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درس نامه فصل دوم
گوارش و جذب مواد �

مقدمه

ازعمرزمینمدتزیادیمیگذرد.طیاینمدتدونوعیاخته،باساختارهایمتفاوتنسبتبهیکدیگرپدیدآمدهاند:
1یاخته های پروکاریوتی2یاخته های یوکاریوتی

ــود. ــتهتشــکیلنمیش ــههس ــداردودرنتیج ــودن ــی)DNA(وج ــادٔهوراثت ــرافم ــاپوششــیدراط ــنیاختهه ــته ای(: درای ــی )پیش هس ــای پروکاریوتـ یاخته ه
باکتریهــاتنهــاپروکاریوتهــاهســتند.

یاخته هــای یوکاریوتـــی )هوهســته ای(: درایــننــوعیاختههــامــادٔهوراثتــیدرونپوششــیقــراردارد،درنتیجــههســتهتشــکیلمیشــود.یاختههــایجانــوران،
ــیهســتند. ــانچهارگــروهتشــکیلدهندٔهیاختههــاییوکاریوت گیاهــان،قارچهــاوآغازی

ــا۱ ــهب ــد.قســمتهاییک ــزاتقســیممیکنن ــهقســمتهایمج ــه)سیتوپالســم(راب ــی،غشــاهاییمیانیاخت ــیبرخــالفپروکاریوت ــاییوکاریوت دریاختهه
ــد. غشــاءاحاطــهشــدهاســترااندامــکمینامن

یاختههایجانوری)بهعنواننوعییوکاریوت(ازاندامکهاییباساختاروعملکردهایمتفاوتتشکیلشدهاستکهمهمتریِنآنانعبارتنداز:
هســته: بیشتــرمــادٔهژنتیــکیاختــهدرســاختاراندامــِکهســتهجــادارد.اغلــبیاختههــایجانــورییــکهســتهوبعضــیدویــاچنــدهســتهدارنــدوبرخــیهــم
ــنبخــشدارایپوششــی ــد.ای ــریمیکن ــهرارهب ــاییاخت ــایموجــوددرهســتهفعالیته ــااســت.دن ــاتذخیرهشــدهدردن ــد.هســتهدارایاطالع هســتهندارن
دوالیــهازجنــسغشــااســت)حــاالیکــمجلوتــرغشــاءروکامــلبررســیمیکنیــم(کــهازطریــقمنافــذآنتبــادِلمــوادبیــنهســتهومیانیاختــهصــورتمیگیــرد.
ــههــمپیوســتهتشــکیلشــدهاســت.شــبکٔهآندوپالســمیدرواقــعشــبکهایازکیســههاوســاختارهای شــبکٔه آندوپالســمی: اندامکــیاســتکــهازغشــاهایب

ــروصــافتقســیمبندیمیشــود. ــهدوبخــشزب ــردب ــروعملک ــهازنظــرظاه ــدیاســتک لولهمانن
الــف( شــبکٔه آندوپالســمی زبــر:ازآنجهــتزبــرخوانــدهمیشــودکــهدرریزنگارهــایمیکروســکوپالکترونــیظاهــریدانــهدانــهدارد.ایــندانههــاریبوزومهــاهســتند.

شــبکٔهآندوپالســمیزبــرازکیســههایپهنــیســاختهشــدهاســتکــهبــهیکدیگــرمتصلانــد.ازوظایــفایــنبخــشمیتــوانمــواردزیــررانــامبــرد:
1ـغشاءسازی2ـلیزوزوم )کافنده تن( سازی3ـواکوئول )کریچه(سازی4ـپروتئین سازی

ــه ــهدرونغشــایآنآنزیمهــایمتعــددیجــایگرفت ــوزوماســتک ــدونریب ــاف: شــبکٔهبههــمپیوســتهایازلولههــاوکیســههایغشــادارب ــمی ص ــبکٔه آندوپالس ب( ش

ــداز: ــهعبارتان ــدک ــنشــبکهراانجــاممیدهن ــیای ــنآنزیمهــاکارهــایاصل اســت.ای
1ـ لیپیدسازی 2ـذخیرٔه یون کلسیم

دقــتکنیــدکــهغشــایســازندٔهشــبکٔهآندوپالســمیزبــروصــافبــههــمونیــزبــهغشــایخارجــیهســتهپیوســتهاســتبنابرایــنپیوســتگیهایســاختاری۱
مســتقیمیبیــنپوشــِشهســتهوشــبکٔهآندوپالســمی)صــافوزبــر(برقــراراســت.

ــه ــدک ــتکنی ــد.دق ــاءمیباش ــههاازغش ــنکیس ــسای ــتجن ــدهاس ــکیلش ــدتش ــرارگرفتهان ــمق ــهرویه ــیک ــههایپهن ــکازکیس ــناندام ــژی: ای ــتگاه گل دس
ایــنکیســههابرخــالفکیســههایشــبکٔهآندوپالســمیبــایکدیگــرارتبــاطفضایــیندارنــد.دســتگاهگلــژیبــاهمــکاریشــبکٔهآندوپالســمیکارهــایمتعــددیانجــام

میدهــدازجملــه:
ــهدســتگاهگلــژیمیرســند،درگلــژیایــن ــهوســیلٔهوزیکولهــایانتقالــیب 1ـنشــانه گذاری:مولکولهایــیکــهتوســطشــبکٔهآندوپالســمیتولیــدمیشــوندب
مولکولهــادســتخوشتغییــراتشــیمیاییشــدهودرنتیجــٔهایــنتغییــراتمولکولهــانشــانهگذاریمیشــوند،درنهایــتوبرحســبنشــانهایکــهدارنــدبــهنقــاط

مختلــفیاختــهفرســتادهخواهنــدشــد.
2ـلیزوزوم )کافنده تن( سازی3ـواکوئول )کریچه سازی( سازی 4ـایجاد تیغٔه میانی در هنگام سیتوکینِز یاخته های گیاهی

لیزوزوم )کافنده تن(: کیسهایاستغشادارکهدارایآنزیمهایتجزیهکنندهاست.لیزوزومچندکارگوارشیمتفاوتانجاممیدهد:
1ـ گــوارش درون یاختــه ای: لیزوزومهــابــاپیوســتنبــهواکوئولهــایغذایــیآنزیمهــایگوارشــیرابــهدرونواکوئــولتخلیــهومحتــوایدرونآنراتجزیــهمیکننــد.)اینــو
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بــدونکــهبــهایــنواکوئــولکــهآنزیــمهــمتــوشهســت،واکوئــولگوارشــیمیگــن(
ــٔهاندامــک، ــهاســت.ازاجــزایحاصــلازتجزی ــاپیریاخت ــوارشاندامکهــایآســیبدیدهی ــعوگ ــزوزوم،بل ــفلی ــوده:ازدیگــروظای ــری و فرس ــای پ ــم اندامک ه 2ـ هض

اندامکهــایجدیــدیبازســازیمیشــود.
ــاقــراردارد ــدمثــاًلآنزیمهــایلیزوزومــیبافتهایــیراکــهدرزمــانجنینــیبیــنانگشــتاندســتوپ : لیزوزومهــادرنمــوجنینــینقــشحیاتــیدارن 3ـ نمــو جنیــین

ــد. ــودوانگشــتانراازیکدیگــرجــدامیکنن ناب
میتوکنــدری )راکیــزه(: اندامکــیاســتبــادوغشــاءکــهانــرژیشــیمیاییراازشــکلیبــهشــکلدیگــرتبدیــلمیکنــد.ایــناندامــکانجــامفرآینــدتنفــسســلولی

رابهعهــدهداردوبــامصــرفگلوکــزانــرژیمصرفــییاختــهیعنــیATP)آدنوزیــنتریفســفات(راتولیــدمیکنــد.
 C H O O nADP nP CO H O nATP6 12 6 2 2 26 6 6+ + +  → + +: 

ــندر  ــغدرخــونانســانوبســیاریازپســتانداران،وهمچنی ــزبال ــدگلبولهــایقرم ــغممکــناســتهســتهواندامــکنداشــتهباشــند،مانن یاختههــایبال

گیاهــانیاختههــایآونــدآبکشــی،فاقــدبرخــیازاندامکهــاازجملــههســتههســتند.حــاالاگــهمیخــوایبدونــیچــراگویچــٔهقرمــزبالــغهســتهواندامــک

نــدارهاینجــاروگــوشکــن!!درواقــعگویچــٔهقرمــزنابالــغطــیفرآینــدتمایــزوتخصصــیشــدن،هســتهوبســیاریازاندامکهــایخــودراازدســتمیهــدو

جــایخــودآنرابــاهموگلوبیــنپــرمیکنــد.هموگلوبیــنپروتئینــیاســتکــهدرانتقــالگازهــایتنفســینقــِشمهمــیدارد.

فسفولیپیدهایغشاءبهصورتدوالیهایبهگونهایقرارگرفتهاندکهسدیدربرابرمولکولهایآبوموادمحلولدرآنایجادمیکنند. 

مولکولهایلیپیدیبهآسانیازغشاءعبورمیکنندهمچنینمولکولهایآبنیزبهعلتکوچکبودنمیتوانندبهمقداراندکازآنعبورکنند. 

مولکولهایفسفولیپیدبهصورتکلیدوگانهدوستاند.فسفاتقطبیوآبدوستاستاّمااسیدهایچربآبگریزند. 

گفتار 1: یاخته و بافت جانوری

� 

واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران! 
نوع جانوری آن دارای بخش های متفاوت است.

یاخته های بدن انسان به شکل بافت های مختلف سازمان یافته اند. (که بعدًا می فهمی چهارتا بافت اصلی داریم)
فضای بین آنان را مایع بین یاخته ای پرکرده است (محیط زندگی یاخته ها)

مواد الزم را از مایع بین یاخته ای می گیرد و مواد دفعی را به آن می دهد. (مواد دفعی به کمک خون دفع می شوند)
مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد غشای یاخته عبور کند.

هسته دستگاه گلژی  
شبکه آندوپالسمی واکوئول   

غشای یاخته سیتوپالسم (میان یاخته) 
و ... میتوکندری   

دارای نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی (برخی یون ها و مولکول ها می توانند از آن عبور کنند.)
از مولکول های لیپید، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است. (گلیکوپروتئین و گلیکولیپید)

بخش لیپیدی آن دارای مولکول های فسفولیپید و کلسترول است (۲الیه فسفولیپید)

موادی که می خواهند از آن عبور کنند

مواد با فرآیندهای ویژه ای از غشا عبور می کنند.

از فضای بین مولکول های لیپیدی عبور می کنند.
مولکول های پروتئینی به عبور آن ها کمک می کنند.

 انتشار ساده
 انتشار تسهیل شده

اسمز (گذرندگی)
  انتقال فعال

 درون بری (آندوسیتوز)

  برون رانی (اگزوسیتوز)

یاخته 
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ترکیبمواددرمایعبینیاختهای،شبیهخوناب)پالسما(استومایعبینیاختهایبهطوردائمموادمختلفیراباخونمبادلهمیکنند.۱

غشای یاخته دارای دو نوع پروتئین  سراسری و سطحی است.
کربوهیدرات های متصل به غشاء می توانند بیش از دو شاخه نیز داشته باشند.

کربوهیدرات های متصل به غشاء تنها در بخش بیرونی غشا وجود دارند. (یا به پروتئین اتصال دارند یا به فسفولیپید)
کلسترول می تواند در عرض یکی از دو الیٔه فسفولیپیدی قرار بگیرد. (در موازات زنجیره های هیدروکربنی اسیدهای چرب)
در دو الیٔه فسفولیپیدی غشاء سرهای آب دوست در قسمت بیرونی و دم های آب گریز در قسمت درونی آن قرار گرفته است.

فسفولیپید

داخل یاختهکلسترولپروتئین

خارج یاختهکربوهیدرات

ورود مواد به یاخته و خروج از آن �

انتشار ساده

جریان مولکول ها از جای پرغلظت به جای کم غلظت
در جهت شیب غلظت و بدون مصرف انرژی زیستی

نتیجٔه این عمل یکسان شدن غلظت ماده در دو سوی غشاء است.
مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی خود می توانند منتشر شوند.

مولکول هایی مانند اکسیژن و کربن دی اکسید با این روش از غشاء عبور می کند.

خارج یاخته

داخل
یاخته

غشای یاخته
زمان

گازهای تنفسی

مواد در جهت شیب غلظت حرکت می کنند.
مواد برای حرکت انرژی زیستی مصرف نمی کنند.

پروتئین های سراسری غشاء انتشار مواد را تسهیل  می کنند.
مثال: خروج گلوکز و اغلب آمینواسیدها از یاختٔه روده

انتشار تسهیل شده

زیاد

کم

خارج یاخته

داخل یاخته
مولکول پروتئین

خته
ی یا

شا
غ

ت
لظ

ب غ
شی

کانالهاموادرادرجهتشیبغلظتوبدونمصرفانرژیازجایپرتراکمبهجایکمتراکممنتشرمیکننددرحالیکهپمپهاموادرادرخالفشیب۱
غلظتوباصرفانرژیازجایرقیق)کمتراکم(بهغلیظ)پرتراکم(منتقلمیکند.

درانتهایانتشاراختالفغلظتمولکولهایانتشاریافتهدرطرفینغشاءیاختهصفرمیشود.۱

گذرندگی (اسمز)

انتشار آب از غشایی با تراوایی نسبی
در دو طرف غشاء غلظت آب متفاوت است

جابه جایی خالص آب بر اثر اختالف غلظت آن رخ می دهد.
در جهت شیب غلظت و بدون مصرف انرژی ( از فضای بین مولکول های لیپیدی و یا کانال های آب)

عاملی برای توقف اسمز وجود دارد به نام  فشار اسمزی محلول

هر چه اختالف غلظت آب بین دو سوی غشاء بیش تر               فشار اسمزی بیش تر              جابه جایی آب سریع تر
هر چه اختالف غلظت آب بین دو سوی غشاء کم تر               فشار اسمزی کم تر                جابه جایی آب کندتر

فشار اسمزی مایع درون یاخته ها     فشار اسمزی مایع اطراف یاخته ها

نتیجه گیری

آب بیش از حد وارد یاخته نمی شود و یاخته ها از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شوند.

الف) ب)
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فرآیندهایانتشارساده،تسهیلشدهواسمزانرژیزیستیمصرفنمیکنند. 

نتیجٔههرسهنوعانتشار)سادهـتسهیلشدهواسمز(یکسانشدنغلظتمادهدردوسویغشااست. 

درهرسهنوعانتشار،یاختهبرایتبادلموادانرژیمصرفنمیکندامامولکولهابرایجابهجایی)انتشار(انرژی)انرژیجنبشی(مصرفمیکنند. 

درانتشــارجهــتحرکــتمولکولهــادرهمــٔهجهــاتاســتامــابیشتــردرجهــتیکنواختــیغلظــتمــادهدرمحیــطاســتبــهعبــارتدیگــرشــیبانتشــاراز 
تراکــمبیشتــربــهســمتتراکــمکمتــراســت.

دراسمزهمانندانتشارسادهوتسهیلشده،اختالفغلظتآبدرمحیطانتشارکاهشپیدامیکند. 

اسمزمیتواندمنجربهتغییرشکلسلولشود. 

همانطــورکــهدرشــکلمشــاهدهمیکنیــددریــکطــرفغشــاءنازکــیکــهنفوذپذیــریانتخابــیداردآبخالــصودرطــرفدیگــرآنمحلــولشــکروجــود 
ــن ــتوای ــراس ــتبیشت ــمتراس ــایآبدرس ــدادمولکوله ــتتع ــنحال ــد.درای ــورکنن ــاعب ــدازغش ــایآبمیتوانن ــامولکوله ــرفتنه ــنظ دارد.درای

ــوند. ــرمیش ــپمنتش ــمتچ ــهس ــرب ــابیشت مولکوله

دراثرانجامفراینداسمزحجممحلولسمتچپافزایشمییابد. 

فراینداسمزباعثبهتعادلرسیدنآببیندوسویغشاءنمیشود. 

انتقال فعال
حرکت مواد برخالف شیب غلظت و با مصرف انرژی (ATP و کاهش سطح انرژی الکترون)

مولکول های پروتئینی غشاء این عمل را انجام می دهند.
انرژی این فرآیند در اکثر موارد از شکستن مولکول های ATP به دست

 می آید.

یاخته ها می توانند انرژی را در مولکول های ویژه ای از جمله ATP ذخیره کنند.
زمانی که یاخته به انرژی نیاز دارد پیوندهای پرانرژی مولکول ها ATP می شکند.( پیوندهای بین گروه های فسفات)

متشکل از ۳ بخش
 قند پنج کربنی ریبوز

باز آلی نیتروژن دار آدنین    
سه گروه فسفات

زیاد

خارج یاختهکم
غشا یاخته

ATP
ADP Pi+

داخل یاخته
ت

ب غلظ
مولکول پروتئینشی

 ADP+ =فسفات ← ←ATP ATP آدنوزینتریفسفات

 AMP+ =فسفات ← ←ADP ADP آدنوزیندیفسفات

=فسفات+آدنوزین  ← ←AMP AMP آدنوزینمونوفسفات

واکنشتبدیلATPبهAMPبرگشتناپذیراستیعنیمستقیمًانمیتوانAMPرابهATPتبدیلکرد.سایرواکنشهابرگشتپذیرند. 

بــرایتبدیــلمســتقیمAMPبــهATPابتــدابایــدAMPرابــهADPتبدیــلکــردوســپسایــنمولکــولرابــهATPتبدیــلکنیــمپــسدرمجمــوع2پیونــد 
ــدشــد. ــولآبآزادخواه ــمودومولک تشــکیلمیدهی

برون رانی )اگزوسیتوز(درون بری )آندوسیتوز(

1ـذرههایبزرگجذبیاختهمیشوند.
2ـکیسٔهغشاییتشکیلمیشود.

3ـچگالیدرونیاختهافزایشمییابد.

4ـچگالیبیرونیاختهکاهشمییابد.
5ـسطحغشاییاختٔهآندوسیتوزکنندهکاهشمییابد.

6ـبامصرفانرژیهمراهاست.

1ـذرههایبزرگازیاختهخارجمیشوند.
2ـکیسٔهغشاییتشکیلمیشود.

3ـچگالیدرونیاختهکاهشمییابد.
4ـچگالیبیرونیاختهافزایشمییابد.

5ـسطحغشاییاختٔهاگزوسیتوزکنندهافزایشمییابد.
6ـبامصرفانرژیهمراهاست.

خارج یاخته

سیتوپالسم
کیسه غشایی
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انتقــالفعــالهماننــددرونبــریوبرونرانــیبــاصــرفانــرژیاســتامــاتوجــهکنیــدکــهانتقــالفعــالمعمــواًلبــاصــرفATPاســتودرونبــریوبرونرانــی 
قطعــًابــاصــرفATPاســت.

درانتشاروانتقالفعالذراتکوچکمبادلهمیشونددرحالیکهدردرونبریوبرونرانیذراتبزرگبهیاختهواردویاازآنخارجمیشوند. 

درانتشارتسهیلشدهوانتقالفعالپروتئینهایسراسریدرتبادلموادنقشدارندامافقطدرانتقالاستکهاینپروتئینهاانرژیمصرفمیکنند. 

کربوهیدراتهایسطحخارجیغشاهنگاماندوسیتوزدرسطحدرونیکیسهچٔهکندهشدهازغشاقرارمیگیرند. 

درآندوسیتوزهماننداگزوسیتوزمساحتغشاءتغییرمیکند. 

هرسلولیکهاگزوسیتوزداردقطعًایوکاریوتیوفاقددیوارهمیباشد. 

درآندوسیتوزواگزوسیتوزانواعدرشتمولکولهایسلولقادربهجابهجاییمیباشدنهفقطیکمولکولخاص! 

درآندوســیتوزقســمتیازغشــاءپالســماییســلولجــداوبــهصــورتکیســٔهغشــائیواردسیتوپالســممیشــوددرنتیجــهتعــدادکیســههایغشــاییســلول 
ــد. ــدامیکن ــدادکیســههایغشــاییدرونســلولکاهــشپی ــهدراگزوســیتوزتع ــددرحالیک ــدامیکن ــشپی افزای

یکــیازانــواعآندوســیتوزدرســلولهایفاگوســیتکننده،فاگوســیتوزمیباشــد.بــهبیانــیدیگــرفاگوســیتوزنوعــیآندوســیتوزاســتکــهویژگــیمهــمســلولهایسیســتم 
ایمنــیازقبیــلنوتروفیــلوماکروفاژهــااســت.ایــنفرآینــداغلــب)نــهدرهمــهمــوارد(وابســتهبــهگیرنــدهمیباشــد.ماکروفاژهــارویســطحخــوددارایگیرندههســتند.

انواع پروتئین های غشاء

اتصالی           آنتی ژن ها (بسیاری از یاخته ها و میکروب های دارای حیات

گیرنده ای

کانالی

ناقل

آنزیمی

ناقل عصبی (یاخته  های پس سیناپسی)
هورمون (یاخته های هدف هورمون)

(B , T لنفوسیت  های) آنتی ژن

کانال های نشتی (کانال های همیشه باز سدیم و پتاسیم یاختٔه عصبی)

کانال های دریچه دار

پمپ سدیم ـ پتاسیم (یاخته های زندٔه بدن از جمله یاختٔه عصبی)
پروتئین هم انتقال سدیم ـ گلوکز (پرزهای رودٔه باریک)

وابسته به ولتاژ (کانال های دریچه دار سدیم و پتاسیم)
وابسته به لیگاند (گیرندٔه ناقل عصبی در یاختٔه پس سیناپسی)

کربنیک انیدراز (غشای گویچٔه قرمز)
ساکاراز، مالتاز و الکتاز (پرزهای رودٔه باریک)

بافت های جانوری �
ــوعبافــتپوششــی،پیونــدی،ماهیچــهایوعصبــیساختهشــدهاســت.ایــنبافتهــاازیاختههــاومــوادموجــوددرفضــایبیــنیاختههــا بــدنانســانازچهــارن

ــوددارد. ــدنوج ــتگاههایب ــاودس ــفدراندامه ــبتهایمختل ــهنس ــاب ــواعبافته ــوند.ان ــکیلمیش تش

بافت
 پوششی

سنگ فرشی            مری ـ  دهان ـ زبان ـ حلق ـ اپیدرم پوست چند الیه

یک  الیه
سنگ فرشی            دیواره مویرگ ـ سطح درونی رگ ها ـ دیواره حبابک ها ـ درون شامه ـ  اپی کارد و پری کارد ـ دیوارٔه بیرونی کپسول بومن

مکعبی           لولٔه پیچ خوردٔه نزدیِک نفروِن کلیه ـ غدٔه تیروئید ـ الیٔه خارجی بدن هیدر
استوانه ای            روده ـ معده ـ رودٔه باریک ـ الیٔه مخاطی در مجرای تنفسی ـ الیٔه داخلی کیسٔه گوارشی هیدر

یاختههایبافتپوششیسنگفرشییکالیهبرایتبادلموادمناسبشدهاند. 

بافتپوششیسطحبدن)پوست(،سطححفرههاومجاریدرونبدن)دهان،معده،رودهورگها(رامیپوشاند. 

یاختههایاینبافتبهیکدیگربسیارنزدیکاندوبینآنهافضایبسیارکمیوجوددارد. 
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بانکـ تست آموزشی
فصل 2: گوارش و جذب مواد �

گفتار 1 �

دربارٔه واحد ساختار و عملکرد پیکر انسان می توان گفت ........... 1
1(شبکههایآندوپالسمیفقطدراطرافهستهقرارگرفتهاند.

2(تراواییانتخابیغشابهبیشترمولکولهاویونهااجازهعبورمیدهد.
3(هردستگاهگلژیازتعدادیکیسٔهغشاییبافضاهایمرتبطبههمتشکیلشدهاست.

4(راکیزههادرساختارخودغشایچینخوردهدارند.

 می توان گفت که .......... . 2
1(واحدهایساختاریبدنانسانبرخالفواحدهایعملکردیبدن،بهشکلبافتهایمختلفسازمانیافتهاند.

2(غشایواحدهایعملکردیبدنهمانندواحدهایساختاریبدن،تراوایینسبیدارد.
3(ترکیبمواددرمحیطزندگییاختههایبدنبرخالفترکیبمواددرمحیطداخلیبدن،شبیهخوناباست.

4(یاختهها،اکسیژنوموادمغذیراهمانندکربندیاکسید،واردمحیطزندگیخودمیکنند.

دربارٔه غشای یاخته جانوری چند مورد صحیح است؟. 3
الف( در ساختار آن فسفر به کار رفته است.

ب( مولکول های کلسترول به صورت موازی با سایر مولکول های لیپیدی قرار گرفته اند.
 ج( هر پروتئینی در ساختار آن تمام عرض غشا را طی کرده است.
 د( کربوهیدرات ها فقط به مولکول های پروتئینی غشا متصل اند.

 ه  ( تراوایی نسبی و متقارن بودن از ویژگی های آن به شمار می آید.
5)4 4)3 3)2 2)1

»در انتشار .......... انتشار ..........«. 4 کدام، جملٔه رو به رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
1(تسهیلشده،همانندـسادهغلظتذراتدردوسویغشاسرانجامیکسانمیشود.

2(آبازغشاییباتراوایینسبی،برخالفـتسهیلشده،فقطمولکولهایآبعبورمیکنند.
3(ساده،همانندـتسهیلشده،انرژیجنبشیذراتعاملجابهجاییآنهاست.

4(تسهیلشده،برخالفـبهروشگذرندگی،غلظتذراتموردانتشاردرطرفینغشاییاختهبهبرابریمیرسد.

 هرچه اختالف غلظت آب در دو سوی غشای یاخته ها .......... باشد .......... است.. 5
2(کمترـورودآببهبخشغلیظترکمتروکندتر 1(بیشترـورودآببهبخشرقیقتربیشتروسریعتر

4(کمترـفشارالزمبرایتوقفاسمز،بیشتر 3(بیشترـمیزانعاملپیشبرندٔهاسمز،کمتر
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انتقال فّعال فرایندی است که در آن ........... 6
1(ذراتدرخالفجهتشیبغلظتازدوالیٔهفسفولیپیدیغشاعبورمیکند.

2(مولکولهایپروتئینیناقلقطعًاخاصیتآنزیمیالزمبرایشکستنپیوندهایپرانرژیATPرادارند.
3(پروتئینناقلبرایانتقالذرههایاختصاصیخودتغییرشکلفضاییمیدهد.

4(یاختهسعیدریکنواختکردنغلظتذراتدردوسویغشایخوددارد.

کدام عبارت نادرست است؟. 7
1(دربرونرانیمساحتغشاییاختهافزایشپیدامیکند.

2(سطحدرونیکیسٔهغشاییحاصلازدرونبریمیتوانددارایزنجیرههایکربوهیدراتیباشد.
3(برخالفانتقالفعالدراگزوسیتوزتنهامنبعانرژیموردنیازیاختهATPاست.

4(یاختهبرایجذبذرههایبزرگازمحیطزندگیخودازروشاندوسیتوزاستفادهمیکند.

یاخته های بافتی که سطح درونی رودٔه باریک را می پوشانند........... 8
2(رویشبکهایازرشتههایپروتئینیوگلیکولیپیدیقراردارند. 1(فضایبینیاختهایاندکیدارند.

4(مشابهیاختههایتشکیلدهندٔهگردیزههاهستند. 3(ازنوعاستوانهایچندالیههستند.

 چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟       »به طور معمول .......... «. 9
الف( هستٔه یاخته های بافت پوششی چندالیه ای مخاط رودٔه انسان، در بخش تحتانی آن ها قرار گرفته است.

ب( در الیه های بافت پوششی استوانه ای معده، فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد.
ج( یاخته های غشای پایه و بافت پوششی سنگفرشی مری، به یکدیگر بسیار نزدیک اند.

د( بافت پوششی مکعبی مخاط رودٔه انسان، توسط شبکه ای از رشته های پروتئینی به بافت زیرین متصل است.
  4 )4  3 )3  2 )2  1)1

نوع بافت اصلی تشکیل دهندٔه کدام مورد با سایرین تفاوت اساسی دارد؟. 10
4(مویرگخونی 3(نفرون 2(غضروفسراستخوانران 1(غدههایبزاقی

در نوعی بافت پیوندی، مادٔه زمینه ای بی رنگ و دارای مخلوطی از انواع مولکول های درشت است، این بافت ........... 11
1(نسبتبهنوعرشتهایانعطافپذیریکمتریدارد.

2(درمادٔهزمینهایخودترکیبیازکربوهیدراتوپروتئیندارد.
3(درزردپیهاوبخشهاییازقلبانسانوجوددارد.

4(مقاومتبیشترینسبتبهبافتتشکیلدهندٔهرباطهایدستگاهحرکتیدارد.

 نوعی از بافت پیوندی که .......... قطعًا ........... 12
1(بهطورمعمولبافتپوششیراپشتیبانیمیکندـرشتههایکالژنبیشترینسبتبهبافتپیوندیسستدارد.

2(تعدادیاختههایآنازبافتپیوندیسستکمتراستـانعطافپذیریبیشترینسبتبهآندارد.
3(مقاومتکمتریازبافتپیوندیمتراکمداردـتعدادیاختهبیشترینسبتبهبافتچربیدارد.

4(رشتههایکالژنفراوانیداردـهمانندنوعیازبافتپیوندیکهچندانمقاومنیست،مادٔهزمینهایترشحمیکند.

در شکل روبه رو بافتی نمایش داده شده است که........... 13
1(درمادٔهزمینهایآنمولکولهایکوچکگلیکوپروتئینیوجوددارد.

2(نسبتبهبافتضربهگیرکفدستهافضایبینیاختهایفراوانتراست.
3(تجمعآندرزیرپوستخرسقطبینوعیسازشجانورباشرایطمحیطیبهحسابمیآید.

4(یاختههایسطحدرونیرودهبالفاصلهبهالیههاییازاینبافتمتصلهستند.

یاخته چربی
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یشزوم2 تس2  لناب2 لص2فب2جلص ش2ا2گ :2 لصف

 یاخته های ........... 14
1(دوکیشکلماهیچٔهقلب،قدرتانقباضباالییدارند.

2(منشعبماهیچٔهاسکلتی،باصرفانرژی،یونکلسیمراواردفضایبینیاختهایمیکنند.
3(مخططدیوارٔهروده،توسطیاختههایعصبیتحریکمیشوند.

4(ماهیچهایدوکیشکل،فاقدخطوطتیرهوروشناند.

کدام جمله نادرست است؟. 15
1(نورونهایاختههایاصلیبافتعصبیهستند.

2(انتهایآکسونهریاختهعصبیحرکتیتنهابهیکیاختٔهماهیچٔهاسکلتیختممیشود.
3(جهتپیامهایعصبیدریاختٔهعصبیازجسمیاختهبهسویپایانٔهآکسونیاست.

4(دریاختههایعصبیکهیاختههایماهیچٔهمخططراتحریکمیکننددندریتهاکوتاهتروپرانشعابترازآکسونیاختههستند.

جملٔه .......... جملٔه .......... است.. 16
الف( ترشحات یاخته های غدٔه بزاقی وارد مجرای غده می شود.

ب( بافت عمدٔه تشکیل دهندٔه زردپی نسبت به بافت پشتیبان پوشش درونی روده انعطاف و مقاومت بیش تری دارد.
ج( غشای پایٔه دیوارٔه مویرگ خونی همانند مادٔه زمینه ای بافت پیوندی ُسست ساختار صرفًا مولکولی دارد.

د( نوع بافت اصلی تشکیل دهندٔه غدد ترشحی معده و خون مشابه است.
2(»ب«برخالفـ»د«نادرست  1(»الف«همانندـ»ج«درست
4(»د«همانندـ»الف«درست  3(»ب«وـ»ج«نادرست

»نمی توان گفت .......... «. 17  چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
الف( در هر بافت پیوندی یک نوع یاخته و انواعی از رشته های پروتئینی در مادٔه زمینه ای قرار دارند.

ب( در انواع بافت های پیوندی، مقدار و نوع رشته ها و مادٔه زمینه ای متفاوت است.
ج( در بافت پیوندی متراکم همانند بافت پوششی جدار مویرگ ها، فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد.

د( غشای پایه همانند یاخته های بافت پیوندی، بافت های مختلف را به هم پیوند می دهد.
4)4  3 )3  2 )2  1 )1

برای شکل روبه رو که یکی از روش های انتقال ذرات را از عرض غشای یاخته نشان می دهد کدام نمودار مناسب است؟. 18

ت
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اختالف غلظت )2 
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اختالف غلظت )1

ت
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س

اختالف غلظت
)4  ت

رع
س

اختالف غلظت
)3

 سطح داخلی .......... از نوعی بافت پوششی .......... پوشیده شده است.. 19
1(رودههماننددیوارٔهمویرگهایخونیـیکالیهای

2(مجاریصفراویبرخالفمعدهـاستوانهای
3(مریهمانندغددترشحکنندٔهبزاقـچندالیهای
4(مجاریتنفسیبرخالفغدٔهتیروئیدـمکعبی

خارج یاخته

داخل یاخته
زمان

غشاء یاخته
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پاسخ نامه بانکـ تست آموزشی
فصل 2: گوارش و جذب مواد �

پاسخ گفتار 1 �

4 یاخته، واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است. گزینٔه »1«: اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید، احتمااًل! متوجه حضور شبکٔه آندوپالسمی در  1**
حاشیۀ یاخته )عالوه بر شبکه آندوپالسمی اطراف هسته( می شوید. گزینٔه »2«: غشای یاخته نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد؛ یعنی فقط برخی )نه 
بسیاری!( از مولکول ها و یون ها می توانند از آن عبور کنند. گزینٔه »3«: باز هم اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده باشید، مشاهده کرده اید که دستگاه گلژی 
مجموعه ای از کیسه های غشایی پهن رو هم قرار گرفته است. این کیسه ها برخالف کیسه های شبکۀ آندوپالسمی، ارتباط فضایی با هم ندارند. گزینٔه »4«: 
راکیزه )میتوکندری( دارای دو غشا است. غشای درونی این اندامک دارای چین خوردگی است. و نیز باز هم اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید این موضوع 

را مشاهده خواهید کرد.

همان  2** بدن  واحدهای ساختاری  کنیم.  کتاب درسی حساس تر  در  موجود  معادل  عبارات  به  نسبت  را  که شما  است  این  این سؤال  اصلی  2 هدف 
واحدهای عملکردی هستند که به آن ها یاخته ها می گوییم. توجه کنید که محیط زندگی یاخته ها همان محیط داخلی است و مایع بین یاخته ای نام دارد. 
واحدهای  چراکه  است،  کرده  نادرست  را  جمله  این  »برخالف«  واژٔه  یافته اند.  سازمان  مختلف  بافت های  به شکل  انسان  بدن  یاخته های   :»1« گزینٔه 
ساختاری و عملکردی بدن همان یاخته ها هستند. گزینٔه »2«: غشای یاخته ها )واحدهای عملکردی و ساختاری بدن( نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی 
دارد، یعنی فقط برخی مولکول ها و یون ها می توانند از آن عبور کنند.گزینٔه »3«: فضای بین یاخته ها را مایع بین یاخته ای پر کرده است. این مایع، محیط 
زندگی یاخته هاست. مجموع مایع بین یاخته ای بافت های بدن را محیط داخلی می نامند که با خون در تبادل دائم است. ترکیب مواد در مایع بین یاخته ای 
شبیه خوناب)پالسما( است. واژه »برخالف« این جمله را نادرست کرده است، چرا که محیط زندگی یاخته ها همان محیط داخلی است. گزینٔه »4«: یاخته ها 
مواد الزم )اکسیژن و مواد مغذی( را از مایع بین یاخته ای )محیط زندگی خود( دریافت و مواد دفعی مانند کربن دی اکسید را به آن می دهند تا به کمک 

خون از بدن دفع شوند.

1 عبارت های »الف« و »ب« صحیح هستند. عبارت »الف«: فسفولیپیدها فراوان ترین مولکول های غشاهای جانوری هستند که به صورت متقارن و در  3***
دو الیه آرایش یافته اند. عبارت »ب«: مولکول های کلسترول در هر الیۀ فسفولیپیدی به صورت موازی قرار گرفته اند. عبارت »ج«: پروتئین های غشای 
یاخته های جانوری دو نوع سطحی و سراسری هستند. برخی از پروتئین ها تنها با یکی از سطوح )داخلی یا خارجی( یاخته در تماس هستند. عبارت »د«: 
در سطح خارجی یاخته های جانوری، کربوهیدرات ها عالوه بر پروتئین ها با مولکول های فسفولیپیدی نیز اتصال دارند. عبارت »هـ«: یکی از ویژگی های مهم 

غشا نامتقارن بودن آن است. مثاًل در سطح خارجی غشای یاخته کربوهیدرات وجود دارد اما در سطح داخلی آن هرگز قند وجود ندارد.

4 گزینٔه »4«: نادرست است چون در انتشار تسهیل شده و هم در اسمز )گذرندگی( غلظت ذرات انتشار یابنده در نهایت به برابری می رسد. توجه  4**

داشته باشید که در اسمز مولکول های مورد انتشار آب است.

2 به انتشار سادٔه آب از درون غشایی با تراوایی نسبی اسمز می گویند. در اثر اختالف غلظت، جابه جایی خالص آب رخ می دهد. آب از محلول رقیق تر  5*
وارد محلول غلیظ تر می شود. فشار الزم برای توقف اسمز، فشار اسمزی محلول نام دارد که عامل پیش برندٔه اسمز است. هرچه اختالف غلظت آب در 

دو سوی غشا بیش تر باشد، فشار اسمزی بیش تر است و آب سریع تر جابه جا می شود.
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3 گزینٔه »1«: ذرات در انتقال فعال از دو الیٔه فسفولیپیدی عبور نمی کنند بلکه در انتشار ساده این اتفاق رخ می دهد. گزینٔه »2«: در انتقال فعال  6**
اگر منبع انرژی ATP باشد مولکول ناقل خاصیت ATP آزی دارد اما اگر منبع انرژی کاهش سطح انرژی الکترون باشد مولکول ناقل خاصیت ATP آزی 
ندارد. )با این مولکول در فصل های 5 و 6 سال دوازدهم آشنا می شوید.( گزینٔه »4«: در انتقال فعال غلظت ذرات در دو سمت غشا به یکنواختی نمی رسد.

گزینٔه »2«: اگر در ناحیه ای که  7** گزینٔه »1«: در برون رانی کیسه چه های غشایی به غشای یاخته جوش می خورند و بر مساحت آن می افزایند.   4
آندوسیتوز از آن جا صورت می پذیرد کربوهیدرات های متصل به پروتئین و یا لیپید وجود داشته باشد )که معمواًل وجود دارد!( در سطح درونی وزیکول 
کنده شده از غشا این قندها وجود خواهند داشت. گزینٔه »3«: منابع انرژی برای انتقال فعال عبارتند از ATP و کاهش سطح انرژی الکترون در غشای 
درونی میتوکندری و غشای تیالکوئیدی کلروپالست. گزینٔه »4«: یاخته های دارای دیواره نظیر گیاهی، باکتری، قارچ ها و آغازیان دارای دیواره نمی توانند 

آندوسیتوز کنند!

1 گزینٔه »1«: می دانید که یاخته های بافت پوششی به طور کلی دارای فضای بین یاخته ای اندکی هستند. گزینٔه »3«: سطح درونی رودۀ باریک را  8*
بافت پوششی از نوع استوانه ای یک الیه ای می پوشاند. گزینٔه »4«: یاخته های بافت پوششی روی غشای پایه قرار دارند. غشای پایه، شبکه ای از رشته های 

پروتئینی و گلیکوپروتئینی )نه گلیکولیپیدی!( است. گردیزه ها را یاخته های پوششی مکعبی یک الیه ای می سازند.

4 عبارت های »الف« و »د«: هسته یاخته های بافت پوششی روده در بخش تحتانی آن ها قرار گرفته است و این یاخته ها توسط غشای پایه که شبکه ای  9***
از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است به بافت زیرین متصل هستند؛ اما این بافت از نوع استوانه ای یک الیه ای است.عبارت های »ب« و »ج«: 
یاخته های بافت پوششی معده و مری همانند سایر بافت ها پوششی به هم نزدیک هستند و بین آن ها فضای بین یاخته ای اندکی وجود دارد اما این بافت 

در معده از یک الیه )نه الیه های( یاختٔه استوانه ای تشکیل شده است و در غشای پایه هم یاخته وجود ندارد. غشای پایه ساختار صرفًا مولکولی دارد.

2 بدن انسان از چهار نوع بافت اصلی پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی ساخته شده است. غضروف نوعی بافت پیوندی است. غدد بزاقی،  10*
گردیزه ها و مویرگ های خونی را یاخته های بافت پوششی پدید می آورند.

از این بافت، بافت پیوندی ُسست است که در مادٔه زمینه ای خود گلیکوپروتئین های درشت دارد. این بافت نسبت به بافت پیوندی  11** منظور   2
رشته ای )متراکم( که در زردپی ها و بخش هایی از قلب وجود دارد انعطاف پذیری بیش تر و مقاومت کم تری دارد.

4 بافت پیوندی سست: انعطاف پذیر است، در برابر کشش چندان مقاوم نیست، معمواًل بافت پوششی را پشتیبانی می کند، یاخته های آن مادٔه  12**
زمینه ای ترشح می کنند که شفاف، بی رنگ، چسبنده و حاوی انواعی از مولکول های درشت مانند گلیکوپروتئین ها است. بافت پیوندی متراکم: رشته های 
است.  بیش تر  سست  پیوندی  بافت  از  کشش،  مقابل  در  بافت  این  مقاومت  جهت  همین  به  دارد.  سست  پیوندی  بافت  به  نسبت  بیش تری  کالژن 
انعطاف پذیری، تعداد یاخته ها و مادٔه زمینه ای این بافت از بافت پیوندی سست کم تر است. گزینٔه »1«: این بافت، همان بافت پیوندی سست است که 
بافت پوششی را پشتیبانی می کند و رشته های کالژن آن همان رشته های موجود در بافت پیوندی سست است!!! نه آن که از آن بیش تر باشد )امیدواریم 
باهم هم عقیده باشیم!(.گزینٔه »2«: بافت پیوندی متراکم نسبت به بافت پیوندی سست یاخته های کم تری دارد اما انعطاف پذیری آن هم کم تر است.
گزینٔه »3«: بافت پیوندی سست مقاومت کم تری از بافت پیوندی متراکم دارد اما تعداد یاخته های آن از بافت چربی کم تر است. یاخته های همٔه انواع 

بافت پیوندی، مادٔه زمینه ای می سازند، مانند بافت پیوندی متراکم که رشته های کالژن فراوانی دارد و بافت پیوندی سست که مقاومت چندانی ندارد.
آلبومین، فیبرینوژن،  تولید نکرده اند! مثاًل هورمون های پروتئینی؛  یاخته های خونی  را  البته توجه داشته باشید که همٔه پروتئین های مادٔه زمینه ای خون 

پروترومبین و ... را یاخته های غیرخونی می سازند.

3 شکل مربوط به بافت چربی است. گزینٔه »1«: گلیکوپروتئین ها در واقع ترکیب کربوهیدرات و پروتئین هستند و به واسطۀ حضور پروتئین ها  13*
مولکول هایی درشت )درشت مولکول( محسوب می شوند.گزینٔه »2«: بافت چربی خود به عنوان ضربه گیر کف دست ها عمل می کند.گزینٔه »3«: تجمع 
چربی در زیر پوست جانوران مناطق سردسیر نوعی سازش جانور با شرایط محیط محسوب می شود. گزینٔه »4«: یاخته های سطح درونی روده )مخاط( 

بالفاصله به الیۀ زیرمخاطی )نه بافت چربی!( متصل هستند.
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4 گزینٔه »1«: دوکی شکل بودن یاخته ها، مربوط به ماهیچه های صاف است.گزینٔه »2«: منشعب بودن یاخته ها، مربوط به یاخته های ماهیچه ای  14**
قلب است.گزینٔه »3«: یاخته های ماهیچه ای دیوارٔه روده از نوع صاف هستند.گزینٔه »4«: یاخته های دوکی شکل تک هسته ای در ماهیچٔه صاف وجود 

دارند و فاقد خطوط تیره و روشن هستند.
2 براساس شکل کتاب درسی انتهای آکسون نورون حرکتی منشعب می شود و این انشعابات بر چندین یاختٔه ماهیچه ای مخطط ختم می شوند. 15**

1 عبارت »الف«: در غده های بزاقی، یاخته های پوششی بزاق را می سازند و به درون مجراهایی که به دهان راه دارند، ترشح می کنند. عبارت »ب«:  16***
زردپی از جنس بافت پیوندی متراکم )رشته ای( است و بافت پیوندی سست نیز در زیر بافت پوششی لولۀ گوارشی قرار دارد و آن را پشتیبانی می کند. 
مقاومت بافت پیوندی متراکم از بافت پیوندی سست بیش تر، ولی انعطاف پذیری آن کم تر است. عبارت »ج«: غشای پایه، شبکه ای از رشته های پروتئینی 
و گلیکوپروتئینی و فاقد یاخته است. از طرفی دیگر هم مادۀ زمینه ای بافت پیوندی سست نیز از یاخته های این بافت ترشح می شود و مخلوطی از انواع 
مولکول های درشت مانند گلیکوپروتئین است. عبارت »د«: بدن انسان از چهار نوع بافت اصلی پوششی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی ساخته شده است. 

