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پروانٔهمونارکومحدودۀعلمزیستشناسی
 0001  کدام گزینۀ زیر در رابطه با گروهی از جانوران که پس از بلوغ قادرند طی نوعی رفتار مهاجرتی، مسیر مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس را پیمایش کنند، صحیح 

بیان نشده است؟

1( از طریق تشخیص جایگاه خورشید در آسمان توسط یاخته های عصبی و حرکت به سوی آن، قادر به انجام رفتار مهاجرتی خود هستند.

2( از اطالعات موجود در نوعی نوکلئیک اسید دو رشته ای درون یاخته های خود جهت تنظیم رفتارهای مهاجرتی بهره می برند.

3( توانایی تغذیه و گوارش نوعی از جانداران را دارند که برای اولین بار، یاخته در آن گروه از جانداران دیده شد. 

4( دورۀ زندگی کرمی شکل آنها همزمان با عدم توانایی تولید مثل در آنها ظهور پیدا می کند. 

 0002  گروهی از یاخته ها که در بروز رفتار شگفت انگیز مهاجرت در پروانۀ مونارک بالغ، نقش اصلی را بر عهده دارند، ............ .

1( جهت یابی جاندار در تمام طول شبانه روز را به هنگام انجام مهاجرت امکان پذیر می سازند.

2( پایین ترین سطح ساختاری هستند که همۀ فعالیت های زیستی در آنها انجام می گیرند.

3( تنها در سر جانور به تشکیل گره های عصبی کنترل کنندۀ فعالیت های بدن می پردازند.

4( به تازگی توسط پژوهش های زیست شناسان امروزی مورد شناسایی واقع شده اند.

 0003 گروهی از جانداران مهاجرت کننده که در دوران نوزادی شباهت زیادی به کرم ها دارند، ............ .

1( با داشتن رنگی یکنواخت در سطح خود، در هر سه بخش جلویی، میانی و عقبی بدن زائده هایی شاخک مانند دارند.

2( در چرخۀ زندگی خود برای تشخیص جهت مقصد تحت تأثیر فرایند هم ایستایی قرار نمی گیرند.

3( در هنگام بلوغ، براساس اطالعات مولکول دنا رفتار مهاجرتی از خود نشان می دهند.

4( واجد بدنی بندبند می باشند که در طول شب قادر به حرکت نیستند.

 0004 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

»نوزاد پروانۀ مونارک ............ پروانۀ مونارک بالغ، ............ .«

الف( همانند - از همۀ ویژگی های حیات برخوردار می باشد.

ب( برخالف - در مولکول های دنا، فاقد اطالعات مرتبط با مهاجرت است.

ج( همانند - با مصرف سلولز، انرژی مصرفی یاخته های خود را تأمین می کند.

د( برخالف - نمی تواند به کمک یاخته های عصبی به جهت یابی مسیر مهاجرت بپردازد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

1
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا

مباحث مهم ترکیبی مستقل تعداد کل سؤاالت

-

0 0 0 کنکور داخل و خارج 98

0 0 0 کنکور داخل و خارج 99

فصلاول
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 0005  در جانور نشان داده شده در شکل مقابل ............ امکان ندارد ............ .  

1( برخالف دوزیستان - اکسیژن مورد نیاز بدن برای رسیدن به بافت ها نیازی به هموگلوبین نداشته باشد.

2( همانند صدپایان - انتشار گازهای تنفسی بدون صرف انرژی زیستی و در نواحی مرطوب رخ  دهد.

3( برخالف ماهی - مایعی که وارد قلب می شود، غنی از گاز کربن  دی اکسید نباشد.

4( همانند ملخ - دستگاه گوارش نقشی در دفع مواد دفعی بدن نداشته باشد.

 0006 در شاخه ای از علوم تجربی که به بررسی علمی جانداران می پردازد، به دنبال ............ امکان ............ وجود دارد. 

2( مشاهدۀ ویژگی های آبمیوه - اثبات خوش طعم بودن آن 1( تغییر مادۀ ژنتیک جانوران - کمک به جلوگیری از آفت های گیاهی 

4( تعریف جامعی از حیات - بررسی هر ساختار قابل مشاهده ای  3( استفاده از مولکول های اطالعاتی - تولید بیشتر ذرت و گندم 

 0007 در زیست شناسی نوین و علوم مرتبط با آن، به طور معمول ............ تنها ............ .

1( پاسخگویی به چراهای علم زیست شناسی - در جهت پی بردن به رازهای آفرینش می باشد.

2( برای بررسی و شناخت یک موجود زنده - عوامل زندۀ محیط پیرامون آن تأثیرگذار خواهند بود.

3( استفاده از اطالعات مولکول  DNA - برای شناخت هویت انسان ها و بیماری های ژنتیکی کاربرد دارد.

4( مطالعۀ عملکرد و ساختمان اجزا - در شرایطی ممکن است که قابلیت مشاهده و اندازه گیری داشته باشند.

 0008  اساس علوم تجربی ............ است و شاخه ای از آن که به بررسی علمی فرایندهای زیستی می پردازد، ............ .

1( مشاهده - می تواند با استفاده از مهندسی ژن در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت مؤثر باشد.

2( مشاهده - فقط پدیده هایی را بررسی می کند که به طور مستقیم قابل اندازه گیری باشند. 

3( آزمایش - تنها در جست و جوی علت های پدیده های طبیعی می باشد.

4( آزمایش - از حل بسیاری از مسائل بشری ناتوان می باشد.

حیات)مرزها،سطوح،یاختهویگانگی(
 0009 ویژگی ............ در جانداران امکان ندارد ............ .

1( تولید زاده هایی شبیه خود - همواره به کمک تقسیم یاخته ای موجب تولید زاده هایی مشابه والدین گردد.

2( سازش پذیری با محیط پیرامون - حفظ کنندۀ بقای جانداران در مقابل تغییرات مختلف محیطی پیرامون باشد.

3( ثابت نگه داشتن وضع درونی بدن - در تمام جاندارانی که اطالعات رشد و نمو را در دنا ذخیره کرده اند، دیده شود.

4( توانایی افزایش اندازۀ پیکر - تنها در جاندارانی یافت شود که یاخته هایی با ظاهر و وظیفۀ یکسان در پیکر خود دارند.

 0010 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

»به طور معمول، ............ یکی از ویژگی های حیات است که تنها در جانداران یافت می شود.«

2( ذخیرۀ اطالعات رشد و نمو در مولکول شیمیایی 1( پاسخ به محرک های محیطی پیرامون  

4( جذب انرژی و استفاده از بخشی از آن جهت انجام فرایندهای زیستی 3( توانایی حفظ هم ایستایی با توجه به شرایط متغیر محیطی 

 0011  چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در جانداران زنده، ............ مثالی از ویژگی اصلی ............ محسوب می شود که در همۀ جانداران دیده می شود.«

ب( افزایش اندازۀ یاخته های گیاهی به دنبال جذب آب - رشد  الف( خم شدن ساقۀ گیاهان به سمت نور - سازش با محیط 

د( تغییر ظاهری درختان در اثر ریزش برگ ها در فصل پاییز - نمو  ج( ایجاد نرم آکنۀ هوادار در برگ گیاهان آبزی - پاسخ به محیط 

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

 0012  در رابطه با ویژگی های اساسی جانداران، ............ برخالف ............ به طور حتم ............ .

1( الگوهای رشد و نمو - توانایی پاسخ به محیط - به اطالعات ژنتیکی موجود در DNA وابسته هستند.

2( تولید مثل - تنظیم ویژگی های درونی بدن - وابسته به فرایند جذب و استفاده از انرژی می باشد.

3( نظم و ترتیب - تولید جاندارانی کم و بیش مشابه والدین - در تمام جانداران مشاهده می گردد.

4( توانایی سازش با محیط پیرامون - هم ایستایی - تحت تأثیر محیط وارد عمل می شود.

 0013 کدام گزینه از نظر صحیح یا غلط بودن در رابطه با ویژگی های حیات، با عبارت زیر متفاوت می باشد؟

»ویژگی نظم و ترتیب در همۀ جانداران به یک شکل قابل مشاهده است.«

1( سطوح سازمان یابی حیات فقط در نظم و ترتیب جانداران مؤثر می باشد.

2( پاسخ به محیط تنها ویژگی  است که به ماندگاری جاندار در محیط کمک می کند.

3( یک جاندار، در طول زندگی خود ممکن نیست تمام ویژگی های حیات را بروز ندهد.

4( موهای سفید خرس قطبی برخالف پاسخ این جانور به محرک، نشانۀ سازش آن با محیط است.
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 0014 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

»ساختاری که نقطۀ آغاز گسترۀ حیات می باشد، ............ .«

1( می تواند به واسطۀ تقسیم در تولیدمثل نقش داشته باشد.

2( ممکن است به تنهایی تمام ویژگی های جانداران زنده را داشته باشد.

3( تنها سطحی از حیات نیست که همۀ فعالیت های زیستی در آن انجام می شود.

4( در سطحی از سازمان یابی حیات واقع شده است که تنوع زیستی در آن مشاهده نمی شود.

 0015 کدام گزینه در رابطه با واحد ساختاری و عملی حیات به نادرستی بیان شده است؟

1( ضمن داشتن مکان خاصی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی، می تواند واجد همۀ ویژگی های حیات باشد.

2( هر جانداری همواره توانایی تنظیم الگوهای رشد و نمو را به واسطۀ دنای موجود در هستۀ خود دارد.

3( اطالعات الزم برای سازش و ماندگاری آن در محیط، در نوعی مولکول وراثتی ذخیره شده است.

4( بزرگ ترین سطحی از سطوح سازمان یابی حیات است که در تشکیل بافت نقش دارد.

 0016 کدام گزینۀ زیر مشخصۀ تمام جانداران موجود در هر جمعیتی می باشد؟

1( کل انرژی کسب شده از محیط را صرف انجام فعالیت های زیستی خود می کنند.

2( تمام فعالیت های زیستی را بین واحدهای ساختاری و عملی حیات تقسیم می کنند.

3( عامل اصلی انتقال صفات وراثتی در همۀ آنها یافت می شود و کار یکسانی انجام می دهد.

4( ضمن داشتن سطوحی از سازمان یابی حیات، واجد بافت هایی با یاخته های مشابه  هستند.

 0017 مولکولی که شناخت ساختار آن منجر به افزایش زیاد انتظارات جامعه از زیست شناسان شد، واجد کدام مشخصۀ زیر نمی باشد؟

1( برخالف تنوع زیستی در بین زاده های هر جانداری قابل مشاهده می باشد.

2( زیست شناسان امروزی به کمک آن به ویژگی های مشترک بین جانداران پی می برند.

3( ضمن تولید توسط واکنش های درون یاخته ای، در هر سطحی از حیات مشاهده می شود.

4( طی تعامل با سایر مولکول ها، تنظیم کنندۀ الگوی رشد و ترمیم در انواع جانداران زنده می باشد. 

 0018 در سطوح سازمان یابی زیستی، ............ سطحی که ............ .

1( پایین ترین - همۀ فعالیت های زیستی در آن انجام می گیرد، همواره اطالعات الزم برای نمو را در دنای هسته ای خود ذخیره می کند.

2( بزرگ ترین - در تشکیل اندام شرکت دارد، ضمن مشاهده در همۀ جانداران زنده، واحد ساختاری و عملکردی جاندار نیز است.

 تعامل بین ساختارهای زنده و غیر زنده در آن مشاهده می شود.
ً
3( باالترین - از اجتماع یاخته ها تشکیل شده است، الزاما

4( کوچک ترین - از کنار هم قرار گرفتن موجودات زنده ایجاد می گردد، دارای ارتباط بین گونه های مختلف می باشد.

 0019 کدام گزینۀ زیر از نظر درستی یا نادرستی، در رابطه با سطوح سازمان یابی حیات، مشابه عبارت زیر می باشد؟

»ساختاری که نقطۀ آغاز گسترۀ حیات می باشد، می تواند معرف یک گونه باشد.«

1( کوچک ترین سطحی که از اجتماع جانداران ایجاد می شود، حاصل تعامل بین گونه های مختلف است.

2( همۀ جانداران یوکاریوتی سطوح سازمان یابی باالتری نسبت به جانداران پروکاریوتی دارند.

3( همواره در چهار سطح پایانی، می توان ارتباط بین اجزای زنده و غیرزنده را مشاهده کرد.

4( این امکان که سطوح سازمان یابی در جانداران مختلف، متفاوت باشد، وجود دارد.

 0020 در سطوح سازمان یابی حیات، هر سطحی که در ایجاد ............ مؤثر می باشد، ممکن نیست ............ .

2( جاندار - ویژگی های اصلی حیات را دارا باشد 1( جمعیت - بین اجزای تشکیل دهندۀ خود هم ایستایی و نظم ایجاد کند 

4( اجتماع - ارتباطات زیستی و غیرزیستی دوطرفه برقرار کند 3( بافت - در تمام جانداران زنده به تعداد زیاد قابل مشاهده باشد 

 0021 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

»در هر سطحی از سطوح سازمان یابی حیات که تنها از یک اجتماع تشکیل شده است، ............ .«

2( موجودات غیرزنده همانند موجودات زنده، یافت می شوند. 1( تنوع موجودات ذره بینی بیشتر از سایر موجودات است. 

4( گونه های مختلف در یک زیستگاه با هم در تعامل می باشند. 3( تمام اجزای تشکیل دهنده واجد هفت ویژگی حیات هستند. 

 0022 چند مورد زیر در رابطه با بزرگ ترین سطحی از سطوح سازمان یابی حیات که از اجتماع مولکول ها ایجاد می شود، صحیح بیان شده است؟

الف( مشاهدۀ همۀ محیط های زیست کرۀ زمین در این سطح دور از انتظار نمی باشد.

ب( همواره در اثر برهم کنش پیچیدۀ اجزاء، ویژگی های جدیدی در این سطح پدیدار می شوند.

ج( عالوه بر تعامل بین ساختارهای زنده، تعامل بین ساختارهای زنده و غیرزنده را نیز در برمی گیرد.

د( همانند سطحی از سطوح حیات که بالفاصله قبل از آن قرار دارد، بیش از یک زیستگاه را شامل می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0023 در سطوح سازمان یابی حیات، سطحی که ............ نسبت به ............ سطح ............ قرار گرفته است.

2( تنها از جانداران هم گونه تشکیل شده باشد - دستگاه، 3 - باالتر 1( شروع کنندۀ گسترۀ حیات می باشد - اندام، 3 - پایین تر 
4( بزرگ ترین سطح تشکیل دهندۀ جاندار می باشد - یاخته، 3 - باالتر 3( تنها از یک زیستگاه تشکیل شده است - زیست کره، 3 - پایین تر 
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1
 0024 به طور معمول در سطح ............ از سطوح سازمان یابی حیات، مشاهدۀ ............ دور از انتظار ............ .

2( ابتدایی - تمام ویژگی های جانداران زنده همواره - است 1( هشتم - تعامالت بین گونه های مختلف - نیست 

4( ششم - مکان زندگی مشترک برای جانداران - است 3( انتهایی - هفت ویژگی مشترک حیات در همۀ اجزای آن - نیست 

 0025 با توجه به سطوح مشخص شده در شکل مقابل، چند مورد زیر به درستی مطرح شده است؟  

الف( سطح F برخالف سطح D، افراد چندین گونۀ مختلف را شامل می شود.

ب( در سطح D همانند سطح C، تنها ساختارهای زنده مورد بررسی قرار می گیرند.

ج( در سطح B برخالف سطح A، یاخته ها همواره ترکیبات مایع پیرامون را در حد ثابتی نگه می دارند.

د( سطح A همانند سطح B، دارای سطحی پایین تر از سطح خود در سطوح سازمان یابی حیات می باشد.

2 )2   1 )1

4 )4   3 )3

(A)(B)

 . ............ ،B سطح ............ A 0026 با توجه به تصاویر مقابل می توان گفت که سطح 

1( همانند - دارای ارتباط های چندسویه بین اجزای سازنده می باشد.

2( همانند - در ساختار هر جاندار پریاخته ای، قابل مشاهده است.

3( برخالف - نمی تواند واجد تمام ویژگی های حیات باشد.

4( برخالف - از تنوع زیستی برخوردار نمی باشد. 

 0027  کدام گزینۀ زیر در رابطه با سطحی از سطوح حیات که در شکل مقابل مشخص شده است، صحیح نمی باشد؟ 

1( تنوع موجودات ذره بینی آن بیشتر از سایر موجودات است.

2( اجتماعات زیستی مختلف این سطح با یک دیگر در تعامل هستند.

3( سطوحی از سازمان یابی و نظم در پیکرۀ جانداران آن دیده می شود.

4( امروزه بعضی از آنها در سطح زمین در معرض نابودی و تخریب قرار دارند.

نگرشها
 0028 امروزه زیست شناسان پی برده اند که در هر سامانۀ پیچیده، ............ .

1( برای کل نگری، فقط باید ارتباط بین سطوح مختلف سازمان یابی آن سامانه را مورد بررسی قرار داد.

2( با کشف ارتباط های درهم آمیخته توسط دیدگاه کل نگر، ارائۀ تصویری جامع از آن امکان پذیر است.

3( هنگامی پیچیدگی بیشتر مشاهده می شود که ارتباط های چندسویۀ بین اجزای آن بررسی شود.

4( با مطالعۀ اجزای سازندۀ آن با استفاده از جزءنگری، می توان همۀ ویژگی های آن را توضیح داد. 

 0029 نگرشی در زیست شناسی که منجر به اثبات »کل، چیزی بیشتر از اجتماع اجزاست«، برای زیست شناسان شده است، فاقد کدام مشخصۀ زیر می باشد؟

1( جهت بررسی سامانه های پیچیده، عوامل غیرزندۀ مؤثر بر سامانه همانند ارتباط های چندسویه میان اجزای سازنده، بررسی می شوند.

2( براساس این نگرش نمی توان ویژگی های ساختاری غشای پالسمایی یاخته های تشکیل دهندۀ بافت چربی را بررسی کرد.

3( استفاده از میکروسکوپ الکترونی به دنبال تغییر دیدگاه زیست شناسان به سمت این نگرش امکان پذیر شده است.

4( استفاده از علوم ریاضی در این دیدگاه برای شناخت هر چه بیشتر سامانه های زنده، مورد توجه قرار می گیرد.

 0030 در علم زیست شناسی، بررسی ............ در مقایسه با بررسی ............ نمونه ای آشکارتر از مطالعات دیدگاه کل نگری را بیان می کند.

1( اجزای تشکیل دهندۀ شش های انسان - ساختمان و عملکرد شش

2( بخش های مختلف یاخته های عصبی - مکانیسم های دستگاه عصبی انسان

3( ساختمان یاخته های تشکیل دهندۀ کبد - عملکرد بافت های مختلف سازندۀ آن

4( چگونگی ارتباط انسان با محیط زیست - نحوۀ ارتباط دستگاه های مختلف بدن با یکدیگر

 0031 کدام گزینه در رابطه با نگرش های مورد استفاده برای مطالعۀ زیست شناسی، به درستی ذکر شده است؟

1( امروزه زیست شناسان با هر نگرشی، تشکیل یک جاندار را وابسته به ارتباط بین اجزای جاندار می دانند.

2( در زیست شناسی نوین تنها در یک نوع نگرش، اجزای سازندۀ سامانۀ پیچیده  مورد بررسی قرار می گیرند.

3( زیست شناسان امروزی برای بررسی یک جاندار به همۀ عوامل زنده و غیر زندۀ مؤثر بر حیات آن توجه می کنند.

4( بر اساس نگرش قدیمی زیست شناسی، ویژگی های هر بخش از سامانۀ پیچیده با ویژگی های اجزای آن یکسان نیست.

 0032  به طور معمول بر اساس نگرش ............ نمی توان ............ را مورد بررسی قرار داد.

2( جزءنگری - انقباض ماهیچه های قلبی برای خارج کردن خون  1( کل نگری - تأثیر ریزاندامگان بر سالمت بدن انسان  

4( جزءنگری - ارتباط بین یاخته های بافت پوششی با غشای پایۀ زیر آنها 3( کل نگری - به وجود آمدن ویژگی های جدید در سطوح مختلف حیات 
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 0065 در رابطه با بخش های مشخص شده در شکل زیر، کدام گزینه به نادرستی مطرح شده است؟ 

1( در یاخته هاِی بزرگ ترین بافت ذخیره کنندۀ انرژی بدن، بخش »2« در مجاورت بخش »1« قرار دارد. 

2( اجزای تشکیل دهندۀ بخش »4«، در تولید و ترشح پروتئین ها نقش دارند.

3( مولکول های کربوهیدرات تنها در سطح خارجی بخش »1« وجود دارند.

4( بخش »3« از دو زیرواحد هم اندازه تشکیل شده است.

 0066  شکل زیر نشان دهندۀ یک یاختۀ زنده می باشد. با توجه به بخش های مشخص شده، چند مورد صحیح است؟

الف( بخش »1« با مصرف اکسیژن در تولید نوعی مولکول فسفات دار نقش دارد.  

ب( بخش »3« در هر یاختۀ ماهیچه ای بندارۀ خارجی میزراه بیش از یک عدد می باشد.

ج( بخش »2«، تأمین کنندۀ یونی در تارهای ماهیچه ای است که برای فرایند انقباض الزم است.

د( در یاختۀ گیاهی، صفحۀ یاخته ای با تجمع ریزکیسه های بخش »4« و به  هم  پیوستن آن ها تشکیل می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

غشاییاخته

 0067  کدام گزینه در رابطه با غشای پالسمایی یاخته  های ترشح کنندۀ هورمون گاسترین صحیح است؟

1( مولکول های آب توانایی عبور از البه الی بخش لیپیدی آن را ندارند.

2( کربوهیدرات های موجود در آن، در تماس با مایع سیتوپالسمی قرار دارند.

3( همۀ مونوساکاریدهای متصل به پروتئین  های آن، با یک مونوسارکارید دیگر پیوند دارند. 

4( هر مولکول لیپیدی آن، از یک حلقۀ آلی چند وجهی و دو زنجیرۀ آب گریز تشکیل شده است.

 0068 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»مولکول هایی که بخش عمدۀ آن ها با بخش میانی غشای یاختۀ جانوری در تماس هستند، ............ «

2( فقط در انتشار تسهیل شده یا انتقال فعال دخیل هستند. 1( مولکول های آب را به صورت آزادانه از درون کانال های خود عبور می دهند. 

4( نسبت به یون ها نفوذپذیری انتخابی دارند. 3( در مواردی می توانند تحت تأثیر آنزیم لیپاز تجزیه شوند.  

 0069 کدام گزینۀ زیر در رابطه با بخشی از یک یاختۀ جانوری که با داشتن خاصیت نفوذپذیری انتخابی از ورود بعضی مواد به داخل یاخته جلوگیری می کند، صحیح است؟

1( هر پروتئینی که در بین فسفولیپید های این بخش قرار دارد، به طور قطع در تماس با مایع بین یاخته ای و سیتوپالسم می باشد.

2( زنجیره های کربوهیدراتی به مولکول هایی از این بخش اتصال دارند که همگی اجتماع تعداد زیادی از آمینواسیدها هستند.

3( فراوان ترین مولکول های موجود در ساختار آن، همگی حداقل به زنجیره ای از مونوساکاریدها اتصال دارند.

 کمی در این بخش دارند، می توانند در اتصال با پروتئین های سطحی نباشند.
ً
4( لیپیدهایی که تعداد نسبتا

 0070 چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در یک یاختۀ جانوری، زنجیره های قندی موجود در غشا ............ «

الف( فقط به پروتئین هایی که در سراسر عرض غشا کشیده شده اند، متصل هستند.

ب( در هر دو سطح خارجی و داخلی غشای پالسمایی قابل مشاهده است. 

ج( که متصل به پروتئین اند، همگی منشعب هستند.

د( به برخی پروتئین ها و لیپیدهای غشا متصل اند.

4 )4  2 )3  3 )2  1 )1

 0071   کدام گزینۀ زیر در رابطه با »مولکول هایی که بخش عمدۀ غشای پالسمایی جانوری را تشکیل می دهد«، صحیح است؟ 

2( میزان آن در صفرا، به مقدار چربی موجود در غذا وابسته است. 1( در هنگام برون  رانی ریزکیسۀ غشایی، به غشا افزوده می شود.  

4( توسط ریبوزوم  های متصل به شبکۀ آندوپالسمی ساخته می شود. 3( فراوان ترین مولکول لیپید رژیم غذایی انسان محسوب می شود.  

 0072 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در یاخته  ها ی ماهیچه  ای موجود در دیوارۀ لولۀ گوارش، هر ............ موجود در غشای پالسمایی، ............ است. «

2( پروتئین سطحی - در تماس مستقیم با مایع بین یاخته ای  1( پروتئین سراسری - دارای منافذی برای عبور مواد در عرض غشا  

4( کربوهیدرات - با مایع بین یاخته ای، در تماس 3( پروتئین - به فسفولیپید های هر دو الیۀ غشا، متصل  



19

اد
مو
ب�
جذ

و�
ش�

وار
 گ

م   
دو

ل 
ص

 ف
م   

ه
 د

ی
س

نا
ش

ت 
س

زی

2
 0073  کدام گزینۀ زیر به ترتیب در رابطه با »بزرگ ترین و فراوان ترین مولکول موجود در غشای یک یاختۀ جانوری«، صحیح نمی باشد؟ 

CO2 در محیط داخلی تغییر کند - در هر دو سطح داخلی و خارجی غشا دیده می شود. 1( ساختار آن می تواند در پی تجمع

2( جنسی متفاوت با مولکول های سازندۀ فام تن دارد - در بیشتر موارد فاقد اتصال با مولکو ل های کربوهیدرات می باشد.

G2 تقسیم یاخته ای، ساخت آن افزایش می یابد - جنسی مشابه نوعی از ترکیبات صفرا دارد. 3( در مرحلۀ

4( حاصل ترجمۀ رنای پیک می باشد - هنگام اگزوسیتوز، تعداد آن در غشا افزایش می یابد. 

 0074  چند مورد از عبارت  های زیر ویژگی مشترک همۀ پروتئین  هایی که تنها در یک سطح غشای یاخته های بافت چربی مشاهده می شوند را به درستی بیان می کند؟

ب( حداقل به یک زنجیرۀ مونوساکاریدی متصل  اند. الف( توانایی اتصال به یاخته های مجاور خود را دارند.  

د( موادی را به صورت اختصاصی از منافذ خود عبور می دهند. ج( توسط شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژی ساخته می  شوند.  

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0075 کدام گزینۀ زیر در رابطه با شکل زیر به نادرستی بیان شده است؟  

1( بخش اعظم آن در برابر واحدهای سازندۀ فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی نفوذپذیر است.

2( بیشترین مولکول های تشکیل دهندۀ ساختار آن، جنسی شبیه بخشی از ترشحات کبد دارند. 

3( هر کدام از سرهای مولکول های کلسترول آن، در ارتباط با مایع میان یاخته ای یا بین یاخته ای قرار دارد.

4( در روده، گوارش مولکولی که فقط در سطح خارجی این ساختار قرار دارد، می تواند میزان آب محتویات 

روده را کاهش دهد.

روشهایعبورموادازغشاییاخته

 0076  شکل زیر نشان دهندۀ نوعی روش عبور و مرور مواد در عرض غشا می باشد. کدام گزینۀ زیر در رابطه با 

این روش به درستی بیان شده است؟

1( انرژی هیچ نقشی در جابه جایی مولکول ها ندارد.

2( طی این روش، تغییر در ساختار آدنوزین تری فسفات رخ می دهد.

3( مولکول ها براساس شیب غلظت، فقط به یک سوی غشای یاخته منتشر می شوند.

4( امکان جابه جایی ماده ای که به مقدار 7 درصد به صورت محلول در خوناب حمل می شود، طی این روش وجود دارد.

 0077 چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در یک فرد سالم، بعضی از مولکول ها این توانایی را دارند که در ............ شیب غلظت و ............ و از طریق ............ غشای پالسمایی به یاخته های پوششی 

موجود در دیوارۀ رودۀ باریک وارد شوند.«

ب( جهت - با صرف انرژی زیستی - پروتئین های انتقال دهندۀ الف( جهت - به کمک انرژی جنبشی خود - فضای بین فسفولیپیدهای 

د( خالف جهت - به کمک انرژی جنبشی خود - پروتئین های منفذدار ج( خالف جهت - با صرف انرژی زیستی - پروتئین های سراسری 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 آقا و خانوم دکتر! قبل از حل تست بعدی بلند شین یه لیوان آب خنک بزنین بر بدن، قراره چند تا نکتۀ شاخ از اسمز ذخیره بشه تو حافظه بلند مدتتون!!

 0078  شکل زیر نشان دهندۀ نوعی روش عبور مواد از عرض غشا است. کدام گزینه در ارتباط با این روش صحیح می   باشد؟ 

1( مواد را در خالف جهت شیب غلظت جابه  جا می کند.

2( هنگام توقف این فرایند، تبادل مولکول های آب بین دو محلول متوقف می شود.

3( سرعت حرکت آب از عرض غشا با تراوایی نسبی در تمام طول فرایند تغییر نمی کند.

4( بازجذب آب در گردیزه ها همانند جذب آب در محل پایان گوارش شیمیایی غذا طی این روش انجام می گیرد.

 0079 چند مورد از عبارت  های زیر، دربارۀ هر روش  عبور ماده از عرض غشا که به طور مستقیم با صرف انرژی زیستی انجام می شود، صحیح نیست؟

الف( بخش اعظم غشا در این نوع جابه جایی نقشی ندارد.

ب( تنها مولکول های کوچک و یون ها از طریق این روش ها جابه جا می شوند.

ج( نتیجۀ این نوع جابه جایی، یکسان شدن غلظت ماده در دو طرف غشای پالسمایی است.

د( توسط نوعی پروتئین  سراسری و بدون کمک اندامک   های غشادار موجود در سیتوپالسم یاخته انجام می شود. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 0080 به هنگام گذر مواد از غشای یاخته طی روشی که در شکل A مشخص است ............ روش نشان داده شده 

 . ............ B در شکل

1( همانند - در نهایت اختالف غلظت مادۀ مورد نظر در دو طرف غشا، یکسان می شود. 

2( برخالف - همواره مولکول ها در جهت شیب غلظت خود جابه جا می شوند.

 به نیاز یاخته بستگی دارد.
ً
3( همانند - جذب و دفع مواد قطعا

4( برخالف - کیسه های غشایی تشکیل نمی شود.

