ
دهنده حلق برخالف اسفنکتر انتهای روده باریک چندهستهای هستند.
الیه ماهیچههای تشکیل
ٔ
بنداره خارجی انتهای راست روده.
 )3در آن تعدادی اسفنکتر وجود دارد که همگی از یاختههای تکهستهای تشکیل شدهاند به جز

 )4بین یاختههای پوششی استوانهای مخاط ٔ
روده باریک و بافت پیوندی ُسست شبکهای از مولکولهای پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارد.
ٔ
2.2کدام گزینه برای تکمیل کردن جمله روبهرو به نادرستی مناسب است؟

 )1سیرابی ـ آبگیری مواد قبل از ورود به بخش بعدی معده
 )3نگاری ـ دریافت تودههای غذای نیمهگوارشیافته

«در گوسفند  ..........محلی برای  ..........است».

 )2هزارال ـ آماده شدن مواد غذایی قبل از ورود به ٔ
معده واقعی جانور
ٔ
ادامه گوارش غذا تحت تأثیر آنزیمهای گوارشی
 )4شیردان ـ

3.3در متن زیر چند ایراد علمی وجود دارد؟
«گروهی از لیپوپروتئینها کلسترول زیادی دارند که به آنها  HDLمیگویند و در گروهی دیگر ،کلسترول از پروتئین کمتر است که  LDLنام
ً
ٔ
دیواره سرخرگها میچسبد و تدریجا مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود میکند .کمتر بودن لیپوپروتئین پرچگال نسبت به
دارند .گروه اول به
ٔ
دیواره سرخرگها را کاهش میدهد».
کمچگال ،احتمال رسوب کلسترول در

1 )1

2 )2

 4.4چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل نمیکند؟

3 )3

4 )4

ٔ
«مقدار نمایه توده بدنی در دو شخص  ..........است».

الف) با وزن برابر ،در فردی که قد بلندتری دارد بیشتر

ب) با قد برابر ،در فردی که تراکم استخوانی بیشتری دارد کمتر

ج) غیر همجنس و غیر همسن با قد و وزن برابر ،متفاوت

د) با قد و وزن برابر ،یکسان

1)1

2 )2

ٔ
5.5کدام گزینه برای تکمیل درست جمله روبهرو نامناسب است؟

3 )3

4 )4

«در انسان ،هنگام بلع »..........

 )1برچاکنای راه بینی را برای عبور هوا میبندد.
 )2اسفنکتر مخطط مری مانعی برای ورود هوا به مری ایجاد نمیکند.
 )3ابتدا عمل ارادی به انجام میرسد اما بعد از رسیدن غذا به حلق ،بلع به شکل غیرارادی ادامه مییابد.
 )4اپیگلوت و زبان کوچک دچار تغییر وضعیت میشوند.
 6.6چند مورد نادرست است؟
الف) در انتهای حفرههای دهانی پارامسی کریچههای غذایی تشکیل میشود.
ٔ
ب) در لوله گوارش هیدر بر خالف ملخ غذای گوارش یافته و مواد دفعی با هم در تماساند.
ج) آروارههای موجود در دهان ملخ ،گوارش مکانیکی را آغاز میکنند.
ٔ
د) در پارامسی ،محتویات کریچه دفعی از راه منافذ دفعی خارج میشود.

1 )1

70

2 )2

4 )3

3 )4
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ٔ
ٔ
ٔ
ساده مولکولها از عرض غشای یاخته نادرستاند؟
پدیده انتشار
درباره
7.7کدام جملهها
الف) مولکولها به دلیل داشتن انرژی جنبشی میتوانند منتشر شوند.
ٔ
ب) نتیجه آن رسیدن اختالف غلظت مولکولهای انتشار یابنده به صفر در طرفین غشای یاخته است.
ج) پروتئینهایی در غشای یاخته آن را به انجام میرسانند که سراسری هستند.
د) در آن بدون مصرف انرژی ،مولکولها در جهت شیب غلظت جریان مییابند.

« )1الف» ـ «ب»

« )3ج» ـ «د»

« )2ب» ـ «ج»

« )4د» ـ «الف»

 8.8بهطور معمول ،یاختههای بدن ما از خطر تورم و ترکیدن حفظ میشوند؛ چرا که ..........

 )1ترکیب مواد در مایع بین یاختهای ،مشابه خوناب است.

ٔ
اجازه عبور از غشای یاخته را میدهد.
 )2تراوایی نسبی ،فقط به بعضی از مولکولها و یونها
ٔ
اجازه ورود بیش از حد آب به درون یاخته را نمیدهد.
 )3نفوذپذیری انتخابی،
 )4غلظت مواد در مایع بین یاختهای ،مشابه میان یاخته است.
ٔ
9.9کدام ،جمله روبهرو را به درستی تکمیل میکند؟

«سیاهرگ باب کبدی »..........

 )1حامل کیلومیکرونهایی است که بالفاصله از دوازدهه جذب شدهاند.
 )2خون سیاهرگهای چهار عضو را دریافت میکند.
 )3نسبت به سیاهرگ فوق کبدی ،گلوکز و آمینواسید بیشتری دارد.
 )4فاقد بیلیروبین حاصل از تخریب هموگلوبین گویچههای قرمز است.
 1010چند مورد عبارت روبهرو را به نادرستی تکمیل میکند؟
الف) ترشحات غدد بزاقی ،بیکربنات و لیزوزیم
ج) ترکیبات صفراوی ،آنزیم لیپاز و بیکربنات
ٔ
شیره معده ،بیکربنات و لیپاز
هـ)

2)1

«در  ..........وجود ندارد».
ٔ
ٔ
شیره لوزالمعده ،آنزیم تجزیه کننده گلوکز و بیکربنات
ب) در
ٔ
ٔ
د) شیره روده ،بیکربنات و آنزیم تجزیه کننده گلوکز

4)2

5)3

3)4

 1111در هیدر ..........
ٔ
 )1جهت حرکت مواد در کیسه گوارشی ،یک طرفه میباشد.

 )2همانند مرجان ،گوارش ابتدا برونیاختهای و سپس درونیاختهای است.
 )3مواد گوارش یافته و مواد دفعی با هم مخلوط نمیشوند.
ٔ
ٔ )4
کیسه گوارشی تاژک دارند و آنزیمهای هیدرولیز کننده ترشح میکنند.
همه سلولهای
 1212کدام عبارت صحیح است؟
ٔ
ٔ )1
ٔ
دیواره لوله گوارشی انسان از نوع صاف است )2 .اغلب جانوران توانایی تولید آنزیم سلوالز را دارند.
همه ماهیچههای
 )3نقش روده در ٔ
 )4نقش راستروده در ملخ ،فشرده کردن مواد غذایی است.
همه جانوران ،جذب مواد غذایی است.
 1313به طور معمول در  ..........انسان .......... ،وجودندارد.

		
 )1بافت پیوندی سست ـ کالژن
ٔ )3
		
شیره پانکراس ـ آنزیم غیرفعال

ٔ )2
روده بزرگ ـ سلول ترشح کننده
ٔ
کیسه صفرای ـ آنزیم لیپاز
)4

 1414چند مورد عبارات زیر را به درستی تکمیل نمیکند؟
ً
«نوعی بافت پیوندی که معموال بافت پوششی را پشتیبانی میکند ،نسبت به بافت پیوندی متراکم ». ..........
الف) چندان مقاوم و انعطافپذیر نیست
ب) تعداد یاخته و کالژن بیشتری دارد
ج) مقاومت و ٔ
ماده زمینهای کمتری دارد
د) مقاومت بیشتر اما انعطافپذیری کمتری دارد

3 )1

1 )2

4 )3

2)4
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ٔ
1515در بخش کیسهای شکل لوله گوارش انسان ..........

 )1یاختههای پیوندی مخاط ،در بافت پوششی زیرین فرو رفتهاند و حفرههایی را به وجود آوردهاند.
 )2یاختههای پوششی ،سطحی با سد حفاظتی محکم در مقابل قلیا و آنزیم به وجود آوردهاند.
 )3پس از بلع غذا اندکی انبساط مییابد و انقباضهای کرمی در آن به صورت موجی آغاز میکند.
 )4همانند سایر بخشهای لوله در مجاورت زیر مخاطٔ ،
الیه ماهیچهای حلقوی وجود دارد.
1616کدام ویژگی با مولکول ذکر شده تناسبی ندارد؟

ٔ
دیواره سرخرگها ـ انسداد یا تنگی مسیر عبور خون
 )1چسبیدن  LDLبه
 )2افزایش نسبت  HDLبه  LDLـ مصرف چربیهای اشباع و کمتحرکی
 )3جذب آهن از ٔ
روده باریک ـ خالف جهت شیب غلظت

 )4آنزیمهای الزم برای تشکیل مجدد تریگلیسرید ـ یاختههای استوانهای ٔ
روده باریک
 1717گاسترین ..........

 )1همانند فاکتور داخلی معده ،از غدد مجاور پیلور به خون میریزد
 )2همانند سکرتین ،بر ترشح پروتئازهای غیر فعال موثر است
 )3بر خالف سکرتین ،بر محتوای اسیدی کیموس موجود در دوازدهه بیتأثیر است
 )4بر خالف فاکتور داخلی معده ،در تبدیل پروتئینها به مولکولهای کوچکتر نقش دارد
ٔ
1818چند مورد جمله روبهرو را به نادرستی تکمیل میکند؟

ٔ
«همه یاختههای  ..........در بافت »..........

الف) پوششی ـ غدهای ،به یکدیگر بسیار نزدیکاند و ترشحات خود را وارد مجرای غده میکنند.
ٔ
ب) موجود ـ عصبی ،پیام عصبی را از جسم یاختهای به پایانه آکسونی هدایت میکنند.
ج) مخطط ـ ماهیچهای ،چندین هسته برای گنجاندن ٔ
ماده وراثتی در خود دارند.
د) دوکیشکل منقبضشونده ـ ماهیچهای دوازدهه ،تحت تأثیر سکرتین قرار میگیرند.

2 )2

	 1 )1

4 )4

3 )3

1919میتوان گفت ..........ترشح شده از ..........

 )1پپسین ـ یاختههای اصلی غدد معده ،در محیط اسیدی فعال است.
ٔ
کیسه صفرا ،اسید چرب را از فسفولیپید جدا میکند
 )2فسفولیپاز ـ

ٔ
زنجیره پپتیدی جدا میکنند.
 )3پروتئازهای فعال ـ لوزالمعده ،آمینواسیدها را از انتهای
ٔ
ٔ
ٔ
یاخته ماهیچهای اسکلتی را به انقباض تحریک میکند.
پایانه نورون حرکتی،
دهنده عصبی ـ
 )4انتقال
ٔ
 2020در نوعی انعکاس دفاعی که جهت حرکات کرمی لوله گوارش ،وارونه میشود ،ابتدا انقباض  ..........متوقف ،سپس  ..........خواهد یافت.

ٔ
بنداره پیلور ـ انقباض عضالت حلقوی بخش انتهایی مری ،افزایش
)1

 )2عضالت انتهایی مری ـ چینخوردگیهای سطح داخلی معده ،افزایش
 )3عضالت مورب داخلی و خارجی شکم ـ حجم کیموس معده ،افزایش
ٔ
دریچه پیلور ـ کشیدگی دیواره معده ،افزایش
 )4عضالت
1234
1234
1234
1234
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پاسخ آزمون جامع ()1

ٔ
ٔ
بنداره ابتدای مری نیز مخطط ارادی و چند هستهای است.
بنداره خارجی انتهای راست روده،
** 3عالوه بر
11
** 1محل آبگیری غذا در نشخوارکنندگان هزارال است.
22

***33
 ، HDL ← LDL ، LDL ← HDL 3بیشتر بودن ...
***

 344براساس فرمول

]³o

¶k¤ ÍMo

=  BMIمیتوان گفت :عبارت «الف» :کمتر است .عبارت «ب» :بیشتر است .عبارت «ج» :یکسان است .عبارت

«د» :درست است.

** 1هنگام بلع برچاکنای راه نای را میبندد.
55

***

ً

 366عبارتهای «الف» و «د»ٔ :
حفره دهانی و منفذ دفعی در پارامسی ،رسما پذیرفتن عالمت جمع را تکذیب میکنند و یک عدد هستند .عبارت «ب»:

ٔ
ٔ
طرفه غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی را فراهم میآورد اما
لوله گوارش در اثر تشکیل مخرج شکل میگیرد و امکان جریان یک
حفره گوارشی دارد (نه ٔ
هیدر ٔ
لوله گوارشی) که در آن غذای گوارش یافته و مواد دفعی در تماس خواهند بود .عبارت «ج» :آروارهها در ملخ گوارش مکانیکی
را آغاز میکنند اما این آروارهها در دهان قرار ندارند! از کجا بدانید؟ خب کتاب درسی میفرماید :ملخ با استفاده از آروارهها مواد غذایی را خرد و به دهان

منتقل میکند! در واقع آروارهها در اطراف دهان ملخ واقع شدهاند.

** 3در انتشار ساده ،ذرات از دو ٔ
الیه فسفولیپیدی میگذرند و پروتئینها در این زمینه دخالتی ندارند .در انتشار ساده انرژی زیستی مصرف نمیشود
77
اما انرژی جنبشی مولکولها عامل انتشار هستند.

** 4غلظت مواد در مایع بین یاختهای و خون ،مشابه درون یاخته است و در نتیجه آب نمیتواند بیش از حد وارد یاختهها شود و بهطور معمول یاختهها
88

از خطر تورم و ترکیدن حفظ میشوند.

ٔ
ٔ
روده باریک و ٔ
گزینه « :»2خون سیاهرگهای طحال ،معده ،لوزالمعدهٔ ،
روده بزرگ
* 399گزینه « :»1کیلومیکرونها بالفاصله وارد مسیر لنفی میشوند.
ٔ
ٔ
گزینه « :»3جذب مقادیر زیادی از گلوکز و آمینواسید از ٔ
روده باریک ایجاب میکند که این گونه باشد! گزینه « :»4در طحال نیز
وارد سیاهرگ باب میشود.

ماکروفاژهایی وجود دارند که از گروه  Hemeمولکول هموگلوبین به تولید بیلیروبین میپردازند و آن را وارد سیاهرگ باب میکنند.

ٔ
*** 3عبارت «الف» :در ترشحات غدد بزاقی هم بیکربنات وجود دارد هم لیزوزیم .عبارت «ب» :در ٔ
کننده گلوکز وجود
شیره لوزالمعده ،آنزیم تجزیه
110
کننده گلوکز در شیرهٔ
ٔ
ندارد اما بیکربنات وجود دارد .عبارت «ج» :صفرا هیچ آنزیمی ندارد اما بیکربنات دارد .عبارت «د» :درست است که آنزیم تجزیه

روده وجود ندارد اما بیکربنات در آن وجود دارد .عبارت «هـ» :در ٔ
شیره معده هم بیکربنات وجود دارد هم لیپاز!

ٔ
**
کیسه منشعبی به نام ٔ
حفره گوارشی انجام میشود .این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج
 2111گوارش در بیمهرگانی مانند مرجانها و هیدر در
مواد دارد (جریان مواد دو طرفه است و مواد گوارش یافته و مواد دفعی با هم در تماساند) .یاختههایی (بعضی از آنها) در این حفره آنزیمهای گوارشی
ٔ
ٔ
کیسه گوارش مواد مغذی را با بیگانهخواری دریافت میکنند و
پوشاننده
ترشح میکنند که فرایند گوارش برون یاختهای را آغاز میکنند .یاختههای
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زیستشناسی دهم
گوارشی را به صورت درونیاختهای در کریچههای غذایی ادامه میدهند.

ٔ
دیواره ٔ
ٔ
لوله گوارش در ناحیه دهان ،حلق ،ابتدای مری و بنداره خارجی مخرج از نوع مخطط و ارادی هستند و در
* 4112گزینه « :»1ماهیچههای
ٔ
ٔ
قسمتهای دیگر از نوع صافاند و به صورت غیرارادی به انقباض درمیآیند .گزینه « :»2اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم سلوالز هستند .گزینه
ٔ
گزینه « :»4نقش راست ٔ
روده ملخ جذب آب و فشردهتر کردن باقیمانده مواد برای خروج از
« :»3جذب موادغذایی در ملخ در معده انجام میشود.

مخرج است.

ٔ
ٔ
روده بزرگٔ ،
گزینه « :»2یاختههای پوششی مخاط ٔ
ماده مخاطی ترشح میکنند.
*** 4گزینه « :»1بافت پیوندی سست دارای رشتههای کالژن است.
113
ٔ
ٔ
ٔ
گزینه « :»3پروتئازهای شیره پانکراس به صورت غیرفعال هستند و پس از ورود به روده به صورت فعال درمیآیند .گزینه « :»4صفرا آنزیم ندارد.

ً
*** 3بافت پیوندی سست معموال بافت پوششی را پشتیبانی میکند .این بافت انعطافپذیر است اما چندان مقاوم نیست و نسبت به بافت پیوندی
114
متراکم رشتههای کالژن کمتری دارد اما تعداد یاختهها و ماده زمینهای بیشتر نسبت به آن دارد و در کل نسبت به آن انعطافپذیری بیشتر ولی
مقاومت کمتری دارد.

ٔ
ٔ
ٔ
 3115منظور از بخش کیسهای شکل ٔ
**
لوله گوارش معده است .گزینه « :»1یاختههای پوششی  ...گزینه « :»2در مقابل اسید  ....گزینه « :»3زیرمخاط

معده در مجاورت ماهیچههای مورب قرار دارند.

**
 2116مصرف چربیهای اشباع و کم تحرکی موجب میشود نسبت به  LDLبه  HDLباال برود که خطرناک است!

ٔ
**
ٔ
کننده هورمون دارند که گاسترین را به خون میریزند اما فاکتور داخلی به معده میریزد نه خون!
 4117گزینه « :»1غدد مجاور پیلور یاختههای ترشح
ٔ

گزینه « :»2گاسترین با اثر بر یاختههای اصلی معده ،ترشح پپسینوژنها که پروتئازهای غیرفعال هستند را افزایش میدهد .اما سکرتین محرک ترشح
ٔ

بیکربنات از لوزالمعده است و بر ترشح آنزیمها اثری ندارد .گزینه « :»3گاسترین همانند سکرتین بر محتوای اسیدی کیموس اثر دارد ،گاسترین با
تحریک ترشح اسید از یاختههای کناری معده باعث اسیدی شدن کیموس و سکرتین با تحریک ترشح بیکربنات باعث کاهش اسیدی بودن کیموس
ٔ

میگردد .گزینه « :»4در کتاب درسی میخوانید که پپسینوژنها در اثر کلریدریک اسید به پپسین تبدیل میشوند و آنزیم پپسین پروتئینها را به
مولکولهای کوچکتر تبدیل میکند ،پس در این تبدیل گاسترین هم نقش دارد .چه جوری؟ خب پپسینوژنها را اسید به پپسین تبدیل میکند و گاسترین
محرک ترشح اسید است .فاکتور داخلی در این امر تا اطالع ثانوی فاقد نقش است!

***

 4118عبارت «الف» :در مورد غدد درونریزی که از بافت پوششی ترشحی تشکیل شدهاند باید گفت که هورمونها را وارد خون میکنند نه مجرا !عبارت

«ب» :در نورونهای حرکتی این گونه است اما در نورونهای حسی پیام عصبی از دندریت به سمت جسم یاختهای هدایت میشود .عبارت «ج» :بیشتر
یاختههای مخطط قلبی یک هسته و برخی دو هسته دارند .عبارت «د» :سکرتین فقط بر بخش برونریز لوزالمعده اثر میگذارد.

**
گزينه « :»1از یاختههای اصلی پپسین ترشح نمیشود .گزينه « :»2صفرا آنزیم ندارد .گزينه « :»3پروتئازهای لوزالمعده ابتدا ،فعال نیستند.

4119
ٔ

ٔ

ٔ

*** 2هنگام استفراغ ،جهت حرکات کرمی ،وارونه میشود و محتویات ٔ
لوله گوارش از معده و حتی بخش ابتدایی ٔ
روده باریک با سرعت رو به دهان حرکت
220
ٔ
میکند .دیواره معده ،چینخوردگیهایی دارد که با پر شدن معده باز میشوند (دیواره معده کشیده میشود) .با خروج محتویات معده چینخوردگیها
ٔ
دیواره آن کاهش مییابد .با خروج محتویات معده ،حجم کیموس معده کاهش مییابد! (در ضمن
افزایش مییابد .با خروج محتویات معده ،کشیدگی
در هنگام استفراغ انقباض عضالت ماهیچهای شکم به افزایش فشار بر معده کمک میکند و متوقف نمیشود) برای خروج محتویات معده انقباض
ماهیچههای بخش انتهایی مری کاهش مییابد و این بنداره شل میشود.



پاسخ آزمون جامع ()2

** 3در انتشار تسهیل شده پروتئینهای انتقالدهنده  ATPمصرف نمیکنند.
11

* 122گوارش در بیمهرگانی مانند مرجانها (از جمله هیدر) در کیسه منشعبی به نام ٔ
حفره گوارشی انجام میشود .این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج

مواد دارد (جریان مواد دو طرفه است) .یاختههایی در این حفره آنزیمهای گوارشی ترشح میکنند که فرایند گوارش برون یاختهای را آغاز میکنند .یاختههای دیگر
این حفره ،مواد مغذی را با بیگانهخواری دریافت میکنند و گوارش را به صورت درونیاختهای در کریچههای غذایی ادامه میدهند.
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گردش مواد در بدن

درس نامه فصل چهارم

مقدمه
دوﻣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اﯾﺮان

ﻣﮑﺎن :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﻠﺐ ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
زﻣﺎن :ﺳﺎل ۱۳۹۴
ﺑﺮ روی ﻣﺮدی  ۵۹ﺳﺎﻟﻪ

 ۳ﺑﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﺮونده ﻗﻠﺐ ﺑﻪ  ٪۱۰رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.

گفتار  :1قلب
ٔ
ﺣﻔﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﻠﺐ
دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ :دو

دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ ﺧﻮن را از ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ،
دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ زﺑﺮﯾﻦ ،ﮐﺮوﻧﺮی و ﭼﻬﺎر ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺷﺸﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ٔ
ﺣﻔﺮه ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﻠﺐ
ﺑﻄﻦﻫﺎ :دو

ﺑﻄﻦ راﺳﺖ :ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻄﻦ ﭼﭗ :ﺧﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد.

آﺋﻮرت
ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ
دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ
ﺑﻄﻦ ﭼﭗ

ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ ِز َﺑﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﺷﺸﯽ
دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎی اﮐﻠﯿﻠﯽ
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺘﺮاﮐﻢ
ﺑﻄﻦ راﺳﺖ
ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ

سیاهرگ :رگهایی که خون را به قلب نزدیک میکنند.
سرخرگ :رگهایی که خون را از قلب دور میکنند.
*سرخرگ ششی ← خون تیره را از قلب به ششها میبرد.

*سیاهرگ ششی ← خون روشن را به قلب وارد میکنند.
ٔ
در انسان گردش خون از نوع بسته و مضاعف است .خون تیره به وسیله  3عدد سیاهرگ (بزرگ سیاهرگ زیرین ،بزرگ سیاهرگ زبرین و سیاهرگ کرونر) به دهلیز راست
ٔ
دریچه سه لختی (دهلیزی ـ بطنی) که بین دهلیز و بطن راست قرار دارد از دهلیز راست وارد بطن راست میشود .با انقباض بطن
وارد میشود ،این خون تیره از طریق
ٔ
ٔ
دریچه سه لختی بسته میشود تا جلوی برگشت خون به دهلیز راست را بگیرد .حال نوبت باز شدن دریچه سرخرگی (یعنی سرخرگ ششی) است که با باز شدن
راست،
آن خون تیره از بطن راست وارد سرخرگ ششی میشود .سرخرگ ششی پس از خروج از بطن راست در همان ابتدا به دو شاخه منشعب میشود که این  2شاخه خون را
به شش چپ و راست منتقل میکنند تا تبادل گازها در کیسههای حبابکی انجام گیرد .یعنی کربن دیاکسید را از دست داده و اکسیژن را به دست میآورد .سپس این
ٔ
ٔ
دریچه دو لختی (میترال) به بطن چپ وارد میشود و با انقباض
وسیله  4عدد سیاهرگ ششی به دهلیز چپ هدایت میشود .این خون روشن از طریق
خون روشن به
ٔ
ٔ
دریچه سینی آئورتی باز میشود تا خون روشن از طریق این دریچه
دریچه میترال برای جلوگیری از بازگشت خون به دهلیز چپ بسته میشود و در عین حال
بطن چپ

وارد سرخرگ آئورت شود.
ﮔﺮدش ﺧﻮن

عمومى :از ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ و زﺑﺮﯾﻦ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

شىس :از ﺑﻄﻦ راﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎی ﺷﺸﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

*بــه دلیــل تفکیــک شــدن بطنهــای راســت و چــپ قلــب ،خونهــای تیــره و روشــن در قلــب بــا یکدیگــر ترکیــب (مخلــوط) نمیشــود ،بنابرایــن همــواره ســمت

راســت قلــب (دهلیــز راســت و بطــن راســت) دارای خــون تیــره و ســمت چــپ قلــب (دهلیــز چــپ و بطــن چــپ) دارای خــون روشــن اســت.
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مراهچ لصف همان سرد :ندب رد داوم شدرگ



گردش خون عمومی و ششی
ﮔﺮدش ﺷﺸﯽ

گردش خون ششی
ﺗﺒﺎدل ﮔﺎزﻫﺎ و
ﺑﻄﻦ راﺳﺖ

ٔ
درﯾﭽﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ

ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮن روﺷﻦ

ﺧﻮن ﺗﯿﺮه

ﺳﯿﺎﻫﺮگﻫﺎی ﺷﺸﯽ

دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ

ﺧﻮن روﺷﻦ

ﮔﺮدش ﻋﻤﻮﻣﯽ

گردش خون عمومی
ﺑﻄﻦ ﭼﭗ

درﯾﭽﻪ ﺳﺮﺧﺮﮔﯽ )ﺳﯿﻨﯽ آﺋﻮرﺗﯽ(

ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﺑﺮﯾﻦ و زﯾﺮﯾﻦ

ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت

ﮐﻞ ﺑﺎﻓﺖﻫﺎ

ﺧﻮن روﺷﻦ
دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ

ﺧﻮن ﺗﯿﺮه



تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و
ﻏﺬاﯾﯽ ﻗﻠﺐ

ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن ﻋﺒﻮری از درون ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻗﻠﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺳﺮﺧﺮگ اﮐﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ از آﺋﻮرت اﻧﺸﻌﺎب ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻗﻠﺐ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎی اﮐﻠﯿﻠﯽ
ً
ﭘﺲ از رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻗﻠﺐ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺳﯿﺎﻫﺮگ اﮐﻠﯿﻠﯽ ﺧﻮن ﺗﯿﺮه را ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ ﻣﯽرﯾﺰد.
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ
ٔ
ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ

ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت
ﺳﺮﺧﺮگ و
ﺳﯿﺎﻫﺮگ اﮐﻠﯿﻠﯽ

ﺑﺮ اﺛﺮ ﻟﺨﺘﻪ
ٔ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن دﯾﻮاره ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ )ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ(

ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ
ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ
ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﯾﺮﯾﻦ

ٔ
ٔ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻗﻠﺐ اﮐﺴﯿﮋن و ﻏﺬا ﻧﻤﯽرﺳﺪ و ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی آن ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ :ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از



دریچههای قلب

درﯾﭽﻪﻫﺎ

در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺷﺪن ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در آن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﺎن ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﭼﯿﻦ ﺧﻮردن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
وﺟﻮد ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎص آﻧﺎن
دﻟﯿﻞ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺗﻔﺎوت ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف
ﺑﯿﻦ ﺑﻄﻦ راﺳﺖ و دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ
ﺑﯿﻦ دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ و ﺑﻄﻦﻫﺎ

انواع دريچههای قلب

ﺑﯿﻦ ﺑﻄﻦﻫﺎ و ﺳﺮﺧﺮگﻫﺎ

ﺑﯿﻦ ﺑﻄﻦ ﭼﭗ و دﻫﻠﯿﺰ ﭼﭗ

ٔ
ﻗﻄﻌﻪ آوﯾﺨﺘﻪ
دارای ﺳﻪ
 ۳ﻟﺨﺘﯽ
ﻣﯿﺘﺮال )دوﻟﺨﺘﯽ(
ٔ
ﻗﻄﻌﻪ آوﯾﺨﺘﻪ
دارای ۲

ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ و ﺑﻄﻦ راﺳﺖ )ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮﺧﺮگ ﺷﺸﯽ(
ﺑﯿﻦ ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت و ﺑﻄﻦ ﭼﭗ )ﺳﯿﻨﯽ ﺳﺮﺧﺮگ آﺋﻮرت(
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▪دریچههای بین دهلیزها و بطنها هنگام انقباض بطنها از بازگشت خون به دهلیزها جلوگیری میکنند.
▪دریچههای بین بطنها و سرخرگها هنگام استراحت بطنها از بازگشت خون به بطنها جلوگیری میکنند.
ً
ٔ
دریچه دو لختی مقطعی بیضی شکل دارد اما مقطع دریچه سه لختی تقریبا
▪از تفاوتهای دریچههای دو لختی و سه لختی میتوان به این موارد اشاره کرد:
دایرهای شکل است .دریچههای دهلیزی ـ بطنی تنها در هنگام انقباض بطنها بسته میشوند .در بین دریچههای قلب تنها دریچههای دهلیزی ـ بطنی با دهلیزها
مرتبطاند اما در دریچههای سینی فقط با بطنها در ارتباط هستند.
▪جهت باز شدن دریچههای دهلیزی ـ بطنی به سمت بطنها اما جهت بسته شدن آنها به سمت دهلیزها است.
▪در هنگام بسته شدن دریچهها بیشترین میزان کشش به طنابهای ارتجاعی متصل به دریچههای دهلیزی ـ بطنی وارد میشود( .بافت پیوندی متراکم)
▪کوچکترین دریچه ← سرخرگ ششی (سینی)
▪بزرگترین دریچه ← سه لختی (دهلیزی ـ بطنی)
▪دریچههای سینی همواره به سمت درون سرخرگها باز میشوند.
▪دریچههای سینی نیز از سه قطعه تشکیل شدهاند اما برخالف دریچههای دهلیزی ـ بطنی قطعات آنها آویخته نیست.



صداهای قلب

*صداهای قلب ناشی از بسته شدن دریچههای قلب هستند .و از لحاظ پزشکی نوع صدا و نظم آنها بسیار معنیدار است.
ٔ
ٔ
ﺳﯿﻨﻪ ﺷﺨﺺ
ﻗﻔﺴﻪ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﮔﻮش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای ﻗﻠﺐ از دو راه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ٔ
ﻗﺮار دادن ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ روی ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ

متخصصان با گوش دادن دقیق به صداهای قلب از سالم بودن یا بیماری احتمالی قلب آگاه میشوند.

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪاﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﺎدی در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران

اﺧﺘﻼل در ﺳﺎﺧﺘﺎر درﯾﭽﻪﻫﺎ
ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻗﻠﺐ
ٔ
ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺎدرزادی ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪن دﯾﻮاره ﺑﯿﻦ ﺣﻔﺮهﻫﺎی ﻗﻠﺐ
صداهای قلب در حالت طبیعی

صدای اول
*نام دیگر آن پووم است.

*قوی ،گنگ و طوالنیتر است.

*بسته شدن دریچههای دو لختی و سه لختی

*هنگام شروع انقباض بطنها شنیده میشود.

صدای دوم
*نام دیگر آن تاک است.

*ضعیف ،کوتاهتر و واضحتر است.

*بسته شدن دریچههای سینی در ابتدای سرخرگها (ششی و آئورت)
*هنگام شروع استراحت بطنها شنیده میشود.

فعالیت

تشریح قلب گوسفند

مراحل تشخیص سمت راست و چپ قلب گوسفند
ً
اوال این که با لمس کردن دیواره قلب گوسفند چون ضخامت سمت چپ قلب بیشتر است میتوان سمت چپ و راست قلب را از
یکدیگر متمایز کرد .در گوسفند همانند انسان به دلیل این که بطن چپ باید خون روشن را از طریق آئورت به سراسر بدن منتقل کند،
ٔ
ٔ
دیواره بطن راست که خون تیره را به ششها ارسال میکند ،بیشتر میباشد .اگر قلب گوسفند را
دیواره بطن چپ از ضخامت
ضخامت
طوری در دست خود نگه داریم که سطح شکمی ،جلو و سطح پشتی ،رو به ما باشد در این حالت دست چپ ما معادل سمت چپ قلب
ٔ
ٔ
دیواره
دیواره سیاهرگها از دیواره سرخرگها کمتر میباشد .دلیل اینکه
و دست راست معادل سمت راست قلب میباشد .ضخامت
ٔ
دیواره سرخرگها دارند؛ این است که حالت ارتجاعی بیشتری دارند .اگر با انگشتان سرخرگ
سرخرگها ضخامت بیشتری نسبت به
ٔ
را فشار دهیم به حالت اول باز میگردد .بافت ماهیچهای دیواره سرخرگها از دیواره سیاهرگها بیشتر است .این حالت سبب میشود
ٔ
ٔ
ٔ
دهانه
دیواره سرخرگها نسبت به سیاهرگها محکمتر است،
دهانه سیاهرگها در نبود خون بسته باشد در حالی که به علت اینکه
که
سرخرگها حتی در نبود خون هم باز میماند.
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ٔ
حفره قلب وارد میشود در واقع توجه کنید
با وارد کردن سوند (گمانه) به داخل سرخرگها و ادامه دادن آن میتوان تشخیص داد که سرخرگ به کدام
رگی که به بطن چپ وارد میشود آئورت است و سرخرگهای ششی از بطن راست منشا میگیرند .اگر سوند (گمانه) را به داخل سیاهرگها وارد کنیم
و این کار را ادامه دهیم نیز با توجه به اینکه به دهلیز چپ چهار عدد سیاهرگ و سیاهرگهای اکلیلی و زیرین و زبرین به دهلیز راست راه دارند میتوان
ٔ
حفره قلب وارد میشود.
فهمید که هر رگ به کدام
رگهای کرونر (اکلیلی) را در سطح پشتی قلب میتوان به حالت عمودی دید در حالی که رگهای کرونر در سطح شکمی به صورت مورب دیده میشود.

مشترکات قلب گوسفند و انسان:
ٔ
دیواره بطن چپ ضخیمترین بخش است.
1
 2سرخرگ کرونر از آئورت منشأ میگیرد.
ٔ
دیواره قطورتری نسبت به سیاهرگها دارند.
 3سرخرگها
 4بزرگ سیاهرگهای زیرین و زبرین و سیاهرگ اکلیلی با دهلیز راست در ارتباطاند و خون تیره دارند.
 5چهار سیاهرگ ششی با خون روشن به دهلیز چپ وارد میشوند.



ساختار بافتی قلب
اﻧﺪاﻣﯽ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﯿﺴﻪای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪه
دو ﻻﯾﻪ دارد

ﻗﻠﺐ
وﯾﮋﮔﯽ ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖﮐﻨﻨﺪه ﻗﻠﺐ

ﭘﯿﺮاﺷﺎﻣﻪ

ﭘﯿﺮاﺷﺎﻣﻪ )ﭘﺮﯾﮑﺎرد(
ﺑﺮون ﺷﺎﻣﻪ )اﭘﯽﮐﺎرد(

در ﻫﺮ دو ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺳﻨﮓﻓﺮﺷﯽ و
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی وﺟﻮد دارد.

ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻗﻠﺐ
درون ﺷﺎﻣﻪ
رگﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺮ

ﭘﯿﻮﻧﺪ رﺷﺘﻪای
ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﻓﻀﺎی آﺑﺸﺎﻣﻪای
ﺑﺮون ﺷﺎﻣﻪ

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻫﺮ دو ﻻﯾﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد.
به جدول زیر توجه کنید.

محل الیه

بیرونیترین

قطر و ضخامت

ـ

پوششی سنگفرشی ساده
جنس بافت

+
پیوند رشتهای

ارتباط مستقیم با خون

ندارد

وجود شبکه مویرگی

دارد

ویژگی

الیه خارجی کیسه اطراف قلب

توضیحات
انواع یاخته که در آن میتوان
یافت و وجود یا عدم وجود
غشای پایه

دارای پروتئین فراوان است و با بافت
پیوندی محافظت شده است
سلول پوششی ،غشاء پایه و جنس
خود الیه از یاختههای پیوندی است

فضایی که با مایع آبشامهای پر شده است و ضمن محافظت به حرکت روان قلب نیز کمک میکند.

مورد مقایسه

پریکارد (پیراشامه)

اپیکارد (برون شامه)

میوکارد

آندوکارد

(ماهیچه قلب)

(درون شامه)

بیرونی

میانی

داخلیترین

ـ

قطورترین

نازکترین

ماهیچهای
پوششی سنگفرشی ساده

+

+

پیوندی

پیوندی رشتهای

+

+

اسکلت فیبری

چربی

+

پوششی سنگفرشی
ساده

بافت گرهی
ندارد

ندارد

دارد

دارد

دارد

ندارد

الیه خارجی کیسه اطراف قلب

بیشترین قسمت قلب

تشکیلدهندهدریچهها
ٔ
پوشاننده سطح درونی
و
میوکارد

در الیه پیوندی آن رگها دیده
میشوند و به میوکارد چسبیده است.

ــــ

بافت پیوندی متراکم به نام اسکلت
فیبری در جهات مختلف دارد که اسکلت

ــــ

فیبری آن کالژن فراوان دارد.
ٔ
جنس خود الیه یاخته
سلولهای عضالنی صاف ،یاخته
ٔ
یاخته پیوندی ،غشا پایه هم پوششی میباشد و غشا
پوششی،
دارد.