غدد ترشحی معده از نوع بافت پوششی اند، اما خون نوعی بافت پیوندی است.
2 عبارت های »ب« و »د«: جمالتی درست و پاسخ سؤال هستند. شما باید به دنبال عبارت های درست باشید چون گفته است »به نادرستی« و  17***

»نمی توان« پس منفی در منفی می شود مثبت! عبارت »الف«: نمی توان گفت در هر بافت پیوندی یک نوع یاخته وجود دارد. با توجه به شکل کتاب 
درسی بافت پیوندی سست، سلول های متفاوتی دارد و یا در خون که نوعی بافت پیوندی است انواعی از یاخته های خونی وجود دارند. عبارت »ب«: به 
آموخته هایتان اعتماد کنید!!!. این عبارت عین متن کتاب درسی است. عبارت »ج«: به طور کلی بافت های پیوندی دارای تعداد یاخته های کم تر و فضای 
بین یاخته ای بیش تری نسبت به بافت های پوششی هستند. اگر به شکل کتاب درسی دقت کنید، خواهید دید که بخش اعظم بافت پیوندی متراکم را 
رشته های پروتئینی کالژن تشکیل داده است و بین یاخته ها، فضای بین یاخته ای زیادی وجود دارد. بد نیست بدانید که نام این بافت را با توجه به همین 
تراکم رشته های کالژن این گونه نهاده اند!!!. عبارت »د«: بافت پیوندی، یاخته ها و بافت های مختلف را به هم پیوند می دهد و نیز غشای پایه، بافت پوششی 

را به یکدیگر و به بافت های زیرین آن متصل نگه می دارد.
2 شکل مربوط به انتشار ساده است. هرچه اختالف غلظت در دو سوی غشای یاخته بیش تر باشد، سرعت جابه جایی مولکول ها و انتقال آن ها از  18*

جای پرغلظت به جای کم غلظت بیش تر خواهد بود. 
1 بافت پوششی را می توان براساس نوع و شکل یاخته ها و نیز تعداد الیه ها دسته بندی کرد. بر این اساس اشکال مختلف یاخته های بافت پوششی  19**

شامل سنگفرشی، استوانه ای و مکعبی است. از نظر تعداد الیه ها، بافت پوششی می تواند تک الیه ای و یا چند الیه ای باشد. گزینٔه »1«: سطح داخلی روده 
از بافت پوششی استوانه ای یک الیه ای و دیوارٔه مویرگ های خونی شامل بافت پوششی سنگفرشی یک الیه ای است.گزینٔه »2«: سطح داخلی معده از بافت 
پوششی استوانه ای یک الیه ای پوشیده شده است.گزینٔه »3«: سطح داخلی مری شامل بافت پوششی سنگفرشی چند الیه ای است اما بافت پوششی غدد 

ترشح کننده بزاق یک الیه ای است. گزینٔه »4«: بافت پوششی غدٔه تیروئید از نوع مکعبی است.
4 بعضی یاخته ها می توانند مولکول های درشت مانند پروتئین ها را با فرایندی به نام درون بری جذب کنند. اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده  20***

باشید متوجه شده اید که ورود آن ها به یاخته به تشکیل کیسه های غشایی در میان یاخته می انجامد. برون رانی فرایند خروج ذره های بزرگ از یاخته است. 
دقت کنید که در برون رانی، کیسٔه غشایی به غشا پیوسته و محتویات آن وارد فضای بین یاخته ای می شود.

پاسخ گفتار 2 �

4 گزینه های »1« و »4«: لولۀ گوارش، لولۀ پیوسته ای است که از دهان تا مخرج ادامه دارد. بخش های مختلف این لوله را ماهیچه های حلقوی به  21**
نام اسفنکتر )بنداره( از هم جدا می کنند. در انتهای لولۀ گوارش نیز، دو بنداره از نوع ماهیچۀ صاف )بندارۀ داخلی( و مخطط )بندارۀ خارجی( وجود دارد 
که هنگام دفع باز می شوند. دقت کنید که بنداره های مخرج دو بخش لولۀ گوارش را از هم جدا نمی کنند و یا به عبارتی لولۀ گوارش تا مخرج ادامه دارد! 
گزینٔه »2«: دقت کنید که کبد بخشی از لولۀ گوارش نیست! و از طرفی دیگر هم بخش اعظم آن در سمت راست بدن قرار دارد. گزینٔه »3«: بنداره های 
لولۀ گوارش، در حین عبور مواد باز می شوند. بایستی به این نکته دقت کرد که در حین عمل استفراغ بنداره های انتها و ابتدای معده اجازۀ بازگشت مواد 
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آزمون  های جامع
فصل 2: گوارش و جذب مواد �

 20 دقیقه �  آزمون جامع )1( 

کدام جمله دربارٔه لولٔه گوارش انسان نادرست است؟. 1
1(ماهیچههایموربمعدهبرخالفاسفنکترابتدایمریازنوعصافهستند.

2(یاختههایالیٔهماهیچههایتشکیلدهندٔهحلقبرخالفاسفنکترانتهایرودٔهباریکچندهستهایهستند.
3(درآنتعدادیاسفنکتروجودداردکههمگیازیاختههایتکهستهایتشکیلشدهاندبهجزبندارٔهخارجیانتهایراستروده.

4(بینیاختههایپوششیاستوانهایمخاطرودٔهباریکوبافتپیوندیُسستشبکهایازمولکولهایپروتئینیوگلیکوپروتئینیقراردارد.

کدام گزینه برای تکمیل کردن جملٔه روبه رو به نادرستی مناسب است؟  »در گوسفند .......... محلی برای .......... است.«. 2
2(هزارالـآمادهشدنموادغذاییقبلازورودبهمعدٔهواقعیجانور 1(سیرابیـآبگیریموادقبلازورودبهبخشبعدیمعده

4(شیردانـادامٔهگوارشغذاتحتتأثیرآنزیمهایگوارشی 3(نگاریـدریافتتودههایغذاینیمهگوارشیافته

در متن زیر چند ایراد علمی وجود دارد؟. 3
»گروهی از لیپوپروتئین ها کلسترول زیادی دارند که به آن ها HDL می گویند و در گروهی دیگر، کلسترول از پروتئین کم تر است که LDL نام 

دارند. گروه اول به دیوارٔه سرخرگ ها می چسبد و تدریجًا مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود می کند. کم تر بودن لیپوپروتئین پرچگال نسبت به 
کم چگال، احتمال رسوب کلسترول در دیوارٔه سرخرگ ها را کاهش می دهد.«

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

 چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل نمی کند؟  »مقدار نمایٔه توده بدنی در دو شخص .......... است.«. 4
ب( با قد برابر، در فردی که تراکم استخوانی بیش تری دارد کم تر الف( با وزن برابر، در فردی که قد بلندتری دارد بیش تر  

د( با قد و وزن برابر، یکسان ج( غیر هم جنس و غیر هم سن با قد و وزن برابر، متفاوت 
4)4 3)3 2)2 1)1

»در انسان، هنگام بلع ..........«. 5 کدام گزینه برای تکمیل درست جملٔه رو به رو نامناسب است؟ 
1(برچاکنایراهبینیرابرایعبورهوامیبندد.

2(اسفنکترمخططمریمانعیبرایورودهوابهمریایجادنمیکند.
3(ابتداعملارادیبهانجاممیرسدامابعدازرسیدنغذابهحلق،بلعبهشکلغیرارادیادامهمییابد.

4(اپیگلوتوزبانکوچکدچارتغییروضعیتمیشوند.

 چند مورد نادرست است؟. 6
الف( در انتهای حفره های دهانی پارامسی کریچه های غذایی تشکیل می شود.

ب( در لولٔه گوارش هیدر بر خالف ملخ غذای گوارش یافته و مواد دفعی با هم در تماس اند.
ج( آرواره های موجود در دهان ملخ، گوارش مکانیکی را آغاز می کنند.

د( در پارامسی، محتویات کریچٔه دفعی از راه منافذ دفعی خارج می شود.
3)4 4)3 2)2 1)1
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کدام جمله ها دربارٔه پدیدٔه انتشار سادٔه مولکول ها از عرض غشای یاخته نادرست اند؟. 7
الف( مولکول ها به دلیل داشتن انرژی جنبشی می توانند منتشر شوند.

ب( نتیجٔه آن رسیدن اختالف غلظت مولکول های انتشار یابنده به صفر در طرفین غشای یاخته است.
ج( پروتئین هایی در غشای یاخته آن را به انجام می رسانند که سراسری هستند.
د( در آن بدون مصرف انرژی، مولکول ها در جهت شیب غلظت جریان می یابند.

4(»د«ـ»الف« 3(»ج«ـ»د« 2(»ب«ـ»ج« 1(»الف«ـ»ب«

 به طور معمول، یاخته های بدن ما از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شوند؛ چرا که ........... 8
1(ترکیبمواددرمایعبینیاختهای،مشابهخوناباست.

2(تراوایینسبی،فقطبهبعضیازمولکولهاویونهااجازٔهعبورازغشاییاختهرامیدهد.
3(نفوذپذیریانتخابی،اجازٔهورودبیشازحدآببهدرونیاختهرانمیدهد.

4(غلظتمواددرمایعبینیاختهای،مشابهمیانیاختهاست.

»سیاهرگ باب کبدی ..........«. 9 کدام، جملٔه رو به رو را به درستی تکمیل می کند؟  
1(حاملکیلومیکرونهاییاستکهبالفاصلهازدوازدههجذبشدهاند.

2(خونسیاهرگهایچهارعضورادریافتمیکند.
3(نسبتبهسیاهرگفوقکبدی،گلوکزوآمینواسیدبیشتریدارد.

4(فاقدبیلیروبینحاصلازتخریبهموگلوبینگویچههایقرمزاست.

 چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟      »در .......... وجود ندارد.«. 10
ب( در شیرٔه لوزالمعده، آنزیم تجزیه کنندٔه گلوکز و بیکربنات الف( ترشحات غدد بزاقی، بیکربنات و لیزوزیم 

د( شیرٔه روده، بیکربنات و آنزیم تجزیه کنندٔه گلوکز ج( ترکیبات صفراوی، آنزیم لیپاز و بیکربنات 
هـ( شیرٔه معده، بیکربنات و لیپاز

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

 در هیدر ........... 11
1(جهتحرکتمواددرکیسٔهگوارشی،یکطرفهمیباشد.

2(همانندمرجان،گوارشابتدابرونیاختهایوسپسدرونیاختهایاست.
3(موادگوارشیافتهومواددفعیباهممخلوطنمیشوند.

4(همٔهسلولهایکیسٔهگوارشیتاژکدارندوآنزیمهایهیدرولیزکنندهترشحمیکنند.

 کدام عبارت صحیح است؟. 12
2(اغلبجانورانتواناییتولیدآنزیمسلوالزرادارند. 1(همٔهماهیچههایدیوارٔهلولٔهگوارشیانسانازنوعصافاست.

4(نقشراسترودهدرملخ،فشردهکردنموادغذاییاست. 3(نقشرودهدرهمٔهجانوران،جذبموادغذاییاست.

 به طور معمول در .......... انسان، .......... وجودندارد.. 13
2(رودٔهبزرگـسلولترشحکننده  1(بافتپیوندیسستـکالژن

4(کیسٔهصفرایـآنزیملیپاز  3(شیرٔهپانکراسـآنزیمغیرفعال

 چند مورد عبارات زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟ . 14
»نوعی بافت پیوندی که معمواًل بافت پوششی را پشتیبانی می کند، نسبت به بافت پیوندی متراکم .......... .«

الف( چندان مقاوم و انعطاف پذیر نیست
ب( تعداد یاخته و کالژن بیش تری دارد

ج( مقاومت و مادٔه زمینه ای کمتری دارد
د( مقاومت بیش تر اما انعطاف پذیری کم تری دارد

2)4 4)3 1)2 3)1
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در بخش کیسه ای شکل لولٔه گوارش انسان ........... 15
1(یاختههایپیوندیمخاط،دربافتپوششیزیرینفرورفتهاندوحفرههاییرابهوجودآوردهاند.

2(یاختههایپوششی،سطحیباسدحفاظتیمحکمدرمقابلقلیاوآنزیمبهوجودآوردهاند.
3(پسازبلعغذااندکیانبساطمییابدوانقباضهایکرمیدرآنبهصورتموجیآغازمیکند.

4(همانندسایربخشهایلولهدرمجاورتزیرمخاط،الیٔهماهیچهایحلقویوجوددارد.

کدام ویژگی با مولکول ذکر شده تناسبی ندارد؟. 16
1(چسبیدنLDLبهدیوارٔهسرخرگهاـانسدادیاتنگیمسیرعبورخون
2(افزایشنسبتHDLبهLDLـمصرفچربیهایاشباعوکمتحرکی

3(جذبآهنازرودٔهباریکـخالفجهتشیبغلظت
4(آنزیمهایالزمبرایتشکیلمجددتریگلیسریدـیاختههایاستوانهایرودٔهباریک

 گاسترین ........... 17
1(همانندفاکتورداخلیمعده،ازغددمجاورپیلوربهخونمیریزد

2(همانندسکرتین،برترشحپروتئازهایغیرفعالموثراست
3(برخالفسکرتین،برمحتوایاسیدیکیموسموجوددردوازدههبیتأثیراست

4(برخالففاکتورداخلیمعده،درتبدیلپروتئینهابهمولکولهایکوچکترنقشدارد

چند مورد جملٔه روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟  »همٔه یاخته های .......... در بافت ..........«. 18
الف( پوششی ـ غده ای، به یکدیگر بسیار نزدیک اند و ترشحات خود را وارد مجرای غده می کنند.

ب( موجود ـ عصبی، پیام عصبی را از جسم یاخته ای به پایانٔه آکسونی هدایت می کنند.
ج( مخطط ـ ماهیچه ای، چندین هسته برای گنجاندن مادٔه وراثتی در خود دارند.

د( دوکی شکل منقبض شونده ـ ماهیچه ای دوازدهه، تحت تأثیر سکرتین قرار می گیرند.
4)4 3)3 2)2 1)1

می توان گفت ..........ترشح شده از ........... 19
1(پپسینـیاختههایاصلیغددمعده،درمحیطاسیدیفعالاست.
2(فسفولیپازـکیسٔهصفرا،اسیدچربراازفسفولیپیدجدامیکند

3(پروتئازهایفعالـلوزالمعده،آمینواسیدهاراازانتهایزنجیرٔهپپتیدیجدامیکنند.
4(انتقالدهندٔهعصبیـپایانٔهنورونحرکتی،یاختٔهماهیچهایاسکلتیرابهانقباضتحریکمیکند.

 در نوعی انعکاس دفاعی که جهت حرکات کرمی لولٔه گوارش، وارونه می شود، ابتدا انقباض .......... متوقف، سپس .......... خواهد یافت.. 20
1(بندارٔهپیلورـانقباضعضالتحلقویبخشانتهاییمری،افزایش

2(عضالتانتهاییمریـچینخوردگیهایسطحداخلیمعده،افزایش
3(عضالتموربداخلیوخارجیشکمـحجمکیموسمعده،افزایش

4(عضالتدریچٔهپیلورـکشیدگیدیوارهمعده،افزایش

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

11  1234

12  1234

13  1234

14  1234

15  1234

16  1234

17  1234

18  1234

19  1234

20  1234

پاسخ آزمون جامع )1( صفحه: 339
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پاسو  نامه نسمو   های گامپ فلص ف: گوارش و گ ب مواد

پاسخ  نامه آزمون   های جامع
فصل 2: گوارش و جذب مواد �

پاسخ آزمون جامع )1( �

3 عالوه بر بندارٔه خارجی انتهای راست روده، بندارٔه ابتدای مری نیز مخطط ارادی و چند هسته ای است. 1**

1 محل آب گیری غذا در نشخوارکنندگان هزارال است. 2**
HDL، بیش تر بودن ... 3*** LDL←  ، LDL HDL←  3

***
BMI می توان گفت: عبارت »الف«: کم تر است. عبارت »ب«: بیش تر است. عبارت »ج«: یکسان است. عبارت  4 =

³o]

k¤ ÍMo¶

3 براساس فرمول 

»د«: درست است.

1 هنگام بلع برچاکنای راه نای را می بندد.  5**

3 عبارت های »الف« و »د«: حفرٔه دهانی و منفذ دفعی در پارامسی، رسمًا پذیرفتن عالمت جمع را تکذیب می کنند و یک عدد هستند. عبارت »ب«:  6***
لولٔه گوارش در اثر تشکیل مخرج شکل می گیرد و امکان جریان یک طرفٔه غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی را فراهم می آورد اما 
هیدر حفرٔه گوارشی دارد )نه لولٔه گوارشی( که در آن غذای گوارش یافته و مواد دفعی در تماس خواهند بود. عبارت »ج«: آرواره ها در ملخ گوارش مکانیکی 
را آغاز می کنند اما این آرواره ها در دهان قرار ندارند! از کجا بدانید؟ خب کتاب درسی می فرماید: ملخ با استفاده از آرواره ها مواد غذایی را خرد و به دهان 

منتقل می کند! در واقع آرواره ها در اطراف دهان ملخ واقع شده اند.
3 در انتشار ساده، ذرات از دو الیٔه فسفولیپیدی می گذرند و پروتئین ها در این زمینه دخالتی ندارند. در انتشار ساده انرژی زیستی مصرف نمی شود  7**

اما انرژی جنبشی مولکول ها عامل انتشار هستند.
4 غلظت مواد در مایع بین یاخته ای و خون، مشابه درون یاخته است و در نتیجه آب نمی تواند بیش از حد وارد یاخته ها شود و به طور معمول یاخته ها  8**

از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شوند.
3 گزینٔه »1«: کیلومیکرون ها بالفاصله وارد مسیر لنفی می شوند. گزینٔه »2«: خون سیاهرگ های طحال، معده، لوزالمعده، رودٔه باریک و رودٔه بزرگ  9*

وارد سیاهرگ باب می شود. گزینٔه »3«: جذب مقادیر زیادی از گلوکز و آمینواسید از رودٔه باریک ایجاب می کند که این گونه باشد! گزینٔه »4«: در طحال نیز 
ماکروفاژهایی وجود دارند که از گروه Heme مولکول هموگلوبین به تولید بیلی روبین می پردازند و آن را وارد سیاهرگ باب می کنند.

3 عبارت »الف«: در ترشحات غدد بزاقی هم بی کربنات وجود دارد هم لیزوزیم. عبارت »ب«: در شیرٔه لوزالمعده، آنزیم تجزیه کنندٔه گلوکز وجود  10***
ندارد اما بیکربنات وجود دارد. عبارت »ج«: صفرا هیچ آنزیمی ندارد اما بیکربنات دارد. عبارت »د«: درست است که آنزیم تجزیه کنندٔه گلوکز در شیرٔه 

روده وجود ندارد اما بیکربنات در آن وجود دارد. عبارت »هـ«: در شیرٔه معده هم بیکربنات وجود دارد هم لیپاز!
2 گوارش در بی مهرگانی مانند مرجان ها و هیدر در کیسٔه منشعبی به نام حفرٔه گوارشی انجام می شود. این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج  11**

مواد دارد )جریان مواد دو طرفه است و مواد گوارش یافته و مواد دفعی با هم در تماس اند(. یاخته هایی )بعضی از آن ها( در این حفره آنزیم های گوارشی 
و  بیگانه خواری دریافت می کنند  با  را  پوشانندٔه کیسٔه گوارش مواد مغذی  یاخته های  آغاز می کنند.  را  یاخته ای  برون  فرایند گوارش  ترشح می کنند که 
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گوارشی را به صورت درون یاخته ای در کریچه های غذایی ادامه می دهند.
ارادی هستند و در  12* و  از نوع مخطط  بنداره خارجی مخرج  و  ابتدای مری  ناحیه دهان، حلق،  لولٔه گوارش در  گزینٔه »1«: ماهیچه های دیوارٔه   4

قسمت های دیگر از نوع صاف اند و به صورت غیرارادی به انقباض درمی آیند. گزینٔه »2«: اغلب جانوران فاقد توانایی تولید آنزیم سلوالز هستند. گزینٔه 
»3«: جذب موادغذایی در ملخ در معده انجام می شود. گزینٔه »4«: نقش راست رودٔه ملخ جذب آب و فشرده تر کردن باقی مانده مواد برای خروج از 

مخرج است.
4 گزینٔه »1«: بافت پیوندی سست دارای رشته های کالژن است. گزینٔه »2«: یاخته های پوششی مخاط رودٔه بزرگ، مادٔه مخاطی ترشح می کنند.  13***

گزینٔه »3«: پروتئازهای شیرٔه پانکراس به صورت غیرفعال هستند و پس از ورود به روده به صورت فعال درمی آیند. گزینٔه »4«: صفرا آنزیم ندارد.

3 بافت پیوندی سست معمواًل بافت پوششی را پشتیبانی می کند. این بافت انعطاف پذیر است اما چندان مقاوم نیست و نسبت به بافت پیوندی  14***
متراکم رشته های کالژن کم تری دارد اما تعداد یاخته ها و ماده زمینه ای بیش تر نسبت به آن دارد و در کل نسبت به آن انعطاف پذیری بیش تر ولی 

مقاومت کم تری دارد.
3 منظور از بخش کیسه ای شکل لولٔه گوارش معده است. گزینٔه »1«: یاخته های پوششی ... گزینٔه »2«: در مقابل اسید .... گزینٔه »3«: زیرمخاط  15**

معده در مجاورت ماهیچه های مورب قرار دارند.
2 مصرف چربی های اشباع و کم تحرکی موجب می شود نسبت به LDL به HDL باال برود که خطرناک است! 16**
4 گزینٔه »1«: غدد مجاور پیلور یاخته های ترشح کنندٔه هورمون دارند که گاسترین را به خون می ریزند اما فاکتور داخلی به معده می ریزد نه خون!  17**

گزینٔه »2«: گاسترین با اثر بر یاخته های اصلی معده، ترشح پپسینوژن ها که پروتئازهای غیرفعال هستند را افزایش می دهد. اما سکرتین محرک ترشح 
بی کربنات از لوزالمعده است و بر ترشح آنزیم ها اثری ندارد. گزینٔه »3«: گاسترین همانند سکرتین بر محتوای اسیدی کیموس اثر دارد، گاسترین با 
تحریک ترشح اسید از یاخته های کناری معده باعث اسیدی شدن کیموس و سکرتین با تحریک ترشح بی کربنات باعث کاهش اسیدی بودن کیموس 
به  را  پروتئین ها  پپسین  آنزیم  و  می شوند  تبدیل  پپسین  به  اسید  کلریدریک  اثر  در  پپسینوژن ها  که  می خوانید  کتاب درسی  در  گزینٔه »4«:  می گردد. 
مولکول های کوچک تر تبدیل می کند، پس در این تبدیل گاسترین هم نقش دارد. چه جوری؟ خب پپسینوژن ها را اسید به پپسین تبدیل می کند و گاسترین 

محرک ترشح اسید است. فاکتور داخلی در این امر تا اطالع ثانوی فاقد نقش است!
4 عبارت »الف«: در مورد غدد درون ریزی که از بافت پوششی ترشحی تشکیل شده اند باید گفت که هورمون ها را وارد خون می کنند نه مجرا !عبارت  18***

»ب«: در نورون های حرکتی این گونه است اما در نورون های حسی پیام عصبی از دندریت به سمت جسم یاخته ای هدایت می شود. عبارت »ج«: بیش تر 
یاخته های مخطط قلبی یک هسته و برخی دو هسته دارند. عبارت »د«: سکرتین فقط بر بخش برون ریز لوزالمعده اثر می گذارد.

4 گزینهٔ  »1«: از یاخته های اصلی پپسین ترشح نمی شود. گزینٔه »2«: صفرا آنزیم ندارد. گزینٔه »3«: پروتئازهای لوزالمعده ابتدا، فعال نیستند. 19**
2 هنگام استفراغ، جهت حرکات کرمی، وارونه می شود و محتویات لولٔه گوارش از معده و حتی بخش ابتدایی رودٔه باریک با سرعت رو به دهان حرکت  20***

می کند. دیوارٔه معده، چین خوردگی هایی دارد که با پر شدن معده باز می شوند )دیواره معده کشیده می شود(. با خروج محتویات معده چین خوردگی ها 
افزایش می یابد. با خروج محتویات معده، کشیدگی دیوارٔه آن کاهش می یابد. با خروج محتویات معده، حجم کیموس معده کاهش می یابد! )در ضمن 
انقباض  بر معده کمک می کند و متوقف نمی شود( برای خروج محتویات معده  افزایش فشار  به  انقباض عضالت ماهیچه ای شکم  در هنگام استفراغ 

ماهیچه های بخش انتهایی مری کاهش می یابد و این بنداره شل می شود.

پاسخ آزمون جامع )2( �

3 در انتشار تسهیل شده پروتئین های انتقال دهنده ATP مصرف نمی کنند. 1**
1 گوارش در بی مهرگانی مانند مرجان ها )از جمله هیدر( در کیسه منشعبی به نام حفرٔه گوارشی انجام می شود. این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج  2*

مواد دارد )جریان مواد دو طرفه است(. یاخته هایی در این حفره آنزیم های گوارشی ترشح می کنند که فرایند گوارش برون یاخته ای را آغاز می کنند. یاخته های دیگر 
این حفره، مواد مغذی را با بیگانه خواری دریافت می کنند و گوارش را به صورت درون یاخته ای در کریچه های غذایی ادامه می دهند.
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درس نامه فصل چهارم
گردش مواد در بدن �

مقدمه

دومین عمل موفقیت آمیز
پیوند قلب مصنوعی در ایران

مکان: بیمارستان قلب شهید رجایی
زمان: سال ۱۳۹۴

بر روی مردی ۵۹ ساله
۳ بار سکته کرده است

برون ده قلب به ۱۰٪ رسیده بود.

گفتار 1: قلب

بطن ها: دو حفرٔه پایینی قلب
بطن راست: خون توسط سرخرگ ششی از آن  خارج می شود.

بطن چپ: خون توسط سرخرگ آئورت از آن  خارج می شود.

دهلیزها: دو حفرٔه باالیی قلب
دهلیز چپ

دهلیز راست
خون را از بزرگ سیاهرگ های زیرین،

زبرین، کرونری و چهار سیاهرگ ششی می گیرند.

بزرگ سیاهرگ ِزَبرین آئورت
سیاهرگ ششیسرخرگ ششی

دهلیز راست
دهلیز چپ

بطن راستبطن چپ
بزرگ سیاهرگ زیرین

منافذ سیاهرگ های اکلیلی
بافت پیوندی متراکم

سیاهرگ:رگهاییکهخونرابهقلبنزدیکمیکنند.
سرخرگ:رگهاییکهخونراازقلبدورمیکنند.

سرخرگششی←خونتیرهراازقلببهششهامیبرد. 

سیاهرگششی←خونروشنرابهقلبواردمیکنند. 

درانسانگردشخونازنوعبستهومضاعفاست.خونتیرهبهوسیلٔه3عددسیاهرگ)بزرگسیاهرگزیرین،بزرگسیاهرگزبرینوسیاهرگکرونر(بهدهلیزراست

واردمیشود،اینخونتیرهازطریقدریچٔهسهلختی)دهلیزیـبطنی(کهبیندهلیزوبطنراستقرارداردازدهلیزراستواردبطنراستمیشود.باانقباضبطن

راست،دریچٔهسهلختیبستهمیشودتاجلویبرگشتخونبهدهلیزراسترابگیرد.حالنوبتبازشدندریچٔهسرخرگی)یعنیسرخرگششی(استکهبابازشدن

آنخونتیرهازبطنراستواردسرخرگششیمیشود.سرخرگششیپسازخروجازبطنراستدرهمانابتدابهدوشاخهمنشعبمیشودکهاین2شاخهخونرا

بهششچپوراستمنتقلمیکنندتاتبادلگازهادرکیسههایحبابکیانجامگیرد.یعنیکربندیاکسیدراازدستدادهواکسیژنرابهدستمیآورد.سپساین

خونروشنبهوسیلٔه4عددسیاهرگششیبهدهلیزچپهدایتمیشود.اینخونروشنازطریقدریچٔهدولختی)میترال(بهبطنچپواردمیشودوباانقباض

بطنچپدریچٔهمیترالبرایجلوگیریازبازگشتخونبهدهلیزچپبستهمیشودودرعینحالدریچٔهسینیآئورتیبازمیشودتاخونروشنازطریقایندریچه

واردسرخرگآئورتشود.

عمومى: از بطن چپ با سرخرگ آئورت شروع می شود و به دهلیز راست با بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین منتهی می شود.گردش خون

: از بطن راست و با سرخرگ ششی شروع می شود و به دهلیز چپ با سیاهرگ های ششی منتهی می شود. ش��

بــهدلیــلتفکیــکشــدنبطنهــایراســتوچــپقلــب،خونهــایتیــرهوروشــندرقلــببــایکدیگــرترکیــب)مخلــوط(نمیشــود،بنابرایــنهمــوارهســمت 
راســتقلــب)دهلیــزراســتوبطــنراســت(دارایخــونتیــرهوســمتچــپقلــب)دهلیــزچــپوبطــنچــپ(دارایخــونروشــناســت.



م اشچسدصش همشن س د:شندم شد دمشم شدرگ

127

گردش خون عمومی و ششی �
گردش خون ششی

بطن راست          دریچٔه سینی سرخرگ ششی          سرخرگ ششی                       سیاهرگ های ششی          دهلیز چپ

خون تیره

تبادل گازها و
تبدیل به خون روشن

خون روشن

گردش خون عمومی

بطن چپ          دریچه سرخرگی (سینی آئورتی)          سرخرگ آئورت          کل بافت ها          

بزرگ سیاهرگ زبرین و زیرین          دهلیز راست
خون تیره

خون روشن

تأمین اکسیژن و مواد مغذی قلب �

سرخرگ و
سیاهرگ اکلیلی

سیاهرگ زیرین

سیاهرگ زیرین
سرخرگ آئورت

بافت چربی

نیازهای تنفسی و
غذایی قلب

توسط خون عبوری از درون حفره های قلب تأمین و برطرف نمی شود.
سرخرگ اکلیلی که از آئورت انشعاب گرفته است، این نیازها را برطرف می کند.

سرخرگ های اکلیلی ماهیچٔه قلب را تغذیه می کنند.

پس از رفع نیاز قلب نهایتًا سیاهرگ اکلیلی خون تیره را به دهلیز راست می ریزد.

بر اثر لختهبسته شدن این سرخرگ ها
بر اثر سخت شدن دیوارٔه سرخرگ ها (تصلب شرایین)

ممکن است باعث سکتٔه قلبی شود.

سکتٔه قلبی: به بخشی از ماهیچٔه قلب اکسیژن و غذا نمی رسد و یاخته های آن می میرند.

دریچه های قلب �

دریچه ها

در بعضی از بخش های دستگاه گردش خون باعث یک طرفه شدن جریان خون در آن قسمت می شوند.
در ساختار آنان ماهیچه به کار نرفته است.

از چین خوردن بافت پوششی به وجود می آید.
وجود بافت پیوندی متراکم به استحکام آن ها کمک می کند. 

ساختار خاص آناندلیل باز و بسته شدن
تفاوت فشار در دو طرف

انواع دريچه های قلب

بین دهلیزها و بطن ها

بین بطن ها و سرخرگ ها

بین بطن راست و دهلیز راست

بین بطن چپ و دهلیز چپ
میترال (دولختی)

دارای ۲ قطعٔه آویخته

بین سرخرگ ششی و بطن راست (سینی سرخرگ ششی)
بین سرخرگ آئورت و بطن چپ (سینی سرخرگ آئورت)

دارای سه قطعٔه آویخته
۳ لختی

گردش عمومی

گردش ششی
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دریچههایبیندهلیزهاوبطنهاهنگامانقباضبطنهاازبازگشتخونبهدهلیزهاجلوگیریمیکنند. 

دریچههایبینبطنهاوسرخرگهاهنگاماستراحتبطنهاازبازگشتخونبهبطنهاجلوگیریمیکنند. 

ازتفاوتهایدریچههایدولختیوسهلختیمیتوانبهاینموارداشارهکرد:دریچٔهدولختیمقطعیبیضیشکلداردامامقطعدریچهسهلختیتقریبًا 

دایرهایشکلاست.دریچههایدهلیزیـبطنیتنهادرهنگامانقباضبطنهابستهمیشوند.دربیندریچههایقلبتنهادریچههایدهلیزیـبطنیبادهلیزها

مرتبطاندامادردریچههایسینیفقطبابطنهادرارتباطهستند.

جهتبازشدندریچههایدهلیزیـبطنیبهسمتبطنهااماجهتبستهشدنآنهابهسمتدهلیزهااست. 

درهنگامبستهشدندریچههابیشترینمیزانکششبهطنابهایارتجاعیمتصلبهدریچههایدهلیزیـبطنیواردمیشود.)بافتپیوندیمتراکم( 

کوچکتریندریچه←سرخرگششی)سینی( 

بزرگتریندریچه←سهلختی)دهلیزیـبطنی( 

دریچههایسینیهموارهبهسمتدرونسرخرگهابازمیشوند. 

دریچههایسینینیزازسهقطعهتشکیلشدهاندامابرخالفدریچههایدهلیزیـبطنیقطعاتآنهاآویختهنیست. 

صداهای قلب �

صداهایقلبناشیازبستهشدندریچههایقلبهستند.وازلحاظپزشکینوعصداونظمآنهابسیارمعنیداراست. 

شنیده شدن صدای قلب از دو راه امکان پذیر است
چسباندن گوش به سمت چپ قفسٔه سینٔه شخص

قرار دادن گوشی پزشکی روی قفسٔه سینه 

متخصصانباگوشدادندقیقبهصداهایقلبازسالمبودنیابیماریاحتمالیقلبآگاهمیشوند.

به موجب صداهای غیرعادی در برخی بیماران
اختالل در ساختار دریچه ها

بزرگ شدن قلب
نقایص مادرزادی مثل کامل نشدن دیوارٔه بین حفره های قلب

صداهای قلب در حالت طبیعی

صدای دومصدای اول

نامدیگرآنپووماست. 

قوی،گنگوطوالنیتراست. 

بستهشدندریچههایدولختیوسهلختی 

هنگامشروعانقباضبطنهاشنیدهمیشود. 

نامدیگرآنتاکاست. 

ضعیف،کوتاهتروواضحتراست. 

بستهشدندریچههایسینیدرابتدایسرخرگها)ششیوآئورت( 

هنگامشروعاستراحتبطنهاشنیدهمیشود. 

فعالیت
تشریح قلب گوسفند

مراحل تشخیص سمت راست و چپ قلب گوسفند

از را وراستقلب بالمسکردندیوارهقلبگوسفندچونضخامتسمتچپقلببیشتراستمیتوانسمتچپ اینکه اواًل
یکدیگرمتمایزکرد.درگوسفندهمانندانسانبهدلیلاینکهبطنچپبایدخونروشنراازطریقآئورتبهسراسربدنمنتقلکند،
ضخامتدیوارٔهبطنچپازضخامتدیوارٔهبطنراستکهخونتیرهرابهششهاارسالمیکند،بیشترمیباشد.اگرقلبگوسفندرا
طوریدردستخودنگهداریمکهسطحشکمی،جلووسطحپشتی،روبهماباشددراینحالتدستچپمامعادلسمتچپقلب
ودستراستمعادلسمتراستقلبمیباشد.ضخامتدیوارٔهسیاهرگهاازدیوارهسرخرگهاکمترمیباشد.دلیلاینکهدیوارٔه
سرخرگهاضخامتبیشترینسبتبهدیوارٔهسرخرگهادارند؛ایناستکهحالتارتجاعیبیشتریدارند.اگرباانگشتانسرخرگ
رافشاردهیمبهحالتاولبازمیگردد.بافتماهیچهایدیوارٔهسرخرگهاازدیوارهسیاهرگهابیشتراست.اینحالتسببمیشود
کهدهانٔهسیاهرگهادرنبودخونبستهباشددرحالیکهبهعلتاینکهدیوارٔهسرخرگهانسبتبهسیاهرگهامحکمتراست،دهانٔه

سرخرگهاحتیدرنبودخونهمبازمیماند.
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باواردکردنسوند)گمانه(بهداخلسرخرگهاوادامهدادنآنمیتوانتشخیصدادکهسرخرگبهکدامحفرٔهقلبواردمیشوددرواقعتوجهکنید
رگیکهبهبطنچپواردمیشودآئورتاستوسرخرگهایششیازبطنراستمنشامیگیرند.اگرسوند)گمانه(رابهداخلسیاهرگهاواردکنیم
واینکارراادامهدهیمنیزباتوجهبهاینکهبهدهلیزچپچهارعددسیاهرگوسیاهرگهایاکلیلیوزیرینوزبرینبهدهلیزراستراهدارندمیتوان

فهمیدکههررگبهکدامحفرٔهقلبواردمیشود.

رگهایکرونر)اکلیلی(رادرسطحپشتیقلبمیتوانبهحالتعمودیدیددرحالیکهرگهایکرونردرسطحشکمیبهصورتموربدیدهمیشود.

مشترکات قلب گوسفند و انسان:
1دیوارٔهبطنچپضخیمترینبخشاست.
2سرخرگکرونرازآئورتمنشأمیگیرد.

3سرخرگهادیوارٔهقطورترینسبتبهسیاهرگهادارند.
4بزرگسیاهرگهایزیرینوزبرینوسیاهرگاکلیلیبادهلیزراستدرارتباطاندوخونتیرهدارند.

5چهارسیاهرگششیباخونروشنبهدهلیزچپواردمیشوند.

ساختار بافتی قلب �

قلب

اندامی ماهیچه ای همراه با کیسه ای محافظت کننده

ویژگی کیسه محافظت کننده قلب

دو الیه دارد

در هر دو الیه بافت پوششی سنگ فرشی و
بافت پیوندی وجود دارد.

ممکن است در هر دو الیه بافت چربی جمع شود.

پیراشامه (پریکارد)
برون شامه (اپی کارد)

پیراشامه

پیوند رشته ای
پوششی

فضای آبشامه ای
برون شامه

درون شامه

رگ های کرونر

ماهیچه قلب

بهجدولزیرتوجهکنید.

پری کارد )پیراشامه(مورد مقایسه

د.
کن

می 
ک 

کم
یز 

ب ن
 قل

ان
 رو

ت
حرک

به 
ت 

فظ
حا

ن م
ضم

ت و 
اس

ده 
 ش

 پر
ای

مه 
شا

ع آب
مای

 با 
که

ی 
ضای

ف

اپی کارد )برون شامه(
میوکارد

)ماهیچه قلب(

آندوکارد
)درون شامه(

داخلیترینمیانیبیرونیبیرونیترینمحل الیه

نازکترینقطورترینــقطر و ضخامت

جنس بافت

پوششیسنگفرشیساده

+

پیوندرشتهای

پوششیسنگفرشیساده

+

پیوندیرشتهای

+

چربی

ماهیچهای

+

پیوندی

+

اسکلتفیبری

+

بافتگرهی

پوششیسنگفرشی

ساده

داردنداردنداردنداردارتباط مستقیم با خون

نداردداردداردداردوجود شبکه مویرگی

بیشترینقسمتقلبالیهخارجیکیسهاطرافقلبالیهخارجیکیسهاطرافقلبویژگی

تشکیلدهندهدریچهها

وپوشانندٔهسطحدرونی

میوکارد

توضیحات
دارایپروتئینفراواناستوبابافت

پیوندیمحافظتشدهاست

درالیهپیوندیآنرگهادیده

میشوندوبهمیوکاردچسبیدهاست.

بافتپیوندیمتراکمبهناماسکلت

فیبریدرجهاتمختلفداردکهاسکلت

فیبریآنکالژنفراواندارد.

ــــ

انواعیاختهکهدرآنمیتوان

یافتووجودیاعدموجود

غشایپایه

سلولپوششی،غشاءپایهوجنس

خودالیهازیاختههایپیوندیاست
ــــ

سلولهایعضالنیصاف،یاختٔه

پوششی،یاختٔهپیوندی،غشاپایههم

دارد.

جنسخودالیهیاخته

پوششیمیباشدوغشا

پایههمدارد.
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ساختار ماهیچه ای قلب �

ماهیچهٔ  قلبی

ترکیبی از ویژگی های ماهیچهٔ  اسکلتی و صاف دارد.
همانند ماهیچٔه اسکلتی دارای ظاهری مخطط است.

همانند ماهیچٔه صاف غیرارادی منقبض می شود.
یاخته های آن بیش تر یک هسته و بعضًا دو هسته ای اند.

ارتباط یاخته ها توسط صفحات بینابینی (در هم رفته)

نوعی ارتباط بین یاخته ای که باعث می شود پیام های انقباض و استراحت به سرعت منتشر شود.
قلب هنگام انقباض و یا استراحت مانند یک توده عمل می کند.

هستهصفحه بینابینی

ارتباطبینیاختهایدراینصفحاتسببمیشودپیامانقباضواستراحتبهسرعتبینیاختههایماهیچٔهقلبپخششودوقلبدرانقباضواستراحتمانند

تودٔهیاختهاییکپارچهعملکند.درمحلاتصالماهیچٔهدهلیزهابهماهیچٔهبطنهایکبافتپیوندیعایقدیدهمیشودبهطوریکهانتشارتحریکازدهلیزبه

سمتبطنهاتنهاازطریقبافتگرهیصورتمیگیردکهدرواقعبهاینبافتگرهیشبکههادیمیگویند.نامبافتهادیبهایندلیلانتخابشدهاستکهنقش

هدایتکنندهراایفامیکندوتحریککنندٔهمیوکاردقلباست.

شبکهٔ هادی قلب �

گره سینوسی
دهلیزی

مسیر
بین گره ای

گره دهلیزی بطنی

دسته تارهای
بطنی

دسته تارهای
دهلیزی

حدود ۱ درصد از
یاخته های

ماهیچه ای قلب

ویژگی هایی دارند که آن ها را برای تحریک طبیعی قلب اختصاصی کرده است.
به صورت شبکه ای از رشته ها و گره ها در بین یاخته های ماهیچه ای قلب گسترده است.

به مجموع شبکه ای از رشته ها + گره ها          شبکه هادی گویند.

شبكٔه هادی

یاخته های آن با دیگر یاخته های ماهیچٔه قلبی ارتباط دارند.
شروع کنندٔه ضربان است.

جریان الکتریکی را در سراسر قلب به سرعت گسترش می دهد.
باعث هدایت سریع جریان الکتریکی می شود.شامل ۲ گره + دسته هایی از تارهای تخصص یافته

گرٔه اول (سینوسی ـ دهلیزی)

گرٔه دوم (دهلیزی ـ بطنی)

دیوارٔه  پشتی دهلیز راست
زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین (باالیی)

بزرگ تر و شروع کنندٔه تکانه های قلبی

دیوارٔه پشتی دهلیز راست
بالفاصله در عقب دریچٔه سه لختی

کالف ها (الیاف) یا رشته های بطنی

شامل دسته ای از تارهای ماهیچه ای خاص
در دیوارٔه بین دو بطن وجود دارند.

از دیوارٔه بین دو بطن عبور می کنند.
دو شاخه شده به سمت پایین و نوک قلب می رود.

دور تا دور بطن ها تا الیٔه عایق بین بطن ها و دهلیزها پیش می رود.
به درون دیوارٔه بطن ها گسترش می یابد.