 0081 چه تعداد از موارد زیر در رابطه با هر یک از روش های عبور مواد از غشای یاخته که وابسته به عملکرد پروتئین های غشایی است، به نادرستی بیان شده است؟ 

ب( می تواند منجر به کاهش فسفات آزاد درون یاخته شود.  با صرف انرژی زیستی همراه است. 
ً
الف( لزوما

د( انرژی مورد نیاز خود را می تواند از منبعی به غیر از ATP تأمین کند.  مواد را در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می کند. 
ً
ج( لزوما

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0082 کدام گزینه در رابطه با روش نشان داده شده در شکل مقابل، به نادرستی بیان شده است؟ 

1( مقدار یون فسفات آزاد درون مایع سیتوپالسمی افزایش می یابد.

2( انرژی حاصل از شکسته شدن ATP برای تغییر شکل نوعی پروتئین مصرف می شود.

3( مولکول هایی که مواد را از منافذ خود عبور می دهند، در تماس با مایعی مشابه خوناب قرار دارند.

4( همانند فرایند گذرندگی، غلظت نوعی ماده با توانایی ذخیرۀ انرژی زیستی درون یاخته کاهش می یابد.

 هرچی تا االن از زیست می دونی رو بیار وسط تا تست بعدی رو حل کنی )هرچند تا حاال چیز زیادی نمی دونی!(

 0083 در یک یاختۀ پوششی پرز رودۀ باریک، همواره در فرایند ............ 

1( انتشار تسهیل شده، تعداد مولکول های دو محیط بعد از پایان جابه جایی یکسان می شود.

2( درون بری، زنجیره های کربوهیدرات در سطح خارجی کیسۀ غشایی قرار می گیرند.

3( برون رانی، تعدادی پروتئین و کلسترول به ساختار غشای یاخته افزوده می شود. 

4( انتشار، مولکول ها از بخش لیپیدی غشای یاخته عبور می کنند.

............ 
ً
 0084  در فرایند عبور مواد از عرض غشا به روش ............ قطعا

1( برون رانی - گروهی از درشت مولکول ها، از بین فسفولیپیدهای غشایی عبور می کنند.

2( درون بری - ارتباط بعضی از فسفولیپیدهای غشایی با فسفولیپیدهای مجاور، از بین می رود.

3( انتشار تسهیل شده - تغییر اختالف غلظت در محیط، به صورت دائمی رخ می دهد.

4( انتشار ساده - پروتئین های غشایی، مولکول ها را در جهت شیب غلظت جابه جا می کنند.

 بریم سراغ چندتا سؤال ترکیبی! می خوایم از نکات هر سه کتاب تست ترکیبی بزنیم!

 0085  در نوعی فرایند که طی آن ورود سدیم به مایع بین یاخته ای در پتانسیل آرامش نورون رخ می دهد ............ بازجذب آب در گردیزه های کلیه، به طور قطع ............ .

1( برخالف - انرژی حاصل از تجزیۀ پیوندهای پرانرژی در مولکولی نیتروژن دار مصرف می شود.

2( همانند - فعالیت گروهی از پروتئین های غشا برای جابه جایی مواد ضروری است.

3( برخالف - آب کافت نوعی نوکلئوتید دارای باز آلی پورینی تأثیرگذار است.

4( همانند - مصرف انرژی در حرکت مادۀ موردنظر مؤثر است.

 0086 حین عبور مواد از عرض غشای جانوری، طی هر فرایندی که ............ رخ می دهد، به طور حتم ............

1( بدون مصرف مستقیم ATP - مولکول ها در جهت شیب غلظت خود جابه جا می شوند.

2( جابه جایی مواد در خالف جهت شیب غلظت - یاخته، مجبور به صرف انرژی است.

3( با ادغام کیسه هایی با غشای یاخته - تعداد الیه های فسفولیپید غشای یاخته افزایش می یابد.

4( به کمک نوعی پروتئین غشایی - انرژی زیستی برای جابه جایی مواد مصرف می شود.

. ............ 
ً
 0087  در نوعی فرایند که طی آن، ............ رخ می دهد، قطعا

1( ورود آب به یاختۀ نگهبان روزنه در پی انباشت پتاسیم - مولکول های آب از محل غلیظ به رقیق جابه جا نمی شوند.

2( جذب یون کلسیم توسط شبکۀ آندوپالسمی - نوعی پروتئین غشایی به مصرف مولکول ATP می پردازد.

3( جذب مواد غذایی توسط پارامسی - الیۀ بیرونی غشای یاخته در بخش درونی کیسۀ غشایی قرار می گیرد.

4( خروج پتاسیم از نورون در پتانسیل عمل - اختالف غلظت ماده در دو سوی غشا افزایش می یابد.
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 0088  ماده ای که ............ به طور معمول نمی تواند طی نوعی فرایند ............ به انرژی زیستی از غشای یاخته های ............ در انسان عبور کند.

1( ایجادکنندۀ سنگ کیسۀ صفرا می باشد - بی نیاز - پرز رودۀ باریک

2( فراوان ترین مادۀ آلی موجود در ادرار محسوب می شود - بی نیاز - دیوارۀ مویرگ

3( برای باز شدن روزنه های برگ به یاخته های نگهبان روزنه وارد می شود - نیازمند - گردیزه

4( برای جابه جایی در خون تحت  تأثیر فعالیت انیدراز کربنیک قرار می گیرد - نیازمند - دیوارۀ معده

 . ............ 
ً
 0089 در جابه  جا شدن مواد در عرض غشا به روش نشان  داده شده در شکل زیر، اگر ............ قطعا

1( بخشی از غشای پالسمایی جدا شود - زنجیره های کربوهیدراتی در سطح خارجی کیسۀ غشایی قرار می گیرند.

2( کیسۀ غشایی از غشا دور شود - گروهی از مولکول های درشت از یاخته خارج می شوند. 

3( مساحت غشایی پالسمایی کاهش پیدا کند - مولکول های درشت وارد یاخته می شوند.

4( همراه با صرف انرژی زیستی باشد - مواد در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می شوند.

بافتهایجانوری

 0090  چه تعداد از موارد زیر در رابطه با نوعی بافت بدن انسان که یاخته های آن به یک دیگر بسیار نزدیک اند، به درستی بیان شده است؟

الف( رأس یاخته های این بافت در لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک گردیزه، دارای ریزپرزهای فراوان می باشد.

ب( هر یاختۀ این بافت در همۀ قسمت های بخش هادی دستگاه تنفس، به غشای پایه متصل است.

ج( توانایی جذب مواد توسط یاخته های این بافت در اولین بخش لولۀ گوارش وجود دارد.

د( با ایجاد سد خونی - مغزی، مانع از ورود بسیاری از مواد به مغز می گردد.

 یاخته های سطحی خود را جایگزین می کند.
ً
ه ( در سطح پوست دائما

5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

 هر چی بافت پوششی تو کتاب درسی هستو یه جا جمع کردیم تو پاسخ این تست!! پس این تست حکم جمع بندی داره.

 0091 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

»یاخته های بافت پوششی ............ «

 به بافت های زیرین خود متصل می شوند.
ً
1( مکعبی یک الیه، مستقیما

2( سنگفرشی چندالیه، توانایی جذب مواد درون لولۀ گوارش را دارند.

3( استوانه ای، بیشترین نسبت سیتوپالسم به هسته را در بین بافت های پوششی دارند.

4( مکعبی یک الیه همانند یاخته های سنگفرشی یک الیه، می توانند پوشانندۀ نوعی مجرا باشند.

 0092  در بافت ............ همانند بافت ............ ، شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی، یاخته ها را به بافت های زیرین متصل می کند.

1( ضربه گیر کف دست - میلین ساز نورون ها

2( مخاط نای - با مادۀ زمینه ای شفاف، بی رنگ و چسبنده

3( پوشانندۀ دیوارۀ بیرونی کپسول بومن - ترشح کنندۀ نمک های صفراوی

4( تشکیل دهندۀ رگی که تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی را انجام می دهد - پشتیبانی کنندۀ بافت سنگفرشی یک الیه

 0093  کدام گزینه برای تکمیل جملۀ زیر مناسب نیست؟

»شکل مقابل، نشان دهندۀ بافتی است که ............ .« 

1( امکان تخریب آن تحت تأثیر نوعی پروتئین موجود در گندم وجود دارد.

2( می تواند در تبدیل مولکول های درشت به مونوساکاریدها نقش داشته باشد.

3( در محل اصلی جذب مواد غذایی لولۀ گوارش، الیۀ ژله ای حفاظتی چسبناک را ایجاد می کند.

 در یک سمت خود فاقد ارتباط با محیط داخلی است.
ً
4( یاخته های آن در بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش قطعا

 0094 چه تعداد از موارد زیر در رابطه با بخش مشخص شده در شکل زیر به نادرستی بیان شده است؟  

الف( حداکثر دارای سه نوع تک پار در ساختار خود است.

ب( با مصرف ATP به انجام کارهای معمول خود می پردازد.

ج( برخالف بخش اعظم غشای یاخته های جانوری تحت تأثیر لیپاز قرار نمی گیرد.

د( با همۀ یاخته های پوششی موجود در سطح الیۀ مخاطی لولۀ گوارش انسان، در تماس است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 0095 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 

»بافت نشان داده شده در شکل )الف( ............ شکل )ب( ............ «

1( همانند - تنها از یاخته هایی تشکیل شده است که با غشای پایه در تماس هستند.

2( برخالف - می تواند مواد را به طور مستقیم بین خون و مایع بین یاخته ای مبادله کند.

3( همانند - در الیه  های لولۀ گوارش یافت نمی شود.

4( برخالف - توانایی تولید و ترشح موسین را ندارد. 

 0096  در انسان، یاخته های پوششی موجود در سطح درونی ............ یاخته های بافت پوششِی ............ . 

1( دیوارۀ رگ ها برخالف - سطح مخاط مری، همگی به طور مستقیم گاز اکسیژن را از خون دریافت می کنند.

2( گردیزه ها همانند - دیوارۀ مویرگ های پیوسته، هر یک دارای هسته ای در مجاورت غشای پایه می باشند.

3( رودۀ باریک برخالف - دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیِک گردیزه، به صورت یک الیه ای دیده می شوند.

4( بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش همانند - غدد بزاق، از انواع مختلفی تشکیل شده اند.

 0097 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در غدد بزاقِی موجود در دهان، هر یاختۀ ............ «

1( پوشانندۀ مجرای غده، می تواند در بین یاخته های ترشحی نیز یافت  شود.

2( ترشح کنندۀ موسین، با یاختۀ مجاور خود از نظر اندازه برابر می باشد.

3( ترشح کنندۀ آنزیم گوارشی، در از بین بردن میکروب های موجود در دهان نقش دارد.

4( پوششی، استوانه ای  شکل است و دارای یک هسته در مرکز سیتوپالسم می باشد.

 بافت پوششی را پشتیبانی می کند، صحیح نیست؟
ً
 0098 کدام گزینۀ زیر در رابطه با بافتی که معموال

1( با وجود دارا بودن مادۀ زمینه ای چسبنده، نسبت به بافت پیوندی موجود در رباط، مقاومت کم تری دارد.

2( دارای یاخته هایی در ساختار خود می باشد که به طور منظم در کنار یک دیگر قرار گرفته اند.

3( در پرزهای محل اصلی جذب مواد غذایی قابل مشاهده می باشد.

4( دارای یاخته هایی با ظاهر متنوع و متفاوت است.

 0099 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

 ............ دارد.«
ً
»در بدن انسان نوعی بافت پیوندی که ............، قطعا

2( بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی در بدن است - یاخته هایی با هستۀ مرکزی  1( دارای مادۀ زمینه ای بی رنگ است - در زیر غشای پایۀ بافت پوششی حضور  

4( مادۀ زمینه ای شفاف دارد - تعداد یاختۀ کم و رشته  های کالژن فراوان 3( مقاومت کمی در برابر کشش دارد - در همۀ الیه های لولۀ گوارش حضور 

 0100 چند مورد از موارد زیر در رابطه با همۀ انواع بافت های پیوندی بدن انسان به نادرستی بیان شده است؟

ب( فقط از نظر مقدار رشته ها و مادۀ زمینه ای با هم تفاوت دارند. الف( در همۀ یاخته های سازندۀ خود دارای اندامک دوغشایی هستند. 

د( حداکثر دو نوع رشتۀ پروتئینی در فضای بین یاخته ای خود دارند. ج( به نسبت های متفاوت دارای رشته های کشسان و کالژن هستند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0101  در یک فرد سالم، بافت ............ برخالف بافت ............ می تواند ............ .

1( پیوندی سست - پیوندی رشته ای - بر روی سطحی ترین یاخته های زندۀ خود، الیه ای غیرزنده داشته باشد.

 بیضی شکل باشد.
ً
2( پوششی سنگفرشی - پوششی استوانه ای - دارای یاخته هایی با هستۀ تقریبا

3( پوششی چندالیه - پوششی یک الیه - گلیکوپروتئین موجود در مادۀ مخاطی را بسازد.

4( پوششی استوانه ای - پوشش مکعبی - در ساختار غده های بدن حضور داشته باشد.

 0102  کدام گزینه، در رابطه با نوعی بافت پیوندی که به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می کند، به نادرستی بیان شده است؟

1( می تواند محل ذخیرۀ لیپیدهای درون کیلومیکرون ها باشد.

2( با افزایش وزن بدن، فضای بین یاخته های آن افزایش می یابد.

3( کم ترین فضای بین یاخته ای در بین انواع بافت های پیوندی را دارد.

4( در حفظ موقعیت اندام های لوبیایی شکل موجود در طرفین ستون مهره ها نقش دارد.

 0103 رشته های کشسان، ............ رشته های کالژن ............ می شوند.

1( همانند - به دنبال ورود به فضای بین یاخته ای بافت پیوندی، باعث افزایش انعطاف پذیری آن

2( همانند - به عنوان بخشی از مادۀ زمینه اِی بافت پیوندی، محسوب

3( برخالف - با صرف انرژی زیستی از یاخته های بافت پیوندی، خارج

4( همانند - توسط یاخته های بافت پیوندی، ساخته
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 0104  کدام گزینه، برای تکمیل جملۀ زیر نامناسب است؟

»به طور معمول در یک انسان بالغ، ............ شاخصۀ نوعی بافت پیوندی می باشد که ............ .«

1( داشتن نقش اساسی در تعیین میزان وزن - می تواند مواد غذایی خود را از مویرگ های ناپیوسته دریافت کند.

2( برخورداری از رشته های کالژن زیاد - در نوعی ساختار محافظتی اندام لوبیایی شکل بدن به کار رفته است.

 در هر دو الیۀ کیسۀ محافظت کنندۀ قلب یافت می شود.
ً
3( هستۀ مستقر در مجاورت غشای یاخته ای - قطعا

4( مشاهده شدن در هر چهار الیۀ لولۀ گوارش - انعطاف پذیری بیشتری نسبت به اسکلت فیبری قلب دارد.

 0105  چه تعداد از موارد زیر در رابطه با »سخت ترین نوع بافت پیوندی« صحیح است؟

الف( در پی کاهش شدید صفرا، میزان نمک های کلسیم دار در مادۀ زمینه ای آن کم می شود.

ب( گیرنده های پیک دوربرد کلسی تونین در مادۀ زمینه ای این بافت یافت می شود.

ج( ساختار اسکلت درونی تمام مهره داران از جنس این بافت می باشد.

د( افزایش فعالیت بدنی منجر به افزایش تراکم آن می شود.

ه ( اندام تشکیل شده از آن می تواند محل عمدۀ مصرف آهن و فولیک  اسید باشد.

 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0106 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ 

»بافت نشان داده شده در شکل روبه  رو برخالف بافِت ............ «

الف( ضربه گیر بدن، در فضای بین  یاخته  ای خود واجد رشته  های پروتئینی است.

ب( پوشانندۀ سطح داخلی معده، در الیۀ اپی  درم پوست یافت نمی شود.

ج( ترشح کنندۀ موسین، فاقد زنجیرۀ قند متصل به پروتئین است.

د( پشتیبان بافت پوششی، مادۀ زمینه  ای بی  رنگ و شفاف دارد. 

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

 0107 کدام یک از عبارات داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در بدن انسان نوعی بافت ............ که دارای ............ است به طور حتم می تواند در ............ داشته باشد.«

1( پوششی - هسته ای گرد در مرکز یاخته های خود - تمامی بخش های ساختارهای ادرارساز کلیه وجود

2( پیوندی - انعطاف پذیری کمتر اما مقاومت باالتری - بین الیۀ آندوکارد و اپی کارد قلب وجود 

3( ماهیچه ای - یاخته های استوانه ای شکل و غیرمنشعب - فعالیت غیرارادی عضلۀ دیافراگم نقش 

4( پوششی - یاخته  های استوانه ای شکل - بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش وجود

 همانند نوع بافت ............ نمی باشد. 
ً
 0108   در بدن انسان، نوع بافت ............ کامال

1( پوششی در دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک گردیزه - پوششی مجرای غدۀ بزاقی زیرزبانی

2( ماهیچه ای دیوارۀ بخش کیسه ای شکل دستگاه ادراری - ماهیچه ای موجود در دیوارۀ نایژه

3( تشکیل دهندۀ غالف اطراف دسته تارهای ماهیچه ای - ساختار کپسول مفصلی

4( پوششی سطح مخاط لولۀ مری - پوششی موجود در ساختار دریچه های قلبی

 0109 در یک فرد سالم، یاخته های ماهیچه ای .......... همانند ............ هستند.

2( چهارسر ران - یاخته های بافت پوششی معده، استوانه ای شکل 1( قلبی - یاخته های بافت چربی، فاقد هستۀ کناری 

4( دوسر بازو - یاخته های پشتیبانی کنندۀ بافت پوششی معده، چندهسته ای 3( معده - یاخته های پوششی روده، دارای هسته هایی در مرکز خود 

جی !!
ّ

ناتومی کارامونه !! ببینم چند مرده حال  تست بعدی واسه آ

 0110   چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟

» ............ 
ً
»هر نوع یاختۀ ماهیچه ای موجود در ............ قطعا

الف( قفسۀ سینه - واجد هسته  ای در مرکز مایع میان یاخته  ای یاخته  های خود است.

ب( الیۀ ماهیچه  ای معده - در تشکیل بندارۀ پیلور برخالف بندارۀ انتهایی مری نقش دارد.

ج( عصب بینایی چشم - توسط بخش خود مختار دستگاه عصبی محیطی منقبض می شود.

د( بندارۀ خارجی انتهای راست روده - از طریق زردپی به سنگین  ترین بافت پیوندی مرتبط است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0111  در بدن انسان، یاخته های ماهیچه ای ............ دارای ظاهری ............ هستند.

2( بین  دنده ای خارجی برخالف اطراف کرۀ چشم - استوانه ای 1( مخاط معده همانند پردۀ میان بند - دوکی شکل 

4( دارای صفحات بینابینی برخالف توأم - مخطط 3( بندارۀ محل اتصال مثانه به میزراه همانند ماهیچۀ مژگانی - کوچک و صورتی 
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2
 0112 در بدن انسان، هر نوع بافت ............ که دارای ............ می باشد، به طور قطع ............

1( ماهیچه ای - یاخته های غیرمنشعب و مخطط - فقط فعالیت ارادی دارد.

2( پوششی - چند الیه  یاخته با اشکال گوناگون - توانایی جذب مواد در لولۀ گوارش را ندارد.

3( پیوندی - مادۀ زمینه ای شفاف، بی رنگ و چسبنده - همواره در زیرغشای پایۀ بافت پوششی وجود دارد.

4( پوششی - شبکه ای از رشته های پروتئینی در زیر همۀ یاخته های سنگفرشی خود - در تبادل مواد کاربرد دارد.

 0113   یاخته های ماهیچه ای موجود در الیۀ مخاط کولون افقی ............ یاخته های ............ نمی توانند ............ .

1( برخالف - ماهیچه ای موجود در بندارۀ خارجی مخرج - دارای میان یاختۀ یکنواخت  باشند.

 یک رنگ دیده  شوند.
ً
2( همانند - ماهیچه  ای موجود در پردۀ میان بند - کامال

3( همانند - بافت پوششی مویرگ - دارای هستۀ بیضی شکل باشند.

4( برخالف - بافت ضربه گیر بدن - هستۀ مرکزی داشته باشند. 

 0114 چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 

»بافت نشان داده شده در شکل )الف(، ............ بافت نشان داده شده در شکل )ب( ............ «

الف( برخالف - در تشکیل بنداره های انتهای لولۀ گوارش انسان نقش دارد. 

ب( همانند - در ایجاد حرکت کرمی لولۀ گوارش انسان دارای نقش است.

ج( همانند - دارای پروتئین های ناقل در غشای یاخته های خود است. 

د( برخالف - همواره بدون دخالت قشر مخ، فعالیت می کند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0115   چه تعداد از موارد زیر در رابطه با یاخته های اصلی بافت عصبی به نادرستی بیان شده است؟

الف( هر آکسونی با هدایت پیام عصبی از جسم یاخته ای به یاخته های ماهیچه ای باعث تحریک بافت ماهیچه ای می شود.

ب( فرایندهایی نظیر پروتئین سازی و لیپیدسازی را در بخش های مختلف تشکیل دهندۀ خود انجام می دهند.

ج( بافت عصبی که در انقباض ماهیچه ها نقش دارد، فقط از این یاخته ها تشکیل شده است.

د( از هر جسم یاخته ای تنها یک آکسون و یک دندریت خارج می شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0116 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در بافت عصبی انسان، همۀ ............ «

1( یاخته های زنده، قادر به کنترل ورود و خروج مواد از عرض غشای پالسمایی هستند.

2( یاخته های عصبی همانند همۀ یاخته های مرتبط با آن ها، تنها یک هسته دارند.

3( یاخته ها، قادر به تحریک یاخته های ماهیچه ای هستند.

4( آکسون ها برخالف دندریت ها منشعب نیستند.

 0117   چه تعداد از موارد ذکر شده، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»هر یاختۀ موجود در بافت عصبی ............ «

الف( که دارای رشته های دندریت است، پیام عصبی را فقط می تواند در یک جهت هدایت کند.

ب( دیوارۀ لولۀ گوارش، می تواند با بافت پیوندی سست در تماس باشد. 

ج( پروانۀ مونارک، در جهت یابی مسیر این پروانه، نقش مستقیمی را ایفا می کند.

د( بدن انسان، در انتقال پیام های عصبی به طور مستقیم نقش دارد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

ساختارلولۀگوارش
 0118  چه تعداد از موارد، در رابطه با هر چهار الیۀ لولۀ گوارش انسان صدق می کند؟

ب( دارای شبکه ای از یاخته  های عصبی هستند. الف( دارای کوچک ترین رگ های بدن هستند. 

د( در ساختار چین  های حلقوی روده دیده می شوند.  ج( واجد یاختۀ منقبض شونده در ساختار خود هستند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0119 کدام گزینۀ زیر در رابطه با »بخشی که بالفاصله در سمت داخل بیرونی ترین الیۀ لولۀ گوارش قرار دارد«، صحیح است؟

2( نسبت به الیۀ ماهیچه ای مجاور خود، به الیۀ زیر مخاط نزدیک تر است. 1( تنهاترین الیۀ ماهیچه ای است که در حرکات محتویات لولۀ گوارش نقش دارد. 

4( بین دو بخش دارای قدرت انقباض قرار گرفته است. 3( به طور مستقیم با الیۀ ماهیچه ای مجاور خود در تماس نیست. 
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0001 
1

می باشد.  کرم  شبیه  نوزادی  دوران  در  مونارک  پروانۀ  میگه؟  چی  سؤال   

جمعیت این پروانه ها پس از بلوغ، هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب 

کانادا و بالعکس می پیمایند.

با  پروانه ها  که  یافته اند  عصبی  یاخته های  مونارک،  پروانۀ  بدن  در  دانشمندان 

استفاده از آنها، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهند و 

به سوی آن )نه به سمت خورشید( پرواز می کنند.

 بررسی سایر گزینه ها

2 مهاجرت در پروانۀ مونارک نوعی رفتار غریزی محسوب می شود. این جانوران 

نوکلئیک اسید  از اطالعات موجود در مولکول دنا که نوعی  رفتار  این  انجام  برای 

دورشته ای است، بهره می برند.

اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک گونه یکسان است، زیرا ژنی و ارثی می باشد.

فصل 8 - یازدهم

ترکیب با آینده

3 نوزاد پروانۀ مونارک در دوران نوزادی از برگ گیاهان تغذیه می کند. یاخته اولین 

بار در بافت چوب پنبه )نوعی بافت گیاهی( مشاهده شد.

مجموعه  صورت  به  میکروسکوپ  با  مشاهده  در  چوب پنبه  بافت  یاخته های 

حفره هایی دیده می شوند که دیواره هایی، آن ها را از یک دیگر جدا کرده اند. این 

دیواره ها، دیوارۀ یاخته ای و تنها بخش باقی مانده از یاختۀ گیاهی در بافتی مرده اند 

)چوب پنبه از یاخته های مرده تشکیل شده است(.
فصل 6 - دهم

ترکیب با آینده

جانوران  این  طرفی  از  هستند.  کرمی شکل  نوزادی،  دوران  در  جانوران  این   4

 در دوران نوزادی )نابالغ( فاقد توانایی تولید مثل نیز هستند.
ً
طبیعتا

0002 
2

 سؤال چی میگه؟ یاخته های عصبی )نورون ها(، یاخته هایی هستند که در 

بروز رفتار شگفت انگیز مهاجرت در پروانۀ مونارک نقش اصلی را دارند.

یاخته، پایین ترین سطح ساختاری است که همۀ فعالیت های زیستی در آن انجام می شود.

 بررسی سایر گزینه ها

است؛  خورشید  جایگاه  به  وابسته  مونارک  پروانۀ  جهت یابی  که  آنجایی  از   1

بنابراین می توان گفت که این عمل تنها در طول روز انجام می گیرد.

3 پروانۀ مونارک نوعی حشره می باشد. در حشرات، گره های عصبی عالوه بر مغز 

در طول بدن جانور نیز مشاهده می شوند.

مغز حشرات از چند گرۀ به هم جوش خورده تشکیل شده است. یک طناب 

عصبی شکمی که در طول بدن جانور کشیده شده است، در هر بند از بدن، 

یک گرۀ عصبی دارد. هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند.

فصل 1 - یازدهم

ترکیب با آینده

زیست شناسان  توسط  قبل  مدت ها  از  عصبی  یاخته های  خود  که  کنید  دقت   4

این  مهاجرتی  رفتار  بر  یاخته ها  این  مستقیم  تأثیر  اما  بودند؛  شده   شناسایی 

جانوران است که به تازگی کشف شده  است. حواستون باشه این دو موضوع رو 

با هم قاطی نکنین! 

0003 
3

نوزاد  و  است  مهاجرت کننده  جاندار  نوعی  مونارک  پروانۀ  میگه؟  چی  سؤال   

آن، کرمی شکل می باشد. پس منظور صورت سؤال پروانه های مونارک می باشد.

در رفتار مهاجرتی این پروانه از یاخته های عصبی استفاده می شود که شکل گیری 

این یاخته ها حاصِل اطالعات مولکول DNA است.

رفتار مهاجرتی پروانۀ مونارک بر اساس اطالعات مولکول دنا رخ می دهد؛ زیرا 

در این رفتار از یاخته های عصبی استفاده می شود که شکل گیری این یاخته ها 

بر اساس اطالعات مولکول DNA است.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 همان طور که در شکل مشخص است، نوازد کرمی شکل مونارک، در بخش های 

اما همان طور که در  جلویی، میانی و عقبی خود دارای زوائد شاخک مانند است. 

نوارهای  دارای  و  نیست  یکنواخت  جانور،  این  بدن  رنگ  است،  مشخص  شکل 

سفید، سیاه و زرد می باشد. 

لب کالم اینکه! سطح بدن نوزاد پروانۀ مونارک، دارای نوارهای رنگی متعدد می باشد.

2 هم ایستایی برای عملکرد صحیح یاخته های بدن )مثل نورون ها( ضروری است؛ 

نقش  دارای  مونارک  پروانه های  جهت یابی  در  که  نورون هایی  فعالیت  بنابراین 

هستند، تحت تأثیر فرایند هم ایستایی قرار می گیرد.

یاخته، همۀ ویژگی های حیات را دارد؛ ازطرفی هم ایستایی یکی از ویژگی های 

تخصص یافته  یاختۀ  نوعی  که  نورون ها  بنابراین  می شود؛  محسوب  حیات 

هستند نیز دارای هم ایستایی هستند.

نکته

4 حشرات )مثل پروانۀ مونارک( متعلق به گروه بندپایان هستند و بدنی بندبند 

این  بدن  بودن  بندبند  کنید،  نیز دقت  ابتدای فصل  به شکل  به دقت  اگر  دارند. 

جانور کرمی شکل مشخص است. اما حواستان به این نکته باشد که پروانۀ مونارک 

 
ً
اصال که  این  نه  نمی باشد؛  خود  مقصد  سمت  به  مهاجرت  به  قادر  شب  طول  در 

حرکت نداشته باشد.

مهاجرت  توانایی  اما  دارد؛  حرکت  توانایی  همواره  مونارک  پروانۀ  اینکه!  کالم  لب 

تنها در طول روز در آن مشاهده می شود.

0004 
2

موارد )الف( و )ب( برای تکمیل عبارت مناسب نیستند. 

 بررسی همۀ موارد

توانایی  است،  نابالغ  که  آن جایی  از  مونارک  پروانۀ  نوزاد  که  کنید  دقت  الف( 

تولیدمثل ندارد؛ بنابراین نوزاد پروانۀ مونارک همۀ ویژگی های حیات را ندارد.

ب( مولکول دنا در تمام جانداران یافت می شود و اطالعات الزم برای زندگی یاخته 

و در نتیجه حیات جاندار زنده در این مولکول ها ذخیره شده است؛ بنابراین هم 



293

1

دا
فر

و 
وز 

مر
، ا

وز
دیر

ی، 
س

نا
ش

ت 
س

زی
    

ل
او

ل 
ص

 ف
م   

ه
 د

ی
س

نا
ش

ت 
س

زی

در نوزاد پروانۀ مونارک و هم در پروانۀ مونارک بالغ، مولکول های دنا وجود دارند. 

اگرچه نوزاد پروانۀ مونارک فاقد توانایی مهاجرت است؛ اما دقت کنید که اطالعات 

مرتبط با این رفتار در مولکول های دنای آن به صورت نهفته وجود دارد. 

