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کدام گزینه در ارتباط با نزدیک ترین بخش سامانۀ لیمبیک به مرکز انعکاس عقب کشیدن دست، درست بیان شده است؟ ٦ ٨٦
1(	در	پایین	و	عقب	جایگاه	پردازش	اولیۀ	اطالعات	حسی	قرار	دارد.	

2(	در	مجاورت	لوب	گیجگاهی	مخ	بوده	و	دارای	اتصال	با	پیاز	بویایی	است.
3(	نقش	مهمی	در	یادگیری	و	بروز	احساساتی	نظیر	ترس	و	خشم	دارد.	

4(	پایین	تر	از	برجستگی	های	چهارگانه	بوده	و	در	حافظۀ	بلندمدت	نقش	دارد.

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ » در مغز فردی سالم، ................. برخالف ...............«٦ ٨٧
1(	لوب	پیشانی	مخ		– گیجگاهی،	با	لوب	آهیانه	ای	مرز	مشترک	دارد.

2(	نیمکرۀ	راست	مخ	– نیمکرۀ	چپ	آن،	در	مهارت	های	هنری	و	استدالل	نقش	دارد.
3(	برجستگی	های	چهارگانه	– کرمینه،	در	سطحی	باالتر	از	مرکز	تنظیم	ترشح	اشک	قرار	گرفته	است.

4(	بخش	خارجی	نیمکره	های	مخ	– بخش	داخلی	آن	ها،	تجمعی	از	رشته	های	عصبی	میلین	دار	را	در	خود	جای	داده	است.

کدام گزینه عبارت داده شدۀ جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟٦ ٨٨
» هر بخش از مغز یک انسان سالم و بالغ که در  ................. مؤثر است، به طور حتم .....................«

1(	تنظیم	خواب	– برجستگی	های	چهارگانه	را	در	خود	جای	داده	است.
2(	تنظیم	ضربان	قلب	نقش	دارد	-	مرکز	تنظیم	فشارخون	نیز	محسوب	می	شود.

3(	تصمیم	گیری	و	خود	کنترلی	– پردازش	نهایی	همۀ	پیام	های	حسی	را	انجام	می	دهد.
4(	احساساتی	مانند	لذت	و	ترس	– در	تبدیل	حافظۀ	کوتاه	مدت	به	حافظۀ	بلند	مدت	نقش	دارد.

کدام گزینه دربارۀ بخشی از دستگاه عصبی مرکزی انسان درست است که بالفاصله در پشت ساقۀ مغز قرار دارد؟٦ ٨٩
1(	برخالف	بزرگ	ترین	بخش	مغز،	از	دو	نیمکره	تشکیل	شده	است.

2(	همانند	مرکز	تنظیم	دمای	بدن،	در	سطحی	باالتر	از	برجستگی	های	چهارگانه	قرار	دارد.
3(	همانند	پایین	ترین	بخش	مغز،	از	سایر	بخش	های	دستگاه	عصبی	مرکزی	پیام	عصبی	دریافت	می	کند.

4(	برخالف	مرکز	تقویت	پیام	های	حسی	در	مغز،	از	گیرنده	های	استوانه	ای	و	مخروطی	چشم	پیام	عصبی	دریافت	می	کند.

کدام گزینه در مورد بخشی از مغز که در شکل مقابل با عالمت سؤال نشان داده شده است، درست می باشد؟٦ ٩0
1(	در	صورت	آسیب	این	بخش،	پردازش	نهایی	اغلب	پیام	های	حسی	دچار	اختالل	می	شود.

2(	به	طور	مستقیم	با	رشته	های	عصبی	تشکیل	دهندۀ	لوب	بویایی	ارتباط	دارد.
3(	برخی	از	یاخته	های	عصبی	این	بخش،	توانایی	ترشح	هورمون	را	دارند.

4(	در	ایجاد	احساس	های	گرسنگی	و	تشنگی	نقش	دارد.

» هر بخشی از ساقۀ مغز انسان که ................. قطعًاً ..................«٦ ٩١ چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب تکمیل می کند؟ 
د( برجستگی های چهارگانه را در خود جای داده است – در سطح پایین تری از کرمینه قرار دارد.

الف( در دفاع غیراختصاصی بدن نقش دارد – در تنظیم فعالیت ماهیچه های بین دنده ای مؤثر هستند.
ب( در تنظیم فعالیت گره ضربان ساز مؤثر است - در تامین نیروی الزم برای تراوش مواد در کلیه نقش دارد.

ج( در بروز واکنش انعکاسی مؤثر است که باعث بازشدن بندارۀ ابتدای مری می شود – در پایین ترین قسمت مغز قرار دارد.
4	)4 	 	 	3	)3 	 	 	2	)2 	 	 	1	)1

محل پردازش نهایی اطالعات ورودی به مغز انسان برخالف مرکز اولیۀ پردازش اطالعات در آن دارای کدام مشخصۀ زیر است؟٦ ٩2
2(	عمدتاً	از	رشته	های	عصبی	میلین	دار	تشکیل	شده	است.	 	 1(	جزئی	از	بخش	های	اصلی	مغز	محسوب	می	شود.	

4(	در	سطحی	باالتر	از	مرکز	احساس	گرسنگی	و	تشنگی	قرار	دارد. 	 3(	در	تقویت	اطالعات	ورودی	به	مغز	نقش	مهمی	دارد.	

کدام گزینه در مورد قسمت مشخص شده در تصویر مقابل نادرست است؟٦ ٩٣
2(	ترشح	مایعات	دارای	لیزوزیم	را	تنظیم	می	کند. 	 	 1(	پایین	تر	از	برجستگی	های	چهارگانه	قرار	دارد.	

4(	توسط	پرده	هایی	از	بافت	پیوندی	محافظت	می	شود. 	 3(	دارای	گیرنده	های	حساس	به	افزایش	CO2	است.	

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟٦ ٩٤
» هر بخشی از مغز انسان که .............. است، یاخته هایی با توانایی .............. دارد.«

الف( پایین تر از سایر بخش های آن – ارسال پیام عصبی به زبان کوچک 
ب( بالفاصله در باالی بصل النخاع – تنظیم ترشح مایعی حاوی موسین

ج( محل پردازش پیام های عصبی – ارسال پیام به یاخته های غدد
د( از دو نیمکره تشکیل شده – دریافت پیام عصبی از شبکیه

4	)4 	 	 	3	)3 	 	 	2	)2 	 	 	1	)1
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شکر,میان,تست:,باید,این,مژده,و,بهت,بدم,که,تست,بعدی,میشه,اولین,کیس,پزشکی,که,باهاش,برخورد,می,کند!,,,

شخصی با سابقۀ آسیب مغزی به پزشک مراجعه کرده و ادعا می کند بعد از مطالعۀ مطلبی تنها برای مدت کوتاهی آن را فرا می گیرد و بعد از ٦ ٩٥
چندین روز تمام آن مطلب از ذهن او پاک می شود. پزشک چه تشخیصی خواهد داشت؟

2(	بخشی	از	سامانۀ	لیمبیک	در	او	آسیب	دیده	است. 1(	بخشی	از	لوب	گیجگاهی	در	او	آسیب	دیده	است.																					
4(	تقویت	پیام	های	حسی	در	او	دچار	اختالل	شده	است. 3(	احساس	خشم	و	ترس	در	او	دچار	اختالل	شده	است.																

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟٦ ٩٦
»با توجه به تصویر مقابل می توان گفت بخش ............. بخش ...........« 

1(	2	همانند-	4،	مرکز	برخی	از	انعکاس	های	بدن	است.
2(	1همانند	– 2،	در	خطوط	دفاع	غیراختصاصی	نقش	دارد.

3(	3	برخالف	-	1،	در	تنظیم	مدت	زمان	عمل	دم	نقش	دارد.
4(	4	برخالف	-	3،	توسط	نوعی	استخوان	نامنظم	حفاظت	می	شود.

کدام گزینه زیر صحیح بیان شده است؟٦ ٩٧
2(	همۀ	بخش	های	ساقۀ	مغز،	در	سطح	جلویی	مغز	قرار	دارند. 	 1(	همۀ	انعکاس	های	بدن،	توسط	نخاع	کنترل	می	شوند.	

4(	همۀ	بخش	های	مخچه،	در	سطح	پایین	ترین	از	اپی	فیز	قرار	دارند. 3(	همۀ	پیام	های	حسی	ورودی	به	مغز،	در	تاالموس	تقویت	می	شوند.	

در کدام گزینه ویژگی نام برده شده با قسمت مشخص شده مطابقت ندارد؟٦ ٩٨
1(	مخچه	←	دریافت	اطالعات	حسی	از	مجاری	نیم	دایرۀ	گوش	داخلی

	2(	هیپوتاالموس	←	اثرگذاری	روی	فاصلۀ	2	موج	P	متوالی	در	الکتروکاردیوگرام
3(	اسبک	مغز	←	زیر	تاالموس	و	بخش	های	تنظیم	کنندۀ	حس	تشنگی	و	گرسنگی	قرار	دارد.

4(	تاالموس	←	محل	تقویت	همۀ	اطالعات	حسی	جمع	آوری	شده	و	ارسال	آن	ها	به	قشر	مخ	است.

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟٦ ٩٩
»در آقایی 25 ساله که به علت تصادف شدید دچار اختالل بینایی شده است، قطعًا ..............«

الف( باالترین بخش از پایین ترین قسمت مغز آسیب دیده است.
ب( به علت آسیب مخچه، شنوایی فرد نیز دچار اختالل می شود.

ج( عصب بینایی در محل کیاسمای بینایی دچار پارگی شده است.
د( به علت آسیب ساقۀ مغز، ترشح اشک نیز در فرد مختل می شود.

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

کدام عبارت نادرست است؟                                                                                                                                                ,)کنکور,داخل,88,با,تغییر(٦ ١00
1(	مهمترین	مرکز	تنظیم	وضعیت	بدن	و	تعادل	آن،	مخچه	است.

2(	بصل	النخاع	در	بروز	برخی	واکنش	های	غیرارادی	به	محرک	ها	نقش	دارد.
3(	مهمترین	مرکز	تقویت	پیام	های	حسی	در	ساقۀ	مغز،	نهنج	است.

4(	دو	نیمکره	مخ	به	طور	همزمان	از	همۀ	بدن	اطالعات	دریافت	می	کنند.

در انسان، تاالموس ................. هیپوتاالموس ...................                                                                                                             )کنکور,92,داخل,با,تغییر(٦ ١0١
2(	همانند	– با	بخش	مؤثر	در	احساس	ترس	و	خشم	در	ارتباط	است. 	 1(	برخالف	– جزئی	از	ساقۀ	مغز	محسوب	می	شود.	
4(	همانند	– در	تقویت	همۀ	اطالعات	حسی	ورودی	به	مغز	نقش	دارد. 	 3(	برخالف	– قادر	به	آزادسازی	هورمون	می	باشد.	

» اگر به دستگاه لیمبیک انسان آسیب جدی وارد شود، در این صورت ................«        )کنکور,خارج,91,با,تغییر(٦ ١02 کدام گزینه، نادرست است؟ 
2(	ارتباط	بین	قشر	مخ	و	تاالموس	دچار	اختالل	می	شود. 	 1(	بخشی	از	رفتارهای	احساسی	فرد	عوض	می	گیرد.	

4(	همۀ	انعکاس	های	بدن	دست	خوش	تغییر	می	شود. 	 3(	فرد	از	نظر	یادگیری	مطالب	جدید	ناتوان	می	گردد.	

کدام گزینه نادرست است؟                                                                                                                                            )کنکور,داخل,91,با,کمی,تغییر(٦ ١0٣
» با فرض صدمه دیدن مخچه در انسان ...................«

2(	همۀ	اعمال	بدن	غیرماهرانه	و	غیردقیق	انجام	می	شود. 	 	 1(	حفظ	تعادل	فرد	دچار	اختالل	می	شود.	
4(	اختالل	در	دریافت	پیام	های	ارسالی	به	پشت	ساقۀ	مغز	ایجاد	می	شود. 3(	هماهنگی	فعالیت	ماهیچه	ها	و	حرکات	بدن	بر	هم	می	خورد.	

در هر نیمکره مخ انسان، لوب آهیانه و لوب گیجگاهی به ترتیب با چند لوب دیگر مرز مشترک دارند؟                         )کنکور,داخل,96(٦ ١0٤
4(	2	و	2 	 	 3(	2	و	3	 	 	 2(	3	و	3	 	 	 1(	3	و	2	
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آماده	باش	در	بدن	مؤثر	است،	نه	حالت	استراحت	و	آرامش.
2(	هم	رشته	های	بخش	سمپاتیک	و	هم	رشته	های	بخش	پاراسمپاتیک	در	ریشۀ	

شکمی	اعصاب	نخاعی	قابل	مشاهده	هستند.	پس	این	مورد	هم	غلطه!

   »٤«			برخی	انعکاس	ها	تحت	کنترل	نخاع	می	باشند.	سرفه	و	عطسه	٦ ١٥٥
در	اثر	یک	بازدم	عمیق	آغاز	می	شود	اما	مرکز	تنظیم	عطسه	و	سرفه،	مغز	می	باشد	

نه	نخاع!
بررسی سایر گزینه ها:

1(	انعکاس	تخلیۀ	مثانه	توس��ط	اعصاب	خودمختار	کنترل	می	ش��ود	زیرا	عضالت	
مثانه	از	نوع	صاف	می	باش��د.	در	انعکاس	تخلیۀ	ادرار	به	دنبال	افزایش	کش��یدگی	
دیوارۀ	مثانه،	گیرنده	های	کشش��ی	دیوارۀ	مثانه	تحریک	می	گردند	و	پیام	به	نخاع	

ارسال	می	شود.	
2(	تمامی	انعکا	س	های	بدن	پاسخی	سریع	و	غیرارادی	می	باشد!	

3(	تمامی	انعکاس	های	بدن	نوعی	پاسخ	حرکتی	می	باشد.	در	انعکاس	های	عطسه	
و	سرفه	اسفنکتر	ابتدایی	مری	منقبض	می	شود	و	در	هر	دو	اپی	گلوت	و	برچاکنای	

باال	می	آید.	

    »2«			با	غیرفعال	ش��دن	اعصاب	سمپاتیک،	اثر	پاراسمپاتیک	بیشتر	٦ ١٥٦
می	ش��ود.	در	زمان،	فعالیت	پاراسمپاتیک	میزان	تنفس	کاهش	می	یابد	و	فعالیت	

ماهیچۀ	دیافراگم،	کمتر	می	شود.	
بررسی سایر گزینه ها:

1و4(	در	صورت	افزایش	فعالیت	بخش	پاراس��مپاتیک	دستگاه	عصبی	خودمختار،	
میزان	برون	ده	قلب	و	خون	رسانی	به	عضالت	دیافراگم	کاهش	می	یابد.

3(	در	زم��ان	افزایش	فعالیت	پاراس��مپاتیک،	میزان	انقباض	ماهیچه	های	حلقوی	
عنبیه	افزایش	می	یابد	و	باعث	کاهش	میزان	نور	ورودی	به	کرۀ	چشم	می	شود.