ارتباطبینگرهاولودومازطریقمسیربینگرهیانجاممیشودکهاینمسیرهادستهایازتارهایماهیچهایخاصهستند)مسیرهایبینگرهی(وبایکدیگر

ارتباطیاختهایتنگاتنگیدارندوجریانالکتریکیایجادشدهرابهگرهدومانتقالمیدهند.
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بانکـ تست آموزشی
فصل 4: گردش مواد در بدن �

گفتار 1 �

کدام جمالت نادرست هستند؟11
الف( اولین عمل موفقیت آمیز قلب مصنوعی در ایران روی مردی انجام شد که برون ده قلبی او به 10 درصد رسیده بود.

ب( آنژیوگرافی روشی متداول برای تعیین سالمت یا گرفتگی رگ های کرونر قلب است.
ج( از قوس آئورت سه سرخرگ به منظور خون رسانی به سر و گردن منشعب می شود.

د( در انسان ضخامت دیوارٔه بطنی که سرخرگ ششی از آن خارج شده بیش از بطن دیگر قلب است.
4( »ب« و »ج« 3( »الف« و »د«  2( »ج« و »د«  1( »الف« و »ب« 

می توان گفت ........... نیست211
2( دریچٔه دو لختی در مسیر خون روشن 1( ضخامت دیوارٔه بطن چپ از بطن راست، بیش تر 

4( تعداد رگ های ورودی به دهلیز راست از دهلیز چپ، بیش تر 3( دریچٔه میترال یا سه لختی در مسیر خون روشن 

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟31
»به طور معمول در انسان، ........... مستقیمًا خون ...........«

2( چهار سیاهرگـ  روشن را به یکی از حفرات قلب وارد می کنند. 1( سه سیاهرگـ  تیره را به یکی از حفرات قلب وارد می کنند. 
4( یک سرخرگـ  روشن را از یک حفرٔه قلب خارج می کند. 3( دو سرخرگـ  تیره را از دو حفرٔه قلب خارج می کنند. 

در گردش خون ........... شده و گردش خون ........... می شود.41
2( ششی، خون روشن از قلب خارجـ  عمومی، از بطن راست آغاز 1( عمومی، خون روشن وارد قلبـ  ششی، به دهلیز چپ ختم 

4( عمومی، خون تیره از قلب خارجـ  ششی از بطن چپ آغاز 3( ششی، خون روشن وارد قلبـ  عمومی به دهلیز راست ختم 

نمی توان گفت در انسان ................... .51
1( حجم بطن راست بیش تر از بطن چپ است.

2( آئورت به سمت راست بدن چرخش کرده است.
3( تعداد رگ هایی که خون را به دهلیز چپ وارد می کنند بیش تر از دهلیز راست است.

4( خون تیره از راه سه منفذ وارد دهلیز راست قلب می شود.

»می توان گفت........... بیش تر از ........... نیست1«61 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی کند؟  
الف( اکسیژن، در خون خارج شده از بطن چپـ  خون وارد شده به دهلیز راست

ب( کربن دی اکسید، در خون وارد شده به بطن راستـ  خون خارج شده از دهلیز چپ
ج( اکسیژن، در خون خارج شده از دهلیز چپـ  خون وارد شده به بطن راست

د( کربن دی اکسید، در خون وارد شده به دهلیز راستـ  خون خارج شده از بطن چپ
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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»تعداد رگ هایی که خون ........... را ............ می کنند ........... تا است.«71 کدام گزینه برای تکمیل عبارت روبه رو به درستی مناسب نیست؟ 
2( روشنـ  وارد دهلیز چپـ  چهار 1( تیرهـ  وارد دهلیز راستـ  دو   

4( روشنـ  از بطن چپ خارجـ  چهار 3( تیرهـ  از بطن راست خارجـ  دو  

می توان گفت ...........81
1( خون وارد شده به بطن راست، مواد مغذی و اکسیژن زیادی دارد اما نیازهای قلب را برطرف نمی کند.

2( رگ های اکلیلی، پس از رفع نیاز یاخته های قلبی به صورت سیاهرگ به دهلیز چپ متصل می شوند.
3( سخت شدن دیوارٔه رگ های اکلیلی می تواند باعث مرگ یاخته های کوچک دو هسته ای شود.

4( انشعاباتی از سرخرگ خارج شده از سمت راست قلب، یاخته های ماهیچه ای قلب را تغذیه می کنند.

چند جمله دربارٔه دستگاه گردش خون انسان درست است؟91
الف( خونی که از بطن راست خارج می شود همانند خون ورودی به دهلیز چپ تیره است.

ب( ضخامت دیوارٔه بین بطن ها در قسمت قاعده ای بیش تر از بخش رأسی آن است.
ج( هنگام استراحت بطن راست دریچٔه سه لختی برخالف دریچٔه سینی سرخرگ ششی، باز است.

د( سرخرگ ششی پس از خروج از بطن راست، دو شاخه می شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟101
»هر دریچه ای که در تولید صدای ........... قلب نقش دارد می تواند از ........... جلوگیری کند.«

ب( کوتاهـ  خروج خون تیرٔه بطن الف( گنگـ  بازگشت خون روشن به دهلیز  
د( واضحـ  بازگشت خون روشن به بطن ج( قویـ  خروج خون تیرٔه دهلیز   
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................... جمله از جمالت زیر نادرست اند که عبارتند از ...................111
الف( خونی که از درون بطن چپ عبور می کند می تواند نیازهای تنفسی و غذایی ماهیچٔه قلب را مستقیمًا برطرف کند.

ب( تصلب شرایین باعث بروز سکتٔه قلبی می شود چون به بخشی از میوکارد اکسیژن نمی رسد و یاخته ها می میرند.
ج( سرخرگ اکلیلی از آئورت انشعاب گرفته و سیاهرگ اکلیلی به بزرگ سیاهرگ باالیی می پیوندد.

د( بسته شدن سرخرگ های کرونری توسط لختٔه خون می تواند باعث سکته قلبی شود.
4( 3ـ  »الف«، »ب« و »ج« 3( 2ـ  »الف« و »ج«  2( 3ـ  »ب«، »ج« و »د«  1( 2ـ  »ب«و »د« 

هر دریچٔه قلب که از بازگشت خون روشن به بخش قبلی جلوگیری می کند، ...........121
2( قادر است از خروج خون دهلیز جلوگیری کند. 1( در تولید صدایی کوتاه و واضح نقش دارد. 

4( در بخش مرکزی خود دارای بافت پیوندی است. 3( با انقباض بطن ها، بسته می شود. 

در یک فرد سالم با عملکرد طبیعی قلب، در ................... بطنی، .................131
1( طول دیاستولـ  دریچه های سینی باز هستند.

2( طول سیستولـ  مقداری خون در دهلیزها جمع می شود.
3( ابتدای دیاستولـ  دریچه های دهلیزیـ  بطنی بسته می شوند.

4( ابتدای سیستولـ  فشار خون دهلیزها و بطن ها به طور ناگهانی افزایش می یابد.

»در انسان ...........«141 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی کند؟ 
الف( پس از تولید صدای واضح و قوی قلب، بطن ها به مدت 0/3 ثانیه منقبض می شوند.

ب( پس از تولید صدای گنگ و کوتاه قلب، حفرات قلب وارد مرحلٔه استراحت عمومی می شوند.
ج( دریچه هایی که در تولید صدای دوم قلب نقش دارند، از بازگشت خون روشن به بطن ها جلوگیری می کنند.

د( دریچه هایی که در تولید صدای اول قلب نقش دارند، از بازگشت خون تیره به دهلیزها جلوگیری می کنند.
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لشزوم  تس  شدناب  لص فد دا:م شدر: :4 لصف

دربارٔه ضخیم ترین الیٔه دیوارٔه قلب نمی توان گفت ...................151

1( در هر یاختٔه آن یک یا دو هسته وجود دارد.
2( بین یاخته های آن اسکلتی با رشته های کالژن ضخیم قرار گرفته است.

3( رشته های عصبی در بین یاخته های این الیه پخش شده اند.
4( یاخته های خارجی آن به اپی کارد متصل اند.

با توجه به شکل روبه رو می توان گفت ........... از بازگشت خون ........... به بخش قبلی جلوگیری می کند.161

b )2 برخالف cـ  تیره a )1 همانند dـ  روشن   
c )4 برخالف aـ  تیره d )3 همانند bـ  روشن  

در زمانی که با گوشی پزشکی صدای دوم قلب انسانی سالم شنیده می شود، بالفاصله ...........171

2( مقدار خون بطن ها افزایش می یابد. 1( دریچه های سینی بسته می شوند. 

4( دهلیزها شروع به انقباض می کنند. 3( دریچه های دهلیزیـ  بطنی بسته می شوند. 

می توان گفت ........... باعث ........... می شود.181

1( بافتی با فضای بین یاخته ای اندکـ  استحکام دریچه های قلب
2( تفاوت فشار خون تیره در دو طرف دریچٔه میترالـ  باز یا بسته شدن آن

3( ساختار خاص دریچه های ماهیچه ای قلبـ  باز یا بسته شدن آن ها
4( بسیاری از یاخته های ماهیچه ای قلب، به یاخته های بافتی چسبیده اند کهـ  استحکام دریچه های قلب

دربارٔه اسکلت فیبری قلب انسان کدام جمالت نادرست اند؟191

الف( رشته های کالژن ضخیمی دارد که همگی در یک جهت آرایش یافته اند.

ب( به دریچه های دهلیزیـ  بطنی استحکام می بخشد.

ج( مادٔه زمینه ای زیاد و انعطاف پذیری کم تری نسبت به بافت پیوندی سست دارد.

د( بخشی از ضخیم ترین الیٔه دیوارٔه قلب است و بسیاری از یاخته های ماهیچه ای به آن متصل اند.

4( »ب« و »ج« 3( »الف« و »د«   2( »ب« و »د«  1( »الف« و »ج« 

»........... ممکن است ...........«201 کدام گزینه عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی کند؟ 

1( در نقایص مادرزادی مثل کامل نشدن دیوارٔه میانی حفره های قلبـ  صداهای غیرعادی شنیده شود.
2( افزایش فاصلٔه منحنی های الکتروکاردیوگرامـ  نشانٔه اشکال در بافت هادی قلب باشد.

3( در برخی بیماری ها مثل بزرگ شدن قلبـ  صداهای غیرعادی شنیده شود.
4( کاهش ارتفاع موج QRSـ  نشانٔه فشار خون مزمن باشد.

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟211

»به طور معمول ........... نمی تواند منجر به ........... ارتفاع موج QRS شود.«

ب( فشار خون مزمنـ  افزایش  الف( اختالل در ساختار دریچه های قلبـ  افزایش 

د( اشکال در خونرسانی رگ های اکلیلیـ  کاهش  ج( تصلب شرایینـ  کاهش  
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سلول های الیه ای از قلب انسان که سطح خارجی دریچه های قلب را پوشانده اند همٔه ویژگی ها را دارند به جز:221
1( ممکن است با خون تیره یا روشن در تماس باشند.

2( فضای بین یاخته ای اندک دارند و روی غشای پایه مستقر هستند.
3( دارای تعداد زیادی کلسترول در بین مولکول های فسفولیپیدی غشای یاخته ای خود هستند.

4( صفحات در هم رفته ای آن ها را به هم متصل نگه داشته است.

صدای ........... قلب در ........... شنیده می شود.231
2( قویـ  پایان استراحت بطن ها 1( کوتاهـ  ابتدای انقباض بطن ها  

4( طوالنیـ  ابتدای انقباض دهلیزها 3( واضحـ  پایان استراحت دهلیزها  

دربارٔه شبکٔه هادی قلب انسان ................... عبارت ................... نادرست اند2411
الف( گره سینوسیـ  دهلیزی در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زیرین قرار گرفته است.

ب( دسته ای از تارهای عصبی خاص بین گره های اول و دوم ارتباط تنگاتنگی ایجاد کرده اند.
ج( گره دهلیزیـ  بطنی پایین تر از گره پیشاهنگ و در جلوی دریچٔه سه لختی قرار دارد.

د( دو دسته تار بطنی در دیوارٔه بین بطن ها جریان الکتریکی را به سمت نوک قلب منتشر می کنند.
4( 3ـ  »الف«، »ب« و »ج« 3( 2ـ  »ب« و »ج«  2( 3ـ  »الف«، »ج« و »د«  1( 2ـ  »ب« و »د« 

بالفاصله پس از شنیدن صدای ........... قلب، ...........251
2( گنگـ  خروج خون از بطن ها به پایان می رسد. 1( واضحـ  دریچه های سینی باز می شوند. 

4( طوالنیـ  ثبت موج QRS به پایان می رسد. 3( کوتاهـ  دریچه های سینی بسته می شوند. 

جملٔه ................... جملٔه ................... درباره قلب انسان ................... است.261
الف( انقباض بطن ها از قسمت پایین آن ها شروع می شود و به سمت باال ادامه می یابد.

ب( فرستادن پیام از گره دهلیزیـ  بطنی به درون بطن، با فاصلٔه زمانی انجام شود.
ج( بافت پیوندی عایق در شبکٔه هادی قلب مانع از گسترش جریان های الکتریکی از دهلیزها به بطن ها می شود.

د( جریان های الکتریکی توسط سه دسته از تارهای ماهیچه ای صاف، از گره ضربان ساز قلب خارج می شوند.
2( »ب« همانندـ  »د«ـ  درست 1( »الف« برخالفـ  »ج«ـ  نادرست  

4( »ج« همانندـ  »د«ـ  نادرست 3( »الف« برخالفـ  »ب«ـ  درست  

در یک انسان سالم، ........... همانند آئورت دارای حداقل فشارخون معمول خواهد بود.271
2( در مرحلٔه انبساط عمومی قلب، دهلیز چپ 1( 0/3 ثانیه پس از ثبت موج P ، بطن چپ 

4( در مرحله انقباض دهلیزی، بطن چپ 3( 0/55 ثانیه پس از شنیدن صدای کوتاه قلب، دهلیز چپ 

کدام عبارت درست است؟281
1( در طول عمر انسان یاخته های قلبی برخالف یاخته های ماهیچه های اسکلتی، استراحت ندارند.

2( چرخٔه ضربان قلب انسان، با طوالنی ترین مرحله آغاز و به کوتاه ترین مرحله ختم می شود.
3( در مرحلٔه استراحت عمومی قلب، بطن ها خون گیری می کنند و به طور کامل پر می شوند.

4( در بخشی از زمان استراحت دهلیزها، دریچه های دهلیزیـ  بطنی بسته و در بخش دیگر باز هستند.

»نمی توان گفت که در یک انسان سالم ........... حداقل فشار خون معمول را خواهد داشت.«291 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می نماید؟ 
ب( در حین آغاز ثبت موج T الکتروکاردیوگرام، آئورت الف( پس از شنیدن صدای واضح قلب، بطن چپ 

د( در حین ثبت موج Q الکتروکاردیوگرام، آئورت ج( در ابتدای انقباض بطن ها، دهلیزچپ 
و( پس از ورود خون به بطن ها تا ابتدای انقباض دهلیزها، بطن چپ هـ( پس از ثبت موج S تا بسته شدن دریچه های سینی، دهلیز چپ 
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پاسخ نامه بانکـ تست آموزشی
فصل 4: گردش مواد در بدن �

پاسخ گفتار 1 �

3 عبارت »الف«: دومین عمل موفقیت آمیز ... عبارت »د«: سرخرگ ششی از بطن راست خارج می شود و ضخامت دیوارٔه آن کم تر از بطن چپ است. 1**
4 گزینٔه »1«: ضخامت دیوارٔه بطن چپ از بطن راست بیش تر است. گزینٔه »2«: دریچٔه میترال یا دو لختی بین دهلیز و بطن چپ و در مسیر خون  2**

روشن قرار دارد. گزینٔه »3«: به ادبیات این گزینه دقت کنید! این نوع ضدحال های نگارشی )هرچند ساده( را در کنکور زیارت خواهید کرد!!! دریچٔه 
میترال نام باکالس تره دریچه دو لختی است )نه سه لختی!(. گزینٔه »4«: چهار سیاهرگ ششی خون روشن خود را به دهلیز چپ وارد می کنند و خون تیرٔه 

دو سیاهرگ بزرگ و سیاهرگ کرونر نیز وارد دهلیز راست می شود.
3 گزینٔه »1«: بزرگ سیاهر گ های زیرین و زبرین و سیاهرگ کرونری، خون تیره را وارد دهلیز راست می کنند. گزینٔه »2«: چهار سیاهرگ ششی،  3*

خون روشن را وارد دهلیز چپ می کنند. گزینٔه »3«: خون تیره توسط یک سرخرگ از بطن راست خارج می شود. گزینٔه »4«: سرخرگ آئورت، خون روشن 
را از بطن چپ دریافت می کند.

3 گردش خون عمومی از بطن چپ آغاز و به دهلیز راست ختم می شود. بطن چپ خون روشن را به سراسر بدن ارسال می کند و دو سیاهرگ بزرگ و  4**
سیاهرگ کرونر خون تیره را وارد دهلیز راست می کنند. گردش خون ششی از بطن راست آغاز و به دهلیز چپ ختم می شود. بطن راست خون تیره را به 

شش ها ارسال کرده و چهار سیاهرگ ششی خون روشن را وارد دهلیز چپ می کنند.
2 چرخش آئورت در انسان به سمت چپ بدن است، جالب است بدانید آئورت در پرندگان به سمت راست می چرخد. 5***
4 عبارت »الف« و »د« بطن چپ حاوی خون روشن )غنی از اکسیژن( و دهلیز راست حاوی خون تیره )غنی از کربن دی  اکسید( است. عبارت »ب«  6***

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

2 چهار سیاهرگ ششی خون روشن را وارد دهلیز چپ قلب می کنند. سه سیاهرگ )بزرگ زیرین، بزرگ زبرین و کرونری( خون تیره را وارد دهلیز  7**

راست قلب می کنند.
3 گزینٔه »1«: خون عبوری از قلب قادر به رفع نیازهای تنفسی و غذایی قلب نیست. اما خون وارد شده به بطن راست تیره است و در مقایسه با خون  8**

خارج شده از قلب اکسیژن کم تری دارد. گزینٔه »2«: سیاهرگ اکلیلی خون خود را وارد دهلیز راست خواهد کرد. گزینٔه »3«: یاخته های کوچک ماهیچٔه 
قلب یک یا دو هسته ای هستند. بسته شدن رگ های اکلیلی توسط لخته یا سخت شدن دیوارٔه آن ها ممکن است باعث سکته یا حملٔه قلبی شود؛ چون در 
این شرایط به بخشی از ماهیچه قلب، اکسیژن نمی رسد و یاخته های آن می میرند. گزینٔه »4«: ماهیچٔه قلب با رگ های ویژه ای به نام اکلیلی که از سرخرگ 

آئورت انشعاب گرفته اند، تغذیه می شود. سرخرگ آئورت خون روشن را از بطن چپ خارج می کند.
وارد  9*** از طریق چهار سیاهرگ ششی  روشن  دهلیز چپ خون  به  و  می شود  توسط سرخرگ ششی خارج  تیره  راست خون  بطن  از  »الف«  عبارت   3

می شود. عبارت »ب« درست است. به شکل 1 فصل توجه کنید. عبارت »ج« درست است. عبارت »د« درست است. به شکل توجه کنید.
4 عبارت های »الف« و »ج«: صدای اول )پووم( قوی،گنگ و طوالنی است و به بسته شدن دریچه های دو لختی و سه لختی هنگام شروع انقباض  10***

بطن ها مربوط است. دریچٔه دو لختی از بازگشت خون روشن به دهلیز چپ و دریچٔه سه لختی از بازگشت خون تیره به دهلیز راست جلوگیری می کند. به 
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همین ترتیب این دریچه ها می توانند از بازگشت خون روشن و تیره از دهلیز چپ و راست نیز جلوگیری کنند. عبارت های »ب« و »د«: صدای دوم )تاک( 
کوتاه تر و واضح تر و به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها مربوط است که با شروع استراحت بطن  همراه است. دریچٔه سینی ابتدای آئورت 
از بازگشت خون روشن به بطن چپ و دریچٔه سینی ابتدای سرخرگ ششی از بازگشت خون تیره به بطن راست جلوگیری می کنند. این دریچه ها می توانند 

به ترتیب از خروج خون روشن و تیره از بطن چپ و راست نیز جلوگیری نمایند.
4 عبارت »الف«: خون موجود در هیچ یک از حفره های قلب نمی تواند مستقیمًا نیاز تنفسی و غذایی قلب را تأمین کند. عبارت »ب«: تصلب شرایین  11***

ممکن است سکته قلبی ایجاد کند. عبارت »ج«: نادرست است چون سیاهرگ اکلیلی مستقیمًا توسط منفذی به دهلیز راست قلب باز می شود.
4 گزینٔه »1«: دریچٔه دولختی از بازگشت خون روشن به دهلیز چپ جلوگیری می کند اما نقشی در تولید صدای دوم قلب )کوتاه و واضح( ندارد.  12**

گزینه های »2« و »3«: دریچٔه سینی ابتدای آئورت از بازگشت خون روشن به بطن چپ جلوگیری می کند اما با توجه به محل قرارگیری آن قادر به جلوگیری 
از خروج خون دهلیزها نیست و با انقباض بطن ها نیز باز می شود. گزینٔه »4«: دریچه های قلبی از یک قسمت مرکزی از جنس بافت پیوندی رشته ای 

متراکم تشکیل شده که در دو طرف با درون شامه پوشیده شده اند.
2 با شروع دیاستول بطنی )استراحت عمومی(، دریچه های سینی بسته می شوندو تا شروع سیستول بطن ها نیز بسته خواهند ماند. گزینٔه »2«: دقت  13**

کنید که هیچ دریچه ای از قلب، ورود خون به دهلیزها را تحت کنترل ندارد و خون از طریق منافذ سیاهرگ های متصل به دهلیزها، وارد آن ها می شود. در حین 
سیستول بطنی، دهلیزها در حال استراحت هستند و خون دریافت می کنند. و چون دریچه های دهلیزیـ  بطنی نیز در این هنگام بسته هستند، خون در دهلیزها 
جمع خواهد شد. گزینٔه »3«: کاماًل برعکس؛ دریچه های دهلیزیـ  بطنی که در طی سیستول بطنی بسته بودند، با شروع دیاستول بطن ها، باز می شوند و خون 
وارد بطن ها می شود. گزینٔه »4«: در ابتدای سیستول بطن ها، دهلیزها در حال استراحت هستند و فشار خون در آن ها به طور ناگهانی افزایش نخواهد یافت. و 

دهلیزها با پایان یافتن انقباضشان، کم ترین فشار خون خود را تجربه خواهند کرد.
4 عبارت »الف«: می توان گفت شروع انقباض 0/3 ثانیه ای قلب )انقباض بطن ها( با شنیدن صدای اول قلب همراه است، اما دقت کنید که واضح  14***

بودن صدا مربوط به صدای دوم قلب است! پس صدای واضح و قوی از قلب شنیده نمی شود! عبارت »ب«: صدای دوم قلب با شروع استراحت عمومی 
قلب همراه است، اما دقت کنید که صدای دوم قلب کوتاه و واضح است! پس صدای گنگ و کوتاه از قلب شنیده نمی شود چرا که صدایی که گنگ است، 
طوالنی است! عبارت »ج«: بسته شدن دریچه های سینی باعث تولید صدای دوم قلب می شود، اما تنها یکی از این دریچه ها )دریچٔه ابتدای آئورت( از 
بازگشت خون روشن به بطن جلوگیری می کند. عبارت »د«: صدای اول قلب به بسته شدن دریچه های دو لختی و سه لختی مربوط است، اما تنها دریچٔه 

سه لختی از بازگشت خون تیره به دهلیز )راست( جلوگیری می کند.
1 ضخیم ترین الیٔه دیوارٔه قلب میوکارد است که بیش تر یاخته های آن ماهیچه ای هستند اما بین این یاخته ها، مقداری بافت پیوندی رشته ای متراکم  15**

به نام اسکلت فیبری قرار دارد. هر یاختٔه ماهیچه ای یک یا دو هسته دارد اما یاخته های پیوندی یک هسته ای هستند.
3 با توجه شکل: a = دریچٔه سه لختی، b = دریچٔه دو لختی، c = دریچٔه سینی ابتدای سرخرگ ششی و d = دریچٔه سینی ابتدای آئورت؛ که به  16*

ترتیب از بازگشت خون تیره، روشن، تیره و روشن به بخش قبلی جلوگیری می کنند.
قلب شنیده  17*** اول  و صدای  بسته می شوند  بطنی  ـ  دریچه های دهلیزی  انقباض می کنند.  به  بطن ها شروع  پایان می رسد.  به  انقباض دهلیزها   2

می شود. دریچه های سینی باز می شوند و خون از بطن ها خارج می شود. انقباض بطن ها به حداکثر خود می رسد و ثبت موج T، آغاز می شود. اندکی قبل 
از پایان ثبت این موج، انقباض بطن ها پایان می بابد. دریچه های سینی بسته می شوند و همزمان صدای دوم قلب به گوش می رسد. پس از آن دریچه های 

دهلیزی ـ بطنی باز می شوند و خون وارد بطن ها می شود. از این هنگام تا 0/4 ثانیٔه دیگر، دهلیزها در استرحت عمومی به سر می برند.
واژٔه  18** امیدوارم  می شود.  قلب  دریچه های  استحکام  باعث  است  متراکم  پیوندی  بافت  نوعی  که  فیبری  استخوانگان   :»4« و   »1« گزینه های   4

متراکم شما را دچار اشتباه نکرده باشد؛ چرا که می دانیم تعداد یاخته های بافت پیوندی متراکم اندک است و فضای بین یاخته ای زیادی دارد. طبق متن 
کتاب درسی، این بافت )استخوانگان فیبری( رشته های کالژن ضخیمی دارد که در جهات مختلف قرار گرفته و بسیاری از یاخته های ماهیچه ای به آن ها 
چسبیده اند. گزینه های »2« و »3«: ساختار خاص دریچه ها و تفاوت فشار در دو طرف آن ها، باعث باز یا بسته شدن دریچه ها می شود. اما می دانیم 
که دریچٔه  میترال بین دهلیز و بطن چپ و در مسیر خون روشنی که از شش ها بازگشته است، قرار دارد. و باز هم می دانیم که در ساختار دریچه ها، بافت 

ماهیچه ای به کار نرفته بلکه همان بافت پوششی است که چین خورده است و دریچه ها را ساخته است.
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1 عبارت »الف«: رشته های کالژن ضخیم در جهات مختلف قرار گرفته اند. )نادرست(. عبارت »ج«: اسکلت فیبری بافت پیوندی رشته ای متراکم  19***
است. در این بافت میزان رشته های کالژن از بافت پیوندی سست بیش تر، تعداد یاخته های آن کم تر و ماده زمینه این آن نیز اندک است اما مقاومت این 

بافت بیش تر است و انعطاف پذیری آن کم تر است.
4 گزینه های »1« و »3«: طبق متن کتاب درسی، در برخی بیماری ها به ویژه اختالل در ساختار دریچه ها، بزرگ شدن قلب یا نقایص مادرزادی مثل  20**

کامل نشدن دیواره حفره قلب، ممکن است صداهای غیر عادی شنیده شود. گزینٔه »2«: طبق متن کتاب درسی، افزایش یا کاهش فاصله منحنی ها ممکن 
است نشانٔه اشکال در بافت هادی قلب، اشکال در خون رسانی رگ های اکلیلی و یا آسیب به بافت قلب در اثر حملٔه قلبی باشد. گزینٔه »4«: طبق متن کتاب 

درسی، افزایش ارتفاع موج QRS ممکن است نشانٔه بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن یا تنگی دریچه ها باشد.
4 عبارت های »الف« و »ب«: بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن و یا تنگی دریچه ها )به دلیل اختالل در ساختار آن ها( می تواند باعث افزایش  21***

ارتفاع موج QRS شود. عبارت های »ج« و »د« سکتٔه قلبی یا آنفارکتوس می تواند باعث کاهش ارتفاع موج QRS شود. از طرفی می دانیم که سخت شدن 
دیوارٔه رگ های اکلیلی )تصلب شرایین( و بسته شدن این رگ ها توسط لخته می تواند باعث سکته یا حمله قلبی شود.

4 گزینٔه 1: این الیه از یاخته های پوششی تشکیل شده است. در سمت چپ قلب خون روشن و در سمت راست آن خون تیره در تماس با این  22***
یاخته هاست. گزینٔه 2: ویژگی یاخته های پوششی همین است. گزینٔه 3: در غشای یاخته های جانوری تعداد زیادی مولکول کلسترول قرار گرفته است. 

گزینٔه 4: این ویژگی در خصوص یاخته های ماهیچه ای قلب صدق می کند.

2 صدای اول قلب قوی، گنگ و طوالنی است که بعد از خاتمٔه انقباض دهلیزها )شروع استراحت آن ها( یا به عبارتی هنگام شروع انقباض بطن ها  23**
)پایان انبساط آن ها( شنیده می شود. صدای دوم قلب کوتاه و واضح است که بعد از خاتمٔه انقباض بطن ها یا به عبارتی هنگام شروع استراحت بطن ها 

شنیده می شود.
4 عبارت »الف«: زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین نه زیرین! عبارت »ب«: تارهای ماهیچه ای خاص نه عصبی! عبارت »ج«: در عقب دریچٔه سه لختی. 24***

4 گزینه های »1« و »3«: صدای دوم قلب کوتاه تر و واضح است و به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها مربوط است که با شروع  25**
استراحت بطن ها همراه است. دقت کنید که بسته شدن دریچه های سینی و شنیدن صدای دوم قلب به  صورت هم زمان است. گزینه های »2« و »4«: 
صدای اول قلب قوی، گنگ و طوالنی تر است و به بسته شدن دریچه های دو لختی و سه لختی و شروع انقباض بطن ها مربوط است. پس از شنیدن صدای 
دوم قلب دریچه های سینی باز شده و خروج خون از بطن ها آغاز می شود. دقت کنید که پیام پس از رسیدن به گره دهلیزی ـ بطنی به طور هم زمان به 
 R ثبت می گردد و همین پیام بطن ها را منقبض می کند. صدای دوم قلب بین موج QRS تعداد زیادی از یاخته های دیوارٔه بطن می رسد که به صورت موج

و S به گوش می رسد و می توان گفت که پس از آن ثبت کلی موج QRS به پایان می رسد.
4 عبارت »الف«: درست است چون قسمت پایین )نوک( بطن ها زودتر از دیواره های جانبی آن ها چریان الکتریکی را دریافت می کند. عبارت »ب«:  26**

درست است زیرا بطن ها با تأخیر نسبت به دهلیزها باید به انقباض در بیایند. عبارت »ج«: نادرست است چون بافت پیوندی عایق جزو شبکٔه هادی 
نیست. عبارت »د«: نادرست است زیرا با توجه به شکل کتاب درسی از گره پیشاهنگ چهار دسته تار خارج می شود که سه مسیر بین گرهی جریان را به 

گره دوم می رساند و یک دسته تار مربوط به دهلیز چپ است.
3 دهلیز چپ در پایان انقباض دهلیزها )مرحلٔه ابتدایی انقباض بطن ها(، بطن چپ طی استراحت عمومی قلب )از پایان انقباض بطن ها تا ابتدای انقباض  27**

دهلیزها( و آئورت از ابتدای استراحت عمومی )پایان انقباض بطن ها( تا پایان مرحلٔه ابتدایی انقباض بطن ها دارای حداقل فشار خون خواهند بود.
گزیناأه »1«: ثبــت مــوج P اندکــی قبــل از انقبــاض دهلیزهــا آغــاز و در ابتــدای انقبــاض دهلیزهــا پایــان می یابــد. 0/3 ثانیــه پــس از ثبــت ایــن 
مــوج انقبــاض بطن هــا هنــوز پایــان نیافتــه اســت. گزیناأه »2«: در مرحلــه انبســاط عمومــی قلــب، فشــار خــون آئــورت حداقــل اســت امــا دهلیــز 
ــه  ــد از آن در مرحل ــه بع ــود و 0/55 ثانی ــنیده می ش ــب ش ــی قل ــتراحت عموم ــدای اس ــب در ابت ــاه )دوم( قل ــدای کوت ــه! گزیناأه »3«: ص ــپ ن چ
ابتدایــی انقبــاض بطن هــا هســتیم و دهلیــز چــپ و آئــورت دارای حداقــل فشــار خــون خواهنــد بــود. گزیناأه »4«: در مرحلــٔه انقبــاض دهلیــزی، 

آئــورت دارای حداقــل فشــار خــون اســت امــا بطــن چــپ نــه!
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جدول مربوط به فشار خون در قسمت های مختلف )فعالیت کتاب درسی( خوراک لذیذ و جذاب و همه چی تمومی برای طرح تست در کنکور خواهد 
بود. روند تغییرات و حداقل و حداکثر های این جدول را به خاطر مبارک بسپارید. از ما گفتن بود!!!

4 گزینٔه »1«: یاخته های ماهیچه ای قلب استراحت پیوسته ندارند نه این که اصاًل استراحت نداشته باشند. گزینٔه »2«: در هر چرخه سه مرحله  28**
دیده می شود که به ترتیب عبارتند از استراحت عمومی )0/4 ثانیه(، انقباض دهلیزها )0/1 ثانیه( و انقباض بطن ها )0/3 ثانیه(. پس چرخه با طوالنی ترین 
مرحله )استراحت عمومی( شروع می شود اما به کوتاه ترین مرحله )انقباض دهلیزها( ختم نمی شود. گزینٔه »3«: با انقباض دهلیزها، بطن ها به طور کامل با 
خون پر می شوند. گزینٔه »4«: در حالت طبیعی دهلیزها جمعًا 0/7 ثانیه در استراحت هستند. 0/3 ثانیه که بطن ها منقبض می شوند و 0/4 ثانیه استراحت 

عمومی داریم. در انقباض بطن ها دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته اند و در استراحت عمومی این دریچه ها باز هستند.

انقباض بطن ها(، بطن چپ طی  29*** ابتدایی  انقباض دهلیزها )مرحله  پایان  به درستی تکمیل می کنند(. دهلیز چپ در  را  و هـ عبارت  )موارد ب   2
استراحت عمومی قلب )از پایان انقباض بطن ها تا ابتدای انقباض دهلیزها( و آئورت از ابتدای استراحت عمومی )پایان انقباض بطن ها( تا پایان مرحلٔه 
ابتدایی انقباض بطن ها دارای حداقل فشار خون خواهند بود. عبارت »الف«: صدای واضح )دوم( قلب، در ابتدای استراحت عمومی شنیده می شود و 
پس از آن بطن چپ تا شروع انقباض دهلیزها دارای حداقل فشار خون خواهد بود. عبارت »ب«: فشار خون در آئورت از ابتدای استراحت عمومی )پایان 
انقباض بطن ها( به حداقل مقدار خود می رسد و تا ابتدای مرحله میانی انقباض بطن ها. افزایش نخواهد یافت. ثبت موج T قبل از پایان انقباض بطن ها و 
در ابتدای مرحلٔه میانی این انقباض آغاز می گردد. عبارت »ج«: در ابتدای انقباض بطن ها، با بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی، دهلیز چپ دارای 
حداقل فشار خون خواهد بود. عبارت »د«: موج Q در حین انقباض دهلیزها و قبل از انقباض بطن ها ثبت می گردد که در این حین آئورت دارای حداقل 
فشار خون است. عبارت »ها«: دهلیز چپ تنها در مرحلٔه ابتدایی انقباض بطن ها دارای حداقل فشار خون است، در حالی که ثبت موج S تا بسته شدن 
دریچه های سینی کل 0/3 ثانیه انقباض بطن ها را شامل می شود. عبارت »و«: با آغاز مرحلٔه استراحت عمومی، دریچه های دهلیزی بطنی باز شده و خون 

از دهلیزها وارد بطن ها می شود. از این زمان تا ابتدای انقباض دهلیزها، بطن چپ دارای حداقل فشار خون خواهد بود.

2 گزینٔه »1«: انقباض بطن ها در نقطٔه B، شروع می شود و صدای اول قلب که نسبت به صدای دوم آن گنگ و طوالنی تر است، اندکی بعد از ثبت  30***
نقطٔه B، شنیده خواهد شد. گزینٔه »2«: نقطٔه D، اندکی پس از شروع استراحت عمومی )به تبع استراحت بطن ها( و نقطٔه A، در حین انقباض دهلیزها 
)بطن ها همچنان در حال استراحت هستند( ثبت می شود. گزینٔه »3«: در هیچ کدام از این نقاط، جریان الکتریکی از یاخته های دهلیزی به گره دوم منتقل 

نمی گردد. گزینٔه »4«: در نقطٔه B، انقباض بطن ها صورت می پذیرد. می دانید که انقباض، همیشه پس از انجام تحریک الکتریک رخ می دهد.

2 بطن چپ و آئورت، در میانٔه سیستول بطنی )ثانیٔه دوم سیستول بطنی( دارای حداکثر فشار خون خواهند بود و حداکثر فشار خون دهلیز چپ در  31***
حین انقباض دهلیزها اتفاق می افتد. عبارت »الف«: صدای طوالنی )اول( قلب، در ابتدای انقباض بطن ها شنیده می شود. 0/15 ثانیه پس از آغاز انقباض 
بطن ها یعنی ثانیه دوم انقباض که در این لحظه فشار خون آئورت حداکثر است. عبارت »ب«: صدای دوم قلب، در ابتدای استراحت عمومی قلب شنیده 
می شود. 0/45 ثانیه پس آن دهلیز چپ در اوج انقباض خود قرار دارد )استراحت عمومی 0/4 ثانیه و انقباض دهلیزها 0/1 ثانیه( و دارای حداکثر فشار 
خون است. عبارت »ج«: صدای کوتاه )دوم( قلب، در ابتدای استراحت عمومی قلب شنیده می شود. 0/65 ثانیه پس از آن )0/4 ثانیه استراحت عمومی، 
0/1 ثانیه انقباض دهلیزها و 0/15 ثانیه انقباض بطن ها( در مرحلٔه میانی انقباض بطن ها هستیم و بطن چپ دارای حداکثر فشار خون است. عبارت »د«: 
صدای اول قلب، در ابتدای انقباض دهلیزها شنیده می شود و 0/15 ثانیه پس از آن در مرحلٔه میانی انقباض بطن ها هستیم و بطن چپ دارای حداکثر 
فشار خون است. عبارت »ها«: صدای گنگ )اول( قلب، در ابتدای انقباض دهلیزها شنیده می شود و 0/45 ثانیه پس از آن در ثانیه دوم مرحله استراحت 
عمومی قرار داریم و آئورت دارای حداقل فشار خون است. عبارت »و«: صدای واضح )دوم( قلب، در ابتدای استراحت عمومی قلب شنیده می شود و 0/65 

ثانیه پس از آن در مرحلٔه میانی انقباض بطن ها هستیم و فشار خون دهلیز چپ حداقل مقدار خود را رد کرده و در حال افزایش است.

4 بطن ها بعد از انقباض خود دورٔه 0/4 ثانیه ای استراحت عمومی را تجربه می کنند و سپس 0/1 ثانیه که دهلیزها در حالت انقباض هستند، بطن ها  32**
به استراحت خود ادامه می دهند. یعنی جمعًا 0/5 ثانیه استراحت می کنند. گزینٔه »1«: در 0/5 ثانیه استراحت بطن ها دریچه های دهلیزی ـ بطنی باز 
هستند و مانعی برای عبور خون ایجاد نمی کنند. گزینٔه »2«: وقتی بطن خون گیری می کند مرتبًا بر فشار افزوده می شود. به ویژه وقتی دهلیزها منقبض 
می شوند و خون با فشار وارد بطن ها می شود. گزینٔه »3«: در 0/4 ثانیه، دهلیزها در حال پر شدن از خون و عبور دادن این خون به بطن ها هستند. در 0/1 
ثانیه نیز خون باقی مانده را به بطن ها می رانند. گزینٔه »4«: نادرست است، چون زمانی طول تارها کم می شود که به منقبض شوند. در 0/5 ثانیه استراحت 

بطن ها انقباض در کار نیست و کاهش طول تار نداریم!
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آزمون  های جامع
فصل 4: گردش مواد در بدن �

 20 دقیقه � آزمون جامع )1( 

صدای پووم قلب، ...................11
1( ناشی از بسته شدن دریچه های ابتدای آئورت و سرخرگ ششی است.

2( با شروع انقباض بطن ها شنیده می شود و قوی، واضح و طوالنی است.
3( ممکن است در کامل نشدن دیوارٔه میانی حفره های قلب به صورت غیرعادی شنیده شود.

4( با شروع استراحت بطن ها و بسته شدن میترال و دریچٔه سه لختی ایجاد می شود.

کدام عبارت نادرست است؟21
1( یاخته های ترشح کنندٔه گلیکوپروتئین در غشای پایٔه مویرگ این ماده را به روش برون رانی خارج می کنند.

2( در مویرگ های غدد درون ریز همانند مویرگ های روده، یاخته ها دارای منافذ غشایی هستند.
3( مویرگ های خونی کبد حفرٔه بین یاخته ای و غشای پایه ناقص دارند.

4( فاصلٔه بیش تر یاخته های بدن تا مویرگ های خونی 20 میکرومتر است.

در یک فرد بالغ و سالم، در فاصلٔه زمانی شروع انقباض دهلیزها تا خاتمٔه صدای دوم قلب، کدام اتفاق روی می دهد؟31
2( باز شدن و سپس بسته شدن دریچه های سینی 1( آغاز ثبت موج P در منحنی قلب نگاره 

4( رسیدن پیام الکتریکی به نوک قلب و سپس دیوارٔه بین دو بطن  3( افزایش پیوستٔه فشار خون در دهلیزها 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟41
»در گردش خون ........... یکی از حفرات قلب ........... می کنند.«

2( ششی، دو سرخرگ خون روشن را ازـ  خارج 1( عمومی، دو سیاهرگ خون تیره را بهـ  وارد 
4( عمومی، سه سرخرگ خون تیره را ازـ  خارج 3( ششی، چهار سیاهرگ خون روشن را بهـ  وارد 

می توان گفت .................، قابل تصور نیست511
1( جدایی کامل بطن ها در هر جانور دارای سامانۀ گردشی بسته

2( وجود سامانۀ گردشی بسته در جانوران بی مهره
3( عدم دخالت دستگاه گردش مواد در تبادل گازهای تنفسی جانوران دارای بال دار

4( وجود قلب سه حفره ای و گردش خون مضاعف در جانوران دارای تنفس پوستی

با توجه به منحنی قلب نگارٔه روبه رو، می توان گفت ...........61
1( در فاصلٔه نقطٔه A تا C، دریچه های دهلیزیـ  بطنی ابتدا بسته و سپس باز می شوند.

2( حجم خون موجود در بطن ها در هنگام ثبت نقطٔه C، بیش تر از نقطٔه A است.
3( در فاصلٔه نقطٔه A تا B، آئورت کم ترین فشار خون را تجربه خواهد کرد.

4( فشار خون بطن ها در هنگام ثبت نقطٔه B، بیش تر از نقطٔه C است.

BA C



زیست شناسی دهم
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»بیش تر بودن ........... باعث ........... می شود.«71 چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
الف( فشار تراوشی نسبت به فشار اسمزی در ابتدای مویرگ هاـ  عبور توده ای مواد از غشای یاخته های مویرگی 

ب( فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در ابتدای مویرگ هاـ  عبور توده ای مواد از منافذ مویرگی 
ج( فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در انتهای مویرگـ  بازگشت توده ای مواد به مویرگ ها 

د( فشار تراوشی نسبت به فشار اسمزی در انتهای مویرگ هاـ  بازگشت توده  ای مواد به مویرگ ها
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در خصوص دستگاه لنفی انسان کدام گزینه صحیح است؟81
1( لنف عمدتًا از راه مجرای لنفی عبورکننده از پشت قلب، به سیاهرگ زیر ترقوه ای چپ می ریزد.

2( گره های لنفی همانند سایر اندام های لنفی بدن، از مراکز تولید لنفوسیت ها هستند.
3( مویرگ های دستگاه لنفی به دلیل داشتن ساختاری ویژه، مانعی برای پخش یاخته های سرطانی در بدن ایجاد می کنند.

4( مویرگ های خونی طحال که در سمت چپ بدن و باالتر از تیموس قرار گرفته است از نوع منفذدار هستند.

B به درستی بیان شده است؟91
12

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با ویتامین 
الف( وجود آن جهت کارکرد صحیح فولیک اسید که فقط در غذاهای جانوری یافت می شود الزم است.