لب کالم اینکه! اطالعات مربوط به مهاجرت همانند سایر فعالیت های جانور، در 

مولکول  های دنای نوزاد پروانۀ مونارک وجود دارد.

یاخته های  انرژی  بنابراین  گیاه خوارند؛  آن،  نوزاد  و هم  بالغ مونارک  پروانۀ  ج( هم 

خود را از سلولز گیاهان تأمین می کنند. 

جهت یابی  نتیجه  در  و  می شود  مشاهده  بالغ  پروانۀ  در  تنها  مهاجرت  پدیدۀ  د( 

مسیر مهاجرت نیز مربوط به پروانۀ بالغ است.

0005 
4

پروانۀ  نوزاد  سؤال،  صورت  در  شده  داده  نشان  جانور  میگه؟  چی  سؤال   

مونارک است که نوعی حشره می باشد.

دفعی  سامانۀ  حشرات،  در  است.  حشره  نوعی  مونارک  پروانۀ  نوزاد  همانند  ملخ  

متصل به روده به نام لوله های مالپیگی وجود دارد. در این جانوران، محتوای لوله های 

مالپیگی به روده، تخلیه و با عبور مایعات در روده، آب و یون ها بازجذب می شوند. 

اوریک اسید نیز از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود.

 بررسی سایر گزینه ها

1 حشرات )نوزاد پروانۀ مونارک( دارای سامانۀ گردش مواد باز هستند و در این 

بنابراین  ندارد؛  تنفسی  گازهای  انتقال  در  نقشی  مواد،  گردش  دستگاه  جانوران، 

نوزاد پروانۀ مونارک برای مبادلۀ گاز اکسیژن نیازی به هموگلوبین ندارد؛ در حالی 

که دوزیستان دارای گردش خون بسته هستند و گازهای تنفسی از طریق دستگاه 

گردش خون در اختیار بافت های بدن قرار می گیرند.

لب کالم اینکه! حشرات برای مبادلۀ گازهای تنفسی نیازی به هموگلوبین ندارند.

2 بی مهرگان خشکی زی مانند حشرات و صدپایان دارای تنفس نایدیسی هستند. 

در این جانداران، نایدیس ها به انشعابات کوچک تری تقسیم می شوند. انشعابات 

پایانی که در کنار تمام یاخته های بدن قرار می گیرند، بن بست بوده و دارای مایعی 

متوسط  چون  می کند.  ممکن  را  گازی  تبادالت  که  هستند(  مرطوب  )پس  است 

نایدیس  بین  گازها  انتهایی، چند میکرون است،  نایدیس های  از  یاخته ها  فاصلۀ 

و یاخته های بدن از طریق انتشار )بدون صرف انرژی زیستی( مبادله می شوند.

لب کالم اینکه! در حشرات و صدپایان، تبادل گازهای تنفسی به کمک نایدیس ها 

و طی فرایند انتشار انجام می گیرد.

CO2 است. 3 در ماهی، خونی که از سیاهرگ شکمی وارد قلب می شود غنی از

حشرات دارای تنفس نایدیسی هستند.

فصل 3 - دهم

حشرات دارای گردش خون باز هستند. در این نوع گردش خون، قلب لوله ای، 

)سینوس ها(  بدن  حفره های  به  رگ هایی  طریق  از  را  همولنف  نام  به  مایعی 

پمپ می کند. این جانوران مویرگ و شبکۀ مویرگی ندارند و همولنف از انتهای 

باز بعضی رگ ها خارج می شود.

فصل 4 - دهم

حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام لوله های مالپیگی دارند. در این سامانه، 

یون های پتاسیم و کلر از همولنف به لوله های مالپیگی ترشح و در پی آن آب از طریق 

اسمز وارد این لوله ها می شود؛ سپس اوریک اسید به لوله ها ترشح می شود.

فصل 5 - دهم

ترکیب با آینده

0006 
3

 سؤال چی میگه؟ زیست شناسی، شاخه ای از علوم تجربی است که به بررسی 

علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد. 

با به کارگیری مولکول های اطالعاتی از جمله دنا و اطالعات موجود در آن می توان 
ذرت و  گندم بیشتری تولید کرد؛ به عنوان مثال به کمک مهندسی ژنتیک.

 بررسی سایر گزینه ها

گیاهان  ژنتیک  مادۀ  گیاهی،  آفت های  از  جلوگیری  برای  که  باشد  حواستان   1

)نه جانوران( را تغییر می دهند.
2 در علم زیست شناسی، خوش طعم بودن یک آبمیوه قابل اثبات نیست؛ زیرا علم 

زیست شناسی علم مشاهده و اندازه گیری است و نمی تواند لذت را اندازه گیری کند.  
 
ً
 این که تعریف جامعی از حیات بسیار دشوار و حتی غیرممکن است. دوما

ً
4 اوال

هم دقت کنید که در زیست شناسی تنها ساختارها و فرایندهایی بررسی می شود که 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری باشند.

0007 
4

و  عملکرد  بتوانیم  اینکه  برای  و  است  اندازه گیری  و  مطالعه  علم  زیست شناسی 
ساختمان اجزا را در این علم مطالعه کنیم، نیاز است که آن جزء به صورت مستقیم 

یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری باشد.
 بررسی سایر گزینه ها

رازهای  به  بردن  پی  بر  عالوه  چراها،  به  پاسخگویی  زیست شناسی،  علم  در   1

و  ... در جهت حل مسائل  و  پروانه های مونارک  ازجمله نحوۀ جهت یابی  آفرینش 
مشکالت زندگی انسان ها نیز می باشد.

2 برای بررسی یک موجود زنده به همۀ عوامل زنده و غیرزندۀ اطراف و در ارتباط 

با آن نیز که بر حیات آن مؤثر است، توجه می شود.
شناخت  برای  که  کاربردی  بر  عالوه  دنا  مولکول های  اطالعات  از  استفاده   3

هویت انسان ها و بیماری های ژنتیکی دارد، برای اصالح گیاهان و جانوران و تولید 

گیاهانی با توانایی ساخت محصوالت بیشتر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

0008 
1  

 سؤال چی میگه؟ زیست شناسی، شاخه ای از علوم تجربی است که به بررسی 

علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد.

با  مبارزه  در  می تواند  زیست شناسی  علم  است.  تجربی  علوم  اساس  مشاهده، 
آفت های کشاورزی )با استفاده از مهندسی ژن(، در حفظ تنوع زیستی و بهبود طبیعت 

و زیستگاه ها به انسان کمک  کند.

 بررسی سایر گزینه ها

طور  به  که  می شوند  بررسی  فرایندهایی  و  ساختارها  تنها  زیست شناسی  در   2

مستقیم یا غیرمستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.

4 اساس علوم تجربی مشاهده است، نه آزمایش! 3  و 

پدیده های  علت های  جست و جوی  در   ............ تجربی  علوم  پژوهشگران   

طبیعی و قابل مشاهده اند و علم زیست شناسی ............ .

 - از حل بسیاری از مسائل بشری ناتوان است.
ً
1( معموال

2( بیشتر - در مهار مرگ و میر بسیاری از بیماری ها مؤثر بوده است.

را  آن  بودن  خوشمزه  شیر،  خواص  اندازه گیری  با  می تواند   - همواره   )3

اثبات کند.

4( فقط - می تواند با استفاده از مهندسی ژن، در حفظ تنوع زیستی و بهبود 

طبیعت مؤثر باشد.
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علت های  جست و جوی  در  فقط  تجربی  علوم  پژوهشگران  و  دانشمندان   4
پدیده های طبیعی و قابل مشاهده اند و علم زیست شناسی می تواند در مبارزه 

و  زیستی  تنوع  حفظ  در  ژن(،  مهندسی  از  استفاده  )با  کشاورزی  آفت های  با 

بهبود طبیعت و زیستگاه ها به انسان کمک کند.

0009 
4

منظور از یاخته هایی با ظاهر و وظیفۀ یکسان همان بافت می باشد. ویژگی رشد در 

همۀ جانداران وجود دارد؛ ولی بافت مختص پر یاخته ای ها می باشد. 

 بررسی سایر گزینه ها

از ویژگی های اساسی همۀ  تولید مثل  یا همان  تولید جاندارانی شبیه والدین   1

جانداران است. توانایی یاخته ها در تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید اساس 

تولید مثل در همۀ جانداران است.

2 سازش پذیری با محیط از ویژگی های اساسی جانداران است که جاندار در مقابله 

با تغییرات محیطی می تواند سازش پیدا کند و بقای خود را در مقابله با تغییرات 

محیطی حفظ کند. 

جانداران،  دنای  در  ذخیره شده  اطالعات  و  می کنند  نمو  و  رشد  جانداران   3

الگوهای رشد و نمو همۀ جانداران را تنظیم می کند. ثابت نگه داشتن محیط درونی 

پیکر جانداران )هم ایستایی( از ویژگی های اساسی است که در همۀ جانداران زنده 

قابل مشاهده است. 

0010 
1  

مشاهده  نیز  بی جان  اجسام  در  محیطی  محرک های  به  پاسخ  که  باشد  حواستان 

یا  می شوند،  ذوب  زیاد  گرمای  به  پاسخ  در  جامد  مواد  مثال  عنوان  به  می شود؛ 

اجسام بر اثر امواج صوتی به ارتعاش درمی آیند.

 بررسی سایر گزینه ها

2 در تمام جانداران اطالعات مربوط به رشد و نمو در مولکول دنا )نوعی مولکول 

شیمیایی( ذخیره می شود.

3 ویژگی هم ایستایی در همۀ جانداران وجود دارد. 

و  کنند  کسب  انرژی  باید  خود  زیستی  فرایندهای  انجام  برای  جانداران  تمام   4

بخشی از آن را همواره مصرف می کنند.

0011 
1  

هیچ موردی عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل نمی کند.

 بررسی همۀ موارد

الف( خم شدن ساقۀ گیاهان به سمت نور نمونه ای از پاسخ به محیط می باشد.

ب( از آنجایی که افزایش اندازۀ یاخته ها در پی جذب آب قابل برگشت می باشد؛ 

بنابراین رشد محسوب نمی شود.

ج( ایجاد نرم آکنۀ هوادار در گیاهان آبزی مربوط به سازش این گیاهان برای مقابله 

با کمبود اکسیژن است.

بنابراین  دارند؛  نشده  چوبی  و  نازک  نخستین  دیوارۀ  نرم آکنه ای،  یاخته های 

نسبت به آب نفوذپذیرند.

فصل 6 - دهم

ترکیب با آینده

د( ریزش برگ های درختان از دست دادن بخش هایی از گیاه می باشد و با وجود 

بخش  زیرا  نمی شود؛  محسوب  نمو  است،  شده  ایجاد  گیاه  ظاهر  در  که  تغییری 

جدیدی تشکیل نشده است. 

نمورشد

تشکیل اولین برگتشکیل برگ

تشکیل اولین ریشۀ فرعیتشکیل ریشه های فرعی

ایجاد اولین گلایجاد گل

0012 
3

جانداران  همۀ  در  والدین  مشابه  بیش  و  کم  جاندارانی  تولید  که  باشد  حواستان 

غیرجنسی  مثل  تولید  تنها  که  باکتری ها  در  مثال  عنوان  به  نمی شود؛  مشاهده 

 شبیه والد خود هستند، نه کم و بیش. نظم و ترتیب در تمام 
ً
دارند، زاده ها کامال

جانداران دیده می شود و همۀ جانداران، سطوحی از سازمان یابی دارند و منظم اند.

 بررسی سایر گزینه ها

ژنتیکی  اطالعات  به  نمو  و  رشد  الگوهای  هم  و  محیط  به  پاسخ  توانایی  هم   1

موجود در دنا وابسته است و دنا این ویژگی ها را کنترل می کند.

2 فرایندهای مختلفی که در جانداران انجام می گیرد؛ نظیر تولید مثل، هم ایستایی 

نتیجه  در  و  هستند  انرژی  نیازمند  همگی   ،  ... و  بدن(  درونی  ویژگی های  )تنظیم 

 وابسته به فرایند جذب و استفاده از انرژی می باشند.
ً
می توان گفت که الزاما

4 هم ایستایی همانند توانایی سازش با محیط تحت تأثیر تغییرات محیطی وارد 

عمل می شود و به حفظ بقای جاندار کمک می کند. 

 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»ویژگی ......... در همۀ جانداران ........... .«

الف( نظم و ترتیب - می تواند به یک شکل وجود داشته باشد.

ب( هومئوستازی - نمی تواند وابسته به فرآیند جذب و استفاده از انرژی باشد.

ج( تولیدمثل - نمی تواند تنها موجب تولید زاده هایی کم و بیش مشابه با والد شود.

د( فرآیند جذب و استفاده از انرژی - می تواند توسط اطالعات موجود در دنا کنترل شود.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

2 موارد )ج( و )د( برای تکمیل عبارت مناسب هستند.

 
0013 

4

 سؤال چی میگه؟ ویژگی نظم و ترتیب در همۀ جانداران به یک شکل نیست، 

در  مثال  عنوان  به  است.  متفاوت  مختلف،  جانداران  در  سازمان یابی  سطوح  زیرا 

جانداران تک یاخته ای سطوح بافت، اندام، دستگاه و .... را نداریم. بنابراین عبارت 

صورت سؤال صحیح نمی باشد. 

ویژگی های  به  مربوط  ترتیب  به  آن  سفید  موهای  و  محرک  به  قطبی  خرس  پاسخ 

»پاسخ به محیط« و »سازش با محیط« است.

 بررسی سایر گزینه ها

ایجاد  در  جاندار،  ترتیب  و  نظم  در  بودن  مؤثر  بر  عالوه  سازمان یابی  سطوح   1

سطوح باالتر مثل جمعیت، اجتماع و ... نیز دارای نقش است.

2 دقت کنید که سازش با محیط برای ماندگاری جاندار در محیط به آن کمک می کند.

3 جانداری که سالم و طبیعی نباشد، توانایی بروز همۀ ویژگی های حیات را ندارد.
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نمونه هایی از پاسخ به محرک های محیطی

گیاهانجانوران

پاسخ ریشه به نورکشیدن دست در برخورد با شئ داغ

پاسخ ساقه به نورپلک زدن

پاسخ ریشه به نیروی گرانش زمینسرفه

پاسخ ساقه به نیروی گرانش زمینعطسه

 تنگ و گشاد شدن مردمک چشم 
در برخورد با نور

 پاسخ برگ گیاه گوشتخوار 
به تماس حشره

 
0014 

4

 سؤال چی میگه؟ گسترۀ حیات از یاخته شروع می شود و با زیست کره پایان 

می یابد.

همانطور که در فعالیت کتاب درسی نیز بیان شده است، تنوع هم در بین جانداران 

مختلف و هم در یک جاندار مشاهده می شود؛ ازطرفی برخی جانداران تک یاخته ای 

هستند، بنابراین در سطح یاخته نیز می توان تنوع را مشاهده کرد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 توانایی یاخته ها در تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید، اساس تولید مثل است. 

2 جانداران تک یاخته ای تنها از یک یاخته تشکیل شده اند که این یاخته به تنهایی 

تمام ویژگی های جانداران زنده نظیر تولید مثل، پاسخ به محیط، تغذیه و ... را دارد.

آن  در  زیستی  فعالیت های  که همۀ  از حیات است  پایین ترین سطحی  یاخته،   3

انجام می شود؛ ولی تنهاترین سطح دارای این ویژگی نیست و سطوح باالتر از یاخته 

نیز این ویژگی ها را دارند. 

0015 
2

 سؤال چی میگه؟ یاخته در همۀ جانداران واحد ساختاری و عملی حیات است.  

گروهی از جانداران همانند باکتری ها فاقد هسته هستند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 یاخته، مکان خاصی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد و همۀ ویژگی های 

حیات می تواند در آن پدیدار شود.

3 تمام اطالعات یاخته در مولکول های دنا )نوعی مولکول وراثتی( ذخیره شده اند.

بنابراین  دارد؛  قرار  یاخته  از  بعد  بالفاصله  سازمان یابی،  سطوح  نظر  از  بافت   4

می توان گفت یاخته بزرگ ترین سطحی است که در تشکیل بافت نقش دارد. 

0016 
3

دوازدهم(.   -  1 )فصل  می باشد  دنا  مولکول  وراثتی،  صفات  انتقال  اصلی  عامل 

همۀ اطالعات زندگی یاخته درون مولکول های دنا قرار دارد و مولکول دنا در همۀ 

موجودات زنده کار یکسانی انجام می دهد.

مادۀ دنا به عنوان مادۀ ذخیره کنندۀ اطالعات وراثتی عمل می کند. اطالعات 

اولیه در مورد مادۀ وراثتی از فعالیت ها و آزمایش های باکتری شناسی انگلیسی 

به نام گریفیت به دست آمد.

فصل 1 - دوازدهم

ترکیب با آینده

 بررسی سایر گزینه ها

1 جانداران از انرژی که جذب می کنند برای انجام فعالیت های زیستی خود استفاده 

می کنند. همین طور بخشی از این انرژی را به صورت گرما از دست می دهند.

نادرست  گزینه  این  باشد،  شده  تشکیل  تک یاخته  جانداران  از  جمعیت  اگر   2

می شود؛ زیرا جانداران تک یاخته  تنها یک واحد ساختاری و عملی )همان یاخته( دارند.

4 همۀ جانداران دارای سطوحی از سازمان یابی حیات هستند؛ اما دقت کنید که 

جانداران تک یاخته ای فاقد بافت هستند.

 
0017 

4

پس  زیست شناسان  ابزارهای  و  روش ها  نگرش ها،  میگه؟  چی  سؤال   

علم  که  شده  سبب  تحول  این  شد.  متحول  دنا  مولکول  ساختار  شناخت  از 

از  انتظارات جامعه  زیست شناسی به رشته ای مترقی تبدیل شود؛ به گونه ای که 

زیست شناسان نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است.

از  با هم در تعامل اند. دنا یکی  از مولکول هایی تشکیل شده است که  یاخته  هر 

تک یاخته ای  جانداران  که  باشد  حواستان  است.  یاخته  درون  مولکول های  این 

ترمیم ندارند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 مولکول دنا در همۀ جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می دهد؛ اما تنوع 

در بین زاده های هر جانداری وجود ندارد؛ زیرا اگر جانداری تولیدمثل غیرجنسی 

 یکسان می باشند.
ً
انجام دهد، تمام زاده هایی که تولید می کند، کامال

2 یکی از هدف های اصلی زیست شناسان، مشاهدۀ تنوع زیستی و در پی آن، یافتن 

 دنا که یکی از شباهت های جانداران 
ً
ویژگی های مشترک گونه های مختلف است؛ مثال

مختلف را تشکیل می دهد، در همۀ جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می دهد.

بین  مشترک  ویژگی های  به  می توان  دنا  مولکول  کمک  به  اینکه!  کالم  لب 

جانداران پی برد.

3 مولکول دنا همواره درون یاخته است؛ بنابراین می توان گفت که همواره درون 

یاخته تولید می شود. همۀ سطوح سازمان یابی حیات، یاخته دارند؛ بنابراین دنا در 

همۀ سطوح سازمان یابی حیات وجود دارد.

0018 
3

در  دارد.  نام  زیست کره  می شود،  ایجاد  یاخته ها  اجتماع  از  که  سطحی  باالترین 

 تعامل بین ساختارهای زنده و غیرزنده مشاهده می شود.
ً
زیست کره قطعا

زیست کره، بزرگ ترین سطح از سطوح سازمان یابی حیات می باشد.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

دنای  مولکول های  و  هسته  فاقد  قرمز  گویچه های  مثل  یاخته ها  از  بعضی   1

هسته ای هستند.

بیشتر  و  هسته  قرمز،  گویچه های  پستانداران،  از  بسیاری  و  انسان  در 

اندامک های خود را از دست می دهند.
فصل 4 - دهم

ترکیب با آینده

بافت ها  می باشد.  بافت  دارد،  نقش  اندام  تشکیل  در  که  سطحی  بزرگ ترین   2

واحد  یاخته،  درواقع  نمی شوند.  محسوب  جانداران  عملکردی  و  ساختاری  واحد 

ساختاری و عملکردی جانداران است. همینطور جانداران تک یاخته ای فقط یک 

یاخته دارند و فاقد بافت هستند.
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می گردد،  ایجاد  زنده  موجودات  گرفتن  قرار  هم  کنار  از  که  سطحی  پایین ترین   4

جمعیت است. در جمعیت ارتباط بین گونه های مختلف دیده نمی شود و تنها در 

آن یک گونه وجود دارد.

 
0019 

4

جانداران  در  می شود.  شروع  یاخته  از  حیات  گسترۀ  میگه؟  چی  سؤال   

تک یاخته ای، یاخته ، معرف گونه است. 

به  به عنوان مثال جانداران تک یاخته ای سطوح سازمان یابی کم تری نسبت  بله، 
جانداران پریاخته ای دارند.

 بررسی سایر گزینه ها

می شود.  ایجاد  جانداران  اجتماع  از  که  است  سطحی  کوچک ترین  جمعیت،   1

افرد گونه های مختلف،  بین  افراد یک گونه وجود دارند. تعامل  در جمعیت فقط 
اجتماع زیستی را ایجاد می کند.

2 جانداران یوکاریوتِی تک یاخته، سطوح سازمان یابی برابری با یک پروکاریوت دارند.

3 در رابطه با جانداران تک سلولی صدق نمی کند.

0020 
3

جانداران  در  یاخته  دارد.  نقش  بافت  تشکیل  در  که  است  سطحی  تنها  یاخته، 
تک یاخته ای به تعداد زیاد در بدن یک جاندار مشاهده نمی شوند.

 بررسی سایر گزینه ها

اندام،  بافت،  یاخته،  شامل  دارند،  نقش  جمعیت  تشکیل  در  که  سطوحی   1

دستگاه و جاندار می باشند که همگی زنده هستند و دارای نظم و هم ایستایی در 
ساختار خود هستند.

2 سطوحی که در شکل گیری جانداران مؤثرند، شامل یاخته، بافت، اندام و دستگاه 

هستند که سطوح زنده ای به شمار می آیند و دارای ویژگی های اصلی حیات می باشند.
4 سطوح یاخته، بافت، اندام، دستگاه، جاندار و جمعیت در شکل گیری اجتماع 

و  زیستی  ارتباطات  هستند،  زنده  که  حیات  سازمانی  سطوح  همۀ  در  مؤثرند. 

غیرزیستی برقرار است؛ ارتباطاتی بین اجزای تشکیل دهنده و اجزای خارجی.

0021 
3

 سؤال چی میگه؟ بوم سازگان تنها از یک اجتماع تشکیل شده است.

از آنجایی که در بوم سازگان اجزای غیر زنده نیز وجود دارد؛ بنابراین نمی توان گفت 
که همۀ اجزای آن هر هفت ویژگی مشترک حیات را دارند.

 بررسی سایر گزینه ها

تنوع  می دانید  که  همان طور  و  دارند  ذره بینی  موجودات  بوم سازگان ها  همۀ   1

موجودات ذره بینی خیلی بیشتر از سایر موجودات است.
2 بوم سازگان از موجودات زنده و غیرزنده تشکیل شده است.

گونه های مختلف( با هم در تعامل  4 در هر بوم سازگان، جمعیت های گوناگون )

هستند و یک اجتماع را به وجود می آورند.

 
0022 

4

 سؤال چی میگه؟ بزرگ  ترین سطحی که از اجتماع مولکول ها ایجاد می شود، 

زیست کره است.

همۀ موارد صحیح هستند.

 بررسی همۀ موارد

الف( زیست کره، سطح انتهایی از سطوح سازمان یابی حیات می باشد. زیست کره 

شامل همۀ جانداران، همۀ زیستگاه ها و همۀ زیست بوم های زمین می باشد.

ب( هر یاخته، چیزی بیشتر از مجموع مولکول های تشکیل دهندۀ آن می باشد و این 
قضیه در سایر سطوح سازمان یابی حیات )از یاخته تا خود زیست کره( نیز قابل مشاهده 
است؛ بنابراین در هر سطحی از حیات، ارتباط بین اجزاء در ویژگی های سامانه مؤثر است.
لب کالم اینکه! در هر سطحی از حیات می توان شاهد بروز ویژگی های جدیدی بود.

ج( همان طور که می دانید زیست کره همۀ زیستگاه ها، جانداران و زیست بوم های 
هم  و  زنده  ساختارهای  بین  تعامل های  هم  بنابراین  می گیرد؛  بر  در  را  زمین  کرۀ 

تعامل های بین ساختارهای زنده و غیرزنده را شامل می شود.
د( سطحی که بالفاصله قبل از زیست کره قرار دارد، زیست بوم است. هم زیست بوم 

و هم زیست کره دارای چندین زیستگاه می باشند.

 
0023 

4

بزرگ ترین سطح تشکیل دهندۀ جاندار، دستگاه می باشد. در سطوح سازمان یابی 
حیات، دستگاه سه سطح از یاخته باالتر است.

 بررسی سایر گزینه ها

1 گسترۀ حیات از یاخته شروع می شود و با زیست کره پایان می یابد. یاخته در دو 

سطح پایین تر از اندام قرار دارد.
از جانداران هم گونه تشکیل شده است. جمعیت در دو سطح  تنها  2 جمعیت 

باالتر از دستگاه قرار دارد.
از یک زیستگاه تشکیل شده است. بوم سازگان در دو سطح  3 بوم سازگان تنها 

پایین تر از زیست کره واقع شده است. 

توضیح

ت
حیا

ی 
یاب

ان 
زم

سا
ح 

طو
س

کوچک ترین واحدی است که همۀ ویژگی های حیات را دارد.یاخته

تعدادی یاخته با همکاری هم یک بافت را به وجود می آورند.بافت

اندام
تعدادی بافت با یک دیگر همکاری می کنند و یک اندام را 

به وجود می آورند.

دستگاه
به  را  دستگاه  یک  یک دیگر  همکاری  با  اندام  تعدادی 

وجود می آورند.

بدن جانداری مثل گوزن از چند دستگاه تشکیل شده است.جاندار

جمعیت
افراد یک گونه که در یک جا زندگی می کنند، یک جمعیت 

را به وجود می آورند.

اجتماع
چند جمعیت با هم تعامل دارند و یک اجتماع را به وجود 

می آورند.

بوم سازگان
عوامل زنده و غیرزندۀ محیط و تأثیرهایی که بر هم می گذارند، 

بوم سازگان را به وجود می آورند.

از چند بوم سازگان تشکیل می شود.زیست بوم

زیست کره
شامل همۀ جانداران، همۀ زیستگاه ها و همۀ زیست بوم های 

زمین است.

0024 
1  

بوم سازگان، هشتمین سطح از سطوح سازمان یابی حیات است. در هر بوم سازگان، 
جمعیت های گوناگون با هم تعامل دارند و یک اجتماع را به وجود می آورند.

 بررسی سایر گزینه ها

2 سطح ابتدایی سطوح سازمان یابی حیات، یاخته است. پیکر جانداران تک یاخته ای 

تنها از یک یاخته تشکیل شده است که این یاخته به تنهایی همۀ ویژگی های جانداران 
زنده نظیر تولیدمثل و تغذیه را دارد؛ بنابراین می توان تمام ویژگی های جانداران زنده را 

در سطح ابتدایی گسترۀ حیات مشاهده کرد.
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اجتماع،  جمعیت،  تشکیل  در  جاندار  حیات،  سازمان یابی  سطوح  میان  از 

بوم سازگان، زیست بوم و زیست کره نقش دارد. دقت شود که در بوم سازگان، 

زیست بوم و زیست کره اجزای غیر زنده نیز وجود دارند؛ بنابراین در این سه 

سطح سازمان یابی حیات تعامل اجزای زنده و غیرزنده مشاهده می شود.

نکته

از سطوح سازمان یابی حیات است. در زیست کره،  انتهایی  3 زیست کره، سطح 

اجزای غیر زنده نیز وجود دارد.

4 جمعیت، سطح ششم سطوح سازمان یابی حیات می باشد. مجموع جانداران 

را  جمعیت  یک  مشترک(،  زندگی  )مکان  می کنند  زندگی  جا  یک  در  که  گونه  یک 

تشکیل می دهند.

در تعریف جمعیت به سه عبارت کلیدی زیر دقت شود که مجموع جانداران:

2 در یک جا زندگی کنند. 1 باید از یک گونه باشند. 

3 در یک زمان باشند.

نکته

0025 
2

سازمان یابی  سطوح  نشان دهندۀ  سؤال،  صورت  شکل  میگه؟  چی  سؤال   

C( جمعیت،  بافت،   )B یاخته،   )A از:  حیات است. سطوح مشخص شده عبارت اند 

D( اجتماع و F( بوم سازگان.

موارد )ب( و )ج( به درستی بیان شده اند. 

 بررسی همۀ موارد

الف( در همۀ سطوح سازمانی باالتر از جمعیت )اجتماع، بوم سازگان، زیست بوم و 

زیست کره(، افراد بیش از یک گونه وجود دارند.

زنده  ساختارهای  از  تنها  زیستی  جمعیت های  همانند  زیستی  اجتماعات  ب( 

زیستی،  جمعیت  در  هم  و  زیستی  اجتماع  در  هم  بنابراین  شد ه اند؛  تشکیل 

ساختارهای غیرزنده مورد بررسی قرار نمی گیرند.

ج( محیط جانداران همواره در حال تغییر است، ولی جاندار می تواند وضع درونی 

دارد.  وجود  یاخته ای  پر  جانداران  در  بافت  دارد.  نگه  ثابتی  حد  در  را  خود  پیکر 

جانداران پریاخته ای وضع مایع درونی خود، از جمله مایع بین یاخته ای را در حد ثابتی 

نگه می دارند؛ در حالی که جانداران تک یاخته ای فاقد مایع بین یاخته ای هستند و 

هم ایستایی خود را از طریق پایدار نگه داشتن مایع درون یاخته ای، حفظ می کنند.

لب کالم اینکه! در تک یاخته ای ها، جاندار مایع درون یاخته ای را پایدار نگه می دارد.

د( دقت کنید با توجه به شکل 1 کتاب درسی، یاخته پایین ترین سطح در سطوح 

متفاوت حیات را دارا می باشد و پایین تر از آن، سطحی از سطوح حیات وجود ندارد.

0026 
1  

نوعی  یاخته  می باشد.  یاخته  نشان دهندۀ   B سطح  و  بافت  نشان دهندۀ   A سطح 

سامانۀ پیچیده است و بنابراین بین اجزای آن ارتباطات چندسویه برقرار است. بافت 

نیز که از تعدادی یاختۀ مشابه تشکیل شده است، واجد همین ویژگی می باشد.