دستگاه عصبی خود مختار

پاراسمپاتیک
)پاد	هم	حس(

سمپاتیک	
)هم	حس(

دستگاه 
گردش مواد

↑↓فشار	خون

↑↓ضربان	قلب

↑↓حجم	ضربه	ای	قلب

QRS	و	P	موج	دو	بین	فاصلۀ↑↓

دستگاه 
تنفس

↑↓تعداد	تنفس

↑↓حجم	تنفسی	در	دقیقه

دستگاه 
گوارش

ترشحات	یاخته	ها	و	غدد	
↓↑گوارشی

↓↑حرکات	لولۀ	گوارش

↓↑مقدار	جذب	مواد	در	روده
↑↓قطر	مردمکچشم 

عروق	مربوط	به	ماهیچۀ	عروق
اسکلتی

کاهش	جریان	
خون

افزایش	جریان	
خون

   »2«		همۀ	تارهایی	که	به	دستگاه	عصبی	خودمختار	تعلق	دارند،	تحت	٦ ١٥٧
شرایطی	پتانسیل	الکتریکی	غشای	خود	را	تغییر	می	دهند.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	رشته	های	عصبی	سمپاتیک	در	ایجاد	حالت	ستیز	و	گریز	نقش	دارند.

3(	غالف	میلین	را	یاخته	های	غیرعصبی	را	تولید	می	کنند.	
4(	آکس��ون	هایی	که	به	دس��تگاه	عصبی	خودمختار	تعلق	دارند،	پیام	عصبی	را	از	

جسم	یاخته	ای	خارج	می	کنند.

   »٣«		برخی	از	رش��ته	های	عصبی	که	به	دستگاه	عصبی	پیکری	تعلق	٦ ١٥٨

کش��یدن	دست،	شاهد	انقباض	عضلۀ	جلوی	بازو	هستیم	در	حالی	که	در	انعکاس	
تخلیۀ	مثانه	اسفنکتر	داخلی	شل	می	شود.

   »١«				فعالیت	پاراس��مپاتیک	باعث	برق��راری	حالت	آرامش	در	بدن	٦ ١٥2
می	شود.	اما	تحریک	بخش	سمپاتیک	در	هنگام	هیجان	باعث	تحریک	آزاد	شدن	
گلوکز	از	کبد	)اندام	تولیدکنندۀ	صفرا(	می	شود	و	از	این	طریق	انرژی	در	دسترس	

بدن	را	افزایش	می	دهد.
بررسی سایر گزینه ها:

2(	در	هنگام	هیجان،	بخش	س��مپاتیک	بر	بخش	پاراس��مپاتیک	غالب	می	ش��ود.	
در	این	وضعیت،	بخش	س��مپاتیک	سبب	افزایش	فشارخون،	ضربان	قلب	و	تعداد	
تنفس	می	ش��ود	و	جریان	خون	را	به	س��وی	قلب	و	ماهیچه	های	اسکلتی	هدایت	

می	کند.
3(	بخش	پاراس��مپاتیک	موجب	کاهش	ضربان	قلب	و	فشارخون	می	شود.	بخش	
پاراس��مپاتیک	فعالیت	های	مربوط	به	دس��تگاه	گ��وارش	از	جمله	میزان	حرکات	

پرزهای	مخاط	رودۀ	باریک	را	افزایش	می	دهد.
4(	بخ��ش	س��مپاتیک	باعث	حف��ظ	بدن	در	حال��ت	آماده	باش	می	ش��ود.	بخش	
سمپاتیک	تعداد	ضربان	قلب	و	حجم	ضربه	ای	را	افزایش	می	دهد.	با	افزایش	تعداد	

ضربان	قلب،	فاصلۀ	دو	موج	R	متوالی	در	ECG	کاهش	می	یابد.

بخش هم حس دستگاه عصبی 
خودمختار

بخش پادهم حس دستگاه عصبی 
خودمختار

ایجاد	حالت	آماده	باش	در	بدن	)مشابه	
ایجاد	حالت	آرامش	در	بدنهورمون	های	بخش	مرکزی	فوق	کلیه(

عنبیه	 شعاعی	 ماهیچه	های	 انقباض	 	)1
)افزایش	قطر	مردمک(

ماهیچه	های	 به	 رسانی	 افزایش	خون	 	)2
اسکلتی	و	قلبی

)کاهش	 قلب	 ضربان	 تعداد	 افزایش	 	)3
دورۀ	قلبی(

تعداد	 افزایش	 و	 نایژک	ها	 گشادی	 	)4
تنفس

5(	افزایش	میزان	قدرت	انقباض	قلب
6(	کاهش	فعالیت	دستگاه	گوارشی

عنبیه	 حلقوی	 ماهیچه	های	 انقباض	 	)1
)کاهش	قطر	مردمک(

ماهیچه	های	 به	 رسانی	 خون	 کاهش	 	)2
اسکلتی	و	قلبی

3(	کاهش	تعداد	ضربان	قلب	)	افزایش	دورۀ	
قلبی(

4(	تنگی	نایژک	ها	و	کاهش	تعداد	تنفس
5(	کاهش	میزان	قدرت	انقباض	قلب
6(	افزایش	فعالیت	دستگاه	گوارشی

   »٣«			هم	بخش	پیکری	دس��تگاه	عصبی	و	هم	بخش	خودمختار	آن،	٦ ١٥٣
هر	دو	جزئی	از	دستگاه	عصبی	محیطی	هستند	و	به	همین	دلیل،	در	خارج	کردن	

پیام	از	دستگاه	عصبی	مرکزی	نقش	دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	در	برخ��ی	از	فعالیت	های	دس��تگاه	عصبی	پیکری	نظی��ر	انعکاس	ها،	فعالیت	
ماهیچه	ه��ا	ب��ه	صورت	غی��رارادی	تغیی��ر	می	کند	ول��ی	در	برخی	م��وارد	مثل	
انقباض	ه��ای	آگاهانه،	انقباض	ماهیچه	های	اس��کلتی	تح��ت	تأثیر	بخش	پیکری	

دستگاه	عصبی	محیطی	به	صورت	آگاهانه	می	باشد.
2(	در	برخی	موارد	مثل	انعکاس	عقب	کش��یدن	دس��ت،	پی��ام	عصبی	از	نخاع	به	

اندام	های	محیطی	منتقل	می	شود،	نه	مغز!
4(	تنظیم	خون	ورودی	به	ماهیچه	های	اسکلتی	وظیفۀ	دستگاه	عصبی	خودمختار	

است،	نه	دستگاه	عصبی	پیکری!

   »٣«		رش��ته	های	بخش	سمپاتیک	دس��تگاه	عصبی	خودمختار	با	اثر	٦ ١٥٤
بر	گره	پیشاهنگ	مصرف	ATP	در	آن	را	افزایش	می	دهند.	این	بخش	از	دستگاه	

عصبی	خودمختار	بدن	را	به	حالت	آماده	باش	نگه	می	دارد.	
بررسی سایر گزینه ها:

1	و	4(	بخش	س��مپاتیک	دستگاه	عصبی	خودمختار	دستور	انقباض	ماهیچه	های	
ش��عاعی	عنبی��ه	را	می	ده��د.	این	بخش	همچنی��ن	در	افزایش	خون	رس��انی	به	
ماهیچه	های	اس��کلتی	نیز	نقش	دارد	ولی	همانطور	که	می	دانیم،	در	ایجاد	حالت	
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   »2«			موارد	»الف«	و	»د«	عبارت	را	درس��ت	تکمیل	می	کنند.	بخش	٦ ١٦٣
پیکری	دس��تگاه	عصبی	در	تنظیم	فعالیت	غدد	فاقد	نقش	است.	)نادرستی	موارد	
ب	و	ج(	بخش	پیکری	دس��تگاه	عصبی	فعالیت	ماهیچه	های	اس��کلتی	را	تنظیم	

می	کند.
فعالیت	ماهیچه	های	اس��کلتی	به	صورت	ارادی	و	غیرارادی	)انعکاس	ها(	و	فعالیت	
ماهیچه	های	صاف	و	قلبی	به	صورت	غیرارادی	انجام	می	شود.	پس	دستگاه	عصبی	
پیک��ری	در	تنظیم	بخش��ی	از	فعالیت	های	غیرارادی	و	هم��ۀ	فعالیت	های	ارادی	

نقش	دارد.	)درستی	موارد	الف	و	د(

بخش پیکری 
دستگاه عصبی

تنظیم	فعالیت	ماهیچه	های	
اسکلتی	

بسیاری	از	حرکات	
ارادیماهیچه	های	اسکلتی

انعکاس	های	متأثر	از	
غیرارادیماهیچه	های	اسکلتی

بخش 
خودمختار 

دستگاه عصبی

تنظیم	فعالیت	ماهیچه	های	
قلب،	صاف	و	غدد

سمپاتیک	←	برقراری	
غیرارادیحالت	آماده	باش	در	بدن

   »١«			فقط	مورد	»الف«	درسته!٦ ١٦٤
بررسی همۀ موارد:

ال��ف	و	ب	و	ج	و	د(	همۀح��رکات	ارادی	و	برخی	از	حرکات	غیرارادی	تحت	تأثیر	
بخش	پیکری	دستگاه	عصبی	انجام	می	گیرد.	)رد	مورد	ج(	دقت	داشته	باشید	که	
بخش	پیکری	دس��تگاه	عصبی	در	تنظیم	ترش��ح	غدد	فاقد	نقش	است.	)رد	موارد	

ب	و	د(

   »١«				در	هی��در،	تقس��یم	بن��دی	محیط��ی	و	مرک��زی	و	مغز	دیده	٦ ١٦٥
نمی	شود	ولی	نورون	هایی	واجد	جسم	یاخته	ای	قابل	مشاهده	هستند.

بررسی سایر گزینه ها:
2(	هر	جفت	پای	جانور	توسط	یک	گره	مخصوص	کنترل	می	شود.

3(	رش��ته	های	متصل	کنندۀ	دو	طناب	عصبی	به	همراه	دو	طناب	عصبی	موجود	
در	بدن	پالناریا،	س��اختار	نردبان	مانند	را	تش��کیل	می	دهن��د.	دقت	کنید	که	دو	

طناب	عصبی	به	دستگاه	عصبی	مرکزی	تعلق	دارند؛	نه	محیطی.
4(	اندازۀ	نس��بی	مغز	به	وزن	بدن	در	پرندگان	و	پس��تانداران	بیشتر	از	سایر	مهره	

داران	است.

   »٤«			در	هیچ	یک	از	رشته	های	عصبی	متصل	به	طناب	های	عصبی	٦ ١٦٦
پالناریا	جسم	یاخته	ای	وجود	ندارد.	

بررسی سایر گزینه ها:
1(	فقط	رش��ته	هایی	که	در	بین	دو	طناب	عصبی	قرار	دارند،	آن	ها	را	به	یکدیگر	
متصل	می	کنند	و	رش��ته	های	جانبی	در	برقراری	اتصال	میان	طناب	های	عصبی	

نقش	ندارند.	
2(	رش��ته	های	جانبی	متصل	به	طناب	های	عصبی	بخشی	از	ساختار	نردبان	مانند	

محسوب	نمی	شوند.
3(	رش��ته	هایی	که	بین	طناب	های	عصبی	قرار	دارند	و	آن	ها	را	به	یکدیگر	متصل	

می	کنند،	متعلق	به	بخش	مرکزی	دستگاه	عصبی	هستند.

  »٤«				ب��ا	توجه	به	ش��کل	مقابل	که	٦ ١٦٧
دس��تگاه	عصبی	ملخ	را	نشان	می	دهد،	هر	جفت	
از	پاهای	جانور	توس��ط	رشته	های	خارج	شده	از	
یک	گره	موجود	بر	روی	طناب	عصبی	ش��کمی،	

عصب	دهی	می	شوند.	
بررسی سایر گزینه ها: 

1(	طویل	ترین	رشته	های	عصبی	دستگاه	عصبی	
ملخ	در	پاهای	عقبی	آن	دیده	می	شوند.

2(	در	ارتباط	با	پیام	های	تولیدشده	در	سر	جانور	

دارن��د،	پیام	عصبی	را	از	جس��م	یاخته	ای	تا	انتهای	خ��ود	هدایت	می	کنند.	دقت	
کنید	که	برخی	از	رش��ته	های	عصبی	آکسون	پیام	عصبی	را	در	سیناپس	دریافت	

می		کنند.	
بررسی سایر گزینه ها:

1(	این	جمله	در	مورد	همۀ	تارهای	عصبی	درست	است.
2(	تارهای	دس��تگاه	عصبی	پیکری	پیام	حرکتی	را	از	دس��تگاه	عصبی	مرکزی	به	

اندام	های	حرکتی	منتقل	می	کنند.
4(	یاخته	های	غیرعصبی	در	تولید	غالف	میلین	نقش	دارند.

   »١«			فقط	مورد	»د«	درس��ت	بیان	شده	است.	منظور	صورت	سؤال،	٦ ١٥٩
نورون	های	رابط	می	باشد.

بررسی همۀ موارد:
الف(	دارینۀ	یاخته	های	عصبی	رابط،	کوتاه	است.

ب(	نورون	ه��ای	رابط	هم	با	یاخته	های	عصبی	حس��ی	و	هم	با	یاخته	های	عصبی	
حرکتی	ارتباط	دارند.

ج(	در	اطراف	نورون	های	رابط،	پوشش	میلین	دیده	نمی	شود.
د(	نورون	های	رابط	با	آزادکردن	ناقل	های	عصبی	موجب	تغییر	فعالیت	نورون	های	
حرکتی	می	ش��وند	و	جابه	جایی	یون	ها	در	بین	دو	س��مت	غشای	این	یاخته	ها	را	

تحت	تأثیر	قرار	می	دهند.

   »2«			نورون	های	رابط	همانند	سایر	یاخته	های	هسته	دار	بدن	دارای	٦ ١٦0
ژن	میلین	س��از	هس��تند.	دقت	کنید	در	س��ال	دوازدهم	خواهیم	خوند	که	همۀ	
یاخته	های	هس��ته	دار	بدن	دارای	محتوای	ژنتیکی	یکسانی	هستند،	اما	آن	چیزی	

که	باعث	تفاوت	بین	آن	ها	می	شود؛	بیان	مختلف	ژن	ها	می	باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	در	بخش	خاکستری	نخاع	قرار	دارند،	نه	این	که	در	اعصاب	نخاعی	قرار	گرفته	
باشند

3(	دندریت	نورون	های	رابط	متعدد	و	کوتاه	می	باشد.
4(	ای��ن	یاخته	های	عصبی	هم	با	نورون	های	حرکتی	و	هم	با	نورون	های	حس��ی	

در	ارتباط	هستند.

   »٤«				ارتباط	مستقیم	همان	سیناپس	است.	نورون	حرکتی	مربوط	به	٦ ١٦١
ماهیچۀ	س��ه	سرو	بازو	با	ماهیچۀ	سه	سر	بازو	و	نورون	حرکتی	مربوط	به	ماهیچۀ	
دو	س��ر	ب��ازو،	با	این	ماهیچه	ارتباط	مس��تقیم	دارد.	ن��ورون	حرکتی	ماهیچۀ	دو	
س��ربازو،	تحت	تأثیر	ناقل	عصبی	که	از	یاختۀ	عصبی	رابط	آزاد	می	شود،	تحریک	

شده	و	موجب	انقباض	ماهیچه	دو	سربازو	می	شود.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	نورون	حرکتی	ماهیچۀ	سه	سربازو،	پیام	های	عصبی	را	از	نخاع	خارج	می	کند.
2(	این	نورون	ها،	با	نورون	های	رابط	ارتباط	مستقیم	دارند.