پایه هم دارد.
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ساختار ماهیچهای قلب

ٔ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻗﻠﺒﯽ

ٔ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اﺳﮑﻠﺘﯽ و ﺻﺎف دارد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ٔ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ اﺳﮑﻠﺘﯽ دارای ﻇﺎﻫﺮی ﻣﺨﻄﻂ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ٔ
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﺻﺎف ﻏﯿﺮارادی ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ً
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی آن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ و ﺑﻌﻀﺎ دو ﻫﺴﺘﻪایاﻧﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ )در ﻫﻢ رﻓﺘﻪ(

ﺻﻔﺤﻪ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻪ

ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺎمﻫﺎی اﻧﻘﺒﺎض و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
ﻗﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻘﺒﺎض و ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﻮده ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ٔ
ماهیچه قلب پخش شود و قلب در انقباض و استراحت مانند
ارتباط بین یاختهای در این صفحات سبب میشود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاختههای
ٔ
ٔ
ٔ
ماهیچه بطنها یک بافت پیوندی عایق دیده میشود بهطوری که انتشار تحریک از دهلیز به
ماهیچه دهلیزها به
توده یاختهای یکپارچه عمل کند .در محل اتصال
سمت بطنها تنها از طریق بافت گرهی صورت میگیرد که در واقع به این بافت گرهی شبکه هادی میگویند .نام بافت هادی به این دلیل انتخاب شده است که نقش
ٔ
کننده میوکارد قلب است.
هدایتکننده را ایفا میکند و تحریک



شبکهٔ هادی قلب

ﺣﺪود  ۱درﺻﺪ از
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای ﻗﻠﺐ

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﻠﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﮑﻪای از رﺷﺘﻪﻫﺎ و ﮔﺮهﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای ﻗﻠﺐ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎدی ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺒﮑﻪای از رﺷﺘﻪﻫﺎ  +ﮔﺮهﻫﺎ
ٔ
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﻗﻠﺒﯽ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ.
شبكهٔ هادی

دﺳﺘﻪ ﺗﺎرﻫﺎی
ﺑﻄﻨﯽ

ﻣﺴﯿﺮ
ﺑﯿﻦ ﮔﺮهای

ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺿﺮﺑﺎن اﺳﺖ.
ﺷﺮوع
ﮔﺮه دﻫﻠﯿﺰی ﺑﻄﻨﯽ
ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺪاﯾﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺎﻣﻞ  ۲ﮔﺮه  +دﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ٔ
دﯾﻮاره ﭘﺸﺘﯽ دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ
ٔ
ﮔﺮه اول )ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ ـ دﻫﻠﯿﺰی(
ٔ
ﮔﺮه دوم )دﻫﻠﯿﺰی ـ ﺑﻄﻨﯽ(

ﮐﻼفﻫﺎ )اﻟﯿﺎف( ﯾﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﻄﻨﯽ

دﺳﺘﻪ ﺗﺎرﻫﺎی
دﻫﻠﯿﺰی

ﮔﺮه ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ
دﻫﻠﯿﺰی

زﯾﺮ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﻫﺮگ زﺑﺮﯾﻦ )ﺑﺎﻻﯾﯽ(
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﮑﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮ و ﺷﺮوع
ٔ
دﯾﻮاره ﭘﺸﺘﯽ دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ
ٔ
درﯾﭽﻪ ﺳﻪ ﻟﺨﺘﯽ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻋﻘﺐ

ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﻪای از ﺗﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﭽﻪای ﺧﺎص
ٔ
دﯾﻮاره ﺑﯿﻦ دو ﺑﻄﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
در
ٔ
از دﯾﻮارهﺑﯿﻦ دو ﺑﻄﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دو ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻧﻮک ﻗﻠﺐ ﻣﯽرود.
دور ﺗﺎ دور ﺑﻄﻦﻫﺎ ﺗﺎ ٔ
ﻻﯾﻪ ﻋﺎﯾﻖ ﺑﯿﻦ ﺑﻄﻦﻫﺎ و دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود.
ٔ
دﯾﻮاره ﺑﻄﻦﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ درون

ارتباط بین گره اول و دوم از طریق مسیر بین گرهی انجام میشود که این مسیرها دستهای از تارهای ماهیچهای خاص هستند (مسیرهای بین گرهی) و با یکدیگر
ارتباط یاختهای تنگاتنگی دارند و جریان الکتریکی ایجاد شده را به گره دوم انتقال میدهند.
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بانکـ تست آموزشی

فصل  :4گردش مواد در بدن



گفتار 1

11کدام جمالت نادرست هستند؟
الف) اولین عمل موفقیتآمیز قلب مصنوعی در ایران روی مردی انجام شد که برونده قلبی او به  10درصد رسیده بود.
ب) آنژیوگرافی روشی متداول برای تعیین سالمت یا گرفتگی رگهای کرونر قلب است.
ج) از قوس آئورت سه سرخرگ به منظور خونرسانی به سر و گردن منشعب میشود.
ٔ
دیواره بطنی که سرخرگ ششی از آن خارج شده بیش از بطن دیگر قلب است.
د) در انسان ضخامت

« )1الف» و «ب»

« )3الف» و «د»

« )2ج» و «د»

22میتوان گفت  ...........نیست.

« )4ب» و «ج»

ٔ
دریچه دو لختی در مسیر خون روشن
)2

ٔ
دیواره بطن چپ از بطن راست ،بیشتر
 )1ضخامت
ٔ
دریچه میترال یا سه لختی در مسیر خون روشن
)3

 )4تعداد رگهای ورودی به دهلیز راست از دهلیز چپ ،بیشتر

33کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟
ً
«بهطور معمول در انسان ........... ،مستقیما خون »...........

 )1سه سیاهرگ ـ تیره را به یکی از حفرات قلب وارد میکنند.
 )3دو سرخرگ ـ تیره را از دو ٔ
حفره قلب خارج میکنند.

 )2چهار سیاهرگ ـ روشن را به یکی از حفرات قلب وارد میکنند.
 )4یک سرخرگ ـ روشن را از یک ٔ
حفره قلب خارج میکند.

44در گردش خون  ...........شده و گردش خون  ...........میشود.

 )1عمومی ،خون روشن وارد قلب ـ ششی ،به دهلیز چپ ختم

 )2ششی ،خون روشن از قلب خارج ـ عمومی ،از بطن راست آغاز

 )3ششی ،خون روشن وارد قلب ـ عمومی به دهلیز راست ختم

 )4عمومی ،خون تیره از قلب خارج ـ ششی از بطن چپ آغاز

55نمیتوان گفت در انسان . ...................

 )1حجم بطن راست بیشتر از بطن چپ است.
 )2آئورت به سمت راست بدن چرخش کرده است.
 )3تعداد رگهایی که خون را به دهلیز چپ وارد میکنند بیشتر از دهلیز راست است.
 )4خون تیره از راه سه منفذ وارد دهلیز راست قلب میشود.
66چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل نمیکند؟

«میتوان گفت ...........بیشتر از  ...........نیست».

الف) اکسیژن ،در خون خارج شده از بطن چپ ـ خون وارد شده به دهلیز راست
ب) کربن دیاکسید ،در خون وارد شده به بطن راست ـ خون خارج شده از دهلیز چپ
ج) اکسیژن ،در خون خارج شده از دهلیز چپ ـ خون وارد شده به بطن راست
د) کربن دیاکسید ،در خون وارد شده به دهلیز راست ـ خون خارج شده از بطن چپ

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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77کدام گزینه برای تکمیل عبارت روبهرو به درستی مناسب نیست؟

«تعداد رگهایی که خون  ...........را  ............میکنند  ...........تا است».

		
 )1تیره ـ وارد دهلیز راست ـ دو

 )2روشن ـ وارد دهلیز چپ ـ چهار

		
 )3تیره ـ از بطن راست خارج ـ دو

 )4روشن ـ از بطن چپ خارج ـ چهار

88میتوان گفت ...........

 )1خون وارد شده به بطن راست ،مواد مغذی و اکسیژن زیادی دارد اما نیازهای قلب را برطرف نمیکند.
 )2رگهای اکلیلی ،پس از رفع نیاز یاختههای قلبی بهصورت سیاهرگ به دهلیز چپ متصل میشوند.
ٔ
دیواره رگهای اکلیلی میتواند باعث مرگ یاختههای کوچک دو هستهای شود.
 )3سخت شدن
 )4انشعاباتی از سرخرگ خارج شده از سمت راست قلب ،یاختههای ماهیچهای قلب را تغذیه میکنند.
ٔ
درباره دستگاه گردش خون انسان درست است؟
99چند جمله
الف) خونی که از بطن راست خارج میشود همانند خون ورودی به دهلیز چپ تیره است.
ٔ
دیواره بین بطنها در قسمت قاعدهای بیشتر از بخش رأسی آن است.
ب) ضخامت

ٔ
ٔ
ج) هنگام استراحت بطن راست دریچه سه لختی برخالف دریچه سینی سرخرگ ششی ،باز است.
د) سرخرگ ششی پس از خروج از بطن راست ،دو شاخه میشود.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

110چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
«هر دریچهای که در تولید صدای  ...........قلب نقش دارد میتواند از  ...........جلوگیری کند».
ٔ
ب) کوتاه ـ خروج خون تیره بطن
الف) گنگ ـ بازگشت خون روشن به دهلیز
ج) قوی ـ خروج خون ٔ
د) واضح ـ بازگشت خون روشن به بطن
		
تیره دهلیز

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

 ...................111جمله از جمالت زیر نادرستاند که عبارتند از ...................
ً
ٔ
الف) خونی که از درون بطن چپ عبور میکند میتواند نیازهای تنفسی و غذایی ماهیچه قلب را مستقیما برطرف کند.
ٔ
ب) تصلب شرایین باعث بروز سکته قلبی میشود چون به بخشی از میوکارد اکسیژن نمیرسد و یاختهها میمیرند.
ج) سرخرگ اکلیلی از آئورت انشعاب گرفته و سیاهرگ اکلیلی به بزرگ سیاهرگ باالیی میپیوندد.
ٔ
د) بسته شدن سرخرگهای کرونری توسط لخته خون میتواند باعث سکته قلبی شود.

 2 )1ـ «ب»و «د»

 3 )2ـ «ب»« ،ج» و «د»

 2 )3ـ «الف» و «ج»

 3 )4ـ «الف»« ،ب» و «ج»

ٔ
112هر دریچه قلب که از بازگشت خون روشن به بخش قبلی جلوگیری میکند........... ،

 )1در تولید صدایی کوتاه و واضح نقش دارد.

 )2قادر است از خروج خون دهلیز جلوگیری کند.

 )3با انقباض بطنها ،بسته میشود.

 )4در بخش مرکزی خود دارای بافت پیوندی است.

113در یک فرد سالم با عملکرد طبیعی قلب ،در  ...................بطنی................. ،

 )1طول دیاستول ـ دریچههای سینی باز هستند.
 )2طول سیستول ـ مقداری خون در دهلیزها جمع میشود.
 )3ابتدای دیاستول ـ دریچههای دهلیزی ـ بطنی بسته میشوند.
 )4ابتدای سیستول ـ فشار خون دهلیزها و بطنها بهطور ناگهانی افزایش مییابد.
114چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل نمیکند؟

«در انسان »...........

الف) پس از تولید صدای واضح و قوی قلب ،بطنها به مدت  0/3ثانیه منقبض میشوند.
ٔ
ب) پس از تولید صدای گنگ و کوتاه قلب ،حفرات قلب وارد مرحله استراحت عمومی میشوند.
ج) دریچههایی که در تولید صدای دوم قلب نقش دارند ،از بازگشت خون روشن به بطنها جلوگیری میکنند.
د) دریچههایی که در تولید صدای اول قلب نقش دارند ،از بازگشت خون تیره به دهلیزها جلوگیری میکنند.

1 )1
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2 )2

3 )3

4 )4

یشزومآ تست ـکناب لصففد داوم شدرگ  4:لصف

ٔ
ٔ
ٔ
دیواره قلب نمیتوان گفت ...................
درباره ضخیمترین الیه
115

ٔ
یاخته آن یک یا دو هسته وجود دارد.
 )1در هر

 )2بین یاختههای آن اسکلتی با رشتههای کالژن ضخیم قرار گرفته است.
 )3رشتههای عصبی در بین یاختههای این الیه پخش شدهاند.
 )4یاختههای خارجی آن به اپیکارد متصلاند.

)(b

116با توجه به شکل روبهرو میتوان گفت  ...........از بازگشت خون  ...........به بخش قبلی جلوگیری میکند.

		
 a )1همانند  dـ روشن

 b )2برخالف  cـ تیره

		
 d )3همانند  bـ روشن

 c )4برخالف  aـ تیره

)(c

)(d
)(a
117در زمانی که با گوشی پزشکی صدای دوم قلب انسانی سالم شنیده میشود ،بالفاصله ...........

 )1دریچههای سینی بسته میشوند.

 )2مقدار خون بطنها افزایش مییابد.

 )3دریچههای دهلیزی ـ بطنی بسته میشوند.

 )4دهلیزها شروع به انقباض میکنند.

118میتوان گفت  ...........باعث  ...........میشود.

 )1بافتی با فضای بین یاختهای اندک ـ استحکام دریچههای قلب
ٔ
دریچه میترال ـ باز یا بسته شدن آن
 )2تفاوت فشار خون تیره در دو طرف
 )3ساختار خاص دریچههای ماهیچهای قلب ـ باز یا بسته شدن آنها
 )4بسیاری از یاختههای ماهیچهای قلب ،به یاختههای بافتی چسبیدهاند که ـ استحکام دریچههای قلب
ٔ
درباره اسکلت فیبری قلب انسان کدام جمالت نادرستاند؟
119
الف) رشتههای کالژن ضخیمی دارد که همگی در یک جهت آرایش یافتهاند.
ب) به دریچههای دهلیزی ـ بطنی استحکام میبخشد.
ج) ٔ
ماده زمینهای زیاد و انعطافپذیری کمتری نسبت به بافت پیوندی سست دارد.

ٔ
ٔ
دیواره قلب است و بسیاری از یاختههای ماهیچهای به آن متصلاند.
د) بخشی از ضخیمترین الیه

« )1الف» و «ج»

« )2ب» و «د»

« )3الف» و «د»

« )4ب» و «ج»

220کدام گزینه عبارت روبهرو را به درستی تکمیل نمیکند؟ « ...........ممکن است »...........

ٔ
دیواره میانی حفرههای قلب ـ صداهای غیرعادی شنیده شود.
 )1در نقایص مادرزادی مثل کامل نشدن
ٔ
ٔ
نشانه اشکال در بافت هادی قلب باشد.
فاصله منحنیهای الکتروکاردیوگرام ـ
 )2افزایش
 )3در برخی بیماریها مثل بزرگ شدن قلب ـ صداهای غیرعادی شنیده شود.
ٔ
نشانه فشار خون مزمن باشد.
 )4کاهش ارتفاع موج  QRSـ

221چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
«بهطور معمول  ...........نمیتواند منجر به  ...........ارتفاع موج  QRSشود».
الف) اختالل در ساختار دریچههای قلب ـ افزایش

ب) فشار خون مزمن ـ افزایش

		
ج) تصلب شرایین ـ کاهش

د) اشکال در خونرسانی رگهای اکلیلی ـ کاهش

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

149

زیستشناسی دهم
ٔ
222سلولهای الیهای از قلب انسان که سطح خارجی دریچههای قلب را پوشاندهاند همه ویژگیها را دارند بهجز:

 )1ممکن است با خون تیره یا روشن در تماس باشند.
 )2فضای بین یاختهای اندک دارند و روی غشای پایه مستقر هستند.
 )3دارای تعداد زیادی کلسترول در بین مولکولهای فسفولیپیدی غشای یاختهای خود هستند.
 )4صفحات در هم رفتهای آنها را به هم متصل نگه داشته است.
223صدای  ...........قلب در  ...........شنیده میشود.

		
 )1کوتاه ـ ابتدای انقباض بطنها

 )2قوی ـ پایان استراحت بطنها

		
 )3واضح ـ پایان استراحت دهلیزها

 )4طوالنی ـ ابتدای انقباض دهلیزها

ٔ
ٔ
درباره شبکه هادی قلب انسان  ...................عبارت  ...................نادرستاند.
224
الف) گره سینوسی ـ دهلیزی در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زیرین قرار گرفته است.
ب) دستهای از تارهای عصبی خاص بین گرههای اول و دوم ارتباط تنگاتنگی ایجاد کردهاند.
ٔ
ج) گره دهلیزی ـ بطنی پایینتر از گره پیشاهنگ و در جلوی دریچه سه لختی قرار دارد.
ٔ
دیواره بین بطنها جریان الکتریکی را به سمت نوک قلب منتشر میکنند.
د) دو دسته تار بطنی در

 2 )1ـ «ب» و «د»

 3 )2ـ «الف»« ،ج» و «د»

 2 )3ـ «ب» و «ج»

 3 )4ـ «الف»« ،ب» و «ج»

225بالفاصله پس از شنیدن صدای  ...........قلب........... ،

 )1واضح ـ دریچههای سینی باز میشوند.

 )2گنگ ـ خروج خون از بطنها به پایان میرسد.

 )3کوتاه ـ دریچههای سینی بسته میشوند.

 )4طوالنی ـ ثبت موج  QRSبه پایان میرسد.

ٔ
ٔ
226جمله  ...................جمله  ...................درباره قلب انسان  ...................است.
الف) انقباض بطنها از قسمت پایین آنها شروع میشود و به سمت باال ادامه مییابد.
ٔ
ب) فرستادن پیام از گره دهلیزی ـ بطنی به درون بطن ،با فاصله زمانی انجام شود.
ٔ
ج) بافت پیوندی عایق در شبکه هادی قلب مانع از گسترش جریانهای الکتریکی از دهلیزها به بطنها میشود.
د) جریانهای الکتریکی توسط سه دسته از تارهای ماهیچهای صاف ،از گره ضربانساز قلب خارج میشوند.

		
« )1الف» برخالف ـ «ج» ـ نادرست

« )2ب» همانند ـ «د» ـ درست

		
« )3الف» برخالف ـ «ب» ـ درست

« )4ج» همانند ـ «د» ـ نادرست

227در یک انسان سالم ........... ،همانند آئورت دارای حداقل فشارخون معمول خواهد بود.

 0/3 )1ثانیه پس از ثبت موج  ، Pبطن چپ

ٔ
مرحله انبساط عمومی قلب ،دهلیز چپ
 )2در

 0/55 )3ثانیه پس از شنیدن صدای کوتاه قلب ،دهلیز چپ

 )4در مرحله انقباض دهلیزی ،بطن چپ

228کدام عبارت درست است؟

 )1در طول عمر انسان یاختههای قلبی برخالف یاختههای ماهیچههای اسکلتی ،استراحت ندارند.
ٔ
چرخه ضربان قلب انسان ،با طوالنیترین مرحله آغاز و به کوتاهترین مرحله ختم میشود.
)2
ٔ
مرحله استراحت عمومی قلب ،بطنها خونگیری میکنند و بهطور کامل پر میشوند.
 )3در

 )4در بخشی از زمان استراحت دهلیزها ،دریچههای دهلیزی ـ بطنی بسته و در بخش دیگر باز هستند.
229چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل مینماید؟
الف) پس از شنیدن صدای واضح قلب ،بطن چپ

ب) در حین آغاز ثبت موج  Tالکتروکاردیوگرام ،آئورت

ج) در ابتدای انقباض بطنها ،دهلیزچپ

د) در حین ثبت موج  Qالکتروکاردیوگرام ،آئورت

هـ) پس از ثبت موج  Sتا بسته شدن دریچههای سینی ،دهلیز چپ

و) پس از ورود خون به بطنها تا ابتدای انقباض دهلیزها ،بطن چپ

1 )1
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2 )2

3 )3

4 )4



پاسخ نامه بانکـ تست آموزشی

فصل  :4گردش مواد در بدن



پاسخ گفتار 1

ٔ
دیواره آن کمتر از بطن چپ است.
** 3عبارت «الف» :دومین عمل موفقیتآمیز  ...عبارت «د» :سرخرگ ششی از بطن راست خارج میشود و ضخامت
11

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
دریچه میترال یا دو لختی بین دهلیز و بطن چپ و در مسیر خون
دیواره بطن چپ از بطن راست بیشتر است .گزینه «:»2
** 4گزینه « :»1ضخامت
22
ٔ
گزینه « :»3به ادبیات این گزینه دقت کنید! این نوع ضدحالهای نگارشی (هرچند ساده) را در کنکور زیارت خواهید کرد!!! دریچهٔ
روشن قرار دارد.
ٔ
گزینه « :»4چهار سیاهرگ ششی خون روشن خود را به دهلیز چپ وارد میکنند و خون ٔ
تیره
میترال نام باکالستره دریچه دو لختی است (نه سه لختی!).

دو سیاهرگ بزرگ و سیاهرگ کرونر نیز وارد دهلیز راست میشود.

* 333گزینه « :»1بزرگ سیاه رگهای زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونری ،خون تیره را وارد دهلیز راست میکنند .گزینه « :»2چهار سیاهرگ ششی،
ٔ

ٔ

ٔ

ٔ

خون روشن را وارد دهلیز چپ میکنند .گزینه « :»3خون تیره توسط یک سرخرگ از بطن راست خارج میشود .گزینه « :»4سرخرگ آئورت ،خون روشن
را از بطن چپ دریافت میکند.

** 3گردش خون عمومی از بطن چپ آغاز و به دهلیز راست ختم میشود .بطن چپ خون روشن را به سراسر بدن ارسال میکند و دو سیاهرگ بزرگ و
44
سیاهرگ کرونر خون تیره را وارد دهلیز راست میکنند .گردش خون ششی از بطن راست آغاز و به دهلیز چپ ختم میشود .بطن راست خون تیره را به
ششها ارسال کرده و چهار سیاهرگ ششی خون روشن را وارد دهلیز چپ میکنند.

***55
 2چرخش آئورت در انسان به سمت چپ بدن است ،جالب است بدانید آئورت در پرندگان به سمت راست میچرخد.
***

 466عبارت «الف» و «د» بطن چپ حاوی خون روشن (غنی از اکسیژن) و دهلیز راست حاوی خون تیره (غنی از کربن دیاکسید) است .عبارت «ب»

و «ج» بطن راست حاوی خون تیره و دهلیز چپ حاوی خون روشن است.

** 2چهار سیاهرگ ششی خون روشن را وارد دهلیز چپ قلب میکنند .سه سیاهرگ (بزرگ زیرین ،بزرگ زبرین و کرونری) خون تیره را وارد دهلیز
77
راست قلب میکنند.

** 3گزینه « :»1خون عبوری از قلب قادر به رفع نیازهای تنفسی و غذایی قلب نیست .اما خون وارد شده به بطن راست تیره است و در مقایسه با خون
88
ٔ
ٔ
گزینه « :»3یاختههای کوچک ماهیچهٔ
خارج شده از قلب اکسیژن کمتری دارد .گزینه « :»2سیاهرگ اکلیلی خون خود را وارد دهلیز راست خواهد کرد.
ٔ

ٔ
ٔ
حمله قلبی شود؛ چون در
دیواره آنها ممکن است باعث سکته یا
قلب یک یا دو هستهای هستند .بسته شدن رگهای اکلیلی توسط لخته یا سخت شدن
ٔ
ٔ
این شرایط به بخشی از ماهیچه قلب ،اکسیژن نمیرسد و یاختههای آن میمیرند .گزینه « :»4ماهیچه قلب با رگهای ویژهای به نام اکلیلی که از سرخرگ
آئورت انشعاب گرفتهاند ،تغذیه میشود .سرخرگ آئورت خون روشن را از بطن چپ خارج میکند.

***99
 3عبارت «الف» از بطن راست خون تیره توسط سرخرگ ششی خارج میشود و به دهلیز چپ خون روشن از طریق چهار سیاهرگ ششی وارد
میشود .عبارت «ب» درست است .به شکل  1فصل توجه کنید .عبارت «ج» درست است .عبارت «د» درست است .به شکل توجه کنید.

*** 4عبارتهای «الف» و «ج» :صدای اول (پووم) قوی،گنگ و طوالنی است و به بسته شدن دریچههای دو لختی و سه لختی هنگام شروع انقباض
110
ٔ
ٔ
بطنها مربوط است .دریچه دو لختی از بازگشت خون روشن به دهلیز چپ و دریچه سه لختی از بازگشت خون تیره به دهلیز راست جلوگیری میکند .به

373

زیستشناسی دهم
همین ترتیب این دریچهها میتوانند از بازگشت خون روشن و تیره از دهلیز چپ و راست نیز جلوگیری کنند .عبارتهای «ب» و «د» :صدای دوم (تاک)
ٔ
دریچه سینی ابتدای آئورت
کوتاهتر و واضحتر و به بسته شدن دریچههای سینی ابتدای سرخرگها مربوط است که با شروع استراحت بطن همراه است.
ٔ
دریچه سینی ابتدای سرخرگ ششی از بازگشت خون تیره به بطن راست جلوگیری میکنند .این دریچه ها میتوانند
از بازگشت خون روشن به بطن چپ و

به ترتیب از خروج خون روشن و تیره از بطن چپ و راست نیز جلوگیری نمایند.

ً
*** 4عبارت «الف» :خون موجود در هیچ یک از حفرههای قلب نمیتواند مستقیما نیاز تنفسی و غذایی قلب را تأمین کند .عبارت «ب» :تصلب شرایین
111
ً
ممکن است سکته قلبی ایجاد کند .عبارت «ج» :نادرست است چون سیاهرگ اکلیلی مستقیما توسط منفذی به دهلیز راست قلب باز میشود.

ٔ
ٔ
**
دریچه دولختی از بازگشت خون روشن به دهلیز چپ جلوگیری میکند اما نقشی در تولید صدای دوم قلب (کوتاه و واضح) ندارد.
 4112گزینه «:»1
ٔ
دریچه سینی ابتدای آئورت از بازگشت خون روشن به بطن چپ جلوگیری میکند اما با توجه به محل قرارگیری آن قادر به جلوگیری
گزینههای « »2و «:»3
ٔ

از خروج خون دهلیزها نیست و با انقباض بطنها نیز باز میشود .گزینه « :»4دریچههای قلبی از یک قسمت مرکزی از جنس بافت پیوندی رشتهای
متراکم تشکیل شده که در دو طرف با درون شامه پوشیده شدهاند.

**
 2113با شروع دیاستول بطنی (استراحت عمومی) ،دریچههای سینی بسته میشوندو تا شروع سیستول بطنها نیز بسته خواهند ماند .گزینه « :»2دقت
ٔ

کنید که هیچ دریچهای از قلب ،ورود خون به دهلیزها را تحت کنترل ندارد و خون از طریق منافذ سیاهرگهای متصل به دهلیزها ،وارد آنها میشود .در حین
سیستول بطنی ،دهلیزها در حال استراحت هستند و خون دریافت میکنند .و چون دریچههای دهلیزی ـ بطنی نیز در این هنگام بسته هستند ،خون در دهلیزها
ً
ٔ
جمع خواهد شد .گزینه « :»3کامال برعکس؛ دریچههای دهلیزی ـ بطنی که در طی سیستول بطنی بسته بودند ،با شروع دیاستول بطنها ،باز میشوند و خون
ٔ

وارد بطنها میشود .گزینه « :»4در ابتدای سیستول بطنها ،دهلیزها در حال استراحت هستند و فشار خون در آنها بهطور ناگهانی افزایش نخواهد یافت .و
دهلیزها با پایان یافتن انقباضشان ،کمترین فشار خون خود را تجربه خواهند کرد.

*** 4عبارت «الف» :میتوان گفت شروع انقباض  0/3ثانیهای قلب (انقباض بطنها) با شنیدن صدای اول قلب همراه است ،اما دقت کنید که واضح
114
بودن صدا مربوط به صدای دوم قلب است! پس صدای واضح و قوی از قلب شنیده نمیشود! عبارت «ب» :صدای دوم قلب با شروع استراحت عمومی
قلب همراه است ،اما دقت کنید که صدای دوم قلب کوتاه و واضح است! پس صدای گنگ و کوتاه از قلب شنیده نمیشود چرا که صدایی که گنگ است،
ٔ
(دریچه ابتدای آئورت) از
طوالنی است! عبارت «ج» :بسته شدن دریچههای سینی باعث تولید صدای دوم قلب میشود ،اما تنها یکی از این دریچهها

ٔ
دریچه
بازگشت خون روشن به بطن جلوگیری میکند .عبارت «د» :صدای اول قلب به بسته شدن دریچههای دو لختی و سه لختی مربوط است ،اما تنها
سه لختی از بازگشت خون تیره به دهلیز (راست) جلوگیری میکند.

 1115ضخیمترین ٔ
**
ٔ
دیواره قلب میوکارد است که بیشتر یاختههای آن ماهیچهای هستند اما بین این یاختهها ،مقداری بافت پیوندی رشتهای متراکم
الیه
ٔ
یاخته ماهیچهای یک یا دو هسته دارد اما یاختههای پیوندی یک هستهای هستند.
به نام اسکلت فیبری قرار دارد .هر
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
دریچه سینی ابتدای آئورت؛ که به
دریچه سینی ابتدای سرخرگ ششی و = d
دریچه دو لختی= c ،
دریچه سه لختی= b ،
* 3116با توجه شکل= a :

ترتیب از بازگشت خون تیره ،روشن ،تیره و روشن به بخش قبلی جلوگیری میکنند.

*** 2انقباض دهلیزها به پایان میرسد .بطنها شروع به انقباض میکنند .دریچههای دهلیزی ـ بطنی بسته میشوند و صدای اول قلب شنیده
117
میشود .دریچههای سینی باز میشوند و خون از بطنها خارج میشود .انقباض بطنها به حداکثر خود میرسد و ثبت موج  ،Tآغاز میشود .اندکی قبل
از پایان ثبت این موج ،انقباض بطنها پایان میبابد .دریچههای سینی بسته میشوند و همزمان صدای دوم قلب به گوش میرسد .پس از آن دریچههای
دهلیزی ـ بطنی باز میشوند و خون وارد بطنها میشود .از این هنگام تا ٔ 0/4
ثانیه دیگر ،دهلیزها در استرحت عمومی بهسر میبرند.

**
 4118گزینههای « »1و « :»4استخوانگان فیبری که نوعی بافت پیوندی متراکم است باعث استحکام دریچههای قلب میشود .امیدوارم ٔ
واژه
متراکم شما را دچار اشتباه نکرده باشد؛ چرا که میدانیم تعداد یاختههای بافت پیوندی متراکم اندک است و فضای بین یاختهای زیادی دارد .طبق متن
کتاب درسی ،این بافت (استخوانگان فیبری) رشتههای کالژن ضخیمی دارد که در جهات مختلف قرار گرفته و بسیاری از یاختههای ماهیچهای به آنها
چسبیدهاند .گزینههای « »2و « :»3ساختار خاص دریچهها و تفاوت فشار در دو طرف آنها ،باعث باز یا بسته شدن دریچهها میشود .اما میدانیم
ٔ
دریچهمیترال بین دهلیز و بطن چپ و در مسیر خون روشنی که از ششها بازگشته است ،قرار دارد .و باز هم میدانیم که در ساختار دریچهها ،بافت
که

ماهیچهای بهکار نرفته بلکه همان بافت پوششی است که چین خورده است و دریچهها را ساخته است.

374

یشزومآ تست ـکناب همان خساپ لصففد داوم شدرگ  4:لصف

*** 1عبارت «الف» :رشتههای کالژن ضخیم در جهات مختلف قرار گرفتهاند( .نادرست) .عبارت «ج» :اسکلت فیبری بافت پیوندی رشتهای متراکم
119
است .در این بافت میزان رشتههای کالژن از بافت پیوندی سست بیشتر ،تعداد یاختههای آن کمتر و ماده زمینهاین آن نیز اندک است اما مقاومت این
بافت بیشتر است و انعطافپذیری آن کمتر است.

**
 4220گزینههای « »1و « :»3طبق متن کتاب درسی ،در برخی بیماریها بهویژه اختالل در ساختار دریچهها ،بزرگ شدن قلب یا نقایص مادرزادی مثل
ٔ

کامل نشدن دیواره حفره قلب ،ممکن است صداهای غیر عادی شنیده شود .گزینه « :»2طبق متن کتاب درسی ،افزایش یا کاهش فاصله منحنیها ممکن
ٔ
ٔ
ٔ
حمله قلبی باشد .گزینه « :»4طبق متن کتاب
نشانه اشکال در بافت هادی قلب ،اشکال در خونرسانی رگهای اکلیلی و یا آسیب به بافت قلب در اثر
است
ٔ
نشانه بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن یا تنگی دریچهها باشد.
درسی ،افزایش ارتفاع موج  QRSممکن است

*** 4عبارتهای «الف» و «ب» :بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن و یا تنگی دریچهها (به دلیل اختالل در ساختار آنها) میتواند باعث افزایش
221
ٔ
ارتفاع موج  QRSشود .عبارتهای «ج» و «د» سکته قلبی یا آنفارکتوس میتواند باعث کاهش ارتفاع موج  QRSشود .از طرفی میدانیم که سخت شدن
ٔ
دیواره رگهای اکلیلی (تصلب شرایین) و بسته شدن این رگها توسط لخته میتواند باعث سکته یا حمله قلبی شود.

*** 4گزینه  :1این الیه از یاختههای پوششی تشکیل شده است .در سمت چپ قلب خون روشن و در سمت راست آن خون تیره در تماس با این
222
ٔ

ٔ

ٔ

یاختههاست .گزینه  :2ویژگی یاختههای پوششی همین است .گزینه  :3در غشای یاختههای جانوری تعداد زیادی مولکول کلسترول قرار گرفته است.
ٔ

گزینه  :4این ویژگی در خصوص یاختههای ماهیچهای قلب صدق میکند.

ٔ
**
خاتمه انقباض دهلیزها (شروع استراحت آنها) یا به عبارتی هنگام شروع انقباض بطنها
 2223صدای اول قلب قوی ،گنگ و طوالنی است که بعد از
ٔ
خاتمه انقباض بطنها یا به عبارتی هنگام شروع استراحت بطنها
(پایان انبساط آنها) شنیده میشود .صدای دوم قلب کوتاه و واضح است که بعد از
شنیده میشود.

ٔ
دریچه سه لختی.
*** 4عبارت «الف» :زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین نه زیرین! عبارت «ب» :تارهای ماهیچهای خاص نه عصبی! عبارت «ج» :در عقب
224

**
 4225گزینههای « »1و « :»3صدای دوم قلب کوتاهتر و واضح است و به بسته شدن دریچههای سینی ابتدای سرخرگها مربوط است که با شروع

استراحت بطنها همراه است .دقت کنید که بسته شدن دریچههای سینی و شنیدن صدای دوم قلب ب ه صورت همزمان است .گزینههای « »2و «:»4

صدای اول قلب قوی ،گنگ و طوالنیتر است و به بسته شدن دریچههای دو لختی و سه لختی و شروع انقباض بطنها مربوط است .پس از شنیدن صدای
دوم قلب دریچههای سینی باز شده و خروج خون از بطنها آغاز میشود .دقت کنید که پیام پس از رسیدن به گره دهلیزی ـ بطنی بهطور همزمان به
ٔ
دیواره بطن میرسد که بهصورت موج  QRSثبت میگردد و همین پیام بطنها را منقبض میکند .صدای دوم قلب بین موج R
تعداد زیادی از یاختههای
و  Sبهگوش میرسد و میتوان گفت که پس از آن ثبت کلی موج  QRSبه پایان میرسد.

**

 4226عبارت «الف» :درست است چون قسمت پایین (نوک) بطنها زودتر از دیوارههای جانبی آنها چریان الکتریکی را دریافت میکند .عبارت «ب»:

ٔ
شبکه هادی
درست است زیرا بطنها با تأخیر نسبت به دهلیزها باید به انقباض در بیایند .عبارت «ج» :نادرست است چون بافت پیوندی عایق جزو

نیست .عبارت «د» :نادرست است زیرا با توجه به شکل کتاب درسی از گره پیشاهنگ چهار دسته تار خارج میشود که سه مسیر بین گرهی جریان را به
گره دوم میرساند و یک دسته تار مربوط به دهلیز چپ است.

ٔ
**
(مرحله ابتدایی انقباض بطنها) ،بطن چپ طی استراحت عمومی قلب (از پایان انقباض بطنها تا ابتدای انقباض
 3227دهلیز چپ در پایان انقباض دهلیزها
ٔ
مرحله ابتدایی انقباض بطنها دارای حداقل فشار خون خواهند بود.
دهلیزها) و آئورت از ابتدای استراحت عمومی (پایان انقباض بطنها) تا پایان
ٔ

گزینــه « :»1ثبــت مــوج  Pاندکــی قبــل از انقبــاض دهلیزهــا آغــاز و در ابتــدای انقبــاض دهلیزهــا پایــان مییابــد 0/3 .ثانیــه پــس از ثبــت ایــن
ٔ

مــوج انقبــاض بطنهــا هنــوز پایــان نیافتــه اســت .گزینــه « :»2در مرحلــه انبســاط عمومــی قلــب ،فشــار خــون آئــورت حداقــل اســت امــا دهلیــز
ٔ

چــپ نــه! گزینــه « :»3صــدای کوتــاه (دوم) قلــب در ابتــدای اســتراحت عمومــی قلــب شــنیده میشــود و  0/55ثانیــه بعــد از آن در مرحلــه
ٔ
گزینــه « :»4در مرحلـ ٔ
ـه انقبــاض دهلیــزی،
ابتدایــی انقبــاض بطنهــا هســتیم و دهلیــز چــپ و آئــورت دارای حداقــل فشــار خــون خواهنــد بــود.
آئــورت دارای حداقــل فشــار خــون اســت امــا بطــن چــپ نــه!
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زیستشناسی دهم
جدول مربوط به فشار خون در قسمتهای مختلف (فعالیت کتاب درسی) خوراک لذیذ و جذاب و همهچی تمومی برای طرح تست در کنکور خواهد
بود .روند تغییرات و حداقل و حداکثرهای این جدول را بهخاطر مبارک بسپارید .از ما گفتن بود!!!

ً
ٔ
ٔ
**
 4228گزینه « :»1یاختههای ماهیچهای قلب استراحت پیوسته ندارند نه این که اصال استراحت نداشته باشند .گزینه « :»2در هر چرخه سه مرحله
دیده میشود که به ترتیب عبارتند از استراحت عمومی ( 0/4ثانیه) ،انقباض دهلیزها ( 0/1ثانیه) و انقباض بطنها ( 0/3ثانیه) .پس چرخه با طوالنیترین
ٔ
مرحله (استراحت عمومی) شروع میشود اما به کوتاهترین مرحله (انقباض دهلیزها) ختم نمیشود .گزینه « :»3با انقباض دهلیزها ،بطنها بهطور کامل با
ً
ٔ
خون پر میشوند .گزینه « :»4در حالت طبیعی دهلیزها جمعا  0/7ثانیه در استراحت هستند 0/3 .ثانیه که بطنها منقبض میشوند و  0/4ثانیه استراحت
عمومی داریم .در انقباض بطنها دریچههای دهلیزی ـ بطنی بستهاند و در استراحت عمومی این دریچهها باز هستند.

***

( 2229موارد ب و هـ عبارت را به درستی تکمیل میکنند) .دهلیز چپ در پایان انقباض دهلیزها (مرحله ابتدایی انقباض بطنها) ،بطن چپ طی
ٔ
مرحله
استراحت عمومی قلب (از پایان انقباض بطنها تا ابتدای انقباض دهلیزها) و آئورت از ابتدای استراحت عمومی (پایان انقباض بطنها) تا پایان
ابتدایی انقباض بطنها دارای حداقل فشار خون خواهند بود .عبارت «الف» :صدای واضح (دوم) قلب ،در ابتدای استراحت عمومی شنیده میشود و
پس از آن بطن چپ تا شروع انقباض دهلیزها دارای حداقل فشار خون خواهد بود .عبارت «ب» :فشار خون در آئورت از ابتدای استراحت عمومی (پایان
انقباض بطنها) به حداقل مقدار خود میرسد و تا ابتدای مرحله میانی انقباض بطنها .افزایش نخواهد یافت .ثبت موج  Tقبل از پایان انقباض بطنها و
ٔ
مرحله میانی این انقباض آغاز میگردد .عبارت «ج» :در ابتدای انقباض بطن ها ،با بسته شدن دریچههای دهلیزی بطنی ،دهلیز چپ دارای
در ابتدای
حداقل فشار خون خواهد بود .عبارت «د» :موج  Qدر حین انقباض دهلیزها و قبل از انقباض بطنها ثبت میگردد که در این حین آئورت دارای حداقل
ٔ
مرحله ابتدایی انقباض بطنها دارای حداقل فشار خون است ،در حالی که ثبت موج  Sتا بسته شدن
فشار خون است .عبارت «هـ» :دهلیز چپ تنها در
ٔ
دریچههای سینی کل  0/3ثانیه انقباض بطنها را شامل میشود .عبارت «و» :با آغاز مرحله استراحت عمومی ،دریچههای دهلیزی بطنی باز شده و خون
از دهلیزها وارد بطنها میشود .از این زمان تا ابتدای انقباض دهلیزها ،بطن چپ دارای حداقل فشار خون خواهد بود.