 بررسی سایر گزینه ها

2 یاخته در ساختار همۀ جانداران پریاخته ای )و البته همۀ جانداران( وجود دارد؛ 

ولی بافت تنها در جانداران پرسلولی پیشرفته وجود دارد.

یاخته تشکیل  از  که  نیز  بافت  و  یاخته دارای همۀ ویژگی های حیات می باشد   3

 واجد این ویژگی است.
ً
شده است، طبیعتا

4 تنوع زیستی هم در سطح یاخته و هم در سطح بافت وجود دارد. به عنوان مثال 

چندین نوع بافت در بدن انسان وجود دارد؛ بافت پوششی، بافت پیوندی، بافت 

عصبی و بافت ماهیچه ای.

0027 
2

شکل صورت سؤال نشان دهندۀ بوم سازگان است. دقت کنید که هر بوم سازگان 

فقط از یک اجتماع تشکیل شده است.

 بررسی سایر گزینه ها

تنوع  می دانید  که  همان طور  و  دارند  ذره بینی  موجودات  بوم سازگان ها  همۀ   1

موجودات ذره بینی خیلی بیشتر از سایر موجودات است.

3 همۀ جانداران در هر سطحی که وجود دارند، دارای سطوحی از سازمان یابی و 

نظم هستند.

4 هم اکنون بعضی از بوم سازگان های زمین در حال تخریب و نابودی اند.

0028 
2

درون  آمیختۀ  درهم  ارتباط های  توانستند،  کل نگری  با  امروزی  زیست شناسان 

سامانه های پیچیده را کشف و آنها را در تصویری بزرگ تر و کامل تر مشاهده کنند.

 بررسی سایر گزینه ها

مختلف  سطوح  بین  ارتباط های  تنها  نه  زنده  سامانه های  به  کل نگری  برای   1

بیشتر  چه  هر  شناخت  برای  بلکه  می کنند،  بررسی  را  زنده  سامانه های  سازمانی 

آن ها از اطالعات رشته های دیگر نیز کمک می گیرند.

3 دقت کنید زمانی که ارتباط سامانۀ پیچیده و اجزای تشکیل دهندۀ بدن آن را 

با محیط زیست بررسی می کنیم، پیچیدگی این سامانه ها بیشتر مشاهده می شود.

4 زیست شناسان امروزی به این نتیجه رسیده اند که بهتر است برای درک سامانه های 

زنده، جزءنگری را کنار بگذارند و بیشتر کل نگری کنند تا بتوانند ارتباط های درهم آمیختۀ 

درون این سامانه ها را کشف و آنها را در تصویری بزرگ تر و کامل تر مشاهده کنند.

لب کالم اینکه! ویژگی های سامانه های پیچیده را نمی توان فقط از طریق مطالعۀ 

اجزای آن طی نگرش جزءنگری توضیح داد.

0029 
2

از نگرش کل نگری توسط زیست شناسان منجر  سؤال چی میگه؟ استفاده   

به اثبات این موضوع شد که کل، بیشتر از اجتماع اجزاست.

در نگرش کل نگری عالوه بر اینکه می توانیم ارتباط بین اجزای مختلف یک سامانۀ 

زیستی را بررسی کنیم، جزء به جزء ویژگی های هر یک از اجزا را نیز می توانیم مورد 

ویژگی های  می توان  نگرش  این  از  استفاده  با  مثال  عنوان  به  دهیم.  قرار  بررسی 

ساختاری غشای پالسمایی یاخته های تشکیل دهندۀ بافت چربی را بررسی کرد.

لب کالم اینکه! در نگرش کل نگری، عالوه بر ارتباط بین اجزا، ویژگی های خود اجزا 

را نیز می توان بررسی کرد. 

 بررسی سایر گزینه ها

تأثیر  ارتباط بین اجزای سازندۀ سامانۀ پیچیده،  بر  1 در دیدگاه کل نگرانه عالوه 

عوامل محیطی و غیرزنده نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

3 تولید فناوری های نوین زیستی نظیر میکروسکوپ الکترونی در اثر تغییر نگرش 

از جزء نگری به سمت کل نگری و همین طور استفاده از نگرش بین رشته ای است.

و شناخت هر چه  زنده  به سامانه های  برای کل نگری  امروزی  زیست شناسان   4

بیشتر آن ها از علوم رایانه ای، فنی و ریاضی کمک می گیرند.
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0030 

4

در دیدگاه کل نگری، سطوح باالتری از سازمان یابی زیستی مورد مطالعه قرار می گیرد. 

مطالعۀ چگونگی ارتباط انسان با محیط زیست در بوم سازگان، سازمان یابی باالتری 

نسبت به مطالعۀ نحوۀ ارتباط دستگاه های بدن با یک دیگر دارد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 بررسی یک اندام، کل نگری بیشتری نسبت به بررسی اجزای تشکیل دهندۀ آن 

اندام دارد.

بخش های  بررسی  به  نسبت  عصبی  دستگاه  عملکردی  مکانسیم های  بررسی   2

تشکیل دهندۀ یاخته های عصبی، کل نگری بیشتری دارد.

 بررسی بافت، کل نگری تر 
ً
3 بافت سطح سازمان یابی باالتری از یاخته دارد و طبیعتا

از بررسی یاخته است.

0031 
3

امروزی سعی می کنند به کمک نگرش کل نگری، هنگام بررسی یک  زیست شناسان 

موجود زنده به همۀ عوامل زنده و غیر زنده ای نیز توجه کنند که بر حیات آن اثر می گذارند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در جزء نگری به ارتباط بین اجزای جاندار توجهی نمی شود.

2 هم در جزء نگری و هم در کل نگری، اجزای سازندۀ سامانه ها مورد بررسی قرار 

می گیرند. تفاوتی که وجود دارد این است که در جزء نگری، اجزا به صورت جداگانه 

مورد بررسی قرار می گیرند.

4 منظور از نگرش قدیمی زیست شناسی همان نگرش جزء نگری است؛ در حالی که عدم 

یکسان بودن ویژگی های سطوح سازمانی مختلف، مربوط به نگرش کل نگری است.

 
0032 

4

در نگرش جزءنگری، ارتباط بین اجزای زنده با یک دیگر و همینطور اجزای غیرزنده 

بررسی و مورد مطالعه قرار نمی گیرد و تنها ویژگی های اجزا به صورت جداگانه بررسی 

می شود. به عنوان مثال، ارتباط بین یاخته های بافت پوششی با غشای پایۀ زیرین آنها 

مورد بررسی قرار نمی گیرد.

لب کالم اینکه! در جزءنگری، تنها ویژگی های یک جزء مورد مطالعه قرار می گیرد.

 بررسی سایر گزینه ها

موجود  یک  بررسی  هنگام  کل نگری  با  می کنند  سعی  امروزی  زیست شناسان   1

زنده، به همۀ عوامل زنده و غیرزنده ای که بر حیات آن اثر می گذارد، توجه کنند؛ به 

این ترتیب امروزه انبوهی از یافته ها دربارۀ تأثیر اجتماعات میکروبی )ریزاندامگان( 

بر سالمت انسان وجود دارد.

کل نگری  در  هم  و  جزءنگری  در  هم  جانداران  پیکر  اجزای  ویژگی های  بررسی   2

انجام می گیرد.

3 در نگرش کل نگری، هنگام بررسی سیستم های زیستی به تشکیل ویژگی های 

جدید در سطوح مختلف حیات توجه می شود؛ زیرا ارتباطات بین اجزای مختلف 

سیستم مورد مطالعه قرار می گیرد.

 هنگام بررسی یک سامانۀ پیچیده، در نگرش .......... به .......... توجه .......... .

1( کل نگری - تعامل سامانۀ زنده با اطالعات غیرزیستی - نمی شود

2( جزءنگری - مشخصات هر قسمت از بخش های سازندۀ یاخته - نمی شود

3( جزءنگری - ارتباطات بین اجزای تشکیل دهندۀ یک سیستم زیستی - 

می شود

و  پیوندی  بافت  زمینه ای  مادۀ  پروتئین های  بین  تعامالت   - کل نگری   )4

یاخته های آن - می شود

4 گزینۀ »4« صحیح است.

0033 
2

موارد )ج( و )د( برای تکمیل عبارت مناسب هستند.

 بررسی همۀ موارد

از جانداران  ژن های هر گونه  بررسی مجموعۀ  برای  امروزی  زیست شناسان  الف( 

رایانه، آمار  از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم  عالوه بر اطالعات زیست شناختی، 

بین  نگرش  به  مطلب  این  که  می کنند  استفاده  هم  دیگر  رشته های  از  بسیاری  و 

رشته ای اشاره دارد.

ب( با پیشرفت علم زیست شناسی، به دلیل همکاری زیست شناسان با پژوهشگران 

رشته های دیگر علوم تجربی )نگرش بین رشته ای(، نگرانی هایی در جامعه در ارتباط 

با اصول اخالقی به وجود آمده است.

و  داده ها  تحلیل  و  بایگانی  جمع آوری،  به  دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  امروزه  ج( 

مثال  عنوان  به  زیرا  داریم؛  نیاز  زیست شناختی  پژوهش های  از  حاصل  اطالعات 

فناوری های  توسط  داده ها  پردازش  و  تحلیل  ذخیره،  اخیر،  پروژه های  از  برخی  در 

اطالعاتی و ارتباطی ممکن می شود.

لب کالم اینکه! تحلیل داده های زیست شناختی به کمک فناوری های اطالعاتی 

نمونه ای از نگرش بین رشته ای می باشد.

می توان  کرد.  تصویربرداری  آنگستروم  چند  حد  در  اشیایی  از  می توان  امروزه  د( 

مانند  مولکول هایی  می توان  حتی  کرد؛  شناسایی  بدن  درون  را  یاخته ها  جایگاه 

پروتئین ها را در یاخته های زنده، شناسایی و ردیابی کرد. 

0034 
2

در نگرش کل نگری، هنگام بررسی یک سیستم زیستی، اثر عوامل خارج از سامانۀ 

به  دیدگاه جزءنگری  در  ولی  قرار می گیرد؛  بررسی  مورد  نیز  بر حیات  مؤثر  زیستی 

این صورت نمی باشد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 حواستان باشد که در نگرش جزءنگری ایجاد یک تصویر بزرگ و کامل از سامانۀ 

پیچیده امکان پذیر نیست. در این نگرش تنها اجزای سازندۀ یک سیستم بدون 

بررسی ارتباط بین آنها مورد پژوهش قرار می گیرد.

کشف  کل نگری  نگرش  طریق  از  سامانه ها  درون  درهم آمیختۀ  ارتباط های   3

می شود. نگرش جزءنگری فاقد این ویژگی می باشد.

4 در مطالعۀ کل نگری همانند جزءنگری ویژگی های هر قسمت از اجزای سامانه 

مورد بررسی قرار می گیرد. دیدگاه کل نگر برخالف دیدگاه جزءنگر، عالوه بر بررسی 

اجزا به صورت جداگانه، قادر به کشف ارتباطات چندسویۀ بین اجزا نیز است.
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20061 
2

موارد )الف( و )ج( در ارتباط با یاخته های بدن انسان صادق نیستند.

 بررسی همۀ موارد

الف( پروتئین های دخیل در انتقال فعال مانند پمپ سدیم - پتاسیم، منبع رایج 

انرژی یاخته )ATP( را تجزیه می کنند و از انرژی آزاد شده برای انتقال مواد استفاده 

می کنند. این پروتئین ها در غشای پالسمایی یافت می شوند. 

پمپ سدیم - پتاسیم، نوعی پروتئین سراسری دارای خاصیت آنزیمی می باشد.

نکته

ب( مایع بین یاخته ای با مولکول های پروتئینی که به الیۀ داخلی غشا متصل اند و 

تنها در سطح داخلی غشا قابل مشاهده هستند، در تماس نیست.

بدن  یاخته های  از  بعضی  است.  هسته  دنا،  ذخیره کنندۀ  اندامک  از  منظور  ج( 

انسان پس از آن که بالغ می شوند، هسته و اندامک های خود را از دست می دهند، 

مثل گویچه های قرمز.

از یاخته های یوکاریوتی وجود دارند که اندامک ها و اجزای یاخته های  گروهی 

آوند  یاخته های  و  انسان  در  قرمز  گویچه های   
ً
مثال داده اند.  دست  از  را  خود 

آبکشی در گیاهان آوندی، اندامک های خود را از دست داده اند.

فصل های 4 و 7 - دهم

ترکیب با آینده

شده  احاطه  مایع  درون  که  گلیکولیز  در  تری فسفات(  )آدنوزین   ATP تولید  د( 

توسط فسفولیپیدهای غشا )مایع درون یاخته ای( انجام می شود، ممکن است. 

 
0062 

4

در  است.  شده  تشکیل  قرارگرفته  هم  روی  غشایی  کیسه های  از  گلژی  دستگاه 

پایه گذاری  جدید  دیوارۀ  تشکیل  حین  پالسمودسم  ساختار  گیاهی،  یاخته های 

گلژی  دستگاه  ریزکیسه های  تجمع  حاصل  جدید  دیوارۀ  چون  طرفی  از  می شود. 

می باشد؛ بنابراین حین تشکیل پالسمودسم فعالیت دستگاه گلژی زیاد است.

فعالیت  پالسمودسم؛  تشکیل  حین  گیاهی،  یاخته های  در  اینکه!  کالم  لب 

دستگاه گلژی افزایش می یابد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در پارامسی، کریچۀ دفعی و کریچۀ انقباضی مواد زائد را از یاخته خارج می کند. دقت 

شود که کریچۀ انقباضی برخالف کریچۀ دفعی به غشای یاخته ای متصل نمی شود.

انتقال  از  حاصل  انرژی  و  فسفات  یون  از   ATP اکسایشی،  شدن  ساخته  در   2

الکترون ها در راکیزه ساخته می شود. اسپرم در تنه یا قطعۀ میانی )نه سر( دارای 

تعداد زیادی راکیزه می باشد.

ATP انواع روش های تولید

در سطح پیش ماده
برداشته شدن گروه فسفات از یک ترکیب 

ADP فسفات دار )پیش ماده( و انتقال آن به

به روش نوری
ساخته  شدن ATP به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون 

در طی واکنش های نوری فتوسنتز

به روش اکسایشی
ساخته شدن ATP به کمک زنجیرۀ انتقال الکترون 

در حین تنفس هوازی

3 فضای درون سبزدیسه با سامانه ای غشایی به نام تیالکوئید به دو بخش فضای 

درون تیالکوئید و بستره تقسیم شده است. سبزدیسه حاوی سبزینه و کاروتنوئید 

)دو نوع رنگیزه( می باشد.

یاختۀ جانورییاختۀ گیاهی

ندارددارددیواره

داردداردریبوزوم

داردنداردلیزوزوم

نداردداردکلروپالست

0063 
2

پایانۀ  بین  تشکیل شده  سیناپسی  فضای  که  مایعی  میگه؟  چی  سؤال   

آکسونی نورون حسی و دندریت نورون حرکتی را پر می کند، مایع بین یاخته ای است. 

مواد  دائم  طور  به  بین یاخته ای  مایع  می باشد.  مایع  پیوندی  بافت  نوعی  خون 

مختلفی را با خون مبادله می کند.

داخلی(  محیط  )یا  بین یاخته ای  مایع  عنوان  تحت  چیزی  تک یاخته ای ها  در 

نداریم؛ ولی هم ایستایی در آن ها وجود دارد.

فصل های 1 و 5 - دهم

ترکیب با گذشته و آینده

 بررسی سایر گزینه ها

1 عالوه بر مواد مغذی مورد نیاز یاخته، مواد دفعی یاخته نیز در مایع بین یاخته ای 

وجود دارند. 

( مشابهی دارند.
ً
 )نه کامال

ً
3 دقت کنید که فشار اسمزی تقریبا

4 دقت کنید از آن جایی که کربن دی اکسید یک نوع مادۀ دفعی یاخته ها محسوب 

می شود؛ بنابراین یاخته ها این ماده را دفع می کنند، نه جذب.

0064 
1  

هر چهار مورد به درستی بیان شده اند. 

 سؤال چی میگه؟ در بسیاری از یاخته ها، بیش از یک عدد راکیزه )میتوکندری( 

و  راکیزه  دارند.  هسته  چندین  نیز  اسکلتی  ماهیچه ای  یاخته های  دارد.  وجود 

هسته، جزء اندامک های دنادار یاختۀ جانوری محسوب می شوند.

 بررسی همۀ موارد

الف( دنا، مولکول هدف آنزیم هلیکاز می باشد. دنا در هسته وجود دارد؛ از طرفی 

راکیزه نیز دارای دنای مستقل از هسته )دنای حلقوی( می باشد.

ب( هم هسته و هم راکیزه دارای دو غشا می باشند. هر غشا از دو الیۀ فسفولیپیدی 

تشکیل شده است.

ج( در بافت چربی، هستۀ یاخته در مجاورت غشا قرار گرفته است. راکیزه ها نیز 

می توانند در نزدیکی غشای پالسمایی قرار داشته باشند.

د( پروتئین های ساخته شده در سیتوپالسم یاختۀ جانوری سرنوشت های مختلفی 

پیدا می کنند. بعضی از این پروتئین ها در سیتوپالسم می مانند و یا اینکه به راکیزه 

و یا هسته می روند.
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2

1 بدن همۀ جانداران از یاخته تشکیل شده است.

2 یاخته، واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران و اولین سطح حیات است.

3 یاخته های جانوری، یوکاریوت هستند؛ در واقع به یاخته های دارای هستۀ 

مشخص، یوکاریوت گفته می شود.

به همراه سیتوپالسم هستند  ژنتیکی  و مادۀ  ریبوزوم  دارای غشا،  4 همگی 

)برخی نظیر گویچه های قرمز، طی تمایز هستۀ  خود را از دست می دهند(.

آن  در  زیر  که بخش های  یاختۀ جانوری می باشد  5 شکل، نشان دهندۀ یک 

مشخص شده اند:

غشای پالسمایی، هسته، راکیزه، شبکۀ آندوپالسمی، دستگاه گلژی، کریچه، 

میان یاخته

عکس و مکث

 
0065 

4

شکل صورت سؤال نشان دهندۀ یک یاختۀ جانوری می باشد. بخش های مشخص 

شده عبارت اند از: 

1 غشای یاخته

2 هسته

3 ریبوزوم

4 دستگاه گلژی 

ریبوزوم ها از دو زیرواحد غیرهم اندازه تشکیل شده اند.

 بررسی سایر گزینه ها

انرژی بدن محسوب می شود. همان طور که در  1 بافت چربی، بزرگ ترین ذخیرۀ 

شکل مشخص است، هستۀ یاختۀ چربی، در مجاورت غشای پالسمایی می باشد.

2 ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم، شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژی در تولید و 

ترشح پروتئین های ترشحی با پروتئین های موجود در کریچه و کافنده تن نقش دارند. 

3 همان طور که در شکل مشخص است، مولکول های کربوهیدرات تنها در سطح 

خارجی غشای یاخته وجود دارند. 

�اخته داخل

�د�����وه�دلايراتفسفول
�اخته ج خا�

وت��ن ولپ� �لست� وت��ن پ�

یاخته

وظیفهجایگاهاندامک

هسته
اکثر 

یاخته های یوکاریوتی
مرکز فرماندهی، تعیین شکل و 

عملکرد یاخته

شبکۀ 
آندوپالسمی

اکثر 
یاخته های یوکاریوتی

ذخیره یون کلسیم، 
کمک به پروتئین سازی

دستگاه گلژی 
اکثر 

یاخته های یوکاریوتی

ساختن کریچه و لیزوزوم، کمک به 
ترشح مواد، ساخت صفحۀ یاخته ای 

)یاخته های گیاهی(

میتوکندری
اکثر 

یاخته های یوکاریوتی
)ATP تنفس یاخته ای )تولید

ریزکیسه
اکثر 

یاخته های یوکاریوتی
جابه جایی مواد درون یاخته، ذخیرۀ 
ناقل عصبی، ذخیرۀ مواد جدار لقاحی

لیزوزوم 
کافنده تن( (

جانوران، آغازیان 
)پارامسی(

ذخیرۀ آنزیم  های گوارشی درون یاخته ای

کریچه
بعضی یاخته های 

یوکاریوتی

کریچۀ  ورود مواد غذایی به یاخته )
کریچۀ  غذایی(، گوارش مواد غذایی )

گوارشی(، دفع مواد گوارش نیافته 
کریچۀ دفعی(، دفع آب و مواد دفعی  (

کریچۀ ضربان دار(، ذخیرۀ  در پارامسی )
آب، مواد اسیدی، پروتئینی و رنگی 

کریچۀ گیاهی( (

پروتئین سازیتمام یاخته های زندهریبوزوم

جانورانسانتریول
سازمان دهی و 

تشکیل رشته های دوک تقسیم

 
0066 

4

هر چهار مورد صحیح هستند. بخش های مشخص شده عبارت اند از :

4 دستگاه گلژی. 3 هسته و  2 شبکۀ آندوپالسمی،  1 راکیزه، 

 بررسی همۀ موارد

)نوعی   ATP مولکول   اکسیژن،  مصرف  با  یاخته ای  تنفس  فرایند  در  راکیزه،  الف( 

مولکول فسفات دار( تولید می کند.

در یاخته هایی که فاقد راکیزه هستند، مولکول های پرانرژی از طریق نوع خاصی 

از تنفس یاخته ای )تنفس بی هوازی( در میان یاخته تولید می شوند؛ بنابراین 

تمام یاخته های زنده )چه آن هایی که اندامک دارند و چه آن هایی که ندارند(، 

توانایی تولید انرژی زیستی را دارند.

نکته

می باشند.  اسکلتی  نوع  از  مخرج  خارجی  بندارۀ  ماهیچه ای  یاخته های  ب( 

یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، چندهسته ای هستند.
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2
ج( شبکۀ آندوپالسمی دارای یون های کلسیم مورد نیاز برای فرایند انقباض تارهای 

ماهیچه ای است.

د( صفحۀ یاخته ای در یاخته های گیاهی با تجمع ریزکیسه های دستگاه گلژی و به 

هم پیوستن آن ها تشکیل می شود.  

0067 
3

با توجه به شکل غشا، همۀ کربوهیدرات های متصل به پروتئین، متشکل از بیش 

از یک مونوساکارید هستند. به عبارت دیگر اولین مونوساکاریدی که به پروتئین 

متصل است، با یک مونوساکارید دیگر پیوند دارد.

�اخته داخل

�د�����وه�دلايراتفسفول
�اخته ج خا�

وت��ن ولپ� �لست� وت��ن پ�

 بررسی سایر گزینه ها

 نفوذناپذیر نیست و آب به مقدار اندک 
ً
1 سد غشایی نسبت به عبور آب کامال

از آن عبور می کند.

مولکول های آب به علت کوچک بودن، توانایی عبور از البه الی فسفولیپیدهای 

غشا را دارند.

نکته

2 اگر به شکل دقت کنید، می بینید که کربوهیدرات فقط در سطح خارجی غشای 

یاخته وجود دارد؛ درحالی که مایع سیتوپالسمی بخشی از فضای درونی یاخته را 

تشکیل می دهد و فاصله بین غشا و هسته را پر می کند.

لب کالم اینکه! کربوهیدرات های متصل به غشا در تماس با مایع سیتوپالسمی 

یاخته قرار ندارند.

کربوهیدرات های غشایی در تماس با مایع بین یاخته ای قرار دارند.

نکته

4 کلسترول های موجود در غشا از چهار حلقۀ آلی تشکیل شده است.  

کلسترول به مولکول های قندی متصل نیست.

نکته

0068 
3

 سؤال چی میگه؟ همان طور که در شکل غشا در کتاب درسی نیز مشخص 

است، پروتئین ها و کلسترول ها، مولکول هایی هستند که بخش عمدۀ آن ها با 

بخش میانی غشای یاخته در تماس است.

جنس  کلسترول  مولکول های  کنید.  دقت  گزینه  ابتدای  در  »می توانند«  کلمۀ  به 

لیپید دارند؛ بنابراین آنزیم لیپاز می تواند روی آن ها تأثیر بگذارد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در مورد مولکول های کلسترول صدق نمی کند.

کلسترول نوعی مولکول لیپیدی است که در بین فسفولیپیدهای غشا جای می گیرد.

نکته

2 فقط در مورد پروتئین های سراسری می توان این را گفت و در مورد کلسترول 

این قضیه صدق نمی کند.

غشا  لیپیدی  مولکول  نوع  دو  هر  به  می توانند  غشا  سراسری  پروتئین های 

)فسفولیپید و کلسترول( متصل باشند.

نکته

4 این گزینه هم در مورد مولکول های کلسترول صدق نمی کند. 

 
0069 

4

جانوری  یاختۀ  پالسمایی  غشای  سؤال  صورت  منظور  میگه؟  چی  سؤال   

می باشد که دارای خاصیت نفوذپذیری انتخابی است.

هستند.  کم(  )تعداد  کلسترول  و  زیاد(  )تعداد  فسفولیپید  شامل  غشا  لیپیدهای 

کلسترول در هر الیه، بین فسفولیپیدها قرار دارد و می تواند در اتصال با پروتئین های 

سطحی نباشد.

 بررسی سایر گزینه ها

بین  در  می توانند  سطحی،  پروتئین های  از  بعضی  و  سراسری  پروتئین های   1

مایع  با  تماس  در  سراسری  پروتئین های  بگیرند.  قرار  غشایی  فسفولیپیدهای 

بین یاخته ای و سیتوپالسم قرار می گیرند؛ اما پروتئین های سطحی فقط در تماس با 

سیتوپالسم یا مایع بین یاخته ای هستند.

به  پروتئینی، می توانند  بر بخش  کربوهیدراتی عالوه  زنجیره های  که  کنید  2 دقت 

بخش لیپیدی نیز متصل شوند.

کربوهیدراتی  مولکول های  به  آن ها(  همۀ  )نه  غشا  فسفولیپیدهای  از  بعضی   3

)زنجیره ای از مونوساکاریدها( اتصال دارند. 

سطح  در  که  هستند  لیپیدی  مولکول های  از  انواعی  کلسترول  و  فسفولیپید 

داخلی غشا قابل مشاهده اند.

نکته

0070 
1  

تنها مورد )د( جمله را به درستی کامل می کند.

 بررسی همۀ موارد

الف( با توجه به شکل، زنجیره های قندی هم به پروتئین هایی که در سراسر عرض 

دارند،  قرار  در سطح خارجی غشا  فقط  که  پروتئین هایی  به  و هم  دارند  قرار  غشا 

متصل هستند.

�اخته داخل

�د�����وه�دلايراتفسفول
�اخته ج خا�

وت��ن ولپ� �لست� وت��ن پ�

ب( با توجه به شکل باال، زنجیره های قندی فقط در سطح خارجی غشا دیده می شوند.

ج( با توجه به شکل باال، زنجیره های قندی متصل به پروتئین های غشا، می توانند 

دارای انشعاب یا فاقد انشعاب باشند.

د( زنجیره های قندی تنها به برخی از لیپیدها و پروتئین های غشایی متصل هستند.
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2 نکات مربوط به زنجیره های قندی غشای پالسمایی:

1 با توجه به شکل، زنجیره های قندی موجود در غشای یوکاریوتی، می توانند 

انشعاب دار یا فاقد انشعاب باشند.

2 تعداد مونوساکاریدهای موجود در زنجیره های قندی غشا، بیشتر از تعداد 

مونوساکارید های موجود در دی ساکاریدها و کمتر از تعداد مونوساکاریدهای 

موجود در پلی ساکاریدهاست.

نکته

0071 
1  

درسی،  کتاب  در  جانوری  یاختۀ  غشای  شکل  به  توجه  با  میگه؟  چی  سؤال   

بخش عمدۀ غشا از فسفولیپید تشکیل شده است. 

در هنگام برون رانی، ریزکیسه های تشکیل شده در دستگاه گلژی به سمت غشای 

این  می شوند.  آمیخته  پالسمایی  غشای  به  ریزکیسه ها  این  و  ارسال  پالسمایی 

ریزکیسه ها در ساختار خود دارای فسفولیپید هستند.

غشا  به  برون رانی  هنگام  در  پالسمایی  غشای  فسفولیپیدهای  اینکه!  کالم  لب 

افزوده می شوند.

 بررسی سایر گزینه ها

2 میزان کلسترول )نه فسفولیپید( در صفرا به میزان چربی غذا بستگی دارد.

3 فراوان ترین لیپید رژیم غذایی انسان، تری گلیسرید است، نه فسفولیپید.

به شبکۀ  ریبوزوم های متصل  )نه فسفولیپیدها(، توسط  پروتئین های ترشحی   4

آندوپالسمی ساخته می شوند. 

داخل یاخته

ج یاختهک�و�ید���فسفولیید خا

کلستولپو��ی� پو��ی�

کربوهیدرات  و  کلسترول(  و  )فسفولیپید  لیپید  پروتئین،  از  یاخته  غشای   1

تشکیل شده است.

2 پروتئین های غشایی انواع مختلفی دارند: 

و  یا داخلی غشا قرار دارند  الف( پروتئین های سطحی: تنها در سطح خارجی 

فقط با یک الیۀ فسفولیپیدی در تماس هستند )فقط در یکی از الیه های غشا 

قرار گرفته اند.( 

در  و  دارند  قرار  یاخته  غشای  عرض  سراسر  در  سراسری:  پروتئین های  ب( 

 
ً
تماس با هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشا هستند )از دو  الیۀ غشای یاخته کامال

عبور می کنند(.

در  گروهی  دارند؛  مختلفی  انواع  یاخته ای،  غشای  سراسری  پروتئین های   3

وسط خود دارای کانال می باشند و نقش کانالی دارند و گروهی نیز فاقد کانال 

هستند و نقش های مختلفی نظیر آنزیم های غشایی دارند.

4 لیپیدهای غشایی در دو گروه دسته بندی می شوند: 

الف( فسفولیپیدها:

 بیشترین تعداد مولکول های موجود در غشا

کروی شکل( و دو دم )طویل( هستند.   هر مولکول دارای یک سر )

 سرهای آن ها به سمت داخل و خارج یاخته ولی دم های آن ها به سمت مرکز 

)به طرف یکدیگر( غشا قرار دارند. 

عکس و مکث

ب( کلسترول:

 در هر دو الیۀ فسفولیپیدی غشای یاخته ای مشاهده می شوند. 

 ساختار چندحلقه ای دارد. 

 به مقدار کمی از سطح غشای یاخته ای بیرون زدگی دارد.