3(	تبدیل	پیرووات	به	الکتات،	در	حین	تنفس	یاخته	ای	بی	هوازی	در	ماهیچه	ها	
رخ	می	دهد.

   »٣«			همانط��ور	که	در	س��ؤال	قبلی	گفتیم،	ارتباط	مس��تقیم	همان	٦ ١٦2
س��یناپس	اس��ت.	نورون	حرکتی	مربوط	به	ماهیچۀ	سه	س��رو	بازو	با	ماهیچۀ	سه	
س��ر	بازو	و	نورون	حرکتی	مربوط	به	ماهیچۀ	دو	س��ر	بازو،	با	این	ماهیچه	ارتباط	
مس��تقیم	دارد.	هر	دوی	این	نورون	های	حرکتی	بخشی	از	دستگاه	عصبی	پیکری	

را	تشکیل	می	دهند.	
بررسی سایر گزینه ها:

1(	در	این	انعکاس،	نورون	حرکتی	ماهیچۀ	س��ه	س��ر	بازو	هیچ	ناقل	عصبی	آزاد	
نمی	کند	و	موجب	آزادشدن	کلسیم	از	شبکۀ	آندوپالسمی	یاخته	های	این	ماهیچه	

نمی	شود.
2(	تولید	الکتیک	اسید	مربوط	به	یاخته	های	ماهیچه	ای	است.

4(	این	نورون	های	حرکتی	در	ارتباط	با	نورون	های	رابط	هستند.
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یاخته	هایی	تک	هسته	ای	دارند.
ج(	ای��ن	ماهیچه	ه��ا	با	تنظمی	قطر	عدس��ی	و	تنظیم	نور	ورودی	به	کرۀ	چش��م	

می	توانند	در	دقت	و	تیزبینی	مؤثر	باشند.
د(	همۀ	این	ماهیچه	ها	با	زاللیه	تماس	مستقیم	دارند	ولی	توسط	این	مایع	تغذیه	

نمی	شوند.

			»٣«		منظور	صورت	سوال،	الیۀ	خارجی	کرۀ	چشم	می	باشد	که	در	محل	٦ ٦٣
عصب	بینایی	بخش	پشتی	کرۀ	چشم	را	نمی	پوشاند.	

بررسی سایر گزینه ها: 
1(	قرنیه	در	تماس	با	زاللیه	قرار	دارد.

2(	ای��ن	الی��ه	با	ماهیجه	های	غیرارادی	چش��م	که	در	الیۀ	میان��ی	قرار	دارند،	در	
تماس	است.

4(	این	گزینه	هم	درسته!	

		»٣«				بیماری	دوربینی	با	عدسی	همگرا	اصالح	می	شود.	در	این	بیماری	٦ ٦٤
ب��ه	طورمعمول	اندازۀ	حجم	کرۀ	چش��م	کاهش	می	یابد	که	نتیجه	اش	می	ش��ود،	

کاهش	فاصلۀ	قرنیه	تا	نقطۀ	کور.
بررسی	سایر	گزینه	ها:

1(	ویژگی	آستیگماتیسم!	
2و4(	ویژگی	بیماری	نزدیک	بینی!

		»2«			ب��ا	توجه	به	ش��کل	٦ ٦٥
مقابل،	عصب	سرخرگی	که	در	محل	
عصب	بینایی	به	درون	کرۀ	چش��م	
وارد	می	شود،	در	مجاورت	شبکیه	به	

شاخه	هایی	منشعب	می	شود.	
بررسی سایر گزینه ها:

1و4(	این	رگ	ها	در	بخش	زجاجیه	
به	ش��اخه	های	انتهایی	خود	منشعب	می	شوند	و	در	خون	رسانی	به	عنبیه	)بخش	

رنگین	جلوی	چشم(	و	قرنیه	)پردۀ	شفاف	جلوی	چشم(	نقشی	ندارند.
3(	انش��عابات	این	س��رخرگ	در	داخل	زجاجیه	قابل	مشاهده	هستند	که	ماده	ای	

شفاف	و	ژله	ای	است.

	»٣«			موارد	)الف(	و	)د(	نادرست	هستند.٦ ٦٦

بررسی همۀ موارد:
الف(	عنبیه	دارای	یاخته	های	زنده	اس��ت	و	هم��ۀ	یاخته	های	زنده	دارای	توانایی	

تولید	و	ذخیرۀ	انرزی	زیستی	هستند.
ب(	عنبیه	با	تغییر	قطر	مردمک	می	تواند	میزان	نور	ورودی	به	کرۀ	چشم	و	میزان	

تحریک	گیرنده	های	نوری	را	تنظیم	کند.
ج(	ماهیچه	های	عنبیه	قطر	عدسی	را	تغییر	می	دهند.

د(	عنبیه	در	جلوی	عدسی	قرار	دارد.

		»٤«				بخش	ش��فاف	الیۀ	خارجی	کرۀ	چش��م	انسان	همان	قرنیه	است	٦ ٥٩
که	دارای	یاخته	های	زنده	اس��ت.	یاخته	های	زن��ده	توانایی	تولید	و	ذخیرۀ	انرژی	

زیستی	را	دارند.	
بررسی سایر گزینه ها:

1(	غلطه!	
2(	قرنیه	در	تماس	با	زاللیه	است	که	مایعی	)نه	ماده(	شفاف	کرۀ	چشم	است.

3(	نور	در	چشم	باید	بر	روی	شبکیه	متمرکز	شود،	نه	عدسی!

			»٤«			ماهیچه	های	مژکی	مستقیماً	به	مشیمیه	و	عنبیه	اتصال	دارند	و	٦ ٦0
تحت	تاثیر	دس��تگاه	عصبی	خودمختار	قرار	می	گیرند.	دقت	کنید	که	یاخته	های	
ماهیچه	مژکی،	از	نوع	صاف	هستند	که	به	آهستگی	کوتاه	می	شوند.	)رد	گزینۀ3(

بررسی سایر گزینه ها: 
1و2(	ماهیچه	های	مژکی	به	عدسی	و	قرنیه	اتصال	مستقیم	ندارند.

		»2« 		موارد	»ب«	و	»د«	عبارت	را	درست	تکمیل	می	کنند.٦ ٦١
بررسی همۀ موارد:

الف(	الیۀ	میانی	در	هیچ	یک	از	بخش	های	خود	شفاف	نیست.
ب(	ماهیچه	های	موجود	در	عنبیه	و	ماهیچه	های	مژگانی	بخشی	از	الیۀ	میانی	کرۀ	
چشم	هس��تند	که	در	پاسخ	به	محرک	)همان	ناقل	عصبی	آزادشده	از	رشته	های	

عصبی	دستگاه	خودمختار(	تغییر	وضعیت	می	دهند.
ج(	بخش	های	الیۀ	میانی	توسط	مویرگ	های	خونی	تغذیه	می	شوند.

د(	درس��ت	است!	به	شکل	کرۀ	چش��م	دقت	کنین	تا	علت	درستی	این	گزینه	رو	
بفهمین!

		»٣«			ماهیچه	های	عنبیه	و	مژگانی	در	س��اختار	مرۀ	چش��م	انسان	قابل	٦ ٦2
مش��اهده	هس��تند.	م��وارد	»ب«،	»	ج«	و	»د«	دربارۀ	همۀ	این	عضالت	درس��ت	

هستند.
بررسی همۀ موارد:

الف(	ماهیچه	های	کرۀ	چش��م	از	نوع	صاف	هستند	و	به	همین	دلیل	تحت	کنترل	
بخش	خودمختار	دستگاه	عصبی	هستند.

ب(	یاخته	ه��ای	ماهیچه	ای	کرۀ	چش��م	از	نوع	صاف	هس��تند	و	ب��ه	همین	دلیل	

 بیماری های چشم 

راه درمان بیماریعالئم بیماریعلت ایجاد بیمارینام بیماری

بزرگ	شدن	بیش	از	حد	کرۀ	چشم	/	تغییر	نزدیک بینی
استفاده	از	عینک	های	همگراتشکیل	تصویر	اشیای	نزدیک	پشت	عدسی	همگرایی	عدسی

کوچک	شدن	کرۀ	چشم	نسبت	به	اندازۀ	طبیعی	دوربینی
استفاده	از	عینک	های	واگراتشکیل	تصویر	اشیای	دور	جلوی	عدسی/	تغییر	همگرایی	عدسی

صاف	و	کروی	نبودن	سطح	عدسی	یا	قرنیه	آستیگماتیسم
نامنظم	رسیدن	پرتوهای	نور	بههم	و	عدم	تمرکز	
روی	یک	نقطه	از	شبکیه،	عدم	تشکیل	تصویر	

واضح

استفاده	از	عینک	هایی	که	عدم	یکنواختی	
انحنای	عدسی	را	جبران	می	کند.

کاهش	انعطاف	پذیری	عدسی	به	دنبال	افزایش	پیر چشمی
استفاده	از	عینک	های	مخصوص	کاهش	قدرت	تطابق	عدسی		و	دوربینیسن	
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باالتر	بخش	حلزونی	و	پایین	تر	از	مجاری	نیم	دایره	قرار	دارد.

				»2«		مجاری	نیم	دایره	ای	بخش	دهلیزی	در	سه	جهت	فضا	قرار	دارند.	٦ ٦٩
)هم��ون	محورهای	،X	Y	و	Z	که	تو	ریاضی	خوندیم	و	نمادی	برای	طول،	عرض	
و	ارتفاع	هستند!(	بنابراین،	هر	یک	از	این	مجاری	نیم	دایره	ای	بر	دو	مجرای	دیگر	

عمود	است.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	شیپور	استاش	در	انتقال	هوا	بین	گوش	میانی	و	حلق	)نه	دهان(	نقش	دارد.
3(	ب��ا	ارتعاش	اس��تخوان	رکابی،	م��وج	ارتعاش	)نوعی	م��وج	مکانیکی(	به	گوش	
داخلی	منتقل	می	ش��ود؛	در	واقع	حواستان	باش��د	که	محل	تولید	پیام	عصبی	در	

مجاری	نیم	دایرۀ	گوش	داخلی	است،	نه	گوش	میانی.	
4(	استخوان	چکشی	بزرگ	ترین	استخوان	گوش	میانی	است.	این	استخوان	به	پردۀ	
صماخ	و	استخوان	سندانی	و	استخوان	گیجگاهی	)یکی	از	استخوان	های	جمجمه(	

متصل	می	باشد	و	فاصلۀ	آن	تا	عصب	شنوایی	بیش	تر	از	دو	استخوان	دیگر	است.

			»٣«			منظور	صورت	سوال،	بخش	حلزونی	گوش	است	که	در	تماس	با	٦ ٧0
دریچۀ	بیضی	است.	این	بخش	با	توجه	به	شکل	کتاب	درسی،	حدود	دو	و	نیم	دور	
حول	محوری	فرضی	پیچ	خورده	است	و	ساختاری	شبیه	حلزون	پیدا	کرده	است.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	در	بخش	میانی	حلزون	گوش،	مادۀ	ژالتینی	قابل	مشاهده	است.
2(	این	بخش	در	سطحی	پایین	تر	از	عصب	شنوایی	قرار	گرفته	است.

4(	فراوان	ترین	یاخته	های	حلزون	گوش	یاخته	های	پوشش��ی	هستند	که	توانایی	
تولید	پیام	عصبی	ندارند.

			»٣«			استخوان	گیجگاهی	از	مجاری	نیم	دایره	ای	گوش	انسان	محافظت	٦ ٧١
می	کند	که	نوعی	استخوان	پهن	است.	مغز	قرمز	استخوان	های	پهن	جمجمه	نظیر	
استخوان	گیجگاهی	توانایی	تولید	لنفوس��یت	ها	را	دارد.	لنفوسیت	ها	هستۀ	تکی	

گرد	یا	بیضی	و	میان	یاختۀ	بدون	دانه	را	دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	تنه��ا	بخش	انتهای��ی	)نه	ابتدایی!(	مجرای	گوش	بیرونی	توس��ط	اس��تخوان	
گیجگاهی	محافظت	می	شود.

2(	در	اس��تخوان	های	دراز	کانال		مرکزی	موجود	در	وس��ط	تنۀ	اس��تخوان	توسط	
بافت	اسفنجی	احاطه	شده	است،	اما	استخوان	گیچگاهی	در	دستۀ	استخوان	های	

پهن	قرار	دارد.
4(	اس��تخوان	گیجگاهی	در	انتقال	امواج	صوتی	از	اس��تخوان	چکش��ی	به	دریچۀ	

بیضی	نقشی	ندارد.

		»١«				شکل	سوال	بخشی	از	حلزون	گوش	را	نشان	می	دهد.	بخش	های	٦ ٧2
1	تا	4	به	ترتیب	مادۀ	ژالتینی،	عصب	ش��نوایی،	گیرنده	های	مژک		دار	شنوایی	و	
یاخته	های	پوشش��ی	هستند.	با	توجه	به	ش��کل	مقابل،	درون	بخش	حلزونی	سه	

حفره	دیده	می	ش��ود	که	مادۀ	ژالتینی	و	سایر	موارد	
مطرح	شده	مثل	گیرنده	های	مژک	دار	شنوایی	فقط	

در	حفرۀ	میانی	آن	مشاهده	می	شود.	
بررسی سایر گزینه ها:

2(	باالترین	بخش	ساقۀ	مغز،	مغز	میانی	است	که	در	
فعالیت	های	مختلفی	از	جمله	ش��نوایی	نقش	دارد.	

بنابراین	بخش	شمارۀ	)2(	یعنی	عصب	شنوایی،	پیام	عصبی	شنوایی	را	به	باالترین	
بخش	ساقۀ	مغز	می	برد.

G  :ترکیب با فصل 1 زیست یازدهم
1- مخچه به طور پیوس��ته از بخش های دیگر مغز، نخاع و اندام های حس��ی، 
مانند گوش ها )بخش تعادلی آن( پیام را دریافت و بررسی می کند تا فعالیت 
ماهیچه ه��ا و حرکات ب��دن را در حالت های گوناگون ب��ه کمک مغز و نخاع 

هماهنگ کند. 

بررسی همۀ موارد:
الف(	اگر	چه	گوش	خارجی	فاقد	گیرنده	های	ش��نوایی	و	تعادلی	است	ولی	پوست	

آن،	دارای	گیرنده	هایی	مثل	گیرندۀ	درد،	دما،	فشار	و	...	می	باشد.
ب(	با	توجه	به	شکل	قبل،	بخش	دهلیزی	گوش	داخلی	)مجاری	نیم	دایره(	باالتر	

از	بخش	حلزونی	آن	است.	
ج(	اطراف	پردۀ	صماخ	را	یک	محفظۀ	استخوانی	فرا	گرفته	است.

د(	در	قسمت	پایینی	شیپور	استاش،	بافت	استخوانی	دیده	نمی	شود.