ب( تولید آن تحت تأثیر هورمونی که از یاخته های کلیه و کبد ترشح می شود افزایش می یابد.
ج( به همراه آهن و فولیک اسید برای ساخت گویچه های قرمز الزم است و سبزیجات با برگ تیره از جمله منابع آن هستند.

د( در صورت تخریب یاخته های کناری معده، این ویتامین در رودٔه باریک جذب نمی شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام عبارت ها نادرست هستند؟101
الف( گرده ها در خون بهر محاسبه نمی شوند.

ب( افزایش هماتوکریت تا 50 درصد مشکلی ایجاد نمی کند.
ج( گویچه های قرمز پس از خروج از مغز استخوان، هستٔه خود را از دست می دهند.

د( عمر هر یک از گویچه های قرمز 120 روز و تخریب روزانٔه آن ها 1% است.
4( »ب« و »د« 3( »الف« و »ج«  2( »الف« و »ب«  1( »ج« و »د« 

در انسان دریچٔه ........... قلب می تواند از ........... جلوگیری کند.111
1( سینیـ  بازگشت خون روشن به دهلیز
2( دو لختیـ  خارج شدن خون تیرٔه بطن

3( سینیـ  خارج شدن خون تیرٔه بطن
4( سه لختیـ  بازگشت خون روشن به دهلیز

چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟121
الف( تفاوت فشار اسمزی در ابتدای مویرگ نسبت به انتهای آن بیش تر از تفاوت فشار تراوشی است.

ب( تبدیل ترومبین به پروترومبین حین عمل انعقاد خون نیازمند ترشح آنزیمی از بافت ها و گرده های آسیب دیده است.
ج( یون کلسیم برخالف کربن دی اکسید در تنظیم موضعی جریان خون بافت ها، باعث تنگ شدن رگ ها می شود.

د( یکی از وظایف دستگاه لنفی، انتقال چربی های جذب شده در خون از رودٔه باریک است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام عبارت در مورد انسان ایراد علمی دارد؟131
1( عامل باز یا بسته شدن دریچه های قلبی عالوه بر تفاوت فشار در دو طرف آن ها ساختار خاص دریچه ها است.

2( دریچٔه میترال در ساختار خود دو قطعٔه آویخته متشکل از بافت پوششی چین خورده دارد.
3( یاخته های ماهیچه ای دریچٔه دو لختی، اکسیژن و مواد غذایی را از انشعاب سرخرگ های اکلیلی دریافت می کند.

4( طی انقباض بطن راست قلب، دریچٔه سه لختی مانعی برای بازگشت خون به دهلیز راست فراهم می کند.
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»گویچه های سفیدی که دارای ........... هستند، ........... دارند.«141 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟ 
الف( هستٔه تکی گرد یا لوبیاییـ  میان یاخته ای بدون دانه

ب( میان یاخته ای با دانه های تیره یا روشن درشتـ  هستٔه دو قسمتی
ج( هستٔه چندقسمتی یا دو قسمتی دمبلیـ  میان یاخته ای با دانه های روشن

د( میان یاخته ای با دانه ها روشن ریز یا درشتـ  هستٔه دوقسمتی
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با پالناریا به درستی بیان نشده است؟151
الف( مواد مورد نیاز بدن خود را از میزبان به دست می آورد.

ب( انشعابات حفرٔه گوارش آن به تمام نواحی بدن نفوذ می کند.
ج( فاصلٔه انتشار مواد تا یاخته ها نسبتًا کوتاه است.

د( حرکت بدن به جابه جایی مواد کمک می کند.
هـ( بخش های مختلف دستگاه تناسلی آن در سلوم قرار گرفته است.

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

کدام موارد به درستی بیان شده است؟161
الف( در بندپایان، همولنف از طریق رگ ها مستقیمًا به فضای بین یاخته ها وارد می شود.

ب( جدایی کامل بطن ها در بسیاری از خزندگان مانند کروکودیل ها رخ داده است.
ج( برخی از نرم تنان مویرگ ندارند و قلب مایعی به نام همولنف را به حفره های بدن پمپ می کند.

د( در برخی از بی مهرگان، سامانه گردش آب نیازهای غذایی و دفع مواد زاید یاخته ها را برطرف می کند.
2( »الف« و »د« 1( »ب« و »ج«  

4( »ج« و »د« 3( »الف« و »ب«  

»می توان گفت ........... نمی تواند دلیل مشترک ........... باشند.«171 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی کنند؟ 
1( کاهش فاصلٔه منحنی های الکتروکاردیوگرام و ارتفاع موج QRSـ  داشته 

2( افزایش ارتفاع موج QRS و صداهای غیرعادی قلبـ  داشته 
3( فشار خون مزمن و تنگی دریچه های قلبـ  صداهای غیرعادی قلب 

4( اشکال در بافت هادی قلب و بسته شدن عروق کرونرـ  افزایش فاصلٔه منحنی های الکتروکاردیوگرام 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

جملٔه ................... جملٔه ................... در مورد دستگاه گردش خون انسان صحیح است.181
الف( منافذ سرخرگ های کرونر باالتر از دریچٔه سینی آئورتی قرار گرفته اند.

ب( در استراحت بطن ها دریچه های سینی بسته و مانع ورود خون به بطن ها می شوند.
ج( انقباض یاخته های ماهیچه ای دریچٔه سه لختی مانعی برای بازگشت خون به دهلیز راست ایجاد می کند.

د( دریچٔه سینی آئورتی برخالف سینی سرخرگ ششی سه قطعٔه بافتی دارد.
2( »ب« برخالفـ  »د« 1( »الف« همانندـ  »ج«  
4( »ج« برخالفـ  »ب« 3( »د« همانندـ  »الف«  

در هنگام ........... بطن ها ........... بیش تر است.191
1( انقباضـ  مقاومت دیوارٔه سرخرگ های بزرگ از سرخرگ های کوچک

2( استراحتـ  انبساط دیوارٔه سرخرگ های بزرگ از سرخرگ های کوچک
3( انقباضـ  مقاومت دیوارٔه سرخرگ های کوچک از سرخرگ های بزرگ

4( استراحتـ  انبساط دیوارٔه سرخرگ های کوچک از سرخرگ های بزرگ
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پاسخ  نامه آزمون   های جامع
فصل 4: گردش مواد در بدن �

پاسخ آزمون جامع )1( �

3 این صدا، صدای اول قلب است که با شروع انقباض بطن ها شنیده می شود. در کامل نشدن دیوارٔه بین حفره های قلب صداهای غیرعادی شنیده  1*
می شود! این صدا قوی، گنگ و طوالنی تر از صدای دوم قلب است.

1 غشای پایه ساختار صرفًا مولکولی دارد و یاخته ای ندارد تا بخواهد چیزی ترشح کند! 2**
شروع  3** با  که  است  سینی  دریچه های  شدن  بسته  به  مربوط  که  نیز،  قلب  دوم  صدای  و  می شود  آغاز  دهلیزها  انقباض   ،P موج  منحنی  قلٔه  در   2

استراحت بطن ها )پایان ثبت موج T( همراه است. گزینٔه »1«: آغاز ثبت موج P، کمی قبل از شروع انقباض دهلیزها است. گزینٔه »2«: در آغاز انقباض 
دهلیزها، دریچه های سینی بسته اند. با شروع انقباض بطن ها و پس از شنیدن صدای دوم قلب، این دریچه ها باز می شوند. پس از انقباض بطن ها و آغاز 
استراحت آن ها، یعنی با شنیدن صدای دوم قلب، این دریچه ها بسته می شوند. گزینٔه »3«: دقت کنید که در حین انقباض دهلیزها، فشار خون در دهلیزها 
به حداکثر می رسد )9 میلی متر جیوه(. با پایان یافتن انقباض دهلیزها و در آغاز انقباض بطن ها، فشار خون در دهلیزها حداقل مقدار خود را تجربه می کند. 
اما در حین 0/3 ثانیه انقباض بطن ها، با ورود خون به دهلیزها از طریق بزرگ سیاهرگ ها، فشار خون در آن ها افزایش می یابد. گزینٔه »4«: چون در این 
فاصله زمانی انقباض بطن ها انجام می شود، حتمًا قبل از انقباض پیام الکتریکی القا کنندٔه آن، به نوک بطن ها و سپس کل یاخته های بطنی می رسد که 

به صورت موج QRS، ثبت می شود.
راست  4* دهلیز  وارد  را  خود  تیرٔه  خون  کرونر(  سیاهرگ  و  زبرین  و  زیرین  بزرگ  سیاهرگ  )دو  سیاهرگ  سه  عمومی  خون  گردش  در   :»1« گزینٔه   3

می کنند. گزینٔه »2«: در گردش خون ششی یک سرخرگ خون تیره را از بطن راست خارج می کند که در ادامه دو شاخه شده و هرکدام خون را به یکی از 
شش ها می رسانند. گزینٔه »3«: در گردش خون ششی چهار سیاهرگ ششی خون روشن را وارد دهلیز چپ می کنند. گزینٔه »4«: در گردش خون عمومی 

یک سرخرگ خون روشن را از بطن چپ خارج می کند.
در همٔه جانوران دارای سامانٔه گردشی بسته، جدایی کامل بطن ها رخ نمی دهد. مثاًل کرم خاکی خودمان! اصاًل نمیدونه بطن چی  5** گزینٔه »1«:   1

هست و قلب لوله ای دارد. گزینٔه »2«: همین کرم خاکی خودمان! بی مهره تشریف دارد و سامانۀ گردشی بسته هم دارد. گزینٔه »3«: حشرات دارای 
تنفس نایدیسی هستند و گردش خون باز دارند. دستگاه گردش مواد این جانوران نقشی در تبادل گازهای تنفسی ندارد. و آیا شما حشرات بال دار را انکار 

می کنید؟! گزینٔه »4«:دوزیستان هم تنفس پوستی دارند و هم تنفس ششی. دوزیستان بالغ، قلب سه حفره ای و گردش خون مضاعف دارند.
***6  C و با شروع انقباض بطن ها، بسته می شوند. اما باز شدن مجدد آن ها پس از نقطٔه ،B 3 گزینٔه »1«: دریچه های دهلیزی ـ بطنی، اندکی قبل از نقطٔه

و در پایان موج T و آغاز استراحت عمومی، رخ خواهد داد. گزینٔه »2«: ورودی بطن ها، یعنی دریچه های دهلیزی ـ بطنی، اندکی قبل از نقطٔه B، و با شروع 
انقباض بطن ها، بسته می شوند. و کمی قبل از نقطٔه C، بطن ها حداکثر انقباض و کم ترین مقدار حجم خون را تجربه خواهند کرد و پس از آن هم خونی وارد 
بطن ها نمی شود. پس از پایان موج T و در حین استراحت عمومی قلب، این دریچه ها باز می شوند. پس در واقع با توجه به باز بودن دریچه ها در حین ثبت نقطٔه 
A، می توان گفت در این زمان حجم خون بطن ها در حال افزایش است. گزینٔه »3«: آئورت در حین استراحت عمومی )کمی قبل از پایان موج T تا قلٔه منحنی 
موج P(، انقباض دهلیزها )از نقطٔه A تا کمی قبل از نقطٔه B( و تا پایان ثانیٔه اول انقباض بطن ها )کمی بعد از نقطٔه B(، با توجه به بسته بودن دریچه های سینی، 
حداقل مقدار فشار خون را تجربه خواهد کرد. گزینٔه »4«: در نقطٔه B، بطن ها ثانیٔه اول انقباض خود را تجربه می کنند و فشار خون در آن ها حدود 51 میلی متر 

جیوه است و در نقطٔه C نیز فشار خون چیزی بین 61 تا 131 میلی متر جیوه است.
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4 عبارت های »الف« و »ب«: بیش تر بودن فشار تراوشی در سمت سرخرگی، باعث خروج توده ای مواد از مویرگ ها می شود. جریان توده ای، انتقال  7***

مواد از منافذ دیوارٔه مویرگ ها است )نه غشای یاخته ها!(. عبارت های »ج« و »د«: بیش تر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در انتهای مویرگ ها، 
باعث بازگشت توده ای مواد به مویرگ ها می شود.

لنفوسیت ها هستند.  8** تولید  مراکز  لنفی  گره های  مانند  اندام ها  این  است.  آپاندیس  و  تیموس، طحال  لوزه ها،  شامل  لنفی  اندام های   :»2« گزینٔه   1
می دانید که گره های لنفی جزو اندام های لنفی نیست! گزینٔه »3«: اتفاقًا یاخته های سرطانی از راه مویرگ های سوراخ دار دستگاه لنفی پخش می شوند. گزینٔه 

»4«: موقعیت طحال پایین تر از تیموس است.

B برای کارکرد صحیح فولیک اسید الزم است. سبزیجات با برگ  9***
12

1 فقط عبارت »د« به درستی بیان شده است. عبارت »الف«: وجود ویتامین 
از  عبارت های » ب« و »ج«: گروه ویژه ای  سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسیدند. به نگارش این گزینٔه دقت کنید! 
یاخته های کلیه و کبد هورمون اریتروپویتین را به خون ترشخ می کنند. این هورمون روی مغز استخوان اثر می کند تا سرعت تولید گویچه های قرمز را زیاد 
B فقط در غذاهای جانوری وجود دارد و مقداری از آن در رودٔه بزرگ تولید می شود. عبارت »د«: عامل داخلی 

12
کند. طبق کتاب درسی شما ویتامین 

B در رودٔه باریک و حفاظت از آن در برابر آنزیم ها ضروری است. اگر این یاخته ها 
12

معده که از یاخته های کناری ترشح می شود، برای جذب ویتامین 
B که برای ساخت گویچه های قرمز الزم است، جذب نمی شود.

12
تخریب شوند، ویتامین 

حساب  10** به  خونی  یاخته های  جزو  پالکت ها  است.  خونی  یاخته های  حجمی  درصد  )هماتوکریت(  خون بهر  چون  است  درست  »الف«:  عبارت   1
عبارت »ج«: نادرست است چون گویچه های قرمز در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هستٔه خود را از دست  عبارت »ب«: درست است.  نمی آیند. 

می دهند و میان یاختٔه آن ها از هموگلوبین پر می شود. عبارت »د«: نادرست است زیرا متوسط عمر گویچه های قرمز 120 روز است.
3 دریچه های سه لختی و دو لختی بین دهلیز ها و بطن ها قرار دارند که به ترتیب از بازگشت خون تیره و روشن به دهلیز راست و چپ جلوگیری  11*

می کنند. دریچه های سینی در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها قرار دارند و از بازگشت خون تیره و روشن به ترتیب به بطن راست و چپ جلوگیری 
می کنند.

1 فقط عبارت »ج« به درستی بیان شده است. عبارت »الف«: با توجه به شکل کتاب درسی، فشار اسمزی در طول مویرگ، ثابت است و این  12***
فشار تراوشی است که در طول مویرگ کاهش می یابد. عبارت »ب«: دقت کنید که در حین خونریزی و جهت انجام فرایند انعقاد، بافت ها و گرده های 
آسیب دیده، آنزیم پروترومبیناز را ترشح می کنند که این آنزیم پروترومبین را به ترومبین تبدیل خواهد کرد. عبارت »ج«: کربن دی اکسید، از جمله مواد 
گشادکنندٔه رگی است که با تأثیر بر ماهیچه های صاف دیوارٔه رگ ها، سرخرگ های کوچک را گشاد و بنداره های مویرگی را باز می کند تا میزان جریان خون 
در آن ها افزایش یابد. ورود بعضی مواد مانند یون کلسیم به درون مایعات بدن نیز باعث تنگی رگ ها می شود. عبارت »د«: دقت کنید که در رودٔه باریک، 
چربی ها جذب رگ های لنفی می شوند و مستقیم وارد جریان خون نمی شوند. در واقع یکی از وظایف دستگاه لنفی، انتقال چربی های جذب شده در رودٔه 

باریک به خون است.
3 دریچه های قلبی ماهیچه ندارند بلکه از بافت پوششی و پیوندی تشکیل شده اند. 13**
3 عبارت »الف«: مونوسیت ها، هستۀ تکی خمیده یا لوبیایی دارند و لنفوسیت ها نیز دارای هستۀ تکی کرد یا بیضی هستند. این یاخته ها، میان یاختۀ  14**

بدون دانه دارند. عبارت »ب«: ائوزینوفیل ها میان یاختۀ با دانه های روشن درشت دارند. و بازوفیل ها دارای میان یاخته ای با دانه های تیره هستند. این 
یاخته های هستۀ دو قسمتی دارند. عبارت »ج«: ائوزینوفیل ها هستۀ دو قسمتی دمبلی و نوتروفیل ها هستۀ چند قسمتی دارند. این یاخته ها در میان یاختۀ 

خود دارای دانه های روشن هستند. عبارت »د«: نوتروفیل ها دارای میان یاخته ای با دانه های روشن ریز هستند، اما هستۀ آن ها چند قسمتی است.
2 عبارت »الف«: نادرست. پالناریا آزادزی است و میزبان ندارد. عبارت »د«: نادرست. پالناری سلوم ندارد چون سلوم در جانورانی وجود دارد  15***

که لولٔه گوارش دارند. پالناریا لولٔه گوارش ندارد بلکه حفرٔه گوارش دارد.
وارد  16*** یاخته ها  بین  فضای  به  مستقیمًا  رگ ها  طریق  از  همولنف  باز  خون  گردش  در  هستند.  باز  خون  گردش  دارای  بندپایان  »الف«:  عبارت   2

می شود. عبارت »ب«: جدایی کامل بطن ها در پرندگان و پستانداران و برخی )نه بسیاری!( خزندگان مانند کروکودیل ها رخ می دهد. عبارت »ج«: بیش تر 
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نرم تنان )نه برخی!( سامانٔه گردش خون باز دارند. این جانوران مویرگ ندارند و قلب، همولنف را به درون حفره های بدن پمپ می کند. عبارت »د«: در 
جانداران پر یاخته ای به دلیل زیاد بودن تعداد یاخته ها، همٔه یاخته ها با محیط بیرون ارتباط ندارند و الزم است که در آن ها دستگاه گردش مواد به وجود 

آید تا یاخته ها نیازهای غذایی و دفع مواد زاید خود را با کمک آن برطرف کنند. سامانٔه گردش آب در برخی بی مهرگان این کار را انجام می دهد.
4 عبارت »الف«: کاهش فاصلٔه منحنی های الکتروکاردیوگرام و ارتفاع موج QRS، هر دو می تواند ناشی از حملٔه قلبی باشد. عبارت »ب« و »ج«:  17***

افزایش ارتفاع موج QRS و صداهای غیرعادی قلب، هر دو می تواند ناشی از بزرگ شدن قلب )در اثر فشار خون مزمن( و یا اختالل در ساختار دریچه ها 
)مثاًل تنگی دریچه ها( باشد. عبارت »د«: افزایش فاصلٔه منحنی های الکتروکاردیوگرام می تواند نشانٔه یا اشکال در بافت هادی قلب و اشکال در خون رسانی 

عروق کرونر باشد.
1 عبارت »الف«: درست است. به شکل 4 فصل دقت کنید. باالتر از دریچٔه سینی آئورتی دو منفذ وجود دارد که خون را به دو سرخرگ کرونری  18***

وارد می کند. عبارت »ب«: در حین استراحت بطن ها، دریچه های دهلیزی ـ بطنی باز هستند و خون وارد بطن ها می شود. عبارت »ج«: دریچه های قلب، 
ساختار ماهیچه ای ندارند. عبارت »د«: به شکل کتاب درسی و شباهت دریچه های سینی دقت کنید.

3 در هنگام انقباض بطن ها، سرخرگ ها گشاد )منبسط( می شوند و در هنگام استراحت بطن ها دیوارٔه کشسان آن ها جمع )منقبض( می شود )رد  19**
گزینه های »2« و »4«(. در سرخرگ های کوچک تر، میزان الیٔه کشسان، کم تر و ضخامت الیٔه ماهیچه ای صاف، بیش تر است. این ساختار باعث می شود 

با ورود خون، قطر این رگ ها تغییر زیادی نکند و با وجود دهانه باریک، در برابر جریان خون مقاومت می کنند.
2 جمالت نادرست »الف« و »ب« هستند. عبارت »الف«: ویتامین k )نه یون k( در انجام روند انعقاد و تشکیل لخته الزم است. عبارت »ب«:  20***

فیبرین یاخته های خونی )سفید و قرمز( و گرده ها را در برمی گیرد.

پاسخ آزمون جامع )2( �

گزینٔه »2«:  1*** گزینٔه »1«: مویرگ های پیوسته، در ماهیچه ها، شش ها، بافت چربی و دستگاه عصبی مرکزی یافت می شوند، نه در کبد و طحال!   3
حفره های بین یاخته ای، مربوط به مویرگ های ناپیوسته است که در مغز استخوان، جگر و طحال یافت می شوند، نه در دستگاه عصبی مرکزی! گزینٔه »3«: 
ائوزینوفیل ها، میان یاخته با دانه های روشن درشت دارند. این یاخته ها، هستٔه دو قسمتی دمبلی شکل دارند. نوتروفیل ها دارای هستٔه چند قسمتی هستند. 
گزینٔه »4«: بازوفیل ها، هستٔه دو قسمتی روی هم افتاده دارند و از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرند. اما دقت کنید که این یاخته ها، میان یاخته 

با دانه های تیره دارند.
3 عبارت »د«: نادرست است چون پروتئین های درشت نمی توانند از منافذ غشای یاخته های بافت پوششی عبور کنند. 2***

به گردش خون  3** گزینٔه »2«:  می کنند.  دریافت  از سرخرگ شکمی  را  تیره  آبشش، خون  مویرگ های  ماهی،  سادٔه  در گردش خون  گزینٔه »1«:   3
بستٔه ماهی و کرم خاکی دقت کنید. در ماهی سرخرگ شکمی خون تیره دارد و در کرم خاکی نیز قلب لوله ای در ابتدا خون تیره را به سرخرگ پمپ می کند 
تا به سمت پوست رفته و مبادلٔه گازها انجام شود. گزینٔه »3«: در گردش خون مضاعف که در دوزیستان بالغ، پستانداران، پرندگان و برخی خزندگان دیده 
می شود، دهلیز چپ همواره خون غنی از اکسیژن برگشتی از اندام تنفسی را وارد بطن می کند. گزینٔه »4«: در گردش خون باز حشرات که دستگاه گردش 

مواد نقشی در تبادل گازهای تنفسی ندارد، خون غنی از اکسیژن یا به عبارتی خون تیره و روشن معنی ندارد!
4 گزینٔه »1«: دریچٔه سینی ابتدای سرخرگ ششی از بازگشت خون تیره به بطن راست جلوگیری می کند اما نقشی در تولید صدای اول قلب که  4***

قوی و طوالنی است، ندارد. گزینٔه »2«: دریچٔه سه لختی از بازگشت خون تیره به دهلیز راست جلوگیری می کند و بین دهلیز و بطن راست قرار دارد و 
نمی تواند مانع خروج خون از بطن شود. گزینٔه »3«: دریچٔه سینی ابتدای سرخرگ ششی از بازگشت خون تیره به بطن راست جلوگیری می کند ولی انقباض 
دهلیزها نقشی در باز شدن آن ندارد. گزینٔه »4«: دریچه های قلبی از یک قسمت مرکزی از جنس بافت پیوندی رشته ای متراکم تشکیل شده که در دو 

طرف با درون شامه پوشیده شده اند. درون شامه )آندوکارد( از جنس بافت پوششی سنگ فرشی ساده است.
4 گزینهٔٔ »4«: نادرست است چون یاخته های خونی شامل گویچه های قرمز و سفید هستند و پالکت ها جزو آن ها به حساب نمی آیند. 5**
3 گزینٔه »1«: غشای پایٔه ناقص و حفره های بین یاخته ای مربوط به مویرگ های ناپیوسته است که در کلیه ها دیده نمی شود. گزینٔه »2«: منافذ  6**
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 نشدف اش  شام4   لص اش  ففا  ش ففف

کدام گزینه صحیح است؟201
1( حجم باقی مانده بخشی از ظرفیت تام به حساب نمی آید.

2( مجموع ظرفیت حیاتی و حجم هوای مرده را ظرفیت تام گویند.
3( حجم باقی مانده بخشی از ظرفیت حیاتی به حساب نمی آید.

4( مجموع هوای جابه جا شده طی یک دم عمیق و بازدم عمیق را ظرفیت حیاتی گویند.

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

پاسخ آزمون مروری )1( صفحه: 397

 20 دقیقه � آزمون مروری )2(  

چند عبارت زیر ایراد علمی دارد؟11
الف( در سطوح سازمان یابی حیات تنوع زیستی جانداران بوم سازگان از زیست بوم بیش تر است.

ب( یاخته ها و زیست کره در دو سمت طیف وسیع سطوح سازمان یابی حیات قرار دارند.
ج( اجتماعات زیستی در خود، گونه های مختلف را جای داده است.

د( اکثر جانداران در بزرگ ترین سطح سازمان یابی حیات قرار می گیرند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

گزینٔه نادرست کدام است؟. 2
1( در دیوارٔه داخلی روده های انسان. چین های طولی وجود دارند که روی آن ها پرزهای فراوانی دیده می شود.

2( پروتئین انتقال دهندٔه سدیمـ  پتاسیم در یاختٔه پوششی مخاط دوازدهه به ازای هر بار فعالیت خود یک مولکول آب سیتوپالسمی را مصرف می کند.
3( در صورت کمبود یون سدیم در فضای رودٔه باریک جذب گلوکز دچار اختالل می شود.

4( در صورت استفاده از دارویی که فعالیت پروتئین انتقال دهندٔه سدیمـ  پتاسیم را مهار می کند جذب گلوکز از رودٔه باریک مختل می شود.

با توجه به شکل روبه رو می توان گفت .................31
1( »الف« مقطع استخوانی است که همٔه دنده ها به آن متصل اند.

2( »ب« نوعی بافت پیوندی با مادٔه زمینه ای شفاف و چسبنده است.
3( »الف« استخوانی است که با انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی از جناغ دورتر می شود.

4( »ب« استخوانی است که با یکی از الیه های پردٔه جنب اتصال دارد.

به طور معمول حداکثر هوایی که ................. از ................. بیش تر نیست411
1( شش ها می توانند در خود جای دهندـ  مجموع ظرفیت حیاتی و هوای جاری

2( پس از یک دم معمولی، طی حداکثر بازدم از شش ها خارج می شودـ  حجم ذخیرٔه بازدمی
3( پس از یک بازدم معمولی، طی حداکثر دم وارد شش ها می شودـ  حجم ذخیرٔه بازدمی

4( می تواند از شش ها خارج شودـ  ظرفیت حیاتی

»گوارش در جانوری که در اطراف دهان خود تعدادی بازو دارد..........«. 5 کدام گزینه عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ 
1( در کیسه های منشعبی که سطح درونی آن ها توسط یاخته های تاژکدار پوشیده شده است صورت می گیرد.

2( ابتدا برون یاخته ای و سپس درون یاخته ای به انجام می رسد و سپس مولکول های غذایی به میان یاخته برون رانی می شوند.
3( در حفره ای انشعاب دار به انجام می رسد که محل انجام گردش مواد نیز می باشد.

4( به کمک کافنده تن ها )لیزوزیم ها( در حفره گوارشی آغاز و در کریچه های غذایی ادامه می یابد.

(الف)

(ب)



زیست شناسی دهم
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 6
»در انسان غددی که در نزدیکی پیلور قرار دارند، .......... ترشح می کنند.«

الف( هورمونی که بر لوزالمعده موثر است.
ب( فاکتوری برای حفاظت از ویتامین مؤثر در خون سازی

ج( هورمونی که یاخته های کناری را وادار به ترشح اسید بیش تر می کند.
د( گاسترین را برای تحریک ترشح پپسین

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

کدام عبارت زیر ایراد علمی ندارد؟71
B تولید شده توسط باکتری های رودٔه بزرگ انسان، به روش انتقال فعال جذب خون می شود.

12
1( ویتامین 

2( در بدن انسان تولید گویچه های قرمز به ترشح مقادیر اندک اریتروپویتین از کبد و کلیه بستگی دارد.
3( قرار گرفتن در ارتفاعات قطعًا باعث کاهش مقدار اکسیژن خون می شود.

25 گلبول قرمز تخریب می شود. 10
10× 4( اگر در هر میکرولیتر خون انسان پنج میلیون RBC وجود داشته باشد و حجم خون پنج لیتر باشد، روزانه 

در پی .................81
1( افزایش حجم کیسه های حبابکی، ماهیچه های بین دنده ای خارجی منقبض و دیافراگم مسطح می شود.

2( خروج هوایی معادل ظرفیت حیاتی از شش ها، مرکز تنفس در بصل النخاع مهار می شود.
3( اثر پل مغزی بر بصل النخاع، جناغ به سمت عقب و دنده ها به سمت پایین رانده می شوند.

4( افزایش کربن دی اکسید خون، با تحریک گیرنده های بصل النخاع، تعداد تنفس در دقیقه را کاهش می دهد.

در انسان، رشته های ماهیچه ای که در نوک بطن ها به سمت دیوارٔه میوکارد قلب گسترش یافته اند و برای انتقال پیام الکتریکی اختصاصی شده اند، نمی توانند 91
11111111111

2( با سرعت زیادی، تحریک ایجاد شده را منتشر کنند. 1( سبب انقباض هم زمان همه تارهای میوکارد شوند. 
4( تحت تاثیر اعصاب سمپاتیک، میزان فعالیت خود را تغییر دهند. 3( در بسته شدن دریچه های دهلیزیـ  بطنی نقش داشته باشند. 

تحریک الکتریکی در بین یاخته های عضلٔه بطن ها، ........... منتشر می شود.101
2( از محل اتصال یاخته های ماهیچه ای 1( به واسطٔه گره دهلیزیـ  بطنی  

4( از طریق بافت پیوندی میان تارهای ماهیچه ای 3( توسط الیاف گرهی دیوارٔه بطن ها 

نمی توان گفت در انسان ...................111
1( وظیفٔه اصلی دستگاه لنفی تصفیه و بازگرداندن آب و موادی است که مویرگ های خونی قادر به جذب آن ها نیستند.

2( چربی های جذب شده از دیوارٔه رودٔه باریک وارد مسیر لنفی می شوند و نهایتًا به خون می پیوندند.
3( دستگاه لنفی شامل رگ ها، اندام ها و غدد لنفی است.

4( تولید و تجمع لنفوسیت ها در گره ها و اندام های لنفی، به از بین رفتن عوامل بیماری زا کمک می کند.

نمی توان گفت در انسان ........... 12
1( عوامل روانی یکی از علل افزایش اضافه وزن وچاقی انسان ها در جوامع امروزی است.

2( چاقی همانند مقادیر باالتر از حد طبیعی LDL از علل تنگ شدن سرخرگ هاست.
3( افزایش قد فرد، لزومًا نمایٔه تودٔه بدنی را کم می کند.

4( سلیاک بیماری گوارشی است که استخوان های بیمار را دچار کاهش استحکام می کند.

عبارت های کدام گزینه درست اند؟131
الف( جانوران برخالف گیاهان به محرک های بیرونی پاسخ می دهد.

ب( در کل نگری همانند جزءنگری اجزای پیکر جاندار بررسی می شود.
ج( در جزءنگری ویژگی های هر سطح حیات با سطح قبلی یکسان است.

د( نحؤه تأثیر ویروس بیماری زا بر انسان در حوزٔه بررسی زیست شناسان نمی باشد.
4( »د« و »الف« 3( »ج« و »د«  2( »ب« و »ج«  1( »الف« و »ب« 
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 نشدف اش  شام4   لص اش  ففا  ش ففف

»در ................. عمیق، ................. حجم قفسٔه سینه کمک می کند.«141 چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟  
ب( دمـ  انقباض ماهیچه های شکمی به افزایش الف( بازدمـ  انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی به کاهش 

د( دمـ  استراحت ماهیچه های ناحیٔه گردن به افزایش ج( بازدمـ  استراحت ماهیچه های بین دنده ای داخلی به کاهش 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها ........... ، انجام می شود.151
1( بر اساس نیاز بافت ها به اکسیژن و کربن دی اکسید

2( با کم و زیاد شدن مقاومت رگ هایی که بیش ترین مقدار خون را در خود جای داده اند
3( با انقباض و انبساط رگ هایی که الیه ماهیچه ای صاف در آن ها بیش تر از الیه کشسان است

4( بر اساس انقباض و انبساط بندارٔه مویرگی

»در ........... قلب ........... دیده می شود.«161 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ 
ب( ضخیم ترین الیٔه دیوارٔهـ  رشته های عصبی الف( الیٔه خارجی کیسٔه محافظت کنندٔهـ  بافت سنگفرشی ساده 

د( الیه های چسبیده به سطح خارجی بافت ماهیچه ایـ  رشته های عصبی ج( سطح داخلی حفره هایـ  بافت پوششی سنگفرشی ساده 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

شکل روبه رو نوعی بافت را در بدن انسان نشان می دهد که همٔه ویژگی های زیر را دارد به جز:171
1( در بین یاخته های آن رشته های عصبی پخش شده اند.

2( به صورت یک تودٔه یاخته ای واحد عمل می کند.
3( بین یاخته های آن مقداری بافت پیوندی با مادٔه زمینه ای بی رنگ و چسبنده قرار دارد.

4( بعضی یاخته ها مادٔه وراثتی خود را در دو هسته جای داده اند.

»به طور معمول ................ در ملخ ............... .«181 کدام گزینه برای تکمیل جملٔه روبه رو به درستی مناسب نیست؟  
1( تنفس نایدیسیـ  بدون دخالت دستگاه گردش خون باز به انجام می رسد.

2( هضم مکانیکی غذاـ  قبل از دهان آغاز می شود.
3( دریچه های ابتدای رگ های مرتبط با قلبـ  هنگام انقباض قلب هم زمان باز می شوند.

4( سینوس های سلومـ  مواد دفعی خود را به مویرگ های خونی منتقل می کنند.

چند مورد از عبارات زیر از جمله عوامل کمک کننده به جریان خون در سیاهرگ ها هستند؟191
الف( گنبدی شدن ماهیچه دیافراگم در حین فرایند دم

ب( فشار مکشی ناشی از انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی
ج( فشار وارد شدٔه ناشی از انقباض ماهیچه های شکم

د( انقباض ماهیچه های دست و پا و باز شدن دریچه های پایینی مجاور آن ها
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

جهت انجام یک ................. تحت تأثیر ................. قرار نمی گیرد2011
2( دم عمیق، ماهیچه های ناحیٔه گردنـ  بصل النخاع 1( بازدم معمولی، بصل النخاعـ  پل مغزی 

4( بازدم عمیق، ماهیچه های بین دنده ای داخلیـ  بصل النخاع 3( دم معمولی، ماهیچه های بین دنده ای خارجیـ  پل مغزی 

  1 1234
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  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234

  8 1234

  9 1234

  10 1234

  11 1234

  12 1234

  13 1234

  14 1234

  15 1234

  16 1234

  17 1234

  18 1234

  19 1234

  20 1234

پاسخ آزمون مروری )2( صفحه: 399
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یازو  کاشه نسشدف  های شاوری  لص های ففا  ا ففف

عبارت »الف«: با پایان یافتن انقباض دهلیزها، دریچه های دهلیزی ـ بطنی بسته شده و هم زمان انقباض بطن ها آغاز می شود. در ثانیٔه دوم  17***  4

انقباض بطن ها فشار در آئورت به حداکثر می رسد. عبارت »ب«: فشار خون در دهلیزها در حین انقباض آن ها به حداکثر می رسد. دریچه های سینی پس 
از آغاز استراحت عمومی تا پایان انقباض دهلیزها بسته هستند. عبارت »ج«: فشار خون در دهلیزها با بسته شدن دریچه های دهلیزی ـ بطنی به حداقل 

مقدار خود می رسد. عبارت »د«: حداقل فشار خون در بطن ها مربوط به مرحلٔه استراحت عمومی است. دریچه های سینی در این مرحله بسته هستند.
4 عبارت »الف«: کرم های لوله ای  دارای لولٔه گوارش هستند و حفره عمومی بدن در آن ها با مایعی پر شده است که از آن برای انتقال مواد استفاده  18***

می شود. توصیف ارائه شده در این گزینه مربوط به کرم های پهن آزدزی مانند پالناریا است که در آن ها انشعابات حفرٔه گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ 
می کند؛ به طوری که فاصلٔه انتشار مواد تا یاخته ها بسیار کوتاه است. عبارت »ب«: اسفنج ها دارای سامانه گردش آب هستند و حفره گوارشی ندارند! 
نهایت گوارش  و در  برون یاخته ای  )ابتدا گوارش  تغذیه مشابه هیدر است  پالناریا، روش  نظیر  پهن،  از کرم های  بسیاری!(  )نه  برخی  عبارت »ج«: در 

درون یاخته ای انجام می شود. عبارت »د«: بسیاری ) نه برخی!( از جانوران درون بدن خود جایگاه ویژه ای برای گوارش غذا دارند.
4 عبارت »الف«: درشت خوارها در خون وجود ندارند. عبارت »ب«: روده ها؟! یعنی رودٔه کوچک و بزرگ. در حالی که چربی ها از رودٔه کوچک جذب  19***

لنف می شوند. عبارت های »ج« و »د«: دستگاه لنفی مایع خارج شده از مویرگ ها را جمع آوری می کند و از بازگشت آن ها به مویرگ ها را کاهش می دهد.
3 گزینه های »1« و »2«: حجم باقیمانده بخشی از ظرفیت تام است. در واقع ظرفیت تام، حداکثر هوایی است که شش ها می توانند در خود جای  20**

دهند و برابر است با مجموع ظرفیت حیاتی و حجم باقیمانده )نه هوای مرده!( گزینٔه »3«: ظرفیت حیاتی، مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و 
با یک بازدم عمیق می توان از شش ها خارج کرد و برابر با مجموع حجم های جاری، ذخیره دمی و بازدمی است. حجم باقی مانده، مقدار هوایی است که 
حتی بعد از یک بازدم عمیق در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن را خارج کرد. حجم باقی مانده، بخشی از ظرفیت حیاتی به حساب نمی آید. گزینٔه »4«: 
ظرفیت حیاتی، مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و با یک بازدم عمیق می توان از شش ها خارج کرد. دقت کنید که در این تعریف مجموع دم 

عمیق و بازدم عمیق مدنظر نیست.

پاسخ آزمون مروری )2(  �

2 عبارت »الف«: نادرست است چون زیست بوم از بوم سازگان بزرگ تر است و تنوع زیستی جانداران آن بیش تر می باشد. عبارت »د«: نادرست است  1***
چون همٔه جانداران در زیست کره که بزرگ ترین سطح سازمان یابی حیات است حضور دارند.

1 اواًل رودٔه بزرگ پرز ندارد. ثانیًا رودٔه باریک چین های حلقوی دارد نه طولی! 2***
3 با توجه به تصویر »الف« مقطع استخوان دنده و »ب« پردٔه جنب و مایع درون آن است. گزینٔه »1«: »الف«: خود نوعی استخوان دنده است و  3**

استخوان دندٔه دیگری به آن متصل نیست. گزینٔه »2«: بافت پیوندی سست دارای مادٔه زمینه ای شفاف و چسبنده است. گزینٔه »3«: استخوان های 
دنده با انقباض ماهیچٔه بین دنده ای داخلی از جناغ دورتر می شوند. گزینٔه »4«: پردٔه جنب استخوان نیست!

4 اگر شکل دم نگاره کتاب درسی را برای یک شخص بالغ )بصورت عمومی( در نظر بگیریم: گزینٔه »1«: ظرفیت تام، یعنی حداکثر مقدار هوایی که  4**
شش ها می توانند در خود جای دهند از مجموع ظرفیت حیاتی و حجم جاری بیش تر است. گزینٔه »2«: دقت کنید که حجم ذخیره بازدمی برابر است 
با مقدار هوایی که پس از یک بازدم معمولی، طی یک بازدم عمیق از شش ها خارج می شود. این حجم از هوا، از مقدار هوایی که پس از یک دم معمولی، 
طی حداکثر بازدم از شش ها خارج می شود، کم تر است )برای درک موضوع لطفًا به شکل اپیروگرام کتاب درسی خوب دقت کنید(. گزینٔه »3«: حداکثر 
هوایی که پس از یک بازدم معمولی، طی حداکثر دم وارد شش ها می شود، برابر مجموع حجم جاری و ذخیره دمی است که از حجم هوای ذخیره بازدمی 
بیش تر است. گزینٔه »4«: حداکثر هوایی که می تواند از شش ها خارج شود؛ همان ظرفیت حیاتی است که پس از انجام یک دم عمیق، طی یک بازدم 

عمیق از شش ها خارج می گردد.

3 منظور هیدر است که عبارت »الف«: کیسٔه منشعب نه کیسه های منشعب! عبارت »ب«: پس از آن که ذرات غذایی در یاخته های تولید شدند  5**
از کریچٔه گوارشی آزاد می شوند و مورد استفادٔه یاخته قرار می گیرند. این آزادسازی مسلمًا برون رانی نیست. عبارت »ج«: درست است. عبارت »د«: نام 

دیگر کافنده تن لیزوزوم است نه لیزوزیم!
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3 وقتی می گوییم مجاور پیلور هم قبل آن را در نظر بگیرید هم بعد آن را! از معده گاسترین و از دوازدهه سکرتین ترشح می شود. هم چنین در معده  6***

معده  اصلی  یاخته های  از  چون  است  نادرست  »د«  عبارت  فقط  می کنند.  ترشح   B
12

ویتامین  و جذب  حفظ  برای  را  داخلی  فاکتور  کناری  یاخته های 
پپسینوژن ترشح می شود نه پپسین!

تعداد  7** معمولی  کاهش  هورمون  این  است.  نادرست   :»2« گزینٔه  می شود.  درون بری جذب  روش  به  ویتامین  این  است.  نادرست   :»1« گزینٔه   4

گویچه های قرمز را جبران می کند؛ پس تولید پایٔه گویچه های قرمز به ترشح این هورمون بستگی ندارد. گزینٔه »3«: ناردست ات. چون باید گفت: ممکن 

5 5000 5 10 5 10
6 3 6

lit mL mm mL= = × = ×
است نه قطعًا! گزینٔه »4«: درست است. 