5 در رابطه با کربوهیدرات های غشا نیز نکات زیر را بدانید:

 تنها در سطح بیرونی غشا قرار گرفته اند. 

گلیکولیپید( اتصال دارند.  گلیکوپروتئین( یا به لیپید ها )  به پروتئین ها )

 به صورت منشعب دیده می شوند. 
ً
 معموال

 بیشتر به پروتئین های غشا اتصال دارند.

شده  تشکیل  مولکول هایی  از  غشا  اعظم  بخش  انسان،  رودۀ  یاختۀ  یک  در   

است که ............ . 

1( فاقد کانال دریچه دار می باشند.

2( نسبت به مولکول های آب بسیار نفوذپذیرند.

3( حداقل به یک زنجیرۀ پلی ساکاریدی اتصال دارند.

4( دارای منافذ ویژه ای برای عبور درشت مولکول ها هستند.

یاخته های  غشای  تشکیل دهندۀ  مولکول های  بیشترین  فسفولیپید ها،   1
جانوری هستند که کانال دریچه دار، ندارند.

 
0072 

4

همۀ زنجیره های کربوهیدرات در سطح خارجی غشا قرار دارند؛ بنابراین همگی با 

مایع بین یاخته ای در تماس هستند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 بعضی از پروتئین های سراسری فاقد منفذ هستند و نقشی در جابه جایی مواد ندارند.

از پروتئین های سطحی در سطح داخلی غشا قرار دارند و بنابراین هیچ  2 برخی 

تماس مستقیمی با مایع بین یاخته ای ندارند.

هیچ پروتئین سطحی را نمی توان یافت که با هر دو مایع موجود در دو طرف 

غشا تماس داشته باشد.

نکته

3 پروتئین های سطحی غشا که فقط در سطح داخلی یا خارجی غشا قرار گرفته اند، 

تنها با یکی از الیه های فسفولیپیدی در تماس هستند.

پروتئین های غشایی

اتصالی  آنتی ژن

گیرندۀ هورمونی

گیرندۀ آنتی ژنی

گیرندۀ ناقل عصبی

گیرنده ای 

نشتی )همیشه باز(  

آکواپورین )ویژۀ آب(

دریچه دار

وابسته به اختالف پتانسیل

وابسته به مادۀ شیمیایی کانالی  

پمپ سدیم - پتاسیم

انتقال دهندۀ گلوکز
ناقل  

کربنیک انیدراز

تجزیه کننده در رودۀ باریک
آنزیمی  
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2

مولکول  فراوان ترین  فسفولیپید،  و  بزرگ ترین  پروتئین،  میگه؟  چی  سؤال 

می باشد. جانوری  یاختۀ  غشای 

مشخص  نیز  شکل  در  که  همان طور  است.  شده  تشکیل  پروتئین  و  دنا  از  فام تن 

است، تنها بعضی از فسفولیپید های غشایی با کربوهیدرات اتصال دارند. 

داخل یاخته

ج یاختهک�و�ید���فسفولیید خا

کلستولپو��ی� پو��ی�

 بررسی سایر گزینه ها

داخلی  محیط   pH کاهش  موجب  داخلی،  محیط  در  کربن دی اکسید  تجمع   1

کند.  تغییر  دستخوش  را  پروتئین ها  ساختار  می تواند  رویداد  این  و  شده  بدن 

غشای یاخته ای، دوالیه ای است و در هر دو الیۀ آن مولکول های فسفولیپیدی 

می شوند. دیده 

برای  نیاز  مورد  عوامل  و  پروتئین ها  ساخت  یاخته ای،  تقسیم   G2 مرحلۀ در   3

آمادۀ تقسیم می شوند. صفرا دارای  افزایش پیدا می کند و یاخته ها  تقسیم یاخته 

فسفولیپید لسیتین است.

4 درون یاخته، رناتن با استفاده از اطالعات رنای پیک )ترجمۀ آن(، پروتئین سازی 

یاخته  غشای  با  ترشحی  مواد  محتوی  غشایی  کیسۀ  اگزوسیتوز،  هنگام  می کند. 

فسفولیپید های  تعداد  آن  تبع  به  )و  یاخته  غشای  سطح  بنابراین  می شود؛  ادغام 

آن( افزایش می یابد. 

 
0074 

4

تنها مورد )ج( وجه اشتراک همۀ پروتئین های موجود در غشای یاخته های بافت 

چربی است. همۀ پروتئین های غشایی، توسط شبکۀ آندوپالسمی و دستگاه گلژی 

ساخته می شوند.

 بررسی سایر موارد

توانایی  گرفته اند،  قرار  غشا  داخلی  سطح  در  فقط  که  سطحی  پروتئین های  الف( 

اتصال به یاخته های مجاور را ندارند.

باشند  مونوساکاریدی  زنجیرۀ  با  تماس  در  می توانند  سطحی  پروتئین های  ب( 

نباشند. یا 

د( پروتئین های سطحی، منفذ ندارند. 

در بخش فسفولیپیدی غشا منافذ ریزی وجود دارند؛ اما این منافذ ویژۀ عبور 

درشت مولکول ها نیستند.

نکته

 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در یک یاختۀ پوششی رودۀ باریک، هر مولکوِل ............ که ............ «

1( پروتئینی - به هر دو نوع مولکول  لیپیدی موجود در دو سطح غشا متصل 

است، سراسر عرض غشا را طی می کند.

2( لیپیدی - در سطح داخلی غشا قابل مشاهده است، در ساختار شبکۀ 

آندوپالسمی و دستگاه گلژی یافت می شود.

جای  غشا  فسفولپیید های  در  موجود  زنجیره  های  بین  در   - لیپیدی   )3

می گیرد، به مولکول  های قندی متصل نیست.

کردن  جابه  جا  با  می  تواند  است،  متصل  مونوساکارید  به   - پروتئینی   )4

مولکول آب، در تنظیم فشار اسمزی مایع سیتوپالسمی مؤثر باشد.

4 در غشای یاخته های جانوری، پروتئینی که به مونوساکارید متصل است، 
می تواند نوعی پروتئین غیرمنفذدار باشد. پروتئین های غیرمنفذدار توانایی عبور 

مولکول آب را ندارند و در تنظیم فشار اسمزی مایع سیتوپالسمی نقش ندارند.

0075 
3

شکل صورت سؤال، نشان دهندۀ غشای یاختۀ جانوری است. تنها یکی از سرهای 

تماس  در  میان یاخته ای  یا  بین یاخته ای  مایع های  از  یکی  با  کلسترول  مولکول 

است؛ ولی سر دیگر هیچ تماسی با هیچ یک از دو مایع ذکر شده ندارد.

 بررسی سایر گزینه ها

فسفولیپیدها  جانوری،  غشای  تشکیل دهندۀ  مولکول های  اعظم  بخش   1

هستند که در برابر تری گلیسریدها که فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی محسوب 

می شوند نفوذپذیر هستند.

نفوذپذیری بخش فسفولیپیدی غشا به مولکول های آب کم است.

نکته

2 فسفولیپیدها، بیشترین مولکول های تشکیل دهندۀ غشای یاخته های جانوری 

هستند. از طرفی یاخته های کبد، صفرا را که شامل نمک های صفراوی، بیکربنات، 

کلسترول و فسفولیپید است، می سازند.

لب کالم اینکه! مولکول های فسفولیپید هم در ساختار غشای جانوری و هم 

در ساختار صفرا یافت می شوند. 

کربوهیدرات  ها  قرار دارند. گوارش  کربوهیدرات ها فقط در سطح خارجی غشا   4

آب کافت  که  آن جایی  از  انجام می شود.  آب کافت  فرایند  از طریق  انسان  رودۀ  در 

با مصرف مولکول های آب همراه است؛ بنابراین گوارش کربوهیدرات ها در روده  

باعث کاهش میزان آب آن می شود. 

 
0076 

4

CO2 ماده ای است که  انتشار ساده می باشد. شکل صورت سؤال نشان دهندۀ 

به مقدار 7 درصد در خوناب محلول می باشد و طی انتشار از فضای فسفولیپیدی 

غشا عبور می کند.

لیپیدها  از گوارش  CO + مولکول های حاصل   +  ) CO2 O2و ( تنفسی  گازهای 

)گلیسرول و اسیدچرب( + گروهی از مواد معدنی + ویتامین های محلول در چربی 

و گروهی از ویتامین های محلول در آب و ... از طریق انتشار ساده جابه جا می شوند.

نکته
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2
 بررسی سایر گزینه ها

1 دلیل جابه جایی و انتشار مولکول ها، وجود انرژی جنبشی خود مولکول ها است.

)آدنوزین   ATP همان  یا  زیستی  انرژی  انتشار،  فرایند  طی  که  آن جایی  از   2

نیز  آن  ساختار  و  نمی شود  تجزیه   ATP بنابراین  نمی شود؛  مصرف  تری فسفات( 

تغییر نمی کند.

شیب  اساس  بر  اما  شوند؛  منتشر  غشا  سوی  دو  در  می توانند  مولکول ها   3

غلظت، برایند حرکت مولکول ها به یک سمت می باشد.

 اگر به شکل صورت سؤال دقت کنید، می بینید پس از اتمام انتشار، غلظت 

مولکول ها در دو طرف غشا برابر می شود.

 در فرایند انتشار، به دلیل جنب و جوش مولکول ها نمی توانیم بگوییم همۀ 

مواد در جهت شیب غلظت جابه جا می شوند.

نکته

0077 
2

موارد )الف( و )ج( به درستی تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

الف( در فرایند انتشار ساده، مولکول ها در جهت شیب غلظت و به کمک انرژی 

جنبشی خود از البه الی مولکول های فسفولیپیدی غشای پالسمایی عبور می کنند. 

ب( جابه جایی مولکول ها در جهت شیب غلظت و از طریق پروتئین های غشایی 

هیچ گاه با صرف انرژی زیستی همراه نیست.

صرف  با  و  غلظت  شیب  جهت  خالف  در  مولکول ها  فعال،  انتقال  فرایند  در  ج( 

ATP )انرژی زیستی( و از طریق پروتئین هایی که سراسر عرض غشا را طی کرده اند، 

جابه جا می شوند.

د( هر فرایندی که در طی آن مواد در خالف جهت شیب غلظت خود جابه جا شوند، 

 با صرف انرژی زیستی همراه است.
ً
قطعا

کاهش  انتشار  سرعت  تدریج  به  تسهیل شده(  چه  و  ساده  )چه  انتشار  در 

می یابد؛ چون اختالف غلظت دو طرف در حال کاهش است.

نکته

جهت  )در  کم تراکم  جای  به  پرتراکم  جای  از  مولکول ها  ساده،  انتشار  در   1

شیب غلظت خود(حرکت می کنند.

2 در انتشار ساده، مولکول ها در تمام جهات حرکت می کنند؛ اما بیشتر در 

جهت شیب غلظت خود حرکت می کنند )برایند حرکت آن ها بر اساس شیب 

غلظت می باشد(.

3 در این روش نیازی به انرژی زیستی و مولکول های پروتئینی نیست.

4 این روش مختص مولکول های محلول در لیپید و مولکول های کوچک می باشد.

عکس و مکث

انجام می گیرد که غلظت مادۀ مورد نظر در دو طرف  تا زمانی  انتشار  این   5

غشا یکسان شود.

6 عبور مواد از هر قسمت غشا و از فضای بین لیپیدها امکان پذیر است.

7 سرعت انتشار به غلظت مادۀ مورد نظر در دو محیط بستگی دارد؛ هرچه 

اختالف غلظت بیشتر، سرعت انتشار بیشتر است.

8 هم در محیط های زنده و هم در محیط های غیر زنده مشاهده می شود.
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باریک  روده   می باشد.  گذرندگی(  ( اسمز  فرایند  نشان دهنده  سؤال  صورت  شکل 

محل پایان گوارش شیمیایی غذا می باشد. جذب آب در رودۀ باریک و بازجذب 

آب در گردیزه ها به کمک فرایند اسمز رخ می دهد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در فرایند اسمز، مولکول های آب جابه جا می شوند. جهت برآیند حرکت آب در 

طی اسمز، همواره از محیط رقیق تر به محیط غلیظ تر است؛ یعنی از جایی که تعداد 

مولکول های آب بیشتر است به جایی که تعداد مولکول های آب کمتر است. 

لب کالم اینکه! اسمز مواد را در جهت شیب غلظت جابه جا می کند.

محلول  دو  بین  آب  مولکول های  تبادل  که  نیست  معنا  این  به  اسمز  توقف   2

آب  مولکول های  جابه جایی  برآیند  اسمز،  توقف  حالت  در  بلکه  می شود؛  متوقف 

بین دو محلول صفر می شود.

3 در طی اسمز، آب از جای رقیق به سمت محلول غلیظ حرکت می کند و به تدریج 

فشار اسمزی محلول غلیظ کاهش پیدا می کند. به دنبال آن سرعت حرکت آب نیز 

کاهش می یابد.

 فشار اسمزی در واقع یعنی همان تمایل به آب گیری و هر چه فشار اسمزی 

یک محلول بیشتر باشد، تمایل به آب گیری آن محلول بیشتر است.

اسمز  غلیظ،  محیط  به  رقیق  محیط  از  آب  انتشار  همواره  که  کنید  دقت   

اختالف  و  نسبی  تراوایی  با  غشایی  وجود  اسمز،  الزمۀ  نمی شود.  محسوب 

غلظت آب می باشد.

محسوب  اسمز  گیاهی  یاخته های  در  موجود  یاخته ای  دیوارۀ  از  آب  عبور   

 
ً
نمی شود. شرط اسمز وجود غشایی با نفوذپذیری انتخابی است. دیواره کامال

تراواست و آب به راحتی عبور می کند.

 حرکت آب از طریق پالسمودسم و الن، اسمز محسوب نمی شود. پالسمودسم 

منفذی است بین یاخته های گیاهی.

چون  اندامک هایی  در  غشا  وجود  دلیل  به  یوکاریوتی  یاخته های  درون   

آندوپالسمی، کافنده تن  هسته، میتوکندری، کلروپالست، جسم گلژی، شبکۀ 

گذرندگی( صورت  )لیزوزوم( و ... ، ورود و خروج آب می تواند از طریق اسمز )

گیرد. در پروکاریوت ها )باکتری ها( اندامک غشادار وجود ندارد، بنابراین درون 

این یاخته ها اسمز صورت نمی گیرد.

نکته

اسمز در موارد زیر قابل مشاهده است:

1 در لوله گوارش انسان آب از طریق اسمز جذب می شود. برای مثال جذب 

آب در رودۀ بزرگ

2 در راست روده ملخ، آب از طریق اسمز جذب می شود. آبی که وارد لوله های 

مالپیگی شده است، در راست روده این جانور از طریق اسمز بازجذب می شود.

اسمز
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3 در هزارالی معدۀ نشخوارکنندگان آب به طریق اسمز جذب می شود و مواد 2

غذایی آب گیری و فشرده می شوند.

از  و  از آب(  پر  از منافذ دیواره مویرگ )منافذ  به طریق اسمز می تواند  4 آب 

غشای یاخته های پوششی آن عبور کند.

5 آب در بخش هایی از نفرون از طریق بازجذب غیرفعال )اسمز( از غشای 

یاخته ها عبور می کند.

6 تحت تأثیر هورمون های ضدادراری ترشح شده از غدد زیر مغزی، بازجذب 

غیرفعال )اسمز( آب در کلیه افزایش می یابد.

7 رنین با اثر بر یکی از پروتئین های خوناب موجب ترشح هورمون آلدوسترون 

را افزایش می دهد. در  از غده فوق کلیه می شود. آلدوسترون بازجذب سدیم 

نتیجۀ بازجذب سدیم، محیط بیرون نفرون غلیظ تر می شود و بازجذب آب از 

طریق اسمز افزایش می یابد.

8 در پارامسی )نوعی جاندار تک یاخته ای( آب از طریق اسمز وارد یاخته می شود.

آب اضافی به همراه مواد دفعی از طریق کریچه انقباضی از یاخته خارج می شود.

9 ورود آب از همولنف به لوله های مالپیگی حشرات، از طریق اسمز رخ می دهد.

10 ورود آب به کریچه در یاخته گیاهی از طریق اسمز رخ می دهد. ورود آب به 

کریچه، تورژسانس و خروج آب از کریچه، پالسمولیز نامیده می شود.

11 ورود آب به یاخته های نگهبان روزنه از طریق اسمز رخ می دهد.

12 در مرحله آب گیری آبکشی جریان فشاری، آب از طریق اسمز از آوند چوبی 

به آوند آبکشی وارد می شود و در مرحلۀ باربرداری آبکشی آب از طریق اسمز از 

آوند آبکشی خارج و به آوند چوبی وارد می شود.

 هر چه فشار اسمزی ............ باشد، ............ آب در آن محلول ............ است.

1( کم تر - پتانسیل - کم تر

2( بیشتر - غلظت - کم تر 

3( کم تر - تمایل به دریافت - بیشتر

4( بیشتر - تراکم - بیشتر

تعداد  یعنی  دارد،  بیشتری  پتانسیل آب  2 وقتی گفته می شود یک محلول 
مولکول های آب موجود در آن محلول بیشتر است و به عبارت دیگر محلول 

رقیق تر است. از طرفی هر چه یک محلول رقیق تر باشد، بیشتر دوست دارد آب 

از دست بدهد تا آب دریافت کند؛ بنابراین فشار اسمزی آن محلول کم تر است.
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 سؤال چی میگه؟ روش های عبور مواد از غشای یاخته که به طور مستقیم با 

صرف انرژی زیستی انجام می شوند شامل درون بری، برون رانی و انتقال فعال اند. 

همۀ موارد دربارۀ درون بری و برون رانی صحیح نیستند.

 بررسی همۀ موارد

الف( منظور از بخش اعظم غشا همان بخش لیپیدی است. در روش های درون بری 

و برون رانی بخش لیپیدی غشا نیز نقش دارد.

ب( در برون رانی و درون بری، مولکول های درشت از عرض غشا عبور می کنند.

در  و  می شوند  جابه جا  غلظت  شیب  جهت  خالف  در  مواد  فعال،  انتقال  در  ج( 

نتیجه اختالف غلظت در دو طرف غشا افزایش می یابد.

د( درون بری و برون رانی بدون دخالت پروتئین سراسری انجام می شود. برای تشکیل 

ریزکیسۀ غشایی مورد نیاز در فرایندهای درون بری و برون رانی، شبکۀ آندوپالسمی 

و دستگاه گلژی )اندامک های غشادار موجود در سیتوپالسم یاخته( نقش دارند.

مقایسۀ فرایندهای انتشارساده، انتشارتسهیل شده، انتقال فعال و اسمز:

انتشار 
ساده

انتشار 
تسهیل شده

انتقال 
فعال

اسمز

جهت حرکت 
مولکول ها

دوطرفهیک طرفهدوطرفهدوطرفه

داردداردنداردنیاز به پروتئین

اسمز از نوع انتشار 
ساده: ندارد 

اسمز از نوع انتشار 
تسهیل شده: دارد

مصرف انرژی 
زیستی

نداردداردنداردندارد

مخصوص 
مولکول های

فقط آبکوچککوچککوچک

در جهت شیب 
غلظت

بلهخیربلهبله

به زنده بودن 
یاخته بستگی

نداردداردداردندارد

نکته

0080 
2

فعال  انتقال  نشان دهندۀ   B شکل  و  تسهیل شده  انتشار  نشان دهندۀ   A شکل 

می باشد. در انتشار تسهیل شده، مواد همواره در جهت شیب غلظت خود جابه جا 

می شوند؛ اما در انتقال فعال، جابه جایی مواد برخالف شیب غلظت آن ها می باشد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در فرایند انتقال فعال، مواد در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می شوند و 

نتیجۀ نهایی آن، افزایش اختالف غلظت مادۀ موردنظر در دو طرف غشا است.

3 در انتشار تسهیل شده، جذب و یا دفع ماده به شیب غلظت آن بستگی دارد.

4 دقت کنید که تشکیل کیسه های غشایی فقط در درون بری و برون رانی انجام می گیرد.

انتقال فعال انتشار تسهیل شده

پمپ کانالی نوع پروتئین

مولکول های کوچک و یون ها مولکول های کوچک و یون ها
مواد جابه جاشده 

در این روش

دارد 
)ATP و ...(

ندارد
مصرف 

انرژی زیستی

 در خالف جهت 
شیب غلظت

در جهت شیب غلظت
جهت عبور مواد 

از غشا

در  است.   ATP همواره  فعال  انتقال  در  شده  مصرف  انرژی  گفت  نمی توان 

غشای یاخته های پرز، ورود گلوکز به درون یاخته از طریق نوعی انتقال فعال 

شیب  از  فرایند  این  در  مصرف شده  انرژی  و  می دهد  رخ  هم انتقالی  نام  به 

غلظت سدیم به دست می آید، نه مصرف ATP. در سال دوازدهم می خوانید 

غشای  در  و  کلروپالست ها(  ( سبزدیسه ها  تیالکوئید  غشای  در  پمپ  نوعی 

داخلی راکیزه ها )میتوکندری( یافت می شود که با مصرف انرژی الکترون های 

برانگیخته، یون هیدروژن را جابه جا می کنند.

نکته
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2 میان  مایع  )نه  یاخته ای  بین  مایع  به  پرز  یاختۀ  از  را  گلوکز  که  پروتئینی   1

یاخته( وارد می کند.

2 کانال دریچه دار سدیمی و کانال نشتی سدیمی که سدیم را به درون یاخته 

)نورون( وارد می کند.

یاخته  از  را  پتاسیم  که  پتاسیمی  نشتی  کانال  و  پتاسیمی  دریچه دار  کانال   3

)نورون( خارج می کند.

این  کلروپالست(:  ( سبزدیسه ها  تیالکوئید  غشای  در  ساز   ATP کانال   4

+H را از فضای درون تیالکوئید خارج و به درون بستره وارد می کنند. کانال ها 

+H را از  5 کانال ATP ساز در غشای داخلی راکیزه ها )میتوکندری(: این کانال

فضای بین دو غشای بیرونی و داخلی به درون بسترۀ میتوکندری وارد می کند.

ماهیچه ای:  یاخته های  آندوپالسمی  شبکه  غشای  در  کلسیمی  کانال   6

درون  به  کانال ها  این  طریق  از  کلسیم  ماهیچه ای،  یاخته های  تحریک  با 

میان یاخته نشت می کند.

همۀ انتشارهای تسهیل شدۀ کتاب درسی

1 پمپ سدیم _ پتاسیم موجود در یاخته های عصبی، با مصرف انرژی، سه 

یون سدیم را از یاخته خارج و دو یون پتاسیم را به یاخته وارد می کند.

ویتامین های  برخی  و  آهن(  و  کلسیم  معدنی)مانند  مواد  از  برخی  ورود   2

محلول در آب به یاخته های پوششی پرز روده از طریق انتقال فعال رخ می دهد.

3 هم انتقالی نوعی انتقال فعال محسوب می شود. در غشای یاخته های پرز 

استفاده  سدیم  غلظت  شیب  انرژی  از  که  دارد  وجود  خاصی  پروتئین  روده، 

می کند و گلوکز را به درون یاخته منتقل می کند. بیشتر آمینواسیدها هم از این 

طریق، جذب یاخته های پرز می شوند.

4 در ماهی های آب شیرین، نمک ها و یون ها از طریق انتقال فعال از آبشش ها 

جذب می شوند.

5 اوریک اسید در حشرات از طریق انتقال فعال به لوله های مالپیگی وارد می شود.

6 یون های معدنی در گیاهان آوندی از یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ 

درون استوانۀ آوندی ریشه از طریق انتقال فعال به آوند چوبی منتقل می شوند.

در  پرورده  شیرۀ  آلی  مواد  فشاری،  جریان  در  آبکشی  باربرداری  مرحلۀ  در   7

حال مصرف با انتقال فعال به محل مصرف یا ذخیره مواد منتقل می شوند.

انتقال  با  کلسیم  یون  ماهیچه ای،  یاخته های  در  انقباض  توقف  هنگام  در   8

فعال به شبکه آندوپالسمی برگردانده می شود.

9 پیرووات حاصل از گلیکولیز از طریق انتقال فعال وارد راکیزه می شود تا در 

ساخت استیل کوآنزیم A استفاده شود.

10 در زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غشای تیالکوئید، نوعی پمپ غشایی 

+H را از بستره  از طریق این فرایند و با مصرف انرژی الکترون برانگیخته، یون

به تیالکوئید منتقل می کند.

غشایی  پمپ های  الکترون،  انتقال  زنجیرۀ  در  راکیزه ها،  داخلی  غشای  در   11

و  NADH تجزیه  از  حاصل  الکترون های  انرژی  مصرف  با  که  دارند  وجود 

+H را از بستره خارج می کنند. ، یون FADH2

همۀ انتقال های فعال کتاب درسی

0081 
3

موارد )الف(، )ب( و )ج( به نادرستی بیان شده اند.

انتشار  یاخته،  غشای  از  مواد  عبور  روش های  میان  از  میگه؟  چی  سؤال   

تسهیل شده و انتقال فعال وابسته به پروتئین های غشایی هستند.

 بررسی همۀ موارد

الف( در انتشار تسهیل شده، انرژی زیستی مصرف نمی شود.

درون  آزاد  فسفات   ،) ATP ADP P→ + (  ATP تجزیۀ  طی  فعال  انتقال  در  ب( 

یاخته  افزایش می یابد.

ج( در انتشار تسهیل شده مواد در جهت شیب غلظت جابه جا می شوند.

تأمین  مولکول ها  جنبشی  انرژی  از  نیاز  مورد  انرژی  تسهیل شده،  انتشار  در  د( 

انرژی این نوع  انتقال فعال نیز در کتاب درسی ذکر شده است که  می شود. برای 

( از مولکول ATP به دست آید؛ یعنی انرژی مورد نیاز برای 
ً
انتقال می تواند )نه قطعا

فرایند انتقال فعال می تواند از منبعی غیر از ATP نیز باشد.

انرژی زیستی استفاده می کنند؛  از  برای فعالیت خود  ناقل  پروتئین های  تمام 

 همگی به صورت مستقیم از ATP استفاده نمی کنند.
ً
ولی لزوما

نکته
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شکل صورت سؤال نشان دهندۀ انتقال فعال می باشد. در طی انتقال فعال مولکول 

از آن جایی که  اما  را دارد، در یاخته کاهش می یابد؛  انرژی  ATP که توانایی ذخیرۀ 

فرایند اسمز بدون صرف انرژی است؛ بنابراین میزان ATP تغییری نمی کند.

نمی توانیم بگوییم همواره عبور آب از غشا بدون مصرف انرژی رخ می دهد. در 

پارامسی، آب با انقباض کریچۀ انقباضی از یاخته خارج می شود. برای انقباض 

این کریچه انرژی مصرف می شود.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

 ) ATP ADP P→ + 1 در فرایند انتقال فعال مولکول های ATP شکسته می شوند )

و مولکول های ADP و گروه های آزاد P تولید می شوند.

پروتئین های  فعال،  انتقال  طی  در  است،  مشخص  شکل  در  که  همان طور   2

انتقال دهنده  ضمن عبور مواد از منافذ خود تغییر شکل می دهند.

برخالف  می کنند  منتقل  را  مواد  هم انتقالی  روش  به  که  ناقلی  پروتئین های 

پمپ های سدیم - پتاسیم عملکرد آنزیمی ندارند.

نکته

3 مولکول های پروتئینی دخیل در انتقال فعال از نوع سراسری هستند و با مایع 

بین یاخته ای تماس دارند که شبیه خوناب می باشد.  

0083 
3

در برون رانی، کیسۀ غشایی با غشای یاخته ادغام می شود و مولکول های سازندۀ 

کیسۀ غشایی )فسفولیپید، پروتئین و کلسترول( به غشای یاخته افزوده می شوند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 دقت کنید که بعد از پایان فرایندهای انتشار ساده و تسهیل شده، غلظت دو 

ماده در دو طرف غشا برابر می شود )نه تعداد مولکول ها(.
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2
2 در فرایند درون بری قسمتی از غشای پالسمایی جدا می شود و به صورت کیسۀ 

غشایی وارد میان یاخته می شود. همان طور که در شکل مشخص است، در این 

فرایند، سطح خارجی همان قسمتی از غشای پالسمایی که جدا می شود، به سطح 

داخلی کیسۀ غشایی تبدیل می شود.

قرار  پالسمایی  غشای  خارجی  سطح  در  که  هم  کربوهیدرات ها  اینکه!  کالم  لب 

داشتند، پس از تشکیل کیسۀ غشایی در سطح داخلی )نه خارجی( آن قرار می گیرند.

از  یا  ساده(  )انتشار  لیپیدی  بخش  از  می توانند  مولکول ها  انتشار،  فرایند  در   4

طریق مولکول های پروتئینی )انتشار تسهیل شده( از غشای یاخته عبور کنند. 

جدولی از خالصۀ روش های عبور مواد از غشای یاخته ای:

اد 
مو

ور 
عب

ش 
رو

شا
 غ

مصرف از
انرژی؟

استفاده 
از 

پروتئین؟

ذرات 
عبوری 

از عرض 
غشا

جهت عبور 
مواد از غشا

مثال

ده
سا

ار 
ش

انت

انرژی 
زیستی 
مصرف 

نمی شود.

نیاز 
نیست.

ذرات 
کوچک

در جهت 
شیب 
غلظت

عبور اکسیژن، 
دی اکسیدکربن

ده
ش

یل 
سه

ر  ت
شا

انرژی انت
زیستی 
مصرف 

نمی شود.

پروتئین 
کانالی

ذرات 
کوچک

در جهت 
شیب 
غلظت

خروج گلوکز 
و اغلب 

آمینواسیدها 
از یاخته های 

پرز رودۀ باریک

مز
س

ا

انرژی 
زیستی 
مصرف 

نمی شود.

نیاز 
نیست.

آب

در جهت 
 شیب غلظت 

)از محیط 
رقیق به 

محیط غلیظ(

آب
ال

فع
ل 

تقا
انرژی ان

مصرف 
می شود.

پروتئین 
ناقل 

)حامل( 
یا پمپ

برخی از 
مولکول ها 

و یون ها

در خالف 
جهت شیب 

غلظت

 جذب 
برخی از مواد 

معدنی و برخی 
ویتامین های 
محلول در آب 

در روده
 جذب 

گلوکز و اغلب 
آمینواسیدها 

در روده

ی
ن بر

رو
انرژی د

مصرف 
می شود.

-
ذرات 
درشت

ورود 
مولکول های 

درشت به 
یاخته

جذب ویتامین
B12

نی
ن را

رو
انرژی ب

مصرف 
می شود.