***
ٔ
گزینه « :»1انقباض بطنها در ٔ
نقطه  ،Bشروع میشود و صدای اول قلب که نسبت به صدای دوم آن گنگ و طوالنیتر است ،اندکی بعد از ثبت
2330
ٔ
نقطه  ،Dاندکی پس از شروع استراحت عمومی (به تبع استراحت بطنها) و ٔ
گزینه «ٔ :»2
ٔ
نقطه  ،Aدر حین انقباض دهلیزها
نقطه  ،Bشنیده خواهد شد.
ٔ
(بطنها همچنان در حال استراحت هستند) ثبت میشود .گزینه « :»3در هیچ کدام از این نقاط ،جریان الکتریکی از یاختههای دهلیزی به گره دوم منتقل
ٔ
گزینه « :»4در ٔ
نقطه  ،Bانقباض بطنها صورت میپذیرد .میدانید که انقباض ،همیشه پس از انجام تحریک الکتریک رخ میدهد.
نمیگردد.
ٔ
*** 2بطن چپ و آئورت ،در ٔ
(ثانیه دوم سیستول بطنی) دارای حداکثر فشار خون خواهند بود و حداکثر فشار خون دهلیز چپ در
میانه سیستول بطنی
331
حین انقباض دهلیزها اتفاق میافتد .عبارت «الف» :صدای طوالنی (اول) قلب ،در ابتدای انقباض بطنها شنیده میشود 0/15 .ثانیه پس از آغاز انقباض
بطنها یعنی ثانیه دوم انقباض که در این لحظه فشار خون آئورت حداکثر است .عبارت «ب» :صدای دوم قلب ،در ابتدای استراحت عمومی قلب شنیده
میشود 0/45 .ثانیه پس آن دهلیز چپ در اوج انقباض خود قرار دارد (استراحت عمومی  0/4ثانیه و انقباض دهلیزها  0/1ثانیه) و دارای حداکثر فشار
خون است .عبارت «ج» :صدای کوتاه (دوم) قلب ،در ابتدای استراحت عمومی قلب شنیده میشود 0/65 .ثانیه پس از آن ( 0/4ثانیه استراحت عمومی،
ٔ
 0/1ثانیه انقباض دهلیزها و  0/15ثانیه انقباض بطنها) در مرحله میانی انقباض بطنها هستیم و بطن چپ دارای حداکثر فشار خون است .عبارت «د»:
ٔ
مرحله میانی انقباض بطنها هستیم و بطن چپ دارای حداکثر
صدای اول قلب ،در ابتدای انقباض دهلیزها شنیده میشود و  0/15ثانیه پس از آن در
فشار خون است .عبارت «هـ» :صدای گنگ (اول) قلب ،در ابتدای انقباض دهلیزها شنیده میشود و  0/45ثانیه پس از آن در ثانیه دوم مرحله استراحت
عمومی قرار داریم و آئورت دارای حداقل فشار خون است .عبارت «و» :صدای واضح (دوم) قلب ،در ابتدای استراحت عمومی قلب شنیده میشود و 0/65
ٔ
مرحله میانی انقباض بطنها هستیم و فشار خون دهلیز چپ حداقل مقدار خود را رد کرده و در حال افزایش است.
ثانیه پس از آن در

**
 4332بطنها بعد از انقباض خود ٔ
دوره  0/4ثانیهای استراحت عمومی را تجربه میکنند و سپس  0/1ثانیه که دهلیزها در حالت انقباض هستند ،بطنها
ً
ٔ
به استراحت خود ادامه میدهند .یعنی جمعا  0/5ثانیه استراحت میکنند .گزینه « :»1در  0/5ثانیه استراحت بطنها دریچههای دهلیزی ـ بطنی باز
ً
ٔ
هستند و مانعی برای عبور خون ایجاد نمیکنند .گزینه « :»2وقتی بطن خونگیری میکند مرتبا بر فشار افزوده میشود .به ویژه وقتی دهلیزها منقبض
ٔ
میشوند و خون با فشار وارد بطنها میشود .گزینه « :»3در  0/4ثانیه ،دهلیزها در حال پر شدن از خون و عبور دادن این خون به بطنها هستند .در 0/1
ٔ
ثانیه نیز خون باقیمانده را به بطنها میرانند .گزینه « :»4نادرست است ،چون زمانی طول تارها کم میشود که به منقبض شوند .در  0/5ثانیه استراحت
بطنها انقباض در کار نیست و کاهش طول تار نداریم!
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آزمون های جامع

فصل  :4گردش مواد در بدن



 20 دقیقه

آزمون جامع ()1

11صدای پووم قلب................... ،

 )1ناشی از بسته شدن دریچههای ابتدای آئورت و سرخرگ ششی است.
 )2با شروع انقباض بطنها شنیده میشود و قوی ،واضح و طوالنی است.
ٔ
دیواره میانی حفرههای قلب به صورت غیرعادی شنیده شود.
 )3ممکن است در کامل نشدن
ٔ
دریچه سه لختی ایجاد میشود.
 )4با شروع استراحت بطنها و بسته شدن میترال و
22کدام عبارت نادرست است؟

کننده گلیکوپروتئین در غشای ٔ
ٔ
پایه مویرگ این ماده را به روش برونرانی خارج میکنند.
 )1یاختههای ترشح
 )2در مویرگهای غدد درونریز همانند مویرگهای روده ،یاختهها دارای منافذ غشایی هستند.
 )3مویرگهای خونی کبد ٔ
حفره بین یاختهای و غشای پایه ناقص دارند.
ٔ
فاصله بیشتر یاختههای بدن تا مویرگهای خونی  20میکرومتر است.
)4

ٔ
ٔ
33در یک فرد بالغ و سالم ،در فاصله زمانی شروع انقباض دهلیزها تا خاتمه صدای دوم قلب ،کدام اتفاق روی میدهد؟

 )1آغاز ثبت موج  Pدر منحنی قلبنگاره
ٔ
پیوسته فشار خون در دهلیزها
 )3افزایش

 )2باز شدن و سپس بسته شدن دریچههای سینی
ٔ
 )4رسیدن پیام الکتریکی به نوک قلب و سپس دیواره بین دو بط 
ن

44کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«در گردش خون  ...........یکی از حفرات قلب  ...........میکنند».

 )1عمومی ،دو سیاهرگ خون تیره را به ـ وارد

 )2ششی ،دو سرخرگ خون روشن را از ـ خارج

 )3ششی ،چهار سیاهرگ خون روشن را به ـ وارد

 )4عمومی ،سه سرخرگ خون تیره را از ـ خارج

55میتوان گفت  ،.................قابل تصور نیست.

 )1جدایی کامل بطنها در هر جانور دارای سامانۀ گردشی بسته
 )2وجود سامانۀ گردشی بسته در جانوران بیمهره
 )3عدم دخالت دستگاه گردش مواد در تبادل گازهای تنفسی جانوران دارای بالدار
 )4وجود قلب سه حفرهای و گردش خون مضاعف در جانوران دارای تنفس پوستی
66با توجه به منحنی قلب ٔ
نگاره روبهرو ،میتوان گفت ...........

فاصله ٔ
ٔ
نقطه  Aتا  ،Cدریچههای دهلیزی ـ بطنی ابتدا بسته و سپس باز میشوند.
 )1در
ٔ
ٔ
 )2حجم خون موجود در بطنها در هنگام ثبت نقطه  ،Cبیشتر از نقطه  Aاست.

C

B

A

فاصله ٔ
ٔ
نقطه  Aتا  ،Bآئورت کمترین فشار خون را تجربه خواهد کرد.
 )3در
ٔ
ٔ
 )4فشار خون بطنها در هنگام ثبت نقطه  ،Bبیشتر از نقطه  Cاست.
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زیستشناسی دهم
77چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟

«بیشتر بودن  ...........باعث  ...........میشود».

الف) فشار تراوشی نسبت به فشار اسمزی در ابتدای مویرگها ـ عبور تودهای مواد از غشای یاختههای مویرگی
ب) فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در ابتدای مویرگها ـ عبور تودهای مواد از منافذ مویرگی
ج) فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در انتهای مویرگ ـ بازگشت تودهای مواد به مویرگها
د) فشار تراوشی نسبت به فشار اسمزی در انتهای مویرگها ـ بازگشت تودهای مواد به مویرگها

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

88در خصوص دستگاه لنفی انسان کدام گزینه صحیح است؟

ً
 )1لنف عمدتا از راه مجرای لنفی عبورکننده از پشت قلب ،به سیاهرگ زیر ترقوهای چپ میریزد.
 )2گرههای لنفی همانند سایر اندامهای لنفی بدن ،از مراکز تولید لنفوسیتها هستند.
 )3مویرگهای دستگاه لنفی به دلیل داشتن ساختاری ویژه ،مانعی برای پخش یاختههای سرطانی در بدن ایجاد میکنند.
 )4مویرگهای خونی طحال که در سمت چپ بدن و باالتر از تیموس قرار گرفته است از نوع منفذدار هستند.

99چند مورد از عبارات زیر در رابطه با ویتامین  B12به درستی بیان شده است؟

الف) وجود آن جهت کارکرد صحیح فولیک اسید که فقط در غذاهای جانوری یافت میشود الزم است.
ب) تولید آن تحت تأثیر هورمونی که از یاختههای کلیه و کبد ترشح میشود افزایش مییابد.
ج) به همراه آهن و فولیک اسید برای ساخت گویچههای قرمز الزم است و سبزیجات با برگ تیره از جمله منابع آن هستند.
د) در صورت تخریب یاختههای کناری معده ،این ویتامین در ٔ
روده باریک جذب نمیشود.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

110کدام عبارتها نادرست هستند؟
الف) گردهها در خون بهر محاسبه نمیشوند.
ب) افزایش هماتوکریت تا  50درصد مشکلی ایجاد نمیکند.
ٔ
ج) گویچههای قرمز پس از خروج از مغز استخوان ،هسته خود را از دست میدهند.
ٔ
د) عمر هر یک از گویچههای قرمز  120روز و تخریب روزانه آنها  %1است.

« )1ج» و «د»

« )2الف» و «ب»

« )3الف» و «ج»

« )4ب» و «د»

ٔ
111در انسان دریچه  ...........قلب میتواند از  ...........جلوگیری کند.

 )1سینی ـ بازگشت خون روشن به دهلیز
 )2دو لختی ـ خارج شدن خون ٔ
تیره بطن
 )3سینی ـ خارج شدن خون ٔ
تیره بطن

 )4سه لختی ـ بازگشت خون روشن به دهلیز
112چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟
الف) تفاوت فشار اسمزی در ابتدای مویرگ نسبت به انتهای آن بیشتر از تفاوت فشار تراوشی است.
ب) تبدیل ترومبین به پروترومبین حین عمل انعقاد خون نیازمند ترشح آنزیمی از بافتها و گردههای آسیب دیده است.
ج) یون کلسیم برخالف کربن دیاکسید در تنظیم موضعی جریان خون بافتها ،باعث تنگ شدن رگها میشود.
د) یکی از وظایف دستگاه لنفی ،انتقال چربیهای جذب شده در خون از ٔ
روده باریک است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

113کدام عبارت در مورد انسان ایراد علمی دارد؟

 )1عامل باز یا بسته شدن دریچههای قلبی عالوه بر تفاوت فشار در دو طرف آنها ساختار خاص دریچهها است.
ٔ
ٔ
قطعه آویخته متشکل از بافت پوششی چینخورده دارد.
دریچه میترال در ساختار خود دو
)2

ٔ
دریچه دو لختی ،اکسیژن و مواد غذایی را از انشعاب سرخرگهای اکلیلی دریافت میکند.
 )3یاختههای ماهیچهای
ٔ
دریچه سه لختی مانعی برای بازگشت خون به دهلیز راست فراهم میکند.
 )4طی انقباض بطن راست قلب،
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114چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل مینماید؟
ٔ
الف) هسته تکی گرد یا لوبیایی ـ میان یاختهای بدون دانه
ٔ
ب) میان یاختهای با دانههای تیره یا روشن درشت ـ هسته دو قسمتی
ٔ
ج) هسته چندقسمتی یا دو قسمتی دمبلی ـ میان یاختهای با دانههای روشن
ٔ
د) میان یاختهای با دانهها روشن ریز یا درشت ـ هسته دوقسمتی

«گویچههای سفیدی که دارای  ...........هستند ........... ،دارند».

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

115چند مورد از عبارات زیر در رابطه با پالناریا بهدرستی بیان نشدهاست؟
الف) مواد مورد نیاز بدن خود را از میزبان به دست میآورد.
ٔ
حفره گوارش آن به تمام نواحی بدن نفوذ میکند.
ب) انشعابات
ً
ٔ
ج) فاصله انتشار مواد تا یاختهها نسبتا کوتاه است.
د) حرکت بدن به جابهجایی مواد کمک میکند.
هـ) بخشهای مختلف دستگاه تناسلی آن در سلوم قرار گرفته است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

116کدام موارد به درستی بیان شده است؟
ً
الف) در بندپایان ،همولنف از طریق رگها مستقیما به فضای بین یاختهها وارد میشود.
ب) جدایی کامل بطنها در بسیاری از خزندگان مانند کروکودیلها رخ داده است.
ج) برخی از نرمتنان مویرگ ندارند و قلب مایعی به نام همولنف را به حفرههای بدن پمپ میکند.
د) در برخی از بی مهرگان ،سامانه گردش آب نیازهای غذایی و دفع مواد زاید یاختهها را برطرف میکند.

		
« )1ب» و «ج»

« )2الف» و «د»

		
« )3الف» و «ب»

« )4ج» و «د»

117چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل نمیکنند؟ «میتوان گفت  ...........نمیتواند دلیل مشترک  ...........باشند».
ٔ
 )1کاهش فاصله منحنیهای الکتروکاردیوگرام و ارتفاع موج  QRSـ داشته
 )2افزایش ارتفاع موج  QRSو صداهای غیرعادی قلب ـ داشته
 )3فشار خون مزمن و تنگی دریچههای قلب ـ صداهای غیرعادی قلب
ٔ
 )4اشکال در بافت هادی قلب و بسته شدن عروق کرونر ـ افزایش فاصله منحنیهای الکتروکاردیوگرام

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
ٔ
118جمله  ...................جمله  ...................در مورد دستگاه گردش خون انسان صحیح است.
ٔ
الف) منافذ سرخرگهای کرونر باالتر از دریچه سینی آئورتی قرار گرفتهاند.
ب) در استراحت بطنها دریچههای سینی بسته و مانع ورود خون به بطنها میشوند.
ٔ
ج) انقباض یاختههای ماهیچهای دریچه سه لختی مانعی برای بازگشت خون به دهلیز راست ایجاد میکند.
ٔ
ٔ
د) دریچه سینی آئورتی برخالف سینی سرخرگ ششی سه قطعه بافتی دارد.

		
« )1الف» همانند ـ «ج»

« )2ب» برخالف ـ «د»

		
« )3د» همانند ـ «الف»

« )4ج» برخالف ـ «ب»

119در هنگام  ...........بطنها  ...........بیشتر است.

ٔ
دیواره سرخرگهای بزرگ از سرخرگهای کوچک
 )1انقباض ـ مقاومت
ٔ
 )2استراحت ـ انبساط دیواره سرخرگهای بزرگ از سرخرگهای کوچک
ٔ
دیواره سرخرگهای کوچک از سرخرگهای بزرگ
 )3انقباض ـ مقاومت
ٔ
 )4استراحت ـ انبساط دیواره سرخرگهای کوچک از سرخرگهای بزرگ
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پاسخ  نامه آزمون  های جامع

فصل  :4گردش مواد در بدن



پاسخ آزمون جامع ()1

ٔ
دیواره بین حفرههای قلب صداهای غیرعادی شنیده
* 311این صدا ،صدای اول قلب است که با شروع انقباض بطنها شنیده میشود .در کامل نشدن
میشود! این صدا قوی ،گنگ و طوالنیتر از صدای دوم قلب است.

ً
** 1غشای پایه ساختار صرفا مولکولی دارد و یاختهای ندارد تا بخواهد چیزی ترشح کند!
22

** 2در ٔ
قله منحنی موج  ،Pانقباض دهلیزها آغاز میشود و صدای دوم قلب نیز ،که مربوط به بسته شدن دریچههای سینی است که با شروع
33
ٔ

ٔ

استراحت بطنها (پایان ثبت موج  )Tهمراه است .گزینه « :»1آغاز ثبت موج  ،Pکمی قبل از شروع انقباض دهلیزها است .گزینه « :»2در آغاز انقباض
دهلیزها ،دریچههای سینی بستهاند .با شروع انقباض بطنها و پس از شنیدن صدای دوم قلب ،این دریچهها باز میشوند .پس از انقباض بطنها و آغاز
ٔ

استراحت آنها ،یعنی با شنیدن صدای دوم قلب ،این دریچهها بسته میشوند .گزینه « :»3دقت کنید که در حین انقباض دهلیزها ،فشار خون در دهلیزها
به حداکثر میرسد ( 9میلیمتر جیوه) .با پایان یافتن انقباض دهلیزها و در آغاز انقباض بطنها ،فشار خون در دهلیزها حداقل مقدار خود را تجربه میکند.
ٔ

اما در حین  0/3ثانیه انقباض بطنها ،با ورود خون به دهلیزها از طریق بزرگ سیاهرگها ،فشار خون در آنها افزایش مییابد .گزینه « :»4چون در این
ً
ٔ
کننده آن ،به نوک بطنها و سپس کل یاختههای بطنی میرسد که
فاصله زمانی انقباض بطنها انجام میشود ،حتما قبل از انقباض پیام الکتریکی القا
بهصورت موج  ،QRSثبت میشود.

ٔ
گزینه « :»1در گردش خون عمومی سه سیاهرگ (دو سیاهرگ بزرگ زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونر) خون ٔ
تیره خود را وارد دهلیز راست
*344
ٔ

میکنند .گزینه « :»2در گردش خون ششی یک سرخرگ خون تیره را از بطن راست خارج میکند که در ادامه دو شاخه شده و هرکدام خون را به یکی از
ٔ

ٔ

ششها میرسانند .گزینه « :»3در گردش خون ششی چهار سیاهرگ ششی خون روشن را وارد دهلیز چپ میکنند .گزینه « :»4در گردش خون عمومی
یک سرخرگ خون روشن را از بطن چپ خارج میکند.

ً
ً
ٔ
ٔ
گزینه « :»1در ٔ
سامانه گردشی بسته ،جدایی کامل بطنها رخ نمیدهد .مثال کرم خاکی خودمان! اصال نمیدونه بطن چی
همه جانوران دارای
**1
55
ٔ

ٔ

هست و قلب لولهای دارد .گزینه « :»2همین کرم خاکی خودمان! بیمهره تشریف دارد و سامانۀ گردشی بسته هم دارد .گزینه « :»3حشرات دارای
تنفس نایدیسی هستند و گردش خون باز دارند .دستگاه گردش مواد این جانوران نقشی در تبادل گازهای تنفسی ندارد .و آیا شما حشرات بالدار را انکار
ٔ

میکنید؟! گزینه «:»4دوزیستان هم تنفس پوستی دارند و هم تنفس ششی .دوزیستان بالغ ،قلب سه حفرهای و گردش خون مضاعف دارند.

***

ٔ

ٔ

ٔ

 366گزینه « :»1دریچههای دهلیزی ـ بطنی ،اندکی قبل از نقطه  ،Bو با شروع انقباض بطنها ،بسته میشوند .اما باز شدن مجدد آنها پس از نقطه C

ٔ
گزینه « :»2ورودی بطنها ،یعنی دریچههای دهلیزی ـ بطنی ،اندکی قبل از ٔ
نقطه  ،Bو با شروع
و در پایان موج  Tو آغاز استراحت عمومی ،رخ خواهد داد.
انقباض بطنها ،بسته میشوند .و کمی قبل از ٔ
نقطه  ،Cبطنها حداکثر انقباض و کمترین مقدار حجم خون را تجربه خواهند کرد و پس از آن هم خونی وارد
بطنها نمیشود .پس از پایان موج  Tو در حین استراحت عمومی قلب ،این دریچهها باز میشوند .پس در واقع با توجه به باز بودن دریچهها در حین ثبت ٔ
نقطه
ٔ
گزینه « :»3آئورت در حین استراحت عمومی (کمی قبل از پایان موج  Tتا ٔ
قله منحنی
 ،Aمیتوان گفت در این زمان حجم خون بطنها در حال افزایش است.
ٔ
ٔ
نقطه  Aتا کمی قبل از ٔ
موج  ،)Pانقباض دهلیزها (از ٔ
نقطه  )Bو تا پایان ثانیه اول انقباض بطنها (کمی بعد از نقطه  ،)Bبا توجه به بسته بودن دریچههای سینی،
ٔ
نقطه  ،Bبطنها ٔ
گزینه « :»4در ٔ
ثانیه اول انقباض خود را تجربه میکنند و فشار خون در آنها حدود  51میلیمتر
حداقل مقدار فشار خون را تجربه خواهد کرد.
جیوه است و در ٔ
نقطه  Cنیز فشار خون چیزی بین  61تا  131میلیمتر جیوه است.
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***77
 4عبارتهای «الف» و «ب» :بیشتر بودن فشار تراوشی در سمت سرخرگی ،باعث خروج تودهای مواد از مویرگها میشود .جریان تودهای ،انتقال
ٔ
دیواره مویرگها است (نه غشای یاختهها!) .عبارتهای «ج» و «د» :بیشتر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در انتهای مویرگها،
مواد از منافذ
باعث بازگشت تودهای مواد به مویرگها میشود.

** 1گزینه « :»2اندامهای لنفی شامل لوزهها ،تیموس ،طحال و آپاندیس است .این اندامها مانند گرههای لنفی مراکز تولید لنفوسیتها هستند.
88
ً
ٔ
ٔ
میدانید که گرههای لنفی جزو اندامهای لنفی نیست! گزینه « :»3اتفاقا یاختههای سرطانی از راه مویرگهای سوراخدار دستگاه لنفی پخش میشوند .گزینه
ٔ

« :»4موقعیت طحال پایینتر از تیموس است.

***99
 1فقط عبارت «د» به درستی بیان شده است .عبارت «الف» :وجود ویتامین  B12برای کارکرد صحیح فولیک اسید الزم است .سبزیجات با برگ
ٔ
گزینه دقت کنید! عبارتهای « ب» و «ج» :گروه ویژهای از
سبز تیره ،حبوبات ،گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسیدند .به نگارش این
یاختههای کلیه و کبد هورمون اریتروپویتین را به خون ترشخ میکنند .این هورمون روی مغز استخوان اثر میکند تا سرعت تولید گویچههای قرمز را زیاد
کند .طبق کتاب درسی شما ویتامین  Bفقط در غذاهای جانوری وجود دارد و مقداری از آن در ٔ
روده بزرگ تولید میشود .عبارت «د» :عامل داخلی
12

معده که از یاختههای کناری ترشح میشود ،برای جذب ویتامین  Bدر ٔ
روده باریک و حفاظت از آن در برابر آنزیمها ضروری است .اگر این یاختهها
12

تخریب شوند ،ویتامین  B12که برای ساخت گویچههای قرمز الزم است ،جذب نمیشود.

**
 1110عبارت «الف» :درست است چون خونبهر (هماتوکریت) درصد حجمی یاختههای خونی است .پالکتها جزو یاختههای خونی به حساب
ٔ
هسته خود را از دست
نمیآیند .عبارت «ب» :درست است .عبارت «ج» :نادرست است چون گویچههای قرمز در هنگام تشکیل در مغز استخوان،
ٔ
یاخته آنها از هموگلوبین پر میشود .عبارت «د» :نادرست است زیرا متوسط عمر گویچههای قرمز  120روز است.
میدهند و میان

* 3111دریچههای سه لختی و دو لختی بین دهلیزها و بطنها قرار دارند که به ترتیب از بازگشت خون تیره و روشن به دهلیز راست و چپ جلوگیری
میکنند .دریچههای سینی در ابتدای سرخرگهای خروجی از بطنها قرار دارند و از بازگشت خون تیره و روشن به ترتیب به بطن راست و چپ جلوگیری
میکنند.

*** 1فقط عبارت «ج» به درستی بیان شده است .عبارت «الف» :با توجه به شکل کتاب درسی ،فشار اسمزی در طول مویرگ ،ثابت است و این
112
فشار تراوشی است که در طول مویرگ کاهش مییابد .عبارت «ب» :دقت کنید که در حین خونریزی و جهت انجام فرایند انعقاد ،بافتها و گردههای
آسیبدیده ،آنزیم پروترومبیناز را ترشح میکنند که این آنزیم پروترومبین را به ترومبین تبدیل خواهد کرد .عبارت «ج» :کربن دیاکسید ،از جمله مواد
ٔ
ٔ
دیواره رگها ،سرخرگهای کوچک را گشاد و بندارههای مویرگی را باز میکند تا میزان جریان خون
گشادکننده رگی است که با تأثیر بر ماهیچههای صاف

در آنها افزایش یابد .ورود بعضی مواد مانند یون کلسیم به درون مایعات بدن نیز باعث تنگی رگها میشود .عبارت «د» :دقت کنید که در ٔ
روده باریک،
چربیها جذب رگهای لنفی میشوند و مستقیم وارد جریان خون نمیشوند .در واقع یکی از وظایف دستگاه لنفی ،انتقال چربیهای جذب شده در ٔ
روده
باریک به خون است.

**
 3113دریچههای قلبی ماهیچه ندارند بلکه از بافت پوششی و پیوندی تشکیل شدهاند.

**
 3114عبارت «الف» :مونوسیتها ،هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی دارند و لنفوسیتها نیز دارای هستۀ تکی کرد یا بیضی هستند .این یاختهها ،میانیاختۀ
بدون دانه دارند .عبارت «ب» :ائوزینوفیلها میانیاختۀ با دانههای روشن درشت دارند .و بازوفیلها دارای میانیاختهای با دانههای تیره هستند .این
یاختههای هستۀ دو قسمتی دارند .عبارت «ج» :ائوزینوفیلها هستۀ دو قسمتی دمبلی و نوتروفیلها هستۀ چند قسمتی دارند .این یاختهها در میانیاختۀ
خود دارای دانههای روشن هستند .عبارت «د» :نوتروفیلها دارای میانیاختهای با دانههای روشن ریز هستند ،اما هستۀ آنها چند قسمتی است.

*** 2عبارت «الف» :نادرست .پالناریا آزادزی است و میزبان ندارد .عبارت «د» :نادرست .پالناری سلوم ندارد چون سلوم در جانورانی وجود دارد
115
ٔ
ٔ
که لوله گوارش دارند .پالناریا لوله گوارش ندارد بلکه ٔ
حفره گوارش دارد.
ً
*** 2عبارت «الف» :بندپایان دارای گردش خون باز هستند .در گردش خون باز همولنف از طریق رگها مستقیما به فضای بین یاختهها وارد
116
میشود .عبارت «ب» :جدایی کامل بطنها در پرندگان و پستانداران و برخی (نه بسیاری!) خزندگان مانند کروکودیلها رخ میدهد .عبارت «ج» :بیشتر
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ٔ
سامانه گردش خون باز دارند .این جانوران مویرگ ندارند و قلب ،همولنف را به درون حفرههای بدن پمپ میکند .عبارت «د» :در
نرمتنان (نه برخی!)
ٔ
جانداران پر یاختهای به دلیل زیاد بودن تعداد یاختهها ،همه یاختهها با محیط بیرون ارتباط ندارند و الزم است که در آنها دستگاه گردش مواد به وجود
ٔ
سامانه گردش آب در برخی بیمهرگان این کار را انجام میدهد.
آید تا یاختهها نیازهای غذایی و دفع مواد زاید خود را با کمک آن برطرف کنند.

***

ٔ

ٔ

 4117عبارت «الف» :کاهش فاصله منحنیهای الکتروکاردیوگرام و ارتفاع موج  ،QRSهر دو میتواند ناشی از حمله قلبی باشد .عبارت «ب» و «ج»:

افزایش ارتفاع موج  QRSو صداهای غیرعادی قلب ،هر دو میتواند ناشی از بزرگ شدن قلب (در اثر فشار خون مزمن) و یا اختالل در ساختار دریچهها
ً
ٔ
ٔ
نشانه یا اشکال در بافت هادی قلب و اشکال در خونرسانی
فاصله منحنیهای الکتروکاردیوگرام میتواند
(مثال تنگی دریچهها) باشد .عبارت «د» :افزایش
عروق کرونر باشد.

ٔ
دریچه سینی آئورتی دو منفذ وجود دارد که خون را به دو سرخرگ کرونری
*** 1عبارت «الف» :درست است .به شکل  4فصل دقت کنید .باالتر از
118
وارد میکند .عبارت «ب» :در حین استراحت بطنها ،دریچههای دهلیزی ـ بطنی باز هستند و خون وارد بطنها میشود .عبارت «ج» :دریچههای قلب،

ساختار ماهیچهای ندارند .عبارت «د» :به شکل کتاب درسی و شباهت دریچههای سینی دقت کنید.

**
ٔ
دیواره کشسان آنها جمع (منقبض) میشود (رد
 3119در هنگام انقباض بطنها ،سرخرگها گشاد (منبسط) میشوند و در هنگام استراحت بطنها
الیه کشسان ،کمتر و ضخامت ٔ
گزینههای « »2و « .)»4در سرخرگهای کوچکتر ،میزان ٔ
الیه ماهیچهای صاف ،بیشتر است .این ساختار باعث میشود

با ورود خون ،قطر این رگها تغییر زیادی نکند و با وجود دهانه باریک ،در برابر جریان خون مقاومت میکنند.

***

 2220جمالت نادرست «الف» و «ب» هستند .عبارت «الف» :ویتامین ( kنه یون  )kدر انجام روند انعقاد و تشکیل لخته الزم است .عبارت «ب»:

فیبرین یاختههای خونی (سفید و قرمز) و گردهها را در برمیگیرد.



پاسخ آزمون جامع ()2

***

ٔ
ٔ
 311گزینه « :»1مویرگهای پیوسته ،در ماهیچهها ،ششها ،بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی یافت میشوند ،نه در کبد و طحال! گزینه «:»2
ٔ
حفرههای بین یاختهای ،مربوط به مویرگهای ناپیوسته است که در مغز استخوان ،جگر و طحال یافت میشوند ،نه در دستگاه عصبی مرکزی! گزینه «:»3

ٔ
ٔ
هسته چند قسمتی هستند.
هسته دو قسمتی دمبلیشکل دارند .نوتروفیلها دارای
ائوزینوفیلها ،میانیاخته با دانههای روشن درشت دارند .این یاختهها،
ٔ
ٔ
هسته دو قسمتی روی هم افتاده دارند و از یاختههای بنیادی میلوئیدی منشأ میگیرند .اما دقت کنید که این یاختهها ،میانیاخته
گزینه « :»4بازوفیلها،
با دانههای تیره دارند.

***22
 3عبارت «د» :نادرست است چون پروتئینهای درشت نمیتوانند از منافذ غشای یاختههای بافت پوششی عبور کنند.

ٔ
ٔ
ٔ
ساده ماهی ،مویرگهای آبشش ،خون تیره را از سرخرگ شکمی دریافت میکنند .گزینه « :»2به گردش خون
** 3گزینه « :»1در گردش خون
33
ٔ
بسته ماهی و کرم خاکی دقت کنید .در ماهی سرخرگ شکمی خون تیره دارد و در کرم خاکی نیز قلب لولهای در ابتدا خون تیره را به سرخرگ پمپ میکند

ٔ
ٔ
مبادله گازها انجام شود .گزینه « :»3در گردش خون مضاعف که در دوزیستان بالغ ،پستانداران ،پرندگان و برخی خزندگان دیده
تا به سمت پوست رفته و
ٔ

میشود ،دهلیز چپ همواره خون غنی از اکسیژن برگشتی از اندام تنفسی را وارد بطن میکند .گزینه « :»4در گردش خون باز حشرات که دستگاه گردش
مواد نقشی در تبادل گازهای تنفسی ندارد ،خون غنی از اکسیژن یا به عبارتی خون تیره و روشن معنی ندارد!

ٔ
ٔ
***44
دریچه سینی ابتدای سرخرگ ششی از بازگشت خون تیره به بطن راست جلوگیری میکند اما نقشی در تولید صدای اول قلب که
 4گزینه «:»1
ٔ
ٔ
دریچه سه لختی از بازگشت خون تیره به دهلیز راست جلوگیری میکند و بین دهلیز و بطن راست قرار دارد و
قوی و طوالنی است ،ندارد .گزینه «:»2
ٔ
ٔ
دریچه سینی ابتدای سرخرگ ششی از بازگشت خون تیره به بطن راست جلوگیری میکند ولی انقباض
نمیتواند مانع خروج خون از بطن شود .گزینه «:»3
ٔ

دهلیزها نقشی در باز شدن آن ندارد .گزینه « :»4دریچههای قلبی از یک قسمت مرکزی از جنس بافت پیوندی رشتهای متراکم تشکیل شده که در دو
طرف با درون شامه پوشیده شدهاند .درونشامه (آندوکارد) از جنس بافت پوششی سنگفرشی ساده است.

** 4گزینه « :»4نادرست است چون یاختههای خونی شامل گویچههای قرمز و سفید هستند و پالکتها جزو آنها به حساب نمیآیند.
55
ٔ

ٔ
ٔ
گزینه « :»1غشای ٔ
پایه ناقص و حفرههای بین یاختهای مربوط به مویرگهای ناپیوسته است که در کلیهها دیده نمیشود .گزینه « :»2منافذ
**3
66
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220کدام گزینه صحیح است؟

 )1حجم باقیمانده بخشی از ظرفیت تام به حساب نمیآید.
 )2مجموع ظرفیت حیاتی و حجم هوای مرده را ظرفیت تام گویند.
 )3حجم باقیمانده بخشی از ظرفیت حیاتی به حساب نمیآید.
 )4مجموع هوای جابهجا شده طی یک دم عمیق و بازدم عمیق را ظرفیت حیاتی گویند.
17171234
18181234
19191234
20201234

13131234
14141234
15151234
16161234

99 1234
10101234
11111234
12121234

55 1234
66 1234
77 1234
88 1234

11 1234
22 1234
33 1234
44 1234

پاسخ آزمون مروری ( )1صفحه397 :



 20 دقیقه

آزمون مروری ( )2

11چند عبارت زیر ایراد علمی دارد؟
الف) در سطوح سازمانیابی حیات تنوع زیستی جانداران بومسازگان از زیستبوم بیشتر است.
ب) یاختهها و زیستکره در دو سمت طیف وسیع سطوح سازمانیابی حیات قرار دارند.
ج) اجتماعات زیستی در خود ،گونههای مختلف را جای داده است.
د) اکثر جانداران در بزرگترین سطح سازمانیابی حیات قرار میگیرند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
2 .2گزینه نادرست کدام است؟
ٔ
دیواره داخلی رودههای انسان .چینهای طولی وجود دارند که روی آنها پرزهای فراوانی دیده میشود.
 )1در
ٔ
ٔ
 )2پروتئین انتقالدهنده سدیم ـ پتاسیم در یاخته پوششی مخاط دوازدهه به ازای هر بار فعالیت خود یک مولکول آب سیتوپالسمی را مصرف میکند.
 )3در صورت کمبود یون سدیم در فضای ٔ
روده باریک جذب گلوکز دچار اختالل میشود.
دهنده سدیم ـ پتاسیم را مهار میکند جذب گلوکز از ٔ
ٔ
روده باریک مختل میشود.
 )4در صورت استفاده از دارویی که فعالیت پروتئین انتقال

33با توجه به شکل روبهرو میتوان گفت .................

« )1الف» مقطع استخوانی است که ٔ
همه دندهها به آن متصلاند.
« )2ب» نوعی بافت پیوندی با ٔ
ماده زمینهای شفاف و چسبنده است.

)اﻟﻒ(

« )3الف» استخوانی است که با انقباض ماهیچههای بین دندهای داخلی از جناغ دورتر میشود.
« )4ب» استخوانی است که با یکی از الیههای ٔ
پرده جنب اتصال دارد.
44بهطور معمول حداکثر هوایی که  .................از  .................بیشتر نیست.

 )1ششها میتوانند در خود جای دهند ـ مجموع ظرفیت حیاتی و هوای جاری
ٔ
 )2پس از یک دم معمولی ،طی حداکثر بازدم از ششها خارج میشود ـ حجم ذخیره بازدمی
ٔ
ذخیره بازدمی
 )3پس از یک بازدم معمولی ،طی حداکثر دم وارد ششها میشود ـ حجم

)ب(

 )4میتواند از ششها خارج شود ـ ظرفیت حیاتی
5 .5کدام گزینه عبارت روبهرو را به درستی تکمیل میکند؟ «گوارش در جانوری که در اطراف دهان خود تعدادی بازو دارد»..........

 )1در کیسههای منشعبی که سطح درونی آنها توسط یاختههای تاژکدار پوشیده شدهاست صورت میگیرد.
 )2ابتدا برون یاختهای و سپس درون یاختهای به انجام میرسد و سپس مولکولهای غذایی به میان یاخته برون رانی میشوند.
 )3در حفرهای انشعابدار به انجام میرسد که محل انجام گردش مواد نیز میباشد.
 )4به کمک کافنده تنها (لیزوزیمها) در حفره گوارشی آغاز و در کریچههای غذایی ادامه مییابد.
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6 .6چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«در انسان غددی که در نزدیکی پیلور قرار دارند .......... ،ترشح میکنند».
الف) هورمونی که بر لوزالمعده موثر است.
ب) فاکتوری برای حفاظت از ویتامین مؤثر در خونسازی
ج) هورمونی که یاختههای کناری را وادار به ترشح اسید بیشتر میکند.
د) گاسترین را برای تحریک ترشح پپسین

1)1

2 )2

3 )3

4 )4

77کدام عبارت زیر ایراد علمی ندارد؟

 )1ویتامین  Bتولید شده توسط باکتریهای ٔ
روده بزرگ انسان ،به روش انتقال فعال جذب خون میشود.
12
 )2در بدن انسان تولید گویچههای قرمز به ترشح مقادیر اندک اریتروپویتین از کبد و کلیه بستگی دارد.
ً
 )3قرار گرفتن در ارتفاعات قطعا باعث کاهش مقدار اکسیژن خون میشود.
 )4اگر در هر میکرولیتر خون انسان پنج میلیون  RBCوجود داشته باشد و حجم خون پنج لیتر باشد ،روزانه  25 ×1010گلبول قرمز تخریب میشود.

88در پی .................

 )1افزایش حجم کیسههای حبابکی ،ماهیچههای بین دندهای خارجی منقبض و دیافراگم مسطح میشود.
 )2خروج هوایی معادل ظرفیت حیاتی از ششها ،مرکز تنفس در بصلالنخاع مهار میشود.
 )3اثر پل مغزی بر بصلالنخاع ،جناغ به سمت عقب و دندهها به سمت پایین رانده میشوند.
 )4افزایش کربن دیاکسید خون ،با تحریک گیرندههای بصلالنخاع ،تعداد تنفس در دقیقه را کاهش میدهد.

ٔ
دیواره میوکارد قلب گسترش یافتهاند و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شدهاند ،نمیتوانند
99در انسان ،رشتههای ماهیچهای که در نوک بطنها به سمت
...........

 )1سبب انقباض همزمان همه تارهای میوکارد شوند.
 )3در بسته شدن دریچههای دهلیزی ـ بطنی نقش داشته باشند.

 )2با سرعت زیادی ،تحریک ایجاد شده را منتشر کنند.
 )4تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک ،میزان فعالیت خود را تغییر دهند.

ٔ
110تحریک الکتریکی در بین یاختههای عضله بطنها ........... ،منتشر میشود.

ٔ
		
واسطه گره دهلیزی ـ بطنی
 )1به
ٔ
 )3توسط الیاف گرهی دیواره بطنها

 )2از محل اتصال یاختههای ماهیچهای
 )4از طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچهای

111نمیتوان گفت در انسان ...................

ٔ
وظیفه اصلی دستگاه لنفی تصفیه و بازگرداندن آب و موادی است که مویرگهای خونی قادر به جذب آنها نیستند.
)1
ً
ٔ
ٔ
 )2چربیهای جذب شده از دیواره روده باریک وارد مسیر لنفی میشوند و نهایتا به خون میپیوندند.
 )3دستگاه لنفی شامل رگها ،اندامها و غدد لنفی است.
 )4تولید و تجمع لنفوسیتها در گرهها و اندامهای لنفی ،به از بین رفتن عوامل بیماریزا کمک میکند.

1212نمیتوان گفت در انسان ..........

 )1عوامل روانی یکی از علل افزایش اضافه وزن وچاقی انسانها در جوامع امروزی است.
 )2چاقی همانند مقادیر باالتر از حد طبیعی  LDLاز علل تنگ شدن سرخرگهاست.
ً
ٔ
نمایه ٔ
توده بدنی را کم میکند.
 )3افزایش قد فرد ،لزوما
 )4سلیاک بیماری گوارشی است که استخوانهای بیمار را دچار کاهش استحکام میکند.