5 10 5 10 25 10 25
6 6 12 1

10
2

× × × = ×  → ×
× −

·¼i ´\e jHk÷U

KÄohU %

��� ��� 110
10  

3 گزینٔه »1«: دقت کنید که افزایش حجم کیسه های حبابکی و به طور کلی ورود هوا به دستگاه تنفس، تابع و پیرو حرکات قفسه سینه است. به این  8*
ترتیب که در ابتدا دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای خارجی منقبض می شوند و هوا وارد دستگاه تنفس می شود. ورود هوا به کیسه های حبابکی باعث 
افزایش حجم آن ها می شود. گزینٔه »2«: مهار مرکز تنفس در بصل النخاع یعنی قطع پیام عصبی و پایان انقباض. خروج هوایی معادل ظرفیت حیاتی از 
شش ها به معنی انجام یک بازدم عمیق است. پس در ابتدا این مرکز مهار شده است، دم پایان یافته و بازدم صورت گرفته است. پس از آن، مرکز تنفس 
در بصل نخاع فعال شده و پیام انقباض را جهت انجام دم مجدد صادر می نماید. گزینٔه »3«: اثر پل مغزی بر بصل النخاع، به معنی پایان فرایند دم و آغاز 
بازدم است. طی بازدم، جناغ به سمت عقب و دنده ها به سمت پایین رانده می شوند. گزینٔه »4«: در بصل النخاع گیرنده های حساس به افزایش کربن 

دی اکسید وجود دارد که با تحریک آن ها آهنگ تنفس )تعداد تنفس در زمان مشخص( افزایش می یابد.
1 گزینه های »1« و »2«: همٔه تارهای میوکارد قلب، شامل تارهای ماهیچٔه دهلیزها و بطن ها می شود. ماهیچٔه دهلیزها، از طریق دسته تارهای دهلیزی  9**

و مسیرهای بین گرهی مربوط به شبکٔه هادی قلب تحریک می شوند. با توجه به وجود یک بافت پیوندی عایق در بین ماهیچٔه دهلیزها و بطن ها، انتشار 
تحریک از دهلیزها به بطن ها از طریق شبکٔه گرهی انجام می شود. به این صورت که گره دهلیزی ـ بطنی، از طریق دسته تارهایی خاص )مسیر های بین 
گرهی( پیام الکتریکی مربوط به انقباض را دریافت می کند. این پیام سپس به تارهای بین دو بطن و از طریق آن ها به نوک بطن و سپس سراسر دیوارٔه 
بطن ها گسترش خواهد یافت. گزینٔه »3«: پس از انتشار پیام انقباض در سراسر بطن ها، بطن ها منقبض می شوند. انقباض بطن ها، بسته شدن دریچه های 

دهلیزی ـ بطنی را در پی خواهد داشت. گزینٔه »4«: ضربان قلب می تواند تحت تأثیر عوامل عصبی سمپاتیک افزایش یابد.
2 یکی از ویژگی های یاخته های ماهیچٔه قلب، ارتباط آن ها از طریق صفحات بینابینی )در هم رفته( است. نوع ارتباط یاخته ای در محل این صفحات باعث  10*

می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچه ای قلب منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند یک تودٔه یاخته ای واحد عمل کند.
3 دستگاه لنفی انسان شامل رگ های لنفی، گره های لنفی و اندام های لنفی است. غدد لنفی نادرست است چون گره های لنفی ترشحاتی ندارند تا  11**

بتوان آن ها غده گفت!
3 ممکن است متناسب با افزایش قد فرد، وزن او نیز زیاد شود؛ پس لزومًا BMI کاهش نمی یابد! 12**

2 عبارت های »ب« و »ج« صحیح هستند. عبارت »الف«: هم جانوران و هم گیاهان پاسخ به محیط را به عنوان یکی از ویژگی های حیات انجام  13***
می دهد. عبارت »ب«: در دو نگرش کل نگری و جزءنگری اجزای پیکر جاندار بررسی می شود اما در کل نگری به ارتباط بین این اجزاء نیز توجه شده 
است. بدانید که در جزءنگری توجه چندانی به ارتباط اجزا نشده است. عبارت »ج«: به دلیل عدم توجه نگرش جزءنگری به ارتباط اجزاء در این نگرش 
ویژگی های هر سطح حیات با سطح قبلی یکسان است. عبارت »د«: اگرچه ویروس یک عامل بیماری زای غیرزنده است اما تأثیر آن بر یک جاندار توسط 

زیست شناسان بررسی خواهد شد.
4 عبارت »الف«: انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی، طی فرایند دم و افزایش حجم قفسه سینه صورت می گیرد. عبارت »ب«: انقباض  14***

ماهیچه های شکمی، در فرایند بازدم عمیق صورت می گیرد.عبارت »ج«: ماهیچه های بین دنده ای داخلی در حین فرایند بازدم عمیق منقبض می شوند. 
عبارت »د«: در حین فرایند دم عمیق، انقباض ماهیچه های ناحیٔه گردن به افزایش حجم قفسٔه سینه کمک می کند.
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یازو  کاشه نسشدف  های شاوری  لص های ففا  ا ففف

3 تنظیم اصلی جریان خون در مویرگ ها بر اساس نیاز به اکسیژن و مواد مغذی با انقباض و انبساط سرخرگ های کوچک انجام می شود که قبل از  15**
مویرگ ها قرار دارند. در سرخرگ های کوچک تر، میزان الیه کشسان، کم تر و ضخامت الیه ماهیچه ای صاف، بیش تر است.

4 عبارت »الف«: الیٔه خارجی کیسٔه محافظت کنندٔه قلب، از بافت پیوندی رشته ای و بافت پوششی سنگ فرشی ساده تشکیل شده است. عبارت  16***
»ب«: ضخیم ترین الیٔه دیوارٔه قلب، ماهیچٔه قلب است است که عمدتًا از یاخته های بافت ماهیچه ای قلبی تشکیل شده است. رشته های عصبی نیز در بین 
این یاخته ها پخش شده اند. عبارت »ج«: سطح داخلی حفره های قلبی توسط الیه ای نازک از بافت پوششی سنگ فرشی ساده؛ به نام درون شامه )آندوکارد( 
پوشیده شده است. عبارت »د«: الیٔه داخلی کیسٔه محافظت کنندٔه قلب، برون شامه )اپی کارد( نامیده می شود که به سطح خارجی ماهیچٔه قلب چسبیده 
است. در این الیه بافت پوششی سنگ فرشی ساده وجود دارد که توسط الیه ای از بافت پیوندی، پشتیبانی می شود. رگ ها و اعصاب قلب در این الیه 

پیوندی قرار دارند.
3 این شکل مربوط به ساختار ماهیچٔه قلب است. یاخته ها به دلیل داشتن صفحات بینابینی مانند یک تودٔه یاخته ای واحد عمل می کنند. 17**

مــادٔه زمینــه ای بی رنــگ و چســبنده مربــوط بــه بافــت پیونــد ُسســت اســت در حالــی کــه بافــت اســکلت فیبــری قلــب از نــوع رشــته ای متراکــم 
. ست ا

4 ایراد گزینه »4« این است که ملخ مویرگ خونی ندارد چون گردش خون این جانور از نوع باز است. گزینٔه »1«: حشرات تنفسی نایدیسی دارند.  18***
گردش خون این جانوران نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد. گزینٔه »2«: آرواره های اطراف دهان غذای گیاهی را دچار هضم مکانیکی می کنند و سپس 
خرده های غذا وارد دهان می شوند پس هضم مکانیکی قبل از دهان آغاز می شود. گزینٔه »3«: با انقباض قلب لوله ای ملخ دریچه های ابتدای رگ های 

مرتبط با قلب هم زمان باز می شوند.
1 )فقط مورد ج به درستی بیان شده است( عبارت های »الف« و »ب«: در هنگام دم، که قفسٔه سینه باز می شود، فشار از روی سیاهرگ های نزدیک  19***

قلب برداشته می شود و درون آن ها فشار مکشی ایجاد می شود که خون را به سمت باال می کشد. در حین فرایند دم ماهیچه دیافراگم حالت مسطح دارد. 
ماهیچه های بین دنده ای داخلی تنها در بازدم عمیق منقبض می شوند. عبارت های »ج« و »د«: انقباض ماهیچه های دست و پا، شکم و دیافراگم، به 
سیاهرگ های مجاور خود فشاری وارد می کنند که باعث حرکت خون در سیاهرگ به سمت قلب می شود. دقت کنید که در هنگام انقباض ماهیچه های 

مجاور سیاهرگ های دست و پا، دریچه های باالیی باز و دریچه های پایینی بسته می شوند.
3 گزینٔه »1«: دقت کنید که در یک تنفس آرام و طبیعی، تا زمانی که بصل النخاع تحت تأثیر پل مغزی فرایند دم را قطع نکند، فرایند بازدم انجام  20*

نمی شود! گزینٔه »2«: در یک دم عمیق ماهیچه های دخیل در این فرایند )دیافراگم، بین دنده ای خارجی و ناحیه گردن( تحت تأثیر پیام عصبی بصل النخاع 
به انقباض در می آیند. گزینٔه »3«: در انجام یک دم معمولی، ماهیچه های بین دنده ای خارجی تحت تأثیر بصل النخاع قرار می گیرند. گزینٔه »4«: در یک 

بازدم عمیق ماهیچه های دخیل در این فرایند )بین دنده ای داخلی و شکمی( تحت تأثیر پیام عصبی بصل النخاع به انقباض در می آیند.
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آزمون  های جامع
فصل6: از یاخته تا گیاه �

 20 دقیقه �  آزمون جامع )1( 

کدام عبارت ها نادرست هستند؟. 1
الف( رابرت هوک با میکروسکوپ پیشرفتٔه خود نخستین بار یاختٔه گیاهی را در بافت چوب پنبه ای مشاهده کرد.

ب( یاخته های بافت چوب پنبه ای در تصویر میکروسکوپی به صورت مجموعه حفره هایی دیده می شوند که توسط دیواره هایی جدا شده اند.
ج( تنها بخش باقی مانده از یاختٔه گیاهی چوب پنبه ای شده، دیوارٔه آن است.

د( در یاخته های مردٔه گیاهی بخش هم ارز یاخته در جانوران وجود ندارد.
هـ( تفاوت گیاهان با سایر جانداران داشتن سبزدیسه و دیواره در یاخته های آن هاست.

»د« 4(»ج«ـ »الف« 3(»هـ«ـ »د« 2(»ب«ـ »ج« 1(»الف«ـ
در هر یاختٔه زندٔه گیاهی، ............ 2

1(الیههایدیوارٔهنخستینمانندیکقالببخشیکههمارزیاختهدرجانوراناسترادربرمیگیرند؛امامانعرشدآننمیشوند.
2(درحینتقسیم،الیهایازجنسپکتینقبلازتشکیلالیههایدیوارٔهنخستین،میانیاختهرابهدوبخشتقسیممیکند.

3(رشتههایسلولزیالیههایدیوارٔهنخستیندرزمینهایازپروتئینوپلیساکاریدهایخمیریشکلقرارمیگیرند.
4(دیوارٔهنخستینقابلیتگسترشداردوهمراهبارشدپروتوپالست،اندازٔهآننیزمیتواندافزایشیابد.

مواد تشکیل دهندٔه بخشی از یاختٔه گیاهی که مانعی برای ورود عوامل بیماری زا ایجاد می کند ........... 3
1(هنگامحیاتیاختهتوسطپروتوپالستتولیدوترشحمیشود.

2(درتیغٔهمیانیپروتئینیبهنامپکتینودردیوارٔهنخستینرشتههاییازسلولزاست.
3(درهیچبخشیناپیوستگیندارندتادربرابرعواملبیماریزاسّدفیزیکیمحکمیایجادکنند.

4(مانعیبرایرشدبهحسابمیآیندچونقابلیتگسترشوکششندارند.
به طور معمول ............ 4

1(بهمناطقیازدیوارٔهیاختههایگیاهیکهدرآنهاکانالهایمیانیاختهایقراردارد،پالسمودسممیگویند.
2(بخشیازدیوارٔهیاختههایگیاهیکهازپکتینساختهشدهاست،میتواندازدیوارٔهنخستینضخیمترباشد.

3(نحؤهآرایشرشتههایسلولزیدرالیههایمختلفدیوارٔهیاختههایگیاهی،نمیتواندمشابهباشد.
4(طرزقرارگیریرشتههایپروتئینیدردیوارٔهپسینیاختههایگیاهی،باعثاستحکاموتراکمایندیوارهمیشود.

در کدام مورد، نوع ماده ای که در تغییر دیواره دخالت دارد متفاوت با سایرین است؟. 5
1(تغییریکهمنجربهکاهشازدستدادنآبگیاهمیشود.

2(تغییریکهدرتولیدلعابگیاهیازدانٔهبه،بهجهتدرمانکاربرددارد.
3(تغییریکهباعثمیشودوقتیبرگگندمرالمسمیکنیمزبریآنرااحساسکنیم.

4(تغییریکهاستحکامساقٔهدرختانبلندرادربرابرشکستنتضمینمیکند.
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در حین ........... یاخته های گیاهی، ............ 6
کاهشفشاراسمزیدرونیاخته،باعثورودآببهیاختهمیشود. 1(تورژسانسـ

افزایشفشاراسمزیدرونیاخته،باعثخروجآبازیاختهمیشود. 2(پالسمولیزـ
جذبآب،افزایشفشاراسمزیدرونیاختهرادرپیدارد. 3(تورژسانسـ
خروجآب،افزایشفشاراسمزیدرونیاختهرادرپیدارد. 4(پالسمولیزـ

این که پروتوپالست از دیوارٔه یاختٔه گیاهی فاصله می گیرد ........... 7
1(درپیافزایشحجمشیرٔهکریچهایرخمیدهد.

2(وضعیتیاستکهاگرطوالنیمدتباشدباآبیاریفراوانرفعمیشود.
3(باعثمیشوددیوارهکشیدهوپارهشود.

4(درهرصورتپسازمدتیباعثمرگیاختههایگیاهمیشود.

 نمی توان گفت ........... را باعث می شود، ........... در ........... دخیره می شود.. 8
رنگدیسهها برخالفکاروتنریشٔههویجـ 1(نوعیکاروتنوئیدکهرنگزردگلبرگهاـ

کریچهها همانندگلوتنبذرگیاهگندمـ 2(کاروتنوئیدیکهرنگقرمزچغندرـ
رنگدیسهها همانندنوعیکاروتنوئیدگوجهفرنگیـ 3(کاروتنکهرنگنارنجیریشههویجـ

کریچهها برخالفکاروتنوئیدگلبرگهاـ 4(آنتوسیانینکهرنگبنفشکلمـ

شکل روبه رو نوعی دیسٔه گیاهی را نمایش می دهد که ........... 9
1(موادرنگیآنکارکردنورونهارابهبودمیبخشد.

2(ساختارآندربعضیگیاهانمیتواندتغییرکندوبهرنگدیسهتبدیلشود.
3(ذخایرقندیآنبرایتشکیلپایههایجدیدازرشدجوانههایغدٔهسیبزمینیاستفادمیشود.

4(کاروتنوئیدهایموجوددرآنبرخالفآنتوسیانینهادرpHهایمختلفتغییررنگنمیدهد.

چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می نماید؟     »سامانٔه بافت پوششی ........... .«. 10
الف( در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان، روپوست نامیده می شود و معمواًل در این اندام ها کوتین ترشح می شود.

ب( در اندام های مسن گیاه، پیراپوست )اپیدرم( نامیده می شود و معمواًل از یک الیه یاخته تشکیل شده است.
ج( عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد؛ چرا که معمواًل الیه های یاخته ای آن در برابر عوامل محیطی مخرب مقاوم اند.

د( به کاهش تبخیر آب از اندام های جوان گیاهی کمک می کند؛ چرا که الیه ای از ترکیبات لیپیدی سطح آن را می پوشاند.
4)4 3)3 2)2 1)1

چند ویژگی زیر در خصوص سامانٔه بافت پوششی گیاه گوجه فرنگی درست است؟. 11
الف( سراسر اندام گیاه را از عوامل بیماری زا حفظ می کند.

ب( نوع روپوستی آن می تواند از چند الیه تشکیل شده باشد.
ج( در ساقٔه مسن درخت بید، روپوست از میزان تعرق می کاهد.

د( یاخته های تشکیل دهندٔه آن می توانند دچار کوتینی شدن یا چوب پنبه ای شدن در دیوارٔه خود شوند.
3)4 2)3 1)2 1(صفر

شکل مقابل ترسیمی از یاخته های بافتی است که ............ 12
1(درگیاهانآبزی،فاصلٔهاندکبینیاختههایآنبهانتشارموادکمکمیکند.
2(دیوارٔهپسینآنهامانعبهوجودآمدنکانالهایمیانیاختهاینشدهاست.

3(دیوارٔهآنهاباتوجهبهعدموجودپکتین،نسبتبهآبنفوذناپذیرنیست.
4(درصورتزخمیشدناندامهایگیاه،تقسیمشدهوآنراترمیممیکنند.
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شکل روبه رو یاخته های نوعی بافت زمینه ای گیاه را نشان می دهد که قطعًا ........... 13

1(دیوارٔهنخستیننازکوچوبیشدٔهآنهاقابلیتذخیرٔهموادرادارد.
2(فاصلٔهفراوانبینیاختههایآنازهواپرشدهاست.

3(معمواًلزیرروپوستساقهقرارگرفتهاندوضمنانعطافپذیریبهآناستحکاممیبخشند.
4(یاختههایآننسبتبهآبنفوذپذیرندودرهنگامایجادزخمدرگیاهتقسیممیشوند.

 با توجه به شکل های مقابل می توان گفت یاخته های ............ 14

1(کوتاهنوع)3(،دیوارٔهعرضیدارندولولٔهپیوستهایتشکیلمیدهند.
2(همراه،بهترابریشیرهخامدریاختههاینوع)2(کمکمیکنند.

3(نوع)2(،برخالفیاختههاینوع)1(،دارایدیوارٔهعرضیهستند.
4(درازنوع)1(،همانندیاختههاینوع)3(،دارایدیوارٔهپسینچوبیشدههستند.

چند جمله عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 15

»شکل روبه رو یاخته هایی را نمایش می دهد که .......... «

الف( در بافت آوندی در نزدیکی پارانشیم آوندی قرار گرفته است.

ب( چوبی شدن دیواره، اغلب سبب مرگ پروتوپالست آن ها می شود.

ج( در تولید طناب و پارچه استفاده می شوند و ارزش اقتصادی دارند.

د( مجموعه ای از آن ها، دانه های سختی که هنگام خوردن گالبی زیر دندان حس می کنیم را تشکیل می دهد.

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

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با بخش های مختلف شکل مقابل به درستی بیان شده است؟. 16

الف( یاخته های بخش (c) ترکیبات لیپیدی مانند کوتین را به سطحی که در مجاور هواست؛ ترشح می کنند.

ب( هسته های درشت هر یک از یاخته های بخش (d) بیش تر حجم یاخته را به خود اختصاص می دهند.

ج( بخش (a) می تواند دارای یاخته هایی با دیوارٔه نخستین نازک و چوبی نشده باشد.

د( ترشح ترکیب لیپیدی توسط بخش (e) نفوذ ریشه در خاک را آسان می کند.

هـ( از تمایز یاخته های بخش (b) تارهای کشنده پدید می آیند.

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

در رابطه با شکل روبه رو کدام ویژگی نادرست است؟. 17

1(یاخته»د«بهآوندهایآبکشدرترابریشیرٔهپروردهکمکمیکند.
2(»ج«ازیاختههایزندٔهبدونمیانیاختهوهستهبادیوارٔهنخستینسلولزیتشکیلشدهاست.

3(یاخته»ب«قبلازآنکهوظیفٔهانتقالشیرٔهخامرابرعهدهبگیردپروتوپالستخودراازدستدادهاست.
4(یاخته»الف«نسبتبهسایریاختههاییکهشیرههایگیاهیرامنتقلمیکنندگشادتراست.

چند مورد عبارت داده شدٔه زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟. 18

»با توجه به شکل های مقابل ........... گفت، در برش عرضی ........... گیاه شماره ........... است.«

الف( نمی توانـ  ساقهـ  )2(، مغز ساقه از بافت نرم آکنه ای و بخشی از سامانٔه بافت زمینه ای  تشکیل شده

ب( می توانـ  ساقهـ  )1(، آرایش دسته های آوندی بسیار پراکنده و نامنظم 

ج( نمی توانـ  ریشهـ  )2(، پوست، حدفاصل استوانٔه آوندی و روپوست را پر کرده 

د( می توانـ  ریشهـ  )1(، استوانٔه آوندی، مغز ریشه را احاطه کرده 

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

(۳)

(۲)

(۱)

(d)
(e)

(c)
(b)
(a)

(الف)
(ب)

(د)
(ج)

(۱) (۲)
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پاسخ  نامه آزمون  های جامع
فصل6: از یاخته تا گیاه �

پاسخ آزمون جامع )1( �

3 عبارت»الف«: یاخته های گیاهی، اولین بار در بافت چوب پنبه ، مشاهده شد. این مشاهده توسط رابرت هوک انجام شد، اما میکروسکوپ رابرت  1***
عزیز! ابتدایی و غیرپیشرفته بود.عبارت»ب«: عین متن کتاب درسی! عبارت»ج«: دیواره هایی که یاخته های چوب پنبه را از هم جدا کرده است، دیوارۀ 
یاخته ای و تنها بخش باقی مانده از یاختۀ گیاهی در بافتی مرده اند.عبارت»د«: دیوارۀ یاخته ای در بافت های زندۀ گیاه، بخشی به نام پروتوپالست را دربر 
می گیرد. پروتوپالست هم ارز یاخته در جانوران است. یاخته های مرده، پروتوپالست خود را از دست داده اند. عبارت »هـ«: سبزدیسه و دیواره را، عالوه 
بر گیاهان در جاندارانی دیگری نیز می توان مشاهده کرد. مثال باکتری های می توانند دارای دیواره باشند. جانداران آغازی نیز می توانند دارای دیواره و 

سبزدیسه باشند.
4 اگر به متن کتاب درسی دقت کرده باشید؛ می فرماید! که: پروتوپالست هر یک از یاخته های تازه تشکیل شده، الیه یا الیه های دیگری به نام  2*

دیوارٔه نخستین می سازند. پس نمی توان لفظ الیه های دیوارٔه نخستین را برای هر یاختٔه گیاهی به کار برد! )تنها علت نادرستی گزینه های »1«، »2« و »3«(. 
دیوارٔه یاخته ای در بافت های زندٔه گیاه، بخشی به نام پروتوپالست را در بر می گیرد. پروتوپالست هم ارز یاخته در جانوران است. در تقسیم یاختٔه گیاهی 
بعد از تقسیم هسته، الیه ای به نام تیغٔه میانی تشکیل می شود. این الیه میان یاخته را به دو بخش تقسیم می کند و در نتیجه، دو یاخته ایجاد می شود. 
تیغٔه میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است. در دیوارٔه نخستین، رشته های سلولزی وجود دارند که در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی 
ساکاریدهای غیر رشته ای )خمیری شکل( قرار می گیرند. دیوارٔه نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را در بر می گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی شود؛ زیرا قابلیت 

گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندٔه دیواره، اندازٔه آن نیز افزایش می یابد.
1 یکی از عملکردهای دیوارۀ یاخته های گیاهی، جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به درون یاخته است. اجزای تشکیل دهندۀ دیواره در یاخته های  3**

پلی ساکارید است. گزینٔه »3«:  نوعی  پکتین  پکتین ساخته شده است.  از  میانی  تیغۀ  و ترشح می کند. گزینٔه »2«:  تولید  زنده  پروتوپالست  را  گیاهی 
مشاهدات میکروسکوپی نشان می دهند که کانال های میان یاخته ای از یاخته ای به یاخته ای دیگر کشیده شده اند.پیوستگی کامل دیواره مانع از ایجاد چنین 
کانال هایی خواهد شد. در محل الن ها نیز دیوارۀ پسین دیده نمی شود. گزینٔه »4«: هرچند رشد یاخته بعد از تشکیل دیوارۀ پسین متوقف می شود، اما 
یاخته های دارای دیوارۀ نخستین قابلیت رشد دارند؛ زیرا این دیواره قابلیت رشد دارد و همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره، 

اندازۀ آن ها افزایش می یابد.
2 گزینٔه »1«: دقت کنید که پالسمودسم ها همان کانال های میان یاخته ای هستند؛ نه این که بگوییم پالسمودسم ها در بخشی از دیواره که کانال های  4*

میان یاخته ای قرار دارند واقع شده اند! گزینٔه »2«: تیغٔه میانی بخشی از دیواره است که از پکتین ساخته شده است. اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده 
باشید، به بزرگواری خودتان درستی این گزینه را تأیید خواهید فرمود. گزینٔه »3«:نگاهی به شکل کتاب درسی انداخته و نادرستی این گزینه را نیز به خاطر 
مبارکتان بسپارید. گزینٔه »4«: طرز قرار گیری رشته های سلولزی )نه پروتئینی!( در دیوارٔه پسین یاخته های گیاهی، باعث استحکام و تراکم این دیواره می شود.

گزینٔه »1«: کوتینی شده از جمله تغییرات دیوارۀ یاخته های گیاهی است که در کاهش از دست دادن آب نقش دارد. گزینٔه »2«: پکتین دیوارۀ  5**  3
یاخته های گیاهی با جذب آب متورم و ژله ای می شود. مانند ژله یا لعابی که از خیساندن دانه به در آب ایجاد می شود. گزینٔه »4«: لیگنین ساخته شده توسط 
پروتوپالست پس از افزوده شدن به دیوارۀ یاخته های گیاهی باعث استحکام آن ها می شود. گزینٔه »3«: سیلیس افزوده شده به دیوارۀ یاخته های گیاهی باعث 

زبری سطح برگ گیاه گندم می شود. دقت کنید که کوتین، پکتین و لیگنین موادی آلی هستند و سیلیس معدنی است!
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4 وقتی مقدار آب در محیط بیش تر از مقدار آن در یاخته باشد و یا به عبارتی فشار اسمزی درون یاخته بیش تر از محیط باشد، آب وارد یاخته می شود  6*
و به تدریج فشار اسمزی درون یاخته را کاهش خواهد داد. یاخته در این وضعیت در حالت تورژسانس یا تورم است. اگر به هر علتی فشار اسمزی درون 

یاخته از محیط کم تر باشد، آب از یاخته خارج می شود و به تدریج فشار اسمزی درون یاخته افزایش می یابد.
1 بعضی یاخته های گیاهی کریچۀ درشتی دارند که بیش تر حجم یاخته را اشغال می کند. وقتی آب در محیط بیش تر از مقدار آن در یاخته باشد،  7*

کریچه ها حجیم و پرآب و سبب می شوند که فاصلۀ پروتوپالست و دیوارۀ یاخته کاهش یافته و پروتوپالست به دیواره بچسبد و به آن فشار آورد. دیوارۀ 
این حالت تورم  یا تورم است.  این وضعیت در حالت تورژسانس  یاخته در  پاره نمی شود.  اما  تا حدی کشیده می شود،  برابر فشار  یاخته های گیاهی در 
اندام غیرچوبی، مانند برگ و گیاهان علفی استوار بماند. اگر آب کم باشد، حجم کریچه ها کاهش می یابد و  در یاختٔه بافت گیاهی، سبب می شود که 
پروتوپالست جمع می شود و از دیواره فاصله می گیرد. این وضعیت پالسمولیز نام دارد. اگر پالسمولیز طوالنی مدت باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان 

نیز رفع نمی شود و گیاه به دنبال مرگ یاخته هایش می میرد.
2 رنگ قرمز چغندر، رنگ بنفش کلم و رنگ سرخ پرتقال ناشی از ذخیره شدن آنتوسیانین در کریچه هاست. گلوتن بذر گیاه گندم نیز در کریچه ها  8**

ذخیره می شود. رنگ نارنجی ریشٔه هویج، رنگ زرد گلبرگ ها و رنگ قرمز گوجه فرنگی رسیده ناشی از وجود کاروتنوئیدها در رنگ دیسه هاست.
3 شکل نشادیسه را نمایش می دهد. ذخایر این دیسه هنگام جوانه زنی و تولید گیاه جدید مورد استفاده قرار می گیرند. 9**

3 فقط مورد د عبارت را به درستی تکمیل می نماید. عبارت»الف«: روپوست ریشه، پوستک )ساخته شده از ترکیباتی لیپیدی مانند کوتین( ندارد. 10***
عبارت»ب«: سامانٔه بافت پوششی در اندام های مسن گیاه پیراپوست یا پریدرم )نه اپیدرم!( نامیده می شود.عبارت»ج«: دقت کنید که سامانٔه بافت پوششی یا 
به عبارتی بهتر روپوست )سامانه بافت پوششی در بخش های جوان( معمواًل از یک الیه یاخته تشکیل شده است. پس به کار بردن واژٔه )الیه های یاخته ای!( برای 
آن معمواًل نادرست است.عبارت»د«: الیه ای از ترکیبات لیپیدی )مانند کوتین( که توسط یاخته های سامانه بافت پوششی در اندام های جوان گیاه )روپوست( 
ساخته می شود، به سطحی از این بافت که در مجاورت هوا قرار دارد، ترشح می شود که پوستک نام دارد. پوستک نسبت به آب نفوذناپذیر است. به همین 

علت یکی از کارهای روپوست، کاهش تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه است.
4 عبارت»الف«: این سامانه سراسر اندام گیاه را می پوشاند و آن را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر حفظ می کند و عملکردی شبیه پوست  11***

در جانوران دارد.عبارت»ب«: این سامانه در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان، روپوست نام دارد و معمواًل )نه همیشه!( از یک الیه یاخته تشکیل شده 
است. عبارت های »ج« و »د«: یکی از کارهای روپوست، کاهش تبخیر آب از اندام های گیاهی است، اما دقت کنید که این سامانه در اندام های مسن 
گیاه، پیراپوست )پریدرم( نامیده می شود. در واقع پیراپوست در اندام های مسن، جانشین روپوست می شود. دیوارۀ یاخته های این الیه می تواند دچار تغییر 
کوتینی شدن یا چوب پنبه ای شدن شوند. کوتین و چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی هستند و در کاهش از دست دادن آب و جلوگیری از ورود عوامل بیماریزا 

به گیاه نقش دارند.
4 شکل ترسیمی از یاخته های نرم آکنه ای در سامانٔه بافت زمینه ای است.گزینٔه »1«: سامانٔه بافت زمینه ای در گیاهان آبزی از یاخته های نرم  12**

آکنه ای ساخته شده است که فاصلٔه فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد. گزینٔه »2«: یاخته های نرم آکنه ای، دیوارٔه پسین ندارند. گزینٔه »3«: دیوارٔه 
نخستین یاخته های نرم آکنه ای نازک و چوبی نشده است؛ بنابراین نسبت به آب نفوذناپذیر نیست )یا به عبارتی نفوذپذیر است!(. اما دقت کنید که پکتین، 
در تیغٔه میانی این یاخته ها وجود دارد و ربطی به نفوذپذیری دیوارٔه این یاخته ها ندارد. گزینٔه »4«: وقتی گیاه زخمی می شود، یاخته های نرم آکنه ای تقسیم 

می شوند و آن را ترمیم می کنند.
4 شکل بافت پارانشیم را نشان می دهد. گزینٔه »1«: دیوارٔه آن چوبی نشده است. گزینٔه »2«: همیشه این گونه نیست. گزینٔه »3«: این مشخصات  13**

مربوط به کالنشیم است.
4 این شکل ها به ترتیب مربوط اند به تراکئیدها، یاخته های آبکش و عناصر آوندی. گزینٔه »1«: عناصر آوندی دیوارٔه عرضی ندارند. گزینٔه »2«:  14**

یاخته های آبکشی ترابری شیرٔه پرورده را برعهده دارند. گزینٔه »3«: تراکئیدها همانند یاخته های آبکشی دیوارٔه عرضی دارند. گزینٔه »4«: تراکئیدها و 
عناصر آوندی، از انواع آوندهای چوبی هستند. آوندهای چوبی یاخته هایی مرده اند و دیوارٔه پسین آن ها چوبی شده است.
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3 شکل یاخته های فیبر را نمایش می دهد که موارد »الف«، »ب« و »ج« از ویژگی های آن است. 15***

1 فقط عبارت ج به درستی بیان شده است. بخش های مختلف شکل به ترتیب عبارت اند از: بافت آوندی، بافت زمینه ای، بافت پوششی، سرالد  16***
نخستین نزدیک به نوک ریشه و کالهک. بافت آوند آبکشی، می تواند دارای یاخته های نرم آکنه ای باشد که دیوارٔه نخستین نازک و چوبی نشده دارند. 
تارهای کشنده از تمایز یاخته های روپوستی پدید می آیند. یاخته های بافت پوششی در ریشه، کوتین ترشح نمی کنند و فاقد پوستک هستند. دقت کنید که 
هر یاختٔه سرالدی فقط یک هسته درشت دارد! کالهک با ترشح ترکیب پلی ساکارید )نه لیپیدی!( به سطح خود، باعث لزج شدن آن و نفوذ بهتر ریشه 

در خاک می شود.
2 یاخته ها به ترتیب عبارتند از: عناصر آوندی، تراکئید، یاختٔه آبکشی و همراه، یاخته های آبکش سیتوپالسم )میان یاخته( دارند. 17**

3 موارد »ب«، »ج« و »د«، عبارت را به نادرستی تکمیل می نمایند. گیاه شماره 1 و 2 به ترتیب دو لپه و تک لپه هستند. عبارت»الف«: در برش  18***
عرضی ساقٔه گیاه تک لپه، مغز ساقه دیده نمی شود.عبارت»ب«: پراکنده و نامنظم بودن آرایش دسته های آوندی، مربوط به ساقٔه گیاهان تک لپه است.
عبارت»ج«: در برش عرضی ریشٔه گیاه تک لپه، پوست، حدفاصل استوانٔه آوندی و روپوست را پر کرده است.عبارت»د«: مغز ریشه در برش عرضی 

ریشٔه گیاه دو لپه دیده نمی شود.
3 فقط جملٔه »ج« نادرست است چون سرالد نخستین در نزدیکی نوک ریشه قرار دارد نه در نوک ریشه! 19***
3 عبارت »الف«: نادرست است چون تک لپه ای ها سرالد پسین ندارند. عبارت »ج«: نادرست است چون در پیراپوست کامبیوم چوب پنبه ساز نیز  20***

CO2( نفوذپذیرند. و  O2 وجود دارد که نسبت به گازهای تنفسی )

پاسخ آزمون جامع )2( �

3 دیواره یاخته های گیاهی عملکردهای متفاوتی دارد. حفظ شکل یاخته ها، استحکام یاخته ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه، واپایش تبادل مواد بین  1*
یاخته ها در گیاه )نه در بخش های مختلف یک یاخته!( و جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا؛ از کارهای دیوارٔه یاخته ای است.

این  2** از یاخته ای به یاخته ای دیگر کشیده شده اند. به  الکترونی نشان می دهد که کانال های میان یاخته ای  4 گزینٔه »1«: مشاهدات میکروسکوپ 
کانال ها پالسمودسم می گویند. گزینٔه »2«: پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام الن به فراوانی وجود دارند. گزینٔه »3«: شکل گیری الن ها حاصل 
ترکیبات دیگر  و  مواد مغذی  گزینٔه »4«:  نیست.  یکسان  مناطق  همٔه  در  دیواره  برخی قسمت ها است؛ پس ضخامت  در  یاخته ای  دیوارۀ  نازک ماندن 

می توانند از راه پالسمودسم ها از یاخته ای به یاخته ای دیگر بروند.
4 عین گزینه های »1«، »2« و »3« را در کتاب درسی خواهید یافت. تنها در مورد سامانٔه بافت آوندی به این نکته دقت داشته باشید که با توجه به  3**

رسوب لیگنین در دیوارٔه آوندهای چوبی، این بافت در استحکام بخشیدن به گیاه نیز نقش ایفا می کند. گزینٔه »4«: یکی از انواع بافت های سامانٔه زمینه ای، 
بافت نرم آکنه ای )پارانشیمی( است که یاخته هایی با دیوارٔه نخستین نازک و چوبی نشده دارد. از طرفی دیگر می دانیم که در سامانٔه بافت آوندی عالوه 

بر آوندها، یاخته های دیگری مانند یاخته های نرم آکنه ای ) و فیبر( نیز وجود دارد.
3 شکل ها مربوط به برش عرضی ساقه )1( و ریشه )2( گیاه تک لپه است )پس گزینه های »1« و »2« نادرست اند!( گزینٔه »3«:یاخته های نرم  4***

آکنه ای دارای دیوارٔه نخستین نازک و چوبی نشده، اما گیاه تک لپه، فاقد مغز ساقه است. گزینٔه »4«:یاخته های نرم آکنه ای موجود در بافت آوندی و مغز 
ریشه موجود در استوانٔه آوندی گیاهان تک لپه دارای دیواره نخستین نازک و چوبی نشده اند.

1 بعضی یاخته های اپیدرمی اندام هوایی به یاخته های ترشحی که کروی شکل هستند تمایز می یابند. یاخته های اپیدرمی برگ کلروپالست ندارند و  5***
می توانند در یک الیه )اغلب( و یا چند الیه )ندرتًا( قرار گیرند.

یاخته های نگهبان روزنٔه هوایی کلروپالست و سبزینه دارند و در عین حال کوتین ترشح می کنند و سطح آن ها آغشته به این ماده است.
کرک ها که از تمایز یاخته های اپیدرمی اندام هوایی به وجود می آیند مانعی برای خروج بخار آب ایجاد می کنند.
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روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان �

گیاهان حشره خوار

گیاهان حشره خوار همانند سایر گیاهان فتوسنتزکننده محسوب می شود اما به دلیل زندگی در مناطق فقیر از نظر مواد معدنی )نیتروژن( و مجبورند نیتروژن مورد نیاز 

خود را از راه های دیگر تأمین نمایند.

توانایی استفاده مستقیم از پروتئین های جانوری در تعدادی از گیاهان دیده می شود. این گیاهان با سازگاری های خاص خود، توانایی به دام انداختن حشرات و سایر 

جانوران بسیار کوچک را دارند و با هضم موجودات به دام افتاده، ترکیبات آلی و مواد معدنی مانند ترکیبات نیتروژن دار، پتاسیم و فسفات خود را تأمین می کنند.

گیاه توبره واشنام گیاه گوشت خوار

توبره واش

برگ ها به صورت بخش کوزه مانند در آمده است.ساختار برگ

نحوه به دام افتادن حشرات توسط گیاه
هنگامی که حشرات آبزی یا جانداران کوچک به دهانٔه بخش 

کوزه مانند نزدیک می شوند، به سرعت به داخل کشیده می شوند.

در تاالب های شمال کشور ما دیده می شود.سایر ویژگی ها

گیاهان انگل

گیاهان انگل همه یا بخشی از آب و مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان میزبان می گیرند. در واقع گیاهان میزبان توانایی فتوسنتز و قابلیت تبدیل مواد معدنی به 

مواد آلی را دارند )گیاه میزبان اتوتروف می باشد(. از گیاهان انگل می توان به گیاه سس و گل جالیز اشاره کرد. در مورد گیاه سس بدانید که به درون دسته های آوندی 

گیاه میزبان نفوذ کرده و مواد مورد نیاز را جذب می کند. این گیاه ریشه ندارد و دارای ساقه هایی به رنگ نارنجی یا زرد می باشد. گیاه سس به دور گیاه فتوسنتزکننده 

)گیاه میزبان( می پیچد و بخش های مکنده را به وجود می آورد.

در مورد گل جالیز هم بدانید که همانندگیاه سس اندام مکنده ای ایجاد می کند و آن را به درون ریشٔه گیاهان جالیزی مانند گوجه فرنگی، خیار، کدو و هندوانه می فرستد 

تا مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت کند. فقط به یاد داشته باشید گل جالیز انگلی بوده ولی گیاه جالیزی انگل نیست زیرا قابلیت فتوسنتز دارد. هم گیاه سس و 

هم گیاه گل جالیز نهان دانه می باشند.

گیاه گل جالیز در کنار بوتٔه گوجه فرنگیگیاه سس
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گفتار 3: انتقال مواد در گیاهان

انتقال از خاک به برگ �
همان طور که می دانید، مواد معدنی برای آن که بتوانند در داخل گیاهان انتقال پیدا کنند، باید به صورت 
محلول در آب درآیند. آب و مواد مورد نیاز گیاهان که از خاک اطراف ریشه ها جذب می شود، در مسیرهایی 
به ساقه و برگ انتقال می یابد. بخش زیادی از آب، در سطح گیاه جذب می گردد اما بخش عمدٔه آب جذب 

شده به صورت بخار آب از سطح برگ خارج می شود.
این خروج بخار آب از سطح اندام های هوایی گیاه به صورت بخار، تعرق نام دارد. اگر بخواهیم جابه جایی 
مواد در گیاهان را در دو مسیر بررسی کنیم، باید گفت که مسیر اول، مسیر کوتاهی است که آب و مواد 
که  است  بلندی  دوم، مسیرهای  و مسیر  در حال جابه جا شدن هستند  یاخته  یا چند  و  یاخته  در سطح 

جابه جایی مواد در این مسیرها حتی تا بیش از 100 متر در گیاهان نیز انجام می شود.

پتانسیل آب خالص، صفر می باشد و در اثر ماده ای که در آن حل می شود، میزان پتانسیل آب کاهش می یابد؛ پس می توان نتیجه گرفت غلظت مواد محلول در   

آب بر پتانسیل آن مؤثر است. توجه کنید که پتانسیل آبی که دارای مواد حل شده است، به صورت عدد منفی می باشد و هر چقدر این عدد منفی تر باشد، پتانسیل 

آب محیط کم تر شده و تمایل به جذب و مکش آب بیش تر می شود.

آب خالص دارای بیش ترین غلظت آب است. یعنی وقتی به آب خالص هیچ ماده حل شونده ای اضافه نکنیم، این آب دارای باالترین غلظت است اما زمانی به آب   

Ï¼±d¶ SÊ±ü
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∝ 1 ماده حل شونده ای اضافه شود، از غلظت آب کاسته می شود؛ پس با حل شدن مادٔه حل شونده در آب از پتانسیل آب کاسته می شود. 

جابه جایی مواد در مسیر کوتاه �
انتقال مواد در سطح یاخته ای

مواد در سطح یاخته به روش انتقال فعال و غیرفعال جابه جا می گردند اما برای انتقال آب در عرض غشاء و 
هم چنین انتقال مواد در غشای کریچٔه بعضی یاخته های گیاهی، پروتئین هایی وجود دارند که این پروتئین ها 
سرعت جریان آب را افزایش می دهند. )کانال های آب که پروتئین های تشکیل دهندٔه آن بار الکتریکی مثبت 

دارند(.

انتقال مواد در عرض ریشه
انتقال آب و مواد محلول معدنی در عرض ریشه یعنی بخش روپوست، پوست و استوانٔه مرکزی که به سه روش انجام می گیرد:

1 انتقال از عرض غشاء
2 انتقال سیمپالستی )پروتوپالستی(

3 انتقال آپوپالستی )غیرپروتوپالستی(
شامل  که  است  کوتاه  مسیر  از  مواد  جابه جایی  روش های  از  غشاء  عرض  انتقال  غشذء:  عرضا لزا لرد ذاا 1(ا
جابه جایی مواد از عرض غشاء یاخته می باشند و یاخته هایی که در مسیر عرض غشاء قرار دارند، دیوارٔه نازکی 

دارند که این دیواره نسبت به آب نفوذپذیر بوده و حرکت آب از آن به سهولت انجام می گیرد.
2(الرد ذااسومپالسدی: توجه کنید که پروتوپالست شامل مجموعٔه هسته، سیتوپالسم و غشاء پالسمایی می باشد 
و سیمپالست به معنای پروتوپالست همراه با پالسمودسم ها می باشد. توجه کنید که انتقال سیمپالستی مسیر 

اصلی عبور آب و مواد محلول در مسیر کوتاه به حساب می آید.
در انتقال سیمپالستی حرکت مواد )شیرٔه خام( از پروتوپالست یک یاخته به یاختٔه مجاور و از طریق پالسمودسم ها انجام می گیرد.

را مسیر  و مواد محلول(  یاخته ای حرکت می کنند )مسیر فرعی و کوتاه آب  و دیوارٔه  یاخته ای  بین  از فضاهای  آپ پالسدی: مسیر دیگری که مواد محلول  مسورا 3(ا
آپوپالستی می نامند.

درون پوست شامل استوانه های ظریفی از یاخته های به هم چسبیده می باشد که در برابر آب و مواد محلول ایجاد سد می کند. هم چنین در دیوارٔه جانبی درون پوست 
یاخته های گیاهی، نواری از جنس چوب پنبه یا سوبرین )نوعی لیپید که در مقابل آب و مواد محلول نفوذناپذیر است( وجود دارد که به آن نوار کاسپاری می گویند.

پتانسیل آب هوای بیرون =۱۰۰-

پتانسیل آب فضای برگ =۷-

پتانسیل آب یاخته های برگ= ۱-

پتانسیل آب آوندهای چوبی ساقه = ۰٫۸-

پتانسیل آب آوندهای چوبی ریشه = ۰٫۶-
پتانسیل آب خاک = ۰٫۳-

پروتئین مولکول های آب

غشای یاخته

دیوارٔه یاخته ای

پالسمودسم غشای یاخته

مسیر عرض غشایی
مسیر سیمپالستی

مسیر آپوپالستی
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وظیفٔه یاخته های درون پوست، انتقال و وارد کردن مواد به گیاه و کنترل ورود مواد می باشد. یاخته های درون پوست یاخته های کاماًل به هم چسبیده اند و برای عبور آب 
و مواد محلول، سّدی ایجاد می کنند. این یاخته ها در دیواره های جانبی خود دارای چوب پنبه )سوبرین( می باشند.

حرکت شیرٔه خام به باال

آوند چوبی
درون پوست

نوار کاسپاری
پوست روپوست

مسیر عرض غشایی

آب و مواد معدنی حل شده
مسیر سیمپالستی

مسیر آپوپالستیتار کشنده
دیوارٔه یاخته ای

پالسمودسم
غشای یاخته

الیٔه ریشه زا

آوند آبکشی

در انتقال مواد از عرض غشاء که از تارهای کشنده آغاز می گردد، حرکت آب و مواد محلول از تار کشنده تا درون پوست ادامه می یابد. در درون پوست )آندودرم( انتقال 
آب و مواد محلول تبدیل به مسیر سیمپالستی می شود. پس از عبور آب و مواد محلول از درون پوست )آندودرم( به استوانه آوندی هر سه مسیر امکان پذیر می شود.