-
ذرات 
درشت

خروج 
مولکول های 

درشت از 
یاخته

خروج 
کیلومیکرون از 
یاخته های پرز 

روده

نکته

0084 
2

ارتباط  می شود.  جدا  یاخته  پالسمایی  غشای  از  بخشی  درون بری،  فرایند  در 

از  با فسفولیپیدهای مجاور  انتهای غشایی که جدا می شوند،  فسفولیپیدهای دو 

بین می رود.

در برون رانی، چون کیسۀ غشایی به غشای پالسمایی یاخته ملحق می شود، 

مساحت غشای پالسمایی زیاد می شود؛ ولی در درون بری چون خود غشای 

پالسمایی یاخته، کیسۀ غشایی را می سازد، مساحت غشای پالسمایی یاخته 

کاهش می یابد.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

بین  از  مولکول ها  درون بری،  و  برون رانی  فرایند  دو  هر  در  که  کنید  دقت   1

فسفولیپیدها عبور نمی کنند. 

در اگزوسیتوز با پیوستن کیسۀ غشایی به غشای یاخته، سطح غشای یاخته 

زیاد می شود و حجم مایع درون یاخته ای کاهش می یابد.

نکته

3 انتشار تا زمانی ادامه دارد که اختالف غلظت از بین برود و غلظت ذرات در همه 

جای محیط برابر شود.

4 حواستان باشد که در انتشار ساده، پروتئین های غشایی در جابه جایی مواد 

نقشی ندارند. 

............ 
ً
 در هنگام عبور مواد از غشای یاختۀ جانوری به روش ............ قطعا

از  خود  غلظت  شیب  جهت  خالف  در  درشت  مولکول ها،   - آندوسیتوز   )1

عرض غشا عبور می کنند.

خارج  یاخته  از  زیستی  انرژی  صرف  با  درشت  مولکول ها،   - اگزوسیتوز   )2

می شوند.

3( آندوسیتوز - مواد محلول در آب، در عرض غشای یاخته جابه جا می شوند.

4( اگزوسیتوز - سطح غشای یاخته و حجم مایع درون  یاخته  ای کاهش می یابد.

انرژی زیستی همراه  با صرف  آندوسیتوز همواره  2 فرایندهای اگزوسیتوز و 
است. آندوسیتوز همانند اگزوسیتوز می تواند در جهت یا خالف جهت شیب 

غلظت رخ دهد.

 
0085 

4

 سؤال چی میگه؟ در پتانسیل آرامش نورون، ورود سدیم به مایع بین یاخته ای 

در  آب  بازجذب  می گیرد.  انجام  فعال  انتقال  با  و  پتاسیم   - سدیم  پمپ  توسط 

گردیزه ها نیز طی فرایند اسمز رخ می دهد.

اسمز، همان انتشار آب است. در انتشار، انرژی جنبشی مولکول ها عامل حرکت 

می باشد. در انتقال فعال نیز جابه جایی مواد همراه با صرف انرژی زیستی است.

 بررسی سایر گزینه ها

( از مولکول ATP به دست آید. 
ً
1 انرژی زیستی در انتقال فعال می تواند )نه قطعا

مولکول ATP در ساختار خود دارای باز آلی نیتروژن دار می باشد.

2 انتقال فعال همواره به کمک پروتئین های غشایی رخ می دهد؛ ولی اسمز، بدون 

نیاز به پروتئین های غشایی انجام می شود.

3 مولکول ATP )آدنوزین تری فسفات(، نوعی نوکلئوتید آدنین دار است. بازهای 

آلی پورینی شامل آدنین و گوانین می باشند. همان طور که گفتیم انرژی زیستی در 

( از ATP باشد. 
ً
فرایند انتقال فعال می تواند )نه حتما
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در فرایند انتقال فعال که طی آن مواد در خالف جهت شیب غلظت خود، جابه جا 
می شوند، انرژی زیستی مصرف می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها

در  ولی  می  گیرند؛  صورت   ATP صرف  بدون  ساده  و  تسهیل شده  انتشار   1

هم انتقالی که نوعی انتقال فعال است نیز ATP به طور مستقیم مصرف نمی شود و 
انرژی الزم توسط شیب غلظت یک مادۀ دیگر تأمین می شود.

3 فرایند برون رانی با ادغام کیسه هایی با غشای یاخته همراه است. غشای یاخته 

همواره دارای دو الیۀ فسفولیپیدی است و در برون رانی فقط سطح غشای یاخته 
زیاد می شود؛ ولی تعداد الیه های آن تغییر نمی کند.

مصرف  می شود،  انجام  غشایی  پروتئین  کمک  به  که  تسهیل شده  انتشار  در   4

انرژی زیستی رخ نمی دهد. 

مقایسۀ درون بری و برون رانی:

درون بری برون رانی

به داخل یاخته به بیرون یاخته جهت حرکت مواد

دارد دارد ATP نیاز به

کم می شود زیاد می شود  سطح غشای پالسمایی

خیر بله
ادغام کیسۀ غشایی با غشای 

پالسمایی

بله خیر تشکیل کیسۀ غشایی توسط غشا

خیر خیر تبعیت از غلظت مواد

غشای پالسمایی دستگاه گلژی منشأ ریزکیسه ها

نکته

0087 
3

حین  می گیرد.  انجام  آندوسیتوز  فرایند  توسط  پارامسی  در  غذایی  مواد  جذب 
کیسۀ  داخلی  در بخش  یاخته  )درون بری(، الیۀ خارجی غشای  آندوسیتوز  فرایند 

غشایی قرار می گیرد.
 بررسی سایر گزینه ها

فرایند،  این  حین  می دهد.  رخ  اسمز  فرایند  طی  غشا  عرض  از  آب  حرکت   1

مولکول های آب بیشتر از مکان رقیق به جای غلیظ جابه جا می شوند؛ ولی تعداد 
کمی از مولکول های آب از جای غلیظ به محل رقیق نیز می روند. 

هر چه غلظت محلول بیشتر  فشار اسمزی بیشتر  تمایل به جذب آب بیشتر

هر چه غلظت محلول کمتر  فشار اسمزی کمتر  تمایل به جذب آب کمتر

هر چه غلظت آب بیشتر  فشار اسمزی کمتر  تمایل به جذب آب کمتر

هر چه غلظت آب کمتر  فشار اسمزی بیشتر  تمایل به جذب آب بیشتر 

نکته

به  انقباض ماهیچه، یون های کلسیم  اتمام  با  یازدهم می خوانید که  2 در زیست 

سرعت با انتقال فعال به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده می شوند. هم انتقالی، نوعی 
انتقال فعال است که در آن از شیب غلظت یک ماده برای جابه جایی مادۀ دیگر 
انتقال  نیاز  انرژی مورد  از طرفی در کتاب درسی آمده است که  استفاده می شود. 

( از مولکول ATP به دست آید.
ً
فعال می تواند )نه قطعا

از  همواره(  )نه  می تواند  فعال  انتقال  فرایند  در  مصرفی  انرژی  اینکه!  کالم  لب 

مولکول ATP تأمین شود.

پتاسیمی صورت  و دریچه دار  کانال های نشتی  توسط  نورون  از  پتاسیم  4 خروج 

تسهیل شده،  انتشار  در  می شود.  محسوب  تسهیل شده  انتشار  نوعی  و  می گیرد 

اختالف  نتیجه  در  می شود؛  انجام  غلظت  شیب  جهت  در  مولکول ها  جابه جایی 

غلظت یک ماده در دو سوی غشا کاهش پیدا می کند.

دریچه دار  پروتئین های  و  نشتی(  کانال های  ( دریچه  فاقد  کانالی  پروتئین های 

)دریچه دار سدیمی و دریچه دار پتاسیمی(، مواد را از طریق انتشار تسهیل شده 

عبور می دهند.

فصل 1 - یازدهم

ترکیب با آینده

 
0088 

4

مولکول کربن دی اکسید، برای جابه جا شدن در پالسمای خون، توسط انیدرازکربنیک 

با آب ترکیب و کربنیک اسید تشکیل می شود. عبور کربن دی اکسید از غشای یاخته 

با انتشار ساده )فرایندی بی نیاز از انرژی زیستی( انجام می گیرد.

مبادله گازهای تنفسی بین کیسه های حبابکی شش ها و خون و همینطور بین 

خون و بافت ها از طریق انتشار ساده است )بدون نیاز به انرژی زیستی و پروتئین(.

فصل 3 - دهم

ترکیب با آینده

 بررسی سایر گزینه ها

1 کلسترول با رسوب در کیسۀ صفرا، سنگ کیسۀ صفرا را ایجاد می کند. کلسترول 

نوعی لیپید است و مواد لیپیدی می توانند با انتشار ساده )فرایندی بی نیاز از انرژی 

زیستی( از غشای یاخته عبور کنند.

2 اوره، فراوان ترین مادۀ آلی ادرار است. اوره در لیپید های غشایی انحالل پذیری 

انرژی  به  فرایند بی نیاز  انتشار )نوعی  فرایند  یاخته طی  از غشای  دارد و می تواند 

زیستی( عبور کند.

3 برای باز شدن روزنه های برگ در گیاهان، یون های پتاسیم و کلر و همین طور ساکارز 

با انتقال فعال )فرایندی نیازمند به انرژی زیستی( وارد یاختۀ نگهبان روزنه می شوند.

جابه جا  اسمز  طی  آب  آپوپالستی،  مسیر  در  ریشه  عرض  در  که  کنید  دقت 

نمی شود؛ بلکه حرکت آب به وسیلۀ نیروی هم چسبی و دگرچسبی رخ می دهد.

فصل 7 - دهم

ترکیب با آینده

ذرات بزرگ

در جهت شیب به درون یاخته

غلظت

در خالف جهت 

شیب غلظت
درون بری

مولکول های کوچک

به خارج یاخته

به کمک پروتئین غشاییبدون نیاز به پروتئین غشایی

برون رانی

اسمز

انتقال مواد

انتشار تسهیل شدهانتشار ساده

انتقال فعال
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 سؤال چی میگه؟ با توجه به این که در این روش انتقال مواد، کیسۀ غشایی 

در ارتباط با غشا است؛ بنابراین می توان گفت که فرایند نشان داده شده، درون بری 

یا برون رانی است. اما از آن جایی که مشخص نیست کیسۀ غشایی در حال ادغام با 

غشا یا در حال جدا شدن از آن است؛ بنابراین نمی توان با قطعیت گفت که فرایند 

نشان داده شده، برون رانی است یا درون بری. 

در درون بری، سطح غشای یاخته کاهش پیدا می کند و مولکول های درشت وارد 

یاخته می شوند. 

 بررسی سایر گزینه ها

1 در فرایند درون بری، بخشی از غشای پالسمایی جدا می شود و به صورت کیسۀ 

غشایی وارد سیتوپالسم می گردد. دقت کنید که در کیسۀ غشایی، کربوهیدرات ها 

در سطح داخلی غشا قرار می گیرند.

2 در درون بری کیسۀ غشایی از غشا دور می شود؛ در حالی که خروج مولکول های 

درشت از یاخته طی برون رانی رخ می دهد.

در  هم  می شود.  مصرف  زیستی  انرژی  برون رانی،  و  درون بری  فرایند  دو  هر  در   4

یا در خالف  برون رانی، مواد می توانند در جهت شیب غلظت  درون بری و هم در 

جهت شیب غلظت از غشا عبور کنند.

جابه جا  غلظت  شیب  جهت  خالف  در  مواد   
ً
لزوما برون رانی،  و  درون بری  در 

نمی شوند. در این روش ها، اندازۀ مادۀ انتقالی مالک است، نه شیب غلظت آن.

نکته

1 انتقال دهنده های عصبی از طریق فرایند برون رانی به فضای سیناپسی آزاد 

می شوند.

2 یاخته های کشندۀ طبیعی، پرفورین و مولکول های آنزیمی خود را از طریق 

فرایند برون رانی به یاخته های آلوده به ویروس و سرطانی ترشح می کنند.

B12، همراه با عامل داخلی معده به روش درون بری جذب می شود. 3 ویتامین

آندوسیتوز و اگزوسیتوز های کتاب درسی

0090 
3

پوششی  بافت  یاخته های  شده اند.  بیان  درستی  به  )ب(  مورد  جز  به  موارد  همۀ 

بسیار به یکدیگر نزدیک اند و بین آن ها فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد.

نه  دارد،  وجود  کمی  فاصلۀ  پوششی  بافت  یاخته های  بین  که  کنید  دقت   

 وجود نداشته باشد.
ً
اینکه اصال

می رویم،  سطح  به  عمق  از  چه  هر  چندالیه  سنگفرشی  پوششی  بافت  در   

همینطور  می شود.  بیشتر  یاخته ها  اندازۀ  و  پهن تر  کشیده تر،  یاخته ها  شکل 

در این بافت هر چه از سطح به عمق می رویم، شکل هسته کروی تر می شود.

نکته

 بافت پوششی سنگفرشی چندالیه در دهان، حلق و مری، ماده ای از جنس 

گلیکو پروتئین به نام موسین ترشح می کند.

 یاخته های بافت پوششی سنگفرشی چند الیه در دهان، حلق و مری فاقد 

مژک و تاژک می باشند.

بافت  چندالیه همانند  سنگفرشی  پوششی  بافت  انسان،  گوارش  لولۀ  در   

پس  دارد؛  را  موسین  ترشح  و  تولید  توانایی  تک الیه  استوانه ای  پوششی 

می توان نتیجه گرفت که مادۀ مخاطی در سراسر لولۀ گوارش ساخته می شود.

نکته

 بررسی همۀ موارد

ریزپرزهای  نزدیک،  پیچ خوردۀ  لولۀ  دیوارۀ  در  موجود  پوششی  یاخته های  الف( 

از گردیزه بیشتر  فراوانی دارند که موجب می شود مقدار بازجذب در این قسمت 

از بقیه بخش ها باشد.

بافت  از  پوست  این  است.  شده  پوشیده  مودار  پوست  توسط  بینی  ابتدای  ب( 

تنها  چندالیه  سنگفرشی  بافت  در  است.  شده  تشکیل  چندالیه  سنگفرشی 

یاخته های پایین ترین الیه به غشای پایه متصل هستند.

شده  ذکر  درسی  کتاب  در  می باشد.  انسان  گوارش  لولۀ  بخش  اولین  دهان،  ج( 

است که در دهان و معده جذب اندک است؛ بنابراین می توان گفت که یاخته های 

پوششی دهان توانایی جذب مواد را دارند.

د( یاخته های پوششی موجود در دیوارۀ مویرگ های مغزی به یکدیگر چسبیده اند 

و بین آن ها منفذی وجود ندارد؛ در نتیجه بسیاری از مواد و میکروب ها در شرایط 

طبیعی نمی توانند وارد مغز شوند.

ه ( بافت پوششی پوست از نوع سنگفرشی چندالیه است. یاخته های سطحی در 

یاخته های  و  می شوند  کنده  پیوسته  طور  به  چندالیه  سنگفرشی  پوششی  بافت 

زیرین به طور دائم تقسیم می شوند و جای یاخته های کنده شده از سطح را می گیرند. 

فضای بین یاخته ای در بافت مریستمی گیاهان همانند فضای بین یاخته ای در 

بافت پوششی بسیار کم است.

فصل 6 - دهم

ترکیب با آینده

0091 
1  

 به بافت های زیرین خود وصل نمی شوند؛ 
ً
همۀ انواع بافت های پوششی مستقیما

بلکه توسط بخشی به نام  غشای پایه به بافت های زیرین خود وصل می شوند.

 بررسی سایر گزینه ها

2 بافت پوششی سنگفرشی چندالیه در دهان، حلق و مری وجود دارد. در دهان 

جذب رخ می دهد.

یاخته های  سایر  با  قیاس  در  بیشتری  سیتوپالسم  دارای  بافت  این  یاخته های   3

بافت های پوششی هستند؛ بنابراین بیشترین نسبت سیتوپالسم به هسته را دارند.

4 بافت پوششی مکعبی  یک الیه مجرای غدۀ بزاقی را می پوشاند و بافت پوششی 

سنگفرشی یک الیه مجرای عروق خونی را می پوشاند.
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تبادل مواد نداردسرخرگ و سیاهرگ
متصل به بافت ماهیچۀ صاف و 

بافت پیوندی سست

سیاهرگ  درونی  الیۀ  پوششی  یاخته های  تعداد 
یاخته های  تعداد  از  آن ها  بیشتر  قطر  دلیل  به 

پوششی الیۀ درونی سرخرگ بیشتر است.

مویرگ
تبادل مواد بین خون و مایع 

بین یاخته ای یا میان بافتی
به بافت ماهیچه ای متصل نیست.

در دیوارۀ مویرگ ها برخالف سرخرگ ها و سیاهرگ ها، 
بافت پیوندی و ماهیچه ای وجود ندارد.

تبادل گازهای تنفسیدیوارۀ حبابک ها
غشای پایه در بعضی نقاط با غشای 

پایه مویرگ مشترک است.
حبابک ها،  دیوارۀ  سازندۀ  یاختۀ  نوع  دو  بین  از 
نوع اول یاخته های پوششی سنگفرشی هستند.

پیراشامۀ )پریکارد( قلب
تبادل مواد بین مایع آبشامه ای 

با پریکارد و یاخته های قلبی 
متصل به بافت پیوندی رشته ای 

با )متراکم( پریکارد قلب که  است  فضایی  برون شامه  و  پیراشامه  بین 
مایع آبکی )مایع آبشامه ای( پر شده است. این 

مایع در حرکت روان قلب نقش دارد. برون شامۀ )اپی کارد( 
قلب

تبادل مواد بین مایع آبشامه ای 
با درون شامه و ماهیچۀ قلبی

متصل به ماهیچۀ قلبی )میوکارد(

این الیه به طور مستقیم با خون در تماس است.متصل به بافت پیوندی میوکاردپوشانندۀ سطح درونی قلبدرون شامۀ )آندوکارد( قلب

یاخته های دیوارۀ بیرونی 
کپسول بومن

--
نام  به  پوششی  یاختۀ  نوعی  به  یاخته ها  این 
مانند  پا  و  کوتاه  رشته های  )دارای  پودوسیت 

فراوان( متصل هستند.

یه
ک ال

ی ت
ه ا

وان
ست

ا

دیوارۀ معده

جذب برخی مواد، ترشح 
پروتئازها و لیپاز، اسید معده، 

مادۀ مخاطی، عامل داخلی 
معده، ترشح هورمون گاسترین

متصل به بافت پیوندی سست

برخی از این یاخته ها در سطح معده و برخی دیگر 
ساختار  در  می شوند.  یافت  معده  غدد  درون 

خود ریزپرز، مژک و تاژک ندارند.

رودۀ باریک
جذب، تولید کیلومیکرون و 
ترشح مادۀ مخاطی و آنزیم 

لیزوزیم، ترشح هورمون سکرتین

برخی از این یاخته ها در سطح روده در ساختار پرز و 
برخی دیگر درون غدد روده یافت می شوند.

در ساختار خود، ریزپرز دارند؛ ولی تاژک و مژک ندارند.

رودۀ بزرگ
جذب آب و یون، ترشح مادۀ 

مخاطی و آنزیم لیزوزیم

یاخته های  نیافته،  گوارش  و  نشده  جذب  مواد 
مرده و باقی ماندۀ شیره های گوارشی، وارد رودۀ 

بزرگ می شوند و مدفوع تشکیل می شود.

-راست روده
و  غیرارادی  )عملکرد  داخلی  بندارۀ  دو  دارای 
واجد بافت ماهیچه ای صاف( و خارجی )عملکرد 

ارادی و واجد بافت ماهیچه ای مخطط( است.

متصل به نوعی بافت پیوندیپوشانندۀ سطح درونی ناینای
این یاخته ها دارای مژک اند و مژک های آن ها، به 

سمت باال )یعنی حلق( ضربان دارند.

سقف حفرۀ بینی
ترشح مادۀ مخاطی، محافظت از 

گیرنده های بویایی
متصل به نوعی بافت پیوندی

به  آن ها،  مژک های  و  دارند  مژک  یاخته ها  این 
سمت پایین )یعنی حلق( ضربان دارند.

سطح درونی کیسۀ 
گوارشی هیدر

ترشح آنزیم گوارشی، جذب مواد 
و گوارش درون یاخته ای، دفع 
مواد گوارش نیافته و مواد زائد

از یک طرف به آب و از طرف دیگر به الیۀ 
خارجی کیسۀ گوارشی متصل  است.

برخی در سطح خود، تاژک ندارند و برخی دو تاژک 
دارند.

یه
ک ال

ی ت
عب

مک

گردیزه ها )نفرون های 
کلیوی(

-بازجذب و ترشح مواد
ریزپرز  یاخته  ها  این  نزدیک،  خوردۀ  پیچ  لولۀ  در 

دارند.

سطح خارجی کیسۀ 
گوارشی هیدر

از یک طرف به آب و از طرف 
دیگر به الیۀ درونی کیسۀ 

گوارشی متصل است.
-

درونی  سطح  یاخته  های  همانند  یاخته ها  این 
کیسۀ گوارشی، به طور مستقل به تبادل گازهای 

تنفسی با محیط می پردازند.

یه
دال

چن
ی 

ش
فر

نگ
س

دهان
پوشش و محافظت - جذب برخی 
مواد - ترشح مادۀ مخاطی و نقش 

در لغزنده کردن مواد غذایی

متصل به پایین ترین یاخته های این 
بافت و بافت پیوندی

محل شروع گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا

پوشش و محافظتزبان

متصل به پایین ترین یاخته های این 
بافت و بافت پیوندی

واجد گیرنده های چشایی

حلق
ترشح مادۀ مخاطی و نقش در 

لغزنده کردن مواد غذایی
با چهار مسیر دهان، بینی، نای و مری در ارتباط است.

مری
ترشح مادۀ مخاطی و نقش در 

لغزنده کردن مواد غذایی
در انتقال مواد غذایی از دهان و حلق به معده در 

طی انعکاس بلع نقش دارد.

واجد یاخته های مرده در سطح خارجیمتصل به الیۀ درونی )درم( پوستپوشش - محافظت از پوستالیۀ بیرونی)اپیدرم( پوست
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 سؤال چی میگه؟ در زیر یاخته های بافت پوششی، بخشی به نام غشای پایه 

)شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی( وجود دارد که یاخته های این 

بافت را به بافت های زیرین متصل می کند. 

همین طور  ساده اند.  سنگفرشی  نوع  از  بومن  کپسول  بیرونی  دیوارۀ  یاخته های 

یاخته های کبدی ترشح کنندۀ صفرا نیز از نوع پوششی می باشند.

نمی توان گفت یاخته های ترشح کنندۀ مواد در بدن انسان، همگی یاخته های 

نظیر  هورمون هایی  نهنج(  )زیر   هیپوتاالموس  نورون های  هستند.  پوششی 

اکسی توسین و ضدادراری ترشح می کنند. این نورون ها جزء بافت عصبی )نه 

بافت پوششی( و دستگاه درون ریز محسوب می شوند.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

یاخته های  و  چربی  پیوندی  بافت  نوع  از  دست  کف  ضربه گیر  یاخته های   1

میلین ساز نیز از نوع یاخته های پشتیبان بافت عصبی هستند.

2 در مخاط نای، یاخته های استوانه ای مژک دار)پوششی( وجود دارند؛ در حالی 

که مادۀ زمینه ای شفاف، بی رنگ و چسبنده مربوط به بافت پیوندی سست است.

دیوارۀ نای در انسان از بیرون به درون شامل چهار الیه است:

2 غضروفی ماهیچه ای 1 پیوندی   

4 مخاط 3 زیرمخاط    

فصل 3 - دهم

ترکیب با آینده

4 بافت پوششی سنگفرشی یک الیه، مویرگ های خونی که تبادل مواد بین خون 

و مایع میان بافتی را بر عهده دارند، را ایجاد می کنند! در حالی که پشتیبان بافت 

پوششی، بافت پیوندی سست است.  

0093 
3

الیۀ  است.  تک الیه  استوانه ای  پوششی  بافت  نشان دهندۀ  سؤال،  صورت  شکل 

ژله ای حفاظتی چسبناک توسط این یاخته ها در معده ایجاد می شود؛ درحالی که 

محل اصلی جذب مواد غذایی در لولۀ گوارش، رودۀ باریک است.

بافت های پوششی که می توانند در جذب مواد نقش داشته باشند: 

1 سنگفرشی تک الیه در دیوارۀ مویرگ ها 

2 بافت پوششی سنگفرشی چندالیه در دهان 

3 بافت پوششی استوانه ای تک الیه در معده و روده

4 بافت پوششی مکعبی تک الیه در نفرون ها.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

پوشیده  یک الیه  استوانه ای  پوششی  بافت  توسط  باریک  رودۀ  داخلی  سطح   1

که در گندم و جو وجود دارد(  شده است. در بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن )

یاخته های روده تخریب می شوند.

مولکول های  باریک  رودۀ  استوانه ای  پوششی  یاخته های  تولیدی  آنزیم های   2

درشت تر متشکل از گلوکز را به مونوساکاریدها تبدیل می کنند.

4 معده، بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش می باشد. بافت پوششی معده از نوع 

استوانه ای تک الیه است که از یک طرف با محیط داخلی )مایع بین یاخته ای( در 

تماس است؛ ولی از طرف دیگر با فضای درون معده در ارتباط است که جزء محیط 

داخلی محسوب نمی شود. 

لب کالم اینکه! فضای درونی لولۀ گوارش، جزء محیط داخلی محسوب نمی شود.

 کدام عبارت، دربارۀ بافت نشان داده شده در شکل زیر، صحیح نیست؟ 

1( در دهان، به واسطۀ غشای پایه به بافتی غیرماهیچه ای متصل می شود.

2( در مری، می تواند بخشی از مواد غذایی را به درون مایع میان  یاخته  ای 

خود وارد کند.

3( یاخته های آن با صرف انرژی زیستی نوعی گلیکوپروتئین را به مایع بین -

یاخته  ای ترشح می کنند.

رشته های  از  شبکه ای  با  تماسی  آن  یاخته های  بیشتر  پوست،  در   )4

پروتئینی و گلیکوپروتئینی ندارند.

مواد  جذب  است.  چند الیه  سنگفرشی  بافت  نشان دهندۀ  شکل  این   2
غذایی در دهان، معده و روده انجام می شود؛ اما مری نقشی در جذب ندارد.

0094 
3

بخش مشخص شده، نشان دهندۀ غشای پایه می باشد. موارد )الف(، )ب( و )د( 

به نادرستی بیان شده اند.

 بررسی همۀ موارد

الف( غشای پایه شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است؛ بنابراین 

خود  ساختار  در  مونوساکارید(  یک  و  آمینواسید   20( تک پار  نوع   21 می تواند 

داشته باشد.

ب( غشای پایه یک ساختار مولکولی است و یاخته در آن وجود ندارد؛ بنابراین 

ATP انجام نمی شود، چون این کارها  در غشای پایه اعمالی نظیر تولید و مصرف 

مخصوص یاخته است.

در  لیپید  فاقد  پایه  غشای  که  حالی  در  می باشد؛  لیپیدها  کنندۀ  تجزیه  لیپاز،  ج( 

ساختار خود است. فسفولیپیدها بخش اعظم غشای یاخته های جانوری را تشکیل 

می دهند. فسفولیپید نوعی لیپید است و بنابراین تحت تأثیر لیپاز قرار می گیرد.

د( فقط در بافت پوششی تک الیه، همۀ یاخته های پوششی با غشای پایه در تماس 

هستند؛ اما در بافت پوششی چندالیه مثل سنگفرشی چندالیه در دهان و مری، 

فقط یاخته های الیۀ زیرین با غشای پایه در تماس هستند.

و  کلسترول  فسفولیپید،  فاقد  پالسمایی،  غشای  برخالف  پایه  غشای   

در  گلیکوپروتئین  و  پروتئین  دارای  پالسمایی  غشای  همانند  و  اسیدچرب 

ساختار خود است.

 همۀ یاخته های بافت های پوششی سنگفرشی یک الیه، استوانه ای یک الیه 

و مکعبی یک الیه با غشای پایه در تماس مستقیم هستند.

نکته
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2  یکنواخت نیست؛ مثال غشای پایۀ بین بافت های 
ً
ضخامت غشای پایه الزاما

سایر  از  نازک تر  متعدد  جاهای  در  خونی  مویرگ های  و  حبابک ها  پوششی 

قسمت هاست.

فصل 3 - دهم

به  نیست؛  یکپارچه  پوششی  بافت های  تمام  در   
ً
الزاما پایه  غشای  ساختار 

دارای  طحال  و  جگر  استخوان،  مغز  مویرگ های  در  پایه  غشای  مثال  عنوان 

حفره می باشد.

فصل 4 - دهم

ترکیب با آینده

0095 
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شکل )الف( نشان دهندۀ بافت پوششی سنگفرشی یک الیه است و شکل )ب( 

سنگفرشی  پوششی  بافت  است.  یک الیه  مکعبی  پوششی  بافت  نشان دهندۀ 

مویرگ ها  هم  گوارش  لولۀ  الیه های  در  دارد.  وجود  مویرگ ها  دیوارۀ  در  یک الیه 

وجود دارند؛ اما بافت مکعبی یک الیه در نفرون ها و همین طور در ساختار غدد 

در  اما  دارد؛  وجود  گوارش  دستگاه  در  بافت  این  بنابراین  دارد؛  وجود  بزاقی 

لولۀ گوارش، خیر.

لب کالم اینکه! بافت سنگفرشی در لولۀ گوارش ولی بافت مکعبی یک الیه در 

دستگاه گوارش یافت می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها

1 هر دو بافت از یک الیۀ سلولی تشکیل شده اند و همۀ یاخته ها با غشای پایه 

در تماس هستند. 

2 از میان بافت های پوششی تنها بافت سنگفرشی یک الیه که در دیوارۀ مویرگ 

وجود دارد، توانایی مبادلۀ مستقیم مواد بین خون و مایع بین یاخته ای را دارد.

که  درحالی  ندارد؛  را  موسین  ترشح  و  تولید  توانایی  یک الیه  سنگفرشی  بافت   4

بافت مکعبی یک الیه که در ساختار غدد بزاقی وجود دارد، ترشح کنندۀ بزاق است. 

در ساختار بزاق، موسین وجود دارد.

یاخته های  تنفسی همانند  لوله های  بافت پوششی استوانه ای  یاخته های   1

)نوعی  موسین  تولید  توانایی  دارای  روده،  انتهای  تا  معده  استوانه ای  بافت 

گلیکوپروتئین( می باشند.

