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شاخهایازعلوم تجریباستکهبهبررسیعلمیجاندارانوحیاتیعنیبهفرایندهای زیسیتمیپردازد. تعریف

زیست شناسی و حواشی آن

پیبردنبهرازهایآفرینش
مشاهدهتنوعزیستیویافتنویژگیهایمشترکگونههایمختلفجانداران

حلمسائلومشکالتزندگیانسانوطبیعت
درجستوجویعلتهایپدیدههایطبیعیوقابلمشاهدههستند.

هدف

بررسیمنابعغذاییاصالحشدهگیاهیوجانوریبهعنوانمقدارقابلتوجهیازغذاییکهمیخوریم.
مهاربیماریهایشایعمثلدیابتوفشارخونباپیدایشداروودرمان

شناساییآسانهویتگونههابااستفادهازDNAآنها
پیشگیریازبیماریهایارثیبامطالعهDNAافراد

اختراعدستگاههاوتجهیزاتپزشکی،آزمایشگاهیو…
مبارزهباآفاتگیاهیوبهبودطبیعتدرحفظتنوعگونهها!

محدودۀ آن

فقطپدیدههاییکهبهطورمستقیموغیرمستقیمقابلمشاهده اندرابررسیمیکند.
بههمۀپرسشهایبشریپاسخنمیدهد.

دربارۀزشتیوزیبایی،خوبیوبدی،ارزشهایکیفیتینظرنمیدهد.
محدودیت های آن

زیستشناسی،علمبررسیحیاتمیباشدولینمیتوانبرایحیات،تعریفسادهوکوتاهیرابیانکرد.

مرزهای حیات

حیات

همهجانداراننظموسازمانیابیدارند. نظم و ترتیب

ویژگی های جانداران

همهجاندارانبهمحرکهایمحیطیپاسخمیدهند.
خمشگیاهانبهنوریاتولیدهورمونهابرحسبشرایطمحیطینوعیسازشاست. پاسخ به محیط

هرگونهسببایجادجاندارانیکموبیششبیهخودمیشود.
نوعجنسی،سببتنوعزیاددرفرزندانونوعغیرجنسی،سببتنوعکمدرآنهامیشود. تولیدمثل

جاندارانباویژگیهایمختلفبایدبرایماندگاریخود،بامحیطسازشکنند)موهای سفید خرس قطبی (. سازش با محیط

محیطجاندارانهموارهدرتغییراست.
تعریف:ثابتنگهداشتنوضعیتدرونیپیکرجاندارباوجودمحیطمتغیرمیباشد.

همۀاندامهاواعضایبدنجانداردرایجادآنکمکمیکنند.
تنظیمترشحهورمونهاوسایرمواددربدنراکنترلمیکند.

هم ایستایی هومئوستازی

بااستفادهازالگوهایDNAجاندارانصورتمیگیرد.
رشد،افزایشبرگشتناپذیرتعدادیاحجمیاختههاستکهفرایندیکمیاست.

نمو،فرایندیکیفیبهمعنیتشکیلویژگیجدیددرجاندارمیباشد.
ایجاداولینگلدرگیاه،نمواستولیگلهایبعدیرشدمحسوبمیشوند.

اساسآنتقسیمشدنمیباشد.

رشد و نمو

هرجانداریانرژیمیگیردوآنرابهانواعموردنیازتبدیلمیکند.
جاندارانبرایانجامفعالیتهایزیستیخودانرژیمیخواهند.

انرژیبهصورتگرماآزادشدهوبهصورتATPذخیرهمیشود.
جذب انرژی و استفاده از آن
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گونههایشناختهنشده،بسیارزیادومتنوعهستند.
محققینمعتقدندکهتعدادجاندارانناشناختهبسیاربیشترازشناختهشدههاهستند.

DNAهمهجاندارانساختاروکاریکسانیدارند.
جاندارانمختلفبااینکهتنوعزیستیدارندولیویژگیهایمشترکزیادیدارند.

یگانگی و گوناگونی حیات

تعدادییاختهمشابهوهمکارمیباشند. بافت
2

ازچندبافتمختلفتشکیلشدهاست.)استخوان یک اندام است ولی بافت استخوانی، نوعی بافت پیوندی می باشد.( اندام
3

مجموعهچنداندامبراییککاراییخاصمیباشد.مثاًلدستگاهحرکتیازماهیچه،غضروفواستخوانتشکیلشدهاست. دستگاه
4

ازدستگاههایمختلفایجادشدهاستوفردیازیکگونهمشخصمیباشد. جاندار
5

مجموعهجمعیتهایمختلفومحیط آن هاکهدریکمنطقهاززمینوجوددارند)آبزی و خشکی زی(. بوم سازگان )اکوسیستم(
8

افرادیکگونهکهدریکزمانودریکمکاندرحالزندگیهستند. جمعیت
6

چندبومسازگانمختلفدریکمنطقهبزرگترمثلیکقارهازطبیعتمیباشد. زیست بوم
9

جمعیتهایمختلفازگونههایمختلفکهکنارهمزندگیمیکنندوباهمارتباطدارند. اجتماع
7

همهجانداران،زیستگاههاوزیستبومهایرویکرهزمینمیباشند)لک خشکی ها، اقیانوس ها و دریاچه هاست(. زیست کره
10

کوچکترین،پایینترینواولینواحدیاستکههمهویژگیهایحیاتدرآنپدیدارشدهاست.
درهمهجاندارانوجوددارد.برخیتکیاختهایوبرخیپریاختهایهستند.)همۀ گیاهان و جانوران پریاخته ای هستند.(

یاختهواحدساختاریوعمیلحیاتمیباشدکههمۀفعالیتهایزیستیدرآنانجاممیشود.
هریاختهایویژگیهایمشترکیمثلغشاومادۀژنتیکیDNAدارد.

تواناییتقسیمشدنوتولیدیاختۀجدید،اساستولیدمثلورشدونمووترمیمدرجاندارانپریاختهایمیباشد.

یاخته
1

بررسی سطوح مختلف حیات

گسترۀوسیعحیاتازیاختهشروعمیشودوتازیستکرهپایانمییابد.

سطوح مختلف حیات

�اخته

بافت

اهندام

دستگاه

جاهندالاير
جمچعت

اجتمچاع

ز�ستبوم

ز�ست�ره

بومسازگان

حات» متفاوت «سطوح

گروهیازجاندارانمشابههستندکهباتولیدمثلمیتوانندجاندارانیمشابهخودباقابلیتزندگیوتولیدمثلایجادکنند. تعریف گونه
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۲

هرجزئیازاجزاییکسامانۀبزرگ،درنمایکلیبرایمامعنیپیدامیکند.
جانداران،نوعیسامانۀپیچیدهمیباشندکهاجزایآنباهمارتباطهایچندسویهدارند.

ویژگیهایسامانههایمرکبوپیچیدهرامنی توان فقطبامطالعهاجزایسازندۀآنتوضیحدادبلکهبایدبهارتباطآنهابامحیطزیستنیزدربومسازگاندقتکرد.
هر سطح حیات،چیزیبیشترازمجموعمولکولهایتشکیلدهندهآنمیباشد.

محققینامروزیبرایدرکسامانههایزنده،بیشترکلنگریکردهوجزءنگریراکنارمیگذارند.
درکلنگریارتباطدرهمآمیختهدرونسامانهایپیدامیشودوبههمۂعواملزندهوغیرزندهتوجهمیشود.

کل، بیشتر از اجتماع اجزاست

زیست شناسی نوین

امروزهبرایبررسیهرشاخهاززیستشناسیازفنونومفاهیممهندسی،علومرایانهوآمارو…استفادهمیشود.
نگرشها،روشهاوابزارهایزیستشناسانپسازشناختساختار مولکول DNAمتحولشد.