113عبارتهای کدام گزینه درستاند؟
الف) جانوران برخالف گیاهان به محرکهای بیرونی پاسخ میدهد.
ب) در کلنگری همانند جزءنگری اجزای پیکر جاندار بررسی میشود.
ج) در جزءنگری ویژگیهای هر سطح حیات با سطح قبلی یکسان است.
ٔ
ٔ
حوزه بررسی زیستشناسان نمیباشد.
نحوه تأثیر ویروس بیماریزا بر انسان در
د)

« )1الف» و «ب»
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« )2ب» و «ج»

« )3ج» و «د»

« )4د» و «الف»
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114چند مورد عبارت روبهرو را به نادرستی تکمیل میکند؟

ٔ
«در  .................عمیق ................. ،حجم قفسه سینه کمک میکند».
ب) دم ـ انقباض ماهیچههای شکمی به افزایش
ٔ
د) دم ـ استراحت ماهیچههای ناحیه گردن به افزایش

الف) بازدم ـ انقباض ماهیچههای بین دندهای خارجی به کاهش
ج) بازدم ـ استراحت ماهیچههای بین دندهای داخلی به کاهش

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

115تنظیم اصلی جریان خون در مویرگها  ، ...........انجام میشود.

 )1بر اساس نیاز بافتها به اکسیژن و کربن دی اکسید
 )2با کم و زیاد شدن مقاومت رگهایی که بیشترین مقدار خون را در خود جای دادهاند
 )3با انقباض و انبساط رگهایی که الیه ماهیچهای صاف در آنها بیشتر از الیه کشسان است
ٔ
بنداره مویرگی
 )4بر اساس انقباض و انبساط
«در  ...........قلب  ...........دیده میشود».
116چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل میکند؟
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ب) ضخیمترین الیه دیواره ـ رشتههای عصبی
کننده ـ بافت سنگفرشی ساده
الف) الیه خارجی کیسه محافظت
ج) سطح داخلی حفرههای ـ بافت پوششی سنگفرشی ساده

1 )1

د) الیههای چسبیده به سطح خارجی بافت ماهیچهای ـ رشتههای عصبی

3 )3

2 )2

4 )4

ٔ
117شکل روبهرو نوعی بافت را در بدن انسان نشان میدهد که همه ویژگیهای زیر را دارد بهجز:

 )1در بین یاختههای آن رشتههای عصبی پخش شدهاند.
 )2به صورت یک ٔ
توده یاختهای واحد عمل میکند.

 )3بین یاختههای آن مقداری بافت پیوندی با ٔ
ماده زمینهای بیرنگ و چسبنده قرار دارد.
 )4بعضی یاختهها ٔ
ماده وراثتی خود را در دو هسته جای دادهاند.
ٔ
118کدام گزینه برای تکمیل جمله روبهرو به درستی مناسب نیست؟

«بهطور معمول  ................در ملخ ». ...............

 )1تنفس نایدیسی ـ بدون دخالت دستگاه گردش خون باز به انجام میرسد.
 )2هضم مکانیکی غذا ـ قبل از دهان آغاز میشود.
 )3دریچههای ابتدای رگهای مرتبط با قلب ـ هنگام انقباض قلب هم زمان باز میشوند.
 )4سینوسهای سلوم ـ مواد دفعی خود را به مویرگهای خونی منتقل میکنند.
119چند مورد از عبارات زیر از جمله عوامل کمک کننده به جریان خون در سیاهرگها هستند؟
الف) گنبدی شدن ماهیچه دیافراگم در حین فرایند دم
ب) فشار مکشی ناشی از انقباض ماهیچههای بین دندهای داخلی
ج) فشار وارد ٔ
شده ناشی از انقباض ماهیچههای شکم
د) انقباض ماهیچههای دست و پا و باز شدن دریچههای پایینی مجاور آنها

1 )1

3 )3

2 )2

220جهت انجام یک  .................تحت تأثیر  .................قرار نمیگیرد.

 )1بازدم معمولی ،بصلالنخاع ـ پل مغزی
 )3دم معمولی ،ماهیچههای بین دندهای خارجی ـ پل مغزی
17171234
18181234
19191234
20201234

13131234
14141234
15151234
16161234

4 )4

ٔ
ناحیه گردن ـ بصلالنخاع
 )2دم عمیق ،ماهیچههای
 )4بازدم عمیق ،ماهیچههای بین دندهای داخلی ـ بصلالنخاع

99 1234
10101234
11111234
12121234

55 1234
66 1234
77 1234
88 1234

11 1234
22 1234
33 1234
44 1234
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*** 4عبارت «الف» :با پایان یافتن انقباض دهلیزها ،دریچههای دهلیزی ـ بطنی بسته شده و همزمان انقباض بطنها آغاز میشود .در ٔ
ثانیه دوم
117
انقباض بطنها فشار در آئورت به حداکثر میرسد .عبارت «ب» :فشار خون در دهلیزها در حین انقباض آنها به حداکثر میرسد .دریچههای سینی پس
از آغاز استراحت عمومی تا پایان انقباض دهلیزها بسته هستند .عبارت «ج» :فشار خون در دهلیزها با بسته شدن دریچههای دهلیزی ـ بطنی به حداقل
ٔ
مرحله استراحت عمومی است .دریچههای سینی در این مرحله بسته هستند.
مقدار خود میرسد .عبارت «د» :حداقل فشار خون در بطنها مربوط به

ی دارای ٔ
لوله گوارش هستند و حفره عمومی بدن در آنها با مایعی پر شده است که از آن برای انتقال مواد استفاده
*** 4عبارت «الف» :کرمهای لولها 
118
ٔ
میشود .توصیف ارائه شده در این گزینه مربوط به کرمهای پهن آزدزی مانند پالناریا است که در آنها انشعابات حفره گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ
ٔ
فاصله انتشار مواد تا یاختهها بسیار کوتاه است .عبارت «ب» :اسفنجها دارای سامانه گردش آب هستند و حفره گوارشی ندارند!
میکند؛ بهطوری که

عبارت «ج» :در برخی (نه بسیاری!) از کرمهای پهن ،نظیر پالناریا ،روش تغذیه مشابه هیدر است (ابتدا گوارش برونیاختهای و در نهایت گوارش
درونیاختهای انجام میشود .عبارت «د» :بسیاری ( نه برخی!) از جانوران درون بدن خود جایگاه ویژهای برای گوارش غذا دارند.

روده کوچک و بزرگ .در حالی که چربیها از ٔ
*** 4عبارت «الف» :درشتخوارها در خون وجود ندارند .عبارت «ب» :رودهها؟! یعنی ٔ
روده کوچک جذب
119
لنف میشوند .عبارتهای «ج» و «د» :دستگاه لنفی مایع خارج شده از مویرگها را جمع آوری میکند و از بازگشت آنها به مویرگها را کاهش میدهد.

**
 3220گزینههای « »1و « :»2حجم باقیمانده بخشی از ظرفیت تام است .در واقع ظرفیت تام ،حداکثر هوایی است که ششها میتوانند در خود جای
ٔ

دهند و برابر است با مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقیمانده (نه هوای مرده!) گزینه « :»3ظرفیت حیاتی ،مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و
با یک بازدم عمیق میتوان از ششها خارج کرد و برابر با مجموع حجمهای جاری ،ذخیره دمی و بازدمی است .حجم باقیمانده ،مقدار هوایی است که

ٔ
حتی بعد از یک بازدم عمیق در ششها باقی میماند و نمیتوان آن را خارج کرد .حجم باقیمانده ،بخشی از ظرفیت حیاتی بهحساب نمیآید .گزینه «:»4

ظرفیت حیاتی ،مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و با یک بازدم عمیق میتوان از ششها خارج کرد .دقت کنید که در این تعریف مجموع دم
عمیق و بازدم عمیق مدنظر نیست.
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***11
 2عبارت «الف» :نادرست است چون زیستبوم از بومسازگان بزرگتر است و تنوع زیستی جانداران آن بیشتر میباشد .عبارت «د» :نادرست است
چون ٔ
همه جانداران در زیستکره که بزرگترین سطح سازمانیابی حیات است حضور دارند.
ً
*** ً
ثانیا ٔ
اوال ٔ
روده باریک چینهای حلقوی دارد نه طولی!
روده بزرگ پرز ندارد.
122

ٔ
** 3با توجه به تصویر «الف» مقطع استخوان دنده و «ب» ٔ
پرده جنب و مایع درون آن است .گزینه «« :»1الف» :خود نوعی استخوان دنده است و
33
ٔ
ٔ
گزینه « :»2بافت پیوندی سست دارای ٔ
استخوان ٔ
ماده زمینهای شفاف و چسبنده است .گزینه « :»3استخوانهای
دنده دیگری به آن متصل نیست.

ٔ
ٔ
گزینه «ٔ :»4
پرده جنب استخوان نیست!
ماهیچه بین دندهای داخلی از جناغ دورتر میشوند.
دنده با انقباض

** 4اگر شکل دمنگاره کتاب درسی را برای یک شخص بالغ (بصورت عمومی) در نظر بگیریم :گزینه « :»1ظرفیت تام ،یعنی حداکثر مقدار هوایی که
44
ٔ
ششها میتوانند در خود جای دهند از مجموع ظرفیت حیاتی و حجم جاری بیشتر است .گزینه « :»2دقت کنید که حجم ذخیره بازدمی برابر است
با مقدار هوایی که پس از یک بازدم معمولی ،طی یک بازدم عمیق از ششها خارج میشود .این حجم از هوا ،از مقدار هوایی که پس از یک دم معمولی،
ً
ٔ
طی حداکثر بازدم از ششها خارج میشود ،کمتر است (برای درک موضوع لطفا به شکل اپیروگرام کتاب درسی خوب دقت کنید) .گزینه « :»3حداکثر
هوایی که پس از یک بازدم معمولی ،طی حداکثر دم وارد ششها میشود ،برابر مجموع حجم جاری و ذخیره دمی است که از حجم هوای ذخیره بازدمی
ٔ
بیشتر است .گزینه « :»4حداکثر هوایی که میتواند از ششها خارج شود؛ همان ظرفیت حیاتی است که پس از انجام یک دم عمیق ،طی یک بازدم
عمیق از ششها خارج میگردد.
ٔ

**
ٔ
کیسه منشعب نه کیسههای منشعب! عبارت «ب» :پس از آنکه ذرات غذایی در یاختههای تولید شدند
 355منظور هیدر است که عبارت «الف»:
ً
ٔ
ٔ
استفاده یاخته قرار میگیرند .این آزادسازی مسلما برونرانی نیست .عبارت «ج» :درست است .عبارت «د» :نام
کریچه گوارشی آزاد میشوند و مورد
از
دیگر کافندهتن لیزوزوم است نه لیزوزیم!

399

زیستشناسی دهم

***66
 3وقتی میگوییم مجاور پیلور هم قبل آن را در نظر بگیرید هم بعد آن را! از معده گاسترین و از دوازدهه سکرتین ترشح میشود .همچنین در معده
یاختههای کناری فاکتور داخلی را برای حفظ و جذب ویتامین  B12ترشح میکنند .فقط عبارت «د» نادرست است چون از یاختههای اصلی معده

پپسینوژن ترشح میشود نه پپسین!

** 4گزینه « :»1نادرست است .این ویتامین به روش درونبری جذب میشود .گزینه « :»2نادرست است .این هورمون کاهش معمولی تعداد
77
ٔ
ٔ
گویچههای قرمز را جبران میکند؛ پس تولید پایه گویچههای قرمز به ترشح این هورمون بستگی ندارد .گزینه « :»3ناردست ات .چون باید گفت :ممکن
ٔ

ٔ

ً
ٔ
است نه قطعا! گزینه « :»4درست است.

3

6

6

5lit = 5000mL = 5 ×10 mm = 5 ×10 mL
KÄohU %1

6
6
12
×5
10
10
→25 ×1010
× × 5
 = 25 ×10 
×10−2
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* 388گزینه « :»1دقت کنید که افزایش حجم کیسههای حبابکی و بهطور کلی ورود هوا به دستگاه تنفس ،تابع و پیرو حرکات قفسه سینه است .به این
ٔ

ترتیب که در ابتدا دیافراگم و ماهیچههای بین دندهای خارجی منقبض میشوند و هوا وارد دستگاه تنفس میشود .ورود هوا به کیسههای حبابکی باعث
ٔ

افزایش حجم آنها میشود .گزینه « :»2مهار مرکز تنفس در بصلالنخاع یعنی قطع پیام عصبی و پایان انقباض .خروج هوایی معادل ظرفیت حیاتی از
ششها به معنی انجام یک بازدم عمیق است .پس در ابتدا این مرکز مهار شده است ،دم پایان یافته و بازدم صورت گرفته است .پس از آن ،مرکز تنفس
ٔ

در بصل نخاع فعال شده و پیام انقباض را جهت انجام دم مجدد صادر مینماید .گزینه « :»3اثر پل مغزی بر بصلالنخاع ،به معنی پایان فرایند دم و آغاز
ٔ

بازدم است .طی بازدم ،جناغ به سمت عقب و دندهها به سمت پایین رانده میشوند .گزینه « :»4در بصلالنخاع گیرندههای حساس به افزایش کربن
دیاکسید وجود دارد که با تحریک آنها آهنگ تنفس (تعداد تنفس در زمان مشخص) افزایش مییابد.

ٔ
ٔ
** 1گزینههای « »1و «ٔ :»2
ماهیچه دهلیزها ،از طریق دسته تارهای دهلیزی
ماهیچه دهلیزها و بطنها میشود.
همه تارهای میوکارد قلب ،شامل تارهای
99
ٔ
ٔ
ماهیچه دهلیزها و بطنها ،انتشار
شبکه هادی قلب تحریک میشوند .با توجه به وجود یک بافت پیوندی عایق در بین
و مسیرهای بین گرهی مربوط به

ٔ
شبکه گرهی انجام میشود .به این صورت که گره دهلیزی ـ بطنی ،از طریق دسته تارهایی خاص (مسیرهای بین
تحریک از دهلیزها به بطنها از طریق
ٔ
دیواره
گرهی) پیام الکتریکی مربوط به انقباض را دریافت میکند .این پیام سپس به تارهای بین دو بطن و از طریق آنها به نوک بطن و سپس سراسر
ٔ

بطنها گسترش خواهد یافت .گزینه « :»3پس از انتشار پیام انقباض در سراسر بطنها ،بطنها منقبض میشوند .انقباض بطنها ،بسته شدن دریچههای
ٔ

دهلیزی ـ بطنی را در پی خواهد داشت .گزینه « :»4ضربان قلب میتواند تحت تأثیر عوامل عصبی سمپاتیک افزایش یابد.

ٔ
ماهیچه قلب ،ارتباط آنها از طریق صفحات بینابینی (در هم رفته) است .نوع ارتباط یاختهای در محل این صفحات باعث
* 2110یکی از ویژگیهای یاختههای
میشود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاختههای ماهیچهای قلب منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند یک ٔ
توده یاختهای واحد عمل کند.

**
 3111دستگاه لنفی انسان شامل رگهای لنفی ،گرههای لنفی و اندامهای لنفی است .غدد لنفی نادرست است چون گرههای لنفی ترشحاتی ندارند تا
بتوان آنها غده گفت!

ً
**
 3112ممکن است متناسب با افزایش قد فرد ،وزن او نیز زیاد شود؛ پس لزوما  BMIکاهش نمییابد!

*** 2عبارتهای «ب» و «ج» صحیح هستند .عبارت «الف» :هم جانوران و هم گیاهان پاسخ به محیط را به عنوان یکی از ویژگیهای حیات انجام
113
میدهد .عبارت «ب» :در دو نگرش کلنگری و جزءنگری اجزای پیکر جاندار بررسی میشود اما در کلنگری به ارتباط بین این اجزاء نیز توجه شده
است .بدانید که در جزءنگری توجه چندانی به ارتباط اجزا نشده است .عبارت «ج» :به دلیل عدم توجه نگرش جزءنگری به ارتباط اجزاء در این نگرش
ویژگیهای هر سطح حیات با سطح قبلی یکسان است .عبارت «د» :اگرچه ویروس یک عامل بیماریزای غیرزنده است اما تأثیر آن بر یک جاندار توسط
زیستشناسان بررسی خواهد شد.

*** 4عبارت «الف» :انقباض ماهیچههای بین دندهای خارجی ،طی فرایند دم و افزایش حجم قفسه سینه صورت میگیرد .عبارت «ب» :انقباض
114
ماهیچههای شکمی ،در فرایند بازدم عمیق صورت میگیرد.عبارت «ج» :ماهیچههای بین دندهای داخلی در حین فرایند بازدم عمیق منقبض میشوند.
ٔ
ٔ
قفسه سینه کمک میکند.
ناحیه گردن به افزایش حجم
عبارت «د» :در حین فرایند دم عمیق ،انقباض ماهیچههای
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**
 3115تنظیم اصلی جریان خون در مویرگها بر اساس نیاز به اکسیژن و مواد مغذی با انقباض و انبساط سرخرگهای کوچک انجام میشود که قبل از
مویرگها قرار دارند .در سرخرگهای کوچکتر ،میزان الیه کشسان ،کمتر و ضخامت الیه ماهیچهای صاف ،بیشتر است.

***

ٔ

ٔ

ٔ
کننده قلب ،از بافت پیوندی رشتهای و بافت پوششی سنگفرشی ساده تشکیل شده است .عبارت
 4116عبارت «الف» :الیه خارجی کیسه محافظت

ً
ٔ
«ب» :ضخیمترین ٔ
ٔ
ماهیچه قلب است است که عمدتا از یاختههای بافت ماهیچهای قلبی تشکیل شده است .رشتههای عصبی نیز در بین
دیواره قلب،
الیه

این یاختهها پخش شدهاند .عبارت «ج» :سطح داخلی حفرههای قلبی توسط الیهای نازک از بافت پوششی سنگفرشی ساده؛ به نام درونشامه (آندوکارد)
ٔ
ٔ
پوشیده شده است .عبارت «د»ٔ :
ٔ
ماهیچه قلب چسبیده
کننده قلب ،برونشامه (اپیکارد) نامیده میشود که به سطح خارجی
کیسه محافظت
الیه داخلی
است .در این الیه بافت پوششی سنگفرشی ساده وجود دارد که توسط الیهای از بافت پیوندی ،پشتیبانی میشود .رگها و اعصاب قلب در این الیه
پیوندی قرار دارند.

ٔ
**
ماهیچه قلب است .یاختهها به دلیل داشتن صفحات بینابینی مانند یک ٔ
توده یاختهای واحد عمل میکنند.
 3117این شکل مربوط به ساختار
مـ ٔ
ـاده زمینـهای بیرنــگ و چســبنده مربــوط بــه بافــت پیونــد ُسســت اســت در حالــی کــه بافــت اســکلت فیبــری قلــب از نــوع رشــتهای متراکــم
ا ست .

*** 4ایراد گزینه « »4این است که ملخ مویرگ خونی ندارد چون گردش خون این جانور از نوع باز است .گزینه « :»1حشرات تنفسی نایدیسی دارند.
118
ٔ

ٔ

گردش خون این جانوران نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد .گزینه « :»2آروارههای اطراف دهان غذای گیاهی را دچار هضم مکانیکی میکنند و سپس
ٔ

خردههای غذا وارد دهان میشوند پس هضم مکانیکی قبل از دهان آغاز میشود .گزینه « :»3با انقباض قلب لولهای ملخ دریچههای ابتدای رگهای
مرتبط با قلب هم زمان باز میشوند.

ٔ
قفسه سینه باز میشود ،فشار از روی سیاهرگهای نزدیک
***( 1فقط مورد ج به درستی بیان شده است) عبارتهای «الف» و «ب» :در هنگام دم ،که
119
قلب برداشته میشود و درون آنها فشار مکشی ایجاد میشود که خون را به سمت باال میکشد .در حین فرایند دم ماهیچه دیافراگم حالت مسطح دارد.
ماهیچههای بین دندهای داخلی تنها در بازدم عمیق منقبض میشوند .عبارتهای «ج» و «د» :انقباض ماهیچههای دست و پا ،شکم و دیافراگم ،به
سیاهرگهای مجاور خود فشاری وارد میکنند که باعث حرکت خون در سیاهرگ به سمت قلب میشود .دقت کنید که در هنگام انقباض ماهیچههای
مجاور سیاهرگهای دست و پا ،دریچههای باالیی باز و دریچههای پایینی بسته میشوند.

* 3220گزینه « :»1دقت کنید که در یک تنفس آرام و طبیعی ،تا زمانی که بصلالنخاع تحت تأثیر پل مغزی فرایند دم را قطع نکند ،فرایند بازدم انجام
ٔ

ٔ

نمیشود! گزینه « :»2در یک دم عمیق ماهیچههای دخیل در این فرایند (دیافراگم ،بین دندهای خارجی و ناحیه گردن) تحت تأثیر پیام عصبی بصلالنخاع
ٔ

ٔ

به انقباض در میآیند .گزینه « :»3در انجام یک دم معمولی ،ماهیچههای بین دندهای خارجی تحت تأثیر بصلالنخاع قرار میگیرند .گزینه « :»4در یک
بازدم عمیق ماهیچههای دخیل در این فرایند (بین دندهای داخلی و شکمی) تحت تأثیر پیام عصبی بصلالنخاع به انقباض در میآیند.
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آزمون های جامع

فصل :6از یاخته تا گیاه



آزمون جامع ()1

1.1کدام عبارتها نادرست هستند؟
ٔ
ٔ
الف) رابرت هوک با میکروسکوپ پیشرفته خود نخستین بار یاخته گیاهی را در بافت چوب پنبهای مشاهده کرد.

 20 دقیقه

ب) یاختههای بافت چوب پنبهای در تصویر میکروسکوپی به صورت مجموعه حفرههایی دیده میشوند که توسط دیوارههایی جدا شدهاند.
ٔ
ٔ
دیواره آن است.
ج) تنها بخش باقیمانده از یاخته گیاهی چوب پنبهای شده،
د) در یاختههای ٔ
مرده گیاهی بخش همارز یاخته در جانوران وجود ندارد.

هـ) تفاوت گیاهان با سایر جانداران داشتن سبزدیسه و دیواره در یاختههای آنهاست.

« )1الف» ـ «ج»

ٔ
یاخته ٔ
زنده گیاهی........... ،
2.2در هر

« )2ب» ـ «د»

« )3هـ» ـ «الف»

« )4ج» ـ «د»

ٔ
دیواره نخستین مانند یک قالب بخشی که همارز یاخته در جانوران است را در بر میگیرند؛ اما مانع رشد آن نمیشوند.
 )1الیههای
ٔ
 )2در حین تقسیم ،الیهای از جنس پکتین قبل از تشکیل الیههای دیواره نخستین ،میانیاخته را به دو بخش تقسیم میکند.
ٔ
دیواره نخستین در زمینهای از پروتئین و پلیساکاریدهای خمیری شکل قرار میگیرند.
 )3رشتههای سلولزی الیههای
ٔ
ٔ
دیواره نخستین قابلیت گسترش دارد و همراه با رشد پروتوپالست ،اندازه آن نیز میتواند افزایش یابد.
)4

ٔ
ٔ
دهنده بخشی از یاخته گیاهی که مانعی برای ورود عوامل بیماریزا ایجاد میکند ..........
3.3مواد تشکیل

 )1هنگام حیات یاخته توسط پروتوپالست تولید و ترشح میشود.
 )2در ٔ
ٔ
دیواره نخستین رشتههایی از سلولز است.
تیغه میانی پروتئینی به نام پکتین و در
 )3در هیچ بخشی ناپیوستگی ندارند تا در برابر عوامل بیماریزا ّ
سد فیزیکی محکمی ایجاد کنند.
 )4مانعی برای رشد به حساب میآیند چون قابلیت گسترش و کشش ندارند.
4.4بهطور معمول ...........

ٔ
دیواره یاختههای گیاهی که در آنها کانالهای میانیاختهای قرار دارد ،پالسمودسم میگویند.
 )1به مناطقی از
ٔ
ٔ
 )2بخشی از دیواره یاختههای گیاهی که از پکتین ساخته شده است ،میتواند از دیواره نخستین ضخیمتر باشد.

ٔ
ٔ )3
دیواره یاختههای گیاهی ،نمیتواند مشابه باشد.
نحوه آرایش رشتههای سلولزی در الیههای مختلف
ٔ
دیواره پسین یاختههای گیاهی ،باعث استحکام و تراکم این دیواره میشود.
 )4طرز قرار گیری رشتههای پروتئینی در
5.5در کدام مورد ،نوع مادهای که در تغییر دیواره دخالت دارد متفاوت با سایرین است؟

 )1تغییری که منجر به کاهش از دست دادن آب گیاه میشود.
 )2تغییری که در تولید لعاب گیاهی از ٔ
دانه به ،به جهت درمان کاربرد دارد.
 )3تغییری که باعث میشود وقتی برگ گندم را لمس میکنیم زبری آن را احساس کنیم.
 )4تغییری که استحکام ٔ
ساقه درختان بلند را در برابر شکستن تضمین میکند.
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زیستشناسی دهم
6.6در حین  ...........یاختههای گیاهی........... ،

 )1تورژسانس ـ کاهش فشار اسمزی درون یاخته ،باعث ورود آب به یاخته میشود.
 )2پالسمولیز ـ افزایش فشار اسمزی درون یاخته ،باعث خروج آب از یاخته میشود.
 )3تورژسانس ـ جذب آب ،افزایش فشار اسمزی درون یاخته را در پی دارد.
 )4پالسمولیز ـ خروج آب ،افزایش فشار اسمزی درون یاخته را در پی دارد.
ٔ
ٔ
دیواره یاخته گیاهی فاصله میگیرد ..........
7.7اینکه پروتوپالست از

 )1در پی افزایش حجم ٔ
شیره کریچهای رخ میدهد.

 )2وضعیتی است که اگر طوالنیمدت باشد با آبیاری فراوان رفع میشود.
 )3باعث میشود دیواره کشیده و پاره شود.
 )4در هر صورت پس از مدتی باعث مرگ یاختههای گیاه میشود.
 8.8نمیتوان گفت  ...........را باعث میشود ........... ،در  ...........دخیره میشود.

 )1نوعی کاروتنوئید که رنگ زرد گلبرگها ـ برخالف کاروتن ٔ
ریشه هویج ـ رنگدیسهها
 )2کاروتنوئیدی که رنگ قرمز چغندر ـ همانند گلوتن بذر گیاه گندم ـ کریچهها
 )3کاروتن که رنگ نارنجی ریشه هویج ـ همانند نوعی کاروتنوئید گوجه فرنگی ـ رنگدیسهها
 )4آنتوسیانین که رنگ بنفش کلم ـ برخالف کاروتنوئید گلبرگها ـ کریچهها

ٔ
9.9شکل روبهرو نوعی دیسه گیاهی را نمایش میدهد که ..........

 )1مواد رنگی آن کارکرد نورونها را بهبود میبخشد.
 )2ساختار آن در بعضی گیاهان میتواند تغییر کند و به رنگدیسه تبدیل شود.
 )3ذخایر قندی آن برای تشکیل پایههای جدید از رشد جوانههای ٔ
غده سیبزمینی استفاد میشود.
 )4کاروتنوئیدهای موجود در آن برخالف آنتوسیانینها در  pHهای مختلف تغییر رنگ نمیدهد.
ٔ
1010چند مورد عبارت روبهرو را به نادرستی تکمیل مینماید؟ «سامانه بافت پوششی ». ...........
ً
الف) در برگها ،ساقهها و ریشههای جوان ،روپوست نامیده میشود و معموال در این اندامها کوتین ترشح میشود.
ً
ب) در اندامهای مسن گیاه ،پیراپوست (اپیدرم) نامیده میشود و معموال از یک الیه یاخته تشکیل شده است.
ً
ج) عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد؛ چرا که معموال الیههای یاختهای آن در برابر عوامل محیطی مخرب مقاوماند.
د) به کاهش تبخیر آب از اندامهای جوان گیاهی کمک میکند؛ چرا که الیهای از ترکیبات لیپیدی سطح آن را میپوشاند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
1111چند ویژگی زیر در خصوص سامانه بافت پوششی گیاه گوجه فرنگی درست است؟
الف) سراسر اندام گیاه را از عوامل بیماریزا حفظ میکند.
ب) نوع روپوستی آن میتواند از چند الیه تشکیل شده باشد.
ٔ
ج) در ساقه مسن درخت بید ،روپوست از میزان تعرق میکاهد.
ٔ
ٔ
دیواره خود شوند.
دهنده آن میتوانند دچار کوتینی شدن یا چوبپنبهای شدن در
د) یاختههای تشکیل

 )1صفر

1 )2

2 )3

1212شکل مقابل ترسیمی از یاختههای بافتی است که ...........

ٔ
فاصله اندک بین یاختههای آن به انتشار مواد کمک میکند.
 )1در گیاهان آبزی،
ٔ
دیواره پسین آنها مانع به وجود آمدن کانالهای میانیاختهای نشده است.
)2
ٔ
دیواره آنها با توجه به عدم وجود پکتین ،نسبت به آب نفوذناپذیر نیست.
)3

 )4در صورت زخمی شدن اندامهای گیاه ،تقسیم شده و آن را ترمیم میکنند.
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ً
1313شکل روبهرو یاختههای نوعی بافت زمینهای گیاه را نشان میدهد که قطعا ..........

ٔ
دیواره نخستین نازک و چوبی ٔ
ٔ
ذخیره مواد را دارد.
شده آنها قابلیت
)1
ٔ
 )2فاصله فراوان بین یاختههای آن از هوا پر شده است.
ً
 )3معموال زیر روپوست ساقه قرار گرفتهاند و ضمن انعطافپذیری به آن استحکام میبخشند.
 )4یاختههای آن نسبت به آب نفوذپذیرند و در هنگام ایجاد زخم در گیاه تقسیم میشوند.

 1414با توجه به شکلهای مقابل میتوان گفت یاختههای ...........

دیواره عرضی دارند و ٔ
ٔ
لوله پیوستهای تشکیل میدهند.
 )1کوتاه نوع (، )3

)(۲

 )2همراه ،به ترابری شیره خام در یاختههای نوع ( )2کمک میکنند.
ٔ
دیواره عرضی هستند.
 )3نوع ( ،)2برخالف یاختههای نوع ( ،)1دارای

)(۳

)(۱

ٔ
دیواره پسین چوبی شده هستند.
 )4دراز نوع ( ،)1همانند یاختههای نوع ( ،)3دارای

1515چند جمله عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
«شکل روبهرو یاختههایی را نمایش میدهد که » ..........
الف) در بافت آوندی در نزدیکی پارانشیم آوندی قرار گرفته است.
ب) چوبی شدن دیواره ،اغلب سبب مرگ پروتوپالست آنها میشود.
ج) در تولید طناب و پارچه استفاده میشوند و ارزش اقتصادی دارند.
د) مجموعهای از آنها ،دانههای سختی که هنگام خوردن گالبی زیر دندان حس میکنیم را تشکیل میدهد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1616چند مورد از عبارات زیر در رابطه با بخشهای مختلف شکل مقابل به درستی بیان شده است؟

)(a

الف) یاختههای بخش ) (cترکیبات لیپیدی مانند کوتین را به سطحی که در مجاور هواست؛ ترشح میکنند.

)(b
)(c
)(d
)(e

ب) هستههای درشت هر یک از یاختههای بخش ) (dبیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص میدهند.
ٔ
دیواره نخستین نازک و چوبی نشده باشد.
ج) بخش ) (aمیتواند دارای یاختههایی با
د) ترشح ترکیب لیپیدی توسط بخش ) (eنفوذ ریشه در خاک را آسان میکند.
هـ) از تمایز یاختههای بخش ) (bتارهای کشنده پدید میآیند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1717در رابطه با شکل روبهرو کدام ویژگی نادرست است؟

)د(
)ج(

 )1یاخته «د» به آوندهای آبکش در ترابری ٔ
شیره پرورده کمک میکند.
ٔ
« )2ج» از یاختههای ٔ
دیواره نخستین سلولزی تشکیل شده است.
زنده بدون میانیاخته و هسته با

ٔ
وظیفه انتقال ٔ
شیره خام را برعهده بگیرد پروتوپالست خود را از دست داده است.
 )3یاخته «ب» قبل از آنکه

)اﻟﻒ(
)ب(

 )4یاخته «الف» نسبت به سایر یاختههایی که شیرههای گیاهی را منتقل میکنند گشادتر است.
1818چند مورد عبارت داده ٔ
شده زیر را به نادرستی تکمیل میکند؟
«با توجه به شکلهای مقابل  ...........گفت ،در برش عرضی  ...........گیاه شماره  ...........است».
ٔ
الف) نمیتوان ـ ساقه ـ ( ،)2مغز ساقه از بافت نرم آکنهای و بخشی از سامانه بافت زمینهای تشکیل شده
ب) میتوان ـ ساقه ـ ( ،)1آرایش دستههای آوندی بسیار پراکنده و نامنظم
ٔ
ج) نمیتوان ـ ریشه ـ ( ،)2پوست ،حدفاصل استوانه آوندی و روپوست را پر کرده
ٔ
د) میتوان ـ ریشه ـ ( ،)1استوانه آوندی ،مغز ریشه را احاطه کرده

1 )1

2 )2

3 )3

)(۲

)(۱

4 )4
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پاسخ  نامه آزمون های جامع

فصل :6از یاخته تا گیاه



پاسخ آزمون جامع ()1

***11
 3عبارت«الف» :یاختههای گیاهی ،اولین بار در بافت چوبپنبه ،مشاهده شد .این مشاهده توسط رابرت هوک انجام شد ،اما میکروسکوپ رابرت
عزیز! ابتدایی و غیرپیشرفته بود.عبارت«ب» :عین متن کتاب درسی! عبارت«ج» :دیوارههایی که یاختههای چوبپنبه را از هم جدا کرده است ،دیوارۀ
یاختهای و تنها بخش باقیمانده از یاختۀ گیاهی در بافتی مردهاند.عبارت«د» :دیوارۀ یاختهای در بافتهای زندۀ گیاه ،بخشی به نام پروتوپالست را دربر
میگیرد .پروتوپالست همارز یاخته در جانوران است .یاختههای مرده ،پروتوپالست خود را از دست دادهاند .عبارت «هـ» :سبزدیسه و دیواره را ،عالوه
بر گیاهان در جاندارانی دیگری نیز میتوان مشاهده کرد .مثال باکتریهای میتوانند دارای دیواره باشند .جانداران آغازی نیز میتوانند دارای دیواره و

سبزدیسه باشند.

* 422اگر به متن کتاب درسی دقت کرده باشید؛ میفرماید! که :پروتوپالست هر یک از یاختههای تازه تشکیل شده ،الیه یا الیههای دیگری به نام
ٔ
ٔ
ٔ
یاخته گیاهی بهکار برد! (تنها علت نادرستی گزینههای « »2« ،»1و «.)»3
دیواره نخستین را برای هر
دیواره نخستین میسازند .پس نمیتوان لفظ الیههای
ٔ
دیواره یاختهای در بافتهای ٔ
ٔ
یاخته گیاهی
زنده گیاه ،بخشی به نام پروتوپالست را در بر میگیرد .پروتوپالست هم ارز یاخته در جانوران است .در تقسیم

بعد از تقسیم هسته ،الیهای به نام ٔ
تیغه میانی تشکیل میشود .این الیه میان یاخته را به دو بخش تقسیم میکند و در نتیجه ،دو یاخته ایجاد میشود.
ٔ
ٔ
دیواره نخستین ،رشتههای سلولزی وجود دارند که در زمینهای از پروتئین و انواعی از پلی
تیغه میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است .در

ٔ
دیواره نخستین ،مانند قالبی ،پروتوپالست را در بر میگیرد؛ اما مانع رشد آن نمیشود؛ زیرا قابلیت
ساکاریدهای غیر رشتهای (خمیری شکل) قرار میگیرند.
ٔ
ٔ
گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازنده دیواره ،اندازه آن نیز افزایش مییابد.
** 1یکی از عملکردهای دیوارۀ یاختههای گیاهی ،جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا به درون یاخته است .اجزای تشکیل دهندۀ دیواره در یاختههای
33

ٔ
ٔ
گیاهی را پروتوپالست زنده تولید و ترشح میکند .گزینه « :»2تیغۀ میانی از پکتین ساخته شده است .پکتین نوعی پلیساکارید است .گزینه «:»3

مشاهدات میکروسکوپی نشان میدهند که کانالهای میانیاختهای از یاختهای به یاختهای دیگر کشیده شدهاند.پیوستگی کامل دیواره مانع از ایجاد چنین
ٔ

کانالهایی خواهد شد .در محل النها نیز دیوارۀ پسین دیده نمیشود .گزینه « :»4هرچند رشد یاخته بعد از تشکیل دیوارۀ پسین متوقف میشود ،اما
یاختههای دارای دیوارۀ نخستین قابلیت رشد دارند؛ زیرا این دیواره قابلیت رشد دارد و همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره،
اندازۀ آنها افزایش مییابد.

* 244گزینه « :»1دقت کنید که پالسمودسمها همان کانالهای میان یاختهای هستند؛ نه اینکه بگوییم پالسمودسمها در بخشی از دیواره که کانالهای
ٔ
گزینه «ٔ :»2
تیغه میانی بخشی از دیواره است که از پکتین ساخته شده است .اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده
میانیاختهای قرار دارند واقع شدهاند!
ٔ

ٔ

باشید ،به بزرگواری خودتان درستی این گزینه را تأیید خواهید فرمود .گزینه «:»3نگاهی به شکل کتاب درسی انداخته و نادرستی این گزینه را نیز به خاطر
ٔ
ٔ
دیواره پسین یاختههای گیاهی ،باعث استحکام و تراکم این دیواره میشود.
مبارکتان بسپارید .گزینه « :»4طرز قرار گیری رشتههای سلولزی (نه پروتئینی!) در
** 3گزینه « :»1کوتینی شده از جمله تغییرات دیوارۀ یاختههای گیاهی است که در کاهش از دست دادن آب نقش دارد .گزینه « :»2پکتین دیوارۀ
55
ٔ

ٔ

ٔ

یاختههای گیاهی با جذب آب متورم و ژلهای میشود .مانند ژله یا لعابی که از خیساندن دانه به در آب ایجاد میشود .گزینه « :»4لیگنین ساخته شده توسط
ٔ

پروتوپالست پس از افزوده شدن به دیوارۀ یاختههای گیاهی باعث استحکام آنها میشود .گزینه « :»3سیلیس افزوده شده به دیوارۀ یاختههای گیاهی باعث

438

زبری سطح برگ گیاه گندم میشود .دقت کنید که کوتین ،پکتین و لیگنین موادی آلی هستند و سیلیس معدنی است!

عماجیاه نومزآ همان  خساپ لصفف ات هتخای زا 6:لصف

* 466وقتی مقدار آب در محیط بیشتر از مقدار آن در یاخته باشد و یا به عبارتی فشار اسمزی درون یاخته بیشتر از محیط باشد ،آب وارد یاخته میشود
و به تدریج فشار اسمزی درون یاخته را کاهش خواهد داد .یاخته در این وضعیت در حالت تورژسانس یا تورم است .اگر به هر علتی فشار اسمزی درون
یاخته از محیط کمتر باشد ،آب از یاخته خارج میشود و به تدریج فشار اسمزی درون یاخته افزایش مییابد.

* 177بعضی یاختههای گیاهی کریچۀ درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته را اشغال میکند .وقتی آب در محیط بیشتر از مقدار آن در یاخته باشد،
کریچهها حجیم و پرآب و سبب میشوند که فاصلۀ پروتوپالست و دیوارۀ یاخته کاهش یافته و پروتوپالست به دیواره بچسبد و به آن فشار آورد .دیوارۀ

یاختههای گیاهی در برابر فشار تا حدی کشیده میشود ،اما پاره نمیشود .یاخته در این وضعیت در حالت تورژسانس یا تورم است .این حالت تورم
ٔ
یاخته بافت گیاهی ،سبب میشود که اندام غیرچوبی ،مانند برگ و گیاهان علفی استوار بماند .اگر آب کم باشد ،حجم کریچهها کاهش مییابد و
در
پروتوپالست جمع میشود و از دیواره فاصله میگیرد .این وضعیت پالسمولیز نام دارد .اگر پالسمولیز طوالنی مدت باشد ،پژمردگی حتی با آبیاری فراوان
نیز رفع نمیشود و گیاه به دنبال مرگ یاختههایش میمیرد.