ریشه  روپوست  از  یافته ای  تمایز  یاخته های  تار کشنده  که  کنید  توجه  تار کشنده می باشد.  ویاخته های  روپوستی  یاخته های  نیپ ست: شامل  نیشفا الیفابذیا 1ـا
می باشند و سبب می شوند که سطح جذب ریشه باال رود. در یاخته  های تار کشنده به دلیل وجود یک کریچٔه بزرگ که بیش ترین میزان حجم یاخته را اشغال می کند، 

میزان جذب آب باال می رود.
2ـاالیفابذیانیشفاپ ست: یاخته های زنده بخش عمدٔه پوست را تشکیل می دهند. الیه ای که در زیر روپوست قرار دارد، پوست می باشد که داخلی ترین الیٔه آن خود 

از استوانٔه ظریف از یاخته های کاماًل بهم چسبده تشکیل شده است و این یاخته ها در مقابل آب و مواد محلول سدی را به وجود می آورند.
نوار کاسپاری: یاخته های درون پوست ریشه یک الیٔه مومی از جنس سوبرین )چوب پنبه( در چهار وجه خود دارند که به آن نوار کاسپاری می گویند.

سوبرین نوعی مادٔه لیپیدی می باشد و به دلیل وجود سوبرین، حرکت مواد در درون پوست از مسیر آپوپالستی و مسیر عرض غشاء ادامه نمی یابد.
3ـاالیفابذیانیشفالسد لرفاآیردی:ادر هنگامی که مواد به آوندهای چوبی منتقل می شوند و برای جابه جایی در مسیرهای طوالنی آماده می شوند، فرآیندی به نام 

بارگیری چوبی رخ می دهد.
در این قسمت با اصطالحی جدید به نام یاخته های معبر باید آشنا شویم.

در ریشٔه برخی از گیاهان )تک لپه ای(، نوار کاسپاری عالوه بر دیواره های جانبی درون پوست، دیوارٔه پشتی را نیز 
می پوشاند یعنی به جای 4 سطحی که توسط چوب پنبه پوشیده می شد، یک سطح اضافه تر نیز سوبرینی می شود و 
دیوارٔه پشتی آندودرم نیز توسط چوب پنبه پوشانده می شود )5 سطح سوبرینی در این حالت پوشانده شده است( که 

در برش عرضی زیر میکروسکوپ نوری این آندودرم ها ظاهر نعلی یا U شکل دارند.

انتقال آپوپالستیانتقال سیمپالستیانتقال عرض غشایـینوع انتقال مواد در عرض ریشه

حرکت آب و مواد محلول از 
تار کشنده تا آندودرم در همه 

یاخته ها

در این نوع انتقال دیده می شود.در این نوع انتقال دیده می شود.در این نوع انتقال دیده می شود.

حرکت آب و مواد محلول در 
یاخته های آندودرمـی

توسط این نوع انتقال صورت نمی گیرد.تنها در این نوع انتقال دیده می شود.توسط این نوع انتقال صورت نمی گیرد.

حرکت آب و مواد محلول از 
یاخته های استوانٔه آوندی تا 

آوند چوبـی

در این نوع انتقال دیده می شود.در این نوع انتقال دیده می شود.در این نوع انتقال دیده می شود.

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

یاخته ها

در این نوع انتقال دیده می شود.در این نوع انتقال دیده می شود.در این نوع انتقال دیده می شود.

نیروی هم چسبیاختالف فشار اسمزینیروی هم چسبیعامل مؤثر در انتقال مواد

تصویر میکروسکوپی مقطع عرضی ریشٔه نوعی گیاه.
یاخته های معبر با پیکان نشان داده شده اند.

یاخته های درون پوست در این ریشه ها به صورت
نعلی شکل (U) دیده می شود.
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انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند �
عامل اصلی حرکت آب و مواد محلول در آب در یک گیاه، قدرت و توانایی آب می باشد که به آن پتانسیل آب می گوییم. پس حرکت مواد از الیٔه 

ریشه زا به سمت برگ ها به دلیل جابه جایی و حرکت مواد از پتانسیل بیش تر به پتانسیل کم تر آب انجام می گیرد. 
اما باید بدانید که فشار ریشه ای که توسط تعرق ایجاد می شود سبب ایجاد جریان توده ای می گردد و باعث می شود پتانسیل آب آوندهای چوبی 

را همواره از پتانسیل آب برگ ها باالتر نگه می دارد.

فشار ریشه ای
یاخته های زندٔه الیه ریشه زای )دایرٔه محیطیه( استوانٔه مرکزی با انتقال فعال )با صرف 
انرژی و برخالف شیب غلظت( از جای کم تراکم، یون های معدنی را از درون خود به درون 
آوندهای چوبی منتقل می کند که این عمل سبب می شود فشار اسمزی افزایش یابد و 

پتانسیل آب کاهش پیدا کند.
افزایش  به  نتیجه فعالیت الیه ریشه زا )دایره محیطیه( می باشد که منجر  فشار ریشه ای 

صعود بیش تر شیرٔه خام به قسمت های باالیی گیاه مانند برگ ها می شود.

تعرق
به خروج آب از سطح یاخته های هوایی گیاهان به صورت بخار، تعرق گفته می شود. در نتیجه میزان آب در گیاه کاهش پیدا می کند فشار اسمزی افزایش پیدا می کند.

تعرق سبب ایجاد یک نیروی کششی در آوند چوبی می گردد و باعث می شود ستون آب به سمت باال کشیده شود. در هنگامی که هوا گرم است، حتی تعرق سبب 
کاهش قطر تنه یک درخت یا گیاه می شود! با این که این کاهش قطر، اندک می باشد اما اگر میزان استحکام دیواره های آوندهای چوبی کافی نباشد، گیاه به راحتی 

در اثر مکش تعرق، له می شود.

هم چسبـی

شامل پیوستگی ناشی از مولکول های آب با یکدیگر است.

دگرچسبـی

چسبندگی بین دیوارٔه آوند چوبی و آب که سبب پیوستگی بیش تر آب، )غلبه بر نیروی جاذبه زمین( و هم چنین کمک به صعود شیرٔه خام می شود را دگرچسبی می گویند.

تعرق در گیاهان از چه بخش هایی انجام می شوند؟ �
تعرق می تواند از یاخته های سطحی گیاهان انجام شود که بیش تر به وسیلٔه روزنه های هوایی، پوستک و عدسک صورت می گیرد. روزنه های هوایی منافذ بین یاخته های 
نگهبان می باشند و این روزنه ها در سطح برگ های تمام گیاهان وجود دارند. پوستکی که به وسیلٔه یاخته های روپوست به وجود می آید، تا حدودی مانع تعرق می شود. 

هم چنین عدسک ها با دارابودن فضای بین یاخته ای، باعث تبادل گازها می شوند که در سطح ساقٔه گیاهان مسن وجود دارند.

سازوکار باز شدن روزنه های هوایـی:
قبل از این که با فرآیند باز و بسته شدن روزنه های هوایی آشنا شویم، ابتدا باید بدانید که یاخته های نگهبان روزنٔه هوایی یاخته های 
تمایزیافته روپوستی هستند که همواره به صورت جفت قرار دارند و بین این دو یاخته فضایی به وجود آمده است که به آن منفذ روزنه 

می گویند.
وقتی الزم است که روزنه ها باز باشند به طور مثال با تحریک به وسیلٔه نور، یون های پتاسیم، کلر و ساکارز )دی ساکاریدی از نوع قند 
نیشکر که ترکیب گلوکز و فروکتوز است( از یاخته های روپوستی کناری به یاخته های نگهبان روزنه با فرآیند انتقال فعال و با صرف 
انرژی )ATP( و به وسیلٔه پروتئین های غشاء وارد می شوند. سپس فشار اسمزی یاخته های نگهبان روزنه باال می رود و به جذب آب 

از یاخته های اپیدرمی مجاور می پردازند.

شیرٔه خام

جیوه

برگ

یاخته های
میانبرگ

رگبرگ
ساقه

آوند
 چوبی

تار کشنده

ریشه

آوند
 چوبی

روزنه آب به محیط اطراف
 برگ منتشر می شود

آب به صورت بخار وارد 
فضای بین یاخته ای می شود

مکش تعرقی آب را از رگبرگ ها 
به فضای درون بین یاخته ها

 می کشد
مکش تعرقی ستون آب را 
از آوندهای چوبی ساقه به

برگ می کشد
مکش تعرقی آب را 

از آوندهای چوبی ریشه به
ساقه می کشد

مولکول های آب ستونی را از 
ریشه به برگ تشکیل می دهد

آب به درون استوانٔه آوندی
وارد می شود

روزنه
Cl−

K +

Cl−

K +

یاخته های
روپوست

یاخته های
 نگهبان روزنه
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بانکـ تست آموزشی
فصل7: جذب و انتقال مواد در گیاهان �

گفتار1 �

چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟. 1
الف( گیاهان کربن دی اکسید را پس از ترکیب شدن با آب، به صورت بی کربنات جذب می کنند.

ب( گیاهان مواد مغذی مورد نیاز خود مانند کربن را از طریق ریشه ها جذب می کنند.
ج( بیش تر گیاهان، بخشی از مواد مورد نیاز خود را به وسیلٔه فتوسنتز تولید می کنند.

د( کربن دی اکسید اساس مادٔه آلی است که گیاهان آن را از هوا جذب می کنند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

جملٔه ........... جملٔه ........... است.. 2
الف( همٔه مواد آلی در ساختار مولکولی خود کربن دارند.

ب( گیاهان همٔه روزنه های خود کربن دی اکسید را وارد فضای بین یاخته ای می کنند.
ج( تمام کربن دی اکسید محلول در آب با آب ترکیب و بیکربنات تولید می کند که می تواند توسط ریشه یا برگ جذب شود.

H است. O2 CO2 و  د( مهم ترین مواد معدنی مورد نیاز اغلب گیاهان 
2( »ب« برخالفـ  »د« نادرست 1( »الف« وـ  »ج« درست  
4( »د« برخالفـ  »ج« نادرست 3( »ب« همانندـ  »الف« درست  

نمی توان گفت گیاخاک یا هوموس ................... . 3
1( در عدم نگهداری و شست وشوی یون های مثبت مفید در خاک نقش مهمی برعهده دارد.

2( به طور عمده از بقایای جانداران، به ویژه اجزای در حال تجزیه آن ها تشکیل شده است.
3( بخش آلی خاک است که باعث نرمی بافت آن و نفوذ راحت ریشه در خاک می شود.

4( در هوازدگی شیمیایی سنگ ها و تشکیل ذرات غیر آلی خاک نقش دارد.

نمی توان گفت ............ 4
1( اسیدهای تولید شده توسط ریشٔه گیاهان برخالف یخ زدن آب و هوازدگی شیمیایی، در تولید ذرات آلی خاک نقش دارند.

2( ذرات بسیار کوچک رس در بافت خاک مانعی برای نفوذ ریشه در خاک ایجاد می کنند.
3( خاک هایی که ذرات شن و ماسه فراوان دارند ظرفیت کمی در حفظ آب در خود دارند.

4( مواد اسیدی حاصل از بعضی از اجزای گیاخاک مانع شست و شوی یون های مثبت خاک می شود.

چند مورد از عبارت زیر به نادرستی بیان شده است؟. 5
الف( بسیاری از باکتری های موجود در خاک، بیش تر ترکیبات نیتروژن دارد مورد استفاده گیاهان را تولید می کنند.

ب( باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن، با تبدیل نیتروژن به آمونیوم و نیترات، به رشد و نمو گیاه کمک می کنند.
ج( بسیاری از گیاهان برای افزایش جذب فسفات از خاک، شبکٔه گسترده ای از ریشه ها و تارهای کشنده دارند.

د( باکتری های آمونیاک ساز موجود در خاک، نیتروژن مواد معدنی را در دسترس گیاهان مختلف قرار می دهند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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همٔه باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن چند ویژگی زیر را دارند؟. 6
الف( داشتن آنزیم های الزم برای تولید آمونیوم از مواد آلی خاک

ب( تنها در خاک به صورت آزاد زندگی می کنند.
ج( در اختیار گیاهان قرار دادن نیتروژن تثبیت شده در خود در زمان حیات و پس از مرگ را در اختیار گیاه قرار می دهند.

د( توانایی تبدیل نیتروژن معدنی به آلی
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

چند مورد از عبارات زیر به نادرستی بیان شده است؟. 7
الف( نیتروژن تثبیت شده توسط باکتری ها، فقط پس از مرگ آن ها برای گیاهان قابل دسترس خواهد بود.

ب( بیش تر نیتروژن مورد استفاده در گیاهان، توسط باکتری های نیترات ساز از نیترژون جّو فراهم شده است.
ج( اتصال محکم فسفات به بسیاری از ترکیبات معدنی، جذب این یون را برای گیاهان دشوار کرده است.

د( هرچند فسفات در اغلب خاک ها فراوان است، اما در موارد معدودی برای گیاهان غیرقابل دسترس است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

نمی توان گفت بخشی از .................. 8
1( نیتروژن مورد استفاده در گیاهان به صورت یون آمونیوم و یا نیترات جذب نمی شود.

2( نیتروژن تثبیت شده در خاک حاصل عملکرد زیستی باکتری ها نیست.
3( عوامل تثبیت کنندٔه نیتروژن، به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند.

4( گاز هیدروژن مورد استفاده در گیاهان در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل می شود.

در خصوص جذب فسفر از خاک توسط گیاهان کدام جمله ها نادرست هستند؟. 9
الف( به دلیل فراوان بودن فسفات در خاک، این یون اغلب برای گیاهان قابل دسترس است.

ب( اکثر گیاهان برای جذب فسفات از خاک شبکٔه گسترده ای از ریشه ها را ایجاد کرده اند.
ج( در بیش تر کودهای شیمیایی عنصر فسفر که برای رشد گیاه ضروری است وجود دارد.

د( محکم بودن اتصال فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک تا حدود زیادی آن را از دسترس گیاه خارج می سازد.
4( »ج«ـ  »د« 3( »الف«ـ  »ب«  2( »ب«ـ  »ج«  1( »الف«ـ  »د« 

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می نماید؟  » می توان گفت ................. به همین دلیل ................. «. 10
الف( عناصر موجود در کودهای شیمیایی به راحتی جذب گیاهان می شوندـ  به سرعت کمبود مواد مغذی را جبران می کنند.

ب( فسفات به بعضی از ترکیبات آلی به طور محکمی متصل می شودـ  اغلب برای گیاهان غیر قابل دسترس است.
ج( مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اغلب خاک ها محدود استـ  در برخی کودها این عناصر وجود دارند.

د( ورود مواد موجود در کودها به آب، باعث رشد سریع باکتری و جلبک ها می شودـ  مرگ جانوران آبزی افزایش می یابد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 کدام گزینه به درستی بیان شده است؟. 11
1( اصالح خاک، همواره به منظور قابل کشت نمودن خاک هایی انجام می گیرد که دچار کمبود برخی مواد مغذی هستند.

2( هرچند استفاده از کودهای زیستی )بیولوژیکی( پر هزینه است، اما این نوع کود معایب کودهای آلی و شیمیایی را ندارند.
3( همٔه انواع خاک های نیازمند اصالح را می توان با افزودن کودهای آلی، شیمیایی و یا زیستی برای گیاهان قابل کشت نمود.

4( هرچند کودهای شیمیایی به سرعت کمبود مواد مغذی را جبران می کنند، اما مصرف زیاد آن ها می تواند به خاک آسیب برساند.

کودهای شیمیایی ........... کودهای بیولوژیک ............ 12
1( همانندـ  معمواًل همراه کودهای آلی به خاک افزوده می شوند.

2( برخالفـ  در خود میکروارگانیسم های مفید برای خاک را ندارند.
3( وـ  در صورت مصرف بیش از حد شرایطی مرگ و میر جانوران آبزی را فراهم می کنند.
4( همانند کودهای آلی و برخالفـ  کم هزینه تر و روش استفادٔه بسیار ساده تری دارند.
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چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟. 13
الف( با وجود این که جّو زمین دارای 78 درصد نیتروژن است، گیاهان نمی توانند شکل مولکولی آن را جذب کنند.

ب( امروزه تالش های زیادی برای انتقال ژن های تثبیت کنندٔه نیتروژن موجود در گیاهان به باکتری ها در جریان است.
ج( باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و آمونیاک ساز، با تبدیل نیتروژن جّو امکان استفاده گیاهان از آن را فراهم می آورند.

د( باکتری های نیترات ساز به طور معمول شکل غیرقابل جذب نیتروژن برای گیاهان را به نیترات قابل جذب تبدیل می کنند.

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

به طور معمول .................. 14

1( کودهای آلی مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند، به همین دلیل استفادٔه بیش از حد از آن ها به گیاهان آسیب کم تری می زند.
2( کودهای شیمیایی با شسته شدن توسط بارش ها و با ورود به آب ، حیات باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی را به خطر می اندازند.

3( کودهای زیستی بسیار ساده و کم هزینه  هستند و بسیاری از مواد معدنی مورد استفاده گیاهان را در خاک افزایش می دهند.
4( کودهای آلی به نیازهای جانداران شباهت بیش تری دارند، اما احتمال آلودگی به عوامل بیماری زا از جمله معایب آن ها است.

جملٔه ........... جملٔه ........... است.. 15
الف( رنگ گل گیاه ادریسی در خاک اسیدی و خنثی آبی و در خاک قلیایی صورتی است.

ب( گیاه گل ادریسی می تواند آرسنیک سّمی را در خود جمع کند.
ج( علت تغییر رنگ گلبرگ های گل های گیاه ادریسی تغییر غلظت آلومینوم در گیاه است.
د( سرخس ها می توانند غلظت های زیادی از آرسنیک ها در خود به صورت ایمن نگه دارند.

2( »ب« برخالف »د« درست 1( »الف« همانند »ج« نادرست  
4( »د« برخالف »الف« درست 3( »ج« همانند »ب« نادرست  

چند مورد از عبارات زیر به نادرستی بیان شده است؟. 16
الف( استفادٔه بیش از حد از کودهای آلی برخالف کودهای شیمیایی به گیاهان آسیبی نخواهد رساند.

ب( کودهای زیستی همواره به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می شوند و معایب آن ها را ندارند.
ج( کودهای زیستی برخالف کودهای شیمیایی و همانند کودهای آلی مواد معدنی خاک را افزایش نمی دهند.

د( ورود کودهای شیمیایی به آب، با ممانعت از نفوذ نور و اکسیژن کافی باعث مرگ و میر گیاهان آبزی نمی شود.

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

»باکتری های ................. ماده ................. نمی کنند.«. 17 چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می نماید؟   
ب( آمونیاک سازـ  آلی را تبدیل الف( تثبیت کنندٔه نیتروژنـ  آلی را تولید 

د( نیترات سازـ  قابل جذب برای گیاهان را تبدیل ج( تثبیت کنندٔه نیتروژنـ  قابل جذب برای گیاهان را تولید 

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

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟. 18
»افزایش باکتری های ................. کاهش باکتری های .................، می تواند فراوانی نوعی مادٔه قابل جذب برای گیاهان را ................. دهد.«

ب( آمونیاک ساز، همانندـ  نیترات سازـ  افزایش الف( نیترات ساز، همانندـ  تثبیت کنندٔه نیتروژنـ  کاهش 
د( آمونیاک ساز، برخالفـ  نیترات سازـ  کاهش ج( نیترات ساز، برخالفـ  تثبیت کنندٔه نیتروژنـ  افزایش 

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

گفتار2 �

دربارٔه میکوریزا می توان گفت ............ 19

1( به همراه باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن تنها روابط همزیستی را با گیاهان فراهم می کنند.

2( ریشٔه اکثر بازدانگان و نهان دانگان در رابطٔه همیاری با انواعی از قارچ ها آن را ایجاد می کنند.

3( غالف قارچ ریشه نمی تواند رشته های پیکر قارچ را به درون ریشه نفوذ دهد.

4( گیاه مواد آلی و معدنی به خصوص فسفات را در اختیار قارچ و قارچ آب را در اختیار گیاه قرار می دهد.
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کدام گزینه عبارتی دارای ایراد علمی است؟. 20

1( میکوریزا ساختاری را فراهم می کند که سطح جذب آب و مواد معدنی برای گیاه افزایش یابد.
2( برخی گیاهان برای به دست آوردن نیتروژن بیش تر با انواعی از باکتری ها هم زیستی دارند.

3( در هر صورت گیاهی که با کمک قارچ ریشه ای زندگی می کند نسبت به گیاه بدون آن رشد بیش تری دارد.
N2 برای گیاه می پردازند. 4( ریزوبیوم ها در گرهک های ریشٔه نخود به تثبیت 

چند جملٔه زیر درست هستند؟. 21

الف( به دلیل شباهت برگ نخود به پروانه نام تیرٔه گیاهی آن پروانه واران است.

ب( با برداشت بخش های هوایی یونجه گرهک های آن ها در خاک باقی می ماند و گیاخاک غنی از نیتروژن می شود.

ج( در تیرٔه پروانه واران شش گونٔه گیاهی وجود دارد.

CO2 را در سیتوپالسم خود دارند. N2 و  د( سیانوباکتری ها آنزیم های الزم برای تثبیت 

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 

چند مورد از عبارات زیر به نادرستی بیان شده است؟. 22

الف( یکی از معمول ترین سازگاری های گیاهان، همزیستی ریشه با انواعی از قارچ هایی است که قارچـ  ریشه ای نام دارند.

ب( حدود 90 درصد گیاهان با انواعی از قارچ ها نوعی از رابطٔه همزیستی دارند که در آن هر دو طرف سود می برند.

ج( در قارچـ  ریشه ای، قارچ مواد آلی را از گیاه می گیرد و برای گیاه، عناصر معدنی مانند فسفات را فراهم می کند.

د( در وضعیت برابر محیطی، گیاهان دارای قارچ ریشه ای مواد آلی بیش تری دریافت کرده و رشد بهتری دارند.

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

»در قارچ ریشه ای، ................. فراهم می کند که ................. «. 23 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می نماید؟  

الف( قارچ، موادی را برای گیاهـ  ریزوبیوم ها آن ها را در اختیار گیاه شبدر قرار می دهند.

ب( گیاه، موادی را برای قارچـ  سیانوباکتری ها قادر به ساخت آن ها هستند.

ج( قارچ، موادی را برای گیاهـ  در اغلب کودهای شیمیایی دارند.

د( گیاه، موادی را برای قارچـ  آزوال و گونرا آن ها را در اختیارباکتری ها قرار می دهند.

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

»در همٔه انواع قارچـ  ریشه ای، قارچ ها که ................. «. 24 چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟  

الف( درون ریشٔه گیاه زندگی می کنند، بخش اعظم فسفات مورد نیاز گیاه را فراهم می آورند.

ب( به صورت غالفی در سطح ریشٔه گیاه زندگی می کنند، مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت می کنند.

ج( به صورت غالفی در سطح ریشه گیاه زندگی می کنند، با سطح بیش تری از خاک در تماس هستند.

د( درون ریشه گیاه زندگی می کنند، بر محتویات موجود در آوندهای چوبی، تاثیر گذارند.

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

کدام، جملٔه روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟      »آزوال ........... گونرا ........... .«. 25

الف( برخالفـ  با گونه های تثبیت کنندٔه نیتروژن همزیستی دارد.

ب( همانندـ  در ازای دریافت آمونیوم از سیانوباکتری مواد آلی را در اختیار آن قرار می دهد.

ج( برخالفـ  برگ های کوچکی دارد.

د( همانندـ  در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی می کند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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»در همٔه انواع قارچـ  ریشه ای هایی که قارچ ها .......... ریشٔه گیاه زندگی می کنند، قارچ ........... «. 26 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟ 
الف( درونـ  بخش اعظم فسفات مورد نیاز گیاه را فراهم می آورد.

ب( به صورت غالفی در سطحـ  مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت می کند.
ج( به صورت غالفی در سطحـ  با سطح بیش تری از خاک در تماس است.

د( درونـ  بر محتویات موجود در آوندهای چوبی، تأثیرگذار است.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟. 27
ب( بعضی از باکتری هایی که با گیاه آزوال همزیستی دارند، فتوسنتز می کنند. الف( گیاهان، با بسیاری از جانداران دیگر همزیستی دارند. 

د( بعضی از باکتری های هم زیست با گونرا، قادر به تثبیت نیتروژن هستند. ج( انواعی از باکتری ها، با بسیاری از گیاهان همزیستی دارند. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

بعضی باکتری هایی که با ................. همزیستی دارند، ................. باکتری هایی که با .................. 28
1( گیاه لوبیاـ  برخالف همٔهـ  گیاه گونرا همزیستی دارند، قادر به تولید مواد آلی مورد نیاز خود نیستند.

2( آزوالـ  همانند همٔهـ  گیاه سویا همزیستی دارند، قادر به تثبیت نیتروژن هستند.
3( گونراـ  برخالف بعضیـ  گیاه آزوال همزیستی دارند، قادر به تولید مواد آلی مورد نیاز خود نیستند.

4( نخودـ  همانند بعضیـ  گیاه لوبیا همزیستی دارند، قادر به تثبیت نیتروژن هستند.
کدام عبارت )ها( ایراد علمی دارند؟. 29

الف( گیاه بومی آزوال در تاالب های شمال ایران به تقویت مزارع برنج می پردازد.
ب( بعضی از سیانوباکتری ها در دمبرگ گونرا زندگی می کنند و نیتروژن تثبیت شده را در اختیار گیاه قرار می دهند.

ج( خاکی که گونرا در آن زندگی می کند غیرحاصلخیز است.
د( آزوال با رشد سریع خود موجب کاهش اکسیژن آب و مرگ بسیاری از آبزیان می شود.

4( »ب« 3( »ب«ـ  »د«  2( »الف«ـ  »ج«  1( »الف« 

شکل روبه رو بخشی از پیکر نوعی گیاه را نمایش می دهد. این گیاه همٔه ویژگی های زیر را دارد به جزء:. 30
1( در فصل گل دهی گل هایی شبیه پروانه تولید می کند.

2( در تناوب کشت مورد استفاده قرار می گیرد.
3( مواد مورد نیاز نوعی باکتری تثبیت کنندٔه نیتروژن را فراهم می کند.

4( در دمبرگ های بزرگ حفراتی برای جای دادن انواعی از سیانوباکتری را دارد.

به طور معمول ................. با ................. همزیستی دارند و .................. 31
1( سیانوباکتری هاـ  گیاه گونراـ  نیتروژن تثبیت شدٔه جّو را برای گیاهان دریافت می کنند.

2( ریزوبیوم هاـ  آزوالـ  نیاز این گیاه به نیتروزن را برطرف می کنند.
3( سیانوباکتری هاـ  شبدرـ  قادرند مواد آلی مورد نیاز خود را فراهم کنند.

4( ریزوبیوم هاـ  یونجهـ  مواد آلی مورد نیاز خود را از این گیاه دریافت می کنند.

کدام موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟      »به طور معمول، ممکن ................. در محل رشد گیاه ................. کنند.«. 32
ب( استـ  آزوال، گیاهان حشره خوار فتوسنتزکننده، رشد الف( نیستـ  گونرا، گیاهان حشره خوار فتوسنتزکننده، رشد 

د( استـ  گونرا، قارچ ها مواد آلی مورد نیاز برخی گیاهان را فراهم ج( نیستـ  آزوال، قارچ ها مواد آلی مورد نیاز برخی گیاهان را فراهم  
4( »ب«ـ  »د« 3( »الف«ـ  »ج«   2( »ب«ـ  »ج«  1( »الف«ـ  »ب« 

توبره واش چند ویژگی زیر را دارد؟ آن ها کدام اند؟. 33
ب( برگ هایش برای شکار و گوارش حشرات تغییر کرده است. الف( همانند گونرا در مناطق فقیر از نیتروژن زندگی می کند. 

د( الرو حشرات را به سرعت در بخش کوزه مانند خود گوارش می دهد. ج( برخالف آزوال در تاالب های شمال ایران زندگی می کند. 
4( 3ـ  »الف«، »ج« و »ب« 3( 2ـ  »د« و »الف«  2( 3ـ  »ب«، »ج« و »د«  1( 2ـ  »الف« و »ب« 
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پاسخ  نامه بانکـ تست آموزشی
فصل7: جذب و انتقال مواد در گیاهان �

پاسخ گفتار 1 �

2 عبارت های »الف« و »ج« به درستی بیان شده اند. کربن )نه کربن دی اکسید( اساس ماده آلی می باشد و بنابراین یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان  1***
است. کربن بیش تر به صورت کربن دی اکسید از طریق هوا )نه ریشه!( جذب گیاهان می شود. مقداری دیگر از کربن مورد نیاز هم پس از ترکیب شدن 
کربن دی اکسید با آب به صورت بیکربنات در آمده که می تواند توسط برگ ها و ریشه ها جذب شود. عبارت »ج« عین متن کتاب درسی است. دقت کنید 

که برخی از گیاهان فتوسنتز انجام نمی دهند. 
2 عبارت های »الف« و »د«: درست هستند. عبارت »ب«: نادرست است چون در این خصوص روزنه های هوایی نقش دارند. وقتی می گوییم روزنه ها  2**

CO2 محلول در  CO2 نفش ندارند. عبارت »ج«: نادرست است زیرا مقداری از  منظور روزنه های هوایی و آبی است. می دانیم روزنه های آبی در جذب 
آب با آب ترکیب می شود و کربنیک اسید تولید می شود.

1 گیاخاک یا هوموس، بخش آلی خاک است که به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیٔه آن ها تشکیل شده است. بعضی  3*
اجزای گیاخاک، که منشاء بیش تر آن ها گیاهی است، موادی اسیدی تولید می کنند که به علت داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در سطح خود نگه 
می دارند. این کار گیاخاک مانع از شست وشوی یون های مثبت می شود. دقت کنید که که گیاخاک به عدم شست وشوی یون های مثبت و به نگهداری 
این یون ها در خاک )نه عدم نگهداری!( کمک می کند. اسیدهای تولید شده در خاک نیز می توانند به هوازدگی شیمیایی و تخریب سنگ ها و ایجاد ذرات 

غیرآلی کمک کنند.
1 گزینٔه »1«: هوازدگی شیمیایی و فیزیکی با تخریب سنگ ها، ذرات غیرآلی خاک را ایجاد می کنند نه آلی! گزینٔه »2«: رس چسبندگی خاک را زیاد  4**

و نفوذ ریشه را سخت می کند. گزینٔه »3«: آب در خاک هایی با شن و ماسٔه زیاد سریعًا به عمق خاک نفوذ می کند و از دسترس ریشه دور می ماند. گزینٔه 
»4«: در چنین شرایطی بارهای منفی تولید می شوند که یون های مثبت را به خود نگه می دارند.

4 عبارت »الف«: بیش تر نیتروژن مورد استفاده گیاهان به صورت آمونیوم یا نیترات است. به تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفاده گیاهان،  5***
تثبیت نیتروژن می گویند. بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی بعضی )نه بسیاری!( از باکتری هاست. عبارت »ب«: دقت کنید 
که باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن، گاز نیتروژن را به صورت آمونیوم )نه نیترات!( در خاک تثبیت می کنند. عبارت »ج«: با توجه به این که فسفات به 
بعضی ترکیبات معدنی خاک به طور محکمی متصل می شود برخی )نه بسیاری!( از گیاهان برای جبران، شبکٔه گسترده تری از ریشه ها و یا ریشه های دارای 
تارهای کشندٔه بیش تر، ایجاد می کنند که جذب را افزایش می دهد. عبارت »د«: باکتری های آمونیاک ساز موجود در خاک، نیتروژن مواد آلی )نه معدنی!( 

را در دسترس گیاهان مختلف قرار می دهند.
NH4 تبدیل می شود. عبارت »ب«: باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن، به صورت آزاد  6***

+ N2 مولکولی جو به  4 عبارت »الف«: در تثبیت نیتروژن، 
N2 به مقدار قابل توجهی دفع و یا پس از  در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند. عبارت »ج«: نیتروژن تثبیت شده در باکتری های تثبیت کنندٔه 
NH4 که مادٔه معدنی است تبدیل می شود )جملٔه 4 درست(.

+ N2 این مولکول به  مرگ آن ها برای گیاهان قابل دسترس می شود. عبارت »د«: در تثبیت 

4 عبارت »الف«: نیتروژن تثبیت شده در باکتری ها به مقدار قابل توجهی دفع می شود و یا )نه فقط!( پس از مرگ آن ها برای گیاهان قابل دسترس می شود.  7***
عبارت »ب«: باکتری های نیترات ساز به طور مستقیم آمونیومی را که باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن و باکتری های آمونیاک ساز فراهم کرده اند را به نیترات 
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تبدیل می کند )نه نیتروژن جّو را !(. عبارت »ج«: اتصال محکم فسفات به بعضی )نه بسیاری!( از ترکیبات معدنی، جذب این یون را برای گیاهان دشوار کرده 
است. عبارت »د«: هرچند فسفات در خاک  فراوان است، اما در اغلب موارد )نه موارد معدودی!( برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

4 گزینٔه »1«: بیش تر )نه همه!( نیتروژن مورد استفاده در گیاهان به صورت یون آمونیوم و یا نیترات جذب می شود. گزینه های »2«، »3« و »4«:  8**
آمونیوم و نیترات مورد استفاده گیاهان، بیش تر )نه همه!( در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل می شوند. در واقع فقط بخشی )نه همه!( از نیتروژن تثبیت 
شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری هاست. باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن، به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند. 

دقت کنید که گیاهان گاز نیتروژن یا شکل مولکولی هیدروژن را جذب نمی کنند. 
3 گرچه فسفات در خاک فراوان است اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. یکی از دالیل آن، این است که فسفات به بعضی ترکیبات خاک  9**

به طور محکمی متصل می شود. برخی گیاهان برای جبران، شبکٔه گسترده تری از ریشه ها و یا ریشه های دارای تار کشندٔه بیش تر ایجاد می کنند که جذب 
آن را افزایش می دهد.

2 عبارت های »الف« و »د« عبارت را به درستی تکمیل می کنند. عبارت »الف«: کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در  10***
اختیار گیاه قرار می گیرند؛ بنابراین می توانند به سرعت، کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند. عبارت »ب«: گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب 
برای گیاهان غیرقابل دسترس است. یکی از دالیل آن، این است که فسفات به برخی ترکیبات معدنی )نه آلی!( خاک به طور محکمی متصل می شود. 
عبارت »ج«: مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اغلب خاک ها محدود است، به همین دلیل در بیش تر )نه برخی!( کودها این عناصر وجود دارند. عبارت 
»د«: با شسته شدن خاک ها توسط باران، مواد موجود در کودهای شیمیایی به آب ها وارد می شوند. حضور این مواد رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان 

آبزی می شود. افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود و می تواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود.
4 گزینه های »1« و »3«: خاک مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود برخی مواد و یا فزونی مواد دیگری باشد. اصالح این خاک ها می تواند آن ها  11**

را برای گیاهان قابل کشت کند. اگر خاک دچار کمبود مواد الزم باشد، می توان با افزودن کود، حاصلخیزی آن را افزایش داد و اگر خاک حاوی مقادیر 
بیش از حدی از مواد مضر باشد نیز می توان آن را اصالح نمود؛ مثاًل با کاشت و برداشت برخی گیاهان می توان طی چند سال شوری خاک را کاهش داده 
و کیفیت خاک را افزایش داد. گزینٔه »2«: استفاده از کودهای زیستی بسیار ساده و کم هزینه است. گزینٔه »4«: کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی 
هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرند؛ بنابراین می توانند به سرعت، کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند. مصرف بیش از حد کودهای 

شیمیایی می تواند آسیب های زیادی به خاک و محیط زیست وارد نماید و بافت خاک را تخریب کند.
کودهای  12** محتویات  اگر   :»3« گزینٔه  می شوند.  افزوده  به خاک  کودهای شیمیایی  همراه  به  معمواًل  )بیولوژیک(  زیستی  کودهای   :»1« گزینٔه   2

شیمیایی وارد آب ها شوند باعث رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی می شوند. افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود 
و می تواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود. گزینٔه »4«: کودهای بیولوژیک استفاده بسیار ساده تر و کم هزینه تر دارد.

1 فقط عبارت »الف« به درستی بیان شده است. 13***
عبــارت »الــف«: عیــن متــن کتــاب درســی! عبــارت »ب«: امــروزه تالش هــای زیــادی بــرای انتقــال ژن هــای تثبیــت کننــدٔه نیتــروژن بــه گیاهــان 
در جریــان اســت، تــا بــدون نیــاز بــه باکتری هــا، نیتــروژن مــورد نیــاز در اختیــار گیــاه قــرار گیــرد. عبــارت »ج«: دقــت کنیــد کــه باکتری هــای 
ــط  ــذب توس ــل ج ــوم قاب ــه آمونی ــی را ب ــواد آل ــود در م ــروژن موج ــاز، نیت ــای آمونیاک س ــّو را و باکتری ه ــروژن ج ــروژن، نیت ــده نیت ــت کنن تثبی
ــه  ــت! را ب ــذب اس ــل ج ــان قاب ــرای گیاه ــه ب ــوم ک ــول آمونی ــور معم ــاز به ط ــرات س ــای نیت ــارت »د«: باکتری ه ــد. عب ــل می کنن ــان تبدی گیاه

ــد. ــل می کنن ــرات تبدی نیت

4 گزینٔه »1«: کودهای آلی چون به نیاز های جانداران شباهت بیش تری دارند، استفاده بیش از حد آن ها به گیاهان آسیب کم تری می زند. گزینٔه  14**
»2«: حضور کودهای شیمیایی در منابع آبی، باعث رشد باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی می شود. گزینٔه »3«: کودهای زیستی، بعضی )نه بسیاری!( از 

مواد معدنی خاک را افزایش می دهند. گزینٔه »4«: عین متن کتاب درسی! 
2 عبارت »الف«: نادرست است چون رنگ گل های ادریسی در خاک اسیدی آبی و در خاک قلیایی و خنثی صورتی است. عبارت »د«: نادرست  15**

است زیرا بعضی سرخس ها چنین توانایی را دارند.
3 فقط عبارت »د« به درستی بیان شده است. عبارت »الف«: با توجه به این که کودهای آلی به نیازهای جانداران شباهت بیش تری دارند، استفاده  16***

بیش از حد آن ها به گیاهان آسیب کم تری می زند )نه این که اصاًل آسیب نزند!(. عبارت »ب«: کودهای زیستی معمواًل )نه همواره!( به همراه کودهای 
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شیمیایی به خاک افزوده می شوند. عبارت »ج«: هر سه نوع کود مورد استفاده، مواد معدنی خاک را افزایش می دهند. عبارت »د«: دقت کنید که ورود 
کودهای شیمیایی به آب باعث رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی می شود. به این ترتیب مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود و 

می تواند باعث مرگ و میر جانوران آبزی شود.
4 عبارت »الف«: برخی از سیانوباکتری ها تثبیت کنندٔه نیتروژن هستند. سیانوباکتری ها فتوسنتز کننده و تولید کننده مواد آلی هستند. عبارت »ب«:  17***

باکتری های آمونیاک ساز، از مواد آلی، یون آمونیوم تولید می کنند. عبارت »ج«: باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن، یون آمونیوم که برای گیاهان قابل جذب 
است را تولید می کنند. عبارت »د«: باکتری های نیترات ساز، یون آمونیوم که برای گیاهان قابل جذب است را به نیترات تبدیل می کنند.

3 فقط عبارت »د« به نادرستی بیان شده است. یون های آمونیوم و نیترات، شکل های قابل جذب نیتروژن برای گیاهان هستند. باکتری های تثبیت  18***
کنندٔه نیتروژن و آمونیاک ساز باعث افزایش آمونیوم می شوند و باکتری های نیترات ساز، ضمن افزایش نیترات، مقدار آمونیوم موجود در خاک را کاهش 
را  نیتروژن، می تواند میزان یون آمونیوم موجود در خاک  تثبیت کنندٔه  باکتری های  نیترات ساز و کاهش  باکتری های  افزایش  عبارت »الف«:  می دهند. 
کاهش دهد. عبارت »ب«: افزایش باکتری های آمونیاک ساز و کاهش باکتری های نیترات ساز می تواند میزان یون آمونیوم موجود در خاک را افزایش دهد. 
عبارت »ج«: افزایش باکتری های نیترات ساز، می تواند میزان یون نیترات موجود در خاک را افزایش دهد و کاهش باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن، 
می تواند میزان یون آمونیوم موجود در خاک را کاهش دهد. عبارت »د«: کاهش باکتری های نیترات ساز، می تواند میزان یون نیترات موجود در خاک را 

کاهش دهد، اما افزایش باکتری های آمونیاک ساز، فقط می تواند میزان یون آمونیوم موجود در خاک را افزایش دهد.

پاسخ گفتار 2 �

2 گزینٔه »1«: از مهم ترین انواع همزیستی ها در عالم گیاهی می توان قارچ ـ ریشه ای ها )میکوریزا( و باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن را نام برد.  19**

گزینٔه »3«: مطابق شکل 4 فصل می بینید که از غالف قارچ ریشه، رشته هایی از قارچ به درون ریشه نفوذ کرده اند. گزینٔه »4«: گیاه مواد آلی و قارچ مواد 
معدنی به ویژه فسفات و نیز آب را در اختیار یکدیگر قرار می دهند.

3 در وضعیت و شرایط محیطی برابر می توان گفت چنین وضعی صادق است نه در هر صورت! 20*

2 عبارت »الف«: شباهت گل نه برگ! عبارت »ج«: سویا، نخود، لوبیا، عدس، یونجه و شبدر از گیاهان مهم زراعی تیرٔه پروانه واران هستند یعنی  21***
CO2 هستند چون همگی فتوسنتزکننده اند اما فقط  عالوه بر این ها گیاهان دیگری نیز در این تیره وجود دارد. عبارت »د«: سیانوباکتری ها قادر به تثبیت 

N2 نیز انجام بدهند. بعضی از آن ها می توانند عالوه بر فتوسنتز، تثبیت 

4 عبارت »الف«: دقت کنید که رابطٔه همزیستی موجود بین ریشٔه گیاهان و انواعی از قارچ ها، قارچـ  ریشه ای نام دارد. این قارچ ها، قارچـ  ریشه ای  22**
نام ندارند بلکه به همیاری گیاه و قارچ می گویند قارچ ـ ریشه! عبارت »ب«: قارچ ـ ریشه ای، نوعی از رابطه بین ریشٔه گیاه و قارچ است که هر دو سود 
می برند. اما دقت کنید که طبق متن کتاب درسی، حدود 90 درصد گیاهان دانه دار )نه همٔه گیاهان!( با قارچ ها همزیستی دارند. عبارت »ج«: قبول داریم 
که این گزینه سلیقه ای و از اوووون موارد بی خود و بی ربط و ..... است! ولی خب هر آدمی، هر از گاهی مردم آزار می شود. به بزرگی خودتان ببخشید! 
راستش فعاًل دانشمندان بر این عقیده اند که فسفات، یک یون چند عنصری است! و عنصر نیست! پس صحیح این است که بگوییم: قارچ، مواد آلی را 
از ریشٔه گیاه می گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات را فراهم می کند و یا این که بگوییم: قارچ، مواد آلی را از ریشٔه گیاه می گیرد و برای 
گیاه، عناصر معدنی و به خصوص فسفر را فراهم می کند. عبارت »د«: در وضعیت برابر و در مقایسٔه دو گیاه که یکی قارچ ـ ریشه ای دارد و دیگر بدون 
قارچ ـ ریشه ای است، مشاهده می شود که گیاه دارای قارچ ـ ریشه ای رشد بهتری دارد. این از آن جهت اتفاق می افتد که این گیاه به واسطٔه همزیستی با 

قارچ ها، مواد معدنی )نه آلی!( بیش تری دریافت می کنند.