امروزهفناوریهاوعلومنویندرپیشرفتزیستشناسینقشمهمیدارد.
نگرش بین رشته ای

امکانانجاممحاسباترادرکواته ترینزمانممکنفراهمکردهاند.
تنظیم،ثبتوتحلیلحجماطالعاتمختلفراانجاممیدهند. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی

فناوری های نوین

امروزهبهجایکشتنورنگآمیزییاختهها،روشهاینوینبرایمطالعهاجزایکوچکایجادشدهاست.
امروزهمیتواناجزاییاختهرادرحالزندهبودنیاختهبررسیکرد.

امروزهمیتوانجایگاهیاختههاوحتیمولکولهایپروتئینیرانیزدریاختهزندهردیابیکردواشیاییدرحدچندآنگسترومراتصویربرداریکرد.
فناوری های مشاهدۀ سامانه های زیستی زنده

سببانتقالصفتیاصفاتیازراهانتقالژنازیکجانداربهجانداردیگرمیشود.
درپزشکی،کشاورزیوپژوهشهایعلومپایهازآناستفادهمیشود.

در جانداران تراژن که از گونۂ دیگری ژن گرفته اندبررسیمیکند.

ژنهایانسانیرابهگیاه،جانوردیگریاحتیباکتریمنتقلمیکنند.
پیشرفتسریععلمزیستشناسیراایجادکردهاست.

مهندسی ژن )ژنتیک(

باپیشرفتعلممخصوصًادرمهندیس ژنتیک،دسترسیبهاطالعاتمحرمانهژنتیکیوپزشکیآسانمیشود.
درایجادجانورانتراژن،حقوقجانورانموردتهاجمقرارمیگیرد.

سالحهایزیستیمثاًلبااثرمقاومبرداروهایاایجادغذاهایاداروهایزیانآورمیتوانایجادکرد.
اخالق زیستی



تقدیم به گاسترین و سکرتین!
همینطوری! چون حداقل تا حاال خودشون رو حفظ کردن! 

نه مثل اسفنکتر که یهویی شد »بنداره!!« 

گوارش و جذب مواد

مجموع سؤاالت کل فصل : 377

فصل 2

تعدادنوع سؤال

262سؤاالت تألیفی 
10آزمـونـک 1 
10آزمـونـک 2 
10آزمـونـک 3 

تعدادنوع سؤال

20آزمـون جمع بندی )1(
20آزمـون جمع بندی )2(

25آزمـون قلم چی
20آزمـون سراسری 

qf
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D

پرسش های چهارگزینه ای آموزشی  گفتـار 1

یاخته و بافت جانوری

در مورد واحد ساختار و عملکرد بدن انسان، چند مورد زیر نادرست می باشد؟- 1
الف( این واحدها ابتدا به صورت اندام های مختلف، سازمان می یابند.

ب( توسط محیط زندگی خود، به طور دائم، مواد مختلفی را با خون مبادله می کنند.
ج( محیط داخلی آن ها، متشکل از اجتماع محیط زندگی یاخته ها، خون و لنف می باشد.

د( دیوارة آن ها، میان یاخته و هسته را در برگرفته است.
4(1مورد 3(4مورد  2(3مورد  1(2مورد 

کدام گزینه در مورد غشای یاخته های جانوری درست می باشد؟- 2
1(هماننددیوارهدرگیاهان،نفوذپذیرینسبیوانتخابیبرایعبوربرخیمولکولهاویونهادارد.

2(کربوهیدراتهایآنفقطدرسطحخارجیودرتماسبابرخیپروتئینهاوفسفولیپیدهامیباشند.
3(مولکولهایمختلفلیپیدیآنبهصورتدوالیهایقرارگرفتهاند.

4(پروتئینهایمنفذدارغشابرخالففضایبینلیپیدها،محلعبورموادمختلفمیباشند.
یاختة واجد دو قسمت ……… و ……… ، در غشای خود فاقد ……… و چربی های اشباع می باشد.- 3

4(کریچه-دیواره-کربوهیدرات 3(دیسه-دیواره-کلسترول  2(راکیزه-کافندهتن-کربوهیدرات  1(دیسه-کریچه-کلسترول 
بیشترین تعداد مولکول های غشای خونابی متعلق به مولکول هایی است که امکان ندارد ………- 4

2(دراندامکهایدرونیاختهاینیزیافتشوند. 1(فضاییبرایعبورموادداشتهباشند. 
4(ساختارکلسترولیداشتهباشند. 3(فقطازیکسمتخودبهکربوهیدراتمتصلباشند. 

کدام عبارت دربارة دو الیة فسفولیپیدی غشای یاخته های جانوری نادرست است؟- 5
1(الیةدارایکربوهیدراتآنمعموالًبامحیطزندگییاختههادرتماسمیباشد.

2(حجیمترینمولکولموجوددرآنبههردوالیهمتصلاست.
3(بیشترینمولکولتشکیلدهندةآن،درانتشارسادهوتسهیلشدهکاراییدارد.
4(انتشارتسهیلشدهوانتقالفعالراتوسطمولکولهایغیرلیپیدیانجاممیدهد.

به طور معمول در مکانیسم انتقال گازهای تنفسی از غشا ……… خروج گلوکز از یاخته های استوانه ای دوازدهه، ………- 6
1(همانند-انرژیزیستیمولکولهابراساسشیبغلظتباعثفرایندمیشود.

2(برخالف-انرژیجنبشیمولکولهادرانجامفرایندنقشدارد.
3(همانند-هموارهدرانتها،غلظتمادهدردوسویغشا،یکساننمیباشد.

4(برخالف-فضایبینفسفولیپیدهایغشانقشمهمیدارد.
چند مورد زیر دربارة اسمز و فشار اسمزی بین آب خالص و محلول غلیظ نادرست می باشد؟- 7

الف( عبور آب به سمت محلول غلیظ را فشار اسمزی می گویند.
ب( پس از برابر شدن غلظت در محلول، مقدار آب عبوری به دو طرف برابر می شود.

ج( مولکول های آب در اسمز، فقط از سمت آب خالص به سمت محلول غلیظ می روند.
د( فشار اسمزی موجب توقف کامل انتقال آب می شود.

4(1مورد 3(2مورد  2(4مورد  1(3مورد 
ــای - 8 ــان می دهد که امکان ندارد در صورت ……… غلظت دو محیط مجاور که دارای غش ــکل مقابل نش ش

نفوذپذیر هستند، انتشار آب ……… صورت بگیرد.
1(اختالف-بهسمتمحیطغلیظتر
2(عدماختالف-بههردومحیط

3(اختالف-بهسمتمحیطرقیقتر
4(عدماختالف-بیشتربهسمتیکمحیط

QT

QT

QM

تبادلمواد
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کدام گزینه دربارة مکانیسم انتقال فعال یاخته ها، درست می باشد؟- 9
1(اینفرایندنیازبهانرژیوپروتئینانتقالیATPسازدارد.

2(انرژیدریافتیازخارجیاخته،سببانتقالمواددرخالفشیبغلظتمیشود.
3(پروتئینانتقالدهندةسدیموپتاسیمدرغشاییاختهها،همترابریموادوهمهیدرولیزATPراانجاممیدهد.

4(یاخته،انرژیرافقطبهصورتATPذخیرهمیکند.
چند مورد از عبارت های زیر درست می باشند؟- 10

الف( افزایش دما باعث افزایش سرعت انتشار می شود.
ب( انتشار یک پدیدة فیزیکی است که از انرژی زیستی استفاده نمی کند.

ج( کانال های پروتئینی در جهت شیب انتشار ولی پمپ ها در خالف جهت مواد را منتقل می کنند.
د( به عبور ذرات درشت مولکول با صرف انرژی و در خالف جهت شیب غلظت، انتقال فعال گفته می شود.