وظیفهویژگیساختار

گوش خارجی

دارای	یاخته	های	اللۀ	گوش
غضروفی

جمع	آوری	امواج	
صوتی	و	انتقال	آن	
به	مجرای	گوش

مجرای	گوش
واجد	موهای	ظریف	
و	غدد	عرق	تغییر	

شکلیافته

دریافت	امواج	
صوتی	و	انتقال	آن	
به	گوش	میانی	– 
تنظیم	فشار	هوا	
در	یک	طرف	پردۀ	

صماخ

گوش میانی

استخوان	های	
کوچک	گوش	

میانی

چکشی
دارای	انواع	بافت	

استخوانی	متراکم	و	
اسفنجی

انتقال	ارتعاشات	
به	دریچۀ	بیضی	و	
مایع	درون	حلزون	

گوش
سندانی

رکابی

احاطه	شده	توسط	شیپور	استاش
استخوان	جمجمه

انتقال	هوا	بین	
گوش	میانی	و	
حلق	– تنظیم	
فشار	هوا	در	یک	
طرف	پردۀ	صماخ

گوش داخلی

حلزون	گوش

واجد	سه	بخش	و	
یاخته	های	مژک	دار	
در	بخش	میانی	-	پر	

شده	با	مایع

تولید	پیام	شنوایی	
و	ارسال	آن	به	

بخش	های	مربوطه	
در	مغز

مجاری	نیم	دایره

واجد	یاخته	های	
مژک	دار	در	

قاعده	– پر	شده	با	
مایع	– توانایی	تغییر	
موقعیت	با	تغییر	

موقیعت	سر

تولید	ییام	تعادلی	
و	ارسال	آن	به	

مخچه	

		»٣«				با	توجه	به	شکل	پاسخ	سوال	قبلی،	پردۀ	صماخ	نسبت	به	دریچۀ	٦ ٦٧
بیضی	موقعیت	پایین	تری	در	گوش	دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	مج��اری	نیم	دای��ره	ای	در	بخش	ه��ای	مختلف	خ��ود	دارای	ضخامت	متفاوتی	
هستند.	دقت	داشته	باشید	که	قطورترین	بخش	این	مجاری،	همان	قسمتی	است	

که	دارای	گیرنده	های	مژک	دار	است.
2(	اس��تخوان	های	چکشی	و	س��ندانی	تقریباً	در	یک	موقعیت	نسبت	به	هم	قرار	

دارند.
4(	با	توجه	به	ش��کل	پاسخ	س��وال	قبلی،	طول	دیوارۀ	تحتانی	مجرای	شنوایی	از	

طول	دیوارۀ	فوقانی	آن	بیشتر	است.

		»١«				با	توجه	به	ش��کل	شکل	پاس��خ	سوال	66،	دریچۀ	بیضی	همانند	٦ ٦٨
شاخۀ	دهلیزی	عصب	گوش	باالتر	از	پردۀ	صماخ	قرار	گرفته	است.

بررسی سایر گزینه ها:
2(	استخوان	چکشی	و	استخوان	سندانی	باالتر	از	مجرای	شنوایی	قرار	گرفته	اند.
3(	بخش	حلزونی	همانند	شیپور	استاش	)مجرای	رابط	حلق	و	گوش(	پایین	تر	از	

استخوان	سندانی	قرار	دارد.
4(	کوچک	ترین	اس��تخوان	گوش	میانی،	اس��تخوان	رکابی	است.	استخوان	رکابی	



١0٤

پاسخنامه فصل دوم

www.viano.ir

س��فره ماهی، جنس این اس��کلت از نوع غضروف است. سایر ماهی ها اسکلت 
استخوانی دارند.

G :ترکیب با فصل 5 زیست یازدهم
 دارای دفاع اختصاصی و غیراختصاصی است. 

G  :ترکیب با فصل 7 زیست یازدهم
بیش��تر ماهی ها دارای لق��اح خارجی اند. برخی از ماهی ها نظیر کوس��ه ها و 
اس��بک ماهی، لق��اح داخلی دارند. در ماهی ها به عل��ت دورهی جنینی کوتاه، 

اندوختهی غذایی تخمک اندک است. 

		»٤«				ش��کل	صورت	سوال،	مگس	٦ ١١٥
را	نش��ان	می	دهد.	رش��ته	دندریت	موجود	در	
موهای	حس��ی	این	جانور،	در	بخشی	از	خود	از	
این	موها	خارج	می	ش��وند	و	در	تماس	مستقیم	
با	مولکول	های	ش��یمیایی	قرار	می	گیرند	و	اثر	
آن	ها	را	دریافت	می	کنند.	به	شکل	مقابل	دقت	

کنید	تا	منظورمو	متوجه	بشید!	

	
A  کنته: درون هر موی حسی مگس، چهار رشتۀ عصبی دندریت )واردکنندۀ پیام به جسم

یاخته ای( دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1و3(	جسم	یاخته	ای	و	آکسون	این	گیرنده	ها	در	خارج	از	موهای	حسی	قرار	دارد.

2(	هر	گیرندۀ	شیمیایی	یک	دندریت	و	یک	آکسون	دارد.
A  کنته: مسیر پیام های حسی شیمیایی موهای حسی مگس: ابتدا قسمتی از رشته های

عصبی این گیرنده ها که در از منفذ موهای حسی عبور کرده اند؛ اثر محرک شیمیایی را 
دریافت کرده ← سپس رشته های عصبی دندریت این گیرنده ها، پیام عصبی را به 
جسم یاخته ای این گیرنده ها منتقل می کند ← سپس این پیام از طریق آکسون هایی 
که در تشکیل اعصاب محیطی بدن حشره نقش دارند، به طناب عصبی شکمی جانور 
منتقل می شود )ورود پیام به گره های طناب عصبی شکمی( ← در نهایت از طریق 
طناب عصبی شکمی به مغز جانور )واجد گره های به هم جوش خورده( فرستاده می شود.

	»١«			همۀ	موارد	نادرست	هستند.٦ ١١٦
بررسی همۀ موارد:

الف(	با	توجه	به	متن	کتاب	درسی،	در	تماس	با	هر	پردۀ	
صماخ	تعداد	زیادی	گیرندۀ	مکانیکی	صوت	وجود	دارد.	
پ��س	با	ارتعاش	این	پرده،	بی��ش	از	یک	گیرندۀ	صوتی	

تحریک	می	شود.
ب(	م��ادۀ	ژالتینی	در	تماس	مس��تقیم	ب��ا	گیرنده	های	

امواج	صوتی	نیست.
ج(	گیرنده	ه��ای	صوت��ی	ب��ر	روی	پاهای	جلوی��ی	جیرجیرک	ق��رار	دارند.	دقت	
کنی��د	که	در	فصل	قبل	خواندیم،	طویل	ترین	رش��ته	های	عصبی	در	پاهای	عقبی	
جیرجیرک	ها	و	س��ایر	حش��رات	قرار	دارند؛	نه	در	پاهای	جلویی	آن	ها.	)ترکیب	با	

فصل	1	یازدهم(
د(	با	توجه	به	ش��کل	مقابل،	این	مورد	هم	نادرست	بیان	شده	است.	به	محلی	که	

فلش	زده	شده	دقت	کنین	تا	منظورمو	متوجه	بشین!	

		»٣«			حشرات	چشم	مرکب	دارند.	در	چشم	مرکب،	هر	واحد	مستقل	٦ ١١٧
بینایی	یک	عدسی	و	یک	قرنیه	و	تعدادی	گیرندۀ	نوری	دارد.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	گیرن��دۀ	نوری	برخی	حش��رات	مانند	زنب��ور،	پرتوهای	فرابنف��ش	را	دریافت	

می	کند،	ولی	درک	این	پرتوها	وظیفۀ	مغز	جانوره!
2(	قرنیه	بخش	شفافی	است	که	با	یاخته	های	گیرندۀ	نور	در	ارتباط	نیست	)شکل	
17	الف	صفحۀ	34(.	قرنیه	و	عدسی	هر	دو	در	شکسته	شدن	نور	و	تشکیل	تصویر	

ج(	هر	گیرندۀ	درون	خط	جانبی	با	بیش	از	یک	رشتۀ	عصبی	سیناپس	دارد.	دقت	
کنید	که	نمی	توان	تعداد	رش��ته	های	عصبی	را	دقیقاً	مشخص	کرد	ولی	می	دونیم	

که	تعداد	این	رشته	ها	بیشتر	از	یکیه!
د(	بیش	تری��ن	تع��داد	یاخته	های	موج��ود	در	خط	جانبی،	یاخته	های	پش��تیبان	
هستند؛	نه	گیرنده	ها!	همانطور	که	می	دانید،	داشتن	مژک	ویژگی	گیرنده	هاست،	

نه	یاخته	های	پشتیبان!

A  در ساختار گیرنده های مژک دار  و  پشتیبان  یاخته های  قرارگیری هستۀ  به محل  کنته: 
کانال خط جانبی دقت کنین!

		»٣«					ش��کل	س��وال	مربوط	به	س��اختار	خط	جانبی	در	ماهی	است.	٦ ١١٤
در	گردش	خون	س��اده	مثل	ماهی	و	نوزاد	دوزیستان،	خون	ضمن	یک	بار	گردش	
در	بدن،	یک	بار	از	قلب	دو	حفره	ای	آن	عبور	می	کند.	مزیت	این	سیس��تم،	انتقال	

یک	بارۀ	خون	اکسیژن	دار	به	تمام	مویرگ	های	اندام	هاست.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	در	لق��اح	خارج��ی،	والدین	گامت	های	خ��ود	را	در	آب	می	ریزند	و	لقاح	در	آب	
)خارج	از	بدن	جانور(	صورت	می	گیرد.	حواستان	باشد	که	بسیاری	از	ماهی	ها	)نه	

همۀ	آن	ها(	لقاح	خارجی	دارند.	
2(	س��خت	ترین	بافت	پیوندی،	استخوان	است.	در	انواعی	از	ماهی	ها	مانند	کوسه	
ماهی،	جنس	اس��کلت	درونی	از	نوع	غضروف	اس��ت.	پس	همۀ	ماهی	ها	اس��کلت	

درونی	استخوانی	ندارند	
4(	ماهی	های	غضروفی	مثل	کوسه	ها	و	سفره	ماهی	ها	)نه	همۀ	ماهی	ها(	که	ساکن	
آب	شور	هس��تند،	عالوه	بر	کلیه	ها	دارای	غدد	راست	روده	ای	هستند	که	محلول	

نمک	)سدیم	کلرید(	بسیار	غلیظ	را	به	روده	ترشح	می	کنند.

A  :کنات ترکبیی ماهی ها
G .ترکیب با فصل 2 زیست دهم:  ماهی ها دارای لوله ی گوارش اند

G  :ترکیب با فصل 3 زیست دهم
در	ماهی	ها، آبشش��ها در تبادل گازهای تنفس��ی با محیط نقش��دارند.. الروی 
برخی از ماهیان دارای آبش��ش های خارجی بیرون زده از س��طح بدن است. 

ماهیان بالغ دارای آبشش های داخلی هستند. 

G  :ترکیب با فصل 4 زیست دهم
همۀ ماهی ها دارای گردش خون بستهی ساده می باشد. در گردش خون ساده 
در جان��داری مثل ماهی، خون ضمن یک بار گردش در بدن، یک بار از قلب 
دو حف��ره اِی آن عبور می کند. در ضمن، در ماهی ها س��یاهرگ دارای خون 

روشن مشاهده نمی شود. 

G  :ترکیب با فصل 5 زیست دهم
الف( ماهی ها برای دفع مواد و تنظیم اس��مزی بدن خود دارای کلیه میباشند. 
ب( ماهیان غضروفی (مثل کوسه ها و سفره ماهی ها) عالوه بر کلیه ها، دارای 
غدد راس��ت روده ای هس��تند که محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را 
به روده ترش��ح می کنند. ج( در ماهیان آب ش��یرین، فش��ار اسمزی مایعات 
بدن از آب بیشتر است بنابراین آب می تواند وارد بدن شود. مثانهی ماهیان 
آب ش��یرین محل ذخیرهی آب و یون هاست. به هنگام خشک شدن محیط، 
دفع ادرار کم، و مثانه برای ذخیرهی بیش��تر آب بزرگ تر می ش��ود و سپس 
بازجذب آب از مثانه به خون افزایش پیدا می کند. د( در ماهیان دریایی)آب 
ش��ور( فشار اسمزی مایعات بدن کمتر از آب دریاست.  بنابراین آب، تمایل 

به خروج از بدن دارد.

G :ترکیب با فصل 1 زیست یازدهم
 ماهی ها نوعی جانور مهرهداراند و دارای طناب عصبی پش��تی میباش��ند که 

توسط ستون مهره ها محافظت می شود.

G  :ترکیب با فصل 3 زیست یازدهم
ماهی ها اس��کلت درونی دارن��د. در انواعی از ماهی ها مانند کوس��ه ماهی و 
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نقش	دارند.
A  ،کنته: در چشم مرکب حشرات همانند چشم انسان، با تحریک چندین گیرندۀ نوری

تصویر تشکیل می شود، بنابراین نمیتوان گفت اینکه در چشم مرکب تنها با تحریک دو 
گیرنده تصویر تشکیل می شود. 

4(	حشرات	چشم	مرکب	دارند	و	هر	یک	از	واحدهای	بینایی	به	طور	مستقل	تنها	
می	تواند	از	بخشی	از	میدان	دید	نور	دریافت	کند	)نه	کل	میدان	دید(.

		»٣«				با	توجه	به	ش��کل	پایین،	عدس��ی	و	قرنیه	در	هر	واحد	مستقل	٦ ١١٨
بینایی،	به	هم	متصل	هستند.

A :کنته: دو جملۀ زیر رو با هم مقایسه کنین
1( در هر واحد مستقل بینایی، یک عدسی و یک قرنیه و چند گیرندۀ نوری وجود دارد. 

2( در هر چشم مرکب، تعداد زیادی عدسی و تعداد زیادی قرنیه و تعداد بسیار بیشتری 
گیرندۀ نوری وجود دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:
1(	هر	چشم	تعداد	زیادی	عدسی	و	قرنیه	دارد.

2(	با	توجه	به	ش��کل،	رش��ته	های	عصبی	در	سمت	داخلی	چش��م	قرار	دارند؛	نه	
سمت	خارجی	آن!

4(	با	توجه	به	ش��کل	فاصلۀ	هس��تۀ	یاخته	های	گیرندۀ	نور	از	عدسی	در	هر	واحد	
مستقل	بینایی	یکسان	نیست!

			»٤«			با	توجه	به	ش��کل	پاس��خ	س��وال	قبلی،	بیشتر	حجم	واحدهای	٦ ١١٩
مس��تقل	بینایی	را	گیرنده	های	نوری	تشکیل	می	دهد.	این	یاخته	ها	با	رشته	های	

عصبی	تشکیل	دهندۀ	عصب	بینایی	سیناپس	تشکیل	می	دهند.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	در	س��اختار	واحدهای	مستقل	بینایی،	این	قرنیه	و	عدسی	هستند	که	توانایی	
عبور	نور	از	میان	خود	را	دارند.

2(	عدسی	در	تماس	مستقیم	با	قرنیه	قرار	دارد	ولی	گیرنده	های	نور	نه!
3(	درک	پیام	های	حسی	وظیفۀ	مغز	می	باشد.