** 2رنگ قرمز چغندر ،رنگ بنفش کلم و رنگ سرخ پرتقال ناشی از ذخیره شدن آنتوسیانین در کریچههاست .گلوتن بذر گیاه گندم نیز در کریچهها
88
ٔ
ذخیره میشود .رنگ نارنجی ریشه هویج ،رنگ زرد گلبرگها و رنگ قرمز گوجه فرنگی رسیده ناشی از وجود کاروتنوئیدها در رنگدیسههاست.
** 3شکل نشادیسه را نمایش میدهد .ذخایر این دیسه هنگام جوانهزنی و تولید گیاه جدید مورد استفاده قرار میگیرند.
99

*** 3فقط مورد د عبارت را به درستی تکمیل مینماید .عبارت«الف» :روپوست ریشه ،پوستک (ساخته شده از ترکیباتی لیپیدی مانند کوتین) ندارد.
110
ٔ
ٔ
عبارت«ب» :سامانه بافت پوششی در اندامهای مسن گیاه پیراپوست یا پریدرم (نه اپیدرم!) نامیده میشود.عبارت«ج» :دقت کنید که سامانه بافت پوششی یا
ً
معموال از یک الیه یاخته تشکیل شده است .پس بهکار بردن ٔ
واژه (الیههای یاختهای!) برای
به عبارتی بهتر روپوست (سامانه بافت پوششی در بخشهای جوان)
ً
آن معموال نادرست است.عبارت«د» :الیهای از ترکیبات لیپیدی (مانند کوتین) که توسط یاختههای سامانه بافت پوششی در اندامهای جوان گیاه (روپوست)
ساخته میشود ،به سطحی از این بافت که در مجاورت هوا قرار دارد ،ترشح میشود که پوستک نام دارد .پوستک نسبت به آب نفوذناپذیر است .به همین
علت یکی از کارهای روپوست ،کاهش تبخیر آب از اندامهای هوایی گیاه است.

*** 4عبارت«الف» :این سامانه سراسر اندام گیاه را میپوشاند و آن را در برابر عوامل بیماریزا و تخریبگر حفظ میکند و عملکردی شبیه پوست
111
ً
در جانوران دارد.عبارت«ب» :این سامانه در برگها ،ساقهها و ریشههای جوان ،روپوست نام دارد و معموال (نه همیشه!) از یک الیه یاخته تشکیل شده
است .عبارتهای «ج» و «د» :یکی از کارهای روپوست ،کاهش تبخیر آب از اندامهای گیاهی است ،اما دقت کنید که این سامانه در اندامهای مسن
گیاه ،پیراپوست (پریدرم) نامیده میشود .در واقع پیراپوست در اندامهای مسن ،جانشین روپوست میشود .دیوارۀ یاختههای این الیه میتواند دچار تغییر
کوتینی شدن یا چوبپنبهای شدن شوند .کوتین و چوبپنبه از ترکیبات لیپیدی هستند و در کاهش از دست دادن آب و جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا

به گیاه نقش دارند.

ٔ
ٔ
ٔ
**
سامانه بافت زمینهای در گیاهان آبزی از یاختههای نرم
 4112شکل ترسیمی از یاختههای نرم آکنهای در سامانه بافت زمینهای است.گزینه «:»1
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
دیواره
دیواره پسین ندارند .گزینه «:»3
فاصله فراوانی بین یاختههای آن وجود دارد .گزینه « :»2یاختههای نرم آکنهای،
آکنهای ساخته شده است که

نخستین یاختههای نرم آکنهای نازک و چوبی نشده است؛ بنابراین نسبت به آب نفوذناپذیر نیست (یا به عبارتی نفوذپذیر است!) .اما دقت کنید که پکتین،
ٔ
در ٔ
ٔ
دیواره این یاختهها ندارد .گزینه « :»4وقتی گیاه زخمی میشود ،یاختههای نرم آکنهای تقسیم
تیغه میانی این یاختهها وجود دارد و ربطی به نفوذپذیری
میشوند و آن را ترمیم میکنند.

ٔ
ٔ
ٔ
**
ٔ
دیواره آن چوبی نشده است .گزینه « :»2همیشه این گونه نیست .گزینه « :»3این مشخصات
 4113شکل بافت پارانشیم را نشان میدهد .گزینه «:»1

مربوط به کالنشیم است.

**

ٔ
ٔ
ٔ
دیواره عرضی ندارند .گزینه «:»2
 4114این شکلها به ترتیب مربوطاند به تراکئیدها ،یاختههای آبکش و عناصر آوندی .گزینه « :»1عناصر آوندی
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
دیواره عرضی دارند .گزینه « :»4تراکئیدها و
شیره پرورده را برعهده دارند .گزینه « :»3تراکئیدها همانند یاختههای آبکشی
یاختههای آبکشی ترابری

ٔ
دیواره پسین آنها چوبی شده است.
عناصر آوندی ،از انواع آوندهای چوبی هستند .آوندهای چوبی یاختههایی مردهاند و
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*** 3شکل یاختههای فیبر را نمایش میدهد که موارد «الف»« ،ب» و «ج» از ویژگیهای آن است.
115

*** 1فقط عبارت ج به درستی بیان شده است .بخشهای مختلف شکل به ترتیب عبارتاند از :بافت آوندی ،بافت زمینهای ،بافت پوششی ،سرالد
116
ٔ
دیواره نخستین نازک و چوبی نشده دارند.
نخستین نزدیک به نوک ریشه و کالهک .بافت آوند آبکشی ،میتواند دارای یاختههای نرم آکنهای باشد که
تارهای کشنده از تمایز یاختههای روپوستی پدید میآیند .یاختههای بافت پوششی در ریشه ،کوتین ترشح نمیکنند و فاقد پوستک هستند .دقت کنید که
ٔ
یاخته سرالدی فقط یک هسته درشت دارد! کالهک با ترشح ترکیب پلی ساکارید (نه لیپیدی!) به سطح خود ،باعث لزج شدن آن و نفوذ بهتر ریشه
هر
در خاک میشود.

ٔ
**
یاخته آبکشی و همراه ،یاختههای آبکش سیتوپالسم (میان یاخته) دارند.
 2117یاختهها به ترتیب عبارتند از :عناصر آوندی ،تراکئید،

*** 3موارد «ب»« ،ج» و «د» ،عبارت را به نادرستی تکمیل مینمایند .گیاه شماره  1و  2به ترتیب دو لپه و تک لپه هستند .عبارت«الف» :در برش
118
ٔ
ٔ
عرضی ساقه گیاه تک لپه ،مغز ساقه دیده نمیشود.عبارت«ب» :پراکنده و نامنظم بودن آرایش دستههای آوندی ،مربوط به ساقه گیاهان تک لپه است.
ٔ
ٔ
استوانه آوندی و روپوست را پر کرده است.عبارت«د» :مغز ریشه در برش عرضی
ریشه گیاه تک لپه ،پوست ،حدفاصل
عبارت«ج» :در برش عرضی
ٔ
ریشه گیاه دو لپه دیده نمیشود.

ٔ
جمله «ج» نادرست است چون سرالد نخستین در نزدیکی نوک ریشه قرار دارد نه در نوک ریشه!
*** 3فقط
119

*** 3عبارت «الف» :نادرست است چون تکلپهایها سرالد پسین ندارند .عبارت «ج» :نادرست است چون در پیراپوست کامبیوم چوب پنبهساز نیز
220
وجود دارد که نسبت به گازهای تنفسی (  O2و  ) CO2نفوذپذیرند.
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* 311دیواره یاختههای گیاهی عملکردهای متفاوتی دارد .حفظ شکل یاختهها ،استحکام یاختهها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه ،واپایش تبادل مواد بین
ٔ
دیواره یاختهای است.
یاختهها در گیاه (نه در بخشهای مختلف یک یاخته!) و جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا؛ از کارهای

** 4گزینه « :»1مشاهدات میکروسکوپ الکترونی نشان میدهد که کانالهای میانیاختهای از یاختهای به یاختهای دیگر کشیده شدهاند .به این
22
ٔ

ٔ

ٔ

کانالها پالسمودسم میگویند .گزینه « :»2پالسمودسمها در مناطقی از دیواره به نام الن به فراوانی وجود دارند .گزینه « :»3شکلگیری النها حاصل
ٔ
نازکماندن دیوارۀ یاختهای در برخی قسمتها است؛ پس ضخامت دیواره در ٔ
همه مناطق یکسان نیست .گزینه « :»4مواد مغذی و ترکیبات دیگر
میتوانند از راه پالسمودسمها از یاختهای به یاختهای دیگر بروند.

ٔ
سامانه بافت آوندی به این نکته دقت داشته باشید که با توجه به
** 4عین گزینههای « »2« ،»1و « »3را در کتاب درسی خواهید یافت .تنها در مورد
33
ٔ
ٔ
ٔ
رسوب لیگنین در دیواره آوندهای چوبی ،این بافت در استحکام بخشیدن به گیاه نیز نقش ایفا میکند .گزینه « :»4یکی از انواع بافتهای سامانه زمینهای،
ٔ
ٔ
سامانه بافت آوندی عالوه
دیواره نخستین نازک و چوبی نشده دارد .از طرفی دیگر میدانیم که در
بافت نرم آکنهای (پارانشیمی) است که یاختههایی با
بر آوندها ،یاختههای دیگری مانند یاختههای نرم آکنهای ( و فیبر) نیز وجود دارد.

***44
 3شکلها مربوط به برش عرضی ساقه ( )1و ریشه ( )2گیاه تک لپه است (پس گزینههای « »1و « »2نادرستاند!) گزینه «:»3یاختههای نرم
ٔ
ٔ
دیواره نخستین نازک و چوبی نشده ،اما گیاه تک لپه ،فاقد مغز ساقه است .گزینه «:»4یاختههای نرم آکنهای موجود در بافت آوندی و مغز
آکنهای دارای
ٔ
ریشه موجود در استوانه آوندی گیاهان تک لپه دارای دیواره نخستین نازک و چوبی نشدهاند.
ٔ

***55
 1بعضی یاختههای اپیدرمی اندام هوایی به یاختههای ترشحی که کروی شکل هستند تمایز مییابند .یاختههای اپیدرمی برگ کلروپالست ندارند و
ً
میتوانند در یک الیه (اغلب) و یا چند الیه (ندرتا) قرار گیرند.
ٔ
روزنه هوایی کلروپالست و سبزینه دارند و در عین حال کوتین ترشح میکنند و سطح آنها آغشته به این ماده است.
یاختههای نگهبان
کرکها که از تمایز یاختههای اپیدرمی اندام هوایی به وجود میآیند مانعی برای خروج بخار آب ایجاد میکنند.
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روشهای دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان

گیاهان حشرهخوار
گیاهان حشرهخوار همانند سایر گیاهان فتوسنتزکننده محسوب میشود اما به دلیل زندگی در مناطق فقیر از نظر مواد معدنی (نیتروژن) و مجبورند نيتروژن مورد نياز
خود را از راههای دیگر تأمین نمایند.
توانایی استفاده مستقیم از پروتئینهای جانوری در تعدادی از گیاهان دیده میشود .این گیاهان با سازگاریهای خاص خود ،توانایی به دام انداختن حشرات و سایر
جانوران بسیار کوچک را دارند و با هضم موجودات به دام افتاده ،ترکیبات آلی و مواد معدنی مانند ترکیبات نیتروژندار ،پتاسیم و فسفات خود را تأمین میکنند.

نام گیاه گوشت خوار
ساختار برگ
نحوه به دام افتادن حشرات توسط گیاه
سایر ویژگیها

گیاه توبرهواش
برگها به صورت بخش کوزهمانند در آمده است.
ٔ
دهانه بخش
هنگامی که حشرات آبزی یا جانداران کوچک به
کوزهمانند نزدیک میشوند ،به سرعت به داخل کشیده میشوند.
در تاالبهای شمال کشور ما دیده میشود.

ﺗﻮﺑﺮهواش

گیاهان انگل
گیاهان انگل همه یا بخشی از آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان میزبان میگیرند .در واقع گیاهان میزبان توانایی فتوسنتز و قابلیت تبدیل مواد معدنی به
مواد آلی را دارند (گیاه میزبان اتوتروف میباشد) .از گیاهان انگل میتوان به گیاه سس و گل جالیز اشاره کرد .در مورد گیاه سس بدانید که به درون دستههای آوندی
گیاه میزبان نفوذ کرده و مواد مورد نیاز را جذب میکند .این گیاه ریشه ندارد و دارای ساقههایی به رنگ نارنجی یا زرد میباشد .گیاه سس به دور گیاه فتوسنتزکننده
(گیاه میزبان) میپیچد و بخشهای مکنده را به وجود میآورد.
ٔ
ریشه گیاهان جالیزی مانند گوجهفرنگی ،خیار ،کدو و هندوانه میفرستد
در مورد گل جالیز هم بدانید که همانندگیاه سس اندام مکندهای ایجاد میکند و آن را به درون
تا مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت کند .فقط به یاد داشته باشید گل جالیز انگلی بوده ولی گیاه جالیزی انگل نیست زیرا قابلیت فتوسنتز دارد .هم گیاه سس و
هم گیاه گل جالیز نهاندانه میباشند.

ﮔﯿﺎه ﺳﺲ

ﮔﯿﺎه ﮔﻞ ﺟﺎﻟﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ٔ
ﺑﻮﺗﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
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انتقال از خاک به برگ

همانطور که میدانید ،مواد معدنی برای آنکه بتوانند در داخل گیاهان انتقال پیدا کنند ،باید به صورت

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آبﻫﻮای ﺑﯿﺮون =-۱۰۰

محلول در آب درآیند .آب و مواد مورد نیاز گیاهان که از خاک اطراف ریشهها جذب میشود ،در مسیرهایی
ٔ
عمده آب جذب
به ساقه و برگ انتقال مییابد .بخش زیادی از آب ،در سطح گیاه جذب میگردد اما بخش

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آبﻓﻀﺎی ﺑﺮگ =-۷

شده به صورت بخار آب از سطح برگ خارج میشود.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آبﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺑﺮگ= -۱

این خروج بخار آب از سطح اندامهای هوایی گیاه به صورت بخار ،تعرق نام دارد .اگر بخواهیم جابهجایی

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آبآوﻧﺪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎﻗﻪ = -۰٫۸

مواد در گیاهان را در دو مسیر بررسی کنیم ،باید گفت که مسیر اول ،مسیر کوتاهی است که آب و مواد
در سطح یاخته و یا چند یاخته در حال جابهجا شدن هستند و مسیر دوم ،مسیرهای بلندی است که

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آبآوﻧﺪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ رﯾﺸﻪ = -۰٫۶

جابهجایی مواد در این مسیرها حتی تا بیش از  100متر در گیاهان نیز انجام میشود.

ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آبﺧﺎک = -۰٫۳

▪پتانسیل آب خالص ،صفر میباشد و در اثر مادهای که در آن حل میشود ،میزان پتانسیل آب کاهش مییابد؛ پس میتوان نتیجه گرفت غلظت مواد محلول در
آب بر پتانسیل آن مؤثر است .توجه کنید که پتانسیل آبی که دارای مواد حل شده است ،به صورت عدد منفی میباشد و هر چقدر این عدد منفیتر باشد ،پتانسیل
آب محیط کمتر شده و تمایل به جذب و مکش آب بیشتر میشود.
▪آب خالص دارای بیشترین غلظت آب است .یعنی وقتی به آب خالص هیچ ماده حل شوندهای اضافه نکنیم ،این آب دارای باالترین غلظت است اما زمانی به آب
1
ماده حل شوندهای اضافه شود ،از غلظت آب کاسته میشود؛ پس با حل شدن ٔ
∝ Ï¼±d¶ SÊ±ü
ماده حل شونده در آب از پتانسیل آب کاسته میشود.
JA ®ÃvºITQ



جابهجایی مواد در مسیر کوتاه
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب

انتقال مواد در سطح یاختهای

مواد در سطح یاخته به روش انتقال فعال و غیرفعال جابهجا میگردند اما برای انتقال آب در عرض غشاء و
ٔ
کریچه بعضی یاختههای گیاهی ،پروتئینهایی وجود دارند که این پروتئینها
همچنین انتقال مواد در غشای

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

ﻏﺸﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪ

ٔ
دهنده آن بار الکتریکی مثبت
سرعت جریان آب را افزایش میدهند( .کانالهای آب که پروتئینهای تشکیل
دارند).
انتقال مواد در عرض ریشه
ٔ
انتقال آب و مواد محلول معدنی در عرض ریشه یعنی بخش روپوست ،پوست و استوانه مرکزی که به سه روش انجام میگیرد:

 1انتقال از عرض غشاء
 2انتقال سیمپالستی (پروتوپالستی)
 3انتقال آپوپالستی (غیرپروتوپالستی)
 )1انتقال از عرض غشاء :انتقال عرض غشاء از روشهای جابهجایی مواد از مسیر کوتاه است که شامل
ٔ
دیواره نازکی
جابهجایی مواد از عرض غشاء یاخته میباشند و یاختههایی که در مسیر عرض غشاء قرار دارند،
دارند که این دیواره نسبت به آب نفوذپذیر بوده و حرکت آب از آن به سهولت انجام میگیرد.
ٔ
مجموعه هسته ،سیتوپالسم و غشاء پالسمایی میباشد
 )2انتقال سیمپالستی :توجه کنید که پروتوپالست شامل
و سیمپالست به معنای پروتوپالست همراه با پالسمودسمها میباشد .توجه کنید که انتقال سیمپالستی مسیر

ﻣﺴﯿﺮ آﭘﻮﭘﻼﺳﺘﯽ

ٔ
دﯾﻮاره ﯾﺎﺧﺘﻪای

ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻤﭙﻼﺳﺘﯽ
ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺮض ﻏﺸﺎﯾﯽ
ﻏﺸﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﺳﻢ

اصلی عبور آب و مواد محلول در مسیر کوتاه به حساب میآید.
ٔ
ٔ
(شیره خام) از پروتوپالست یک یاخته به یاخته مجاور و از طریق پالسمودسمها انجام میگیرد.
در انتقال سیمپالستی حرکت مواد
ٔ
 )3مسیر آپوپالستی :مسیر دیگری که مواد محلول از فضاهای بین یاختهای و دیواره یاختهای حرکت میکنند (مسیر فرعی و کوتاه آب و مواد محلول) را مسیر
آپوپالستی مینامند.
ٔ
درونپوست شامل استوانههای ظریفی از یاختههای به هم چسبیده میباشد که در برابر آب و مواد محلول ایجاد سد میکند .همچنین در دیواره جانبی درون پوست
یاختههای گیاهی ،نواری از جنس چوبپنبه یا سوبرین (نوعی لیپید که در مقابل آب و مواد محلول نفوذناپذیر است) وجود دارد که به آن نوار کاسپاری میگویند.
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ً
ٔ
وظیفه یاختههای درون پوست ،انتقال و وارد کردن مواد به گیاه و کنترل ورود مواد میباشد .یاختههای درونپوست یاختههای کامال به هم چسبیدهاند و برای عبور آب
ّ
و مواد محلول ،سدی ایجاد میکنند .این یاختهها در دیوارههای جانبی خود دارای چوبپنبه (سوبرین) میباشند.
روﭘﻮﺳﺖ

ﺣﺮﮐﺖ ٔ
ﺷﯿﺮه ﺧﺎم ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
درون ﭘﻮﺳﺖ
ﻧﻮار ﮐﺎﺳﭙﺎری
آوﻧﺪ ﭼﻮﺑﯽ
ﭘﻮﺳﺖ
آوﻧﺪ آﺑﮑﺸﯽ

ﻣﺴﯿﺮ ﻋﺮض ﻏﺸﺎﯾﯽ

ٔ
ﻻﯾﻪ رﯾﺸﻪزا
ﻏﺸﺎی ﯾﺎﺧﺘﻪ
ﭘﻼﺳﻤﻮدﺳﻢ

آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺣﻞ ﺷﺪه
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﻤﭙﻼﺳﺘﯽ
ﺗﺎر ﮐﺸﻨﺪه

ٔ
دﯾﻮاره ﯾﺎﺧﺘﻪای

ﻣﺴﯿﺮ آﭘﻮﭘﻼﺳﺘﯽ

در انتقال مواد از عرض غشاء که از تارهای کشنده آغاز میگردد ،حرکت آب و مواد محلول از تار کشنده تا درون پوست ادامه مییابد .در درون پوست (آندودرم) انتقال
آب و مواد محلول تبدیل به مسیر سیمپالستی میشود .پس از عبور آب و مواد محلول از درون پوست (آندودرم) به استوانه آوندی هر سه مسیر امکانپذیر میشود.
1ـ الیههای ریشه روپوست :شامل یاختههای روپوستی ویاختههای تار کشنده میباشد .توجه کنید که تار کشنده یاختههای تمایز یافتهای از روپوست ریشه
ٔ
کریچه بزرگ که بیشترین میزان حجم یاخته را اشغال میکند،
میباشند و سبب میشوند که سطح جذب ریشه باال رود .در یاختههای تار کشنده به دلیل وجود یک
میزان جذب آب باال میرود.
ٔ
ٔ
2ـ الیههای ریشه پوست :یاختههای زنده بخش عمده پوست را تشکیل میدهند .الیهای که در زیر روپوست قرار دارد ،پوست میباشد که داخلیترین الیه آن خود
ً
ٔ
استوانه ظریف از یاختههای کامال بهم چسبده تشکیل شده است و این یاختهها در مقابل آب و مواد محلول سدی را به وجود میآورند.
از

نوار کاسپاری :یاختههای درون پوست ریشه یک ٔ
الیه مومی از جنس سوبرین (چوبپنبه) در چهار وجه خود دارند که به آن نوار کاسپاری میگویند.
سوبرین نوعی ٔ
ماده لیپیدی میباشد و به دلیل وجود سوبرین ،حرکت مواد در درون پوست از مسیر آپوپالستی و مسیر عرض غشاء ادامه نمییابد.

3ـ الیههای ریشه استوانه آوندی :در هنگامی که مواد به آوندهای چوبی منتقل میشوند و برای جابهجایی در مسیرهای طوالنی آماده میشوند ،فرآیندی به نام
بارگیری چوبی رخ میدهد.
در این قسمت با اصطالحی جدید به نام یاختههای معبر باید آشنا شویم.
ٔ
ٔ
ریشه برخی از گیاهان (تک لپهای) ،نوار کاسپاری عالوه بر دیوارههای جانبی درون پوست ،دیواره پشتی را نیز
در
میپوشاند یعنی به جای  4سطحی که توسط چوبپنبه پوشیده میشد ،یک سطح اضافهتر نیز سوبرینی میشود و
ٔ
دیواره پشتی آندودرم نیز توسط چوبپنبه پوشانده میشود ( 5سطح سوبرینی در این حالت پوشانده شده است) که
در برش عرضی زیر میکروسکوپ نوری این آندودرمها ظاهر نعلی یا  Uشکل دارند.
نوع انتقال مواد در عرض ریشه
حرکت آب و مواد محلول از
تار کشنده تا آندودرم در همه

انتقال عرض غشایـی
در این نوع انتقال دیده میشود.

انتقال سیمپالستی
در این نوع انتقال دیده میشود.

ٔ
رﯾﺸﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺎه.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی درون ﭘﻮﺳﺖ در اﯾﻦ رﯾﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻌﻠﯽ ﺷﮑﻞ ) (Uدﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

انتقال آپوپالستی
در این نوع انتقال دیده میشود.

یاختهها
حرکت آب و مواد محلول در
یاختههای آندودرمـی
حرکت آب و مواد محلول از
ٔ
یاختههای استوانه آوندی تا

توسط این نوع انتقال صورت نمیگیرد.

در این نوع انتقال دیده میشود.

تنها در این نوع انتقال دیده میشود.

در این نوع انتقال دیده میشود.

توسط این نوع انتقال صورت نمیگیرد.

در این نوع انتقال دیده میشود.

آوند چوبـی
حرکت آب و مواد محلول از تار
ٔ
کشنده تا آوند چوبـی در همه

در این نوع انتقال دیده میشود.

در این نوع انتقال دیده میشود.

در این نوع انتقال دیده میشود.

یاختهها
عامل مؤثر در انتقال مواد

نیروی همچسبی

اختالف فشار اسمزی

نیروی همچسبی
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انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند

عامل اصلی حرکت آب و مواد محلول در آب در یک گیاه ،قدرت و توانایی آب میباشد که به آن پتانسیل آب میگوییم .پس حرکت مواد از ٔ
الیه

ﺟﯿﻮه

ریشهزا به سمت برگها به دلیل جابهجایی و حرکت مواد از پتانسیل بیشتر به پتانسیل کمتر آب انجام میگیرد.
اما باید بدانید که فشار ریشهای که توسط تعرق ایجاد میشود سبب ایجاد جریان تودهای میگردد و باعث میشود پتانسیل آب آوندهای چوبی
را همواره از پتانسیل آب برگها باالتر نگه میدارد.
فشار ریشهای
ٔ
ٔ
یاختههای ٔ
زنده الیه ریشهزای (دایره محیطیه) استوانه مرکزی با انتقال فعال (با صرف
انرژی و برخالف شیب غلظت) از جای کمتراکم ،یونهای معدنی را از درون خود به درون
آوندهای چوبی منتقل میکند که این عمل سبب میشود فشار اسمزی افزایش یابد و
پتانسیل آب کاهش پیدا کند.
فشار ریشهای نتیجه فعالیت الیه ریشهزا (دایره محیطیه) میباشد که منجر به افزایش
صعود بیشتر ٔ
شیره خام به قسمتهای باالیی گیاه مانند برگها میشود.

ﺑﺮگ

روزﻧﻪ

آب ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف
ﺑﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد
آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر وارد
ﻓﻀﺎی ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪای ﻣﯽﺷﻮد

ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی
ﻣﯿﺎﻧﺒﺮگ

ﻣﮑﺶ ﺗﻌﺮﻗﯽ آب را از رﮔﺒﺮگﻫﺎ
ﺑﻪ ﻓﻀﺎی درون ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ
ﻣﯽﮐﺸﺪ

رﮔﺒﺮگ
ﺳﺎﻗﻪ

ﻣﮑﺶ ﺗﻌﺮﻗﯽ ﺳﺘﻮن آب را
از آوﻧﺪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮگ ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﻣﮑﺶ ﺗﻌﺮﻗﯽ آب را
از آوﻧﺪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ رﯾﺸﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻗﻪ ﻣﯽﮐﺸﺪ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آب ﺳﺘﻮﻧﯽ را از
رﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ
ٔ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ آوﻧﺪی
آب ﺑﻪ درون
وارد ﻣﯽﺷﻮد

آوﻧﺪ
ﭼﻮﺑﯽ

رﯾﺸﻪ

آوﻧﺪ
ﭼﻮﺑﯽ

ﺗﺎر ﮐﺸﻨﺪه

تعرق
به خروج آب از سطح یاختههای هوایی گیاهان به صورت بخار ،تعرق گفته میشود .در نتیجه میزان آب در گیاه کاهش پیدا میکند فشار اسمزی افزایش پیدا میکند.
تعرق سبب ایجاد یک نیروی کششی در آوند چوبی میگردد و باعث میشود ستون آب به سمت باال کشیده شود .در هنگامی که هوا گرم است ،حتی تعرق سبب
کاهش قطر تنه یک درخت یا گیاه میشود! با اینکه این کاهش قطر ،اندک میباشد اما اگر میزان استحکام دیوارههای آوندهای چوبی کافی نباشد ،گیاه به راحتی
در اثر مکش تعرق ،له میشود.
همچسبـی
شامل پیوستگی ناشی از مولکولهای آب با یکدیگر است.
دگرچسبـی
ٔ
ٔ
چسبندگی بین دیواره آوند چوبی و آب که سبب پیوستگی بیشتر آب( ،غلبه بر نیروی جاذبه زمین) و همچنین کمک به صعود شیره خام میشود را دگرچسبی میگویند.



تعرق در گیاهان از چه بخشهایی انجام میشوند؟

ٔ
وسیله روزنههای هوایی ،پوستک و عدسک صورت میگیرد .روزنههای هوایی منافذ بین یاختههای
تعرق میتواند از یاختههای سطحی گیاهان انجام شود که بیشتر به
ٔ
نگهبان میباشند و این روزنهها در سطح برگهای تمام گیاهان وجود دارند .پوستکی که به وسیله یاختههای روپوست به وجود میآید ،تا حدودی مانع تعرق میشود.

ٔ
ساقه گیاهان مسن وجود دارند.
همچنین عدسکها با دارابودن فضای بین یاختهای ،باعث تبادل گازها میشوند که در سطح

سازوکار باز شدن روزنههای هوایـی:
ٔ
قبل از این که با فرآیند باز و بسته شدن روزنههای هوایی آشنا شویم ،ابتدا باید بدانید که یاختههای نگهبان روزنه هوایی یاختههای
تمایزیافته روپوستی هستند که همواره بهصورت جفت قرار دارند و بین این دو یاخته فضایی به وجود آمده است که به آن منفذ روزنه
میگویند.
ٔ
وقتی الزم است که روزنهها باز باشند بهطور مثال با تحریک به وسیله نور ،یونهای پتاسیم ،کلر و ساکارز (دیساکاریدی از نوع قند
نیشکر که ترکیب گلوکز و فروکتوز است) از یاختههای روپوستی کناری به یاختههای نگهبان روزنه با فرآیند انتقال فعال و با صرف
ٔ
وسیله پروتئینهای غشاء وارد میشوند .سپس فشار اسمزی یاختههای نگهبان روزنه باال میرود و به جذب آب
انرژی ( )ATPو به
از یاختههای اپیدرمی مجاور میپردازند.
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Cl −
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ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی
روﭘﻮﺳﺖ

روزﻧﻪ

Cl −

K+

ﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎی
ﻧﮕﻬﺒﺎن روزﻧﻪ



بانکـ تست آموزشی

فصل :7جذب و انتقال مواد در گیاهان



گفتار1

1.1چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟
الف) گیاهان کربن دیاکسید را پس از ترکیب شدن با آب ،بهصورت بیکربنات جذب میکنند.
ب) گیاهان مواد مغذی مورد نیاز خود مانند کربن را از طریق ریشهها جذب میکنند.
ٔ
ج) بیشتر گیاهان ،بخشی از مواد مورد نیاز خود را به وسیله فتوسنتز تولید میکنند.
د) کربن دیاکسید اساس ٔ
ماده آلی است که گیاهان آن را از هوا جذب میکنند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
ٔ
2.2جمله  ...........جمله  ...........است.
ٔ
الف) همه مواد آلی در ساختار مولکولی خود کربن دارند.
ٔ
ب) گیاهان همه روزنههای خود کربن دیاکسید را وارد فضای بین یاختهای میکنند.
ج) تمام کربن دیاکسید محلول در آب با آب ترکیب و بیکربنات تولید میکند که میتواند توسط ریشه یا برگ جذب شود.
د) مهمترین مواد معدنی مورد نیاز اغلب گیاهان  CO2و  H2Oاست.

		
« )1الف» و ـ «ج» درست
		
« )3ب» همانند ـ «الف» درست

« )2ب» برخالف ـ «د» نادرست
« )4د» برخالف ـ «ج» نادرست

3.3نمیتوان گفت گیاخاک یا هوموس ...................

 )1در عدم نگهداری و شستوشوی یونهای مثبت مفید در خاک نقش مهمی برعهده دارد.
 )2بهطور عمده از بقایای جانداران ،به ویژه اجزای در حال تجزیه آنها تشکیل شده است.
 )3بخش آلی خاک است که باعث نرمی بافت آن و نفوذ راحت ریشه در خاک میشود.
 )4در هوازدگی شیمیایی سنگها و تشکیل ذرات غیر آلی خاک نقش دارد.
4.4نمیتوان گفت ...........
ٔ
 )1اسیدهای تولید شده توسط ریشه گیاهان برخالف یخ زدن آب و هوازدگی شیمیایی ،در تولید ذرات آلی خاک نقش دارند.

 )2ذرات بسیار کوچک رس در بافت خاک مانعی برای نفوذ ریشه در خاک ایجاد میکنند.
 )3خاکهایی که ذرات شن و ماسه فراوان دارند ظرفیت کمی در حفظ آب در خود دارند.
 )4مواد اسیدی حاصل از بعضی از اجزای گیاخاک مانع شست و شوی یونهای مثبت خاک میشود.
5.5چند مورد از عبارت زیر به نادرستی بیان شده است؟
الف) بسیاری از باکتریهای موجود در خاک ،بیشتر ترکیبات نیتروژندارد مورد استفاده گیاهان را تولید میکنند.
ٔ
کننده نیتروژن ،با تبدیل نیتروژن به آمونیوم و نیترات ،به رشد و نمو گیاه کمک میکنند.
ب) باکتریهای تثبیت
ٔ
ج) بسیاری از گیاهان برای افزایش جذب فسفات از خاک ،شبکه گستردهای از ریشهها و تارهای کشنده دارند.

د) باکتریهای آمونیا کساز موجود در خاک ،نیتروژن مواد معدنی را در دسترس گیاهان مختلف قرار میدهند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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ٔ
ٔ
کننده نیتروژن چند ویژگی زیر را دارند؟
6.6همه باکتریهای تثبیت
الف) داشتن آنزیمهای الزم برای تولید آمونیوم از مواد آلی خاک
ب) تنها در خاک به صورت آزاد زندگی میکنند.
ج) در اختیار گیاهان قرار دادن نیتروژن تثبیت شده در خود در زمان حیات و پس از مرگ را در اختیار گیاه قرار میدهند.
د) توانایی تبدیل نیتروژن معدنی به آلی

4 )1

2 )3

3 )2

1 )4

7.7چند مورد از عبارات زیر به نادرستی بیان شده است؟
الف) نیتروژن تثبیت شده توسط باکتریها ،فقط پس از مرگ آنها برای گیاهان قابل دسترس خواهد بود.
ب) بیشتر نیتروژن مورد استفاده در گیاهان ،توسط باکتریهای نیترات ساز از نیترژون ّ
جو فراهم شده است.
ج) اتصال محکم فسفات به بسیاری از ترکیبات معدنی ،جذب این یون را برای گیاهان دشوار کرده است.
د) هرچند فسفات در اغلب خا کها فراوان است ،اما در موارد معدودی برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

8.8نمیتوان گفت بخشی از .................

 )1نیتروژن مورد استفاده در گیاهان بهصورت یون آمونیوم و یا نیترات جذب نمیشود.
 )2نیتروژن تثبیت شده در خاک حاصل عملکرد زیستی باکتریها نیست.
ٔ
کننده نیتروژن ،بهصورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی میکنند.
 )3عوامل تثبیت
 )4گاز هیدروژن مورد استفاده در گیاهان در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل میشود.
9.9در خصوص جذب فسفر از خاک توسط گیاهان کدام جملهها نادرست هستند؟
الف) به دلیل فراوان بودن فسفات در خاک ،این یون اغلب برای گیاهان قابل دسترس است.
ٔ
ب) اکثر گیاهان برای جذب فسفات از خاک شبکه گستردهای از ریشهها را ایجاد کردهاند.
ج) در بیشتر کودهای شیمیایی عنصر فسفر که برای رشد گیاه ضروری است وجود دارد.
د) محکم بودن اتصال فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک تا حدود زیادی آن را از دسترس گیاه خارج میسازد.

« )1الف» ـ «د»

« )2ب» ـ «ج»

1010چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل مینماید؟

« )3الف» ـ «ب»

« )4ج» ـ «د»

« میتوان گفت  .................به همین دلیل » .................

الف) عناصر موجود در کودهای شیمیایی به راحتی جذب گیاهان میشوند ـ به سرعت کمبود مواد مغذی را جبران میکنند.
ب) فسفات به بعضی از ترکیبات آلی بهطور محکمی متصل میشود ـ اغلب برای گیاهان غیر قابل دسترس است.
ج) مقدار نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در اغلب خا کها محدود است ـ در برخی کودها این عناصر وجود دارند.
د) ورود مواد موجود در کودها به آب ،باعث رشد سریع باکتری و جلبکها میشود ـ مرگ جانوران آبزی افزایش مییابد.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 1111کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 )1اصالح خاک ،همواره به منظور قابل کشت نمودن خاکهایی انجام میگیرد که دچار کمبود برخی مواد مغذی هستند.
 )2هرچند استفاده از کودهای زیستی (بیولوژیکی) پر هزینه است ،اما این نوع کود معایب کودهای آلی و شیمیایی را ندارند.
ٔ )3
همه انواع خاکهای نیازمند اصالح را میتوان با افزودن کودهای آلی ،شیمیایی و یا زیستی برای گیاهان قابل کشت نمود.
 )4هرچند کودهای شیمیایی به سرعت کمبود مواد مغذی را جبران میکنند ،اما مصرف زیاد آنها میتواند به خاک آسیب برساند.
1212کودهای شیمیایی  ...........کودهای بیولوژیک ...........

ً
 )1همانند ـ معموال همراه کودهای آلی به خاک افزوده میشوند.
 )2برخالف ـ در خود میکروارگانیسمهای مفید برای خاک را ندارند.
 )3و ـ در صورت مصرف بیش از حد شرایطی مرگ و میر جانوران آبزی را فراهم میکنند.
ٔ
استفاده بسیار سادهتری دارند.
 )4همانند کودهای آلی و برخالف ـ کم هزینهتر و روش
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1313چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟
الف) با وجود اینکه ّ
جو زمین دارای  78درصد نیتروژن است ،گیاهان نمیتوانند شکل مولکولی آن را جذب کنند.
ٔ
کننده نیتروژن موجود در گیاهان به باکتریها در جریان است.
ب) امروزه تالشهای زیادی برای انتقال ژنهای تثبیت
ّ
ج) باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و آمونیا کساز ،با تبدیل نیتروژن جو امکان استفاده گیاهان از آن را فراهم میآورند.
د) باکتریهای نیتراتساز بهطور معمول شکل غیرقابل جذب نیتروژن برای گیاهان را به نیترات قابل جذب تبدیل میکنند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1414بهطور معمول .................

ٔ
استفاده بیش از حد از آنها به گیاهان آسیب کمتری میزند.
 )1کودهای آلی مواد معدنی را به آهستگی آزاد میکنند ،به همین دلیل
 )2کودهای شیمیایی با شسته شدن توسط بارشها و با ورود به آب ،حیات باکتریها ،جلبکها و گیاهان آبزی را به خطر میاندازند.
 )3کودهای زیستی بسیار ساده و کم هزینه هستند و بسیاری از مواد معدنی مورد استفاده گیاهان را در خاک افزایش میدهند.
 )4کودهای آلی به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند ،اما احتمال آلودگی به عوامل بیماریزا از جمله معایب آنها است.

ٔ
ٔ
1515جمله  ...........جمله  ...........است.
الف) رنگ گل گیاه ادریسی در خاک اسیدی و خنثی آبی و در خاک قلیایی صورتی است.
ب) گیاه گل ادریسی میتواند آرسنیک ّ
سمی را در خود جمع کند.
ج) علت تغییر رنگ گلبرگهای گلهای گیاه ادریسی تغییر غلظت آلومینوم در گیاه است.
د) سرخسها میتوانند غلظتهای زیادی از آرسنیکها در خود به صورت ایمن نگه دارند.

		
« )1الف» همانند «ج» نادرست

« )2ب» برخالف «د» درست

		
« )3ج» همانند «ب» نادرست

« )4د» برخالف «الف» درست

1616چند مورد از عبارات زیر به نادرستی بیان شده است؟
ٔ
استفاده بیش از حد از کودهای آلی برخالف کودهای شیمیایی به گیاهان آسیبی نخواهد رساند.
الف)
ب) کودهای زیستی همواره به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده میشوند و معایب آنها را ندارند.
ج) کودهای زیستی برخالف کودهای شیمیایی و همانند کودهای آلی مواد معدنی خاک را افزایش نمیدهند.
د) ورود کودهای شیمیایی به آب ،با ممانعت از نفوذ نور و اکسیژن کافی باعث مرگ و میر گیاهان آبزی نمیشود.