4(3مورد 3(4مورد  2(2مورد  1(1مورد 
قلمچی- 11 کدام عبارت صحیح است؟ 

1(هریاختهایکهتوسطیاختةعصبیتحریکشود،یاختةماهیچهایاست.
2(هریاختهایکهانرژیذخیرهمیکندبهنوعیبافتپیوندیتعلقدارد.

3(هربافتیدرانسانازیاختههاوموادموجوددرفضایبینیاختههاتشکیلمیشود.
4(ورودهریونسدیمیبهدرونیاختهبامصرفانرژیوتوسطنوعیپروتئینانتقالدهندهرخمیدهد.

خروج چند مادة زیر از غشای یاخته های پوششی غده های دیوارة معده به انرژی حاصل از تجزیة ATP وابسته است؟- 12
د( کربن دی اکسید ج( پپسینوژن  ب( آمیالز  الف( پپسین 

4(صفرمورد 3(1مورد  2(3مورد  1(2مورد 
کدام عبارت در مورد مکانیسم های عبور مواد طبق شکل های زیر، نادرست است؟ - 13

1(درشکل)الف(برخالف)ب(پمپهایغشایینقشندارند.
2(درشکل)ب(برخالف)الف(پروتئینغشاییهموارهتغییروضعیتمیدهد.

3(درشکل)الف(برخالف)ب(عبورموادمحلولدرچربیبهآسانیرخمیدهد.
4(درشکل)ب(برخالف)الف(اختالفغلظتمادةموردنظربهتدریجبیشترمیشود.

چند مورد از عبارت های زیر درست می باشد؟- 14
الف( فشار اسمزی را از روی حجم آب درون محیط می توان تعیین کرد.

ب( ریشة برخی گیاهان، مولکول های درشت را از طریق انتقال فعال جذب می کند.
ج( تمایل آب به عبور از عرض یک غشای دارای نفوذپذیری انتخابی، اسمز نام دارد.

د( اسمز انتشار آب از پتانسیل کم آب به پتانسیل باالی آب است.
4(صفرمورد 3(3مورد  2(1مورد  1(2مورد 

درون بری ……… برون رانی، سبب ……… نمی شود.- 15
2(برخالف-افزایشسطحغشاییاخته  ADP1(همانند-افزایشمیزان
4(برخالف-ایجادکریچهدرونیاخته 3(همانند-ایجادکیسهغشایی 

کدام یک عبارت »غشای پایه ………« را به درستی تکمیل می کند؟- 16
1(یاختههاییبرایاتصالالیةدرونیبافتپوششیبهبافتزیریندارد.

2(سطحداخلیلولةگوارشوحفراتانسانرامیپوشاند.
3(شبکهایازترکیبکربوهیدراتوپروتئینبدونفعالیتهایژنتیکیمیباشد.

4(درسطحزیرینهریاختةپوششیبرایاتصالآنهابههموجوددارد.
چند مورد از عبارات زیر، جملة زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ - 17

»بافتی که سطح داخلی مجاری عبور هوا را در بدن پوشانده است ………«
الف( فضای بین یاخته ای ندارد ولی مانند ابتدای لولة رحم مژک دارد.

ب( در زیر آن غشای پایه ای دارای ریبوزوم فعال وجود دارد که پروتئین های رشته ای تولید می کند.
ج( مانند سطح درونی مری قدرت تقسیم زیادی دارد ولی فضای بین یاخته ای کمی دارد.

د( غشای مخاطی لزج و چسبنده ای از یاخته های سنگ فرشی سادة خود ترشح می کند.
4(1مورد 3(3مورد  2(4مورد  1(2مورد 
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درونی ترین بافت پوششی ……… همانند ……… - 18
2(دهان-مری،سنگفرشیچندالیهایمژکدارمیباشد. 1(دوازدهه-معده،سنگفرشیتکالیهایاست. 

4(مری-آئورت،یاختةسنگفرشیدارد. 3(نای-روده،ازنوعاستوانهاییکالیهایمیباشد. 
چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ »در انسان بافتی که ……… دارد، فاصلة یاخته ها کمتر از سایر بافت ها می باشد.«- 19

ب( تولید ترشحات لولة گوارش را الف( رشته های انعطاف پذیر فراوان  
د( بیشترین استحکام را ج( خون بهر حاوی گویچه خونی  

4(3مورد 3(صفرمورد  2(1مورد  1(2مورد 
در نوعی بافت اصلی جانوری که مقدار و نوع رشته ها و مادة زمینه ای متفاوتی وجود دارد، چند ویژگی زیر دیده نمی شود؟- 20

ب( کمک به نگهداری اندام های درونی بدن الف( تحریک سایر بافت ها برای منقبض شدن 
د( ضربه گیری و عایق حرارتی بودن ج( پشتیبانی از نوع دیگر بافت های اصلی 

4(صفرمورد 3(2مورد  2(3مورد  1(1مورد 
یاخته های خونی در تماس با بافت پوششی مشابه یاخته های بافت ……… و متفاوت با بافت موجود در ……… قرار دارند.- 21

2(لولةپیچخوردةگردیزهای-سطحداخلیآئورت 1(کیسههایحبابکی-سطحداخلیآئورت 
4(کیسههایحبابکی-غشایمخاطیگوارشی 3(لولههایپیچخوردةگردیزهای-غشایمخاطیگوارشی 

در مورد بافت قرار گرفته در شکل مقابل کدام گزینه نادرست نمی باشد؟- 22
1(درهمةالیههایبرشعرضیمریوجوددارد.

2(درقسمتیازلولةگوارشکهفاقدالیةماهیچهایصافمیباشدوجودندارد.
3(درالیةمخاطیبخشیازلولةگوارشدیدهمیشودکهدرابتدایآنماهیچةمخططنیزوجوددارد.

4(دردهانومریلیپوپروتئینیچسبناکبرایتولیدمادةمخاطیترشحمیکند.
کدام گزینه درستی یا نادرستی موارد زیر را به طور صحیح بیان کرده است؟- 23

الف( در سرتاسر لولة گوارش همة یاخته های پوششی با غشای پایه در تماس اند.
ب( یاخته های بافت پوششی تک الیه برخالف سنگ فرشی چندالیه، توانایی ترشح مادة دفاعی ندارند.

ج( در بخش هایی از لولة گوارش که سطح داخلی آن توسط بافت پوششی سنگ فرشی چندالیه پوشیده شده، الیة ماهیچه ای آن همگی از نوع صاف هستند.
د( در زیرمخاط لولة گوارش، نمی توان همانند الیة پوششی مخاط آن یاخته های سنگ فرشی یافت.

2(همگینادرست 1(نادرست-درست-درست-نادرست 
4(همگیدرست 3(نادرست-نادرست-درست-درست 

قلمچی- 24 بافتی که در شکل مقابل دیده می شود ………  
1(بهعنوانعایقحرارتیعملمیکند.

2(درمقابلکششمقاومتبیشترینسبتبهبافتپیوندیسستدارد.
3(مادةزمینهایشفاف،بیرنگ،چسبندهبههمراهمولکولهایدرشتگلیکوپروتئینیدارد.

4(باتحریکیاختههایماهیچهای،درانقباضآنهانقشمهمیدارد.

تفاوت بافت پوششی لوله های تنفسی و لوله های گوارشی در انسان چیست؟- 25
1(بافتپوششیدرلولههایتنفسیبرخالفلولههایگوارشیدارایغشایمخاطیاست.
2(بافتپوششیدرلولههایگوارشیبرخالفلولههایتنفسیدارایغشایمخاطیاست.

3(بافتپوششیدرلولههایگوارشیبرخالفلولههایتنفسیدارایمژکاست.