			»2«			با	توجه	به	ش��کل	مقابل	که	طیفی	از	رنگ	در	دماهای	مختلف	٦ ١20
را	نش��ان	می	ده��د	و	با	مقایس��ۀ	آن	با	رنگ	م��ار	)بنفش(	و	رنگ	م��وش	)زرد	و	
	و	دمای	بدن	مار	 / C°26 2 نارنج��ی(	متوجه	می	ش��ویم	که	دمای	بدن	م��وش	
	اس��ت	که	هر	دو	از	دمای	کیس��ۀ	بیضۀ	انس��ان	که	3	درجه	 / C18 6 زنگ��ی	
	اس��ت	کمتر	اس��ت.	)رد	 C34 	یعنی	 ( C)°37 پایینتر	از	دمای	بدن	انس��ان	
گزینۀ	1و3و4(	گیرنده	های	نوری	چشم	مار	زنگی	همانند	گیرنده	های	فروسرخ	در	
تشخیص	شکار	نقش	دارند	اما	در	شب	و	تاریکی	نقش	اصلی	برعهدۀ	گیرنده	های	

فروسرخ	است.	)فصل7	– یازدهم(

بررسی سایر گزینه ها:
1(	گیرنده	های	فروس��رخ	در	طول	روز	غیرفعال	نیستند	)رد	گزینۀ1(	بلکه	نقش	
کم	تری	دارند	و	کم	تر	فعالیت	می	کنند	)دقت	داش��ته	باش��ید	که	کتاب	درس��ی	
می	گوید	گیرنده	های	فروس��رخ	محل	ش��کار	را	در	تاریکی	تشخیص	می	دهند	نه	

در	شب(.
3و4(	گیرنده	های	فروس��رخ	مار	زنگی	خارج	از	چش��م	ها	)س��وراخ	هایی	در	جلو	و	
زیر	هر	چش��م(	هستند	پس	چش��م	های	مار	باالتر	و	عقب	تر	از	محل	گیرنده	های	

فروسرخ	هستند.	)رد	گزینۀ	3و4(

تذکر: دقت کنید که برای حل کردن این س���وال، دانستن خط کتاب درسی کافی نبود و ضرورتی  /
به حفظ کردن اعداد دما نداش���تید ولی بدونین که هدف ما از بیان این اعداد جلب توجهتون به 
سمت شکل کتاب درسی بود و این که ساده از کنارش رد نشید! شاید یه زمانی کنکور بهش گیر داد... 

		»٣«				ش��کل	سوال	نش��ان	دهندۀ	یک	واحد	بینایی	در	چشم	مرکب	٦ ١2١
حش��رات	است.	بخش	های	1	تا	4	به	ترتیب	قرنیه،	عدسی،	گیرندۀ	نوری	و	رشتۀ	
عصبی	هستند.	گیرنده	های	نوری	در	چشم	انسان	نقشی	در	تنظیم	میزان	و	شدت	

نور	ورودی	به	چشم	ندارند.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	در	آستیگماتیس��م،	قرنیه	یا	عدسی	انحنای	طبیعی	خود	را	از	دست	می	دهند	
و	سطح	آن	ها	کاماًل	صاف	و	کروی	نیست.

2(	در	پیرچش��می،	انعطاف	پذیری	عدس��ی	چش��م	کاهش	پیدا	می	کند	و	تطابق	
دشوار	می	شود.

4(	رشته	های	عصبی	)آکسون	یاخته	های	عصبی(	به	همراه	گیرنده	های	نوری	در	
شبکیه	)نازک	ترین	و	داخلی	ترین	الیۀ	کرۀ	چشم(	قرار	دارند.

		»٣«			گیرنده	های	مکانیکی	خط	جانبی	ماهی	و	گیرنده	های	شنوایی	٦ ١22
انسان	باعث	ارتعاش	مادۀ	ژالتینی	نمی	شوند؛	بلکه	برعکس	ارتعاش	مادۀ	ژالتینی	
باعث	حرکت	مژک	هایی	این	گیرنده	ها	و	در	نتیجه	تحریک	شدن	آن	ها	می	شود.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	در	ش��کل	15	فصل	دوم	کتاب	درس��ی	می	بینیم	ک��ه	در	یک	طرف	برخی	از	

یاخته	های	مژک	دار	خط	جانبی	دو	یاختۀ	پشتیبان	قرار	دارد.
2(	گیرنده	های	بویایی	انس��ان	همانند	گیرنده	های	مکانیکی	خط	جانبی	ماهی	ها	

مژک	هاییی	با	اندازه	های	مختلف	دارند.
	)ATP(	انرژی	ذخی��رۀ	و	تولید	به	توانن��د	می	نیز	انس��ان	نوری	ه��ای	گیرنده	)4

بپردازند.
A  کنته: هر یاختۀ زنده توانایی تولید و ذخیرۀ انرژی را دارد. این جمله جزو نکته هایی که

در گزینه های کنکور سراسری مطرح شده و به خاطر همین تو خیلی جاها ممکنه دیده 
باشینش!

		»2«			منظور	صورت	س��وال،	مغز	ماهی	اس��ت.	همانطور	که	در	شکل	٦ ١2٣
مقابل	مش��خص	اس��ت؛	هم	مخ	و	هم	لوب	های	بویایی	ان��دازۀ	کوچکتری	از	لوب	

بینایی	جانور	دارند.
بررسی سایر گزینه ها: 

1(	هم	مخچه	و	هم	لوب	بینایی،	در	سطح	عقبی	تری	از	مخ	قرار	دارند.
3(	با	توجه	به	ش��کل،	عصب	بویایی	در	س��طح	جلوت��ری	از	عصب	بینایی	به	مغز	

وارد	می	شود.
4(	عقبی	ترین	بخش	مغز	ماهی،	بصل	النخاع	است	که	ضخامتی	بیشتر	از	قسمت	
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			»١«			منظ��ور	صورت	س��وال،	گیرنده	های	درد	می	باش��د	که	پس	از	٦ ١٤٩
تحریک	ش��دن	مهمترین	نقش	را	در	راه	اندازی	انعکاس	عقب	کش��یدن	دست	بر	

عهده	دارند.	فقط	مورد	الف	دربارۀ
بررسی همۀ موارد:

الف(	گیرنده	های	مصرف	کنندۀ	ویتامین	A،	همان	گیرنده	های	بینایی	هس��تند.	
گیرنده	های	درد	انتهای	آزاد	رش��ته	های	عصبی	دندری��ت	)نزدیک	کنندۀ	پیام	به	
جس��م	یاخته	ای(	ولی	گیرنده	های	بینایی،	خود	یاخته	های	تمایزیافته	هستند؛	نه	

این	که	انتهای	یک	رشتۀ	عصبی	باشند.	)فصل	1	–	یازدهم(
ب(	گیرنده	های	کشش��ی	دیوارۀ	مثانه،	نقش	مهمی	در	راه	اندازی	انعکاس	تخلیه	
مثان��ه	دارند.	گیرنده	های	درد	همانند	گیرنده	های	کشش��ی	توانایی	ارس��ال	پیام	
عصبی	به	نخاع	را	دارند	ولی	نکته	ای	که	باید	به	آن	دقت	کنید	این	است	که	نخاع	

طناب	عصبی	پشتی	است،	نه	شکمی!	)فصل	1	–	یازدهم(
ج(	گیرنده	های	مژک	دار	انواعی	مختلفی	هس��تند:	گیرنده	های	تعادلی	و	شنوایی	
و	چش��ایی	و	بویای��ی.	در	این	بین،	گیرنده	های	چش��ایی	و	بویای��ی	در	نتیجۀ	اثر	
مولکول	های	ش��یمیایی	تحریک	می	ش��وند	و	محرک	های	مکانیکی	اثری	بر	آن	ها	

ندارند.	پس	این	مورد	هم	غلطه!

A  یا و  دمایی  شیمیایی،  محرک های  اثر  نتیجۀ  در  است  ممکن  درد  گیرنده های  کنته: 
مکانیکی تحریک شوند. 

د(	گیرنده	ه��ای	درد	در	الی��ۀ	خارجی	پوس��ت	قرار	دارن��د	و	گیرنده	های	اطراف	
فولیکول	مو	در	الیۀ	درم	پوس��ت	قرار	دارند.	با	توجه	به	شکل	مقابل،	در	الیۀ	درم	
برخالف	اپیدرم،	امکان	مش��اهدۀ	ماهیچه	های	صاف	وجود	دارد.	به	محل	ماهیچۀ	

صاف	متصل	به	ریشۀ	مو	دقت	کنید!	

			»١«				بیش��تر	یاخته	های	موجود	در	مجاری	نیم	دایره	ای،	یاخته	های	٦ ١٥0

پوششی	هستند	که	در	تماس	مستقیم	با	غشای	پایه	قرار	دارند.	در	ساختار	غشای	
پایه	انواعی	از	پروتئین	های	رشته	ای	قابل	مشاهده	هستند.	)فصل	2	–	دهم(

بررسی سایر گزینه ها:
2	و	4(	این	یاخته	ها	فاقد	مژک	هستند	و	همچنین	اجزای	رشته	مانند	ندارند.

3(	این	گیرنده	ها	هستند	که	چنین	توانایی	دارند،	نه	یاخته	های	پوششی

			»١«			فقط	مورد	»ج«	درست	است.	٦ ١٥١
بررسی همۀ موارد:

الف(	با	توجه	به	شکل	مقابل،	عصب	سرخرگی	که	در	محل	عصب	بینایی	به	درون	
کرۀ	چشم	وارد	می	شود،	در	مجاورت	شبکیه	به	شاخه	هایی	منشعب	می	شود.	

ب(	این	رگ	و	انشعاباتش	در	مجاورت	زجاجیه	قرار	می	گیرند.
ج	و	د(	این	رگ	ها	در	بخش	زجاجیه	به	شاخه	های	انتهایی	خود	منشعب	می	شوند	
و	در	خون	رس��انی	به	عنبیه	)بخش	رنگین	جلوی	چش��م(	و	قرنیه	)پردۀ	ش��فاف	

جلوی	چشم(	نقشی	ندارند.

یادداشت های من
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استوانه	های	هم	مرکز	هستند.
ب(	هیچ	بافت	استخوانی	توانایی	تولید	یاخته	های	خونی	قرمز	را	ندارد.	دقت	کنید	

این	مغز	قرمز	است	که	توانایی	تولید	یاخته	های	خونی	قرمز	را	دارد.
ج(	فقط	بافت	اس��تخوانی	اسفنجی	با	مغز	زرد	حاوی	بافت	چربی	در	تماس	است،	

نه	بافت	استخوانی	فشرده!
د(	بافت	اس��تخوانی	فشرده	دارای	تیغه	های	استخوانی	منظم	است	که	این	تیغه	ها	

از	یاخته	های	استخوانی	و	مادۀ	زمینه	ای	اطراف	آن	ها	تشکیل	شده	است!

				»٣«			داخلی	تری��ن	باف��ت	پیون��دی	در	س��اختار	تنۀ	اس��تخوان	ران،	٦ 22
بافت	چربی	موجود	در	مغز	زرد	اس��تخوان	اس��ت.	با	توجه	ش��کل	10	فصل	دوم	
زیست	شناسی	1،	یاخته	های	بافت	چربی	هستۀ	کوچکی	در	زیر	غشای	خود	دارند.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	داخلی	ترین	بافت	اس��تخوانی	در	ساختار	تنۀ	اس��تخوان	ران،	بافت	استخوانی	
اسفنجی	اس��ت.	بافت	اسفنجی	در	دو	سر	اس��تخوان	ران	با	یاخته	های	غضروفی	
صفحۀ	رش��د	در	تماس	است	اما	در	تنۀ	اس��تخوان	با	یاخته	های	غضروفی	تماس	

ندارد.
2(	خارجی	ترین	بافت	اس��تخوانی	در	تنۀ	اس��تخوان	ران،	بافت	استخوانی	فشرده	
است.	وجود	حفره	در	بین	میله	ها	و	صفحه	های	استخوانی	ویژگی	بافت	استخوانی	

اسفنجی	است	و	در	بافت	استخوانی	فشرده	حفره	نداریم.
4(	خارجی	تری��ن	باف��ت	پیوندی	در	س��اختار	تنۀ	اس��تخوان	ران،	بافت	پیوندی	

رشته	ای	است.	انعطاف	پذیری	این	بافت	کم	تر	از	بافت	پیوندی	سست	است.
A  کنته: بافت پیوندی که در اطراف استخوان های دراز قرار گرفته است، دارای دو الیه

می باشد که یاخته هایی با ظاهر سنگ فرشی دارند. یاخته های الیۀ متصل به استخوان، در 
سطح زیرین خود رشته های ریزی دارند. 

				»١«			اس��تخوان	های	4	)ران(	و	3	)مچ	دس��ت(	هر	دو	جزء	اس��کلت	٦ 2٣
جانبی	هستند	و	با	استخوانی	از	اسکلت	محوری	مفصل	ندارند.	

A :کنته: استخوان های بدن انسان از لحاظ اندازه به چهار دسته تقسیم می شوند
A 1( کوتاه ← استخوان های مچ دست

A 2( پهن ← جمجمه / کتف / جناغ / دنده ها / لگن

A 3( نامنظم ← ستون مهره ها

A 4( دراز ← ترقوه / زندهای زیرین و زبرین / درشت نی و نازک نی/ ران / بازو

بررسی سایر گزینه ها:
2(	اس��تخوان	2	)مه��ره(	اس��تخوانی	نامنظ��م	در	اس��کلت	مح��وری	اس��ت	اما	

استخوان	های	مچ	دست	از	نوع	کوتاه	و	در	اسکلت	جانبی	هستند.
3(	مفص��ل	بین	مهره	ها	از	نوع	مفصل	لغزنده	)متحرک(	و	دارای	غضروف	مفصلی	
اس��ت	اما	مفصل	بین	اس��تخوان	های	پهن	جمجمه	از	ن��وع	ثابت	و	فاقد	غضروف	

مفصلی	است.
4(	در	نزدیکی	دو	س��ر	اس��تخوان	های	دراز،	دو	صفح��ۀ	غضروفی	وجود	دارد	که	
صفحات	رش��د	نام	دارند.	هورمون	رش��د	با	اثر	بر	یاخته	های	صفحۀ	رشد،	موجب	
رشد	طولی	استخوان	می	شوند.	استخوان4	)ران(	برخالف	استخوان	1	)جمجمه(،	

دارای	صفحۀ	رشد	غضروفی	است.	

				»2«			افرادی	که	قس��متی	از	معدۀ	آن	ها	برداش��ته	ش��ده	است،	به	کم	٦ 2٤
خونی	وخیم	مبتال	می	شوند.	در	این	افراد،	ممکن	است	مغز	زرد	به	مغز	قرمز	تبدیل	

گ��ردد.	بنابراین	در	این	اف��راد،	میزان	مغز	
قرمز	بیشتر	شده	و	مغز	زرد	کاهش	می	یابد.	
یاخته	ه��ای	بنیادی	مغز	قرمز	اس��تخوان،	
تح��ت	تاثیر	هورم��ون	اریتروپویتین	که	از	
کبد	)اندام	تولیدکنندۀ	صفرا(	و	کلیه	ترشح	
می	شود؛	قرار	می	گیرند	و	گویچه	های	قرمز	

را	تولید	می	کنند.	)دهم	– فصل	2	و	4(

بررسی سایر گزینه ها:
1(	با	توجه	به	شکل	مقابل	که	بافت	استخوانی	فشرده	و	اسفنجی	را	نشان	می	دهد.	
ضخامت	سرخرگ	و	س��یاهرگ	موجود	در	مجاری	عرضی	با	ضخامت	سرخرگ	و	
س��یاهرگ	مجاری	هاورس	متفاوت	است.	عالوه	بر	این	خود	سیاهرگ	و	سرخرگ	

نیز	ضخامت	برابری	ندارند.
2(	با	توجه	به	شکل	یک	سری	مجاری	عرضی	نیز	وجود	دارند	که	در	آن	ها	عروق	

و	اعصاب	دیده	می	شود؛	ولی	این	مجاری،	مجرای	هاورس	نیستند.
A  کنته: مجاری موجود در بافت استخوانی فشرده دارای رگ های خونی و اعصاب هستند

و شامل دو دسته می باشند: 1( مجاری هاورس: در مرکز سامانۀ هاورس 2( مجاری 
عرضی: برقراری ارتباط بین دو مجرای هاورس

4(	هیچ	یاختۀ	استخوانی	قادر	به	تولید	انواعی	از	یاخته	های	خونی	نیست!	