فاقد  تنفسی،  لوله های  پوششی  بافت  برخالف  حبابک ها  پوششی  بافت   2

ترشحات موسینی و مژک می باشد.

نام  به  ماده ای  می توانند  حبابک ها  در  پوششی  بافت  یاخته های  از  برخی   3

عامل سطح فعال )سورفاکتانت( ترشح کنند. این ماده باعث کاهش چسبندگی 

و کشش سطحی مولکول های آب موجود در سطح داخلی حبابک ها می شود.

4 بافت پوششی سنگفرشی تک الیه در حبابک های شش های انسان فاقد 

هرگونه تاژک یا مژک است.

فصل 3 - دهم

ترکیب با آینده

یاخته های بافت پوششی سنگفرشی تک الیه، مادۀ مخاطی نمی سازند.

نکته
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الیۀ  در  موجود  پوششی  بافت  است.  معده  گوارش  لولۀ  کیسه ای شکل  بخش 

مخاطی،  مادۀ  ترشح کنندۀ  )یاختۀ  پوششی  یاختۀ  مختلفی  انواع  از  معده  مخاطی 

یاختۀ اصلی، یاختۀ کناری و ....( تشکیل شده است. همان طور که در شکل کتاب 

درسی مشخص است، در غدد بزاقی نیز بیش از یک نوع یاختۀ پوششی وجود دارد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 دقت کنید که بافت پوششی به طور کلی فاقد رگ خونی است و یاخته های آن، 

طور  به  )نه  انتشار  فرایند  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد  موادغذایی  سایر  و  اکسیژن 

مستقیم( از بافت پیوندی زیرین دریافت می کنند.

یاخته های  هستۀ  است،  مشخص  نیز  درسی  کتاب  شکل  در  که  همان طور   2

پوششی گردیزه ها بیشتر در قسمت مرکزی یاخته می باشد.

بافت  همانند  )استوانه ای(  باریک  رودۀ  داخلی  سطح  پوششی  بافت   3

از نوع  پوششی موجود در دیوارۀ لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک در گردیزه )مکعبی(، 

است.   تک الیه 

غشای پایه�ا�� �����

و  مکعبی  سنگفرشی،  شکل های  به  یاخته  نوع  سه  دارای  پوششی  بافت   1

استوانه ای در یک یا چندالیه است.

شکل  می رویم،  عمق  به  سطح  از  چه  هر  چندالیه،  سنگفرشی  بافت  در   2

یاخته ها کروی تر و اندازۀ آن ها کمتر می شود.

3 در بافت استوانه ای، هستۀ یاخته ها به غشای پایه نزدیک تر است.

4 در بافت مکعبی، هسته در مرکز یاخته قرار گرفته است.

5 یاخته های بافت سنگفرشی یک الیه، پهن و کشیده هستند.

6 در بافت های سنگفرشی یک الیه، استوانه ای یک الیه و مکعبی یک الیه، همۀ 

یاخته ها با غشای پایه اتصال دارند.

7 در بافت سنگفرشی چندالیه فقط یاخته های الیۀ زیرین بافت به غشای پایه 

اتصال دارند.

8 غشای پایه فاقد یاخته در ساختار خود است.

9 یاخته های مکعبی نفرون، در سمتی از خود که سطح بیشتری دارند با غشای 

پایه در تماس هستند.

یاخته های  به  نسبت  عمقی تر  یاخته های  چندالیه،  سنگفرشی  بافت  در   10

سطحی تر آن، فشردگی بیشتری دارند.

عکس و مکث
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20097 
1  

که مجرای  پوششی  یاختۀ  نوع  زیر مشخص است، همان  که در شکل  همان گونه 

بزاق را می پوشاند، در میان یاخته های ترشح کنندۀ بزاق نیز یافت می شوند.

 بررسی سایر گزینه ها

2 با توجه به شکل دقت کنید که یاخته های پوششی موجود در غده های بزاقی، 

دارای اندازه های متفاوت هستند.

می کند،  نابود  را  دهان  درون  میکروب های  و  دارد  وجود  بزاق  در  که  آنزیمی   3

لیزوزیم است؛ اما دقت کنید که لیزوزیم نوعی آنزیم دفاعی )نه گوارشی( است.

4 یاخته های پوششی غدۀ بزاقی با توجه به شکل باال، استوانه ای شکل هستند و 

دارای هسته در قاعدۀ خود )نه مرکز( می باشند )البته یاختۀ پوششی مکعبی نیز در 

ساختار غدد بزاقی وجود دارد(. 

0098 
2

 بافت پوششی را پشتیبانی 
ً
 سؤال چی میگه؟ بافت پیوندی سست، معموال

می کند. 

طور  به  سست  پیوندی  بافت  یاخته های  است،  مشخص  شکل  در  که  همان طور 

نامنظم و پراکنده در بافت قرار گرفته اند.

 بررسی سایر گزینه ها

به  متراکم  پیوندی  بافت  دارد.  متراکم وجود  پیوندی  بافت  رباط،  و  زردپی  در   1

دلیل داشتن رشته های کالژن فراوان، مقاومت بیشتری دارد.

بافت پیوندی متراکم در موارد زیر قابل مشاهده است:

1 شش ها از بیرون توسط یک بافت پیوندی رشته ای احاطه شده اند. 

2 بافت پیوندی عایق در محل ارتباط ماهیچۀ دهلیزها به ماهیچۀ بطن ها

کیسۀ محافظت کنندۀ قلب( 3 در الیۀ خارجی پیراشامه )

پیوندی  بافت  مقداری  قلب(  دیوارۀ  الیۀ  )ضخیم ترین  قلب  میوکارد  در   4

متراکم به نام اسکلت فیبری مشاهده می شود.

5 در الیۀ میانی سرخرگ ها و سیاهرگ ها

بافت  جنس  از  غالفی  با  ماهیچه ای  تارهای  دستۀ  اسکلتی،  ماهیچۀ  در   6

پیوندی رشته ای محکم پوشیده شده است.

7 پردۀ شفافی از جنس بافت پیوندِی رشته ای به نام کپسول کلیه اطراف هر 

کلیه را احاطه کرده است. 

بافت پیوندی متراکم

8 رشته های عصبی هر عصب درون بافت پیوندی رشته ای قرار گرفته اند. 

9 سطح خارجی تنۀ استخوان ها، توسط بافت پیوندی رشته ای احاطه شده است.

10 در مفصل های متحرک نظیر مفصل های زانو، انگشتان و لگن، استخوان ها 

توسط یک کپسول از جنس بافت پیوندی رشته ای احاطه شد ه اند. 

11 در الیۀ درونی پوست )درم(، بافت پیوندی رشته ای وجود دارد که رشته ها 

در آن به طرز محکمی به هم تابیده شده اند. 

12 تخمدان ها با کمک طنابی از جنس بافت پیوندی رشته ای و ماهیچه ای به 

دیوارۀ خارجی رحم متصل است.

3 پرزهای رودۀ باریک )محل اصلی جذب مواد غذایی( حاصل چین خوردگی های 

باریک )همانند مخاط سایر بخش های  لولۀ گوارشی هستند و مخاط رودۀ  مخاط 

لولۀ گوارش( دارای بافت پیوندی سست، رگ  خونی و یاخته های ماهیچه ای است.

از  سست،  پیوندی  بافت  یاخته های  است،  مشخص  شکل  در  که  همان طور   4

ظاهر متنوع و متفاوتی برخوردار هستند. 

0099 
3

بافت پیوندی سست در همۀ الیه های لولۀ گوارش وجود دارد و مقاومت کمی در 

برابر کشش دارد.

 بررسی سایر گزینه ها

( در زیر بافت پوششی حضور دارد.
ً
 )نه قطعا

ً
1 بافت پیوندی سست معموال

2 بافت چربی بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی در بدن است و همان طور که در شکل کتاب 

درسی مشخص است، یاخته های آن دارای هستۀ نزدیک به غشا هستند.

به بافت  انواع بافت های پیوندی مربوط  بین  کمترین فاصلۀ بین یاخته ای در 

چربی می باشد.

نکته

به بافت پیوندی  4 بافت پیوندی سست که مادۀ زمینه ای شفاف دارد نسبت 

متراکم یاخته های بیشتر و رشته های کالژن کم تری دارد.

 
0100 

4

همۀ موارد ذکر شده به نادرستی بیان شده اند.

 بررسی همۀ موارد

یاخته های  اما  دارند؛  زنده  یاخته های  پیوندی همگی  بافت های  کنید  الف( دقت 

نیستند؛  غشایی  دو  اندامک  دارای  پیوندی،  بافت های  مختلف  انواع  همۀ  زندۀ 

مثل گویچه های قرمز.

ب( عالوه بر مقدار، نوع رشته ها و مادۀ زمینه ای نیز متفاوت است.

 رشته های کشسان ندارد.
ً
ج( خون که نوعی بافت پیوندی است، اصال

بر رشته های کالژن و کشسان، نوع  اگر به شکل دقت کنید، می بینید که عالوه  د( 

دیگری از رشتۀ پروتئینی نیز در فضای بین یاخته ای بافت پیوندی سست وجود دارد.
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2
ویژگی ها و وظایف آن در بدن انسانمادۀ زمینه  ای

ی
ند

یو
ت پ
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نوا
ا

کم
ترا
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ت 
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 گفته 
ً
کامال پیوندی در جای دیگه  بافت های  این  به  نکات مربوط 

شده است.

ی
چرب

دربرگیرندۀ رشته های 
کالژن و

کشسان( االستیک )

چربی  از  سرشار  یاخته هایی  دارای   
)تری گلیسرید(

 این بافت بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی در بدن 
کف  مانند  بدن  از  بخش هایی  در  است. 
دست ها و پاها، نقش ضربه گیری دارد و به 

عنوان عایق حرارتی نیز عمل می کند.
نیز  کبد  در  بافت چربی،  بر  چربی عالوه   

ذخیره می شود.
کم  بدن  گلوکز  مقدار  که  شرایطی  در   
سوختن  از  بدن  نیاز  مورد  انرژی  است، 

چربی ها و پروتئین ها به دست می آید.
 سوختن چربی ها در بدن انسان، سبب 
تولید ترکیبات اسیدی می شود و افزایش 
اسیدیتۀ  حفظ  برای  گردیزه ها  فعالیت 

خون را به دنبال دارد.
نوع  از  بافت  این  خونی  مویرگ های   

پیوسته هستند.
 محل بافت چربی در بدن انسان، به صورت 

مجزا در جای دیگری گفته شده است.

ون
خ

خوناب )پالسما(: 55 
درصد حجم خون - 

بیش از 90 درصد آن از 
آب تشکیل شده است 

و حالت مایع دارد.

 در رگ های خونی یافت می شود و از دو 
بخش خوناب )پالسما( و بخش یاخته ای 
پالکت ها(  و  سفید  و  قرمز  گویچه های  (

تشکیل شده است.
اکسیژن  موادغذایی،  انتقال  در  خون   
ارتباط  و  دارد  نقش  کربن دی اکسید  و 
شیمیایی بین یاخته ها را برقرار می کند. در 
تنظیم دمای بدن و یکسان کردن دما نقش 

دارد. در ایمنی و دفاع بدن نیز نقش دارد.
نی

خوا
ست

دربرگیرندۀ رشته های ا
کالژن، کلسیم و 

فسفات و سایر مواد

استخوانی  بافت  نوع  دو  از  استخوان  هر 
اسفنجی و متراکم تشکیل شده است.

ف
رو

ض
دربرگیرندۀ رشته های غ

کالژن و االستیک 
کشسان( (

مفصل  دارای  استخوان های  سر  در   
متحرک یافت می شود.

اصطکاک  کاهش  در  آن  صیقلی  سطح   
مجاور  در  استخوان ها  لغزش  هنگام  در 

یک دیگر نقش دارد.
رشد  صفحات  در  غضروفی  یاخته های   
استخوان های دراز قبل از سن بلوغ تحت 
به  و  می گیرند  قرار  رشد  هورمون  تأثیر 

یاخته های استخوانی تبدیل می شوند.

0101 
1  

بر روی سطحی ترین یاخته های بافت پیوندی سست، می  تواند غشای پایه وجود 

 بافت پیوندی سست، بافت 
ً
داشته باشد که الیه ای غیرزنده است )چون معموال

پوششی را پشتیبانی می کند(.

 بررسی سایر گزینه ها

پوششی  بافت  سطحی تر  یاخته های  است،  مشخص  شکل  در  که  همان طور   2

یاخته های  و  یک الیه  سنگفرشی  پوششی  بافت  یاخته های  چندالیه،  سنگفرشی 

 بیضی شکل هستند.
ً
بافت استوانه ای یک الیه دارای هستۀ تقریبا

بافت پیوندی

متراکم )رشته ای(سست

ویژگی مادۀ زمینه ای

شفاف، بی رنگ، چسبنده 
و مخلوطی از انواع 

مولکول های درشت مانند 
گلیکوپروتئین است.

مقدار مادۀ زمینه ای کمتر 
از بافت پیوندی سست

تعداد یاخته ها
بیشتر از بافت پیوندی 

متراکم
کمتر از بافت پیوندی 

سست

انواع رشته های 
پروتئینی

دارای رشته های کالژن و 
کشسان

دارای رشته های کالژن 
بیشتر نسبت به بافت 

پیوندی سست

کمزیادمقدار انعطاف پذیری

مقدار مقاومت در برابر 
کشش

مقاوم است.چندان مقاوم نیست.

ماده  این  مری،  و  دهان  در  می شود.  ترشح  موسین  گوارش  لولۀ  سراسر  در   3

توسط بافت سنگفرشی چندالیه و در معده و روده توسط بافت استوانه ای یک الیه 

ساخته و ترشح می شود.

ساختار  در  مکعبی  پوششی  بافت  است،  مشخص  شکل  در  که  همان طور   4

غده های بزاقی وجود دارد. 

 زیر بافت پوششی دو تا چیز داریم که با دو تا قید بیان میشن و نباید قاطی کنین: 

غشای پایه  همیشه وجود داره. 

بافت پیوندی سست  اغلب وجود داره. 
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 در بدن یک فرد سالم، بافت پیوندی سست ............ بافت پیوندی ............ .2

فاقد مولکول های  زمینه ای خود،  مادۀ  1( همانند - غضروفی، در ساختار 

درشت می باشد.

2( برخالف - متراکم، دارای رشته های االستیک فراوانی در مادۀ زمینه ای 

خود است.

3( برخالف - چربی، دارای رشته های پروتئینی در فضای بین یاخته ای خود است.

4( همانند - چربی، توانایی مقاومت در برابر ضربه های فیزیکی را دارد.

2 بافت پیوندی سست رشته های االستیک فراوانی دارد؛ در حالی که بافت 

از  انواع بافت های پیوندی  پیوندی متراکم رشته های کالژن زیادی دارد. همۀ 

انواع یاخته ها، رشته های پروتئینی و مادۀ زمینه ای تشکیل شده اند.

0102 
2

نقش  که  می باشد  پیوندی  بافت  نوعی  چربی،  بافت  میگه؟  چی  سؤال   

ضربه گیری دارد و به عنوان عایق حرارتی نیز عمل می کند. 

با افزایش وزن بدن، میزان چربی موجود در یاخته های بافت چربی افزایش یافته 

نزدیک تر  یکدیگر  به  یاخته ها  این  بزرگ تر می شود؛ درنتیجه  یاخته ها  این  اندازۀ  و 

شده و فضای بین یاخته ها کاهش می یابد.

 بررسی سایر گزینه ها

 در کبد 
ً
1 کیلومیکرون ها همراه لنف به خون وارد و لیپید های کیلومیکرون ها بعدا

یا بافت چربی ذخیره می شوند.

فضای  کمترین  دارای  چربی  بافت  است،  مشخص  نیز  شکل  در  که  همان طور   3

بین یاخته ای در بین بافت های پیوندی می باشد.

���مچ �اختۀ

4 کلیه ها، اندام های لوبیایی شکلی هستند که در طرفین ستون مهره ها قرار دارند. 

بافت چربی در محافظت از کلیه ها و حفظ موقعیت آن ها نقش دارد.

بافت پیوندی چربی در موارد زیر قابل مشاهده است: 

 قلب را احاطه می کند. در الیۀ برون شامه )اپی کارد( قلب 
ً
1 بافت چربی عموما

بافت چربی ممکن است تجمع یابد.

2 بافت چربی روی کرۀ چشم همانند پلک، مژه ها و اشک از چشم حفاظت می کند.

پر شده است که بیشتر مغز  زرد  از مغز  3 مجرای مرکزی استخوان های دراز 

زرد را چربی تشکیل داده است.

به  چرب  مادۀ  این  است.  شده  پوشیده  چرب  ماده ای  از  پوست  سطح   4

دلیل داشتن اسید  چرب، دارای خاصیت اسیدی است و محیط را برای زندگی  

میکروب های بیماری زا نامناسب کرده است.

بافت پیوندی چربی

 
0103 

4

مادۀ زمینه ای و رشته های بافت پیوندی توسط یاخته های همان بافت ساخته می شوند. 

 بررسی سایر گزینه ها

کشش  به  نسبت  را  بافت  مقاومت  کالژن،  رشته های  کلی،  طور  به  کنید  دقت   1

افزایش می دهند )در واقع باعث کاهش انعطاف پذیری آن می شوند(؛ اما رشته های 

کشسان منجر به افزایش انعطاف پذیری بافت پیوندی می شوند.

2 حواستان باشد که در بافت پیوندی، رشته های پروتئینی کالژن و کشسان جزء 

بافت  این  زمینه ای  مادۀ  جزء  اما  هستند؛  یاخته ای  بین  فضای  در  موجود  مواد 

محسوب نمی شوند.

3 می دانیم که هم رشته های کالژن و هم رشته های کشسان پروتئینی هستند و 

بافت  یاخته های  از  آن ها  بنابراین خروج  بزرگ هستند؛  و  پروتئینی  که  آن جایی  از 

)انرژی   ATP صرف  با  و  برون رانی  فرایند  طریق  از  شدن،  ساخته  از  پس  پیوندی 

زیستی( انجام می شود.

1 پروتئین های غشای پایه

2 پروتئین های کالژن

3 پروتئین های سازندۀ میوزین ها

4 پروتئین های کشسان

5 ریزلوله های به کار رفته در ساختار سانتریول ها و دوک های تقسیم

یه جمع بندی خفن از پروتئین های رشته ای کتاب های درسیتون: 

0104 
3

در بافت چربی )نوعی بافت پیوندی(، هسته به گوشۀ یاخته رانده شده است و 

کیسۀ  الیۀ  دو  هر  در  است.  شده  اشغال  چربی  توسط  یاخته  درون  فضای  بیشتر 

محافظت کنندۀ قلب انسان، بافت پوششی سنگفرشی و بافت پیوندی رشته ای 

( در آن ها بافت چربی نیز جمع شود.
ً
وجود دارد که ممکن است )نه قطعا

قلب اندامی ماهیچه ای همراه با کیسه ای محافظت کننده است. این کیسه از 

دو الیه به نام پیراشامه )پریکارد( و برون شامه )اپی کارد( تشکیل شده است.

فصل 4 - دهم

ترکیب با آینده

 بررسی سایر گزینه ها

دارد.  بستگی  او  بدن  چربی  و  ماهیچه ای  بافت  استخوان،  تراکم  به  فرد  هر  وزن   1

در  بنابراین  می شوند؛  یافت  طحال  و  جگر  استخوان،  مغز  در  ناپیوسته  مویرگ های 

استخوان ها که در تعیین وزن فرد نقش اساسی دارند، مویرگ های ناپیوسته وجود دارد.

پردۀ  است.  فراوان  کالژن  رشته های  دارای  )رشته ای(  متراکم  پیوندی  بافت   2

شفافی از جنس بافت پیوندی رشته ای به نام کپسول کلیه اطراف هر کلیه )اندام 

لوبیایی شکل بدن( را احاطه کرده است. این پرده، مانعی در برابر نفوذ میکروب ها 

به کلیه ایجاد می کند.

4 بافت پیوندی سست در هر چهار الیۀ لولۀ گوارش وجود دارد. اسکلت فیبری 

بافت  از  متراکم  پیوندی  بافت  می باشد.  رشته ای  پیوندی  بافت  جنس  از  قلب 

پیوندی سست انعطاف پذیری کمتری دارد.
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2  در بین بافت های پیوندی، بیشترین میزان کالژن مربوط به بافت پیوندی 
متراکم است.

 آرایش رشته های کالژن در بافت پیوندی متراکم برخالف سست به صورت 
منظم می باشد.

 در بعضی از بخش های بدن فاصله بین یاخته های بافت پوششی کم نیست. 
بین  فاصلۀ  استخوان  مغز  و  طحال  کبد،  در  موجود  ناپیوستۀ  مویرگ های  در 
یاخته ها زیاد است و این فاصله به صورت حفره هایی در دیوارۀ مویرگ نمایان 

می شود )حفرۀ بین یاخته ای(.

نکته

بافت پیوندی

سستمتراکم

زیادکممیزان مادۀ زمینه ای

کمزیادمیزان رشته های کالژن

زیادکمتعداد یاخته ها

زیادکمانعطاف پذیری

کمزیادمقاومت

0105 
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 سؤال چی میگه؟ سخت ترین نوع بافت پیوندی، بافت استخوانی است. 

موارد )الف(، )د( و )ه ( صحیح هستند. 
 بررسی همۀ موارد

الف( ترشح صفرا، برای جذب ویتامین های محلول در چربی مثل ویتامین D الزم 
با کاهش صفرا،  بنابراین  برای جذب کلسیم الزم است؛   D است. جذب ویتامین 
جذب ویتامین D و در نتیجه جذب کلسیم کاهش پیدا می کند و میزان نمک های 

کلسیم دار در مادۀ زمینه ای استخوان کم می شود. 

کمبود ویتامین D و کلسیم غذا، نوشیدنی های الکلی و دخانیات با جلوگیری از 
رسوب کلسیم در استخوان ها، باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند.

فصل 3 - دهم

ترکیب با آینده

ب( دقت کنید که هورمون کلسی تونین بر روی غشای یاخته های بافت استخوانی 
دارای گیرنده است، نه مادۀ زمینه ای آن.

غضروف  از  داخلی  اسکلت  جنس  هستند،  مهره دار  که  غضروفی  ماهیان  در  ج( 
می باشد، نه استخوان.

د( بافت استخوان در اثر فعالیت بدنی مثل ورزش، متراکم تر و محکم تر می شود.
ه ( برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان، عالوه بر وجود آهن و فولیک 
B12 نیز نیاز است؛ بنابراین مغز استخوان محل عمدۀ مصرف آهن  اسید به ویتامین

و فولیک اسید می باشد. بافت استخوانی، تشکیل دهندۀ اندام استخوان می باشد. 

0106 
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شکل صورت سؤال نشان دهندۀ بافت پیوندی متراکم می باشد. همۀ موارد، عبارت 
صورت سؤال را به نادرستی تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

الف( بافت چربی در بخش هایی از بدن نظیر کف دست ها و پاها، نقش ضربه گیری 
مادۀ  و  پروتئینی  رشته های  یاخته ها،  انواع  از  پیوندی  بافت  انواع  همۀ  دارد. 

زمینه ای تشکیل شده اند.

در بافت پیوندی چربی و خون، فاصلۀ بین یاخته ها ثابت نیست و متغیر می باشد.

نکته

ب( بافت پوششی سنگفرشی استوانه ای تک الیه، سطح داخلی معده را می پوشاند. 
پوششی  بافت  و  حسی  گیرنده های  عصبی  رشته های  پوست،  اپی درم  الیۀ  در 
بافت  همانند  متراکم  پیوندی  بافت  بنابراین  می شود؛  یافت  چندالیه  سنگفرشی 

پوشانندۀ سطح داخلی معده، در الیۀ اپی درم پوست یافت نمی شود.
یافت  گلیکوپروتئینی  رشته های  متراکم،  پیوندی  بافت  زمینه ای  مادۀ  در  ج( 
نمی شوند. اما دقت کنید که در غشای پالسمایی یاخته های این بافت، گلیکوپروتئین 
بافت پوششی است. در  بافت ترشح کنندۀ موسین، نوعی  فراوانی وجود دارد.  به 
بافت پوششی، غشای پایه یافت می شود که دارای رشته های گلیکوپروتئینی است. 

ساختار گلیکوپروتئین از زنجیرۀ قند متصل به پروتئین تشکیل شده است.
لب کالم اینکه! مولکول های گلیکوپروتئین هم در بافت پیوندی متراکم و هم 

در بافت پوششی یافت می شوند. 

د( بافت پیوندی سست، بافت پشتیبان بافت پوششی است. مادۀ زمینه ای بافت 
پیوندی سست )نه بافت پیوندی متراکم(، بی رنگ و شفاف است. 

0107 
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مرکز(  در   
ً
)تقریبا یاخته  مرکز  در  گرد  هسته ای  تک الیه،  مکعبی  پوششی  بافت  در 

قرار دارد. توجه کنید که به عنوان مثال جنس یاخته های پوششی لولۀ پیچ خورده 
مکعبی  پوششی  بافت  نوع  از  ادرارساز(  )ساختارهای  کلیه  نفرون های  در  نزدیک 

تک الیه است ولی در کپسول بومن بافت پوششی مکعبی تک الیه وجود ندارد.
 بررسی سایر گزینه ها

2 بافت پیوندی متراکم )رشته ای( نسبت به بافت پیوندی سست، انعطاف پذیری 

و  اپی کارد  الیۀ  بین  در  رشته ای  پیوندی  بافت  دارد.  بیشتری  مقاومت  اما  کم تر 
آندوکارد قلب )میوکارد قلبی( نیز وجود دارد. بافت پیوندی متراکم تعداد یاخته های 

کم تر و مادۀ زمینه ای اندکی دارد.

قسمت هایی از بدن که دارای بافت پیوندی متراکم است )در حد کتاب درسی(:

2 الیۀ درونی پوست 1 کپسول مفصلی 

4 پیراشامه قلب 3 اسکلت فیبری قلب 

6 زردپی و رباط 5 برون شامه قلب  

7 غالف اطراف تارهای عضالنی مخطط

8 کپسول اطراف کلیه 

بافت پیوندی متراکم 

3 در بافت ماهیچۀ اسکلتی یاخته ها ظاهری استوانه ای شکل دارند و نوع فعالیت 

فعالیت  می توانند  اسکلتی  ماهیچه های  از  بعضی  اما  است؛  ارادی  اغلب  آن ها 
و  آرام  تنفس  در  که  )میان بند(  دیافراگم  عضلۀ  مانند  باشند؛  داشته  غیرارادی 
طبیعی نقش اصلی را دارد و به طور معمول به صورت غیرارادی منقبض می  شود. 

4 بافت پوششی استوانه  ای تک الیه دارای یاخته های استوانه ای شکل است. این 

بافت در معده و روده وجود دارد. بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش معده است. 
دیوارۀ معده چین خوردگی هایی دارد که با پر شدن معده باز می شود. 

بافت پیوندی سست در موارد زیر قابل مشاهده است:

1 پردۀ صفاق

2 در اطراف غده های معده

3 درون پرز رودۀ باریک و در زیر آن

4 در زیر بافت پوششی پوست

نکته
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که  درحالی  است؛  چندالیه  سنگفرشی  نوع  از  مری،  مخاط  سطح  پوششی  بافت 

بافت پوششی به کار رفته در دریچه های قلبی از نوع سنگفرشی یک الیه می باشد.

 بررسی سایر گزینه ها

بافت  دارد.  وجود  یک الیه  مکعبی  پوششی  بافت  نزدیک،  پیچ خوردۀ  لولۀ  در   1

پوششی مجرای غدد بزاقی نیز از نوع مکعبی می باشد. 

در بافت پوششی دیوارۀ درونی کپسول بومن برخالف سایر بافت های پوششی 

بدن انسان، فضای بین یاخته ها زیاد است.

فصل 5 - دهم

ترکیب با آینده

انسان(،  ادراری  دستگاه  شکل  کیسه ای  )بخش  مثانه  ماهیچه ای  الیۀ  در   2

ماهیچۀ صاف وجود دارد. دیوارۀ نایژه نیز دارای عضلۀ صاف می باشد.

3 غالف اطراف دستۀ تارهای ماهیچه ای همانند کپسول مفصلی، هر دو از جنس 

بافت پیوندی رشته ای هستند.

تعدادی از بخش های بدن انسان که دارای بافت پوششی هستند:

وظیفهمحل حضور 

پوست و مخاط
جلوگیری از ورود میکروب به بخش های عمقی تر 

)نخستین خط دفاعی(

تبادالت گازی بین خون و هواکیسه های حبابکی

تبادالت مواد بین خون و بافت هامویرگ ها

تولید و ترشح مواد مختلفغده ها

نکته

 ماهیچه هایی که دارای ............ ، نمی توانند ............ .

دیوارۀ  ماهیچه های  به  نسبت   - هستند  کنار  به  کنار  یاخته ای  اتصال   )1

معده، زودتر خسته شوند.

2( هسته های نزدیک به غشای یاخته هستند - فقط به صورت ارادی عمل  کنند.

3( خطوط تیره و روشن هستند - بر فعالیت های گوارشی انسان تأثیرگذار باشند.

 به صورت غیرارادی عمل  کنند.
ً
4( یاخته های منشعب هستند - قطعا

اسکلتی  ماهیچه های  قلبی؛  و  اسکلتی  صاف،  ماهیچۀ  نوع  سه  میان  از   2
دارای هسته در نزدیکی غشای یاخته هستند که به صورت ارادی یا غیرارادی 

ماهیچه های  می کنند.  عمل  انعکاس ها(  در  دخیل  اسکلتِی  )ماهیچه های 

اسکلتی که اتصال یاخته های آن کنار به کنار است، زودتر از ماهیچه های دیوارۀ 

معده که صاف هستند، خسته می شوند.

0109 
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پوششی  یاخته های  و  هستند  اسکلتی  نوع  از  ران  چهارسر  ماهیچه ای  یاخته های 

درسی  کتاب  شکل  در  که  همان طور  هستند.  استوانه ای  نوع  از  معده  دیوارۀ 

مشخص است، هر دو نوع یاخته، استوانه ای شکل هستند.

 بررسی سایر گزینه ها

کناری  هستۀ  چربی  بافت  یاخته های  است،  مشخص  شکل  در  که  همان طور   1

)نزدیک به غشا( دارند.

���مچ �اختۀ

3 یاخته های پوششی روده، استوانه ای و تک هسته هستند.