4(بافتپوششیدرلولههایتنفسیبرخالفلولههایگوارشیدارایمژکاست.
بافتی که الیه زیرمخاط معده را به الیة پوششی مخاط آن متصل می کند، امکان ندارد که ……… داشته باشد.- 26

2(بینیاختههایشرشتههایکالژنبیشترینسبتبهرباطها 1(ژنساختپروتئینساختاریاستخوانرا 
4(انعطافپذیریبیشتریاززردپیماهیچهای 3(عالوهبرکالژنرشتةپروتئینیدیگری 

در مورد بافت پیوندی سست چند مورد از عبارت های زیر نادرست می باشند؟- 27
الف( رشته های کالژن در این بافت به صورت بی رنگ، شفاف و طناب مانند هستند.

ب( رشته های موجود در مادة زمینه ای آن فقط از نوع کالژن می باشند.
ج( فضای بین یاخته ای آن زیاد است که شبکه ای از رشته های در هم بافته دارد.

د( ژن های فعال برای ساخت رشته های ارتجاعی دارد که این رشته ها با برون رانی از یاخته خارج می شوند.
ه ( رشته های درون یاخته ای آن محکم و طناب مانند بوده که از بافت پیوندی متراکم کمتر است.

4(3مورد 3(4مورد  2(5مورد  1(2مورد 
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چند مورد از عبارت های زیر، دربارة بافت پیوندی رشته ای نادرست می باشند؟- 28
الف( دارای فضای بین یاخته ای بیشتری نسبت به بافت درون سرخرگ آئورت است.

ب( دارای مادة زمینه ای متراکم با رشته های به هم فشرده با انعطاف کمتر از پیوندی سست می باشد.
ج( نوعی از آن باعث محدودیت حرکت استخوان ها در مفصل می شود و رشته های آن مانند غضروف کشسان است.

د( یاخته های رشته ای چندهسته ای با پروتئین ساختاری دارد که در کپسول مفصلی نیز دیده می شود.
4(1مورد 3(صفرمورد  2(3مورد  1(2مورد 

قلمچی- 29 بافتی که به طور معمول پشتیبان بافت پوششی است ………  
1(درمادةزمینهایخودفاقدترکیبکربوهیدراتوپروتئیناست.

2(بافتپیوندیانعطافپذیریاستکهدرلولةگوارشنیزدیدهمیشود.
3(باداشتنغشایپایهباعثاتصالیاختههایبافتپوششیبهبافتهایزیرینمیشود.
4(باداشتنیاختههاییچندهستهای،امکانتحریکشدنازطریقپایانةآکسونیرادارد.

چند مورد از عبارت های زیر از وظایف یا ویژگی های اصلی بافت چربی می باشند؟- 30
ب( با ذخیرة چربی فراوان مقدار زیادی انرژی ذخیره می کند. الف( یاخته ها و بافت های مختلف را به هم پیوند می دهد. 
د( با ضربه گیری، بدن را از صدمات مکانیکی حفظ می کند. ج( فضای بین یاخته ای متغیری دارد و هستة آن به غشا چسبیده است. 

4(2مورد 3(1مورد  2(4مورد  1(3مورد 
در بافت پیوندی موجود در چند مورد زیر، رشته های کشسان همراه با انعطاف زیاد وجود ندارد؟- 31

د( الیة خارجی معده ج( درون شامة قلب  ب( پیراشامه قلب  الف( زیرمخاط کولون 
4(4مورد 3(2مورد  2(1مورد  1(3مورد 

در کدام یک از گزینه های زیر واکنش های متابولیسمی صورت نمی گیرد؟- 32
4(غشایپایهوپوستکگیاهان 3(بافتچربیوپوستکگیاهان  2(زردپیوغشایپایه  1(غضروفویاختهچربی 

قلمچی- 33 شکل مقابل در ارتباط با بافتی است که ………  
1(نقشضربهگیررادارد.

2(مادةزمینهایآنراخونابتشکیلمیدهد.
3(درزیریاختههایخودبخشیبهنامغشایپایهدارد.

4(نسبتبهپشتیبانبافتپوششیرشتههایکالژنبیشتریدارد.
چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به طور نادرست تکمیل نمی کند؟ »در بدن انسان، یاخته های ……… در تولید ……… دخالت دارند.«- 34

ب( خونی - همة مواد درون خوناب الف( عصبی - غالف محافظ روی آکسون 
د( استخوانی - رشته های پروتئینی زردپی ج( غضروف - اسکلت یاخته ای پروتئینی 

4(3مورد 3(1مورد  2(صفرمورد  1(2مورد 
بافتی که معموالً، بافت پوششی را پشتیبانی می کند، ……… - 35

1(درزیرخودغشایپایهدارد.
2(تعدادیاختهومقاومتبیشتریازبافتپیوندیپیراشامةقلبدارد.

3(درزیرمخاطبرخالفمخاطلولةگوارشوجوددارد.
4(مادةزمینهایچسبندهبیرنگآنفاقدیاختهاستولیموادیمشابهموادموجوددرغشایپایهدارد.

یاخته های قرار گرفته در ……… قدرت ایجاد ……… را ندارند.- 36
2(بافتپیوندیکیسةدورقلب-مادةزمینهایبامقدارزیاد 1(بخشپشتیبانپوششداخلیدوازدهه-مادةزمینهایحاویگلیکوپروتئین 

4(بخشضربهگیرکفپاها-رشتههایپروتئینیومادةزمینهای 3(غدههایموجوددرزیرمخاطمعده-مواددرونلولةگوارش 
بافت پیوندی موجود در بخش های قلب، به نسبت بافت پیوندی موجود در الیة خارجی دوازدهه، ……… دارد.- 37

2(کالژنومقاومتبیشترولیانعطافپذیریومادةزمینهایکمتری 1(کالژنویاختهکمترولیانعطافپذیریبیشتری 
4(انعطافوتعدادیاختهکمترولیمادةزمینهایومقاومتبیشتری 3(فضایبینیاختهایزیاد،همراهبامادةزمینهایاندکپرانعطاف 

قلمچی- 38 کدام گزینه با توجه به شکل های مقابل صحیح است؟ 
C)1برخالفAحرکاتغیرارادیدارد.

A)2برخالفBچندهستهایاست.
B)3همانندAمنشعباست.

C)4همانندBدربینفضاییاختههایخود،مایعبینیاختهایدارد.
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در انسان، تعداد کروموزوم های جنسی در هر یاخته ماهیچة ……… بیشتر از یاخته های ماهیچة ……… است.- 39
2(دهلیزراست-دمی 1(بندارةانتهایمری-راستشکمی 

4(خارجیمخرج-عنبیهچشم 3(ابتدایحلق-دوسرران 
چند مورد از عبارت های زیر، دربارة یاخته های ماهیچه ای درست اند؟- 40

الف( ماهیچة قلبی مانند ماهیچة اسکلتی دارای یاخته های استوانه ای مخطط می باشد.
ب( کلیة اندام های داخلی بدن دارای ماهیچة صاف هستند.

ج( یاخته ماهیچة صاف، خط دار نیست ولی برخالف یاخته قلبی فاقد صفحة ارتباطی می باشد.
د( هر یاختة ماهیچه ای فاقد قدرت تولید رشته های کالژن و کشسان می باشد.

4(4مورد 3(1مورد  2(3مورد  1(2مورد 
کدام در انسان، دارای یاخته های ماهیچه ای رشته ای استوانه ای شکل و بدون صفحات ارتباطی بینابین یاخته ها می باشد؟- 41

2(رشتههاییکهگرههایقلبرابهیکدیگرمربوطمیسازند. 1(رگیکهبیشترینغذارسانیرابهقلبانجاممیدهد. 
4(ماهیچهحلقویکهباهرحرکتکرمیمریبازمیشود. 3(اندامیکهبهکمکزردپیهابهاسکلتمتصلاست. 