			»١«			هر	استخوانی	که	مغز	قرمز	داشته	باشد،	دارای	یاخته	های	بنیادی	٦ ١٩
تولیدکنندۀ	یاخته	های	خونی	می	باش��د.	بنابراین	چنین	استخوانی،	تونایی	تولید	

یاخته	های	خونی	را	نیز	دارد.
بررسی سایر گزینه ها: 

2(	اس��تخوان	گیجگاه��ی	در	گوش	داخل��ی	قرار	دارد؛	ولی	درپ��ی	ارتعاش	پردۀ	
صماخ،	نمی	لرزد!

3(	برخی	از	اس��تخوان	هایی	که	در	س��ر	قرار	گرفته	اند،	مفاصل	متحرک	دارند.	از	
جملۀ	این	اس��تخوان	ها،	فک	پایین	و	یا	اس��تخوان	های	گوش	میانی	است	که	به	

ترتیب	قابلیت	حرکت	و	لرزش	را	دارند.
4(	استخوان	نیم	لگن	با	ستون	مهره	ها	مفصل	دارد،	ولی	بخشی	از	اسکلت	جانبی	

بدن	است.

			»٤«				بخش	)1(،	بافت	استخوانی	اسفنجی	و	بخش	)2(،	بافت	استخوانی	٦ 20
متراکم	اس��ت.	ژنگان	به	کل	محتوای	مادۀ	وراثتی	گفته	می	ش��ود	و	برابر	است	با	
مجموع	محتوای	مادۀ	وراثتی	هس��ته	ای	)در	هسته(	و	مادۀ	وراثتی	سیتوپالسمی	
)در	میتوکن��دری(.	طبق	قرارداد،	ژنگان	هس��ته	ای	را	معادل	مجموعه	ای	ش��امل	
یک	نس��خه	از	هر	ی��ک	از	انواع	فام	تن	ها	در	نظر	می	گیرند.	ژنگان	هس��ته	ای	مرد	
شامل	24	عدد	فام	)22	فام	تن	غیرجنسی	و	فام	تن	های	جنسی	X	و	Y(	و	ژنگان	
	)X	جنسی	تن	فام	و	غیرجنسی	تن	فام	)22	تن	فام	عدد	23	ش��امل	زن	ای	هس��ته
اس��ت.	زیرا	زن	فاقد	فام	تن	جنسی	Y	است.	بنابراین	با	توجه	به	عبارت	)هر	فرد(	

در	صورت	سوال،	این	گزینه	نادرست	است.	)فصل	3	دوازدهم(
بررسی سایر گزینه ها: 

1(	یاخته	ه��ای	ه��دف	هورم��ون	اریتروپویتی��ن،	یاخته	های	بنی��ادی	مغز	قرمز	
اس��تخوان	هستند.	بافت	اسفنجی	برخالف	بافت	فشرده،	با	مغز	قرمز	استخوان	در	

تماس	است.	)فصل	6	دهم(
2(	پیوند	اش��تراکی	)کوواالنسی(	در	س��اختار	مولکول	هایی	مانند	نوکلئوتیدها	و	
پروتئین	ه��ا	وجود	دارد.	یاخته	های	اس��تخوانی	در	میان	یاختۀ	خود	پروتئین	هایی	
مانند	کالژن	تولید	می	کنند	و	پیوندهای	اش��تراکی	از	نوع	پیوند	پپتیدی	تشکیل	

می	دهند.	)فصل	1	دوازدهم(
3(	یاخته	ه��ای	موث��ر	در	دفاع	اختصاصی،	لنفوس��یت	های	B	و	T	هس��تند.	این	
یاخته	ها	توس��ط	یاخته	ه��ای	بنیادی	لنفوئی��دی	در	مغز	قرمز	اس��تخوان	تولید	
می	ش��وند	و	در	مغز	قرمز	وجود	دارند.	بافت	اس��تخوانی	اس��فنجی	برخالف	بافت	

استخوانی	فشرده	با	مغز	قرمز	استخوان	در	تماس	است.

			»١«			با	توجه	به	شکل	مقابل،	فقط	بافت	استخوانی	فشرده	با	غضروف	٦ 2١
مفصلی	در	تماس	است.	فقط	مورد	)الف(	

درست	است.	
بررسی همۀ گزینه ها:

ال��ف(	فقط	بافت	اس��تخوانی	فش��رده	از	
واحدهایی	به	نام	سامانۀ	هاورس	تشکیل	
ش��ده	اس��ت	و	این	س��امانه	ها	به	صورت	
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محلول	
در	آب

B

ویتامین	B12	به	کمک	فاکتور	داخلی	معده	
جذب	می	شود

ویتامین	B12	)در	غذاهای	جانوری(	و	فولیک	
اسید	)سبزیجات	با	برگ	سبز	تیره،	گوشت	
قرمز،	حبوبات	و	جگر(	برای	تقسیم	طبیعی	
یاخته	ها	و	تولید	گویچه	های	قرمز	ضروری	

برخی	ویتامین	ها	هستند.
نقش	کوآنزیم	

دارند.
برخی	ویتامین	ها	
در	کبد	ذخیره	

می	شوند.

C!نداریم	هیچی

محلول	
در	

چربی	

A	های	گیرنده	در	نور	به	حساس	مادۀ	ساخت	برای
نوری	الزم	است!

D	شود	می	فعال	پاراتیروئیدی	هورمون	تاثیر	تحت
←	افزایش	جذب	کلسیم	در	روده	باریک	

K	نقش	لخته	تشکیل	و	خون	انعقاد	روند	در
مهمی	دارد	)به	همراه	کلسیم(

E!نداریم	هیچی

بررسی سایر گزینه ها:
1(	رژیم	غذایی	پرچربی	از	طریق	افزایش	احتمال	سنگ	کیسۀ	صفرا	و	کاهش	ترشح	
صفرا	به	دوازدهه	و	کاهش	جذب	ویتامین	D	باعث	افزایش	احتمال	پوکی	استخوان	
می	شود.	در	بیماری	سلیاک	نیز	جذب	مواد	از	جمله	کلسیم	در	روده	کاهش	می	یابد	

و	از	این	طریق	می	تواند	موجب	افزایش	احتمال	پوکی	استخوان	شود.	
3(	کلس��ی	تونین	مانع	از	برداشت	کلسیم	از	اس��تخوان	می	شود.	بنابراین	افزایش	
ترشح	کلس��ی	تونین	از	عوامل	افزایش	احتمال	پوکی	استخوان	نیست	اما	مصرف	

دخانیات	هست!

G  :ترکیب بافصل4زیست یازدهم
هورمون های موثر بر هومئوستاز کلسیم خون:

1( کلس��ی تونین ← توس��ط غدۀ تیروئید تولید ش��ده و با اثر بر یاخته های 
استخوانی موجب جلوگیری از برداشت کلسیم می شود ← افزایش استحکام

2( هورم��ون پاراتیروئیدی ← از غدد پاراتیروئیدی )پرتعدادترین غدد بدن( 
ترش��ح شده ← موجب »افزایش برداش��ت کلسیم از استخوان + فعال سازی 
ویتامین D )افزایش جذب کلسیم در روده باریک( + افزایش بازجذب کلسیم 

از ادرار« می شود.

4(	با	توجه	به	فعالیت	3	فصل	هفتم	کتاب	درسی،	شروع	یائسگی	همراه	با	عالئمی	
اس��ت	که	یکی	از	این	عالئم	افزایش	احتمال	پوکی	اس��تخوان	به	دلیل	اختالالت	
هورمونی	است.	افزایش	)نه	کاهش(	ترشح	هورمون	پارتیروئیدی	موجب	جداسازی	

کلسیم	از	مادۀ	زمینه	ای	استخوان	و	افزایش	احتمال	پوکی	استخوان	می	شود.

افزایش	تراکم	
استخوان

افزایش	وزن	و	افزایش	فعالیت	یاخته	های	استخوانی	– ترشح	
هورمون	کلسی	تونین	– ورزش	– افزایش	اثر	جاذبه		

کاهش	تراکم	
استخوان

	D	ویتامین	– کمبود	استخوانی	های	یاخته	فعالیت	کاهش
و	کلسیم	–	ترشح	هورمون	پاراتیروئیدی	–	پیری	و	کاهش	
فعالیت	بدنی	–	مصرف	دخانیات	و	الکل	–	کاهش	اثر	جاذبه	
–	مصرف	نوشابه	های	گازدار	– بروز	بیماری	سلیاک	– سوء	

تغذیه	-	یائسگی

			»٤«			با	افزایش	سن	به	تدریج	تراکم	تودۀ	استخوانی	کاهش	می	یابد.	با	٦ 2٨
کاهش	تراکم	استخوان،	اندازۀ	حفرات	موجود	در	بین	تیغه	های	استخوانی	افزایش	

می	یابد	اما	تعداد	حفرات	کاهش	می	یابد	)شکل	5	فصل	سوم	کتاب	درسی(.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	کاهش	تراکم	اس��تخوان	با	کاهش	مادۀ	زمینه	ای	اس��تخوان	همراه	اس��ت	و	با	
کاهش	مقدار	مادۀ	زمینه	ای	استخوان،	میزان	نمک	های	کلسیم	نیزکاهش	می	یابد.
2(	مادۀ	زمینه	ای	و	کالژن	توسط	یاخته	های	استخوانی	تولید	می	شود.	با	افزایش	
س��ن،	یاخته	های	استخوانی	کم	کار	می	شوند	و	بنابراین	میزان	تولید	کالژن	توسط	

این	یاخته	ها	کاهش	می	یابد.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	مغ��ز	قرمز	توانای��ی	تولید	انواعی	از	بافت	های	بدن	را	دارد.	در	س��ال	دوازدهم	
بیش��تر	با	این	موضوع	آش��نا	می	شویم.	ولی	قبلش	به	ش��کل	مقابل	که	از	فصل	7	
کتاب	دوازدهم	آوردیم	واس��تون،	نگاه	کنین	تا	یه	پیش	زمینه	ای	داش��ته	باشین!	

)دوازدهم	– فصل	7(
3(	مغز	زرد	بیش��تر	از	بافت	چربی	تشکیل	شده	
اس��ت	که	هر	ی��ک	از	یاخته	های	آن	هس��ته	ای	
دارند	که	به	گوش	های	رانده	شده	است.	به	شکل	

مقابل	با	دقت	بنگرید!	)دهم	– فصل	2(
4(	در	فض��ای	بین	تیغه	های	اس��تخوانی	اطراف	
س��امانۀ	هاورس	هیچ	نوع	بافت	مغز	اس��تخوانی	

دیده	نمی	شود!

			»١«			بزرگ	ترین	استخوان	اسکلت	انسان،	استخوان	ران	است.	استخوان	٦ 2٥
یک	اندام	اس��ت	و	اندام	سومین	سطح	از	س��طوح	متفاوت	حیات	است	نه	بخشی	
از	آن.	می	توان	گفت	اس��تخوان	ران	بخشی	از	چهارمین	سطح	از	سطوح	متفاوت	

حیات	)دستگاه(	یعنی	دستگاه	حرکتی	است.
A کنته: بزرگترین استخوان بدن ← ران     کوچکترین استخوان بدن ← رکابی

بررسی سایر گزینه ها:
2(	اندام	س��ازندۀ	آنزیم	رنین،	کلیه	است	و	هورمون	مترشحه	از	آن،	اریتروپویتین	
اس��ت.	اس��تخوان	ران	دارای	مغ��ز	قرمز	اس��ت	و	یاخته	های	بنی��ادی	مغز	قرمز	

استخوان،	یاختۀ	هدف	هورمون	اریتروپویتین	هستند.

G :ترکیب با فصل 4 زیست دهم
در ب��دن م��ا تنظیم می��زان گویچه ه��ای قرمز، به ترش��ح هورمون��ی به نام 
اریتروپویتین بستگی دارد. این هورمون توسط گروه ویژه ای از یاخته های کلیه 
و کبد به درون خون ترشح می شود و روی مغز استخوان اثر می کند تا سرعت 
تولید گویچه های قرمز را زیاد کند. این هورمون در اثر کاهش مقدار اکسیژن 
خون، کم خونی، بیماری های تنفسی و قلبی، ورزش های طوالنی و قرار گرفتن 

در ارتفاعات از کبد و کلیه ترشح می شود.
3(	با	توجه	به	متن	فصل	چهارم	کتاب	درسی،	این	عبارت	درست	است.

4(	استخوان	ترقوه	با	استخوان	جناغ	مفصل	دارد	که	استخوانی	از	اسکلت	جانبی	
است.	اما	استخوان	ران	با	هیچ	استخوانی	از	اسکلت	جانبی	مفصل	ندارد.

			»2«			اس��تخوان	های	پهن	جمجمه	عالوه	بر	حفاظت	از	مغز،	از	اعصاب	٦ 2٦
مغزی	خارج	از	آن	که	جزء	دستگاه	عصبی	محیطی	هستند	نیز	محافظت	میکنند.	
از	ط��رف	دیگر	می	دانیم	که	نخاع	تا	دومین	مهرۀ	کمری	امتداد	دارد	و	با	توجه	به	
ش��کل11	فصل	اول	کتاب	درسی،	در	امتداد	آن	اعصاب	نخاعی	قرار	گرفته	اند.	در	
نتیجه	از	مهرۀ	سوم	کمری	تا	انتهای	ستون	مهره	ها	در	حفاظت	از	دستگاه	عصبی	

محیطی	نقش	دارند.	)فصل	1	یازدهم(
بررسی سایر گزینه ها:

1(	اس��تخوان	های	جمجمه	و	س��تون	مهره	ه��ا	در	تماس	با	پ��ردۀ	خارجی	مننژ	
هستند	نه	مادۀ	خاکستری	مغز	و	نخاع!	)فصل	1	یازدهم(

3(	اس��تخوان	های	گوش	میانی	در	ایجاد	و	حفظ	تعادل	نقش��ی	ندارند،	برخالف	
استخوان	ران	که	بزرگترین	استخوان	بدن	است	و	در	حفظ	تعادل	بدن	نقش	دارد.
4(	استخوان	های	نیم	لگن	و	ترقوه	هر	دو	جزئی	از	اسکلت	جانبی	بدن	هستند.	

			»2«			صف��را	در	گ��وارش	و	جذب	چربی	ه��ا	و	ویتامین	های	محلول	در	٦ 2٧
چربی	نقش	دارد.	انس��داد	مجرای	صفرا	موجب	عدم	ورود	صفرا	به	دوازدهه	و	در	
نتیجه	اختالل	در	جذب	ویتامین	D	می	شود.	ویتامین	D	برای	جذب	کلسیم	در	
روده	الزم	است	و	کمبود	آن	موجب	افزایش	احتمال	پوکی	استخوان	می	شود.	اما	
استخوان	ها	در	اثر	افزایش	وزن	و	چاقی	)نمایۀ	تودۀ	بدنی	باال(،	ضخیم،	متراکم	تر	

و	محکم	تر	می	شوند.