دارای  می کند،  پشتیبانی  را  پوششی  بافت   
ً
معموال که  سست  پیوندی  بافت   4

یاخته هایی تک هسته است.  

0110 
3

همۀ موارد به جز مورد )ج( عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل نمی کنند.

 بررسی همۀ موارد

در  دارد.  وجود  صاف  و  قلبی  اسکلتی،  ماهیچه ای  بافت  سینه،  قفسۀ  در  الف( 

اسکلتی  ماهیچۀ  در  اما  دارد؛  قرار  یاخته  مرکز  در  هسته  صاف،  و  قلبی  ماهیچۀ 

هسته در حاشیه قرار دارد.

دارای  قلبی  ماهیچۀ  فقط  اسکلتی،  و  قلبی  صاف،  ماهیچۀ  نوع  سه  میان  از 

یاخته های منشعب است.

نکته

ب( در معده، سه الیۀ ماهیچه ای صاف )مورب، حلقوی و طولی( وجود دارد. در تشکیل 

بندارۀ پیلور، تنها یاخته های ماهیچه ای موجود در الیۀ ماهیچۀ صاف حلقوی معده 

نقش دارند. در تشکیل بندارۀ انتهای مری، ماهیچه های صاف حلقوی مری نقش دارد.

ج( در عصب بینایی چشم، بافت ماهیچه ای صاف دیوارۀ رگ ها یافت می شود. فعالیت 

ماهیچۀ صاف توسط بخش خود مختار دستگاه عصبی محیطی تنظیم می شود.

د( بافت ماهیچه ای اسکلتی در بندارۀ انتهایی راست روده یافت می شود. این نوع 

ماهیچۀ اسکلتی، با استخوان )سنگین ترین بافت پیوندی( در تماس نیست.

هر سه نوع ماهیچۀ قلبی، اسکلتی و صاف در تشدید حرکت خون موثر هستند:

1 قلبی: در پمپاژ خون نقش دارد.

2 صاف : دیوارۀ سرخرگ ها و سیاهرگ ها دارای ماهیچۀ صاف است.

ماهیچۀ  انقباض  هنگام  پاها،  مثل  بدن  از  قسمت هایی  در  اسکلتی:   3

اسکلتی، به سیاهرگ مجاور فشار وارد می شود و خون به حرکت در می آید.

فصل 4 - دهم

ترکیب با آینده

 کدام گزینه، برای تکمیل جملۀ زیر مناسب نیست؟

»در بدن انسان، در نوعی بافت ............ به طور حتم ............ .«

1( ماهیچه ای که به صورت ارادی عمل می کند - هر یاخته دارای مقداری 

میوگلوبین در میان یاختۀ خود می باشد.

2( پیوندی که به عنوان ضربه گیر عمل می کند - هر یاخته دارای یک هسته 

در مرکز میان یاختۀ خود می باشد.

 بافت پوششی را پشتیبانی می  کند - بیش از یک نوع 
ً
3( پیوندی که معموال

یاخته قابل مشاهده است.

فضای  یاخته ها،   - دارد  وجود  موسین  تولید  توانایی  که  پوششی   )4

بین یاخته ای اندکی دارند.

2 بافت چربی که نوعی بافت پیوندی است، به عنوان بافت ضربه گیر عمل 
می کند. همان طور که در شکل کتاب درسی نیز مشخص است، در بافت چربی، 

هستۀ یاخته ها در مجاورت غشا )نه در مرکز میان یاخته( قرار دارد. در لولۀ گوارش، 

بافت سنگفرشی چند الیه و استوانه ای یک الیه می توانند موسین ترشح کنند.



323

اد
مو

ب 
جذ

و 
ش 

وار
 گ

م   
دو

ل 
ص

 ف
م   

ه
 د

ی
س

نا
ش

ت 
س

زی

2 0111 
3

باز  ادرار  ورود  هنگام  به  که  دارد  قرار  بنداره ای  میزراه،  به  مثانه  اتصال  محل  در 

و  صاف  ماهیچۀ  نوع  از  دارد،  نام  میزراه  داخلی  بندارۀ  که  بنداره  این  می شود. 

ماهیچه ای  یاخته های  است.  صاف  نوع  از  نیز  مژگانی  ماهیچۀ  است.  غیرارادی 

صاف، کوچک و صورتی رنگ هستند.

 بررسی سایر گزینه ها

ماهیچه ای  بافت  از جنس  در الیۀ مخاط معده  ماهیچه ای موجود  یاخته های   1

صاف هستند؛ ولی عضلۀ میان بند از بافت اسکلتی تشکیل شده است. یاخته های 

ماهیچه ای صاف دارای ظاهر دوکی شکل هستند.

اسکلتی  چشم،  کرۀ  اطراف  ماهیچۀ  هم  و  خارجی  بین دنده ای  ماهیچۀ  هم   2

هستند؛ بنابراین یاخته های هر دو استوانه ای شکل است.

نوعی  توأم،  دارد.  قلبی وجود  ماهیچه ای  یاخته های  بین  در  بینابینی  4 صفحات 

ماهیچۀ اسکلتی است. هم یاختۀ ماهیچۀ اسکلتی و هم قلبی، ظاهر مخطط دارند. 

از طریق صفحات  آن ها  ارتباط  قلبی،  یاخته های ماهیچه ای  از ویژگی های  یکی 

بینابینی )درهم رفته( است. نوع ارتباط یاخته ای در این صفحات باعث می شود 

پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچه ای قلبی منتشر شود.

فصل 4 - دهم

ترکیب با آینده

ماهیچۀ صافماهیچۀ قلبیماهیچۀ اسکلتی

شکل یاخته
رشته ای، مخطط و 

بدون انشعاب

رشته ای، مخطط و 

انشعاب دار
دوکی

چند هسته ایتعداد هسته
بیشتر تک هسته ای 

و برخی دو هسته ای
تک هسته ای

محل هسته در 
یاخته

مجاور غشا 

)حاشیۀ یاخته(
مرکز یاختهمرکز یاخته

سفید یا صورتیقرمزسفید و قرمزرنگ عضله

نوع کنترل
ارادی و غیرارادی 

)در انعکاس (
غیرارادیغیر ارادی

محرک انقباض
پیام عصبی و 

ناقل عصبی

تحریک 

خودبه خودی

عوامل عصبی 

و هورمونی، 

دی اکسید کربن و 

کلسیم

عصب دهی
بخش پیکری 

اعصاب محیطی

بخش خودمختار 

اعصاب محیطی

بخش خودمختار 

اعصاب محیطی

محل

همۀ ماهیچه های 

متصل به استخوان، 

دیافراگم، اسفنکتر 

خارجی مخرج و 

میزراه و بندارۀ 

ابتدای مری

 الیۀ میانی قلب 

)میوکارد( و 

بافت هادی قلب 

)بافت گرهی(

ماهیچه های لولۀ 

گوارش، دیوارۀ 

مجاری تنفسی و ... 
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)شبکه ای  پایه  غشای  با  یاخته ها  تمام  تک الیه ای،  سنگفرشی  پوششی  بافت  در 

در  مویرگ،  پوششی  بافت  دارند.  اتصال  گلیکوپروتئینی(  و  پروتئینی  رشته های  از 

تبادل مواد بین خون و مایع بین یاخته ای نقش دارد.

 بررسی سایر گزینه ها

در  است.  مخطط  و  غیرمنشعب  یاخته های  دارای  اسکلتی  ماهیچه ای  بافت   1

فرایندهای انعکاسی مانند انعکاس بلع، ماهیچه های مخطط به صورت غیرارادی 

منقبض می شوند.

2 عالوه بر رودۀ باریک، در دهان و معده نیز جذب به میزان اندک انجام می گیرد. 

اشکال  با  یاخته  )چندالیه   چندالیه  سنگفرشی  پوششی  بافت  دارای  دهان 

گوناگون( است.

از  3 مادۀ زمینه ای بافت پیوندی سست، شفاف، بی رنگ، چسبنده و مخلوطی 

انواع مولکول های درشت مانند گلیکوپروتئین است. دقت کنید که بافت پیوندی 

 در 
ً
 )نه همواره( بافت پوششی را پشتیبانی می کند؛ بنابراین معموال

ً
سست معموال

زیر غشای پایۀ بافت پوششی، این نوع بافت قرار دارد. 

بافت  به  خونی  مویرگ های  دیوارۀ  پوششی  بافت  در  موجود  پایۀ  غشای   1

پیوندی متصل نیست.

غشای  استخوان،  مغز  و  طحال  کبد،  در  موجود  ناپیوسته  مویرگ های  در   2

پایه ناقص است.

و  است  گلیکوپروتئینی  و  پروتئینی  رشته های  از  شبکه ای  که  پایه  غشای   3

بافت  همان  یاخته های  توسط  دارد،  قرار  یاخته ای  الیۀ  داخلی ترین  زیر  در 

پوششی ساخته می شود و از آن جایی که گلیکوپروتئین ها همانند پروتئین ها 

مولکول های بزرگی هستند، طی فرایند برون رانی از یاخته ها خارج می شوند.

4 در پوست نیز بافت سنگفرشی چندالیه وجود دارد و فقط یاخته های الیۀ 

زیرین در تماس با غشای پایه قرار دارند.

نکاتی در مورد غشای پایه:

0113 
2

یاخته های ماهیچه ای موجود در مخاط کولون افقی، از جنس بافت ماهیچه ای صاف 

هستند. پردۀ میان بند نیز از جنس بافت ماهیچه ای اسکلتی می باشد. همان طور که 

می دانیم در بافت ماهیچه ای اسکلتی، یاخته ها به صورت مخطط هستند و یک رنگ 

دارای هستۀ  یاخته ها  نیز،  ماهیچه ای صاف  بافت  در  نمی شوند. همین طور  دیده 

تیره تری نسبت به سیتوپالسم هستند و بنابراین یک رنگ دیده نمی شوند.

یک رنگ   
ً
کامال صاف،  یاخته های  هم  و  اسکلتی  یاخته های  هم  اینکه!  کالم  لب 

دیده نمی شود.

 بررسی سایر گزینه ها

1 یاخته های ماهیچه ای موجود در بندارۀ خارجی مخرج از نوع اسکلتی می باشند. 

یاخته های ماهیچه ای صاف دارای میان یاختۀ یکنواخت )فاقد خطوط تیره و روشن( 

هستند؛ درحالی که یاخته های اسکلتی، خطوط تیره و روشن در میان یاختۀ خود دارند.
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2
دیوارۀ  پوششی  بافت  دارند.  بیضی شکل  هستۀ  سلول ها  صاف،  ماهیچۀ  در   3

مشخص  نیز  شکل  در  که  همان طور  است.  یک الیه  سنگفرشی  نوع  از  مویرگ ها 

است، یاخته های سنگفرشی یک الیه دارای هستۀ بیضی شکل هستند.

  

سد خونی - مغزی از جنس بافت پوششی سنگفرشی یک الیه است.

فصل 1 - یازدهم

گلومرول( از جنس بافت پوششی سنگفرشی یک الیه است. کالفک )

فصل 5 - دهم

دیوارۀ بیرونی کپسول بومن از جنس بافت پوششی سنگفرشی یک الیه است.

فصل 5 - دهم

بافت پوششی آندوکارد قلب از جنس بافت پوششی سنگفرشی یک الیه است.

فصل 4 - دهم

ترکیب با آینده

4 بافت چربی، نقش ضربه گیری در بدن دارد. در ماهیچۀ صاف، هسته در مرکز 

یاخته قرار دارد؛ درحالی که در بافت چربی، هستۀ یاخته به کناره رانده شده است.

 خب در سؤاالتی که از »همانند / برخالف« استفاده شده است، بهتره به این 

این  به  این سؤاالت   ساختار 
ً
بره. معموال کارتون  باال  تا سرعت  شیوه عمل کنین 

صورت هست: »مورد اول / همانند یا برخالف / مورد دوم / یه عبارت یا جمله«. 

مورد   / برخالف  یا  »همانند  قسمت  که  اینه  بدین  انجام  بهتره  که  کاری  اولین 

هم  کنار  بذارین  پایانی  یا  جملۀ  عبارت  با  رو  اول  مورد  و  کنار  بذارین  رو  دوم« 

از  تا  دو  زیاد  احتمال  به  اینجوری  کنید.  بررسی  رو  نادرستیش  یا  درستی  و 

گزینۀ  به  رسیدن  برای  ادامه  در  میشه.  راحت تر  کار  و  میرن  کنار  گزینه هاتون 

نهایی بین گزینه های باقی مونده باید »همانند یا برخالف« رو  بذارین و به این 

در  پایانی  جملۀ  یا  عبارت  باید  گذاشتین،  »همانند«  اگه  که  کنین  عمل  صورت 

دوم  مورد  گذاشتین،  رو  »برخالف«  اگه  و  صدق  کنه  نیز  دوم«  »مورد  با  رابطه 

نباید صدق کنه. والسالم! 

 ویژگی ذکر شده در کدام گزینه، وجه اشتراک بافت ماهیچه ای قلبی و صاف می باشد؟

1( یاخته ها به رنگ سفید و صورتی می باشند. 

2( هستۀ بیضی شکل در کنارۀ یاخته ها قرار دارد.

 فشرده و فاقد فضای بین یاخته ای دارد. 
ً
3( یاخته هایی کامال

4( در ساختار خود دارای تعدادی یاختۀ تک هسته ای است.

4 هم در بافت ماهیچه ای قلبی و هم در بافت ماهیچه ای صاف، یاخته های 
تک هسته ای را می توان مشاهده کرد. البته دقت کنید که یاخته هایی با بیش 

همۀ  که  کنید  دقت  دارند.  وجود  قلبی  ماهیچه ای  بافت  در  نیز  هسته  یک  از 

بافت های بدن دارای فضای بین یاخته ای هستند.

0114 
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موارد )ب(، )ج( و )د( جمله را به درستی تکمیل می کنند. شکل )الف( نشان دهندۀ 

بافت ماهیچه ای صاف و شکل )ب( نشان دهندۀ بافت ماهیچه ای اسکلتی است.

 بررسی همۀ موارد

که  است  خارجی  بندارۀ  و  داخلی  بندارۀ  دارای  خود  انتهای  در  راست روده  الف( 

بندارۀ داخلی از نوع ماهیچۀ صاف و بندارۀ خارجی از جنس ماهیچۀ اسکلتی است.

بافت ماهیچه ای صاف عالوه بر لولۀ گوارش در موارد زیر قابل مشاهده است:

1 در دیوارۀ مجاری تنفسی دستگاه تنفس )بینی، نای، نایژه و نایژک(

2 در الیۀ میانی در دیوارۀ سرخرگ ها و سیاهرگ ها

3 در دیوارۀ میزنای و میزراه

4 در دیوارۀ مثانه

5 در اسفنکتر داخلی میزراه

6 دو گروه ماهیچۀ صاف )ماهیچۀ تنگ کننده: حلقوی و ماهیچۀ گشاد کننده: 

شعاعی( در عنبیه دیده می شود

7 ماهیچه های مژگانی چشم

بافت ماهیچه ای صاف 

ب( حرکات کرمی لولۀ گوارشی از انتهای دهان آغاز می شود و تا مخرج ادامه پیدا 

عضالت  نوع  از  مری  ابتدای  و  حلق  دهان،  در  گوارش  لولۀ  ماهیچه های  می کند. 

ابتدای  و  در دهان، حلق  کرمی  که حرکات  بنابراین می توان گفت  اسکلتی است؛ 

مری توسط عضالت اسکلتی انجام می شوند. 

ج( یاخته های ماهیچه ای صاف همانند اسکلتی در غشای خود دارای پروتئین های 

ناقلی هستند که مواد را در عرض غشا جابه جا می کنند.

د( بافت ماهیچه ای صاف همواره فعالیت غیرارادی دارد و بدون دخالت قشر مخ، 

فعالیت می کند. در حالی که ماهیچه های اسکلتی گاهی اوقات ممکن است به صورت 

غیرارادی عمل کنند. عملکرد ارادی این نوع ماهیچه، توسط قشر مخ صورت می گیرد. 

نتیجۀ آن  به مغز است که  پردازش نهایی اطالعات ورودی  قشر مخ، جایگاه 

یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.
فصل 1 - یازدهم

ترکیب با آینده
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4

همۀ موارد به نادرستی بیان  شده اند. 

 سؤال چی میگه؟ نورون ها، یاخته های اصلی بافت عصبی می باشند.

 بررسی همۀ موارد

 به یاخته های ماهیچه ای متصل نمی شود 
ً
 دقت کنید که هر آکسونی حتما

ً
الف( اوال

 در سال 
ً
و می تواند به غده ها و یا یاخته های عصبی دیگر هم متصل شود و دوما

 تحریکی نیست.
ً
آینده خواهید خواند که هر پیام عصبی لزوما

و  پروتئین سازی  که  اندامکی  آکسون ها  و  دندریت ها  درون  کنید  دقت  ب( 

و  پروتئین سازی  نظیر  فرایندهایی  بنابراین  ندارد؛  وجود  دهد،  انجام  لیپیدسازی 

لیپیدسازی در آن ها انجام نمی گیرد.

ج( با توجه به متن کتاب درسی، یاخته های عصبی )نورون ها(، یاخته های اصلی )نه 

تنهاترین( بافت عصبی هستند.

د( خیر، از هر جسم یاخته ای فقط یک آکسون خارج می شود؛ اما تعداد دندریت های 

خروجی متفاوت است. 
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2  چه تعداد از موارد زیر، به درستی بیان شده اند؟

گوارش،  دستگاه  در  غده ای  پوششی  بافت  در  موجود  ترشحی  یاخته های  الف( 

همگی با شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در تماس هستند.

ب( در یاختۀ عصبی، بخشی که پیام را از جسم یاخته ای دور می کند برخالف بخشی 

یکسانی  قطر  خود  طول  تمام  در  می تواند  می آورد،  یاخته ای  جسم  به  را  پیام  که 

داشته باشد.

ج( یاخته های ترشحی موجود در بافت پوششی غده ای در دستگاه گوارش انسان، 

همگی ترشحات خود را به فضای درونی لولۀ گوارش ترشح می کنند.

بافت  در  موجود  یاخته های  از  شده  برون رانی  مولکول های  از  مختلفی  انواع  د( 

پیوندی سست، در مادۀ زمینه ای آن قابل مشاهده می باشند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

3 موارد )الف(، )ب( و )د( به درستی بیان شده اند. در غده های معده و روده، 
یاخته های ترشحی وجود دارند که هورمون می سازند و به درون خون )نه درون 

فضای لولۀ گوارش( ترشح می کنند.

الیۀ  یک   صورت  به  گوارشی  دستگاه  غده های  در  موجود  ترشحی  یاخته های 

سازمان یافته است. این یاخته های ترشحی از جنس بافت پوششی هستند و 

همان طور که می دانیم در زیر همۀ بافت های پوششی، غشای پایه که شبکه ای 

از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است، قرار دارد.

0116 
1  

هر یاختۀ زنده ای توانایی کنترل ورود و خروج مواد از طریق غشای پالسمایی خود را دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها

2 یاخته های ماهیچه ای اسکلتی که با یاخته های عصبی در ارتباط هستند، چند 

هسته ای اند.

تنها  عصبی،  بافت  در  موجود  غیرعصبی  و  عصبی  یاختۀ  گروه  دو  میان  از   3

یاخته های عصبی قادر به تحریک یاخته های ماهیچه ای هستند.

4 در سال بعد خواهید خواند که آکسون ها در انتهای خود منشعب می شوند.

آسه، در انتهای خود منشعب می شود و پایانۀ آکسونی را می سازد. پیام های 

عصبی از طریق پایانه آکسونی به یاخته های دیگر منتقل می شوند.

فصل 1 - یازدهم

ترکیب با آینده

هر نورون فقط یک عدد آکسون دارد؛ اما تعداد دندریت ها می تواند از یک تا 

چند عدد در نورون های مختلف، متغیر باشد.

نکته

یاختۀ پشتیبان )نوروگلیا( نورون

غیرعصبیعصبینوع یاخته

داردبه ندرتتوانایی تقسیم

توانایی ایجاد، هدایت و 
انتقال پیام عصبی

ندارددارد

فراوانی در 
بافت عصبی

زیادکم
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موارد )ج( و )د( جمله را به نادرستی تکمیل می کنند.

بافت عصبی

یاخته های عصبی 
تحریک پذیری نسبت به محرک

تولید پیام عصبی

هدایت پیام عصبی

انتقال پیام عصبی

)حسی، رابط و حرکتی(  

ساخت غالف میلین در بسیاری از یاخته های عصبی

تولید داربست برای استقرار یاخته های عصبی

دفاع از یاخته های عصبی

حفظ هم ایستایی )هومئوستازی( مایع بین یاخته ای

یاخته های غیرعصبی 

)نوروگلیا یا پشتیبان(  

 بررسی همۀ موارد

 
ً
الف( هر یاختۀ موجود در بافت عصبی که دارای رشته های دندریت است، قطعا

یک یاختۀ عصبی است. یاخته های عصبی توانایی هدایت پیام عصبی تنها در یک 

جهت را دارند )از دندریت به آکسون(.

در  عصب  دارد.  وجود  گوارشی  لولۀ  الیه های  همۀ  در  سست  پیوندی  بافت  ب( 

دو الیۀ زیرمخاط و ماهیچه ای وجود دارد؛ بنابراین در این دو الیه، عصب با بافت 

پیوندی سست در تماس است.

ج( در بافت عصبی این جانور تنها یاخته های عصبی )نورون ها( توانایی تشخیص 

جهت مقصد را دارند )نه همۀ یاخته های بافت عصبی(

تنها  است.  شده  تشکیل  غیرعصبی  و  عصبی  یاختۀ  نوع  دو  از  عصبی  بافت  د( 

نقش  عصبی  پیام های  انتقال  در  عصبی،  بافت  در  موجود  عصبی  یاخته های 

مستقیم دارند. 

 در یک فرد سالم، هر یاختۀ موجود در بافت عصبی مغز، ............ .

1( یاخته های ماهیچه ای را تحریک می کند تا منقبض شوند.

2( پیام های عصبی را از دندریت تا جسم یاخته ای هدایت می کند.

3( می تواند عالوه بر پاسخ به محیط، وضع درونی خود را نیز ثابت نگه دارد.

با  است،  عصبی  پیام  هدایت  توانایی  با  رشته  مانند  زوائد  دارای  که   )4

یاخته های هر بافت دیگر ارتباط دارد.

که  است  متفاوتی  یاخته های  دارای  عصبی  بافت  که  باشد  حواستان   3
دو  می شوند.  محسوب  بافت  این  تنهاترین(  )نه  اصلی  یاخته های  نورون ها 

ویژگی ذکر شده در گزینۀ »3« یعنی قابلیت پاسخ به محیط و حفظ وضعیت 

درونی، جزء ویژگی های حیات هستند که در هر یاختۀ زنده ای دیده می شوند. 

یاخته های پشتیبان توانایی تحریک یاخته های دیگر را ندارند.
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موارد )الف( و )ج( صدق می کنند. 

 بررسی همۀ موارد

الف( هر چهار الیۀ لولۀ گوارش دارای یاخته های زنده در ساختار خود هستند. از 

آنجایی که خون رسانی و تغذیه یاخته های خونی از طریق رگ های خونی )مویرگ ها( 

انجام می شود؛ بنابراین می توان گفت که رگ های خونی )مویرگ ها( در هر چهار الیۀ 

لولۀ گوارش وجود دارند. مویرگ ها، کوچک ترین رگ های بدن هستند.

ب( فقط دو الیۀ زیر مخاط و ماهیچه ای دارای شبکه ای از یاخته های عصبی هستند.
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ج( همان طور که در شکل مشخص است، سرخرگ در الیه های بیرونی و زیرمخاط 

وجود دارد و از آن جایی که در دیوارۀ سرخرگ، ماهیچه وجود دارد؛ پس می توان 

گفت که یاختۀ منقبض شونده در این دو الیه وجود دارد. در الیۀ مخاطی نیز طبق 

شکل، یاخته های ماهیچه ای وجود دارند. 

د( در ساختار چین های روده ، الیۀ ماهیچه ای و الیۀ بیرونی دیده نمی شوند.

نکات و ویژگی شاخصاجزای این بخش

ش
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 بی
یۀ

ال

 بافت پیوندی سست
 رگ های خونی 

)در  صاف  ماهیچه ای  بافت   
دیوارۀ رگ های خونی(

از  بخشی  بیرونی،  الیۀ 
صفاق است. صفاق پرده ای 
درون  اندام های  که  است 
شکم را از خارج به هم وصل 

می کند.

ی
ه ا

یچ
اه

ۀ م
الی

 بافت پیوندی سست
 رگ های خونی

)در  صاف  ماهیچه ای  بافت   
دیوارۀ رگ های خونی(

 ماهیچۀ صاف حلقوی و طولی )از 
انتهای مری تا بندارۀ داخلی راست 

روده(
دهان،  )در  مخطط  ماهیچۀ   
حلق، بخش ابتدایی مری و بندارۀ 

خارجی راست روده(
مورب  صاف  ماهیچه ای  بافت   

)فقط در معده(
 شبکه ای از یاخته های عصبی 

حرکات  ایجاد  در   
و  کرمی  ( گوارش  لولۀ 
نقش  کننده(  قطعه قطعه 

دارد.
 سبب گوارش مکانیکی 
خرد  و  غذایی  مواد 
آن  شدن  آسیاب  و 

می شوند.
 سبب مخلوط شدن مواد 
گوارشی  شیرۀ  با  غذایی 

می شوند.
طی

خا
رم

زی
یۀ 

ال

 بافت پیوندی سست
 رگ های خونی

 بافت پوششی )در غدد ترشحی(
)در  صاف  ماهیچه ای  بافت   

دیوارۀ رگ های خونی(
 شبکه ای از یاخته های عصبی

مخاط،  می شود  موجب   
ماهیچه ای  الیۀ  روی 
روی  راحتی  به  و  بچسبد 

آن بلغزد یا چین بخورد.
این  در  گوارشی  غدد   

بخش قابل مشاهده اند.

طی
خا

ۀ م
الی

 بافت پیوندی سست
 رگ های خونی

 بافت پوششی 
 بافت ماهیچه ای صاف 

ماهیچه ای  یاخته های  دارای   
رودۀ  پرز  در  مخاطی  )ماهیچۀ 

باریک(

و  جذب  در  نقش   
ترشح مواد به درون لولۀ 

گوارشی
این  در  گوارشی  غدد   

بخش قابل مشاهده اند.
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الیۀ  است.  گوارش  لولۀ  الیۀ  بیرونی ترین  بیرونی،  الیۀ  میگه؟  چی  سؤال   

ماهیچه ای طولی بالفاصله در سمت داخل الیۀ بیرونی قرار دارد.

الیۀ ماهیچه ای لولۀ گوارش از دو نوع الیۀ ماهیچه ای طولی و حلقوی تشکیل شده 

و  ماهیچۀ طولی  بین  کتاب درسی مشخص است،  در شکل  که  است. همان طور 

حلقوی در لولۀ گوارش، الیۀ نازکی دیده می شود که از جنس بافت پیوندی سست 

است؛ بنابراین به طور مستقیم اتصالی بین آن ها وجود ندارد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در حرکت محتویات لولۀ گوارش هر دو نوع ماهیچۀ طولی و حلقوی نقش دارند.

تا  بیشتری  فاصلۀ  بنابراین  است؛  حلقوی  ماهیچۀ  از  خارجی تر  طولی  ماهیچۀ   2

الیۀ زیر مخاط دارد.

4 الیۀ ماهیچه ای طولی بین الیه های ماهیچه ای حلقوی و الیۀ بیرونی قرار دارد. 

همان طور که می دانید الیۀ بیرونی فاقد قدرت انقباض است.

توجه کنید که ترتیب الیه های لولۀ گوارش به صورت زیر می باشد:

1 الیۀ بیرونی )خارجی ترین الیۀ لولۀ گوارش(

2 الیۀ ماهیچه ای

3 الیۀ زیرمخاطی

4 الیۀ مخاطی )داخلی ترین الیۀ لولۀ گوارش(

 در رودۀ بزرگ انسان، الیۀ ............ برخالف الیۀ ............ .

1( ماهیچه ای - مخاطی، دارای شبکۀ نورونی است.

2( مخاطی - زیرمخاطی، دارای غده های ترشحی است.

3( بیرونی - زیرمخاطی، ممکن است دارای یاخته های پوششی باشد.

4( مخاطی - ماهیچه ای، در میانۀ خود دارای بافت پیوندی سست است.

1 الیۀ مخاطی فاقد شبکۀ عصبی است. در هر دو الیۀ مخاطی و زیرمخاطی، 
غده های ترشحی دیده می شوند.
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لولۀ  با  صفرا  کیسۀ  و  کبد  بزاقی،  غده های  لوزالمعده،  میگه؟  چی  سؤال   

گوارش ارتباط دارند و ترشحات خود را به درون آن وارد می کنند.

همگی این ترشحات در بهتر گوارش یافتن غذا نقش دارند.

 بررسی سایر گزینه ها

2 صفرا از طریق یک مجرای مشترک با پانکراس وارد دوازدهه می شود.

نظیر  یون هایی  آب،  از  ترکیبی  می شود،  ترشح  بزاقی  غده های  توسط  که  بزاق   3

بیکربنات، موسین و انواع مختلفی از آنزیم هاست.

4 در دیوارۀ لولۀ گوارش هر چهار نوع بافت اصلی )عصبی، ماهیچه ای، پوششی 

و پیوندی( وجود دارد.
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 سؤال چی میگه؟ زیرمخاط، الیه ای است که موجب چسبیدن مخاط روی الیۀ 

ماهیچه ای می شود و باعث می شود مخاط به راحتی روی آن بلغزد.

در الیۀ زیرمخاط می توان یاخته های پوششی، پیوندی، ماهیچه ای )دیوارۀ رگ ها( 

و عصبی را مشاهده کرد.

 بررسی سایر گزینه ها

شبکۀ  دارد.  وجود  مخطط  ماهیچۀ  مری،  ابتدایی  بخش  و  حلق  دهان،  در   1

عصبی موجود در الیۀ زیرمخاطی در دهان، حلق و بخش ابتدایی مری در انقباض 

ماهیچه های مخطط این بخش نقش دارد. 

3 الیۀ مخاطی )نه زیرمخاطی( قابلیت جذب و ترشح مواد را دارد.

را یافت.  بزاقی  از غدد  4 در ساختار الیۀ زیر مخاطی لولۀ گوارش می توان بخشی 

غدد بزاقی در ساختار خود دارای یاخته های بافت پوششی مکعبی تک الیه هستند.
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