چند مورد زیر دربارة بافت های بدن صحیح می باشد؟- 42
الف( یاخته های مختلف بافت عصبی، سبب تحریک یاخته های بافت ماهیچه ای می شوند.

ب( جهت هدایت پیام عصبی در نورون ها از آکسون ها به سمت قسمت هسته دار یاختة عصبی می باشد.
ج( انتهای آکسون های نورون ها برخالف دندریت ها، انشعابات زیادی دارند.

د( بیشتر فضای بین یاخته ای در رباط ها، توسط کالژن پر شده است.
4(صفرمورد 3(1مورد  2(2مورد  1(3مورد 

کدام ویژگی ها به ترتیب در مورد سه شکل )الف(، )ب( و )ج( درست می باشد؟- 43

1(فضایبینیاختهایزیاد-فضایبینیاختهایاندک-بزرگترینذخیرهکنندةانرژی
2(انعطافزیاد-مقاومتزیاددربرابرکشش-عایقحرارتی

3(مادةزمینهایاندک-انعطافزیاد-پشتیبانیازبافتپوششی
4(پشتیبانیازبافتپوششی-مقاومتزیاددرکشش-تعدادکمیاخته

1 

چند مورد از عبارات زیر دربارة غشای یاخته های جانوری نادرست می باشند؟ 1
ب( کلسترول ها در البه الی مولکول های فسفولیپیدی قرار دارند. الف( الیة داخلی فسفولیپیدی آن فاقد اتصال به کربوهیدرات نمی باشد. 

د( کربوهیدرات های آن با میان یاخته در تماس نیستند. ج( فقط برخی مولکول ها و یون ها می توانند از دو غشای یاخته عبور کنند. 
4(صفرمورد 3(2مورد  2(3مورد  1(1مورد 

در سرعت انتقال ……… به ……… عامل ……… نقش دارد. 2
2(پروتئینها-سمتشیبغلظت-پروتئینکانالی 1(گازهایتنفسی-ششها-پروتئینهایغشایی 

4(آمیالز-درونحفرةدهان-انرژیزیستی 3(سدیم-داخلیاختةکبدی-پمپهایغشایی 
چند مورد از عبارت های زیر دربارة فرایند اسمز نادرست اند؟ 3

الف( به انتقال آب از محیط دارای حجم بیشتر به حجم کمتر گفته می شود.
ب( انتشار مولکول های آب از غشای دارای نفوذپذیری انتخابی و از محیط رقیق به غلیظ است.

ج( فشار الزم برای توقف انتشار آب بین دو محلول می باشد.
د( انتشار سادة آب و امالح از محیط رقیق تر به محیط غلیظ تر می باشد.

4(1مورد 3(4مورد  2(3مورد  1(2مورد 
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چند مورد از عبارت های زیر دربارة عبور مواد صحیح می باشد؟ 4
الف( فشار اسمزی مایع درون میان یاخته با محیط زندگی یاخته ها تقریبًا مشابه است.

ب( یاخته های گیاهی برخالف جانوری در محیط بسیار رقیق از بین نمی روند.
ج( فرایند برون رانی و درون بری در هر یاختة بدن انجام می شود و با صرف انرژی رخ می دهد.

د( در انتقال مواد برخالف شیب غلظت، مولکول های پروتئینی انرژی مصرف می کنند.
4(4مورد 3(3مورد  2(1مورد  1(2مورد 

چند مورد دربارة بافت پوششی به درستی بیان شده اند؟ 5
الف( یاخته های بافت پوششی هر اندام به شکل های سنگ فرشی، مکعبی و استوانه ای قرار گرفته اند.

ب( نوعی از آن در سطح داخلی میزراه لیزوزیم ترشح می کند.
ج( یاخته های آن می توانند در ترشح هورمون، آنزیم برون یاخته ای و مولکول های دفاعی نقش داشته باشند.

د( غشای پایة آن، بافتی است که سبب اتصال آن به بافت دیگر می شود.
4(2مورد 3(3مورد  2(4مورد  1(1مورد 

چند مورد از عبارت های زیر صحیح نمی باشد؟ 6
الف( هر یاخته غده تیروئید و هر یاخته سطح داخلی مری از یک نوع بافت اصلی انسان به وجود آمده اند.

ب( یاخته های مسئول ترشح بزاق، ترشحات خود را به مجاری مخصوص وارد می کنند.
ج( یاخته های بافت اصلی تولیدکنندة پپسینوژن معده و مخاط مری محیط زندگی اندکی دارند.

4(3مورد 3(2مورد  2(1مورد  1(صفرمورد 

تراکم مادة بین یاخته ای بافت پیوندی موجود در ……… با ……… تفاوت بیشتری دارد. 7
2(برونشامه-پیراشامه 1(پیراشامه-درونشامه 

4(زیرمخاطمری-پیراشامهقلب 3(زیرمخاطمری-درونشامهقلب 

کدام یک عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در انسان، بافت اصلی تشکیل دهندة ……… از یک نوع می باشد.« 8
1(ضربهگیرکفدستودرونشامهقلب

2(حاویائوزینوفیلهاوالیةداخلیسرخرگگردنی
3(بطنراستوعاملتحریککنندةعضلةمری
4(جدارکیسههایحبابکیوسدخونیمغزی

هر اندامی از لولة گوارش انسان که هر یاختة پوششی داخل مخاط آن با غشای پایه در تماس است، قطعًا فاقد کدام ویژگی زیر می باشد؟ 9
1(غدههاویاختههایترشحیدارند.

2(درهرالیةآنهابافتیبرایپشتیبانیبخشپوششیوجوددارد.
3(قدرتتولیدهورمونازیاختههایپراکندةخوددارند.

4(دردوالیةخودنورونهاییبرایانقباضماهیچهایدارند.

چند مورد از عبارات، جملة زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ 10
»بافت موجود در عامل اتصال دهندة ماهیچة دوسر ران به استخوان ران ………«

الف( در مادة زمینه ای خود مقدار زیادی ترکیبات کلسیم دار دارد.
ب( در ساختار خود یاخته های چندهسته ای رشته ای شکل دارد.

ج( ادامة بافت پوششی پوشانندة ماهیچة اسکلتی است.
د( در ساختار خود رشته های به هم فشرده شده با مادة زمینه ای اندک دارد.

4(3مورد 3(2مورد  2(4مورد  1(1مورد 

تاری��خ: ………… / )بار دوم(………… زمان صرف ش��ده ………… / )بار دوم( ………… / درص��د آزمون:…………/ )بار دوم( ………… 

تست های درست:………… / )بار دوم( ………… تست های نزده ………… / )بار دوم(…………تست های غلط………… / )بار دوم( …………

تست هایی که نزدیک کنکور باید مرور شود: …………………………………………………………………………………………………

تـحلیـل آزمونـک

QT
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با توجه به شکل روبه رو کدام گزینه صحیح است؟- 259
1(جذبآبدرAصورتمیگیرد.
B)2محلاصلیتجزیةسلولزاست.

3(گوارشمیکروبیوآنزیمیجانوردرقسمتDآغازمیشود.
4(قسمتCمحلشروعجذبغذامیباشد.

در لولة گوارش ……… قسمتی که غذای خود را برای اولین بار از ……… دریافت کرده است، وظیفة ……… دارد.- 260
2(گاو-نگاری-جذبآب 1(اسب-رودةباریک-گوارشآنزیمیفراوان 

4(گوسفند-معدةاصلی-گوارشمیکروبی 3(ملخ-چینهدان-ادامةگوارشنشاستهباآنزیمبزاقی 
در جانوری که لولة گوارش آن را در شکل روبه رو مشاهده می کنید، ……… - 261

1(چینهدانیباقدرتگوارشنشاستهوجذبگلوکزدارد.
2(رژیمغذاییگیاهخواریبههمراهپاهایجلوییبزرگترازعقبیدارد.