١٤0

پاسخنامه فصل سوم

www.viano.ir

بررسی گزینه ها:
1(	تارهای	ماهیچه	ای	با	تعداد	راکیزه	)میتوکندری(	کم	تر،	تارهای	تند	هس��تند	

که	در	روند	انعکاس	های	بدن	نقش	دارند.
2(	تارهای	تند	مقدار	میوگلوبین	کم	تری	دارند،	که	نس��بت	به	تارهای	کند	زودتر	

انرژی	خود	را	از	دست	داده	و	خسته	می	شوند.
4(	تارهای	ماهیچه	ای	کند	برای	انجام	ورزش	های	اس��تقامتی	تخصص	یافته	اند	که	
این	تارها	بیش	تر	تنفس	هوازی	انجام	می	دهند؛	بنابراین	نس��بت	به	تارهای	تند،	

توانایی	کمتری	در	تولید	اسید	الکتیک	دارند.

   »2«		تارهای	کند	برای	انجام	ورزش	های	اس��تقامتی	مانند	دوی	ماراتن	٦ ٩0
تخصص	یافته	اند.	موارد	»الف«،	»ب«	و	»ج«	برای	تکمیل	عبارت	مناسب	هستند.

بررسی همۀ موارد :
الف(	تارهای	کند	در	مقایس��ه	با	تارهای	تند،	س��رعت	انقب��اض	کمتری	دارند	و	
به	همین	دلیل،	کلس��یم	موجود	در	فضای	میان	یاخت��ۀ	آن	ها	دیرتر	جمع	آوری	
می	ش��ود.	بنابراین،	در	این	یاخته	های	ماهیچه	ای،	ش��بکۀ	آندوپالسمی	پمپ	های	
کلسیمی	کمتری	دارد	که	در	نتیجۀ	آن	سرعت	جمع	آوری	کلسیم	از	فضای	میان	

یاختۀ	آن	ها	را	کاهش	می	دهد.
ب(	در	تارهای	کند،	در	مقایس��ه	با	تارهای	تند،	میتوکندری	های	بیش��تری	دیده	

می	شود.	میتوکندری	ها	اندامک	هایی	دو	غشایی	هستند.
ج(	تارهای	کند	به	میزان	بیش��تری	منقبض	می	ش��وند	و	به	همین	دلیل،	در	این	
یاخته	های	ماهیچه	ای،	مصرف	اس��یدهای	چرب	بیش��تر	از	یاخته	های	ماهیچه	ای	

تند	است.
د(	تارهای	کند	بیشتر	گلوکز	خود	را	به	صورت	هوازی	مصرف	می	کنند	و	به	همین	
دلیل،	باید	اکس��یژن	مورد	نیاز	این	یاخته	ها	تامین	شود.	بدین	ترتیب،	در	اطراف	

این	یاخته	ها	شبکه	های	مویرگی	وسیع	تری	وجود	دارد.

   »2«			منظ��ور	ص��ورت	س��وال	میوگلوبین	اس��ت.	عوامل	رونویس��ی	و	٦ ٩١
میوگلوبین	هر	دو	ترکیباتی	پروتئینی	هس��تند	و	به	همین	دلیل	در	ساختار	خود	

دارای	پیوندهای	هیدروژنی	و	آبگریز	هستند.
A  کنته: پیوندهای هیدروژنی در تشکیل ساختار دوم مولکول های پروتئینی و تثبیت ساختار

سوم این مولکول ها نقش دارند.
بررسی سایر گزینه ها :

1(	هموگلوبین	و	میوگلوبین،	دارای	آهن	در	ساختار	خود	هستند	و	آن	را	ذخیره	
می	کنند.	از	طرفی	می	دانیم	که	آهن	می	تواند	نقش	کوآنزیم	را	ایفا	کند	و	به	عمل	

برخی	آنزیم	ها	کمک	کند.	

G  ترکیب با فصل 1 زیست دوازدهم: موادی که به عملکرد آنزیم ها کمک
می کنند، کوآنزیم نامیده می شوند. کوآنزیم ها ممکن است معدنی باشند )مثل 

آهن یا مس( و یا آلی باشند. )مثل ویتامین هایی نظیر B12 و فولیک اسید( 
3(	هیس��تون	و	میوگلوبی��ن	ه��ر	دو	ترکیباتی	پروتئینی	می	باش��ند	که	توس��ط	
ریبوزوم	ه��ای	موج��ود	در	میان	یاخت��ه	تولید	می	ش��وند.	البته	دق��ت	کنید	که	

هیستون	ها	پس	از	تولید	در	میان	یاخته	به	درون	هسته	می	روند.	

G  که  از است  ترجمه  فرایندی   زیست  دوازدهم:     2 ترکیب  با  فصل 
روی رنای پیک انجام شده و توسط ریبوزوم ها )در فضای میان یاخته( انجام  
می گیرد.  دقت کنید که پروتئین هایی که درون   هسته  فعالیت دارند،  نیز در

پیرووات	در	گلیکولیز	تولید	می	شود	و	در	مسیر	تخمیر	الکتیکی	مصرف	می	شود	
)تبدیل	به	الکتات	می	شود(.	)دوازدهم	– فصل5(

د(	تنه��ا	در	فعالیت	های	ش��دید	ماهیچ��ه	ای،	تخمیر	الکتیکی	انجام	می	ش��ود	و	
الکتات	)الکتیک	اس��ید(	تولید	می	ش��ود	که	موجب	تحری��ک	گیرنده	های	درد	و	

گرفتگی	و	درد	ماهیچه	ای	می	شود.	)یازدهم	– فصل2(

گلوکز
هوازی

بیشتر	در	تارهای	کند	←	تولید	انرژی	خالص	
بیشتر	←	همراه	با	مصرف	اکسیژن	و	تولید	کربن	

دی	اکسید

بیشتر	در	تارهای	تند	←	تولید	انرژی	خالص	کمتر	بی	هوازی	
←	همراه	با	تولید	الکتیک	اسید

	تولید	ATP	در	سطح	پیش	ماده	←	همراه	با	تولید	کرآتینین	کراتین	فسفات	
)مادۀ	نیتروژن	دار	دفعی(

تولید	انرژی	برای	انقباض	های	طوالنی	مدت	←	تولید	ترکیبات	اسیدهای	چرب
اسیدی	←	در	تارهای	کند	زیاد	مصرف	می	شوند

  »2«			تاره��ای	ماهیچ��ه	ای	کند	برخالف	تند،	ب��رای	انجام	فعالیت	های	٦ ٨٧
استقامتی	تخصص	یافته	اند.	بنابراین،	این	ویژگی	فقط	در	مورد	برخی	یاخته	های	

ماهیچه	ای	درست	است.
بررسی سایر گزینه ها :

1(	هم��ۀ	یاخته	های	ماهیچه	ای	اس��کلتی	دارای	میوگلوبین	هس��تند	و	به	همین	
دلیل،	توانایی	ذخیره	آهن	دارند،	نه	برخی	از	آن	ها!

A .کنته : عالوه بر یاخته های ماهیچه ای، یاخته های کبدی نیز توانایی ذخیرۀ آهن را دارند
3(	خاصیت	انقباض	ذاتی	مخصوص	برخی	یاخته	های	ماهیچه	ای	قلبه!

4(	این	مورد	در	ارتباط	با	همۀ	یاخته	های	ماهیچه	ای	اس��کلتی	درست	بیان	شده	
است.

  »٤«			تاره��ای	ماهیچه	ای	نوع	1	و	2	به	ترتیب	تارهای	ماهیچه	ای	کند	٦ ٨٨
و	تند	هس��تند.	تارهای	کند	نس��بت	به	تارهای	تند،	انرژی	خود	را	دیرتر	از	دست	
می	دهند.	)دیرتر	خسته	می	شوند(	این	تارها	در	انجام	ورزش	های	استقامتی	مانند	

شنا	نقش	مهمی	دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	در	بس��یاری	از	ماهیچه	های	اسکلتی	بدن	انسان	هر	دو	نوع	تار	ماهیچه	ای	تند	
و	کند	وجود	دارد.	تارهای	کند	در	انجام	دوی	صد	متر	نس��بت	به	تارهای	تند	به	

میزان	کمتری	نقش	دارند.
2(	هم��ۀ	تارهای	ماهیچه	ای	قادر	به	تجزیۀ	ه��وازی	گلوکز	)بیش	تر	تارهای	کند(	
هستند.	تارهای	کند	نسبت	به	تارهای	تند	در	دوی	ماراتن	نقش	مهمتری	دارند.
3(	تارهای	کند	نس��بت	به	تارهای	تند،	میوگلوبین	)رنگیزۀ	قرمز(	بیش	تری	دارند	

و	در	وزنه	برداران	نقش	مهمتری	دارند.

		»٣«			تارهای	ماهیچه	ای	که	در	ورزشکاران	تعداد	بیش	تری	دارند	همان	٦ ٨٩
تارهای	ماهیچه	ای	کند	هس��تند	که	این	تارها	انقباض	های	طوالنی	تری	دارند.	در	

انقباض	های	طوالنی	مصرف	اسید	چرب	افزایش	می	یابد.
A  و رونویسی  میزان  کند،  به  تند  تارهای  تبدیل  با  همزمان  ورزشکار  افراد  در  کنته: 

پروتئین سازی در این یاخته ها بیشتر شده )میوگلوبین بیشتر( و همچنین، میتوکندری ها 
نیز به شدت تقسیم می شوند. 

زمان	خسته	رنگنوع	تار
توان	ذخیرۀ	مقدار	میوگلوبینمصرف	گلوکزتعداد	میتوکندریشدن

اکسیژن
میزان	

خون	رسانی
مصرف	اسید	

چرب
تولید	اسید	
تخصصالکتیک	

انقباضات	سریع	)دوی	بیشتر	کمترکمترکمترکمتربیشتر	بی	هوازیکمترزودترسفیدتند
صدمتر	–بلندکردن	وزنه(

ورزش	های	استقامتی	کمتربیشتربیشتربیشتربیشتربیشتر	هوازیبیشتردیرترقرمزکند
)دوی	ماراتن	– شنا(
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   »2«			تارهای	ماهیچه	ای	اس��کلتی	دو	دسته	تند	و	کند	هستند.	همگی	٦ ٩٦
این	تارها	در	نتیجۀ	به	هم	پیوستن	چندین	یاخته	در	دوران	جنینی	به	یک	دیگر	

ایجاد	می	شوند	و	به	همین	دلیل	است	که	این	یاخته	ها	چند	هسته	دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

1(	تارهای	کند	بیشتر	انرژی	خود	را	از	طریق	هوازی	و	تارهای	تند	بیشتر	انرژی	
خود	را	از	طریق	بی	هوازی	به	دست	می	آورند.

3(	بیش	تری��ن	میزان	ان��رژی	الزم	برای	انقباض	ماهیچه	ها	توس��ط	گلوکز	تامین	
می	شود.

4(	میوگلوبین	زیاد	و	از	دس��ت	دادن	کند	انرژی	ویژگی	تارهای	کند	اس��ت	و	در	
ارتباط	با	تارهای	تند	صدق	نمی	کند.

   »١«			عین	خط	کتاب	درس��یه!	تجمع	مایع	درون	اسکلت	آب	ایستایی	٦ ٩٧
بدن	جانوران	موجب	شکل	دهی	به	آن	می	شود.

بررسی سایر گزینه ها:
2(	جانور	برای	حرکت	به	یک	سمت،	باید	نیرویی	در	خالف	جهت	به	آن	وارد	کند؛	

قانون	دوم	نیوتونه	که	یادته	...	همون	عمل	و	عکس	العمل!	
3(	اس��کلت	در	بدن	جان��وران	مختلف	با	هم	تفاوت	دارد	ولی	اس��اس	حرکت	در	

جانوران	مختلف	یکسان	است.
4(	جمله	گفته	شده	در	این	گزینه،	در	ارتباط	با	اسکلت	خارجی	حشرات	درست	

است،	نه	اسکلت	داخلی!

   »2«			موارد	»ج«	و	»د«	عبارت	را	به	درستی	تکمیل	می	کنند.٦ ٩٨
بررسی همۀ موارد:

ال��ف(	در	بدن	برخ��ی	از	ماهی	ها	)که	نوعی	مهره	دار	هس��تند!(	اس��کلت	درونی	
غضروفی	وجود	دارد	که	فاقد	استخوان	است.

ب(	در	بدن	برخی	بی	مهرگان	نظیر	عروس	دریایی،	اس��کلت	آب	ایس��تایی	دیده	
می	شود.

ج(	در	بدن	حش��رات	اسکلت	خارجی	وجود	دارد	که	عالوه	بر	نقش	در	حرکت	به	
حفاظت	از	بدن	جانور	نیز	کمک	می	کند.

د(	درس��ته!	هم	در	ماهی	های	غضروفی	و	هم	در	ماهی	های	استخوانی	یاخته	های	
غضروفی	قابل	مشاهده	هستند.

A  کنته: هم در اسکلت درونی استخوانی و هم در اسکلت درون غضروفی یاخته های
غضروفی قابل مشاهده هستند.

      »٣«			اسکلت	بیرونی	حشرات	)مانند	پروانۀ	مونارک(	همانند	اسکلت	٦ ٩٩
درون��ی	مهره	داران	)مثل	مار	زنگی(،	ع��الوه	بر	کمک	به	حرکت،	وظیفۀ	حفاظتی	

نیز	دارد.

G  درون عصبی  طناب  مهره داران،  در  فصل 1 زیست یازدهم:  با  ترکیب 
سوراخ مهره ها و مغز درون جمجمه ای غضروفی یا استخوانی جای گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	کوس��ه	همانند	س��فره	ماهی،	نوعی	ماهی	غضروفی	اس��ت	و	در	اسکلت	خود،	

استخوان	)سخت	ترین	نوع	بافت	پیوندی(	ندارد.
2(	هیدر	همانند	عروس	دریایی	از	گروه	مرجانیان	اس��ت	و	اس��کلت	آب	ایستایی	

دارد.	اما	پالناریا	نوعی	کرم	پهن	است	و	فاقد	اسکلت	آب	ایستایی	می	باشد.
4(	جیرجی��رک	)حش��ره(	همانند	میگو	)سخت	پوس��ت(،	اس��کلت	بیرونی	دارد.	

اسکلت	بیرونی	مانع	از	بیش	تر	شدن	اندازۀ	بدن	از	یک	حد	خاص	می	شود.

اسکلت	آب	ایستایی

تجمع	مایع	در	آن	
←	شکل	دهی	

به	بدن
فشار	آب	به	بیرون	
←	حرکت	در	
خالف	جهت

در	هیدر	و	عروس	دریایی	دیده	
می	شود!