4 در قارچ ریشه ای، قارچ، مواد آلی را از ریشٔه گیاه می گیرد )یعنی گیاه مواد آلی را در اختیار قارچ قرار می دهد( و برای گیاه، مواد معدنی را فراهم  23***
عبارت  قرار می دهد.  گیاه  اختیار  در  را  )آمونیوم(  مادٔه معدنی  نیز  ریزوبیوم  قرار می دهد.  گیاه  اختیار  در  را  مواد معدنی  قارچ  »الف«:  عبارت  می کند. 
»ب«: سیانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوسنتزکننده هستند و می توانند همانند گیاهان مواد آلی تولید کنند. عبارت »ج«: قارچ، موادی را برای گیاه 
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فراهم می کند که در اغلب کودهای شیمیایی وجود دارند. منظور از این مواد، مواد معدنی است. عبارت »د«: آزوال و گونرا از جمله گیاهانی هستند که با 
سیانوباکتری ها رابطٔه همزیستی دارند. این گیاهان، مواد آلی را در اختیار باکتری ها قرار می دهند.

4 به نگارش این سٔوال توجه ویژه داشته باشید! هر چند که بخش دوم هر چهار عبارت کاماًل به درستی بیان شده است، اما عبارت »الف« و »د«:  24***
در همٔه انواع قارچ ـ ریشه ای، قارچ ها درون ریشه زندگی نمی کنند! عبارت »ب« و »ج«: در همٔه انواع قارچ ـ ریشه ای، قارچ ها به صورت غالفی در سطح 

ریشٔه گیاه زندگی نمی کنند!
2 عبارت »الف«: هر دو این گیاهان با بعضی از سیانوباکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن همزیستی دارند. عبارت »ب«: سیانوباکتری ها فتوسنتز  25***

می کنند و مواد آلی مورد نیاز خود را می سازند و در این زمینه نیازی به گیاهان همزیست با خود ندارند. البته سیانوباکتری های همزیست عالوه بر تولیدات 
خود از محصوالت فتوسنتزی گونرا نیز استفاده می کنند! عبارت »ج«: برگ های گونرا بسیار بزرگ و برگ های آزوال بسیار کوچک اند. عبارت »د«: گونرا 

نیز در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی می کند. معنی »نیز« در این جملٔه کتاب درسی این است که همانند آزوال در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی می کند.
4 در قارچ ـ ریشه ای، قارچ ها درون ریشٔه گیاه و یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کنند. عبارت »الف«: در قارچ ـ ریشه ای، قارچ مواد  26**

معدنی، به خصوص فسفات را برای گیاه فراهم می کند. عبارت »ب«: در قارچ ـ ریشه ای، قارچ مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت می کند. عبارت 
»ج«: در قارچ ـ ریشه ای، پیکر رشته ای و بسیار ظریف قارچ ها، نسبت به ریشٔه گیاه با سطح بیش تری از خاک در تماس است. عبارت »د«: آوندهای 
چوبی در گیاهان، مسئول هدایت آب و مواد معدنی هستند. در قارچ ـ ریشه ای، قارچ ها بخشی از مواد معدنی را برای گیاه فراهم می آورند و به این طریق 

در نهایت بر محتویات آوندهای چوبی تأثیرگذار خواهند بود!
1 عبارت »الف«: گیاهان با بعضی )نه بسیاری!( جانداران ارتباط همزیستی دارند. عبارت »ب«: گیاه آزوال با سیانوباکتری ها رابطٔه همزیستی دارد.  27***

سیانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوسنتزکننده هستند. عبارت »ج«: برخی )نه بسیاری!( از گیاهان با انواعی از باکتری ها همزیستی دارند. عبارت 
»د«: گیاه گونرا با سیانوباکتری ها رابطه همزیستی دارند. بعضی از سیانوباکتری ها می توانند عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجام دهند. »د« جمله 

را به درستی تکمیل می کند.
2 گزینهٔٔ »1«: گیاه گونرا با سیانوباکتری ها رابطٔه همزیستی دارند. این باکتری ها فتوسنتزکننده هستند و مواد آلی مورد نیاز خود را تولید می کنند.  28**

گزینٔه »2«: گیاه آزوال با سیانوباکتری ها رابطٔه همزیستی دارند. بعضی از این باکتری ها، قادر به تثبیت نیتروژن هستند. گیاه سویا که از تیرٔه پروانه واران 
است، با ریزوبیوم ها ارتباط همزیستی دارند. این باکتری ها با تثبیت نیتروژن، نیاز گیاه به این عنصر را برطرف می کنند. گزینٔه »3«: گیاه گونرا و آزوال، هر 
دو با سیانوباکتری ها رابطٔه همزیستی دارند. این باکتری ها فتوسنتزکننده هستند و مواد آلی مورد نیاز خود را تولید می کنند. گزینٔه »4«: نخود و لوبیا، هر 

دو با ریزوبیوم ها رابطٔه همزیستی دارند. این باکتری ها قادر به تثبیت نیتروژن هستند.
1 گیاه آبزی آزوال، بومی ایران نیست و برای تقویت مزارع برنج به تاالب های شمالی وارد شد. این گیاه اکنون به معضلی برای این تاالب ها تبدل  29**

شده است.
4 شکل مربوط به ریشٔه گیاهی از تیرٔه پروانه واران است. همٔه ویژگی ها جز ویژگی گزینٔه »4« که مربوط به گونرا است برای این گیاه درست است. 30**

4 سیانوباکتری ها با گیاه گونرا، رابطٔه همزیستی دارند. بعضی از این باکتری ها، قادر به تثبیت نیتروژن هستند. دقت کنید که طی فرایند تثبیت  31*
نیتروژن مولکولی جّو  باکتری ها  این  )آمونیوم( برای گیاهان تبدیل می کنند. پس  را به شکل قابل استفادٔه آن  نیتروژن مولکولی جّو  باکتری ها  نیتروژن، 
)نه تثبیت شدٔه آن!( را دریافت می کنند و آن را تثبیت می کنند. گزینٔه »2«: ریزوبیوم ها با گیاهان تیرٔه پروانه واران رابطٔه همزیستی دارند. گیاه آزوال با 
از باکتری های فتوسنتزکننده هستند، اما گیاه شبدر با ریزوبیوم ها که قادر به  گزینٔه »3«: سیانوباکتری ها نوعی  سیانوباکتری ها رابطٔه همزیستی دارد. 
فتوسنتز و تولید مواد آلی نیستند رابطٔه همزیستی دارند. گزینٔه »4«: گیاه یونجه از جمله گیاهان تیرٔه پروانه واران است. این گیاه با ریزوبیوم ها رابطٔه 
همزیستی دارد. این باکتری ها با تثبیت نیتروژن نیاز گیاه به این عنصر را برطرف می کنند و گیاه نیز مواد آلی مورد نیاز باکتری را برای آن فراهم می کند.

4 عبارت »الف«: گیاه گونرا، به واسطٔه همزیستی با سیانوباکتری ها می تواند در مناطق غیرحاصلخیز )از نظر کمبود نیتروژن( رشد خوبی داشته  32**
باشند. از طرفی دیگر می دانیم که گیاهان حشره خوار نیز از جمله گیاهان فتوسنتزکننده هستند که در مناطقی زندگی می کنند که از نظر نیتروژن فقیر 
هستند. عبارت »ب«: گیاه آزوال و گیاه توبره واش )حشره خوار فتوسنتزکننده(، هر دو در تاالب های شمال کشور می رویند. عبارت »ج« و »د«: قارچ ها 
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آزمون  های جامع
فصل7: جذب و انتقال مواد در گیاهان �

 20 دقیقه �  آزمون جامع )1( 

چند جملٔه زیر درست است؟ آن ها کدام اند؟. 1
الف( هر گیاهی می تواند به وسیلهٔ  فتوسنتز بخشی از مواد مورد نیاز خود را تولید کند.

ب( بیش تر گیاهان می توانند همٔه مواد آلی مورد احتیاج خود را بسازند.
ج( آب و مواد معدنی جزء مواد مغّذی مورد نیاز گیاهان به حساب نمی آیند.

د( به جز ریشه، گیاهان برای جذب مواد معدنی از اندام های دیگر خود نیز کمک می گیرند.
4( 1ـ  »د« 3( 2ـ  »ب«ـ  »د«  2( 2ـ  »الف«ـ  »ب«  1( 1ـ  »ج« 

»در هر گیاهی ................. ، توسط ریشه از خاک جذب می شود.«. 2 چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می نماید؟  
ب( مقداری از کربن دی اکسید مورد نیاز  الف( بیش تر فسفر مورد نیاز، به صورت یون آزاد یا فسفات 

د( مقداری از پتاسیم مورد نیاز ج( بیش تر نیتروژن مورد نیاز، به صورت یون آمونیوم یا نیترات 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟. 3
»به طور معمول ................... یاخته های نگهبان روزنه هوایی، نمی تواند ................... یاخته های روپوستی مجاور آن ها در پی داشته باشد.«

ب( کاهش پتانسیل آبـ  افزایش فشار اسمزی  الف( افزایش فشار اسمزیـ  افزایش پتانسیل آب  
د( افزایش پتانسیل آبـ  کاهش فشار اسمزی  ج( کاهش فشار اسمزیـ  کاهش پتانسیل آب 

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

کدام جمله ایراد علمی ندارد؟. 4
1( گیاهان، فسفر و نیتروژن موجود در پروتئین ها و مولکول های وراثتی خود را بیش تر از خاک جذب می کنند.

4 جّو زمین نیتروژن مولکولی است که گیاهان از آن به عنوان منبع نیتروژن برای ساخت ترکیبات آلی خود استفاده می کنند.

5

2( حدود 

3( باکتری های نیترات ساز خاک می توانند از محصول باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن استفاده کنند.
4( ریشٔه گیاهان به دلیل سّمی بودن آمونیوم آن را از خاک جذب نمی کنند.

همٔه روزنه های موجود در برگ گیاه لوبیا، .................... 5
2( در تبادالت گازی گیاه با محیط نقش دارند. 1( در هوای گرم و خشک، بسته می شوند. 

4( با تغییر فشار تورژسانس یاخته های نگهبان، تغییر اندازه می دهند. 3( در پیوستگی شیرٔه خام در آوند چوبی نقش دارند. 

در رابطه با مسیر کوتاه انتقال آب و مواد محلول معدنی در گیاه نمی توان گفت ............ 6
1( پروتئین های کانالی با منفذ پر از آب انتقال عرض غشایی را تسریع می کنند.

2( ویروس های گیاهی می توانند از منافذ پالسمودسم عبور و در گیاه ایجاد بیماری می کنند.
3( فضاهای دیوارٔه یاخته فقط در مسیر آپوپالستی عبور شیرٔه خام دخالت دارند.

4( نوار کاسپاری یاخته های درون پوست، مسیر آپوپالستی را در آندودرم ریشٔه لوبیا بر شیرٔه خام می بندد.
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»یاخته های معبر الیٔه ریشه زای بعضی گیاهان، ...................«. 7 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی نماید؟ 
الف( امکان ادامٔه مسیر آپوپالستی را برای آب و مواد محلول فراهم می آورند.

ب( با انتقال فعال، یون های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می کنند.
ج( در ایجاد فشار ریشه ای و انتقال مواد نقش مهمی بر عهده دارند.

د( تعدادشان از یاخته های دارای نوار کاسپاری کم تر است.
 4 )4   3 )3   2 )2   1 )1

........... عبارت از عبارت های زیر ........... هستند که عبارتند از ............ 8
الف( مواد اسیدی حاصل از بعضی اجزای هوموس یون های فسفات را در سطح خود نگه می دارند تا از خاک شسته نشوند.

ب( همٔه گیاهان برای جبران کمبود فسفات در دسترس خاک تارهای کشندٔه ریشٔه خود را گسترش می دهند.
ج( تنها دلیل غیرقابل دسترس بودن فسفات برای گیاهان، اتصال محکم این یون به ترکیبات معدنی خاک است.

د( مقدار فسفر قابل دسترس در اغلب خاک ها محدود است.
هـ( تجمع فسفات در گیاه ادریسی باعث می شود گلبرگ های این گیاه در خاک اسیدی آبی رنگ شوند.

2( 4ـ  درستـ  همه به جز »هـ« 1( 3ـ  درستـ  »الف«، »ج«، »د«  
4( 3ـ  نادرستـ  »ب«، »د«، »هـ« 3( 4ـ  نادرستـ  همه به جز »د«  

در انجام فرایند تعرق، آغاز کدام فرایند بر سایرین مقدم است؟. 9
1( ورود یون های پتاسیم و کلر به یاخته های مجاور یاخته های نگهبان روزنٔه هوایی

2( کاهش پتانسیل آب در یاخته های مجاور یاخته های نگهبان روزنٔه هوایی
3( انبساط بیش تر دیوارٔه پشتی یاخته های نگهبان روزنٔه هوایی

4( افزایش فشار اسمزی یاخته های نگهبان روزنٔه هوایی
به طور معمول .................. 10

1( کودهای آلی شامل باکتری هایی هستند که با فعالیت و تکثیر خود، بعضی مواد معدنی خاک را افزایش می دهند.
2( کودهای زیستی به نیازهای جانداران شباهت بیش تری دارند و استفاده زیاد از آن ها به گیاهان آسیب کم تری می زند.

3( کودهای زیستی معمواًل به همره کودهای آلی به خاک افزوده می شوند و معایب کودهای شیمیایی را ندارند.
4( کودهای آلی مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند، اما احتمال آلودگی آن ها به عوامل بیماری زا وجود دارد.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟. 11
»در قارچـ  ریشه ای، قارچ مواد معدنی و به خصوص ................. را برای گیاه فراهم می آورد که ................. «

الف( فسفاتـ  به بسیاری از ترکیبات معدنی خاک به طور محکمی متصل می شود.

ب( نیتراتـ  گیاهان خود نیز قادرند آن را به صورت مستقیم از خاک دریافت کنند.
ج( فسفاتـ  مقدار آن در خاک اندک و برای اغلب گیاهان غیرقابل دسترس است.

د( نیتراتـ  باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروزن قادر به تولید آن نیستند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

نمی توان گفت ............ 12
1( بعضی از اجزای گیاخاک با تولید مواد اسیدی یون های آلومینیوم خاک را در سطح خود نگه می دارند.
2( بسیاری از گیاهان با جذب و ذخیرٔه نمک ها از شوری خاک می کاهند و کیفیت آن را بهبود می بخشند.

3( آنتوسیانین های موجود در کریچه های یاخته های گلبرگ ادریسی با تغییر pH خاک دچار تغییر رنگ می شوند.
4( افزایش بیش از حد بعضی مواد در خاک می تواند در گیاه مسمومیت ایجاد کند.

»نوار کاسپاری، ................... «. 13 چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می نماید؟  
الف( مانع عبور پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس ها از پالسمودسم های مسیر آپوپالستی می شود.

ب( از جنس چوب پنبه )لیگنین( است و مانع ادامه مسیر آپوپالستی در استوانٔه آوندی نمی شود.
ج( مانع ورود مواد ناخواسته یا مضر مسیر سیمپالستی به درون یاخته های درون پوست می شود.

د( در ریشٔه بسیاری از گیاهان، عالوه بر دیوارٔه جانبی درون پوست، دیوارٔه پشتی را نیز می پوشاند.
 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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»سرعت انتقال آب و مواد آلی در مسیر ................... تحت تأثیر ...................«. 14 کدام موارد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟ 
الف( سیمپالستیـ  میزان انتقال فعال یون ها از درون پوست به آوند چوبی، قرار می گیرد.

ب( آپوپالستیـ  حضور نوار کاسپاری در یاخته های درون پوست ریشه، قرار می گیرد.
ج( آپوپالستیـ  قطر منافذ پالسمودسمی یاخته های پوست ریشه، قرار نمی گیرد.

د( سیمپالستیـ  ضخامت دیوارٔه یاخته های پوست ریشه، قرار نمی گیرد.
4( همٔه موارد 3( »ج«ـ  »د«   2( »الف«ـ  »ب«   1( »الف«ـ  »ج«  

گونرا گیاهی است که ............ 15
N2 را جای داده است. 1( در حفره های بزرگ دمبرگ و شاخٔه خود سیانوباکتری های تثبیت کنندٔه 
2( در خاک های حاصلخیز رشد شگفت انگیزی دارد زیرا با تثبیت کنندگان نیتروژن همزیست است.

3( برخالف آزوال تهدیدی برای تاالب های شمال ایران به حساب نمی آید.
4( در تقویت مزارع برنج نقش به سزایی دارد.

»کاهش شدید کربن دی اکسید محیط بر زندگی ................. بی تأثیر است.«. 16 چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ 
ب( گیاه توبره واش و ریزوبیوم ها الف( گیاه سس و گل جالیز  

د( میزبان گیاه سس و گوجه فرنگی ج( سیانوباکتری ها و گیاه آزوال  
4 )4   3 )3   2 )2   1 )1

کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟. 17
1( حرکت شیرٔه پرورده در عناصرآوندی گیاهان، از حرکت شیرٔه خام کندتر و پیچیده تر است.
2( برای تعیین سرعت و ترکیب شیرٔه پروردٔه موجود در آوندها می توان از شته ها استفاده کرد.

3( بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش های دیگر را تأمین می کند محل منبع نام دارد.
4( بخش های ذخیره کنندٔه مواد آلی، هنگام آزادسازی مواد آلی، محل منبع به شمار می آیند.

شکل روبه رو برگ نوعی گیاه را نشان می دهد که ............ 18
1( همه یا بخشی از آب خود را از گیاهان دیگر دریافت می کند.

2( برخالف آزوال بومی تاالب های شمال ایران است.
3( در حفره های کوچک دمبرگ خود تثبیت کنندگان نیتروژن را دارد.

4( با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشٔه گوجه فرنگی از آن مواد مغذی دریافت می کند.

بخشی از ساختار قارچ ریشه ای که .................... 19
1( قادر به تولید مواد آلی نیست، نسبت به جاندار دیگر همزیست، تماس بیش تری با خاک دارد.

2( قادر به تولید مواد آلی است، در دریافت مستقیم مواد معدنی از خاک ناتوان است.
3( نسبت به جاندار همزیست دیگر، تماس بیش تری با خاک دارد، مواد آلی مورد نیاز را تولید می کند.

4( می تواند به صورت غالفی روی سطح جاندار دیگر زندگی کند، در دریافت مواد آلی ناتوان است.

در خصوص عامل اصلی انتقال شیرٔه خام در گوجه فرنگی کدام عبارت ها نادرست هستند؟. 20
الف( علت آن حرکت آب از محل دارای پتانسیل بیش تر به کم تر است.

ب( نیروی مکشی آن می تواند در یک روز گرم باعث کاهش قطر ساقه شود.
ج( باعث حرکت ناپیوستٔه ستون آب در تراکئیدها می شود.

د( بیش تر از محل روزنه های برگ گیاه به انجام می رسد.
4( »ب«ـ  »د« 3( »الف«ـ  »ج«  2( »ج«ـ  »د«  1( »الف«ـ  »ب« 

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

11  1234

12  1234

13  1234

14  1234

15  1234

16  1234

17  1234

18  1234

19  1234

20  1234

پاسخ آزمون جامع )1( صفحه: 452
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پاسخ  نامه آزمون  های جامع
فصل7: جذب و انتقال مواد در گیاهان �

پاسخ آزمون جامع )1( �

4 بیش َتر گیاهان می توانند به وسیلٔه فتوسنتز، بخشی از مواد مورد نیاز خود مانند کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و بعضی مواد آلی دیگر را تولید  1***
کنند اما هم چنان به مواد مغّذی مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند. گیاهان، این مواد را به کمک اندام های خود، به ویژه ریشه ها جذب می کنند.

4 دقت کنید که برخی از گیاهان مانند گیاه سس فاقد ریشه هستند. و دیگر هیچ .... ! 2***
4 با تورژسانس و تورم یاخته های نگهبان، روزنه های هوایی باز می شوند و در پی پالسمولیز و از دست دادن آب، این روزنه ها بسته می شوند. برای  3**

باز شدن روزنه ها، ابتدا با ورود یون هایی مانند کلر و پتاسیم از یاخته های مجاور به یاخته های نگهبان، پتانسیل آب این یاخته های مجاور افزایش )کاهش 
فشار اسمزی( و پتانسیل آب یاخته های نگهبان کاهش می یابد )افزایش فشار اسمزی(. در نتیجه، پس از این امر، آب از یاخته های مجاور وارد یاخته های 
نگهبان می شود که کاهش پتانسیل آب )افزایش فشار اسمزی( این یاخته ها و افزایش پتانسیل آب )کاهش فشار اسمزی( یاخته های نگهبان را در پی خواهد 
داشت. تورژسانس یاخته های نگهبان، باعث باز شدن روزنه ها می شود. جهت پالسمولیز و بسته شدن روزنه ها، ابتدا یون های کلر و پتاسیم از یاخته های 
نگهبان خارج می شوند. این کار باعث افزایش پتانسیل آب )کاهش فشار اسمزی( این یاخته ها و کاهش پتانسیل آب )افزایش فشار اسمزی( یاخته های 
مجاور می شود. در پی آن، آب از یاخته های نگهیان وارد یاخته های مجاور می شود که کاهش پتانسیل آب )افزایش فشار اسمزی( یاخته های نگهبان و 

افزایش پتانسیل آب )کاهش فشار اسمزی( یاخته های مجاور را در پی خواهد داشت.
3 گزینٔه »1«: در مولکول های وراثتی )DNA و RNA( هم N هم P وجود دارد اما در پروتئین فسفر یافت نمی شود. گزینٔه »2«: گیاهان بیش تر  4*

N2 مولکولی جو استفاده نمی کنند. نیتروژن مورد استفادٔه خود را به صورت یون آمونیوم و نیترات از خاک جذب می کنند و از 
گزینٔه »3«: 

N NH
2 4

Ø¼] Â²¼§²¼¶

½k¹¹¨ïSÃLXU ÁIÀïÁoT¨IM

·r»oTÃº

³¼Ãº ¼¶

 → +

AA

pIwïRHoTÃº ÁIÀïÁoT¨IM

RHoTÃº

 → −
NO

3
 

NO3 را از خاک جذب می کنند.
− NH4 هم 

+ گزینٔه »4«: ریشٔه گیاهان هم 

3 گزینه های »1«، »2« و »4«: روزنه های آبی، ساختارهایی ویژه هستند تغییر فشار تورژسانسی که همیشه باز تشریف دارند و از طریق آن ها تعریق  5*
)خروج آب به صورت مایع( صورت می گیرد. این روزنه ها ارتباطی با یاخته های نگهبان روزنه ندارند. گزینٔه »4«: تعرق از طریق روزنه های هوایی انجام 

می شود. عامل اصلی صعود شیرٔه خام در آوند چوبی تعرق است. به نظر شما روزنه های آبی چگونه در پیوستگی شیرٔه خام نقش دارند؟!
3 براساس شکل 12 فصل عالوه بر مسیر آپوپالستی، در مسیر عرض غشایی نیز دیوارٔه یاخته ای نقش دارد. 6**

4 بازم اون سٔواالت من درآوردی و ............. ! این بار هم لطفًا نق نزنید!! 7***
ــورد،  ــار م ــر چه ــال، ه ــر ح ــس در ه ــد. پ ــق ندارن ــه زا تعل ــٔه ریش ــه الی ــتند و ب ــژه هس ــتی وی ــای درون پوس ــی از یاخته ه ــر، نوع ــای معب یاخته ه

ــد. ــل می نماین ــتی تکمی ــه نادرس ــده را ب ــارت داده ش عب
3 عبارت »الف«: نادرست است. این مواد اسید، منفی هستند و یون های مثبت را نگه می دارند. فسفات یون منفی است. عبارت »ب«: نادرست  8***

است. چون برخی گیاهان ..... نه همٔه گیاهان! مثاًل خزه و سس ریشه ندارند تا تار کشنده داشته باشند! عبارت »ج«: نادرست است. چون این یکی از 
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داللیل است نه تنها دلیل! عبارت »د«: نادرست است. چون تجمع آلومینیوم باعث این پدیده می شود نه فسفات!
4 در ابتدا، یون های کلر و پتاسیم از یاخته های روپوستی مجاور وارد یاخته های نگهبان می شوند و پتانسیل آب در این یاخته ها را کاهش می دهند  9**

از یاخته های روپوستی مجاور وارد یاخته های نگهبان  افزایش فشار اسمزی یاخته های نگهبان روزنه، آب  ادامه و در نتیجٔه  )افزایش فشار اسمزی(. در 
می شود )کاهش پتانسیل آب در یاخته های روپوستی مجاور(. در اثر تورژسانس، یاخته های نگهبان روزنه افزایش طول پیدا می کنند. دیوارٔه پشتی این 

یاخته ها با توجه به ضخامت کم تر آن، افزایش طول بیش تری پیدا خواهد کرد و به این ترتیب روزنه باز می شود.
4 گزینٔه »1«: کودهای زیستی )نه آلی!( شامل باکتری هایی هستند که با فعالیت و تکثیر خود، بعضی مواد معدنی خاک را افزایش می دهند. گزینٔه  10**

»2«: کودهای آلی )نه زیستی!( به نیازهای جانداران شباهت بیش تری دارند و استفاده زیاد از آن ها به گیاهان آسیب کم تری می زند. گزینٔه »3«: کودهای 
زیستی معمواًل به همراه کودهای شیمیایی )نه آلی!( به خاک افزوده می شوند و معایب کودهای شیمیایی و آلی را ندارند. گزینٔه »4«: کودهای آلی مواد 

معدنی را به آهستگی آزاد می کنند. از معایب این کودها، احتمال آلودگی آن ها به عوامل بیماری زاست.
4 در قارچ ـ ریشه ای، قارچ، مواد آلی را از ریشٔه گیاه می گیرد و برای گیاه، عناصر معدنی و به خصوص فسفر را فراهم می کند. فسفات در خاک  11*

فراوان )نه اندک!( است، اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. یکی از دالیل آن، این است که فسفات به بعضی )نه بسیاری!( ترکیبات معدنی 
خاک به طور محکمی متصل می شود. 

2 بعضی گیاهان با جذب و ذخیرٔه نمک ها موجب کاهش شوری خاک و بهبود کیفیت آن می شوند. 12**
4 عبارت »الف«: در مسیر آپوپالستی، حرکت مواد محلول از فضای بین یاخته ای و دیوارٔه یاخته ای انجام می شود. حرکت مواد از طریق پالسمودسم ها،  13***

مربوط به مسیر سیمپالستی است. عبارت »ب«: مسیر آپوپالستی در استوانٔه آوندی ادامه خواهد یافت. آن چه باید به آن دقت کنید این است که لیگنین، 
مادٔه چوب است که در دیواره های چوبی یاخته های گیاهی رسوب می کند. نوار کاسپاری از جنس چوب پنبه )سوبرین( است. عبارت »ج«: نوار کاسپاری، 
در دیواره های یاخته های درون پوست حضور دارد و مانع مسیر سیمپالستی نخواهد شد و آب و مواد محلول در آن فقط از طریق مسیر سیمپالستی می توانند 
وارد یاخته های درون پوست شوند؛ چرا که طی این مسیر، از طریق پالسمودسم ها انجام می شود. عبارت »د«: در ریشٔه بعضی )نه بسیاری!( از گیاهان، نوار 

کاسپاری عالوه بر دیواره های جانبی درون پوست، دیوارٔه پشتی را نیز می پوشاند.
4 کافی بود به این نکته دقت می کردید که در مسیرهای سیمپالستی و آپوپالستی، آب و مواد معدنی )نه آلی!( به درون آوند چوبی هدایت می شوند.  14***

پس در هر حال، هر چهار مورد، عبارت داده شده را به نادرستی تکمیل می نمایند.
3 گزینٔه »1«: حفره های کوچک. گزینٔه »2«: خاک های غیرحاصلخیز. گزینٔه »4«: آزوال چنین خصوصیتی دارد. 15**

4 گیاه توبره واش از گیاهان حشره خوار است. گیاهان حشره خوار، فتوسنتزکننده هستند. سیانوباکتری ها، گیاه آزوال، گوجه فرنگی و میزبان گیاه سس  16***
نیز، فتوسنتزکننده هستند. کاهش شدید کربن دی اکسید محیط، می تواند مستقیمًا میزان فتوسنتز و زندگی این گیاهان را تحت تأثیر قرار دهد. گیاه سس 
و گل جالیز از جمله گیاهان انگل هستند که زندگی آن ها به میزان فتوسنتز گیاهان میزبان بستگی دارد. کاهش شدید کربن دی اکسید محیط، می تواند بر 
میزان فتوسنتز گیاهان میزبان تأثیرگذار باشد و غیرمستقیم زندگی گیاهان انگل را نیز تحت تأثیر قرار دهد. ریزوبیوم ها، باکتری هایی هستند که با ریشٔه 
گیاهان تیرٔه پروانه واران، رابطٔه همزیستی دارند. این گیاهان مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه دریافت می کنند. کاهش شدید کربن دی اکسید محیط، 

می تواند بر میزان فتوسنتز و تولید مواد آلی گیاهان تیرٔه پروانه واران تأثیرگذار باشد و غیرمستقیم زندگی این باکتری ها را تحت تأثیر قرار دهد.
1 گزینٔه »1«: حرکت شیرٔه پرورده از شیرٔه خام کندتر و پیچیده تر است. اما دقت کنید که عناصر آوندی، یکی از انواع آوندهای چوبی است که  17**

شیرٔه خام در آن جریان دارد. گزینٔه »2«: عین توضیح شکل کتاب درسی! گزینه های »3« و »4«: عین متن کتاب درسی!
2 شکل برگ کوزه مانند توبره واش را نشان می دهد که در تاالب های شمال ایران می روید و بومی کشورمان است. در این تاالب ها آزوال نیز زندگی  18**

می کند اما بومی ایران نیست.
1 گزینه های »1«، »3« و »4«: پیکر رشته ای و بسیار ظریف قارچ ها، نسبت به ریشٔه گیاه با سطح بیش تری از خاک در تماس است. قارچ، مواد  19*

آلی را از ریشٔه گیاه دریافت کرده و مواد معدنی، به خصوص فسفات را برای گیاه فراهم می کند. گزینٔه »2«: در قارچ ـ ریشه ای، ریشٔه گیاهان بخشی )و 
نه همه !( از مواد معدنی مورد نیاز خود را از قارچی که با آن رابطٔه همزیستی دارد دریافت می کند.
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چند مورد می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل نماید؟. 20

»نوعی از یاخته های بافت زمینه ای گیاهان که دارای دیوارٔه نخستین چوبی نشده است، .......... «

الف( استحکام اندام ها را باعث می شود و مانع رشد آن ها نمی شود.

ب( در ذخیرٔه مواد نقش دارد و قدرت تقسیم خود را حفظ کرده است.

ج( سبب انعطاف پذیری گیاه می شود و معمواًل در زیر روپوست قرار دارد.

د( قادر به انجام فتوسنتز است و دیوارٔه یاخته ای نازکی دارد.

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

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

11  1234

12  1234

13  1234

14  1234

15  1234

16  1234

17  1234

18  1234

19  1234

20  1234

پاسخ آزمون مروری )1( صفحه: 457

 20 دقیقه � آزمون مروری )2(  

»نوعی از یاخته های گیاهی که معموال در بخش خارجی پوست دیده می شود، .......... «. 1 چند مورد می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل نماید؟ 

ب( انعطاف پذیری اندام ها را باعث می شود. الف( دیوارٔه ضخیم و چوبی نشدٔه آن باعث استحکام اندام ها می شود.  

د( دیوارٔه نخستینی دارد که بعضی بخش های آن ضخیم تر است. ج( توانایی رشد خود را حفظ کرده است. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
باکتری های ................. در خاک، می توانند ................. تبدیل کنند.. 2

2( آمونیاک سازـ  نیتروژن موجود در مواد معدنی را به آمونیوم 1( تثبیت کنندٔه نیتروژنـ  شکل مولکولی نیتروژن را به نیترات 
4( تثبیت کنندٔه نیتروژنـ  نیتروژن موجود در جّو را به آمونیوم 3( نیترات سازـ  شکل مولکولی نیتروژن را به نیترات 

» می توان گفت........... ، تفاوت تمام یاخته های بافت .......... است.«. 3 چند مورد برای تکمیل عبارت روبرو به نادرستی، مناسب است؟ 

ب( مرگ پروتوپالستـ  کالنشیم و اسکلرانشیم  الف( چوبی نشدن دیوارهـ  پارانشیمی و آوندی  

د( ضخامت دیوارهـ  پارانشیم و کالنشیم  ج( عدم توانایی رشدـ  اسکلرانشیم و آوندی  

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
»به طور معمول ................. گیاهی ................. است که .................«. 4 چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟  

ب( گونراـ  بزرگیـ  برخالف آزوال در مناطق حاصلخیز رشد می کند. الف( آزوالـ  کوچکـ  برخالف گونرا با سیانوباکتری ها همزیستی دارد. 

د( آزوالـ  بزرگیـ  همانند گونرا در مناطق حاصلخیز رشد می کند. ج( گونراـ  کوچکیـ  همانند آزوال با سیانوباکتری ها همزیستی دارد. 

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

گیاه گندم برای هدایت شیرٔه .......... در طول ساقه، نیازمند یاخته های .......... . 5

2( خامـ  دوکی شکل دارای دیوارٔه عرضی است. 1( پروردهـ  کوتاه بدون هسته و سیتوپالسم نیست. 
4( پروردهـ  زندٔه دارای هسته و سیتوپالسم است. 3( خامـ  مردٔه کوتاه و فاقد دیوارٔه عرضی نیست. 

به طور معمول .................... 6

1( گیاهان حشره خوار، در مناطق غنی از نیتروژن زندگی می کنند.
2( گیاه آزوال، برای کسب نیتروژن کافی با ریزوبیوم ها رابطٔه همزیستی دارد.

3( گیاهان انگل، همٔه مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان فتوسنتز کننده دریافت می کنند.
4( گیاه گونرا با جاندارانی که بعضی از آن ها توانایی تثبیت نیتروژن را دارند رابطٔه همزیستی دارد.
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»یاخته های روپوستی در بسیاری از گیاهان، پوستک ضخیمی می سازند که ..........«. 7 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر به نادرستی، مناسب است؟ 
ب( می تواند از آسیب گیاه توسط حشرات جلوگیری کند. الف( در حفظ ریشٔه گیاه در برابر سرما نقش دارد. 

د( تبخیر آب از اندام های هوایی گیاه را کاهش می دهد. ج( قادر به ممانعت در برابر ورود عوامل بیماری زا است. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

»به طور معمول یاخته های بالغ .......... پروتوپالست زنده هستند و .......... «. 8 چند مورد برای تکمیل عبارت زیر به درستی، مناسب است؟ 
الف( کالنشیم، همانند برخی یاخته های بافت اسکلرانشیم، دارایـ  در زیر پوست قرار می گیرند.

ب( اسکلرانشیم، فاقدـ  برخالف برخی یاخته های بافت آوندی، قدرت رشد خود را حفظ نکرده اند.
ج( پارانشیم، دارایـ  برخالف یاخته های بافت اسکلرانشیم، دیوارٔه ضخیم و چوبی نشده دارند.

د( آوند آبکشی، همانند یاخته های بافت اسکلرانشیم، فاقدـ  دیوارٔه عرضی خود را از دست داده اند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در همٔه گیاهان، ........... 9
1( کالهک، سرالد نوک ریشه را در برابر آسیب های محیطی، حفظ می کند.
2( سه روش برای انتقال آب و مواد معدنی محلول از عرض ریشه وجود دارد.

3( الیه ای ضخیم از جنس کوتین، تبخیر آب از سطح برگ ها را کاهش می دهد.
4( دیوارٔه نخستین، مانند قالبی پروتوپالست یاخته های زنده را در بر می گیرد.

دو ویژگی ساختاری مهم یاخته های نگهبان روزنٔه هوایی که در باز شدن روزنه نقش اساسی دارند، کدام اند؟. 10
+K در غشاـ  وجود دیوارٔه مشترک بین یاخته های نگهبان 1( داشتن پمپ های 

2( آرایش شعاعی رشته های سلولزیـ  اختالف ضخامت دیواره
3( وجود پالسمودسم بین آن ها و اپیدرم مجاورـ  داشتن واکوئل مرکزی بزرگ

4( داشتن الن های متعدد در دیوارهـ  داشتن پالست های ذخیره ای برای انباشت ساکارز

چند مورد از عبارات زیربه  نادرستی بیان شده است؟. 11
الف( در درختان حرا، شش ریشه ها، جهت مقابله با کمبود آب، سازگاری های ساختاری خاصی با محیط پیدا کرده اند.

ب( جنگل های حرا در سواحل استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از زیست بوم های ارزشمند ایران است.
ج( عدسک ، فرورفتگی هایی در سطح ساقه های مسن گیاهان است که در آن ها پیراپوست جانشین روپوست شده است. 

د( مقدار بافت آوند چوبی یی که بن الد آوندساز به سمت بیرون می سازد، به مراتب بیش تر از بافت آوند آبکشی است. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چند عبارت زیر درست است؟. 12
الف( انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می کنند.

ب( سس در ساقٔه خود برخالف ریشه اش کاروتنوئید دارد.
ج( گیاه گل جالیز همانند سس ساقه نارنجی یا زرد دارد.

د( توبره واش آنزیم های برون یاخته ای برای گوارش الرو حشرات دارد.
هـ( در همزیستی ریزوبیوم و سویا برخالف گل جالیز و گوجه فرنگی هر دو طرف سود می برند.

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

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با بعضی گیاهان به درستی بیان شده است؟. 13
الف( نرم آکنٔه هوادار در ریشه، یکی از سازگاری  ها برای مقابله با مشکل کمبود اکسیژن است.

ب( در مناطق خشک و کم آب، ترکیبات پلی ساکاریدی موجود در کریچه ها مقدار فراوانی آب جذب می کنند.
ج( در شیرابٔه خود ترکیباتی دارند که نقش آن ها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است.

د( مقدار پکتین در آن ها به قدری فراوان است که از آن برای تولید ژله های گیاهی استفاده می شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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به طور معمول در گیاهان ........... 14
1( دو لپه ای، روپوست ریشه ، پوستک ندارد و دیوارٔه نخستین در یاخته های مغز ریشه چوبی نشده است.

2( تک لپه ای، کرک ها از یاخته های روپوستی تمایز می یابند و یاخته های مغز ساقه دیوارٔه نازک و چوبی نشده دارند.
3( تک لپه ای، کالهک ترکیبی پلی ساکاریدی است که با لزج کردن نوک ریشه نفوذ آن در خاک را آسان می کند.

4( دو لپه ای، با رسوب لیگنین در دیوارٔه پسین یاخته های بافت سخت آکنه ای، رشد این یاخته ها متوقف می گردد.
»می توان گفت که .......... در گیاهان .......... .«. 15 با توجه به شکل های روبه رو، چند مورد می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل کند؟  

الـف( یاخته هـای بخش 1ـ  دو لپـه ای برخـالف یاخته های کالنشـیمی، دیوارٔه نخسـتین چوبی 
نشده دارند.

ب( برخی یاخته های بخش 2ـ  دولپه ای همانند یاخته های اسکلرانشیمی، دیوارٔه ضخیمی دارند.

ج( یاخته های بخش 3ـ  تک لپه ای، برخالف یاخته های اسکلرانشیمی، نسبت به آب نفوذپذیرند.
د( برخـی یاخته هـای بخـش 4ـ  تـک لپه ای هماننـد یاخته های کالنشـیمی، قدرت رشـد خود را 

حفظ کرده اند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کودهایی که شامل بقایای در حال تجزیٔه جانداران هستند ............ 16
2( مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند. 1( در صورت استفادٔه بیش از حد به گیاهان آسیبی نمی رسانند. 

4( در صورت ورود به حوضه های آبریز باعث رشد سریع جلبک ها می شوند. 3( می توانند به سرعت کمبود مواد مغّذی خاک را جبران کنند. 
کدام عبارت در رابطه با سرالدهای نخستین، نادرست است؟. 17

1( نتیجٔه فعالیت آن ها، ایجاد سه سامانٔه بافت اصلی در گیاهان است.
2( هستٔه درشت آن ها، بیش تر حجم یاخته را به خود اختصاص می دهد.

3( به طور فشرده قرار می گیرند و دائمًا در حال تقسیم هستند.
4( قادر به افزایش عرض ساقه، شاخه  و ریشٔه گیاهان علفی نیستند.

کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟. 18
1( یاخته های دوکی شکل دراز یک آوند چوبی همانند یاخته های یک آوند آبکش، از طریق الن ها با هم در ارتباط هستند.
2( کاهش نور، افزایش سبزینه و بخش های سبز در برگ بعضی گیاهان که بخش های غیر سبز هم دارند را باعث می شود.

3( کاهش نور، تبدیل کلروپالست به کروموپالست و تجزیٔه سبزینه و افزایش کاروتنوئید در برخی گیاهان را در پی دارد.
4( در ساقٔه یک گیاه دو ساله ، چوب سال دوم نسبت به چوب سال اول، به یاخته های بن الد چوب پنبه ای نزدیک تر است.

به طور معمول در گیاه گوجه فرنگی، ........... 19
1( در ریشه، ضخامت سامانٔه بافت پوششی از سامانٔه بافت زمینه ای بیش تر است.

2( یاخته های نرم آکنه ای در مغز ریشه، دارای دیوارٔه نخستین نازک و چوبی نشده اند.
3( یاخته های چسب آکنه ای در زیر روپوست، در استحکام ساقه ها نقش ایفا می کنند. 

4( در ساقه، دسته های آوندی به صورت پراکنده و نامنظم در بافت زمینه ای قرار گرفته اند.

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با بعضی گیاهان به درستی بیان شده است؟. 20
الف( می توانند با شبکٔه گسترده ای از ریشه ها، مقادیر در دسترس فسفات را جذب کنند.

ب( می توانند غلظت های زیادی از مواد مسموم کننده را درون خود به صورت ایمن نگهداری کنند.
ج( می توانند آلومینیوم را در بافت ها و کریچه های خود ذخیره کنند.

د( می توانند با جذب و ذخیرٔه بعضی مواد موجب کاهش شوری خاک شوند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

1  1234

2  1234

3  1234

4  1234

5  1234

6  1234

7  1234

8  1234

9  1234

10  1234

11  1234

12  1234

13  1234

14  1234

15  1234

16  1234

17  1234

18  1234

19  1234

20  1234
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شیرٔه خام در آوندهای چوبی، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می شود. عبارت »د«: روزنه های آبی، ساختارهای ویژٔه همیشه باز هستند. 
به کار بردن اصطالح باز شدن روزنه های آبی، نادرست است.

 3 موارد »الف«، »ب« و »د« جمله را به درستی تکمیل می کنند. عبارت »الف«: یاخته های چسب آکنه ای به دلیل داشتن دیوارٔه نخستین ضخیم در  18**
استحکام اندام های گیاهی نقش دارند. یاخته های بافت آوند چوبی نیز دارای دیوارٔه چوبی شده هستند. وجود لیگنین )چوب( در دیوارٔه یاخته ها، استحکام 
بیش تر دیواره و اندام های گیاه را در پی دارد. عناصر آوندی، از جمله یاخته های کوتاه آوند چوبی است. عبارت »ب«: در عناصر آوندی )نوعی یاختٔه 
کوتاه آوند چوبی(، دیوارٔه عرضی از بین رفته است. برخالف آن ها، آوندهای آبکشی دارای صفحات آبکشی هستند که به نوعی نقش دیوارٔه عرضی در 
این یاخته ها را ایفا می نماید. عبارت »ج«: یاخته های نرم آکنه ای، توانایی فتوسنتز دارند و در دیوارٔه خود نیز دارای الن هستند. پس نباید گفت، برخالف 
....... . عبارت »د«: اگر به شکل یک دستٔه آوندی در کتاب درسیتان دقت کرده  باشید، حتمًا به حضور فیبرها که یاخته های دراز سخت آکنه ای هستند 

در آن ها پی برده اید.
 4 عبارت »الف«: بعضی گیاهان در آب ها و یا در جاهایی زندگی می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند. این گیاهان با مشکل کمبود  19**

اکسیژن مواجه اند. نرم آکنٔه هوادار در ریشه، ساقه و برگ یکی از سازش های گیاهان آبزی است. عبارت »ب«: بعضی گیاهان در مناطق خشک و کم آب، 
ترکیب های پلی ساکاریدی در کریچه های خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب می کنند و سبب می شود آب فراوانی در کریچه ها ذخیره شود. 
عبارت »ج«: آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. نقش آن ها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران 

است. عبارت »د«: مقدار پکتین در بعضی گیاهان به قدری فراوان است که از آن برای تولید ژله های گیاهی استفاده می شود.
 4 یاخته های نرم آکنه ای )پارانشیم( و یاخته های چسب آکنه ای )کالنشیم( دیوارٔه نخستین چوبی نشده دارند و توانایی رشد خود را حفظ نموده اند.  20***

عبارت های »الف« و »ج«: یاخته های چسب آکنه ای، دیوارٔه نخستین ضخیم دارند. این یاخته ها و به طور کلی تمام یاخته های گیاهی، در دیوارٔه خود دارای 
سلولز )پلی ساکاریدی رشته ای( هستند که در سیمانی از جنس پروتئین و پلی ساکاریدهای غیر رشته قرار گرفته است. این یاخته ها، به علت داشتن دیوارٔه 
ضخیم، ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیری اندام ها می شوند. عبارت های »ب« و »د«: یاخته های نرم آکنه ای، رایج ترین بافت در سامانٔه بافت 
زمینه ای هستند که توانایی ذخیرٔه مواد و انجام فتوسنتز را دارند. این یاخته ها را می توان در میان دسته های آوندی نیز مشاهده کرد. می دانید که دسته های 

آوندی را می توان در زیر پوست و درون استوانٔه آوندی مشاهده کرد.