3(کیسههایمتعددیبهدرونرودهراهدارندوفاقددفاعاختصاصیمیباشد.
4(معده،جایگاهجذبغذامیباشدوقلبپشتیآنحاویهمولنفمیباشد.

گوسفند در هنگام استراحت، غذای دوباره جویده شده را به طور مستقیم وارد قسمتی از ……… می کند تا ………- 262
2(رودهاش-گوارششیمیاییپیداکند. 1(معدهاش-جذبآبانجامدهد. 

4(رودهاش-آبآنجذبشود. 3(معدهاش-دوبارهگوارشسلولزانجامشود. 

جمع ب دی )1(
تعداد سؤاالت: 20 / زمان پیشنهادی: 20 دقیقه / صفحۀ پاسخ: 310

در بین مولکول های تشکیل دهندة غشای یاختة کبدی، مولکولی که ساختاری مشابه ……… دارد، قطعًا ………  1
2(عاملRhمثبت-فقطبهیکبخشغشامتصلاست. 1(عاملگروهخونیA-درسمتمیانیاختهنمیباشد. 

4(توالیاگزون-درالیةخارجیغشاوجوددارد. 3(لسیتینصفرا-درتماسباکلسترولمیباشد. 
خروج موسین از یاخته غدة بزاقی ……… ورود پتاسیم به نورون ها ………  2

2(برخالف-سببتغییردرمقدارفسفولیپیدغشامیشود. 1(همانند-ازپمپهایغشاییصورتمیگیرد. 
4(برخالف-سببایجادکریچهنمیشود. 3(همانند-بهکمکریزکیسههایغشاییصورتمیگیرد. 

در مورد یاخته های سازندة شکل مقابل کدام گزینه صحیح می باشد؟ 3
1(موادخودرامستقیمًاواردلولةگوارشمیکنند.

2(فضایبینیاختهایاندکپرازکالژندارند.
3(یاختههایسرشارازذخیرةانرژیدارند.

4(دررویبخشیحاویرشتههایپروتئینقرارگرفتهاند.
در انسان، در ساختار ……… یاخته های تک هسته ای دوکی شکل منقبض شونده وجود ندارد. 4

2(کپسولبومنهماننددرونشامهقلب 1(آئورتبرخالفمعده 
4(بزرگسیاهرگزیرینهمانندکالفککلیه 3(میزنایبرخالفلولةرحم 

بافتی که بالفاصله در زیر یاخته های سطحی بیکربنات ساز معده قرار دارد، در مقایسه با رباط موجود در مفاصل، ………  5
2(رشتههایکالژنویاختههایبیشتریدارد. 1(عایقحرارتیبهتریمیباشد. 

4(فاقدیاختهبودهوحاویگلیکوپروتئینمیباشد. 3(مادةزمینهایبیشتربارشتههایمتنوعتریدارد. 
نوعی حرکت در لولة گوارش، سبب شل و منقبض شدن بخش هایی از لوله می شود، این حرکت سبب چند مورد زیر نمی شود؟ 6

ب( تداوم آن ها سبب ریزتر شدن ذرات غذایی می شود. الف( با ورود غذا و گشاد شدن لولة گوارش آغاز می شود.  
د( به صورت نامنظم در هر قسمتی از تودة غذایی انقباض ایجاد می کند. ج( جهت آن در هنگام استفراغ وارونه می شود. 

4(1مورد 3(2مورد  2(4مورد  1(3مورد 
در انسان، گوارش شیمیایی ……… برخالف ……… از ……… شروع می شود. 7

4(نشاسته-چربی-رودةباریک 3(نشاسته-میوزینماهیچه-دهان  2(کالژن-فسفولیپید-معده  1(چربی-کالژن-معده 
کدام عبارت نادرست است؟ 8

1(تشکیلکیموسبهکمکگوارشمکانیکیوشیمیاییصورتمیگیرد.
2(کیموستولیدشدهدرمعدهبهطورتدریجیواردرودهمیشود.

3(سطحداخلیمعدةکمغذا،چینهایزیادیداردکهتعدادآنهاباتخلیةمعدهکمترمیشود.
4(پیلوربرخالفبندارةانتهایمریدرسمتراستبدنواقعشدهاست.
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چند مورد عبارت مقابل را نادرست تکمیل می کنند؟» اغلب ………«  9
ب( ماهیچه های مری از نوع صاف و غیرارادی هستند. الف( بخش های مری فاقد صفاق یا روده بند می باشند. 

د( آنزیم های لوزالمعده به صورت غیرفعال وارد دوازدهه می شوند. ج( بنداره های لولة گوارش از ماهیچة حلقوی می باشند. 
4(همةمواردصحیحاست. 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 

آسیب شدید دیوارة معده سبب افزایش چند مورد زیر نمی شود؟ 10
B12 توسط یاخته های بدن  ب( تولید  الف( سوء جذب در دوازدهه  

د( تبدیل مغز زرد استخوان به مغز قرمز ج( فعالیت هورمون سازی کبدی  
4(2مورد 3(4مورد  2(1مورد  1(3مورد 

مقدار صفرای ساخته شده، پس از خروج از مجرای صفراوی کبد، به طور مشترک با ……… وارد ……… می شود. 11
2(مجاریلوزالمعده-ابتدایدوازدهه 1(مجاریصفراویدیگر-کیسهصفرا 

4(مجاریلوزالمعده-کیسهصفرا 3(مجاریکبدیدیگر-ابتدایدوازدهه 
چند مورد زیر از اعمال صفرا نمی باشد؟ 12

ب( تسهیل عمل لیپاز لوزالمعده الف( کمک به دفع فسفولیپید  
د( کمک به دفع موادی مانند بیلی روبین ج( خنثی کردن کیموس درون روده  

4(4مورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 
بخش برآمده پرز روده ……… بخش غده ای آن، حاوی ……… نمی باشد. 13

2(برخالف-یاختةترشحکنندةمادةمخاطی 1(همانند-یاختةترشحکنندةهورمون 
4(برخالف-یاختهترشحکنندةسکرتین 3(همانند-فرورفتگیدربافتپیوندیزیرینخود 

کدام عبارت زیر در مورد مکانیسم جذب لیپیدها در انسان نادرست می باشد؟ 14
1(کیلومیکرونهاباانتشار،واردیاختةپوششیپرزرودهشدهوبابرونرانیازآنخارجمیشوند.

2(مکانیسمعبورکیلومیکرونهادرهنگامخروجازپرزرودهوورودبهمویرگلنفیهمراهباصرفانرژیاست.
3(درذراتکیلومیکرون،پروتئینهادراطرافقسمتهایگلیسریدیواقعمیباشند.

4(تریگلیسریدهادرفضایدرونرودهآبکافتشدهودرونیاختهرودهسنتزآبدهیمیشوند.
آنزیمی که در لولة گوارش، در نهایت توانایی ایجاد دی ساکارید دارد، ………  15

2(دردفاعغیراختصاصینقشدارد. 1(دربیمهرگانوجودندارد. 
4(پیوندپپتیدیراتجزیهمیکند. 3(ازبافتیبایاختههایبههمچسبیدهترشحمیشود. 

هر قسمتی از لولة گوارش انسان که سبب شروع گوارش ……… می شود، قطعًا ………  16
2(نشاسته-حاویشبکةیاختههایعصبیدرزیرمخاطمیباشد. 1(لیپیدها-الیهماهیچهحلقویمتصلبهزیرمخاطندارد. 