1 )1

2 )2

		
1717چند مورد عبارت روبهرو را به نادرستی تکمیل مینماید؟
ٔ
کننده نیتروژن ـ آلی را تولید
الف) تثبیت
ٔ
ج) تثبیت کننده نیتروژن ـ قابل جذب برای گیاهان را تولید

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

«باکتریهای  .................ماده  .................نمیکنند».
ب) آمونیا کساز ـ آلی را تبدیل
د) نیتراتساز ـ قابل جذب برای گیاهان را تبدیل

3 )3

4 )4

1818چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل مینماید؟
«افزایش باکتریهای  .................کاهش باکتریهای  ،.................میتواند فراوانی نوعی ٔ
ماده قابل جذب برای گیاهان را  .................دهد».
ٔ
ب) آمونیا کساز ،همانند ـ نیتراتساز ـ افزایش
کننده نیتروژن ـ کاهش
الف) نیتراتساز ،همانند ـ تثبیت
ٔ
د) آمونیا کساز ،برخالف ـ نیتراتساز ـ کاهش
ج) نیتراتساز ،برخالف ـ تثبیت کننده نیتروژن ـ افزایش

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4



گفتار2

ٔ
درباره میکوریزا میتوان گفت ...........
1919

ٔ
کننده نیتروژن تنها روابط همزیستی را با گیاهان فراهم میکنند.
 )1به همراه باکتریهای تثبیت
ٔ
ٔ )2
رابطه همیاری با انواعی از قار چها آن را ایجاد میکنند.
ریشه اکثر بازدانگان و نهاندانگان در
 )3غالف قارچ ریشه نمیتواند رشتههای پیکر قارچ را به درون ریشه نفوذ دهد.
 )4گیاه مواد آلی و معدنی به خصوص فسفات را در اختیار قارچ و قارچ آب را در اختیار گیاه قرار میدهد.
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زیستشناسی دهم
2020کدام گزینه عبارتی دارای ایراد علمی است؟

 )1میکوریزا ساختاری را فراهم میکند که سطح جذب آب و مواد معدنی برای گیاه افزایش یابد.
 )2برخی گیاهان برای به دست آوردن نیتروژن بیشتر با انواعی از باکتریها همزیستی دارند.
 )3در هر صورت گیاهی که با کمک قارچ ریشهای زندگی میکند نسبت به گیاه بدون آن رشد بیشتری دارد.
 )4ریزوبیومها در گرهکهای ٔ
ریشه نخود به تثبیت  Nبرای گیاه میپردازند.
2

ٔ
2121چند جمله زیر درست هستند؟

الف) به دلیل شباهت برگ نخود به پروانه نام ٔ
تیره گیاهی آن پروانهواران است.
ب) با برداشت بخشهای هوایی یونجه گرهکهای آنها در خاک باقی میماند و گیاخاک غنی از نیتروژن میشود.
ٔ
ج) در ٔ
تیره پروانهواران شش گونه گیاهی وجود دارد.
د) سیانوباکتریها آنزیمهای الزم برای تثبیت  N2و  CO2را در سیتوپالسم خود دارند.

 )1صفر

2 )3

1 )2

3 )4

2222چند مورد از عبارات زیر به نادرستی بیان شده است؟
الف) یکی از معمولترین سازگاریهای گیاهان ،همزیستی ریشه با انواعی از قارچهایی است که قارچ ـ ریشهای نام دارند.
ٔ
ب) حدود  90درصد گیاهان با انواعی از قارچها نوعی از رابطه همزیستی دارند که در آن هر دو طرف سود میبرند.
ج) در قارچ ـ ریشهای ،قارچ مواد آلی را از گیاه میگیرد و برای گیاه ،عناصر معدنی مانند فسفات را فراهم میکند.
د) در وضعیت برابر محیطی ،گیاهان دارای قارچریشهای مواد آلی بیشتری دریافت کرده و رشد بهتری دارند.

1 )1

2 )2

2323چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل مینماید؟

3 )3

4 )4

«در قارچریشهای ................. ،فراهم میکند که » .................

الف) قارچ ،موادی را برای گیاه ـ ریزوبیومها آنها را در اختیار گیاه شبدر قرار میدهند.
ب) گیاه ،موادی را برای قارچ ـ سیانوباکتریها قادر به ساخت آنها هستند.
ج) قارچ ،موادی را برای گیاه ـ در اغلب کودهای شیمیایی دارند.
د) گیاه ،موادی را برای قارچ ـ آزوال و گونرا آنها را در اختیارباکتریها قرار میدهند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
«در همه انواع قارچ ـ ریشهای ،قارچها که » .................

2424چند مورد عبارت روبهرو را به نادرستی تکمیل میکند؟
ٔ
الف) درون ریشه گیاه زندگی میکنند ،بخش اعظم فسفات مورد نیاز گیاه را فراهم میآورند.
ٔ
ب) بهصورت غالفی در سطح ریشه گیاه زندگی میکنند ،مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت میکنند.
ج) بهصورت غالفی در سطح ریشه گیاه زندگی میکنند ،با سطح بیشتری از خاک در تماس هستند.
د) درون ریشه گیاه زندگی میکنند ،بر محتویات موجود در آوندهای چوبی ،تاثیر گذارند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
2525کدام ،جمله روبهرو را به درستی تکمیل میکند؟ «آزوال  ...........گونرا ». ...........
ٔ
کننده نیتروژن همزیستی دارد.
الف) برخالف ـ با گونههای تثبیت
ب) همانند ـ در ازای دریافت آمونیوم از سیانوباکتری مواد آلی را در اختیار آن قرار میدهد.
ج) برخالف ـ برگهای کوچکی دارد.
د) همانند ـ در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی میکند.

1 )1
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2 )2

3 )3

4 )4
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2626چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل مینماید؟

ٔ
ٔ
«در همه انواع قارچ ـ ریشهایهایی که قارچها  ..........ریشه گیاه زندگی میکنند ،قارچ » ...........

الف) درون ـ بخش اعظم فسفات مورد نیاز گیاه را فراهم میآورد.
ب) بهصورت غالفی در سطح ـ مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت میکند.
ج) بهصورت غالفی در سطح ـ با سطح بیشتری از خاک در تماس است.
د) درون ـ بر محتویات موجود در آوندهای چوبی ،تأثیرگذار است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

2727چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟
الف) گیاهان ،با بسیاری از جانداران دیگر همزیستی دارند.

ب) بعضی از باکتریهایی که با گیاه آزوال همزیستی دارند ،فتوسنتز میکنند.

ج) انواعی از باکتریها ،با بسیاری از گیاهان همزیستی دارند.

د) بعضی از باکتریهای همزیست با گونرا ،قادر به تثبیت نیتروژن هستند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

2828بعضی باکتریهایی که با  .................همزیستی دارند ................. ،باکتریهایی که با .................

 )1گیاه لوبیا ـ برخالف ٔ
همه ـ گیاه گونرا همزیستی دارند ،قادر به تولید مواد آلی مورد نیاز خود نیستند.
 )2آزوال ـ همانند ٔ
همه ـ گیاه سویا همزیستی دارند ،قادر به تثبیت نیتروژن هستند.
 )3گونرا ـ برخالف بعضی ـ گیاه آزوال همزیستی دارند ،قادر به تولید مواد آلی مورد نیاز خود نیستند.
 )4نخود ـ همانند بعضی ـ گیاه لوبیا همزیستی دارند ،قادر به تثبیت نیتروژن هستند.

2929کدام عبارت (ها) ایراد علمی دارند؟
الف) گیاه بومی آزوال در تاالبهای شمال ایران به تقویت مزارع برنج میپردازد.
ب) بعضی از سیانوباکتریها در دمبرگ گونرا زندگی میکنند و نیتروژن تثبیت شده را در اختیار گیاه قرار میدهند.
ج) خاکی که گونرا در آن زندگی میکند غیرحاصلخیز است.
د) آزوال با رشد سریع خود موجب کاهش اکسیژن آب و مرگ بسیاری از آبزیان میشود.

« )1الف»

« )2الف» ـ «ج»

« )3ب» ـ «د»

« )4ب»

ٔ
3030شکل روبهرو بخشی از پیکر نوعی گیاه را نمایش میدهد .این گیاه همه ویژگیهای زیر را دارد بهجزء:

 )1در فصل گلدهی گلهایی شبیه پروانه تولید میکند.
 )2در تناوب کشت مورد استفاده قرار میگیرد.
ٔ
کننده نیتروژن را فراهم میکند.
 )3مواد مورد نیاز نوعی باکتری تثبیت
 )4در دمبرگهای بزرگ حفراتی برای جای دادن انواعی از سیانوباکتری را دارد.
3131بهطور معمول  .................با  .................همزیستی دارند و .................

 )1سیانوباکتریها ـ گیاه گونرا ـ نیتروژن تثبیت ٔ
شده ّ
جو را برای گیاهان دریافت میکنند.
 )2ریزوبیومها ـ آزوال ـ نیاز این گیاه به نیتروزن را برطرف میکنند.
 )3سیانوباکتریها ـ شبدر ـ قادرند مواد آلی مورد نیاز خود را فراهم کنند.
 )4ریزوبیومها ـ یونجه ـ مواد آلی مورد نیاز خود را از این گیاه دریافت میکنند.

3232کدام موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل میکنند؟ «بهطور معمول ،ممکن  .................در محل رشد گیاه  .................کنند».
الف) نیست ـ گونرا ،گیاهان حشرهخوار فتوسنتزکننده ،رشد

ب) است ـ آزوال ،گیاهان حشرهخوار فتوسنتزکننده ،رشد

ج) نیست ـ آزوال ،قارچها مواد آلی مورد نیاز برخی گیاهان را فراهم

د) است ـ گونرا ،قارچها مواد آلی مورد نیاز برخی گیاهان را فراهم

« )1الف» ـ «ب»

« )2ب» ـ «ج»

« )3الف» ـ «ج»

		 « )4ب» ـ «د»

3333توبره واش چند ویژگی زیر را دارد؟ آنها کداماند؟
الف) همانند گونرا در مناطق فقیر از نیتروژن زندگی میکند.

ب) برگهایش برای شکار و گوارش حشرات تغییر کرده است.

ج) برخالف آزوال در تاالبهای شمال ایران زندگی میکند.

د) الرو حشرات را به سرعت در بخش کوزه مانند خود گوارش میدهد.

 2 )1ـ «الف» و «ب»

 3 )2ـ «ب»« ،ج» و «د»

 2 )3ـ «د» و «الف»

 3 )4ـ «الف»« ،ج» و «ب»
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پاسخ نامه بانکـ تست آموزشی

فصل :7جذب و انتقال مواد در گیاهان



پاسخ گفتار 1

***11
 2عبارتهای «الف» و «ج» به درستی بیان شدهاند .کربن (نه کربن دیاکسید) اساس ماده آلی میباشد و بنابراین یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان
است .کربن بیشتر بهصورت کربن دیاکسید از طریق هوا (نه ریشه!) جذب گیاهان میشود .مقداری دیگر از کربن مورد نیاز هم پس از ترکیب شدن
کربن دیاکسید با آب بهصورت بیکربنات در آمده که میتواند توسط برگها و ریشهها جذب شود .عبارت «ج» عین متن کتاب درسی است .دقت کنید
که برخی از گیاهان فتوسنتز انجام نمیدهند.

** 2عبارتهای «الف» و «د» :درست هستند .عبارت «ب» :نادرست است چون در این خصوص روزنههای هوایی نقش دارند .وقتی میگوییم روزنهها
22
منظور روزنههای هوایی و آبی است .میدانیم روزنههای آبی در جذب  CO2نفش ندارند .عبارت «ج» :نادرست است زیرا مقداری از  CO2محلول در

آب با آب ترکیب میشود و کربنیک اسید تولید میشود.

ٔ
تجزیه آنها تشکیل شده است .بعضی
* 133گیاخاک یا هوموس ،بخش آلی خاک است که بهطور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال
اجزای گیاخاک ،که منشاء بیشتر آنها گیاهی است ،موادی اسیدی تولید میکنند که به علت داشتن بارهای منفی ،یونهای مثبت را در سطح خود نگه
میدارند .این کار گیاخاک مانع از شستوشوی یونهای مثبت میشود .دقت کنید که که گیاخاک به عدم شستوشوی یونهای مثبت و به نگهداری
این یونها در خاک (نه عدم نگهداری!) کمک میکند .اسیدهای تولید شده در خاک نیز میتوانند به هوازدگی شیمیایی و تخریب سنگها و ایجاد ذرات
غیرآلی کمک کنند.

** 1گزینه « :»1هوازدگی شیمیایی و فیزیکی با تخریب سنگها ،ذرات غیرآلی خاک را ایجاد میکنند نه آلی! گزینه « :»2رس چسبندگی خاک را زیاد
44
ً
ٔ
ٔ
ٔ
و نفوذ ریشه را سخت میکند .گزینه « :»3آب در خاکهایی با شن و ماسه زیاد سریعا به عمق خاک نفوذ میکند و از دسترس ریشه دور میماند .گزینه
ٔ

ٔ

« :»4در چنین شرایطی بارهای منفی تولید میشوند که یونهای مثبت را به خود نگه میدارند.

***55
 4عبارت «الف» :بیشتر نیتروژن مورد استفاده گیاهان بهصورت آمونیوم یا نیترات است .به تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفاده گیاهان،
تثبیت نیتروژن میگویند .بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاک ،حاصل عملکرد زیستی بعضی (نه بسیاری!) از باکتریهاست .عبارت «ب» :دقت کنید
ٔ
کننده نیتروژن ،گاز نیتروژن را بهصورت آمونیوم (نه نیترات!) در خاک تثبیت میکنند .عبارت «ج» :با توجه به این که فسفات به
که باکتریهای تثبیت
ٔ
بعضی ترکیبات معدنی خاک بهطور محکمی متصل میشود برخی (نه بسیاری!) از گیاهان برای جبران ،شبکه گستردهتری از ریشهها و یا ریشههای دارای
ٔ
کشنده بیشتر ،ایجاد میکنند که جذب را افزایش میدهد .عبارت «د» :باکتریهای آمونیاکساز موجود در خاک ،نیتروژن مواد آلی (نه معدنی!)
تارهای
را در دسترس گیاهان مختلف قرار میدهند.

***66
ٔ
کننده نیتروژن ،به صورت آزاد
 4عبارت «الف» :در تثبیت نیتروژن N2 ،مولکولی جو به  NH4+تبدیل میشود .عبارت «ب» :باکتریهای تثبیت
ٔ
کننده  Nبه مقدار قابل توجهی دفع و یا پس از
در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی میکنند .عبارت «ج» :نیتروژن تثبیت شده در باکتریهای تثبیت
2

ٔ
مرگ آنها برای گیاهان قابل دسترس میشود .عبارت «د» :در تثبیت  Nاین مولکول به  NH+که ٔ
(جمله  4درست).
ماده معدنی است تبدیل میشود
2
4

***77
 4عبارت «الف» :نیتروژن تثبیت شده در باکتریها به مقدار قابل توجهی دفع میشود و یا (نه فقط!) پس از مرگ آنها برای گیاهان قابل دسترس میشود.
ٔ
کننده نیتروژن و باکتریهای آمونیاک ساز فراهم کردهاند را به نیترات
عبارت «ب» :باکتریهای نیترات ساز بهطور مستقیم آمونیومی را که باکتریهای تثبیت
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زیستشناسی دهم
تبدیل میکند (نه نیتروژن ّ
جو را !) .عبارت «ج» :اتصال محکم فسفات به بعضی (نه بسیاری!) از ترکیبات معدنی ،جذب این یون را برای گیاهان دشوار کرده
ک فراوان است ،اما در اغلب موارد (نه موارد معدودی!) برای گیاهان غیرقابل دسترس است.
است .عبارت «د» :هرچند فسفات در خا 

**

ٔ
 488گزینه « :»1بیشتر (نه همه!) نیتروژن مورد استفاده در گیاهان بهصورت یون آمونیوم و یا نیترات جذب میشود .گزینههای « »3« ،»2و «:»4

آمونیوم و نیترات مورد استفاده گیاهان ،بیشتر (نه همه!) در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل میشوند .در واقع فقط بخشی (نه همه!) از نیتروژن تثبیت
ٔ
کننده نیتروژن ،بهصورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی میکنند.
شده در خاک ،حاصل عملکرد زیستی باکتریهاست .باکتریهای تثبیت
دقت کنید که گیاهان گاز نیتروژن یا شکل مولکولی هیدروژن را جذب نمیکنند.

** 3گرچه فسفات در خاک فراوان است اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است .یکی از دالیل آن ،این است که فسفات به بعضی ترکیبات خاک
99
ٔ
ٔ
کشنده بیشتر ایجاد میکنند که جذب
بهطور محکمی متصل میشود .برخی گیاهان برای جبران ،شبکه گستردهتری از ریشهها و یا ریشههای دارای تار
آن را افزایش میدهد.

*** 2عبارتهای «الف» و «د» عبارت را به درستی تکمیل میکنند .عبارت «الف» :کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در
110
اختیار گیاه قرار میگیرند؛ بنابراین میتوانند به سرعت ،کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند .عبارت «ب» :گرچه فسفات در خاک فراوان است ،اغلب
برای گیاهان غیرقابل دسترس است .یکی از دالیل آن ،این است که فسفات به برخی ترکیبات معدنی (نه آلی!) خاک بهطور محکمی متصل میشود.
عبارت «ج» :مقدار نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در اغلب خاکها محدود است ،به همین دلیل در بیشتر (نه برخی!) کودها این عناصر وجود دارند .عبارت
«د» :با شسته شدن خاکها توسط باران ،مواد موجود در کودهای شیمیایی به آبها وارد میشوند .حضور این مواد رشد سریع باکتریها ،جلبکها و گیاهان
آبزی میشود .افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب میشود و میتواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود.

**
 4111گزینههای « »1و « :»3خاک مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود برخی مواد و یا فزونی مواد دیگری باشد .اصالح این خاکها میتواند آنها
را برای گیاهان قابل کشت کند .اگر خاک دچار کمبود مواد الزم باشد ،میتوان با افزودن کود ،حاصلخیزی آن را افزایش داد و اگر خاک حاوی مقادیر
ً
بیش از حدی از مواد مضر باشد نیز میتوان آن را اصالح نمود؛ مثال با کاشت و برداشت برخی گیاهان میتوان طی چند سال شوری خاک را کاهش داده
ٔ
ٔ
و کیفیت خاک را افزایش داد .گزینه « :»2استفاده از کودهای زیستی بسیار ساده و کم هزینه است .گزینه « :»4کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی
هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار میگیرند؛ بنابراین میتوانند به سرعت ،کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند .مصرف بیش از حد کودهای

شیمیایی میتواند آسیبهای زیادی به خاک و محیط زیست وارد نماید و بافت خاک را تخریب کند.

ً
ٔ
ٔ
**
 2112گزینه « :»1کودهای زیستی (بیولوژیک) معموال به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده میشوند .گزینه « :»3اگر محتویات کودهای
شیمیایی وارد آبها شوند باعث رشد سریع باکتریها ،جلبکها و گیاهان آبزی میشوند .افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب میشود
ٔ

و میتواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود .گزینه « :»4کودهای بیولوژیک استفاده بسیار سادهتر و کمهزینهتر دارد.

*** 1فقط عبارت «الف» به درستی بیان شده است.
113

عبــارت «الــف» :عیــن متــن کتــاب درســی! عبــارت «ب» :امــروزه تالشهــای زیــادی بـرای انتقــال ژنهــای تثبیــت کننـ ٔ
ـده نیتــروژن بــه گیاهــان
در جریــان اســت ،تــا بــدون نیــاز بــه باکتریهــا ،نیتــروژن مــورد نیــاز در اختیــار گیــاه ق ـرار گیــرد .عبــارت «ج» :دقــت کنیــد کــه باکتریهــای
تثبیــت کننــده نیتــروژن ،نیتــروژن ّ
جــو را و باکتریهــای آمونیاکســاز ،نیتــروژن موجــود در مــواد آلــی را بــه آمونیــوم قابــل جــذب توســط
گیاهــان تبدیــل میکننــد .عبــارت «د» :باکتریهــای نیتــرات ســاز بهطــور معمــول آمونیــوم کــه بــرای گیاهــان قابــل جــذب اســت! را بــه
نیتــرات تبدیــل میکننــد.

**

ٔ
ٔ
 4114گزینه « :»1کودهای آلی چون به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند ،استفاده بیش از حد آنها به گیاهان آسیب کمتری میزند .گزینه
ٔ
« :»2حضور کودهای شیمیایی در منابع آبی ،باعث رشد باکتریها ،جلبکها و گیاهان آبزی میشود .گزینه « :»3کودهای زیستی ،بعضی (نه بسیاری!) از
ٔ
مواد معدنی خاک را افزایش میدهند .گزینه « :»4عین متن کتاب درسی!

**
 2115عبارت «الف» :نادرست است چون رنگ گلهای ادریسی در خاک اسیدی آبی و در خاک قلیایی و خنثی صورتی است .عبارت «د» :نادرست
است زیرا بعضی سرخسها چنین توانایی را دارند.
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*** 3فقط عبارت «د» به درستی بیان شده است .عبارت «الف» :با توجه به این که کودهای آلی به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند ،استفاده
116
ً
ً
بیش از حد آنها به گیاهان آسیب کمتری میزند (نه این که اصال آسیب نزند!) .عبارت «ب» :کودهای زیستی معموال (نه همواره!) به همراه کودهای

یشزومآ تست ـکناب همان خساپ لصففیگ رد داوم لاقتنا و بذج 7:لصف

شیمیایی به خاک افزوده میشوند .عبارت «ج» :هر سه نوع کود مورد استفاده ،مواد معدنی خاک را افزایش میدهند .عبارت «د» :دقت کنید که ورود
کودهای شیمیایی به آب باعث رشد سریع باکتریها ،جلبکها و گیاهان آبزی میشود .به این ترتیب مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب میشود و
میتواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود.

***

ٔ
کننده نیتروژن هستند .سیانوباکتریها فتوسنتز کننده و تولید کننده مواد آلی هستند .عبارت «ب»:
 4117عبارت «الف» :برخی از سیانوباکتریها تثبیت

ٔ
کننده نیتروژن ،یون آمونیوم که برای گیاهان قابل جذب
باکتریهای آمونیاکساز ،از مواد آلی ،یون آمونیوم تولید میکنند .عبارت «ج» :باکتریهای تثبیت

است را تولید میکنند .عبارت «د» :باکتریهای نیتراتساز ،یون آمونیوم که برای گیاهان قابل جذب است را به نیترات تبدیل میکنند.

*** 3فقط عبارت «د» به نادرستی بیان شده است .یونهای آمونیوم و نیترات ،شکلهای قابل جذب نیتروژن برای گیاهان هستند .باکتریهای تثبیت
118
ٔ
کننده نیتروژن و آمونیاک ساز باعث افزایش آمونیوم میشوند و باکتریهای نیتراتساز ،ضمن افزایش نیترات ،مقدار آمونیوم موجود در خاک را کاهش
ٔ
کننده نیتروژن ،میتواند میزان یون آمونیوم موجود در خاک را
میدهند .عبارت «الف» :افزایش باکتریهای نیتراتساز و کاهش باکتریهای تثبیت

کاهش دهد .عبارت «ب» :افزایش باکتریهای آمونیاکساز و کاهش باکتریهای نیتراتساز میتواند میزان یون آمونیوم موجود در خاک را افزایش دهد.
ٔ
کننده نیتروژن،
عبارت «ج» :افزایش باکتریهای نیتراتساز ،میتواند میزان یون نیترات موجود در خاک را افزایش دهد و کاهش باکتریهای تثبیت
میتواند میزان یون آمونیوم موجود در خاک را کاهش دهد .عبارت «د» :کاهش باکتریهای نیتراتساز ،میتواند میزان یون نیترات موجود در خاک را
کاهش دهد ،اما افزایش باکتریهای آمونیاکساز ،فقط میتواند میزان یون آمونیوم موجود در خاک را افزایش دهد.



پاسخ گفتار 2

ٔ
**
ٔ
کننده نیتروژن را نام برد.
 2119گزینه « :»1از مهمترین انواع همزیستیها در عالم گیاهی میتوان قارچ ـ ریشهایها (میکوریزا) و باکتریهای تثبیت
ٔ

ٔ

گزینه « :»3مطابق شکل  4فصل میبینید که از غالف قارچ ریشه ،رشتههایی از قارچ به درون ریشه نفوذ کردهاند .گزینه « :»4گیاه مواد آلی و قارچ مواد
معدنی به ویژه فسفات و نیز آب را در اختیار یکدیگر قرار میدهند.

* 3220در وضعیت و شرایط محیطی برابر میتوان گفت چنین وضعی صادق است نه در هر صورت!

*** 2عبارت «الف» :شباهت گل نه برگ! عبارت «ج» :سویا ،نخود ،لوبیا ،عدس ،یونجه و شبدر از گیاهان مهم زراعی ٔ
تیره پروانهواران هستند یعنی
221
عالوه بر اینها گیاهان دیگری نیز در این تیره وجود دارد .عبارت «د» :سیانوباکتریها قادر به تثبیت  CO2هستند چون همگی فتوسنتزکنندهاند اما فقط
بعضی از آنها میتوانند عالوه بر فتوسنتز ،تثبیت  N2نیز انجام بدهند.

ٔ
ٔ
**
ریشه گیاهان و انواعی از قار چها ،قارچ ـ ریشهای نام دارد .این قار چها ،قارچ ـ ریشهای
رابطه همزیستی موجود بین
 4222عبارت «الف» :دقت کنید که
ٔ
ریشه گیاه و قارچ است که هر دو سود
نام ندارند بلکه به همیاری گیاه و قارچ میگویند قارچ ـ ریشه! عبارت «ب» :قارچ ـ ریشهای ،نوعی از رابطه بین
میبرند .اما دقت کنید که طبق متن کتاب درسی ،حدود  90درصد گیاهان دانهدار (نه ٔ
همه گیاهان!) با قار چها همزیستی دارند .عبارت «ج» :قبول داریم

که این گزینه سلیقهای و از اوووون موارد بیخود و بیربط و  .....است! ولی خب هر آدمی ،هر از گاهی مردمآزار میشود .به بزرگی خودتان ببخشید!
ً
راستش فعال دانشمندان بر این عقیدهاند که فسفات ،یک یون چند عنصری است! و عنصر نیست! پس صحیح این است که بگوییم :قارچ ،مواد آلی را
ٔ
ٔ
ریشه گیاه میگیرد و برای
ریشه گیاه میگیرد و برای گیاه ،مواد معدنی و به خصوص فسفات را فراهم میکند و یا این که بگوییم :قارچ ،مواد آلی را از
از
ٔ
مقایسه دو گیاه که یکی قارچ ـ ریشهای دارد و دیگر بدون
گیاه ،عناصر معدنی و به خصوص فسفر را فراهم میکند .عبارت «د» :در وضعیت برابر و در
ٔ
قارچ ـ ریشهای است ،مشاهده میشود که گیاه دارای قارچ ـ ریشهای رشد بهتری دارد .این از آن جهت اتفاق میافتد که این گیاه به واسطه همزیستی با
قار چها ،مواد معدنی (نه آلی!) بیشتری دریافت میکنند.
ٔ
ریشه گیاه میگیرد (یعنی گیاه مواد آلی را در اختیار قارچ قرار میدهد) و برای گیاه ،مواد معدنی را فراهم
*** 4در قار چریشهای ،قارچ ،مواد آلی را از
223
میکند .عبارت «الف» :قارچ مواد معدنی را در اختیار گیاه قرار میدهد .ریزوبیوم نیز ٔ
ماده معدنی (آمونیوم) را در اختیار گیاه قرار میدهد .عبارت
«ب» :سیانوباکتریها نوعی از باکتریهای فتوسنتزکننده هستند و میتوانند همانند گیاهان مواد آلی تولید کنند .عبارت «ج» :قارچ ،موادی را برای گیاه

445

زیستشناسی دهم
فراهم میکند که در اغلب کودهای شیمیایی وجود دارند .منظور از این مواد ،مواد معدنی است .عبارت «د» :آزوال و گونرا از جمله گیاهانی هستند که با
ٔ
رابطه همزیستی دارند .این گیاهان ،مواد آلی را در اختیار باکتریها قرار میدهند.
سیانوباکتریها

***

ً

 4224به نگارش این ٔ
سوال توجه ویژه داشته باشید! هر چند که بخش دوم هر چهار عبارت کامال به درستی بیان شده است ،اما عبارت «الف» و «د»:

همه انواع قارچ ـ ریشهای ،قار چها درون ریشه زندگی نمیکنند! عبارت «ب» و «ج» :در ٔ
در ٔ
همه انواع قارچ ـ ریشهای ،قار چها به صورت غالفی در سطح
ٔ
ریشه گیاه زندگی نمیکنند!

ٔ
کننده نیتروژن همزیستی دارند .عبارت «ب» :سیانوباکتریها فتوسنتز
*** 2عبارت «الف» :هر دو این گیاهان با بعضی از سیانوباکتریهای تثبیت
225
میکنند و مواد آلی مورد نیاز خود را میسازند و در این زمینه نیازی به گیاهان همزیست با خود ندارند .البته سیانوباکتریهای همزیست عالوه بر تولیدات
خود از محصوالت فتوسنتزی گونرا نیز استفاده میکنند! عبارت «ج» :برگهای گونرا بسیار بزرگ و برگهای آزوال بسیار کوچکاند .عبارت «د» :گونرا
ٔ
جمله کتاب درسی این است که همانند آزوال در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی میکند.
نیز در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی میکند .معنی «نیز» در این

ٔ
**
ریشه گیاه و یا بهصورت غالفی در سطح ریشه زندگی میکنند .عبارت «الف» :در قارچ ـ ریشهای ،قارچ مواد
 4226در قارچ ـ ریشهای ،قار چها درون
معدنی ،به خصوص فسفات را برای گیاه فراهم میکند .عبارت «ب» :در قارچ ـ ریشهای ،قارچ مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت میکند .عبارت

ٔ
ریشه گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است .عبارت «د» :آوندهای
«ج» :در قارچ ـ ریشهای ،پیکر رشتهای و بسیار ظریف قار چها ،نسبت به
چوبی در گیاهان ،مسئول هدایت آب و مواد معدنی هستند .در قارچ ـ ریشهای ،قار چها بخشی از مواد معدنی را برای گیاه فراهم میآورند و به این طریق
در نهایت بر محتویات آوندهای چوبی تأثیرگذار خواهند بود!

ٔ
رابطه همزیستی دارد.
*** 1عبارت «الف» :گیاهان با بعضی (نه بسیاری!) جانداران ارتباط همزیستی دارند .عبارت «ب» :گیاه آزوال با سیانوباکتریها
227

سیانوباکتریها نوعی از باکتریهای فتوسنتزکننده هستند .عبارت «ج» :برخی (نه بسیاری!) از گیاهان با انواعی از باکتریها همزیستی دارند .عبارت

«د» :گیاه گونرا با سیانوباکتریها رابطه همزیستی دارند .بعضی از سیانوباکتریها میتوانند عالوه بر فتوسنتز ،تثبیت نیتروژن هم انجام دهند« .د» جمله
را به درستی تکمیل میکند.

ٔ
ٔ
**
رابطه همزیستی دارند .این باکتریها فتوسنتزکننده هستند و مواد آلی مورد نیاز خود را تولید میکنند.
 2228گزینه « :»1گیاه گونرا با سیانوباکتریها
ٔ
ٔ
رابطه همزیستی دارند .بعضی از این باکتریها ،قادر به تثبیت نیتروژن هستند .گیاه سویا که از ٔ
تیره پروانهواران
گزینه « :»2گیاه آزوال با سیانوباکتریها
ٔ

است ،با ریزوبیومها ارتباط همزیستی دارند .این باکتریها با تثبیت نیتروژن ،نیاز گیاه به این عنصر را برطرف میکنند .گزینه « :»3گیاه گونرا و آزوال ،هر
ٔ
ٔ
رابطه همزیستی دارند .این باکتریها فتوسنتزکننده هستند و مواد آلی مورد نیاز خود را تولید میکنند .گزینه « :»4نخود و لوبیا ،هر
دو با سیانوباکتریها

ٔ
رابطه همزیستی دارند .این باکتریها قادر به تثبیت نیتروژن هستند.
دو با ریزوبیومها

**
 1229گیاه آبزی آزوال ،بومی ایران نیست و برای تقویت مزارع برنج به تاالبهای شمالی وارد شد .این گیاه اکنون به معضلی برای این تاالبها تبدل

شده است.

ٔ
تیره پروانهواران استٔ .
ٔ
**
ریشه گیاهی از ٔ
گزینه « »4که مربوط به گونرا است برای این گیاه درست است.
همه ویژگیها جز ویژگی
 4330شکل مربوط به

ٔ
رابطه همزیستی دارند .بعضی از این باکتریها ،قادر به تثبیت نیتروژن هستند .دقت کنید که طی فرایند تثبیت
* 4331سیانوباکتریها با گیاه گونرا،
ٔ
استفاده آن (آمونیوم) برای گیاهان تبدیل میکنند .پس این باکتریها نیتروژن مولکولی ّ
نیتروژن ،باکتریها نیتروژن مولکولی ّ
جو
جو را به شکل قابل

ٔ
ٔ
گزینه « :»2ریزوبیومها با گیاهان ٔ
(نه تثبیت ٔ
رابطه همزیستی دارند .گیاه آزوال با
تیره پروانهواران
شده آن!) را دریافت میکنند و آن را تثبیت میکنند.
ٔ
ٔ
رابطه همزیستی دارد .گزینه « :»3سیانوباکتریها نوعی از باکتریهای فتوسنتزکننده هستند ،اما گیاه شبدر با ریزوبیومها که قادر به
سیانوباکتریها
ٔ
ٔ
ٔ
گزینه « :»4گیاه یونجه از جمله گیاهان ٔ
رابطه
تیره پروانهواران است .این گیاه با ریزوبیومها
رابطه همزیستی دارند.
فتوسنتز و تولید مواد آلی نیستند

همزیستی دارد .این باکتریها با تثبیت نیتروژن نیاز گیاه به این عنصر را برطرف میکنند و گیاه نیز مواد آلی مورد نیاز باکتری را برای آن فراهم میکند.

ٔ
**
واسطه همزیستی با سیانوباکتریها میتواند در مناطق غیرحاصلخیز (از نظر کمبود نیتروژن) رشد خوبی داشته
 4332عبارت «الف» :گیاه گونرا ،به
باشند .از طرفی دیگر میدانیم که گیاهان حشرهخوار نیز از جمله گیاهان فتوسنتزکننده هستند که در مناطقی زندگی میکنند که از نظر نیتروژن فقیر
هستند .عبارت «ب» :گیاه آزوال و گیاه توبرهواش (حشرهخوار فتوسنتزکننده) ،هر دو در تاالبهای شمال کشور میرویند .عبارت «ج» و «د» :قار چها
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آزمون های جامع

فصل :7جذب و انتقال مواد در گیاهان



 20 دقیقه

آزمون جامع ()1

ٔ
1.1چند جمله زیر درست است؟ آنها کداماند؟
ٔ
الف) هر گیاهی میتواند به وسیله فتوسنتز بخشی از مواد مورد نیاز خود را تولید کند.
ٔ
ب) بیشتر گیاهان میتوانند همه مواد آلی مورد احتیاج خود را بسازند.
ّ
ج) آب و مواد معدنی جزء مواد مغذی مورد نیاز گیاهان به حساب نمیآیند.
د) به جز ریشه ،گیاهان برای جذب مواد معدنی از اندامهای دیگر خود نیز کمک میگیرند.

 1 )1ـ «ج»

 2 )2ـ «الف» ـ «ب»

 2 )3ـ «ب» ـ «د»

 1 )4ـ «د»

2.2چند مورد عبارت روبهرو را به نادرستی تکمیل مینماید؟ «در هر گیاهی  ، .................توسط ریشه از خاک جذب میشود».
الف) بیشتر فسفر مورد نیاز ،بهصورت یون آزاد یا فسفات

ب) مقداری از کربن دیاکسید مورد نیاز

ج) بیشتر نیتروژن مورد نیاز ،بهصورت یون آمونیوم یا نیترات

د) مقداری از پتاسیم مورد نیاز

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

3.3چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟
«بهطور معمول  ...................یاختههای نگهبان روزنه هوایی ،نمیتواند  ...................یاختههای روپوستی مجاور آنها در پی داشته باشد».
الف) افزایش فشار اسمزی ـ افزایش پتانسیل آب

ب) کاهش پتانسیل آب ـ افزایش فشار اسمزی

ج) کاهش فشار اسمزی ـ کاهش پتانسیل آب

د) افزایش پتانسیل آب ـ کاهش فشار اسمزی

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

4.4کدام جمله ایراد علمی ندارد؟

 )1گیاهان ،فسفر و نیتروژن موجود در پروتئینها و مولکولهای وراثتی خود را بیشتر از خاک جذب میکنند.

 )2حدود ّ 4
جو زمین نیتروژن مولکولی است که گیاهان از آن به عنوان منبع نیتروژن برای ساخت ترکیبات آلی خود استفاده میکنند.
5
ٔ
 )3باکتریهای نیتراتساز خاک میتوانند از محصول باکتریهای تثبیتکننده نیتروژن استفاده کنند.
ریشه گیاهان به دلیل ّ
ٔ )4
سمی بودن آمونیوم آن را از خاک جذب نمیکنند.
ٔ
5.5همه روزنههای موجود در برگ گیاه لوبیا................... ،

 )1در هوای گرم و خشک ،بسته میشوند.
 )3در پیوستگی ٔ
شیره خام در آوند چوبی نقش دارند.

 )2در تبادالت گازی گیاه با محیط نقش دارند.
 )4با تغییر فشار تورژسانس یاختههای نگهبان ،تغییر اندازه میدهند.

6.6در رابطه با مسیر کوتاه انتقال آب و مواد محلول معدنی در گیاه نمیتوان گفت ...........

 )1پروتئینهای کانالی با منفذ پر از آب انتقال عرض غشایی را تسریع میکنند.
 )2ویروسهای گیاهی میتوانند از منافذ پالسمودسم عبور و در گیاه ایجاد بیماری میکنند.
دیواره یاخته فقط در مسیر آپوپالستی عبور ٔ
ٔ
شیره خام دخالت دارند.
 )3فضاهای

 )4نوار کاسپاری یاختههای درون پوست ،مسیر آپوپالستی را در آندودرم ٔ
ریشه لوبیا بر ٔ
شیره خام میبندد.
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ٔ
7.7چند مورد عبارت روبهرو را به درستی تکمیل نمینماید؟ «یاختههای معبر الیه ریشهزای بعضی گیاهان»................... ،
ٔ
الف) امکان ادامه مسیر آپوپالستی را برای آب و مواد محلول فراهم میآورند.
ب) با انتقال فعال ،یونهای معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل میکنند.
ج) در ایجاد فشار ریشهای و انتقال مواد نقش مهمی بر عهده دارند.
د) تعدادشان از یاختههای دارای نوار کاسپاری کمتر است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 ...........8.8عبارت از عبارتهای زیر  ...........هستند که عبارتند از ...........
الف) مواد اسیدی حاصل از بعضی اجزای هوموس یونهای فسفات را در سطح خود نگه میدارند تا از خاک شسته نشوند.
ٔ
ٔ
ٔ
کشنده ریشه خود را گسترش میدهند.
ب) همه گیاهان برای جبران کمبود فسفات در دسترس خاک تارهای
ج) تنها دلیل غیرقابل دسترس بودن فسفات برای گیاهان ،اتصال محکم این یون به ترکیبات معدنی خاک است.
د) مقدار فسفر قابل دسترس در اغلب خا کها محدود است.
هـ) تجمع فسفات در گیاه ادریسی باعث میشود گلبرگهای این گیاه در خاک اسیدی آبی رنگ شوند.

		
 3 )1ـ درست ـ «الف»« ،ج»« ،د»
		
 4 )3ـ نادرست ـ همه به جز «د»

 4 )2ـ درست ـ همه به جز «هـ»
 3 )4ـ نادرست ـ «ب»« ،د»« ،هـ»

9.9در انجام فرایند تعرق ،آغاز کدام فرایند بر سایرین مقدم است؟
ٔ
 )1ورود یونهای پتاسیم و کلر به یاختههای مجاور یاختههای نگهبان روزنه هوایی
 )2کاهش پتانسیل آب در یاختههای مجاور یاختههای نگهبان ٔ
روزنه هوایی
دیواره پشتی یاختههای نگهبان ٔ
ٔ
روزنه هوایی
 )3انبساط بیشتر
ٔ
 )4افزایش فشار اسمزی یاختههای نگهبان روزنه هوایی
1010بهطور معمول .................