فض��ای   می��ان  یاخت��ه   تولید  ش��ده  اند  ول��ی با  عب��ور  از  منافذ  غش��ای   
هس��ته   ب��ه   درون   آن   وارد   می  ش��وند.   پروتئین  های  عوامل رونویس��ی،  
هیس��تون    ها،  آنزیم های   رنابس��پاراز  و دنابس��پاراز  و  هلیکاز  درون هسته 

فعالیت دارند.
4(	میوگلوبین	پروتئینی	تک	زنجیره	ای	است	و	به	همین	دلیل،	فاقد	سطح	چهارم	

ساختاری	پروتئین	هاست.
A .کنته: میوگلوبین نخستین مولکول پروتئینی است که ساختار آن کشف گردید

پروتئین	تک	زنجیره	ای	)ساختار	میوگلوبین
اول	تا	سوم	پروتئین(

در	یاخته	های	
ماهیچۀ	
اسکلتی

ذخیرۀ	اکسیژن

پروتئین	چهار	زنجیره	ای	)ساختار	هموگلوبین
اول	تا	چهارم	پروتئین(

در	
گویچه	های	

قرمز

حمل	اکسیژن	و	
کربن	دی	اکسید	
	pH	تنظیم	و

خون

   »١«			فقط	مورد	»ج«	درست	تکمیل	می	کند.٦ ٩2
بررسی همۀ موارد:

الف(	طول	رش��ته	های	پروتئینی	اکتین	و	میوزین	در	ط��ول	انقباض	ماهیچه	دو	
سربازو	ثابت	می	ماند.

ب(	در	حین	تنفس	بی	هوازی	FADH2	مصرف	نمی	شود.
A  فقط FADH2 وجود دارد؛ اما NADH کنته: در حین تنفس بی هوازی، امکان تولید

در طی واکنش های تنفس هوازی تولید می شود.
ج(	هم	در	تنفس	هوازی	و	هم	در	تنفس	بی	هوازی،	مرحلۀ	بی	هوازی	تنفس	که	

همان	گلیکولیز	است،	انجام	می	گیرد.
د(	در	حین	انقباض	های	طوالنی	مدت،	اسیدهای	چرب	مصرف	می	شوند.

  »١«				فقط	مورد	»د«	درست	تکمیل	می	کند.٦ ٩٣
بررسی همۀ موارد:

الف(	غلطه!	بارها	اینو	گفتیم	که	در	برخی	موارد	ممکن	اس��ت	انقابض	ماهیچه	ها	
به	صورت	غیرارادی	انجام	می	شود.

ب(	تولید	FADH2	درون	میتوکندری	انجام	می	شود،	نه	درون	تارچه	ها!
ج(	در	حین	مصرف	هوازی	گلوکز،	چنین	چیزی	اتفاق	نمی	افتد.

G  NADH الکترون های  دریافت  دوازدهم:  زیست   5 فصل  با  ترکیب 
توسط پیرووات تعریف دیگری از همان تخمیر الکتیکی است.

د(	درسته!	در	هر	نوع	انقباضی	یون	کلسیم	به	فضای	میان	یاخته	وارد	می	شود.

   »١«				در	حی��ن	انقباض	ماهیچه،	به	علت	در	هم	فرورفتن	رش��ته	های	٦ ٩٤
پروتئینی	از	طول	نوار	روشن	سارکومر	کاسته	می	شود.

بررسی سایر گزینه ها:
2(	در	حین	انقباض	فاصلۀ	خطوط	Z	از	رشته	های	ضخیم	کمتر	می	شود.

3(	در	حین	انقباض	طول	رشته	های	موجود	در	سارکومرها	کوتاه	نمی	شود.
4(	همزمان	با	س��وختن	ه��وازی	گلوکز،	با	مصرف	یک	گلوک��ز	بیش	ترین	میزان	

انرژی	تولید	می	شود؛	ولی	در	حین	تنفس	بی	هوازی	گلوکز	این	طور	نیست!

   »٣«			این	ماهیچه		به	وسیلۀ	زردپی	)نوعی	بافت	پیوندی(	به	استخوان	٦ ٩٥
کتف	متصل	است	که	نوعی	استخوان	پهن	می	باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
1(	تارچه	ها	درون	تارها	قرار	دارند	و	در	تماس	با	بافت	پیوندی	نیستند.

2(	طول	نوار	تیرۀ	سارکومر	ثابته!
4(	در	برخ��ی	م��وارد	انقباض	ماهیچه	های	اس��کلتی	به	صورت	غی��رارادی	انجام	

می	شود.
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در بدن انسان، غدۀ درون ریزی که ............... ممکن نیست ................. ٦ ١١٩
1(	در	پشت	غدۀ	تیروئید	قرار	دارد	-	مقدار	ترشح	هورمون	کلسی	تونین	را	افزایش	دهد.

2(	در	پشت	استخوان	جناغ	واقع	شده	است	-	در	خنثی	سازی	میکروب	ها	نقش	داشته	باشد.
3(	با	ساقه	ای	به	هیپوتاالموس	متصل	است	-	بتواند	ترشح	کورتیزول	را	از	غدۀ	فوق	کلیه	مهار	کند.

4(	در	مجاورت	حنجره	قرار	دارد	-	هورمونی	را	ترشح	کند	که	توانایی	عبور	از	دیوارۀ	مویرگ	های	پیوسته	را	داشته	باشد.

کدام گزینه عبارت داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟٦ ١20
»هر غدۀ درون ریزی که هورمون ترشح  شده از آن می تواند موجب ........... شود، قطعاًً ....................«

1(	تمایز	یاخته	های	ایمنی	شرکت	کننده	در	دفاع	اختصاصی	-	نسبت	به	شش	ها	تعداد	لوب	کم	تری	دارد.
2(	افزایش	مصرف	ATP	در	یاخته	های	پوششی	نفرون	-	دمای	بدن	را	در	بیماری	های	میکروبی	تنظیم	می	کند.

3(	تحریک	انقباض	ماهیچه	های	صاف	دیوارۀ	رحم	-	نسبت	به	تغییر	غلظت	مواد	حل	شونده	در	خوناب	واکنش	نشان	می	دهد.	
4(	جانشینی	یاخته	های	غضروفی	قدیمی	تر	در	سمت	دیگر	صفحۀ	رشد	استخوان	-	از	طریق	نورون	ها	با	زیرنهنج	در	ارتباط	است.

شکر,میان,تست:,سؤال,بعدی,یه,جورایی,شبیه,کیس,های,پزشکیه!,یه,نگاهی,داشته,باشیم,بهش,بد,نیس!,,,

فرد میان سالی به پزشک مراجعه کرده است، پزشک به کمک دستگاهی عقربهای متوجه شده است، میزان نیرویی که از سوی خون بر ٦ ١2١
دیوارۀ رگ ها وارد می شود، در این فرد باالست، به نظر شما چند مورد از راهکارهای زیر برای جلوگیری از این اختالل می تواند به فرد کمک کند؟

ب( تزریق هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین الف( تصحیح زندگی کم تحرک    
د(تحریک بخش پادهم حس دستگاه عصبی خودمختار ج( قطع مصرف نیکوتین و هروئین   

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

به دنبال ترشح هورمون از غدد موجود در .................. همانند ........... دور از انتظار است.٦ ١22
1(	شکم،	کاهش	میزان	فعالیت	درشت	خوارها	– تنظیم	فعالیت	های	دستگاه	تولیدمثلی

2(	سر،	تغییر	فعالیت	نزدیک	ترین	غدۀ	درون	ریز	اصلی	به	طحال	– تنظیم	فعالیت	دستگاه	ایمنی
3(	گردن،	تغییر	میزان	فشار	خون	– تغییر	میزان	تحریک	پذیری	گیرنده	های	شیمیایی	هیپوتاالموس

4(	قفسۀ	سینه،	تغییر	غلظت	میزان	یون	کلسیم	ادرار	– تنظیم	میزان	سوخت	و	ساز	یاخته	های	عصبی	مغز

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟٦ ١2٣
» افزایش شدید ترشح هورمون ................ موجب افزایش ................ می شود.«

الف( T3 – میزان فعالیت دیافراگم برخالف فاصلۀ بین شنیده شدن صداهای قلب
ب( محرک فوق کلیه – میزان احتمال بروز بیماری »ام. اس« همانند غلظت یون کلسیم ادرار

ج( ضدادراری – مصرف ATP در یاخته های موجود در اندام سازندۀ رنین برخالف میزان فشار اسمزی خوناب
د( اریتروپویتین – نیاز به برخی ویتامین های محلول در آب همانند مدت زمان چرخۀ یاخته ای در یاخته های مغز استخوان

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

در یک فرد بالغ .............. می تواند ناشی از افزایش ............... باشد.                                                            )کنکور,داخل,92,با,تغییر(٦ ١2٤
	 1(	افزایش	احتمال	ابتال	به	مالنوم	– هورمون	کورتیزول	

2(	کاهش	میزان	آب	خون	– هورمون	ضدادراری
	 3(	افزایش	دفع	سدیم	از	کلیه	– فعالیت	غدد	فوق	کلیه	

4(	افزایش	خون	رسانی	به	ماهیچۀ	چهارسرران	– تحریک	اعصاب	پادهم	حس

در انسان، .....................                                                                                            )کنکور,خارج,92(٦ ١2٥
1(	هر	ترکیب	خارج	شده	از	پایانۀ	آکسون،	عمل	سریع	و	عمر	کوتاهی	دارد.
2(	با	کاهش	مقدار	کلسیم	خون،	میزان	ترشح	غدۀ	تیروئید	افزایش	می	یابد.

3(	هر	ترکیبی	که	از	یاختۀ	سازندۀ	خود	به	خون	وارد	می	شود،	هورمون	نام	دارد.
4(	ماهیچه	های	اسکلتی	و	عضالت	اندام	های	داخلی،	توسط	اعصاب	حرکتی	متفاوتی	تحریک	می	شوند.

هر هورمونی که مصرف گلوکز را در یاخته های بدن افزایش می دهد، قطعًاً ................                                                   )کنکور,داخل,93,با,تغییر(٦ ١2٦
	 	 1(	از	غده	ای	در	باالی	تیموس	ترشح	می	شود.	

2(	از	غده	ای	در	زیر	معده	به	خون	وارد	می	شود.
	 3(	در	یاخته	ها	با	توانایی	جذب	ید،	تولید	می	شود.		

4(	فعالیت	نوعی	آنزیم	موجود	در	گویچه	های	قرمز	را	ممکن	می	کند.

TNT

TNT

TNT

TNT

TNT
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کدام عبارت در مورد انسان، درست است؟                                                              )کنکور,خارج,93,با,تغییر(٦ ١2٧
1(	به	طورمعمول	گلوکاگون	با	تأثیر	بر	گلیکوژن	ذخیره	ای	بدن،	مقدار	گلوکز	خون	را	کاهش	می	دهد.

2(	در	پی	اتصال	یک	هورمون	مترشحه	از	تیروئید	به	گیرنده	های	خود	میزان	کلسیم	خون	افزایش	می	یابد.
3(	به	دنبال	افزایش	بیش	از	حد	هورمون	های	T3	و	T4	در	خون،	میزان	فعالیت	یاخته	های	عصبی	کاهش	می	یابد.
4(	در	پی	اتصال	هورمون	های	تیروئیدی	به	گیرنده	های	خود،	فعالیت	نوعی	آنزیم	گویچه	های	قرمز	افزایش	می	یابد.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟                                                                       )کنکور,95,داخل(٦ ١2٨
» در یک فرد کاهش شدید هورمون های .............. سبب می شود تا .............. کاهش یابد و بر میزان ............ افزوده شود.«

1(	موجود	در	هیپوفیز	پسین	– ترشح	هورمون	آزادکننده	– غلظت	ادرار
2(	هیپوفیزی	محرک	تخمدان	– ضخامت	دیوارۀ	رحم	– ترشح	هورمون	های	جنسی

3(	تیروئیدی	تنظیم	کننده	سوخت	و	ساز	– رسوب	کلسیم	در	بافت	استخوانی	– برون	ده	قلبی
4(	بخش	قشری	غدد	فوق	کلیه	– پاسخ	دیرپا	به	فشارهای	روحی	و	جسمی	– دفع	سدیم	توسط	کلیه	ها

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟                                                             )کنکور,داخل,96,با,تغییر(٦ ١2٩
» در انسان، کاهش غیرطبیعی هورمون ................ سبب می شود تا ............... کاهش یابد.«

ب( پاراتیروئیدی – بازجذب کلسیم در کلیه ها الف( ضدادراری – میزان تحریک گیرنده های کششی مثانه 
د( آلدوسترون – میزان فشار خون ج( انسولین – ترشح یون هیدروژن به درون نفرون ها  

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

کدام موارد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟                                                                          )کنکور,خارج,96(٦ ١٣0
» در یک دختر جوان، همۀ هورمون هایی که توسط ............. ساخته می شوند، .....................«

الف( تیروئید – بر بافت استخوانی اثر می گذارند.  
ب( تخمدان – بر فعالیت ترشحی یکی از مراکز مغزی تأثیر می گذارند.
ج( هیپوتاالموس – فعالیت ترشحی غدۀ هیپوفیز را افزایش می دهند.

د( لولۀ گوارش – در حفظ ویتامین B12 نقش اصلی را دارند.
4(	ج	و	د 	 	 3(	ب	و	ج	 	 	 2(	الف	و	د	 	 	 1(	الف	و	ب	

 

شکر,میان,تست:,در,این,بخش,ممکنه,فک,کنید,که,می,تونید,با,سرعت,غیر,مجاز,حرکت,کنید،,ولی,خب,در,انتها,متوجه,میشید,که,هرجا,گاز,دادید,بعدش,مجبور,شدید,پارو,,,
تا,ته,روی,ترمز,فشار,بدید,و,سرعتتون,بیارید,پایین!,بریم,سراغ,آخرین,آزمون,جامع,کتاب,جلد,یک,یازدهم,زیستاز...

در بدن انسان پیک های شیمیایی دوربرد همانند پیک های شیمیایی کوتاه برد دارای کدام مشخصۀ زیر هستند؟٦ ١٣١
2(	توسط	یاخته	های	غیرعصبی	ترشح	می	شوند. 	 1(	به	گیرندۀ	خود	در	سطح	یاختۀ	هدف	متصل	می	شوند.	
4(	سریع	تر	بر	یاخته	هدف	خود	اثر	می	گذارند. 	 	 3(	به	فضای	بین	یاخته	ای	وارد	می	شوند.	

چند مورد برای تکمیل عبارت مقابل، مناسب است؟  ٦ ١٣2
» هر بخشی از غدۀ هیپوفیز که ................. قطعاًً ...................«

الف( یاخته های پوششی درون ریز دارد – در تماس مستقیم با پردۀ مننژ قرار گرفته است.
ب( عملکرد آن شناخته نشده است – اندازۀ بزرگ تری نسبت به سایر بخش های هیپوفیز دارد.

ج( ساختار عصبی دارد – هورمون هایی را ذخیره می کند که توانایی تولید و آزادسازی آن ها را دارد.
د( تحت تأثیر فعالیت هورمون های هیپوتاالموس قرار می گیرد – در سطح جلوتری از بخش عصبی دیده می شود.

3	)4 	 	 	2	)3 	 	 	1	)2 	 	 1(	صفر	

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟٦ ١٣٣
» در شکل مقابل، بخشی که با شمارۀ ............... مشخص شده است، ............... «                               

1(	1	-	همانند	غدۀ	سازندۀ		تیموسین،	جلوتر	از	نای	قرار	دارد.											
2(	2	-	تحت	تأثیر	ویتامین	D،	فعالیت	خود	را	افزایش	می	دهد.

3(	1	-	در	صورت	کمبود	ید	غذا،	حجم	آن	افزایش	می	یابد.																
4(	2	-	به	کاهش	غلظت	کلسیم	خوناب	حساس	است.

TNT

TNT

TNT

vزمان: 12 دقیقهتعداد: 20 تست آزمون جامع فصل چهارم