4(شیمیایی-فاقدقدرتجذبمیباشد. 3(پروتئینها-درگوارشنهاییآنهانیزمؤثراست. 
هورمونی در لولة گوارش که محل تولید و اثر آن اندام یکسانی می باشد، سبب ……… می شود. 17

2(افزایشفعالیتیاختههایاصلیوکناری 1(خنثیکردناسید 
4(افزایشمقدارعاملداخلی 3(افزایشتولیدگویچةقرمز 

پارامسی ……… کرم کدو ………  18
2(برخالف-گوارشدرونیاختهایدارد. 1(همانند-موادمغذیراازسطحخودجذبمیکند. 

4(برخالف-منفذدهانیودفعییکسانیدارد. 3(همانند-حفرةدهانندارد. 
محلی از لولة گوارش گاو که نقش اصلی در بیشتر شدن حالت مایع در مواد غذایی را دارد، این اندام، پس از این عمل ………  19

2(غذایکاملجویدهشدهرابرایآبگیریبههزارالمیدهد. 1(غذاینیمهجویدهرابهنگاریمیدهد. 
4(تقریبًاگوارشمیکروبیغذارابهپایانرساندهاست. 3(محلشروعگوارشآنزیمیجانورمیباشد. 

کدام گزینه، جملة مقابل را به درستی کامل می کند؟ »جذب ……… روی می دهد.« 20
2(گلوگزحاصلازتجزیةسلولز،درمعدةملخورودةکوراسب 1(گلوگزدررودةملخوهزارالیگوزن 

4(آبدرمعدةکرمخاکیوهزارالیگاو 3(آبدرراسترودةملخونگاریگوسفند 

تاری��خ: ………… / )بار دوم(………… زمان صرف ش��ده ………… / )بار دوم( ………… / درص��د آزمون:…………/ )بار دوم( ………… 

تست های درست:………… / )بار دوم( ………… تست های نزده ………… / )بار دوم(…………تست های غلط………… / )بار دوم( …………

تست هایی که نزدیک کنکور باید مرور شود: …………………………………………………………………………………………………

تـحلیـل آزمـون
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بسگز،دۀ وؤلالت قلم چر
تعداد سؤاالت:25 / زمان پیشنهادی:25 دقیقه / صفحۀ پاسخ: 314

با توجه به شکل روبه رو در یک یاخته یوکاریوتی، اگر A در خالف جهت شیب غلظت جابه جا شود، کدام گزینه صحیح می باشد؟ 1
1(تابرطرفشدناختالفغلظت،مولکولهایآبفقطازخارجواردیاختهمیشوند.

B)2عملتخصصیداشتهومیتوانددراتصالفیزیکییاختهبایاختههایمجاورمؤثرباشد.
3(آنزیمهایدرونراکیزه،درانتقالAبهداخلیاختهتأثیرگذارند.

4(اتصالAبههرسمتازBمیتواندموجبانتقالآنبهطرفدیگرشود.
بخشی از معدة گاو ………  2

1(کهبهدمنزدیکتراست،باترشحآنزیمباعثگوارشسلولزمیشود.
2(کهمسئولجذبآباست،محتویاتنیمهجویدهخودرامستقیمازنگاریدریافتمیکند.

3(کهمسئولترشحآنزیمهایگوارشیاست،غذارابههمراهباکتریهاییکهواردآنشدهاند،گوارشمیدهد.
4(کهمحتویاتآنواردمریمیشود،دارایبافتپوششیترشحکنندةآنزیمسلوالزاست.

در جانوری که کیسة گوارشی دارد ……… جانوری که کیسه های معدی دارد ………  3
1(همانند-دهانیاختهایدیدهمیشود.

2(برخالف-پتانسیلعملایجادنمیشود.
3(برخالف-دستگاهگردشخونوجودندارد.

4(همانند-همولنفدرحملگازهایتنفسیدخالتدارد.
……… گلوکز ……… با ……… انجام می شود.  4

1(خروج-ازمایعبینیاختهای-انتشار
2(ورود-بهمایعبینیاختهای-انتقالفعال

3(خروج-ازیاختههایروده-انتشارتسهیلشده
4(ورود-بهیاختههایروده-گذرندگی

هر یک از چهار نوع بافت اصلی بدن انسان ………  5
1(قطعًافاقدفضایبینیاختهایهستند.

2(درهریکازدستگاههایبدنبهنسبتهایمختلفوجوددارند.
3(دارایمادةزمینهایهستندکهیاختههایهربافتآنهارامیسازد.

4(یاختههایترشحیدارندکهموادرابهفضایدروناندامهاترشحمیکنند.
کدام گزینه، جملة زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 6

»بافت اصلی که در آن شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در اتصال یاخته های این بافت به یکدیگر نقش دارند، ………«
1(دربخشهاییازبدننظیردهان،غدهتشکیلمیدهد.

2(دربخشهایمختلفلولةگوارشبهاشکالسنگفرشییااستوانهایدیدهمیشود.
3(انواعیداردکهدرآنهامیزانرشتههایکشسانومادةزمینهایمتفاوتاست.
4(فضایبینیاختهایاندکیدربینیاختههاییکیاچندالیةآنمشاهدهمیشود.

خوناب ………  7
1(موادمختلفیرابامایعبینیاختهایمبادلهمیکند.

2(برخالفمحیطزندگییاختهها،جزئیازمحیطداخلیاست.
3(مادةزمینهایبافتپیوندیخوناستکهدرآنرشتههایکالژنیافتنمیشود.

4(درانتشارمواددفعییاختههابهبیرونازبدننقشمؤثریندارد.
چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر یاختة بافت ماهیچه ای ………« 8

الف( قلبی، برخالف یاخته های اصلی بافت عصبی دوهسته ای است.
ب( صاف، همانند یاخته های بافت چربی هسته ای دارد که به گوشة یاخته رانده شده است.
ج( مخطط، همانند یاخته های بافت پیوندی سست در سراسر لولة گوارش مشاهده می شوند.

4(3مورد 3(2مورد  2(1مورد  1(صفرمورد 
در هر الیه ای از لولة گوارش که شبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد، ………  9

1(ماهیچههادرخردونرمشدنغذادخالتدارند.
2(نوعیبافتپیوندیکهبهطورمعمولبافتپوششیراپشتیبانیمیکند،حضوردارد.

3(ترشحاتیاختههایآندرگوارششیمیاییغذاهاوتنظیمفعالیتدستگاهگوارشنقشدارند.
4(ترکیبیگلیکوپروتئینیباجذبآب،درلغزندهکردنتودةغذاییمؤثراست.
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بندارة انتهای رودة باریک ………  20
1(برخالفبخشعمدةمعدهدرسمتراستبدنقراردارد.

2(همانندبندارةانتهایمریدرتماسباکیموساسیدیاست.
3(برخالفبندارةپیلورفاقدماهیچةحلقویاست.

4(همانندکولونپایینرودرسمتچپبدنقراردارد.
ماهیچه های مورب در دستگاه گوارش، در اندامی مشاهده می شوند که ………  21

1(باورودکیموسبهآن،مراحلپایانیگوارشصورتمیپذیرد.
2(درگوارشمکانیکیبرخالفگوارششیمیایینقشدارد.

3(غدههایمخاطیآن،تواناییترشحآنزیمرابرخالفمادةمخاطیندارد.
4(یاختههایپوششیسطحیمخاطآنهمانندغددبزاقیبیکربناتترشحمیکنند.

ورود ……… به یاخته های پوششی پرز ………  22
1(مولکولهایحاصلازگوارشلیپیدها-برخالفخروجآنهاباصرفانرژیاست.

2(گلوکز-همانندخروجآنهمراهباسدیمصورتمیگیرد.
3(مولکولهایحاصلازگوارشلیپیدها-برخالفخروجگلوکزازاینیاختههابدوننیازبهمولکولهایپروتئینیصورتمیگیرد.