 )1کودهای آلی شامل باکتریهایی هستند که با فعالیت و تکثیر خود ،بعضی مواد معدنی خاک را افزایش میدهند.
 )2کودهای زیستی به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند و استفاده زیاد از آنها به گیاهان آسیب کمتری میزند.
ً
 )3کودهای زیستی معموال به همره کودهای آلی به خاک افزوده میشوند و معایب کودهای شیمیایی را ندارند.
 )4کودهای آلی مواد معدنی را به آهستگی آزاد میکنند ،اما احتمال آلودگی آنها به عوامل بیماریزا وجود دارد.

1111چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمیکند؟
«در قارچ ـ ریشهای ،قارچ مواد معدنی و به خصوص  .................را برای گیاه فراهم میآورد که » .................
الف) فسفات ـ به بسیاری از ترکیبات معدنی خاک بهطور محکمی متصل میشود.
ب) نیترات ـ گیاهان خود نیز قادرند آن را بهصورت مستقیم از خاک دریافت کنند.
ج) فسفات ـ مقدار آن در خاک اندک و برای اغلب گیاهان غیرقابل دسترس است.
ٔ
کننده نیتروزن قادر به تولید آن نیستند.
د) نیترات ـ باکتریهای تثبیت

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1212نمیتوان گفت ...........

 )1بعضی از اجزای گیاخاک با تولید مواد اسیدی یونهای آلومینیوم خاک را در سطح خود نگه میدارند.
ٔ
ذخیره نمکها از شوری خاک میکاهند و کیفیت آن را بهبود میبخشند.
 )2بسیاری از گیاهان با جذب و
 )3آنتوسیانینهای موجود در کریچههای یاختههای گلبرگ ادریسی با تغییر  pHخاک دچار تغییر رنگ میشوند.
 )4افزایش بیش از حد بعضی مواد در خاک میتواند در گیاه مسمومیت ایجاد کند.

1313چند مورد عبارت روبهرو را به نادرستی تکمیل مینماید؟ «نوار کاسپاری» ................... ،
الف) مانع عبور پروتئینها ،نوکلئیک اسیدها و حتی ویروسها از پالسمودسمهای مسیر آپوپالستی میشود.
ٔ
ب) از جنس چوب پنبه (لیگنین) است و مانع ادامه مسیر آپوپالستی در استوانه آوندی نمیشود.
ج) مانع ورود مواد ناخواسته یا مضر مسیر سیمپالستی به درون یاختههای درونپوست میشود.
ٔ
ٔ
ٔ
دیواره پشتی را نیز میپوشاند.
دیواره جانبی درونپوست،
د) در ریشه بسیاری از گیاهان ،عالوه بر

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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1414کدام موارد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل میکنند؟

«سرعت انتقال آب و مواد آلی در مسیر  ...................تحت تأثیر »...................

الف) سیمپالستی ـ میزان انتقال فعال یونها از درونپوست به آوند چوبی ،قرار میگیرد.
ب) آپوپالستی ـ حضور نوار کاسپاری در یاختههای درونپوست ریشه ،قرار میگیرد.
ج) آپوپالستی ـ قطر منافذ پالسمودسمی یاختههای پوست ریشه ،قرار نمیگیرد.
ٔ
دیواره یاختههای پوست ریشه ،قرار نمیگیرد.
د) سیمپالستی ـ ضخامت

« )2الف» ـ «ب»

« )1الف» ـ «ج»

ٔ )4
همه موارد

« )3ج» ـ «د»

1515گونرا گیاهی است که ...........
ٔ
ٔ
 )1در حفرههای بزرگ دمبرگ و شاخه خود سیانوباکتریهای تثبیتکننده  N2را جای داده است.
 )2در خاکهای حاصلخیز رشد شگفتانگیزی دارد زیرا با تثبیتکنندگان نیتروژن همزیست است.
 )3برخالف آزوال تهدیدی برای تاالبهای شمال ایران به حساب نمیآید.
 )4در تقویت مزارع برنج نقش به سزایی دارد.
1616چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل مینماید؟

«کاهش شدید کربن دیاکسید محیط بر زندگی  .................بیتأثیر است».

		
الف) گیاه سس و گل جالیز

ب) گیاه توبرهواش و ریزوبیومها

		
ج) سیانوباکتریها و گیاه آزوال

د) میزبان گیاه سس و گوجه فرنگی

2 )2

1 )1

4 )4

3 )3

1717کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟
ٔ
 )1حرکت ٔ
شیره پرورده در عناصرآوندی گیاهان ،از حرکت شیره خام کندتر و پیچیدهتر است.
ٔ
 )2برای تعیین سرعت و ترکیب ٔ
پرورده موجود در آوندها میتوان از شتهها استفاده کرد.
شیره
 )3بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخشهای دیگر را تأمین میکند محل منبع نام دارد.
ٔ
کننده مواد آلی ،هنگام آزادسازی مواد آلی ،محل منبع بهشمار میآیند.
 )4بخشهای ذخیره
1818شکل روبهرو برگ نوعی گیاه را نشان میدهد که ...........

 )1همه یا بخشی از آب خود را از گیاهان دیگر دریافت میکند.
 )2برخالف آزوال بومی تاالبهای شمال ایران است.
 )3در حفرههای کوچک دمبرگ خود تثبیتکنندگان نیتروژن را دارد.
 )4با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ٔ
ریشه گوجه فرنگی از آن مواد مغذی دریافت میکند.

1919بخشی از ساختار قارچریشهای که ...................

 )1قادر به تولید مواد آلی نیست ،نسبت به جاندار دیگر همزیست ،تماس بیشتری با خاک دارد.
 )2قادر به تولید مواد آلی است ،در دریافت مستقیم مواد معدنی از خاک ناتوان است.
 )3نسبت به جاندار همزیست دیگر ،تماس بیشتری با خاک دارد ،مواد آلی مورد نیاز را تولید میکند.
 )4میتواند به صورت غالفی روی سطح جاندار دیگر زندگی کند ،در دریافت مواد آلی ناتوان است.

ٔ
شیره خام در گوجه فرنگی کدام عبارتها نادرست هستند؟
2020در خصوص عامل اصلی انتقال
الف) علت آن حرکت آب از محل دارای پتانسیل بیشتر به کمتر است.
ب) نیروی مکشی آن میتواند در یک روز گرم باعث کاهش قطر ساقه شود.
ٔ
ج) باعث حرکت ناپیوسته ستون آب در تراکئیدها میشود.
د) بیشتر از محل روزنههای برگ گیاه به انجام میرسد.

« )1الف» ـ «ب»
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1234
1234
1234
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پاسخ نامه آزمون های جامع

فصل :7جذب و انتقال مواد در گیاهان



پاسخ آزمون جامع ()1

ٔ
***11
وسیله فتوسنتز ،بخشی از مواد مورد نیاز خود مانند کربوهیدراتها ،پروتئینها ،لیپیدها و بعضی مواد آلی دیگر را تولید
شَتر گیاهان میتوانند به
 4بی 
ّ
کنند اما همچنان به مواد مغذی مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند .گیاهان ،این مواد را به کمک اندامهای خود ،به ویژه ریشهها جذب میکنند.

***22
 4دقت کنید که برخی از گیاهان مانند گیاه سس فاقد ریشه هستند .و دیگر هیچ ! ....

** 4با تورژسانس و تورم یاختههای نگهبان ،روزنههای هوایی باز میشوند و در پی پالسمولیز و از دست دادن آب ،این روزنهها بسته میشوند .برای
33

باز شدن روزنهها ،ابتدا با ورود یونهایی مانند کلر و پتاسیم از یاختههای مجاور به یاختههای نگهبان ،پتانسیل آب این یاختههای مجاور افزایش (کاهش
فشار اسمزی) و پتانسیل آب یاختههای نگهبان کاهش مییابد (افزایش فشار اسمزی) .در نتیجه ،پس از این امر ،آب از یاختههای مجاور وارد یاختههای
نگهبان میشود که کاهش پتانسیل آب (افزایش فشار اسمزی) این یاختهها و افزایش پتانسیل آب (کاهش فشار اسمزی) یاختههای نگهبان را در پی خواهد
داشت .تورژسانس یاختههای نگهبان ،باعث باز شدن روزنهها میشود .جهت پالسمولیز و بسته شدن روزنهها ،ابتدا یونهای کلر و پتاسیم از یاختههای
نگهبان خارج میشوند .این کار باعث افزایش پتانسیل آب (کاهش فشار اسمزی) این یاختهها و کاهش پتانسیل آب (افزایش فشار اسمزی) یاختههای
مجاور میشود .در پی آن ،آب از یاختههای نگهیان وارد یاختههای مجاور میشود که کاهش پتانسیل آب (افزایش فشار اسمزی) یاختههای نگهبان و
افزایش پتانسیل آب (کاهش فشار اسمزی) یاختههای مجاور را در پی خواهد داشت.

* 344گزینه « :»1در مولکولهای وراثتی ( DNAو  )RNAهم  Nهم  Pوجود دارد اما در پروتئین فسفر یافت نمیشود .گزینه « :»2گیاهان بیشتر
ٔ
استفاده خود را به صورت یون آمونیوم و نیترات از خاک جذب میکنند و از  Nمولکولی جو استفاده نمیکنند.
نیتروژن مورد
ٔ

ٔ

2

ٔ
گزینه «:»3

pIwïRHoTÃº ÁIÀïÁoT¨IM

½k¹¹¨ïSÃLXU ÁIÀïÁoT¨IM

N2 
→ NH4+ → NO3−
·r»oTÃº


ٔ
ٔ
ریشه گیاهان هم  NH4+هم  NO3−را از خاک جذب میکنند.
گزینه «:»4

RHoTÃº

³¼Ãº¼¶A

¶¼Ø¼] Â²¼§²

* 355گزینههای « »2« ،»1و « :»4روزنههای آبی ،ساختارهایی ویژه هستند تغییر فشار تورژسانسی که همیشه باز تشریف دارند و از طریق آنها تعریق
ٔ

(خروج آب بهصورت مایع) صورت میگیرد .این روزنهها ارتباطی با یاختههای نگهبان روزنه ندارند .گزینه « :»4تعرق از طریق روزنههای هوایی انجام
شیره خام در آوند چوبی تعرق است .به نظر شما روزنههای آبی چگونه در پیوستگی ٔ
میشود .عامل اصلی صعود ٔ
شیره خام نقش دارند؟!

ٔ
دیواره یاختهای نقش دارد.
** 3براساس شکل  12فصل عالوه بر مسیر آپوپالستی ،در مسیر عرض غشایی نیز
66

ً
***77
 4بازم اون ٔ
سواالت مندرآوردی و  ! .............این بار هم لطفا نق نزنید!!

یاختههــای معبــر ،نوعــی از یاختههــای درونپوســتی ویــژه هســتند و بــه الیـ ٔ
ـه ریشــهزا تعلــق ندارنــد .پــس در هــر حــال ،هــر چهــار مــورد،

عبــارت داده شــده را بــه نادرســتی تکمیــل مینماینــد.

***88
 3عبارت «الف» :نادرست است .این مواد اسید ،منفی هستند و یونهای مثبت را نگه میدارند .فسفات یون منفی است .عبارت «ب» :نادرست
ً
است .چون برخی گیاهان  .....نه ٔ
همه گیاهان! مثال خزه و سس ریشه ندارند تا تار کشنده داشته باشند! عبارت «ج» :نادرست است .چون این یکی از
452
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داللیل است نه تنها دلیل! عبارت «د» :نادرست است .چون تجمع آلومینیوم باعث این پدیده میشود نه فسفات!

** 4در ابتدا ،یونهای کلر و پتاسیم از یاختههای روپوستی مجاور وارد یاختههای نگهبان میشوند و پتانسیل آب در این یاختهها را کاهش میدهند
99
ٔ
(افزایش فشار اسمزی) .در ادامه و در نتیجه افزایش فشار اسمزی یاختههای نگهبان روزنه ،آب از یاختههای روپوستی مجاور وارد یاختههای نگهبان
ٔ
دیواره پشتی این
میشود (کاهش پتانسیل آب در یاختههای روپوستی مجاور) .در اثر تورژسانس ،یاختههای نگهبان روزنه افزایش طول پیدا میکنند.

یاختهها با توجه به ضخامت کمتر آن ،افزایش طول بیشتری پیدا خواهد کرد و به این ترتیب روزنه باز میشود.

**

ٔ
ٔ
 4110گزینه « :»1کودهای زیستی (نه آلی!) شامل باکتریهایی هستند که با فعالیت و تکثیر خود ،بعضی مواد معدنی خاک را افزایش میدهند .گزینه
ٔ
« :»2کودهای آلی (نه زیستی!) به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند و استفاده زیاد از آنها به گیاهان آسیب کمتری میزند .گزینه « :»3کودهای
ً
ٔ
زیستی معموال به همراه کودهای شیمیایی (نه آلی!) به خاک افزوده میشوند و معایب کودهای شیمیایی و آلی را ندارند .گزینه « :»4کودهای آلی مواد

معدنی را به آهستگی آزاد میکنند .از معایب این کودها ،احتمال آلودگی آنها به عوامل بیماریزاست.

ٔ
ریشه گیاه میگیرد و برای گیاه ،عناصر معدنی و به خصوص فسفر را فراهم میکند .فسفات در خاک
* 4111در قارچ ـ ریشهای ،قارچ ،مواد آلی را از
فراوان (نه اندک!) است ،اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است .یکی از دالیل آن ،این است که فسفات به بعضی (نه بسیاری!) ترکیبات معدنی
خاک بهطور محکمی متصل میشود.

**
ٔ
ذخیره نمکها موجب کاهش شوری خاک و بهبود کیفیت آن میشوند.
 2112بعضی گیاهان با جذب و

ٔ
دیواره یاختهای انجام میشود .حرکت مواد از طریق پالسمودسمها،
*** 4عبارت «الف» :در مسیر آپوپالستی ،حرکت مواد محلول از فضای بین یاختهای و
113
ٔ
مربوط به مسیر سیمپالستی است .عبارت «ب» :مسیر آپوپالستی در استوانه آوندی ادامه خواهد یافت .آنچه باید به آن دقت کنید این است که لیگنین،
ٔ
ماده چوب است که در دیوارههای چوبی یاختههای گیاهی رسوب میکند .نوار کاسپاری از جنس چوبپنبه (سوبرین) است .عبارت «ج» :نوار کاسپاری،

در دیوارههای یاختههای درونپوست حضور دارد و مانع مسیر سیمپالستی نخواهد شد و آب و مواد محلول در آن فقط از طریق مسیر سیمپالستی میتوانند
ٔ
ریشه بعضی (نه بسیاری!) از گیاهان ،نوار
وارد یاختههای درونپوست شوند؛ چرا که طی این مسیر ،از طریق پالسمودسمها انجام میشود .عبارت «د» :در
ٔ
دیواره پشتی را نیز میپوشاند.
کاسپاری عالوه بر دیوارههای جانبی درونپوست،

*** 4کافی بود به این نکته دقت میکردید که در مسیرهای سیمپالستی و آپوپالستی ،آب و مواد معدنی (نه آلی!) به درون آوند چوبی هدایت میشوند.
114
پس در هر حال ،هر چهار مورد ،عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل مینمایند.

**
 3115گزینه « :»1حفرههای کوچک .گزینه « :»2خاکهای غیرحاصلخیز .گزینه « :»4آزوال چنین خصوصیتی دارد.
ٔ

ٔ

ٔ

*** 4گیاه توبرهواش از گیاهان حشرهخوار است .گیاهان حشرهخوار ،فتوسنتزکننده هستند .سیانوباکتریها ،گیاه آزوال ،گوجه فرنگی و میزبان گیاه سس
116
ً
نیز ،فتوسنتزکننده هستند .کاهش شدید کربن دیاکسید محیط ،میتواند مستقیما میزان فتوسنتز و زندگی این گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد .گیاه سس
و گل جالیز از جمله گیاهان انگل هستند که زندگی آنها به میزان فتوسنتز گیاهان میزبان بستگی دارد .کاهش شدید کربن دیاکسید محیط ،میتواند بر
ٔ
ریشه
میزان فتوسنتز گیاهان میزبان تأثیرگذار باشد و غیرمستقیم زندگی گیاهان انگل را نیز تحت تأثیر قرار دهد .ریزوبیومها ،باکتریهایی هستند که با
ٔ
گیاهان ٔ
رابطه همزیستی دارند .این گیاهان مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت میکنند .کاهش شدید کربن دیاکسید محیط،
تیره پروانهواران،
میتواند بر میزان فتوسنتز و تولید مواد آلی گیاهان ٔ
تیره پروانهواران تأثیرگذار باشد و غیرمستقیم زندگی این باکتریها را تحت تأثیر قرار دهد.
ٔ
**
ٔ
ٔ
شیره خام کندتر و پیچیدهتر است .اما دقت کنید که عناصر آوندی ،یکی از انواع آوندهای چوبی است که
شیره پرورده از
 1117گزینه « :»1حرکت
ٔ
ٔ
شیره خام در آن جریان دارد .گزینه « :»2عین توضیح شکل کتاب درسی! گزینههای « »3و « :»4عین متن کتاب درسی!

**
 2118شکل برگ کوزه مانند توبره واش را نشان میدهد که در تاالبهای شمال ایران میروید و بومی کشورمان است .در این تاالبها آزوال نیز زندگی
میکند اما بومی ایران نیست.

ٔ
ریشه گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است .قارچ ،مواد
* 1119گزینههای « »3« ،»1و « :»4پیکر رشتهای و بسیار ظریف قار چها ،نسبت به
ٔ
ٔ
ٔ
ریشه گیاهان بخشی (و
ریشه گیاه دریافت کرده و مواد معدنی ،به خصوص فسفات را برای گیاه فراهم میکند .گزینه « :»2در قارچ ـ ریشهای،
آلی را از
ٔ
رابطه همزیستی دارد دریافت میکند.
نه همه!) از مواد معدنی مورد نیاز خود را از قارچی که با آن
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2020چند مورد میتواند عبارت زیر را به درستی تکمیل نماید؟
ٔ
«نوعی از یاختههای بافت زمینهای گیاهان که دارای دیواره نخستین چوبی نشده است» .......... ،
الف) استحکام اندامها را باعث میشود و مانع رشد آنها نمیشود.
ٔ
ذخیره مواد نقش دارد و قدرت تقسیم خود را حفظ کرده است.
ب) در

ً
ج) سبب انعطافپذیری گیاه میشود و معموال در زیر روپوست قرار دارد.
ٔ
دیواره یاختهای نازکی دارد.
د) قادر به انجام فتوسنتز است و

1 )1
1234
1234
1234
1234

2 )2
17
18
19
20

1234
1234
1234
1234

3 )3
13
14
15
16

1234
1234
1234
1234

4 )4
9
10
11
12

1234
1234
1234
1234

5
1234
6
1234
7
1234
8
1234
پاسخ آزمون مروری ( )1صفحه457 :
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1
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4

 20 دقیقه

1.1چند مورد میتواند عبارت زیر را به درستی تکمیل نماید؟ «نوعی از یاختههای گیاهی که معموال در بخش خارجی پوست دیده میشود» .......... ،
ٔ
ٔ
نشده آن باعث استحکام اندامها میشود .ب) انعطافپذیری اندامها را باعث میشود.
دیواره ضخیم و چوبی
الف)
ٔ
دیواره نخستینی دارد که بعضی بخشهای آن ضخیمتر است.
د)

ج) توانایی رشد خود را حفظ کرده است.

1 )1

3 )3

2 )2

4 )4

2.2باکتریهای  .................در خاک ،میتوانند  .................تبدیل کنند.

ٔ
کننده نیتروژن ـ شکل مولکولی نیتروژن را به نیترات
 )1تثبیت
 )3نیترات ساز ـ شکل مولکولی نیتروژن را به نیترات

3.3چند مورد برای تکمیل عبارت روبرو به نادرستی ،مناسب است؟

 )2آمونیاک ساز ـ نیتروژن موجود در مواد معدنی را به آمونیوم
ٔ
کننده نیتروژن ـ نیتروژن موجود در ّ
جو را به آمونیوم
 )4تثبیت
« میتوان گفت ، ...........تفاوت تمام یاختههای بافت  ..........است».

الف) چوبی نشدن دیواره ـ پارانشیمی و آوندی

ب) مرگ پروتوپالست ـ کالنشیم و اسکلرانشیم

ج) عدم توانایی رشد ـ اسکلرانشیم و آوندی

د) ضخامت دیواره ـ پارانشیم و کالنشیم

1 )1

2 )2

4.4چند مورد عبارت روبهرو را به نادرستی تکمیل میکند؟

3 )3

4 )4

«بهطور معمول  .................گیاهی  .................است که ».................

الف) آزوال ـ کوچک ـ برخالف گونرا با سیانوباکتریها همزیستی دارد.

ب) گونرا ـ بزرگی ـ برخالف آزوال در مناطق حاصلخیز رشد میکند.

ج) گونرا ـ کوچکی ـ همانند آزوال با سیانوباکتریها همزیستی دارد.

د) آزوال ـ بزرگی ـ همانند گونرا در مناطق حاصلخیز رشد میکند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
شیره  ..........در طول ساقه ،نیازمند یاختههای ..........
5.5گیاه گندم برای هدایت

 )1پرورده ـ کوتاه بدون هسته و سیتوپالسم نیست.
ٔ
 )3خام ـ ٔ
دیواره عرضی نیست.
مرده کوتاه و فاقد

ٔ
دیواره عرضی است.
 )2خام ـ دوکیشکل دارای
 )4پرورده ـ ٔ
زنده دارای هسته و سیتوپالسم است.

6.6بهطور معمول ...................

 )1گیاهان حشرهخوار ،در مناطق غنی از نیتروژن زندگی میکنند.
ٔ
رابطه همزیستی دارد.
 )2گیاه آزوال ،برای کسب نیتروژن کافی با ریزوبیومها

 )3گیاهان انگلٔ ،
همه مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتز کننده دریافت میکنند.
ٔ
رابطه همزیستی دارد.
 )4گیاه گونرا با جاندارانی که بعضی از آنها توانایی تثبیت نیتروژن را دارند
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7.7چند مورد برای تکمیل عبارت زیر به نادرستی ،مناسب است؟
ٔ
الف) در حفظ ریشه گیاه در برابر سرما نقش دارد.
ج) قادر به ممانعت در برابر ورود عوامل بیماریزا است.

1 )1

2 )2

8.8چند مورد برای تکمیل عبارت زیر به درستی ،مناسب است؟

«یاختههای روپوستی در بسیاری از گیاهان ،پوستک ضخیمی میسازند که »..........
ب) میتواند از آسیب گیاه توسط حشرات جلوگیری کند.
د) تبخیر آب از اندامهای هوایی گیاه را کاهش میدهد.

3 )3

4 )4

«بهطور معمول یاختههای بالغ  ..........پروتوپالست زنده هستند و » ..........

الف) کالنشیم ،همانند برخی یاختههای بافت اسکلرانشیم ،دارای ـ در زیر پوست قرار میگیرند.
ب) اسکلرانشیم ،فاقد ـ برخالف برخی یاختههای بافت آوندی ،قدرت رشد خود را حفظ نکردهاند.
ٔ
دیواره ضخیم و چوبی نشده دارند.
ج) پارانشیم ،دارای ـ برخالف یاختههای بافت اسکلرانشیم،

ٔ
دیواره عرضی خود را از دست دادهاند.
د) آوند آبکشی ،همانند یاختههای بافت اسکلرانشیم ،فاقد ـ

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ٔ
9.9در همه گیاهان.......... ،

 )1کالهک ،سرالد نوک ریشه را در برابر آسیبهای محیطی ،حفظ میکند.
 )2سه روش برای انتقال آب و مواد معدنی محلول از عرض ریشه وجود دارد.
 )3الیهای ضخیم از جنس کوتین ،تبخیر آب از سطح برگها را کاهش میدهد.
ٔ
دیواره نخستین ،مانند قالبی پروتوپالست یاختههای زنده را در بر میگیرد.
)4

ٔ
1010دو ویژگی ساختاری مهم یاختههای نگهبان روزنه هوایی که در باز شدن روزنه نقش اساسی دارند ،کداماند؟

ٔ
دیواره مشترک بین یاختههای نگهبان
 )1داشتن پمپهای  K +در غشا ـ وجود
 )2آرایش شعاعی رشتههای سلولزی ـ اختالف ضخامت دیواره
 )3وجود پالسمودسم بین آنها و اپیدرم مجاور ـ داشتن واکوئل مرکزی بزرگ
 )4داشتن النهای متعدد در دیواره ـ داشتن پالستهای ذخیرهای برای انباشت ساکارز

1111چند مورد از عبارات زیربه نادرستی بیان شده است؟
الف) در درختان حرا ،ششریشهها ،جهت مقابله با کمبود آب ،سازگاریهای ساختاری خاصی با محیط پیدا کردهاند.
ب) جنگلهای حرا در سواحل استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان از زیستبومهای ارزشمند ایران است.
ج) عدسک ،فرورفتگیهایی در سطح ساقههای مسن گیاهان است که در آنها پیراپوست جانشین روپوست شده است.
د) مقدار بافت آوند چوبییی که بنالد آوندساز به سمت بیرون میسازد ،به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1212چند عبارت زیر درست است؟
الف) انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت میکنند.
ٔ
ب) سس در ساقه خود برخالف ریشهاش کاروتنوئید دارد.
ج) گیاه گل جالیز همانند سس ساقه نارنجی یا زرد دارد.
د) توبره واش آنزیمهای برون یاختهای برای گوارش الرو حشرات دارد.
هـ) در همزیستی ریزوبیوم و سویا برخالف گل جالیز و گوجه فرنگی هر دو طرف سود میبرند.

2 )1

3 )2

4 )3

5 )4

1313چند مورد از عبارات زیر در رابطه با بعضی گیاهان به درستی بیان شده است؟
ٔ
الف) نرم آکنه هوادار در ریشه ،یکی از سازگاریها برای مقابله با مشکل کمبود اکسیژن است.
ب) در مناطق خشک و کم آب ،ترکیبات پلیساکاریدی موجود در کریچهها مقدار فراوانی آب جذب میکنند.
ٔ
ج) در شیرابه خود ترکیباتی دارند که نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاهخواران است.
د) مقدار پکتین در آنها به قدری فراوان است که از آن برای تولید ژلههای گیاهی استفاده میشود.

1 )1
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2 )2

3 )3

4 )4

یرورم یاه نومزآ ( یاه لصففه لصففف

1414بهطور معمول در گیاهان ..........
ٔ
 )1دو لپهای ،روپوست ریشه ،پوستک ندارد و دیواره نخستین در یاختههای مغز ریشه چوبی نشده است.
ٔ
دیواره نازک و چوبی نشده دارند.
 )2تک لپهای ،کرکها از یاختههای روپوستی تمایز مییابند و یاختههای مغز ساقه
 )3تک لپهای ،کالهک ترکیبی پلیساکاریدی است که با لزج کردن نوک ریشه نفوذ آن در خاک را آسان میکند.
ٔ
دیواره پسین یاختههای بافت سختآکنهای ،رشد این یاختهها متوقف میگردد.
 )4دو لپهای ،با رسوب لیگنین در
1515با توجه به شکلهای روبهرو ،چند مورد میتواند عبارت زیر را به درستی تکمیل کند؟
ٔ
دیواره نخسـتین چوبی
الـف) یاختههـای بخش  1ـ دو لپـهای برخلاف یاختههای کالنشـیمی،
نشده دارند.
ٔ
ب) برخی یاختههای بخش  2ـ دولپهای همانند یاختههای اسکلرانشیمی ،دیواره ضخیمی دارند.
ج) یاختههای بخش  3ـ تک لپهای ،برخالف یاختههای اسکلرانشیمی ،نسبت به آب نفوذپذیرند.

«میتوان گفت که  ..........در گیاهان ». ..........
)(۳

)(۱

)(۴

)(۲

د) برخـی یاختههـای بخـش  4ـ تـک لپهای هماننـد یاختههای کالنشـیمی ،قدرت رشـد خود را
حفظ کردهاند.

2 )2

1 )1

ٔ
1616کودهایی که شامل بقایای در حال تجزیه جانداران هستند ...........

ٔ
استفاده بیش از حد به گیاهان آسیبی نمیرسانند.
 )1در صورت
ّ
 )3میتوانند به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند.

3 )3

)اﻟﻒ(

)ب(

4 )4

 )2مواد معدنی را به آهستگی آزاد میکنند.
 )4در صورت ورود به حوضههای آبریز باعث رشد سریع جلبکها میشوند.

1717کدام عبارت در رابطه با سرالدهای نخستین ،نادرست است؟

ٔ
ٔ
سامانه بافت اصلی در گیاهان است.
نتیجه فعالیت آنها ،ایجاد سه
)1
ٔ
 )2هسته درشت آنها ،بیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص میدهد.
ً
 )3بهطور فشرده قرار میگیرند و دائما در حال تقسیم هستند.
 )4قادر به افزایش عرض ساقه ،شاخه و ٔ
ریشه گیاهان علفی نیستند.

1818کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟

 )1یاختههای دوکی شکل دراز یک آوند چوبی همانند یاختههای یک آوند آبکش ،از طریق النها با هم در ارتباط هستند.
 )2کاهش نور ،افزایش سبزینه و بخشهای سبز در برگ بعضی گیاهان که بخشهای غیر سبز هم دارند را باعث میشود.
ٔ
تجزیه سبزینه و افزایش کاروتنوئید در برخی گیاهان را در پی دارد.
 )3کاهش نور ،تبدیل کلروپالست به کروموپالست و
 )4در ٔ
ساقه یک گیاه دو ساله ،چوب سال دوم نسبت به چوب سال اول ،به یاختههای بنالد چوبپنبهای نزدیکتر است.

1919بهطور معمول در گیاه گوجه فرنگی.......... ،
ٔ
ٔ
سامانه بافت پوششی از سامانه بافت زمینهای بیشتر است.
 )1در ریشه ،ضخامت
ٔ
دیواره نخستین نازک و چوبی نشدهاند.
 )2یاختههای نرمآکنهای در مغز ریشه ،دارای

 )3یاختههای چسبآکنهای در زیر روپوست ،در استحکام ساقهها نقش ایفا میکنند.
 )4در ساقه ،دستههای آوندی بهصورت پراکنده و نامنظم در بافت زمینهای قرار گرفتهاند.

2020چند مورد از عبارات زیر در رابطه با بعضی گیاهان به درستی بیان شده است؟
ٔ
الف) میتوانند با شبکه گستردهای از ریشهها ،مقادیر در دسترس فسفات را جذب کنند.
ب) میتوانند غلظتهای زیادی از مواد مسموم کننده را درون خود بهصورت ایمن نگهداری کنند.
ج) میتوانند آلومینیوم را در بافتها و کریچههای خود ذخیره کنند.
ٔ
ذخیره بعضی مواد موجب کاهش شوری خاک شوند.
د) میتوانند با جذب و
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شیره خام در آوندهای چوبی ،مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد میشود .عبارت «د» :روزنههای آبی ،ساختارهای ٔ
ٔ
ویژه همیشه باز هستند.
بهکار بردن اصطالح باز شدن روزنههای آبی ،نادرست است.

**
ٔ
دیواره نخستین ضخیم در
 3 118موارد «الف»« ،ب» و «د» جمله را به درستی تکمیل میکنند .عبارت «الف» :یاختههای چسب آکنهای به دلیل داشتن
ٔ
ٔ
دیواره یاختهها ،استحکام
دیواره چوبی شده هستند .وجود لیگنین (چوب) در
استحکام اندامهای گیاهی نقش دارند .یاختههای بافت آوند چوبی نیز دارای
ٔ
یاخته
بیشتر دیواره و اندامهای گیاه را در پی دارد .عناصر آوندی ،از جمله یاختههای کوتاه آوند چوبی است .عبارت «ب» :در عناصر آوندی (نوعی
ٔ
ٔ
دیواره عرضی در
دیواره عرضی از بین رفته است .برخالف آنها ،آوندهای آبکشی دارای صفحات آبکشی هستند که به نوعی نقش
کوتاه آوند چوبی)،

ٔ
دیواره خود نیز دارای الن هستند .پس نباید گفت ،برخالف
این یاختهها را ایفا مینماید .عبارت «ج» :یاختههای نرمآکنهای ،توانایی فتوسنتز دارند و در
ً
ٔ
دسته آوندی در کتاب درسیتان دقت کرد ه باشید ،حتما به حضور فیبرها که یاختههای دراز سختآکنهای هستند
 . .......عبارت «د» :اگر به شکل یک
در آنها پی بردهاید.

**
 4 119عبارت «الف» :بعضی گیاهان در آبها و یا در جاهایی زندگی میکنند که زمانهایی از سال با آب پوشیده میشوند .این گیاهان با مشکل کمبود
اکسیژن مواجهاند .نرم ٔ
آکنه هوادار در ریشه ،ساقه و برگ یکی از سازشهای گیاهان آبزی است .عبارت «ب»:بعضی گیاهان در مناطق خشک و کم آب،
ترکیبهای پلی ساکاریدی در کریچههای خود دارند .این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب میکنند و سبب میشود آب فراوانی در کریچهها ذخیره شود.
عبارت «ج» :آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهیاند و در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند .نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاهخواران
است .عبارت «د» :مقدار پکتین در بعضی گیاهان بهقدری فراوان است که از آن برای تولید ژلههای گیاهی استفاده میشود.

ٔ
دیواره نخستین چوبی نشده دارند و توانایی رشد خود را حفظ نمودهاند.
***  4یاختههای نرمآکنهای (پارانشیم) و یاختههای چسب آکنهای (کالنشیم)
220
ٔ
ٔ
عبارتهای «الف» و «ج» :یاختههای چسبآکنهای ،دیواره نخستین ضخیم دارند .این یاختهها و بهطور کلی تمام یاختههای گیاهی ،در دیواره خود دارای

ٔ
دیواره
سلولز (پلیساکاریدی رشتهای) هستند که در سیمانی از جنس پروتئین و پلیساکاریدهای غیر رشته قرار گرفته است .این یاختهها ،به علت داشتن
ٔ
ضخیم ،ضمن ایجاد استحکام ،سبب انعطافپذیری اندامها میشوند .عبارتهای «ب» و «د» :یاختههای نرم آکنهای ،رایجترین بافت در سامانه بافت
ٔ
ذخیره مواد و انجام فتوسنتز را دارند .این یاختهها را میتوان در میان دستههای آوندی نیز مشاهده کرد .میدانید که دستههای
زمینهای هستند که توانایی
ٔ
آوندی را میتوان در زیر پوست و درون استوانه آوندی مشاهده کرد.



پاسخ آزمون مروری ()2

ً
** 4یاختههای چسبآکنهای (کالنشیمی) ،معموال در زیر روپوست دیده میشوند .میدانید که بین روپوست و بافت آوندی ،بخشی به نام پوست
11
ً
ٔ
وجود دارد .پس میتوان گفت یاختههای چسبآکنهای ،معموال در بخش خارجی پوست قرار میگیرند .عبارت «الف» :دارای دیواره نخستین چوبی نشده

هستند و به دلیل ضخامت دیواره ،باعث استحکام اندامهای گیاهی میشوند .عبارت «ب» :این یاختهها ،ضمن استحکام بخشیدن ،سبب انعطاف اندامها
ٔ
دیواره چوبی نشده دارند و توانایی رشد خود را از دست ندادهاند .عبارت «د» :اگر به شکل کتاب درسی
نیز میشوند .عبارت «ج» :یاختههای نرمآکنهای
ٔ
دیواره یاختههای چسبآکنهای در همهجا یکسان نیست و این دیواره در بعضی بخشها ،ضخیمتر
خوب دقت کرده باشید ،متوجه شدهاید که ضخامت

است.

ٔ
کننده نیتروژن در خاک ،نیتروژن ّ
جو را به آمونیوم تبدیل میکنند .باکتریهای آمونیاک ساز ،نیتروژن مواد آلی را به آمونیوم
* 422باکتریهای تثبیت
تبدیل میکنند .باکتریهای نیترات ساز ،آمونیوم را به نیترات تبدیل میکنند.

***33
ٔ
دیواره یاختههای پارانشیمی ،چوبی نشده است .دقت کنید
 3عبارتهای «الف»« ،ب» و «ج» جمله را به نادرستی تکمیل میکنند .عبارت «الف»:
ٔ
دیواره چوبی نشده) در بافت آوندی نیز دیده میشوند .عبارت «ب» :یاختههای کالنشیمی دارای پروتوپالست زنده
که یاختههای نرمآکنهای (دارای
ٔ
دیواره پسین و چوبی شده هستند .آنچه باید به آن دقت کنید این است که چوبی شدن دیواره اغلب (و نه
هستند .یاختههای اسکلرانشیمی ،دارای
ٔ
همیشه) سبب مرگ پروتوپالست میشود .عبارت «ج» :رشد یاختههای اسکلرانشیم به دلیل داشتن دیواره پسین متوقف میشود .اما بایستی این نکته

ٔ
دیواره نازک و
را مدنظر داشته باشید که در بافت آوندی نیز یاختههای آوند چوبی مردهاند و توانایی رشد ندارند .عبارت «د» :یاختههای پارانشیمی،
ٔ
دیواره ضخیم دارند.
یاختههای کالنشیمی
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***44
 4آزوال گیاهی کوچک است و همانند گیاه گونرا با سیانوباکتریها ارتباط همزیستی دارد .علت بزرگ بودن گیاه گونرا و برگهای آن در مناطق
غیرحاصلخیز ،همزیستی با همین باکتریها است.

ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
شیره
برعهده آوندهای چوبی و آبکشی است .گزینه « :»1اگر به الگوی جریان فشاری که برای جابهجایی
شیره خام و پرورده ،به ترتیب
** 4هدایت
55

پرورده در گیاهان آوندی مورد استفاده است ،توجه کرده باشید ،در ابتدای فرایند (بارگیری آبکشی) آب از آوند چوبی وارد آوند آبکشی شده و فشار الزم
ٔ
شیره پرورده را فراهم میآورد .همچنین در انتهای فرایند (باربرداری آبکشی) آب از آوند آبکشی خارج و وارد آوند چوبی میشود.
برای جریان تودهای
اگر به شکل کتاب درسی دقت بیشتری کرده باشید ،متوجه شدهاید که این آوند چوبی ،نوعی عنصر آوندی است که یاختههای آن کوتاه و فاقد هسته و
ٔ
ٔ
شیره خام را هدایت میکنند ،همان تراکئیدها هستند .اما دقت کنید که تراکئیدها ،یاختههایی
سیتوپالسم است .گزینه « :»2یاختههای دوکی شکل که
ٔ
ٔ
ٔ
دیواره عرضی
دیواره عرضی هستند .گزینه « :»3عناصر آوندی ،یکی از انواع آوندهای چوبی است که یاختههای آن ،کوتاه ،فاقد
دوکی شکل و دراز و فاقد
ٔ
ٔ
ٔ
شیره پرورده در آوندهای آبکشی در جریان
شیره خام گیاهان نهاندانه نقش دارد .گزینه «:»4
و پروتوپالسم هستند و مردهاند .این یاختهها در هدایت

است که فاقد هستهاند .اما یاختههای همراه که دارای هسته و سیتوپالسم هستند به آوندهای آبکش در ترابری ٔ
شیره پرورده کمک میکنند.

* 466گزینه « :»1گیاهان حشرهخوار فتوسنتزکنندهاند ولی در مناطقی زندگی میکنند که از نظر نیتروژن فقیرند .گزینههای « »2و « :»4گیاه آزوال و
ٔ
رابطه همزیستی دارد .سیانوباکتریها نوعی از باکتریهای فتوسنتزکننده هستند که بعضی از آنها میتوانند عالوه بر فتوسنتز،
گونرا با سیانوباکتریها
ٔ

ٔ

تثبیت نیتروژن هم انجام دهند .گزینه « :»3طبق متن کتاب درسی ،انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از
گیاهان فتوسنتزکننده دریافت میکنند.