پاسخ آزمون مروری )2(  �

 4 یاخته های چسب آکنه ای )کالنشیمی(، معمواًل در زیر روپوست دیده می شوند. می دانید که بین روپوست و بافت آوندی، بخشی به نام پوست  1**
وجود دارد. پس می توان گفت یاخته های چسب آکنه ای، معمواًل در بخش خارجی پوست قرار می گیرند. عبارت »الف«: دارای دیوارٔه نخستین چوبی نشده 
هستند و به دلیل ضخامت دیواره، باعث استحکام اندام های گیاهی می شوند. عبارت »ب«: این یاخته ها، ضمن استحکام بخشیدن، سبب انعطاف اندام ها 
نیز می شوند. عبارت »ج«: یاخته های نرم آکنه ای دیوارٔه چوبی نشده دارند و توانایی رشد خود را از دست نداده اند. عبارت »د«: اگر به شکل کتاب درسی 
خوب دقت کرده باشید، متوجه شده اید که ضخامت دیوارٔه یاخته های چسب آکنه ای در همه جا یکسان نیست و این دیواره در بعضی بخش ها، ضخیم تر 

است.
4 باکتری های تثبیت کنندٔه نیتروژن در خاک، نیتروژن جّو را به آمونیوم تبدیل می کنند. باکتری های آمونیاک ساز، نیتروژن مواد آلی را به آمونیوم  2*

تبدیل می کنند. باکتری های نیترات ساز، آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند.
 3 عبارت های »الف«، »ب« و »ج« جمله را به نادرستی تکمیل می کنند. عبارت »الف«: دیوارٔه یاخته های پارانشیمی، چوبی نشده است. دقت کنید  3***

که یاخته های نرم آکنه ای )دارای دیوارٔه چوبی نشده( در بافت آوندی نیز دیده می شوند. عبارت »ب«: یاخته های کالنشیمی دارای پروتوپالست زنده 
هستند. یاخته های اسکلرانشیمی، دارای دیوارٔه پسین و چوبی شده هستند. آن چه باید به آن دقت کنید این است که چوبی شدن دیواره اغلب )و نه 
همیشه( سبب مرگ پروتوپالست می شود. عبارت »ج«: رشد یاخته های اسکلرانشیم به دلیل داشتن دیوارٔه پسین متوقف می شود. اما بایستی این نکته 
را مدنظر داشته باشید که در بافت آوندی نیز یاخته های آوند چوبی مرده اند و توانایی رشد ندارند. عبارت »د«: یاخته های پارانشیمی، دیوارٔه نازک و 

یاخته های کالنشیمی دیوارٔه ضخیم دارند.
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یازو  مانه نسناف  های نخوری لصف های ففه و ففف

و برگ های آن در مناطق  4*** بودن گیاه گونرا  بزرگ  ارتباط همزیستی دارد. علت  با سیانوباکتری ها  و همانند گیاه گونرا  آزوال گیاهی کوچک است   4
غیرحاصلخیز، همزیستی با همین باکتری ها است.

 4 هدایت شیرٔه خام و پرورده، به ترتیب برعهدٔه آوندهای چوبی و آبکشی است. گزینٔه »1«: اگر به الگوی جریان فشاری که برای جابه جایی شیرٔه  5**
پرورده در گیاهان آوندی مورد استفاده است، توجه کرده باشید، در ابتدای فرایند )بارگیری آبکشی( آب از آوند چوبی وارد آوند آبکشی شده و فشار الزم 
برای جریان توده ای شیرٔه پرورده را فراهم می آورد. هم چنین در انتهای فرایند )باربرداری آبکشی( آب از آوند آبکشی خارج و وارد آوند چوبی می شود. 
اگر به شکل کتاب درسی دقت بیش تری کرده باشید، متوجه شده اید که این آوند چوبی، نوعی عنصر آوندی است که یاخته های آن کوتاه و فاقد هسته و 
سیتوپالسم است. گزینٔه »2«: یاخته های دوکی شکل که شیرٔه خام را هدایت می کنند، همان تراکئید ها هستند. اما دقت کنید که تراکئیدها، یاخته هایی 
دوکی شکل و دراز و فاقد دیوارٔه عرضی هستند. گزینٔه »3«: عناصر آوندی، یکی از انواع آوندهای چوبی است که یاخته های آن، کوتاه، فاقد دیوارٔه عرضی 
و پروتوپالسم هستند و مرده اند. این یاخته ها در هدایت شیرٔه خام گیاهان نهان دانه نقش دارد. گزینٔه »4«: شیرٔه پرورده در آوندهای آبکشی در جریان 

است که فاقد هسته اند. اما یاخته های همراه که دارای هسته و سیتوپالسم هستند به آوندهای آبکش در ترابری شیرٔه پرورده کمک می کنند.
4 گزینٔه »1«: گیاهان حشره خوار فتوسنتزکننده اند ولی در مناطقی زندگی می کنند که از نظر نیتروژن فقیرند. گزینه های »2« و »4«: گیاه آزوال و  6*

گونرا با سیانوباکتری ها رابطٔه همزیستی دارد. سیانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوسنتزکننده هستند که بعضی از آن ها می توانند عالوه بر فتوسنتز، 
تثبیت نیتروژن هم انجام دهند. گزینٔه »3«: طبق متن کتاب درسی، انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از 

گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می کنند.
 4 این سٔوال را بچه باهوش های دقیق، در عرض 5 ثانیه درست پاسخ می دهند. بچه باهوش های عجول و بی دقت، گزینه 1 را انتخاب می کنند و بچه  7*

تنبل ها هم که حتمًا گفته اند : این سوال غلط است! بایستی دقت می کردید که فقط بعضی )نه بسیاری!( از گیاهان پوستک ضخیم دارند! پس در ادامه 
هرچه بیاید، عبارت در هر حال نادرست تکمیل خواهد شد. عبارت »الف«: را هم برای بچه باهوش هایی گذاشتیم که توجه به کلیت سٔوال، آن ها را از دقت 
به جزئیات آن بازداشته است؛ چرا که بر طبق متن کتاب درسی، روپوست ریشه، پوستک ندارد. سه عبارت دیگر در مورد وظایف پوستک، کاماًل صحیح 

هستند، اما شرح ماجرا آن چه بود که توضیح داده شد )فوقع ما وقع!(.
 1 مورد »ب« جمله را به درستی تکمیل می کند. عبارت »الف«: تمام یاخته های کالنشیم و برخی یاخته های اسکلرانشیم، دارای پروتوپالست زنده  8**

هستند. آن چه باید به آن دقت می کردید این است که: یاخته های کالنشیم، معمواًل در زیر روپوست )نه پوست( قرار می گیرند. عبارت »ب«: یاخته های 
بافت اسکلرانشیم، دیوارٔه پسین و چوبی شده دارند. می دانید که چوبی شدن دیواره، اغلب سبب مرگ پروتوپالست می شود. از طرفی شکل گیری دیوارٔه 
پسین در این یاخته ها، رشد آن ها را متوقف خواهد کرد. در سامانٔه بافت آوندی، عالوه بر آوندها، یاخته های دیگری مانند یاخته های نرم آکنه ای نیز دیده 
می شوند. این یاخته ها دیوارٔه نخستین نازک و چوبی نشده دارند و قدرت رشد و تقسیم خود را حفظ کرده اند. عبارت »ج«: یاخته های بافت پارانشیم، 
دیوارٔه نازک )نه ضخیم!( و چوبی نشده دارند. عبارت »د«: یاخته های بافت آوند آبکشی، زنده اند و سیتوپالسم آن ها از بین نرفته است. از طرفی هم دارای 

دیوارٔه عرضی به نام صفحٔه آبکشی هستند.
 4 گزینه های »1« و »2«: همٔه گیاهان دارای ریشه نیستند. از طرفی اگر همه گیاهان ریشه داشته باشد باید بگوییم از سرالد »نزدیک نوک ریشه«...  9*

گزینٔه »3«: هرجا به ضخیم بودن الیٔه کوتینی )پوستک( در سطح برگ ها اشاره شد، فورًا به خودتان یادآوری کنید که فقط بعضی از گیاهان پوستک ضخیم 
دارند. گزینٔه »4«: دیگه خدائیش این گفتن داره؟!

2 همٔه موارد مندرج در سایر گزینه ها از ویژگی های این یاخته ها هستند اما دو ویژگی ذکر شده در گزینٔه 2 بر سایر خصوصیات ارجحیت دارند. 10**
 4 عبارت »الف«: دقت کنید که درختان حرا، برای مقابله با کمبود اکسیژن )نه کمبود آب!(، ریشه هایی دارند که از سطح آب بیرون آمده اند. در  11***

واقع ریشٔه این گیاهان در آب و گل قرار دارد. این ریشه ها با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند. به همین علت به 
آن ها، شش ریشه می گویند. عبارت »ب«: در اندام های مسن گیاه، پیراپوست جانشین روپوست می شود و به علت داشتن یاخته های چوب پنبه ای شده، 
نسبت به گازها نفوذناپذیر است. در حالی که بافت های زندٔه زیرین برای زنده ماندن به اکسیزن نیاز دارند؛ به همین علت در پیراپوست مناطقی به نام 
عدسک ایجاد می شود. اما آیا شما نیز از دقت نکنندگان! به متن کتاب درسی هستید؟! پس وای برشما. عدسک به صورت برآمدگی )نه فرورفتگی!( در 
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سطح اندام گیاهی مشاهده می شود. عبارت »ج«: بن الد آوندساز، به سمت بیرون، آوند آبکشی و به سمت داخل، آوند چوبی می سازد. عبارت »د«: از ما 
گفتن بود! ولی به این گزینه توجه ویژه ای داشته باشید؛ چرا که جنگل های حرا، نوعی بوم سازگان است )نه زیست بوم!(

3 فقط عبارت »ب« نادرست است چون سس ریشه ندارد. 12***
 4 عبارت »الف«: بعضی گیاهان در آب ها و یا در جاهایی زندگی می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند. این گیاهان با مشکل کمبود  13**

اکسیژن مواجه اند. نرم آکنٔه هوادار در ریشه، ساقه و برگ یکی از سازش های گیاهان آبزی است. عبارت »ب«: بعضی گیاهان در مناطق خشک و کم آب، 
ترکیب های پلی ساکاریدی در کریچه های خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب می کنند و سبب می شود آب فراوانی در کریچه ها ذخیره شود. 
عبارت »ج«: آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابه بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. نقش آن ها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران 

است. عبارت »د«: مقدار پکتین در بعضی گیاهان به قدری فراوان است که از آن برای تولید ژله های گیاهی استفاده می شود.
کنید که کالهک،  14* گزینٔه »3«: دقت  ندارند.  مغز ساقه  لپه ای،  گیاهان تک  گزینٔه »2«:  ندارند.  ریشه  مغز  لپه ای،  دو  گیاهان  گزینٔه »1«:   4  

مجموعه ای از یاخته ها )عمدتًا مرده( است و ترکیبی پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک 
می شود. گزینٔه »4«: یاخته های سخت آکنه ای، نوعی از یاخته های بافت زمینه ای است. این یاخته ها، دیوارٔه پسین و چوبی شده )دارای لیگنین( دارند. 

رشد یاخته بعد از تشکیل دیوارٔه پسین متوقف می شود.
 4 موارد »ب« و »د« جمله را به درستی تکمیل می کنند. شکل الف و ب، به ترتیب مربوط است به ریشٔه گیاه تک لپه ای و ساقٔه گیاه دو لپه ای.  15***

عبارت »الف«: بخش 1، مغز ریشه در گیاه تک لپه ای است. گیاهان دو لپه ای مغز ریشه ندارند. عبارت »ب«: یاخته های اسکلرانشیمی، دیوارٔه ضخیم 
دو  گیاه  در  عبارت »ج«: بخش3، مغز ساقه  دیوارٔه ضخیم هستند.  دارای  یاخته های کالنشیمی،  مانند  یاخته های بخش2  برخی  دارند.  و چوبی شده 
لپه ای است. گیاهان تک لپه ای مغز ساقه ندارند. عبارت »د«: یاخته های کالنشیمی، قدرت رشد خود را حفظ کرده اند. برخی یاخته های بخش4، مانند 

یاخته های نرم آکنه ای، نیز دیوارٔه چوبی نشده دارند و قدرت رشد خود را حفظ کرده اند.
2 گزینٔه »1«: در این صورت به گیاهان آسیب کم تری وارد می کنند نه این که آسیب نزنند. گزینه های »3« و »4«: ویژگی کودهای شیمیایی هستند. 16**
 4 یاخته های سرالدی دائمًا تقسیم می شوند و یاخته های مورد نیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند. این یاخته ها به طور فشرده قرار  17**

می گیرند. هستٔه درشت آن ها که در مرکز قرار دارد، بیش تر حجم یاخته را به خود اختصاص می دهد. نتیجٔه فعالیت سرالدهای نخستین، افزایش طول 
و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است.

 1 گزینٔه »1«: اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده باشید، متوجه شده اید که: یاخته های یک آوند آبکش از طریق صفحٔه آبکشی )نه الن!( با هم  18**
در ارتباط هستند. گزینٔه »2«: برگ بعضی گیاهان بخش های غیر سبز، مثاًل سفید، زرد، قرمز یا بنفش دارد. کاهش نور )نه افزایش و تابش مستقیم نور!( 
در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت بخش های سبز می شود. این کار باعث می شود نور بیش تری را جذب کنند و اثر کاهش نور محیط را جبران کنند. 
گزینٔه »3«: در پاییز و با کاهش طول روز و کم شدن مقدار نور، در بعضی گیاهان، سبزدیسه ها به رنگ دیسه تبدیل می شوند. در این هنگام سبزینه در 
برگ تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد. دقت کنید که اندامک سبزدیسه، تغییر و به اندامک رنگ دیسه تبدیل می شود. سبزینه تجزیه 

و کاروتنوئید افزایش می یابد. گزینٔه »4«: لطفًا خودتان بررسی کنید.
 3 گزینٔه »1«: گیاه گوجه فرنگی، یک گیاه دو لپه ای است )این را از ساختار ریشه و ساقه آن بایستی دریابید(. سامانٔه بافت زمینه ای فضای بین  19**

روپوست و بافت آوندی را پر می کند. ضخامت سامانٔه بافت پوششی )روپوست( در ریشٔه این گیاه، از ضخامت سامانٔه بافت زمینه ای کم تر است. گزینٔه 
»2«: گیاه گوجه فرنگی، یک گیاه دو لپه ای است و مغز ریشه ندارد! گزینٔه »3«: یاخته های چسب آکنه ای که معمواًل در زیر روپوست قرار می گیرند، 
دیوارٔه نخستین ضخیمی دارند و به همین علت در استحکام اندام های گیاهی نقش دارند. گزینٔه »4«: لطفًا با دقت در شکل کتاب درسی، نادرستی این 

گزینه را تأیید بفرمایید! مرسی.
4 هر چهار عبارت را در متن کتاب درسی خواهید یافت! 20**
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آزمون  های جامع
کل کتاب �

 20 دقیقه � آزمون جامع )1( 

»در همٔه سطوح سازمان یابی حیات  ........... «. 1 چند مورد از عبارات، جملٔه مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ 
الف( تنوع از ویژگی های حیات و تنها شگفتی آفرینش محسوب می شود.

ب( نوعی ارتباط چند سویه بین اجزاء تشکیل دهنده و عوامل خارجی وجود دارد.
ج( ویژگی های مربوط به حیات قابل مشاهده است.

د( جاندارانی مورد بررسی قرار می گیرند که شناسایی و نام گذاری شده است.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

چند عبارت نادرست در میان جمالت زیر وجود دارد؟. 2
الف( هر سرخرگی در برش عرضی، گرد دیده می شود.

ب( سیاهرگ ها برای یک طرفه کردن جریان خون، در ساختار خود دارای دریچه هایی هستند.
ج( خاصیت ارتجاعی زیاد دیوارٔه سرخرگ ها مانع از به صفر رسیدن فشار خون در آن ها می شود.

د( در انسان هر سرخرگی حامل خون روشن و هر سیاهرگی حامل خون تیره است.
هـ( بیش ترین خون بدن انسان در سیاهرگ ها جریان دارد.

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

کدام عبارت دربارٔه حرکات لولٔه گوارش انسان نادرست است؟. 3
1( صفرا و حرکات مخلوط کنندٔه روده، نخستین گام گوارش چربی ها را به انجام می رسانند.

2( حرکات قطعه قطعه کننده برخالف حرکات کرمی در مخلوط کردن مواد نقش دارد.
3( انقباضات ایجاد شده در حرکات قطعه قطعه کننده در کسری از دقیقه پایان می یابند.

4( حرکات کرمی بر خالف حرکات قطعه قطعه کننده، محتویات روده را با سرعتی مناسب به جلو می راند.

شکل روبه رو، دو یاختٔه سفید را نشان می دهد. کدام گزینه نادرست است؟. 4
1( هر دو آن ها توسط یک نوع یاختٔه بنیادی میلوئیدی در مغز استخوان تولید می شوند.

2( در یاختٔه »الف« میان یاخته دانه های روشن درشتی دارد.
3( یاختٔه »ب« در تعیین خون بهر نقش ندارد.

4( نقش اصلی هر دو یاخته، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.

دربارٔه شکل روبه رو در انسانی سالم همٔه موارد نادرست هستند به جز:. 5
1( موقعیت کلیه ها را از نمای پشتی  نشان می دهد و علت پایین تر بودن کلیٔه )1( تجمع چربی بیش تر در اطراف آن است.

2( نمای جلویی بدن انسان را نشان می دهد و افتادگی کلیٔه )1( باعث تاخوردگی میزنای در این فرد خواهد شد.
3( شماره )2( کلیٔه چپ را از نمای پشتی نمایش می دهد که مورد حفاظت بیش تری از سوی دستگاه اسکلتی است.

4( کلیه ها را از نمای جلویی نمایش می دهد که کپسول روی آن ها از ضربٔه فیزیکی به کلیه حفاظت می کند.

(ب)(الف)

۱۲
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کدام گزینه صحیح است؟. 6
1( فضای اندک بین شش ها و قفسٔه سینه، از مایع جنب پر شده است.
2( به علت کشسانی، شش ها در برابر انقباض مقاومت نشان می دهند.

3( ویژگی کشسانی شش ها، در حین گنبدی شدن دیافراگم نقش مهمی ایفا می کند.
4( ماهیچه های بین دنده ای داخلی و شکمی، در دم عمیق منقبض می شوند.

»به طور معمول در همٔه یاخته های گیاهی، ..........«. 7 چند مورد عبارات روبه رو را به نادرستی تکمیل می نماید؟ 
الف( استحکام و تراکم دیوارٔه پسین از دیوارٔه نخستین بیش تر است.
ب( جدا شدن یاخته های جدید با تقسیم تیغٔه میانی انجام می پذیرد.
ج( الیه های دیوارٔه نخستین پس از تشکیل تیغٔه میانی پدید می آیند.
د( رشد یاخته پس از تشکیل و رسوب دیوارٔه پسین متوقف می شود.

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

چند عبارت از لحاظ درستی یا نادرستی برخالف جملٔه زیر هستند؟. 8
»نیترات جذب شده توسط گیاهان در ریشه به آمونیوم تبدیل می شود.«

الف( باکتری های B آنزیم های الزم برای تبدیل مواد معدنی G به مادٔه F را دارند.
ب( کاهش تعداد باکتری های C از جذب میزان آمونیوم خاک توسط گیاه می کاهد.

ج( باکتری های A می توانند ژن هایی را برای انتقال به گیاهان در اختیار پژوهشـگران قرار 
دهند تا گیاهان بتوانند از نیتروژن مولکولی استفاده کنند.

د( مواد D و E برخالف F ترکیبات غیرآلی هستند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

در انسان، چربی ها پس از گوارش، مجددًا در .......... روده، به تری گلیسرید تبدیل می شوند.. 9
4( مویرگ های خونی 3( مویرگ های لنفی  2( یاخته های استوانه ای  1( زیرمخاط 

چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟. 10
الف( بیش تر بودن قطر سرخرگ آوران از قطر سرخرگ وابران، ترشح مواد از مویرگ های کالفک را افزایش می دهد.
ب( شکاف های باریک متعدد در دیوارٔه داخلی کپسول بومن، افزایش نفوذ مواد به درون کالفک را باعث می شود.

ج( یاخته های غشای پایٔه کالفک ها، به خوبی از ورود پروتئین های درشت به درون نفرون ها جلوگیری می کنند.
د( ریزپرزهای یاخته های لولٔه پیچ خوردٔه نزدیک، بازجذب مواد تراوش شده به کپسول بومن را افزایش می دهند.

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

با توجه به منحنی زیر نمی توان گفت که در هنگام ثبت نقطه ........... شروع می شود.. 11
D )2ـ  استراحت بطن ها A )1ـ  انقباض دهلیزها  

C )4ـ  استراحت دهلیزها B )3ـ  انقباض بطن ها  

در صورت مهار فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز، ................. می شود.. 12
1( کربنیک اسید کم تری از واکنش آب و کربن دی اکسید در خوناب تولید
2( کربن دی اکسید بیش تری از بیکربنات موجود در گویچه های قرمز آزاد

3( یون هیدروژن کم تری از تجزیٔه کربنیک اسید وارد گویچه های قرمز
4( حدود 30 درصد از کربن دی اکسید تولید شده در بافت ها توسط خون حمل

وقتی از رو به رو به انسان نگاه کنیم از لحاظ تشریحی ........... 13
2( غدد زیر آروارٔه جلوتر از غدد زیر زبانی قرار گرفته اند. 1( مجرای کیسٔه صفرا از جلوی دوازدهه عبور می کند. 

4( بندارٔه انتهای مری در پشت کبد واقع شده است. 3( نای در پشت مری قرار گرفته است. 

A
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کدام گزینه به درستی بیان شده است؟. 14
1( در گیاهان، بسیاری از دیسه ها مانند آمیلوپالست، قادر به ذخیرٔه رنگیزه های گیاهی نیستند.

2( وجود پروتئین گلوتن در کریچه های برگ گیاه گندم، از ارزش غذایی این گیاه کاسته است.
3( آلکالوئیدها در بسیاری از گیاهان، نقش دفاع از گیاه در برابر جانوران گیاه خوار را برعهده دارند.
4( رنگ آنتوسیانین ذخیره شده در کریچه های برگ کلم بنفش، در pH های مختلف تغییر می کند.

در خصوص تنظیم عصبی و شیمیایی فعالیت های گوارشی چند جملٔه زیر نادرست است؟. 15
الف( افزایش ترشح گاسترین، ترشح سکرتین را تحریک می کند.

ب( هنگام عبور غذا از حلق، فعالیت مرکز تنفس در بصل النخاع باعث باال رفتن اپی گلوت می شود.
ج( عمل بندارٔه خارجی انتهای راست روده توسط مرکز کنترل فعالیت های گوارشی در بصل النخاع صورت می پذیرد.

د( داروی مهارکنندٔه فعالیت دستگاه عصبی خودمختار بر فعالیت شبکه های عصبی روده ای بی تأثیر است.
1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟. 16
1( برگ های گیاه گل ادریسی با تجمع آلومینیوم از صورتی به آبی تغییر رنگ می دهند.

2( کشت نوعی سرخس می تواند از جذب آرسنیک خاک بکاهد.
3( کاهش گیاهانی که نمک ها را جذب می کنند به بهبود کیفیت خاک کمک می کند.

4( افزودن کلسیم به خاک می تواند استحکام دیوارٔه یاخته های گیاهی را افزایش دهد.

صدای ........... قلب با ........... همراه است.. 17
2( واضحـ  خاتمه یافتن استراحت دهلیزها 1( گنگـ  خاتمه یافتن انقباض بطن ها 

4( کوتاهـ  شروع استراحت بطن  ها 3( طوالنیـ  شروع انقباض دهلیزها  

چند مورد می تواند عبارت زیر را به نادرستی تکمیل نماید؟. 18
»دارا بودن .......... در رابطه با نوعی از یاخته های بافت .......... در گیاهان، قابل تصور نیست.«

ب( دیوارٔه پسین ضخیم و پروتوپالست زندهـ  اسکلرانشیم الف( دیوارٔه نخستین نازک و چوبی نشدهـ  آوندی 
د( قدرت تقسیم و انجام فتوسنتزـ  پارانشیمی ج( قدرت استحکام و انعطاف بخشی به اندام هاـ  کالنشیم 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
شکل روبه رو بخشی از سامانٔه تنفسی نوعی جانور را نمایش می دهد که .......... . 19

1( با قلب های لوله ای خود همولنف را از طریق رگ ها به درون سینوس ها پمپ می کند.
2( از طریق لوله های مالپیگی متصل به روده به دفع یون های اضافی و اوریک اسید می پردازد.

3( یاخته هایی با متوسط فاصله چند میکرون از سطح بدن به منظور تبادل گازهای تنفسی دارد.
4( گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها را از دهان آغاز و در معده مواد حاصل را جذب می کند.

افزایش باکتری های ................... باکتری های ................... باعث ................... آمونیوم موجود در خاک می شود.. 20
1( همزیست با گیاه شبدر، برخالف افزایشـ  آمونیاک سازـ  کاهش 

2( نیترات ساز، برخالف کاهشـ  همزیست با گیاه گونراـ  کاهش
3( آمونیاک ساز، همانند کاهشـ  نیترات سازـ  افزایش

4( فتوسنتز کننده، همانند افزایشـ  نیترات سازـ  افزایش
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2  1234

3  1234

4  1234

5  1234
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آزمون  های جامع
کل کتاب �

پاسخ آزمون جامع )1( �

3 عبارت های »ب« و »ج« به درستی بیان شده اند. عبارت »الف«: تنوع یکی از ویژگی های حیات و یکی از شگفتی های آفرینش محسوب می شود.  1***

عبارت »ب«: در همٔه سطوح سازمان یابی حیات نوعی ارتباط چند سویه بین اجزاء تشکیل دهنده و عوامل خارجی وجود دارد. عبارت »ج«: ویژگی های 
مربوط به حیات در تمامی سطوح سازمان یابی آن وجود دارد. عبارت »د«: زیست شناسان تاکنون میلیون ها گونه را شناسایی و نام گذاری کرده اند اما 

معتقدند که تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیش تر از این تعداد است.
از  2** بسیاری  زیرا  است  نادرست  »ب«:  عبارت  می شوند.  دیده  گرد  بیش تر  عرضی،  برش  در  سرخرگ ها  چون  است  نادرست  »الف«:  عبارت   2

عبارت »د«: نادرست است چرا که سرخرگ های ششی حامل خون تیره و سیاهرگ های ششی حامل خون روشن  سیاهرگ ها چنین دریچه هایی دارند. 
هستند.

ریز شدن  3** موجب  باریک  رودٔه  مخلوط کنندٔه  و حرکات  است. صفرا  ریز  قطرات  به  آن ها  تبدیل  چربی ها،  گوارش  در  گام  نخستین   :»1« گزینٔه   2
چربی ها می شوند. گزینٔه »2«: در اثر حرکات قطعه قطعه کننده، محتویات لوله، ریزتر و بیش تر با شیره های گوارشی مخلوط می شوند. حرکات کرمی نیز 
نقش مخلوط کنندگی دارند. گزینٔه »3«: در حرکات قطعه قطعه کننده، بخش های منقبض شده بین قطعه های شل به وجود می آیند. این انقباض ها در 

کسری از دقیقه پایان می یابند. گزینٔه »4«: حرکات کرمی، غذا را در طول لوله با سرعتی مناسب به جلو می رانند.
3 یاخته »الف« ائوزینوفیل و یاختٔه »ب« مونوسیت است. یاخته های خونی شامل یاخته های قرمز و سفید در تعیین خون بهر نقش دارند اما پالکت ها نه! 4**
از نمای پشتی موقعیت کلیه ها را نشان می دهد. پس گزینه های »2« و »4« جواب نیستند. علت پایین تر بودن کلیٔه راست شکل و  5** 3 اواًل شکل 

موقعیت قرارگیری کبد است. کلیٔه چپ توسط دنده ها بیش تر حفاظت می شود.
3 گزینٔه »1«: دقت کنید که مایع جنب، فضای درون پرده جنب )بین دو الیٔه پرده جنب( را پر کرده است. گزینٔه »2«: به علت ویژگی کشسانی،  6**

شش ها در برابر کشیده شدن و انبساط مقاومت نشان می دهند. گزینٔه »3«: گنبدی شدن دیافراگم، طی فرایند بازدم صورت می پذیرد. ویژگی کشسانی 
شش ها در بازدم نقش مهمی دارد. گزینٔه »4«: ماهیچه های بین دنده ای داخلی و شکمی، به کاهش حجم قفسه سینه در حین بازدم عمیق کمک می کنند.

 4 عبارت »الف«: استحکام و تراکم دیوارٔه پسین از دیوارٔه نخستین بیش تر است. اما همٔه یاخته های گیاهی دیوارٔه پسین ندارند. طبق متن کتاب  7***
درسی: در بعضی یاخته های گیاهی، الیه های دیگری )عالوه بر دیوارٔه نخستین( ساخته می شود که به مجموع آن ها دیوارٔه پسین می گویند. عبارت »ب«: 
در تقسیم یاخته های گیاهی، ابتدا هسته تقسیم می شود. بعد از تقسیم هسته، الیه ای به نام تیغٔه میانی تشکیل می شود. دقت کنید که تشکیل )نه تقسیم!( 
این الیه، میان یاخته )سیتوپالسم( را به دو بخش تقسیم می کند و در نتیجه، دو یاخته ایجاد می شود. عبارت »ج«: دیوارٔه نخستین جدید یاخته های گیاهی، 
بعد از پدید آمدن تیغٔه میانی، تشکیل می شود. اما دقت کنید که در همٔه یاخته های گیاهی دیوارٔه نخستین لزومًا دارای چندین الیه نیست. طبق متن کتاب 
درسی: دیوارٔه نخستین می تواند از الیه یا الیه هایی تشکیل شده باشد. عبارت »د«: رشد یاخته بعد از تشکیل دیوارٔه پسین متوقف می شود. اما باید دقت 

کنید که نه در همٔه یاخته های گیاهی؛ چرا که دیوارٔه پسین، فقط در بعضی یاخته های گیاهی ساخته می شود.
3 عبارت داده شده در متن سؤال درست است. به شکل 1 فصل نگاه کنید! جمالتی که برخالف این جمله باشند باید نادرست باشند. سه عبارت  8***
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»الف«، »ب« و »د« نادرست هستند. عبارت »الف«: باکتری آمونیاک ساز است که ماده آلی )G ( را به آمونیوم معدنی )F( تبدیل می کنند. عبارت »ب«: 
کاهش تعداد باکتری های نیترات ساز در خاک باعث می شود آمونیوم )F( به نیترات )E( تبدیل نشود و بر غلظت آن در خاک افزوده شود. در این شرایط 
دلیلی برای کاهش جذب این ماده توسط گیاه وجود ندارد. الاقل گیاه به اندازٔه نیاز خود آمونیوم را جذب می کنند. عبارت »ج«: باکتری های تثبیت کنندٔه 
N2 ژن هایی را در اختیار دانشمندان قرار می دهند تا به گیاهان منتقل کنند. در این صورت گیاه دارای این ژن ها می تواند نیتروژن مولکولی را تثبیت کند 

معدنی هستند.  مواد  که همگی  است  آمونیوم   F و  نیترات   E مولکولی،  نیتروژن   D مولکول  »د«:  عبارت  آورد.  به دست  را  نیاز خود  مورد  نیتروژن  و 
مولکول های G مواد آلی هستند.

از گوارش به مونوگلیسریدها، دی گلیسیریدها و اسیدهای چرب تبدیل می شوند به سهولت به یاخته های پوششی مخاط رودٔه  9* 2 چربی ها که پس 
باریک که از نوع استوانه ای هستند. منتشر می شوند و مجددًا به صورت تری گلیسرید درمی آیند.

1 عبارت »الف«: بیش تر بودن قطر سرخرگ آوران از قطر سرخرگ وابران، تراوش )نه ترشح!( مواد از مویرگ های کالفک را افزایش می دهد. عبارت  10***
»ب«: شکاف های باریک متعدد در دیوارٔه داخلی کپسول بومن، افزایش نفوذ مواد به درون گردیزه )نه کالفک!( را باعث می شود. عبارت »ج«: غشای 
پایه یاخته ندارد! عبارت »د«: نیروی فشار خون در کالفک ها، تراوش مواد به درون کپسول بومن را در پی دارد. به محض ورود مواد تراوش شده به 
لوله های پیچ خوردٔه نزدیک، بازجذب مواد آغاز می شود. یاخته های لولٔه پیچ خوردٔه نزدیک، مکعبی شکل و ریزپرزدار هستند. فقط جملٔه »د« درست است.

4 وقتی گره ضربان ساز به طور خودکار، پیام الکتریکی را به یاخته های ماهیچه ای دهلیزها می فرستد، این پیام به صورت منحنی P ثبت می شود. در  11*
قلٔه منحنی، انقباض دهلیزها آغاز می شود. گزینٔه »2«: کمی قبل از پایان یافتن ثبت موج T، مرحلٔه استراحت عمومی قلب با آغاز استراحت بطن ها آغاز 
می شود. گزینٔه »3«: پس از ثبت موج Q، انقباض بطن ها در حدفاصل موج R و S آغاز می شود. گزینٔه »4«: با شروع انقباض بطن ها، استراحت دهلیزها 

)در نقطه B( آغاز می شود.
گزینٔه »1«: واکنش آب و کربن دی اکسید )تولید کربنیک اسید( تحت اثر آنزیم کربنیک انیدراز، درون گویچه ها قرمز انجام می شود. گزینٔه »2«:  12**

کاماًل برعکس! گزینٔه »3«: دقت کنید که تولید و تجزیه کربنیک اسید در درون گویچه های قرمز انجام می شود. پس اینکه بگوییم در اثر تجزیه، یون 
هیدروژن وارد گویچه های قرمز می شود نادرست است. گزینٔه »4«: در صورت مهار آنزیم کربنیک انیدراز، واکنش کربن دی اکسید با آب مختل می شود 

و همچنان حدود 3 درصد از کربن دی اکسید به صورت محلول و 23 درصد از آن توسط هموگلوبین حمل می شود.
4 گزینٔه »1«:نادرست است چون از پشت دوازدهه عبور می کند. گزینٔه »2«: غدد زیرزبانی جلوتر قرار دارند. گزینٔه »3«: مری در پشت نای قرار  13**

دارد. گزینٔه »4«: درست است. بندازٔه انتهایی مری در پشت کبد قرار گرفته است.
 4 گزینٔه »1«: بعضی )نه بسیاری!( دیسه ها، رنگیزه ندارند، مثاًل در دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته  14*

ذخیره شده است که به همین علت به آن نشادیسه )آمیلوپالست( می گویند. گزینٔه »2«: گلوتن یکی از پروتئین هایی است که در بذر )نه برگ!( گیاه گندم 
و جو وجود دارد. گلوتن ارزش غذایی دارد، اما بعضی افراد با خوردن فراورده های گلوتن دار، دچار اختالل رشد و مشکالت جدی در سالمت می شوند. 
دقت کنید، این که عده ای نسبت به این پروتئین حساسیت دارند، از ارزش غذایی آن نخواهد کاست. به عبارتی مشکل از اوناست، نه از پروتئین بدبخت! 
گزینٔه »3«: نقش آلکالوئیدها دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران است. اما طبق متن کتاب درسی، آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابٔه بعضی 
)نه بسیاری!( از گیاهان به مقدار فراوان وجود دارند. گزینٔه »4«: آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در کریچه های گیاهانی مانند کلم بنفش ذخیره 

می شود. رنگ آنتوسیانین در pH های مختلف تغییر می کند.
2 عبارت »الف«: افزایش گاسترین باعث اسیدی تر شدن محیط معده می شود. در نتیجه، کیموس اسیدی تری وارد دوازدهه می شود و دوازدهه  15***

مجبور است سکرتین بیش تری ترشح کند تا با تحریک لوزالمعده بیکربنات بیش تری برای خنثی کردن محیط دوازدهه ترشح شود. عبارت »ب« نادرست 
است. هنگام بلع اپی گلوت پایین می رود تا روی نای را بپوشاند. عبارت »ج« نادرست است. بندارٔه خارجی مخرج ارادی است و فرمان آن از قشر مخ 
صادر می شود. عبارت »د« نادرست است. شبکه های عصبی روده ای از اعصاب خودمختار تأثیر می پذیرند. در صورت مهار سیستم عصبی خودمختار، 

این شبکه ها تحت تأثیر قرار می گیرند.
4 گزینٔه »1«: گلبرگ های )نه برگ ها!( گیاه گل ادریسی با تجمع آلومینیوم از صورتی به آبی تغییر رنگ می دهند. گزینٔه »2«: نوعی سرخس قادر  16**
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به جمع کردن آرسنیک در خود است و جذب آرسنیک خاک را افزایش می دهد. گزینٔه »3«: گیاهانی که نمک خاک را جذب می کنند، موجب کاهش 
شوری خاک و بهبود کیفیت خاک می شوند. گزینٔه »4«: این مفهوم را هم از جدول کتاب درسی کش رفته بیدیم!

4 صدای اول قلب قوی، گنگ و طوالنی است که بعد از خاتمٔه انقباض دهلیزها )شروع استراحت آن ها( یا به عبارتی هنگام شروع انقباض بطن ها  17*

)پایان انبساط آن ها( شنیده می شود. صدای دوم قلب کوتاه و واضح است که بعد از خاتمه انقباض بطن ها یا به عبارتی هنگام شروع استراحت بطن ها 
شنیده می شود.

 4 عبارت »الف«: در بافت آوندی، می توان یاخته های نرم آکنه ای را نیز مشاهده کرد. این یاخته ها دیوارٔه نخستین نازک و چوبی نشده دارند. عبارت  18**
»ب«:یاخته های بافت اسکلرانشیم، دیوارٔه پسین ضخیم و چوبی شده دارند. چوبی شدن دیواره، اغلب )نه همیشه( سبب مرگ پروتوپالست می شود. پس 
دارا بودن دیوارٔه پسین ضخیم و پروتوپالست زنده، قابل تصور است. عبارت »ج«: یاخته های کالنشیمی دارای دیوارٔه نخستین ضخیمی هستند. به همین 
علت چسب آکنه ها ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیری اندام می شوند. عبارت »د«: یاخته های نرم آکنه ای دارای دیوارٔه نخستین نازک و چوبی 

نشده هستند. این یاخته ها توانایی انجام فتوسنتز دارند و در حین زخمی شدن گیاه، تقسیم می شوند و آن را ترمیم می کنند.
2 شکل دستگاه تنفس نایدیسی را در حشرات نشان می دهد. گزینٔه »1«: ملخ قلب لوله ای دارد نه قلب های لوله ای! گزینٔه »3«: این فاصله از  19**

نایدیس های انتهایی است نه از سطح بدن! گزینٔه »4«: در مورد همٔه حشرات صادق نیست. مثاًل شما در مورد ملخ می توانید این جمله را قبول کنید اما 
در مورد پشٔه خون خوار نه!

3 گزینٔه »1«: ریزوبیوم ها با ریشٔه گیاهان تیرٔه پروانه واران، از جمله شبدر، رابطٔه همزیستی دارند. این باکتری ها تثبیت کنندٔه نیتروژن هستند و  20**
نیتروژن مولکولی جّو را به صورت آمونیوم تثبیت می کنند. باکتری های آمونیاک ساز نیز، مواد آلی موجود در خاک را به آمونیوم تبدیل می کنند. گزینٔه 
»2«: باکتری های نیترات ساز، آمونیوم موجود در خاک را به نیترات تبدیل می کنند. دقت کنید که گیاه گونرا با سیانوباکتری ها رابطٔه همزیستی دارند. 
بعضی از این باکتری ها قادر به تثبیت نیتروژن و تبدیل نیتروژن مولکولی جّو به آمونیوم هستند. پس کاهش آن ها، می تواند میزان نیترات موجود در خاک 
را کاهش دهد. گزینٔه »3«: باکتری های آمونیاک ساز، مواد آلی موجود در خاک را به آمونیوم تبدیل می کنند. باکتری های نیترات ساز، آمونیوم موجود در 
خاک را به نیترات تبدیل می کنند. پس افزایش اولی همانند کاهش دومی می تواند بر میزان آمونیوم خاک اضافه کند! گزینٔه »4«: با افزایش باکتری های 

نیترات ساز، آمونیوم بیش تری به نیترات تبدیل می شود.

پاسخ آزمون جامع )2( �

2 گزینٔه »1«: ِدنا مولکولی است که از آن برای تشخیص هویت انسان ها و هم چنین بررسی بیماری های ارثی موجود در بدن فرد استفاده می شود.  1**
گزینٔه »2«: توجه کنید که با پیشرفت های علم زیست شناسی، محدودیت های آن در پاسخ به تمامی سواالت بشر پابرجا است. گزینٔه »3«: رشد یک 
جاندار به دلیل قابل مشاهده و اندازه گیری بودن در محدودٔه این علم قرار می گیرد. گزینٔه »4«: بهبود طبیعت و زیستگاه ها در محدودٔه علم زیست شناسی 

است. امروزه برای بهبود دریاچٔه ارومیه زیست شناسان دست به کار شده اند.
4 گزینٔه »1«: یاخته های کپسول بومن در انجام فرایند تراوش سهیم هستند. در کپسول بومن ماده ای بازجذب نمی شود. به قول کتاب درسی، به  2**

 pH محض ورود مواد به لولٔه پیچ خوردٔه نزدیک ، بازجذب آغاز می شود. گزینٔه »2«: دفع بیش تر بیکربنات )از طریق بازجذب نکردن آن!(، باعث کاهش
خون می شود. کاهش این توانایی، افزایش pH خون را در پی خواهد داشت. گزینٔه »3«: شکاف های باریک متعددی دیوارٔه درونی کپسول بومن وجود 
دارد که به خوبی امکان نفوذ مواد به گردیزه را فراهم می کنند. انسداد این شکاف ها از خروج )نه ورود!( مواد کالفک و ورود آن ها به کپسول بومن خواهد 
کاست گزینٔه »4«: می دانید که فرایند تراوش در کپسول بومن، مواد مفید را هم وارد نفرون می کند. بیش ترین میزان بازجذب مواد در کلیه ها، از طریق 
لوله های پیچ خوردٔه نزدیک انجام می شود. یاخته های این لوله ها از نوع مکعبی ریزپرزدار هستند. تخریب این یاخته ها بازجذب مواد از جمله یون های 

ضروری را کاهش خواهد داد.
1 عبارت »الف«: افزایش ترشح بزاق ربطی به شبکٔه عصبی لولٔه گوارش ندارد بلکه انعکاس مغزی است. عالوه بر این، شبکٔه عصبی از مری تا مخرج  3***

وجود دارد در حالی که غدد بزاقی در دهان هستند. عبارت »ب«: درست است. این کنترل از نوع مهار مرکز تنفس هنگام بلع است. عبارت »ج«: درست 
است. دستگاه عصبی خودمختار کار شبکٔه عصبی را تنظیم می کند. عبارت »د«: کاماًل درست است. شبکٔه عصبی زیرمخاطی به تنظیم ترشحات و شبکٔه 


	03
	02.pdf
	04

	02a.pdf
	16

	04.pdf
	07

	05.pdf
	08

	05a.pdf
	18

	10.pdf
	14

	10a.pdf
	21