* 4 77این ٔ
سوال را بچه باهوشهای دقیق ،در عرض  5ثانیه درست پاسخ میدهند .بچه باهوشهای عجول و بی دقت ،گزینه  1را انتخاب میکنند و بچه
ً
تنبلها هم که حتما گفتهاند  :این سوال غلط است! بایستی دقت میکردید که فقط بعضی (نه بسیاری!) از گیاهان پوستک ضخیم دارند! پس در ادامه
هرچه بیاید ،عبارت در هر حال نادرست تکمیل خواهد شد .عبارت «الف» :را هم برای بچه باهوشهایی گذاشتیم که توجه به کلیت ٔ
سوال ،آنها را از دقت
ً
به جزئیات آن بازداشته است؛ چرا که بر طبق متن کتاب درسی ،روپوست ریشه ،پوستک ندارد .سه عبارت دیگر در مورد وظایف پوستک ،کامال صحیح
هستند ،اما شرح ماجرا آنچه بود که توضیح داده شد (فوقع ما وقع!).

** 1مورد «ب» جمله را به درستی تکمیل میکند .عبارت «الف» :تمام یاختههای کالنشیم و برخی یاختههای اسکلرانشیم ،دارای پروتوپالست زنده
88
ً
هستند .آنچه باید به آن دقت میکردید این است که :یاختههای کالنشیم ،معموال در زیر روپوست (نه پوست) قرار میگیرند .عبارت «ب» :یاختههای
ٔ
ٔ
دیواره
دیواره پسین و چوبی شده دارند .میدانید که چوبی شدن دیواره ،اغلب سبب مرگ پروتوپالست میشود .از طرفی شکلگیری
بافت اسکلرانشیم،
ٔ
پسین در این یاختهها ،رشد آنها را متوقف خواهد کرد .در سامانه بافت آوندی ،عالوه بر آوندها ،یاختههای دیگری مانند یاختههای نرم آکنهای نیز دیده
ٔ
دیواره نخستین نازک و چوبی نشده دارند و قدرت رشد و تقسیم خود را حفظ کردهاند .عبارت «ج» :یاختههای بافت پارانشیم،
میشوند .این یاختهها
ٔ
دیواره نازک (نه ضخیم!) و چوبی نشده دارند .عبارت «د» :یاختههای بافت آوند آبکشی ،زندهاند و سیتوپالسم آنها از بین نرفته است .از طرفی هم دارای
ٔ
ٔ
صفحه آبکشی هستند.
دیواره عرضی به نام

* 4 99گزینههای « »1و «ٔ :»2
همه گیاهان دارای ریشه نیستند .از طرفی اگر همه گیاهان ریشه داشته باشد باید بگوییم از سرالد «نزدیک نوک ریشه»...
ً
ٔ
گزینه « :»3هرجا به ضخیم بودن ٔ
الیه کوتینی (پوستک) در سطح برگها اشاره شد ،فورا به خودتان یادآوری کنید که فقط بعضی از گیاهان پوستک ضخیم
ٔ

دارند .گزینه « :»4دیگه خدائیش این گفتن داره؟!

ٔ
ٔ 2110
**
گزینه  2بر سایر خصوصیات ارجحیت دارند.
همه موارد مندرج در سایر گزینهها از ویژگیهای این یاختهها هستند اما دو ویژگی ذکر شده در

***  4عبارت «الف» :دقت کنید که درختان حرا ،برای مقابله با کمبود اکسیژن (نه کمبود آب!) ،ریشههایی دارند که از سطح آب بیرون آمدهاند .در
111
ٔ
واقع ریشه این گیاهان در آب و گل قرار دارد .این ریشهها با جذب اکسیژن ،مانع از مرگ ریشهها به علت کمبود اکسیژن میشوند .به همین علت به
آنها ،ششریشه میگویند .عبارت «ب» :در اندامهای مسن گیاه ،پیراپوست جانشین روپوست میشود و به علت داشتن یاختههای چوبپنبهای شده،
نسبت به گازها نفوذناپذیر است .در حالی که بافتهای ٔ
زنده زیرین برای زنده ماندن به اکسیزن نیاز دارند؛ به همین علت در پیراپوست مناطقی به نام
عدسک ایجاد میشود .اما آیا شما نیز از دقت نکنندگان! به متن کتاب درسی هستید؟! پس وای برشما .عدسک به صورت برآمدگی (نه فرورفتگی!) در
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سطح اندام گیاهی مشاهده میشود .عبارت «ج» :بنالد آوندساز ،به سمت بیرون ،آوند آبکشی و به سمت داخل ،آوند چوبی میسازد .عبارت «د» :از ما
گفتن بود! ولی به این گزینه توجه ویژهای داشته باشید؛ چرا که جنگلهای حرا ،نوعی بومسازگان است (نه زیستبوم!)
*** 3فقط عبارت «ب» نادرست است چون سس ریشه ندارد.
112

**
 4 113عبارت «الف» :بعضی گیاهان در آبها و یا در جاهایی زندگی میکنند که زمانهایی از سال با آب پوشیده میشوند .این گیاهان با مشکل کمبود
اکسیژن مواجهاند .نرم ٔ
آکنه هوادار در ریشه ،ساقه و برگ یکی از سازشهای گیاهان آبزی است .عبارت «ب»:بعضی گیاهان در مناطق خشک و کم آب،
ترکیبهای پلی ساکاریدی در کریچههای خود دارند .این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب میکنند و سبب میشود آب فراوانی در کریچهها ذخیره شود.
عبارت «ج» :آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهیاند و در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند .نقش آنها دفاع از گیاهان در برابر گیاهخواران

است .عبارت «د» :مقدار پکتین در بعضی گیاهان بهقدری فراوان است که از آن برای تولید ژلههای گیاهی استفاده میشود.

* 4 114گزینه « :»1گیاهان دو لپهای ،مغز ریشه ندارند .گزینه « :»2گیاهان تک لپهای ،مغز ساقه ندارند .گزینه « :»3دقت کنید که کالهک،
ً
مجموعهای از یاختهها (عمدتا مرده) است و ترکیبی پلی ساکاریدی ترشح میکند که سبب لزج شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک
ٔ
ٔ
دیواره پسین و چوبی شده (دارای لیگنین) دارند.
میشود .گزینه « :»4یاختههای سختآکنهای ،نوعی از یاختههای بافت زمینهای است .این یاختهها،
ٔ

ٔ

ٔ

ٔ
دیواره پسین متوقف میشود.
رشد یاخته بعد از تشکیل

ریشه گیاه تک لپهای و ٔ
ٔ
ساقه گیاه دو لپهای.
***  4موارد «ب» و «د» جمله را به درستی تکمیل میکنند .شکل الف و ب ،به ترتیب مربوط است به
115
ٔ
دیواره ضخیم
عبارت «الف» :بخش  ،1مغز ریشه در گیاه تک لپهای است .گیاهان دو لپهای مغز ریشه ندارند .عبارت «ب» :یاختههای اسکلرانشیمی،
ٔ
دیواره ضخیم هستند .عبارت «ج» :بخش ،3مغز ساقه در گیاه دو
و چوبی شده دارند .برخی یاختههای بخش 2مانند یاختههای کالنشیمی ،دارای

لپهای است .گیاهان تک لپهای مغز ساقه ندارند .عبارت «د» :یاختههای کالنشیمی ،قدرت رشد خود را حفظ کردهاند .برخی یاختههای بخش ،4مانند
ٔ
دیواره چوبی نشده دارند و قدرت رشد خود را حفظ کردهاند.
یاختههای نرم آکنهای ،نیز

**
 2116گزینه « :»1در این صورت به گیاهان آسیب کمتری وارد میکنند نه این که آسیب نزنند .گزینههای « »3و « :»4ویژگی کودهای شیمیایی هستند.
ٔ

ً
**
 4 117یاختههای سرالدی دائما تقسیم میشوند و یاختههای مورد نیاز برای ساختن سامانههای بافتی را تولید میکنند .این یاختهها بهطور فشرده قرار
ٔ
ٔ
نتیجه فعالیت سرالدهای نخستین ،افزایش طول
هسته درشت آنها که در مرکز قرار دارد ،بیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص میدهد.
میگیرند.
و تا حدودی عرض ساقه ،شاخه و ریشه است.

ٔ
ٔ
**
صفحه آبکشی (نه الن!) با هم
 1 118گزینه « :»1اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده باشید ،متوجه شدهاید که :یاختههای یک آوند آبکش از طریق
ً
ٔ
در ارتباط هستند .گزینه « :»2برگ بعضی گیاهان بخشهای غیر سبز ،مثال سفید ،زرد ،قرمز یا بنفش دارد .کاهش نور (نه افزایش و تابش مستقیم نور!)

در چنین گیاهانی ،سبب افزایش مساحت بخشهای سبز میشود .این کار باعث میشود نور بیشتری را جذب کنند و اثر کاهش نور محیط را جبران کنند.
ٔ

گزینه « :»3در پاییز و با کاهش طول روز و کم شدن مقدار نور ،در بعضی گیاهان ،سبزدیسهها به رنگدیسه تبدیل میشوند .در این هنگام سبزینه در
برگ تجزیه میشود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش مییابد .دقت کنید که اندامک سبزدیسه ،تغییر و به اندامک رنگدیسه تبدیل میشود .سبزینه تجزیه
ً
ٔ
و کاروتنوئید افزایش مییابد .گزینه « :»4لطفا خودتان بررسی کنید.
ٔ
ٔ
**
سامانه بافت زمینهای فضای بین
 3 119گزینه « :»1گیاه گوجه فرنگی ،یک گیاه دو لپهای است (این را از ساختار ریشه و ساقه آن بایستی دریابید).
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
روپوست و بافت آوندی را پر میکند .ضخامت سامانه بافت پوششی (روپوست) در ریشه این گیاه ،از ضخامت سامانه بافت زمینهای کمتر است .گزینه

ً
ٔ
« :»2گیاه گوجه فرنگی ،یک گیاه دو لپهای است و مغز ریشه ندارد! گزینه « :»3یاختههای چسب آکنهای که معموال در زیر روپوست قرار میگیرند،
ً
ٔ
ٔ
دیواره نخستین ضخیمی دارند و به همین علت در استحکام اندامهای گیاهی نقش دارند .گزینه « :»4لطفا با دقت در شکل کتاب درسی ،نادرستی این

گزینه را تأیید بفرمایید! مرسی.

**
 4220هر چهار عبارت را در متن کتاب درسی خواهید یافت!
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آزمون های جامع

کل کتاب



 20 دقیقه

آزمون جامع ()1

ٔ
1.1چند مورد از عبارات ،جمله مقابل را به درستی تکمیل میکند؟

ٔ
«در همه سطوح سازمانیابی حیات » ...........

الف) تنوع از ویژگیهای حیات و تنها شگفتی آفرینش محسوب میشود.
ب) نوعی ارتباط چند سویه بین اجزاء تشکیلدهنده و عوامل خارجی وجود دارد.
ج) ویژگیهای مربوط به حیات قابل مشاهده است.
د) جاندارانی مورد بررسی قرار میگیرند که شناسایی و نامگذاری شده است.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

2.2چند عبارت نادرست در میان جمالت زیر وجود دارد؟
الف) هر سرخرگی در برش عرضی ،گرد دیده میشود.
ب) سیاهرگها برای یک طرفه کردن جریان خون ،در ساختار خود دارای دریچههایی هستند.
ٔ
دیواره سرخرگها مانع از به صفر رسیدن فشار خون در آنها میشود.
ج) خاصیت ارتجاعی زیاد
د) در انسان هر سرخرگی حامل خون روشن و هر سیاهرگی حامل خون تیره است.
هـ) بیشترین خون بدن انسان در سیاهرگها جریان دارد.

4 )1

3 )2

2 )3

1 )4

ٔ
ٔ
درباره حرکات لوله گوارش انسان نادرست است؟
3.3کدام عبارت

ٔ
کننده روده ،نخستین گام گوارش چربیها را به انجام میرسانند.
 )1صفرا و حرکات مخلوط
 )2حرکات قطعه قطعه کننده برخالف حرکات کرمی در مخلوط کردن مواد نقش دارد.
 )3انقباضات ایجاد شده در حرکات قطعه قطعه کننده در کسری از دقیقه پایان مییابند.
 )4حرکات کرمی بر خالف حرکات قطعه قطعه کننده ،محتویات روده را با سرعتی مناسب به جلو میراند.

ٔ
4.4شکل روبهرو ،دو یاخته سفید را نشان میدهد .کدام گزینه نادرست است؟

ٔ
یاخته بنیادی میلوئیدی در مغز استخوان تولید میشوند.
 )1هر دو آنها توسط یک نوع
ٔ
یاخته «الف» میان یاخته دانههای روشن درشتی دارد.
 )2در
ٔ
یاخته «ب» در تعیین خون بهر نقش ندارد.
)3

)ب(

)اﻟﻒ(

 )4نقش اصلی هر دو یاخته ،دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.
ٔ
ٔ
درباره شکل روبهرو در انسانی سالم همه موارد نادرست هستند به جز:
5.5

ی نشان میدهد و علت پایینتر بودن ٔ
کلیه ( )1تجمع چربی بیشتر در اطراف آن است.
 )1موقعیت کلیهها را از نمای پشت 
ٔ
 )2نمای جلویی بدن انسان را نشان میدهد و افتادگی کلیه ( )1باعث تاخوردگی میزنای در این فرد خواهد شد.
 )3شماره (ٔ )2
کلیه چپ را از نمای پشتی نمایش میدهد که مورد حفاظت بیشتری از سوی دستگاه اسکلتی است.
ٔ
ضربه فیزیکی به کلیه حفاظت میکند.
 )4کلیهها را از نمای جلویی نمایش میدهد که کپسول روی آنها از
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6.6کدام گزینه صحیح است؟
ٔ
 )1فضای اندک بین ششها و قفسه سینه ،از مایع جنب پر شده است.

 )2به علت کشسانی ،ششها در برابر انقباض مقاومت نشان میدهند.
 )3ویژگی کشسانی ششها ،در حین گنبدی شدن دیافراگم نقش مهمی ایفا میکند.
 )4ماهیچههای بین دندهای داخلی و شکمی ،در دم عمیق منقبض میشوند.
ٔ
7.7چند مورد عبارات روبهرو را به نادرستی تکمیل مینماید؟ «بهطور معمول در همه یاختههای گیاهی».......... ،
ٔ
ٔ
دیواره نخستین بیشتر است.
دیواره پسین از
الف) استحکام و تراکم
ٔ
ب) جدا شدن یاختههای جدید با تقسیم تیغه میانی انجام میپذیرد.
ٔ
ٔ
دیواره نخستین پس از تشکیل تیغه میانی پدید میآیند.
ج) الیههای

ٔ
دیواره پسین متوقف میشود.
د) رشد یاخته پس از تشکیل و رسوب

1 )1

2 )2

4 )4

3 )3

ٔ
8.8چند عبارت از لحاظ درستی یا نادرستی برخالف جمله زیر هستند؟
«نیترات جذب شده توسط گیاهان در ریشه به آمونیوم تبدیل میشود».
الف) باکتریهای  Bآنزیمهای الزم برای تبدیل مواد معدنی  Gبه ٔ
ماده  Fرا دارند.
ب) کاهش تعداد باکتریهای  Cاز جذب میزان آمونیوم خاک توسط گیاه میکاهد.

D
A

F
E

ج) باکتریهای  Aمیتوانند ژنهایی را برای انتقال به گیاهان در اختیار پژوهشـگران قرار

C

B

دهند تا گیاهان بتوانند از نیتروژن مولکولی استفاده کنند.

G

د) مواد  Dو  Eبرخالف  Fترکیبات غیرآلی هستند.

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

ً
9.9در انسان ،چربیها پس از گوارش ،مجددا در  ..........روده ،به تری گلیسرید تبدیل میشوند.

 )1زیرمخاط

 )2یاختههای استوانهای

 )3مویرگهای لنفی

 )4مویرگهای خونی

1010چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟
الف) بیشتر بودن قطر سرخرگ آوران از قطر سرخرگ وابران ،ترشح مواد از مویرگهای کالفک را افزایش میدهد.
ٔ
دیواره داخلی کپسول بومن ،افزایش نفوذ مواد به درون کالفک را باعث میشود.
ب) شکافهای باریک متعدد در

ٔ
ج) یاختههای غشای پایه کالفکها ،به خوبی از ورود پروتئینهای درشت به درون نفرونها جلوگیری میکنند.
ٔ
ٔ
خورده نزدیک ،بازجذب مواد تراوش شده به کپسول بومن را افزایش میدهند.
د) ریزپرزهای یاختههای لوله پیچ

1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

1111با توجه به منحنی زیر نمیتوان گفت که در هنگام ثبت نقطه  ...........شروع میشود.

		
 A )1ـ انقباض دهلیزها

 D )2ـ استراحت بطنها

		
 B )3ـ انقباض بطنها

 C )4ـ استراحت دهلیزها

B
D

A

C

1212در صورت مهار فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز ................. ،میشود.

 )1کربنیک اسید کمتری از واکنش آب و کربن دیاکسید در خوناب تولید
 )2کربن دیاکسید بیشتری از بیکربنات موجود در گویچههای قرمز آزاد
ٔ
تجزیه کربنیک اسید وارد گویچههای قرمز
 )3یون هیدروژن کمتری از
 )4حدود  30درصد از کربن دیاکسید تولید شده در بافتها توسط خون حمل
1313وقتی از روبهرو به انسان نگاه کنیم از لحاظ تشریحی ..........

ٔ
کیسه صفرا از جلوی دوازدهه عبور میکند.
 )1مجرای
 )3نای در پشت مری قرار گرفته است.

ٔ
آرواره جلوتر از غدد زیر زبانی قرار گرفتهاند.
 )2غدد زیر
ٔ
بنداره انتهای مری در پشت کبد واقع شدهاست.
)4

295

زیستشناسی دهم
1414کدام گزینه به درستی بیان شده است؟
ٔ
 )1در گیاهان ،بسیاری از دیسهها مانند آمیلوپالست ،قادر به ذخیره رنگیزههای گیاهی نیستند.

 )2وجود پروتئین گلوتن در کریچههای برگ گیاه گندم ،از ارزش غذایی این گیاه کاسته است.
 )3آلکالوئیدها در بسیاری از گیاهان ،نقش دفاع از گیاه در برابر جانوران گیاهخوار را برعهده دارند.
 )4رنگ آنتوسیانین ذخیره شده در کریچههای برگ کلم بنفش ،در pHهای مختلف تغییر میکند.
ٔ
1515در خصوص تنظیم عصبی و شیمیایی فعالیتهای گوارشی چند جمله زیر نادرست است؟
الف) افزایش ترشح گاسترین ،ترشح سکرتین را تحریک میکند.
ب) هنگام عبور غذا از حلق ،فعالیت مرکز تنفس در بصلالنخاع باعث باال رفتن اپیگلوت میشود.
ٔ
بنداره خارجی انتهای راست روده توسط مرکز کنترل فعالیتهای گوارشی در بصلالنخاع صورت میپذیرد.
ج) عمل
ٔ
د) داروی مهارکننده فعالیت دستگاه عصبی خودمختار بر فعالیت شبکههای عصبی رودهای بیتأثیر است.

3 )2

4 )1

1 )4

2 )3

1616کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

 )1برگهای گیاه گل ادریسی با تجمع آلومینیوم از صورتی به آبی تغییر رنگ میدهند.
 )2کشت نوعی سرخس میتواند از جذب آرسنیک خاک بکاهد.
 )3کاهش گیاهانی که نمکها را جذب میکنند به بهبود کیفیت خاک کمک میکند.
ٔ
دیواره یاختههای گیاهی را افزایش دهد.
 )4افزودن کلسیم به خاک میتواند استحکام
1717صدای  ...........قلب با  ...........همراه است.

 )1گنگ ـ خاتمه یافتن انقباض بطنها

 )2واضح ـ خاتمه یافتن استراحت دهلیزها

		
 )3طوالنی ـ شروع انقباض دهلیزها

 )4کوتاه ـ شروع استراحت بطنها

1818چند مورد میتواند عبارت زیر را به نادرستی تکمیل نماید؟
«دارا بودن  ..........در رابطه با نوعی از یاختههای بافت  ..........در گیاهان ،قابل تصور نیست».
ٔ
ٔ
دیواره پسین ضخیم و پروتوپالست زنده ـ اسکلرانشیم
ب)
دیواره نخستین نازک و چوبی نشده ـ آوندی
الف)
ج) قدرت استحکام و انعطاف بخشی به اندامها ـ کالنشیم

1 )1

د) قدرت تقسیم و انجام فتوسنتز ـ پارانشیمی

2 )2

4 )4

3 )3

ٔ
1919شکل روبهرو بخشی از سامانه تنفسی نوعی جانور را نمایش میدهد که ..........

 )1با قلبهای لولهای خود همولنف را از طریق رگها به درون سینوسها پمپ میکند.
 )2از طریق لولههای مالپیگی متصل به روده به دفع یونهای اضافی و اوریک اسید میپردازد.
 )3یاختههایی با متوسط فاصله چند میکرون از سطح بدن به منظور تبادل گازهای تنفسی دارد.
 )4گوارش شیمیایی کربوهیدراتها را از دهان آغاز و در معده مواد حاصل را جذب میکند.
2020افزایش باکتریهای  ...................باکتریهای  ...................باعث  ...................آمونیوم موجود در خاک میشود.

 )1همزیست با گیاه شبدر ،برخالف افزایش ـ آمونیاکساز ـ کاهش
 )2نیترات ساز ،برخالف کاهش ـ همزیست با گیاه گونرا ـ کاهش
 )3آمونیاکساز ،همانند کاهش ـ نیتراتساز ـ افزایش
 )4فتوسنتز کننده ،همانند افزایش ـ نیتراتساز ـ افزایش
1234
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کل کتاب



پاسخ آزمون جامع ()1

***11
 3عبارتهای «ب» و «ج» به درستی بیان شدهاند .عبارت «الف» :تنوع یکی از ویژگیهای حیات و یکی از شگفتیهای آفرینش محسوب میشود.
عبارت «ب» :در ٔ
همه سطوح سازمانیابی حیات نوعی ارتباط چند سویه بین اجزاء تشکیلدهنده و عوامل خارجی وجود دارد .عبارت «ج» :ویژگیهای
مربوط به حیات در تمامی سطوح سازمانیابی آن وجود دارد .عبارت «د» :زیستشناسان تاکنون میلیونها گونه را شناسایی و نامگذاری کردهاند اما
معتقدند که تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیشتر از این تعداد است.

** 2عبارت «الف» :نادرست است چون سرخرگها در برش عرضی ،بیشتر گرد دیده میشوند .عبارت «ب» :نادرست است زیرا بسیاری از
22
سیاهرگها چنین دریچههایی دارند .عبارت «د» :نادرست است چرا که سرخرگهای ششی حامل خون تیره و سیاهرگهای ششی حامل خون روشن
هستند.

ٔ
کننده ٔ
ٔ
روده باریک موجب ریز شدن
** 2گزینه « :»1نخستین گام در گوارش چربیها ،تبدیل آنها به قطرات ریز است .صفرا و حرکات مخلوط
33
ٔ

چربیها میشوند .گزینه « :»2در اثر حرکات قطعه قطعه کننده ،محتویات لوله ،ریزتر و بیشتر با شیرههای گوارشی مخلوط میشوند .حرکات کرمی نیز
ٔ

نقش مخلوطکنندگی دارند .گزینه « :»3در حرکات قطعه قطعه کننده ،بخشهای منقبض شده بین قطعههای شل به وجود میآیند .این انقباضها در
ٔ

کسری از دقیقه پایان مییابند .گزینه « :»4حرکات کرمی ،غذا را در طول لوله با سرعتی مناسب به جلو میرانند.

ٔ
یاخته «ب» مونوسیت است .یاختههای خونی شامل یاختههای قرمز و سفید در تعیین خونبهر نقش دارند اما پالکتها نه!
** 3یاخته «الف» ائوزینوفیل و
44

ً
اوال شکل از نمای پشتی موقعیت کلیهها را نشان میدهد .پس گزینههای « »2و « »4جواب نیستند .علت پایینتر بودن ٔ
کلیه راست شکل و
**3
55
ٔ
موقعیت قرارگیری کبد است .کلیه چپ توسط دندهها بیشتر حفاظت میشود.
ٔ
ٔ
گزینه « :»1دقت کنید که مایع جنب ،فضای درون پرده جنب (بین دو ٔ
الیه پرده جنب) را پر کرده است .گزینه « :»2به علت ویژگی کشسانی،
**3
66
ٔ

ششها در برابر کشیده شدن و انبساط مقاومت نشان میدهند .گزینه « :»3گنبدی شدن دیافراگم ،طی فرایند بازدم صورت میپذیرد .ویژگی کشسانی
ٔ

ششها در بازدم نقش مهمی دارد .گزینه « :»4ماهیچههای بین دندهای داخلی و شکمی ،به کاهش حجم قفسه سینه در حین بازدم عمیق کمک میکنند.

دیواره نخستین بیشتر است .اما ٔ
***77
ٔ
ٔ
ٔ
دیواره پسین ندارند .طبق متن کتاب
همه یاختههای گیاهی
دیواره پسین از
 4عبارت «الف» :استحکام و تراکم
ٔ
ٔ
دیواره پسین میگویند .عبارت «ب»:
دیواره نخستین) ساخته میشود که به مجموع آنها
درسی :در بعضی یاختههای گیاهی ،الیههای دیگری (عالوه بر

در تقسیم یاختههای گیاهی ،ابتدا هسته تقسیم میشود .بعد از تقسیم هسته ،الیهای به نام ٔ
تیغه میانی تشکیل میشود .دقت کنید که تشکیل (نه تقسیم!)
ٔ
دیواره نخستین جدید یاختههای گیاهی،
این الیه ،میانیاخته (سیتوپالسم) را به دو بخش تقسیم میکند و در نتیجه ،دو یاخته ایجاد میشود .عبارت «ج»:
ً
تیغه میانی ،تشکیل میشود .اما دقت کنید که در ٔ
بعد از پدید آمدن ٔ
ٔ
دیواره نخستین لزوما دارای چندین الیه نیست .طبق متن کتاب
همه یاختههای گیاهی
ٔ
ٔ
دیواره پسین متوقف میشود .اما باید دقت
دیواره نخستین میتواند از الیه یا الیههایی تشکیل شده باشد .عبارت «د» :رشد یاخته بعد از تشکیل
درسی:

کنید که نه در ٔ
ٔ
دیواره پسین ،فقط در بعضی یاختههای گیاهی ساخته میشود.
همه یاختههای گیاهی؛ چرا که

***88
 3عبارت داده شده در متن سؤال درست است .به شکل  1فصل نگاه کنید! جمالتی که برخالف این جمله باشند باید نادرست باشند .سه عبارت
463

زیستشناسی دهم
«الف»« ،ب» و «د» نادرست هستند .عبارت «الف» :باکتری آمونیاکساز است که ماده آلی ( ) Gرا به آمونیوم معدنی ( )Fتبدیل میکنند .عبارت «ب»:

کاهش تعداد باکتریهای نیتراتساز در خاک باعث میشود آمونیوم ( )Fبه نیترات ( )Eتبدیل نشود و بر غلظت آن در خاک افزوده شود .در این شرایط
ٔ
ٔ
کننده
اندازه نیاز خود آمونیوم را جذب میکنند .عبارت «ج» :باکتریهای تثبیت
دلیلی برای کاهش جذب این ماده توسط گیاه وجود ندارد .الاقل گیاه به
 N2ژنهایی را در اختیار دانشمندان قرار میدهند تا به گیاهان منتقل کنند .در این صورت گیاه دارای این ژنها میتواند نیتروژن مولکولی را تثبیت کند

و نیتروژن مورد نیاز خود را به دست آورد .عبارت «د» :مولکول  Dنیتروژن مولکولی E ،نیترات و  Fآمونیوم است که همگی مواد معدنی هستند.
مولکولهای  Gمواد آلی هستند.

* 299چربیها که پس از گوارش به مونوگلیسریدها ،دیگلیسیریدها و اسیدهای چرب تبدیل میشوند به سهولت به یاختههای پوششی مخاط ٔ
روده
ً
باریک که از نوع استوانهای هستند .منتشر میشوند و مجددا به صورت تریگلیسرید درمیآیند.

***

 1110عبارت «الف» :بیشتر بودن قطر سرخرگ آوران از قطر سرخرگ وابران ،تراوش (نه ترشح!) مواد از مویرگهای کالفک را افزایش میدهد .عبارت

ٔ
دیواره داخلی کپسول بومن ،افزایش نفوذ مواد به درون گردیزه (نه کالفک!) را باعث میشود .عبارت «ج» :غشای
«ب» :شکافهای باریک متعدد در

پایه یاخته ندارد! عبارت «د» :نیروی فشار خون در کالفکها ،تراوش مواد به درون کپسول بومن را در پی دارد .به محض ورود مواد تراوش شده به
ٔ
خورده نزدیک ،بازجذب مواد آغاز میشود .یاختههای ٔ
ٔ
ٔ
جمله «د» درست است.
خورده نزدیک ،مکعبی شکل و ریزپرزدار هستند .فقط
لوله پیچ
لولههای پیچ
* 4111وقتی گره ضربانساز بهطور خودکار ،پیام الکتریکی را به یاختههای ماهیچهای دهلیزها میفرستد ،این پیام بهصورت منحنی  Pثبت میشود .در
ٔ
ٔ
ٔ
مرحله استراحت عمومی قلب با آغاز استراحت بطنها آغاز
قله منحنی ،انقباض دهلیزها آغاز میشود .گزینه « :»2کمی قبل از پایان یافتن ثبت موج ،T
ٔ

ٔ

میشود .گزینه « :»3پس از ثبت موج  ،Qانقباض بطنها در حدفاصل موج  Rو  Sآغاز میشود .گزینه « :»4با شروع انقباض بطنها ،استراحت دهلیزها
(در نقطه  )Bآغاز میشود.

**

ٔ
ٔ
112گزینه « :»1واکنش آب و کربن دیاکسید (تولید کربنیک اسید) تحت اثر آنزیم کربنیک انیدراز ،درون گویچهها قرمز انجام میشود .گزینه «:»2
ً
ٔ
کامال برعکس! گزینه « :»3دقت کنید که تولید و تجزیه کربنیک اسید در درون گویچههای قرمز انجام میشود .پس اینکه بگوییم در اثر تجزیه ،یون
ٔ
هیدروژن وارد گویچههای قرمز میشود نادرست است .گزینه « :»4در صورت مهار آنزیم کربنیک انیدراز ،واکنش کربن دیاکسید با آب مختل میشود

و همچنان حدود  3درصد از کربن دیاکسید بهصورت محلول و  23درصد از آن توسط هموگلوبین حمل میشود.

**
 4113گزینه «:»1نادرست است چون از پشت دوازدهه عبور میکند .گزینه « :»2غدد زیرزبانی جلوتر قرار دارند .گزینه « :»3مری در پشت نای قرار
ٔ
ٔ
بندازه انتهایی مری در پشت کبد قرار گرفته است.
دارد .گزینه « :»4درست است.
ٔ

ٔ

ٔ

ً
ٔ
* 4 114گزینه « :»1بعضی (نه بسیاری!) دیسهها ،رنگیزه ندارند ،مثال در دیسههای یاختههای بخش خوراکی سیبزمینی ،به مقدار فراوانی نشاسته
ٔ

ذخیره شده است که به همین علت به آن نشادیسه (آمیلوپالست) میگویند .گزینه « :»2گلوتن یکی از پروتئینهایی است که در بذر (نه برگ!) گیاه گندم
و جو وجود دارد .گلوتن ارزش غذایی دارد ،اما بعضی افراد با خوردن فراوردههای گلوتندار ،دچار اختالل رشد و مشکالت جدی در سالمت میشوند.
دقت کنید ،اینکه عدهای نسبت به این پروتئین حساسیت دارند ،از ارزش غذایی آن نخواهد کاست .به عبارتی مشکل از اوناست ،نه از پروتئین بدبخت!
ٔ
گزینه « :»3نقش آلکالوئیدها دفاع از گیاهان در برابر گیاهخواران است .اما طبق متن کتاب درسی ،آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهیاند و در شیر ٔ
ابه بعضی
ٔ

(نه بسیاری!) از گیاهان به مقدار فراوان وجود دارند .گزینه « :»4آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در کریچههای گیاهانی مانند کلم بنفش ذخیره
میشود .رنگ آنتوسیانین در pHهای مختلف تغییر میکند.

*** 2عبارت «الف» :افزایش گاسترین باعث اسیدیتر شدن محیط معده میشود .در نتیجه ،کیموس اسیدیتری وارد دوازدهه میشود و دوازدهه
115
مجبور است سکرتین بیشتری ترشح کند تا با تحریک لوزالمعده بیکربنات بیشتری برای خنثی کردن محیط دوازدهه ترشح شود .عبارت «ب» نادرست
ٔ
بنداره خارجی مخرج ارادی است و فرمان آن از قشر مخ
است .هنگام بلع اپیگلوت پایین میرود تا روی نای را بپوشاند .عبارت «ج» نادرست است.
صادر میشود .عبارت «د» نادرست است .شبکههای عصبی رودهای از اعصاب خودمختار تأثیر میپذیرند .در صورت مهار سیستم عصبی خودمختار،
این شبکهها تحت تأثیر قرار میگیرند.

**
 4116گزینه « :»1گلبرگهای (نه برگها!) گیاه گل ادریسی با تجمع آلومینیوم از صورتی به آبی تغییر رنگ میدهند .گزینه « :»2نوعی سرخس قادر
ٔ
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ٔ

عماج یاه نومزآ باتک لک

ٔ

به جمع کردن آرسنیک در خود است و جذب آرسنیک خاک را افزایش میدهد .گزینه « :»3گیاهانی که نمک خاک را جذب میکنند ،موجب کاهش
ٔ

شوری خاک و بهبود کیفیت خاک میشوند .گزینه « :»4این مفهوم را هم از جدول کتاب درسی کش رفته بیدیم!

ٔ
خاتمه انقباض دهلیزها (شروع استراحت آنها) یا به عبارتی هنگام شروع انقباض بطنها
* 4117صدای اول قلب قوی ،گنگ و طوالنی است که بعد از
(پایان انبساط آنها) شنیده میشود .صدای دوم قلب کوتاه و واضح است که بعد از خاتمه انقباض بطنها یا به عبارتی هنگام شروع استراحت بطنها

شنیده میشود.

**

ٔ
دیواره نخستین نازک و چوبی نشده دارند .عبارت
 4 118عبارت «الف» :در بافت آوندی ،میتوان یاختههای نرمآکنهای را نیز مشاهده کرد .این یاختهها

ٔ
دیواره پسین ضخیم و چوبی شده دارند .چوبی شدن دیواره ،اغلب (نه همیشه) سبب مرگ پروتوپالست میشود .پس
«ب»:یاختههای بافت اسکلرانشیم،
ٔ
ٔ
دیواره نخستین ضخیمی هستند .به همین
دیواره پسین ضخیم و پروتوپالست زنده ،قابل تصور است .عبارت «ج» :یاختههای کالنشیمی دارای
دارا بودن

ٔ
دیواره نخستین نازک و چوبی
علت چسب آکنهها ضمن ایجاد استحکام ،سبب انعطافپذیری اندام میشوند .عبارت «د» :یاختههای نرمآکنهای دارای
نشده هستند .این یاختهها توانایی انجام فتوسنتز دارند و در حین زخمی شدن گیاه ،تقسیم میشوند و آن را ترمیم میکنند.

**
 2119شکل دستگاه تنفس نایدیسی را در حشرات نشان میدهد .گزینه « :»1ملخ قلب لولهای دارد نه قلبهای لولهای! گزینه « :»3این فاصله از
ً
ٔ
گزینه « :»4در مورد ٔ
همه حشرات صادق نیست .مثال شما در مورد ملخ میتوانید این جمله را قبول کنید اما
نایدیسهای انتهایی است نه از سطح بدن!
ٔ

ٔ

در مورد ٔ
پشه خونخوار نه!

ٔ
ٔ
ٔ
**
ٔ
ریشه گیاهان ٔ
کننده نیتروژن هستند و
رابطه همزیستی دارند .این باکتریها تثبیت
تیره پروانهواران ،از جمله شبدر،
 3220گزینه « :»1ریزوبیومها با
ٔ
نیتروژن مولکولی ّ
جو را به صورت آمونیوم تثبیت میکنند .باکتریهای آمونیاکساز نیز ،مواد آلی موجود در خاک را به آمونیوم تبدیل میکنند .گزینه

ٔ
رابطه همزیستی دارند.
« :»2باکتریهای نیتراتساز ،آمونیوم موجود در خاک را به نیترات تبدیل میکنند .دقت کنید که گیاه گونرا با سیانوباکتریها
بعضی از این باکتریها قادر به تثبیت نیتروژن و تبدیل نیتروژن مولکولی ّ
جو به آمونیوم هستند .پس کاهش آنها ،میتواند میزان نیترات موجود در خاک
ٔ

را کاهش دهد .گزینه « :»3باکتریهای آمونیاکساز ،مواد آلی موجود در خاک را به آمونیوم تبدیل میکنند .باکتریهای نیتراتساز ،آمونیوم موجود در
ٔ

خاک را به نیترات تبدیل میکنند .پس افزایش اولی همانند کاهش دومی میتواند بر میزان آمونیوم خاک اضافه کند! گزینه « :»4با افزایش باکتریهای
نیتراتساز ،آمونیوم بیشتری به نیترات تبدیل میشود.
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** 2گزینه «ِ :»1دنا مولکولی است که از آن برای تشخیص هویت انسانها و همچنین بررسی بیماریهای ارثی موجود در بدن فرد استفاده میشود.
11
ٔ

ٔ

ٔ

گزینه « :»2توجه کنید که با پیشرفتهای علم زیستشناسی ،محدودیتهای آن در پاسخ به تمامی سواالت بشر پابرجا است .گزینه « :»3رشد یک
ٔ
ٔ
ٔ
محدوده علم زیستشناسی
محدوده این علم قرار میگیرد .گزینه « :»4بهبود طبیعت و زیستگاهها در
جاندار به دلیل قابل مشاهده و اندازهگیری بودن در
ٔ
دریاچه ارومیه زیستشناسان دست به کار شدهاند.
است .امروزه برای بهبود

** 4گزینه « :»1یاختههای کپسول بومن در انجام فرایند تراوش سهیم هستند .در کپسول بومن مادهای بازجذب نمیشود .به قول کتاب درسی ،به
22
ٔ
محض ورود مواد به ٔ
ٔ
خورده نزدیک  ،بازجذب آغاز میشود .گزینه « :»2دفع بیشتر بیکربنات (از طریق بازجذب نکردن آن!) ،باعث کاهش pH
لوله پیچ
ٔ

ٔ
ٔ
دیواره درونی کپسول بومن وجود
خون میشود .کاهش این توانایی ،افزایش  pHخون را در پی خواهد داشت .گزینه « :»3شکافهای باریک متعددی

دارد که به خوبی امکان نفوذ مواد به گردیزه را فراهم میکنند .انسداد این شکافها از خروج (نه ورود!) مواد کالفک و ورود آنها به کپسول بومن خواهد
ٔ

کاست گزینه « :»4میدانید که فرایند تراوش در کپسول بومن ،مواد مفید را هم وارد نفرون میکند .بیشترین میزان بازجذب مواد در کلیهها ،از طریق
ٔ
خورده نزدیک انجام میشود .یاختههای این لولهها از نوع مکعبی ریزپرزدار هستند .تخریب این یاختهها بازجذب مواد از جمله یونهای
لولههای پیچ
ضروری را کاهش خواهد داد.

ٔ
شبکه عصبی ٔ
ٔ
***33
شبکه عصبی از مری تا مخرج
لوله گوارش ندارد بلکه انعکاس مغزی است .عالوه بر این،
 1عبارت «الف» :افزایش ترشح بزاق ربطی به
وجود دارد در حالی که غدد بزاقی در دهان هستند .عبارت «ب» :درست است .این کنترل از نوع مهار مرکز تنفس هنگام بلع است .عبارت «ج» :درست
ً
ٔ
ٔ
ٔ
شبکه
شبکه عصبی زیرمخاطی به تنظیم ترشحات و
شبکه عصبی را تنظیم میکند .عبارت «د» :کامال درست است.
است .دستگاه عصبی خودمختار کار
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