4(گلوکز-همانندخروجکیلومیکرونهاازاینیاختههاازطریقشبکةآندوپالسمیرخمیدهد.
جایگاه ساخت گلیکوژن و نیز ذخیرة آهن و برخی ویتامین ها در انسان ممکن نیست ………  23

1(ازطریقسیاهرگفوقکبدیکیلومیکرونهاراجذبوذخیرهکند.
2(باساختنترکیباتیدردفعکلسترولاضافینقشداشتهباشد.

3(درهنگامافزایشجریانخوندستگاهگوارش،تواناییساختپروتئینداشتهباشد.
4(درگوارشوورودچربیهابهمحیطداخلیتأثیرگذارباشد.

بسیاری از ………  24
1(جانداران،درونبدنخودجایگاهویژهایبرایگوارشغذادارند.

2(جانورانبیمهره،تنهاگوارشبرونیاختهایدارند.
3(جانوران،گوارشغذارادرخارجازمحیطداخلیانجاممیدهند.

4(جانداران،موادمغذیرابهطورمستقیمازمحیطباانتشاردریافتمیکنند.
با رسوب کلسترول در ……… ممکن نیست ………  25

1(دیوارةسرخرگها-فشارخوندرسرخرگهاافزایشیابد.
2(کیسةصفرا-جذبویتامینموردنیازدرروندتولیدگویچةقرمزدچاراختاللشود.

3(دیوارةسرخرگها-ایجادتکانةقلبیتوسطگرهسینوسی-دهلیزیافزایشیابد.
4(کیسةصفرا-مقداریازتریگلیسریدهاازطریقرودهدفعشود.

بسگز،دۀ وؤلالت وسلوسی
تعداد سؤاالت:20 / زمان پیشنهادی:20 دقیقه / صفحۀ پاسخ: 315

سراسری-83 1 دربارة جذب و ورود مواد از لولة گوارش انسان به جریان خون، کدام جمله صحیح است؟ 
1(ترکیباتمعدنی،منحصراًازطریقانتشارواردمویرگمیشوند.

2(ویتامینC،ازطریقانتشارواردمویرگلنفیمیشود.
3(برایجذبهمةآمینواسیدها،وجودسدیمضروریاست.

4(آمینواسیدهایحاصلازهیدرولیزآمیالز،واردمویرگخونیرودهمیشوند.
سراسریخارجازکشور-88 2 کدام مطلب، دربارة ساختار لولة گوارش انسان، نادرست است؟ 

1(هریاختهمخاطرودهصدهاریزپرزدارد.
2(مخاط،یکالیةپیوندیبارگهایخونیفراواناست.

3(ماهیچههایطولیدرخارجماهیچههایحلقویقرارگرفتهاند.
4(سطحداخلیمعدهرایکالیةضخیمچسبندهوقلیاییمخاطیمیپوشاند.

سراسری-89 3 در انسان، غددی که در نزدیکی پیلور قرار دارند، ……… سایر غدد معدی ……… ترشح می کنند. 
2(برخالف-گاسترین 1(برخالف-آنزیم 

4(همانند-عاملداخلیمعده 3(همانند-اسید 
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سراسریخارجازکشور-89 4 در رودة باریک انسان، ……… 
1(وجودسدیمبرایجذباغلبگلوکزهاضروریاست.

2(ترکیباتمعدنیازراهانتشاریاانتقالفعالجذبمیشوند.
3(جذباکثرویتامینهابهکمکپروتئینهایحاملصورتمیگیرد.

4(جذبقندهایسادهبهیاختةرودهازطریقانتشارتسهیلشدهمیباشد.
سراسریخارجازکشور-89 5 کدام عبارت، در مورد انسان صحیح است؟  

1(درهنگامبلع،زبانکوچکبهسمتپایینکشیدهمیشود.
2(حرکاتتخلیةمعده،باکشیدگیدیوارةآنرابطةعکسدارد.

3(ماهیچههایحلقویبخشانتهاییمری،درحالتعادیمنبسطهستند.
4(سرعتتبدیلپپسینوژنبهپپسین،درحضورپپسینبیشترمیشود.

سراسریخارجازکشور-89 6 به طور معمول در ……… انسان، ……… وجود ندارد. 
2(رودةبزرِگ-یاختهترشحکننده 1(بافتپیوندیسسِت-کالژن 

4(کیسةصفرای-آنزیملیپاز 3(شیرةلوزالمعده-آنزیمغیرفعال 
سراسری-90 7 همة کانال های پروتئینی که در غشای یاخته های جانوری قرار دارند، ………  

2(بهمولکولهایآباجازةعبورمیدهند. 1(میتوانندبهطورغیرتخصصیعملکنند. 
4(همیشهبازندومولکولهایکوچکراعبورمیدهند. 3(فقطدرموقععبوربرخیموادبازمیشوند. 

سراسری-92 8 در انسان، سکرتین برخالف گاسترین، ……… 
2(ازیاختههایسازندةخودبهخونواردمیشود. 1(ترشحبیکربناترابهخونافزایشمیدهد. 

4(درخنثینمودنکیموساسیدیموجوددردوازدههنقشدارد. 3(محرکترشحپروتئازهایفعالدرلوزالمعدهمیباشد. 
سراسریخارجازکشور-92 9 در دستگاه گوارش انسان، ……… ، در سمت ……… بدن قرار گرفته است. 

2(کیسةصفرابرخالفکولونباالرو-راست 1(رودةکورهمانندکولونپایینرو-چپ 
4(کاردیابرخالفکولونپایینرو-چپ 3(دریچةپیلورهمانندکولونباالرو-راست 

سراسریخارجازکشور-93 10 در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند گوارش پروتئین ها می باشند، ……… می شوند. 
2(فقطتوسطغددمجاوردریچةانتهاییمعدهساخته 1(ازابتدایدوازدههترشح 

4(توسطترشحاتبعضیازیاختههایغددمعدی،فعال 3(مستقیمًاباعثتولیدتعدادیآمینواسید 
سراسری-94 11 در شکل روبه رو یاخته های دیوارة بخش ……… یاخته های دیوارة بخش ……… می توانند ………  

1(1همانند-3-درعدمحضوراکسیژنانرژیزیستیتولیدکنند.
2(4همانند-3-سلولزموجوددرموادغذاییراتجزیهنمایند.

3(4برخالف-1-درمجاورتباغذایدوبارهجویدهشده،قرارگیرند.
4(3برخالف-2-جذببخشیازموادحاصلازگوارشراانجامدهند.

در نوعی انعکاس دفاعی که با یک دِم عمیق و بسته شدن حنجره و باال رفتن زبان کوچک آغاز می شود، ابتدا ……… متوقف، سپس ………  12
سراسری-94 خواهد یافت. 

1(انقباضعضالتدریچةپیلور-چینخوردگیهایسطحداخلیمعده،کاهش
2(انقباضعضالتحلقویبخشانتهاییمری-کشیدگیدیوارةمعده،کاهش
3(انقباضعضالتموربداخلیوخارجیشکم-حجمکیموسمعده،افزایش

4(تحریکگیرندههایمعده-انقباضماهیچههایناحیةکاردیا،افزایش
سراسریخارجازکشور-94 13 چند مورد دربارة همة آنزیم های موجود در رودة باریک انسان، نادرست است؟  

ب( هم زمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه، وارد می گردند. الف( همواره به صورت غیرفعال، ترشح می شوند. 
د( با مصرف انرژی توسط غشای یاخته سازندة خود، خارج می شوند. ج( در یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک، تولید می گردند. 

4(4مورد 3(3مورد  2(2مورد  1(1مورد 
سراسری-96 14 کدام گزینه، درست بیان شده است؟ 

1(درسیرابیگاوبرخالفرودةباریکاسب،گوارشسلولزانجاممیشود.
2(درهزارالیگاوبرخالفمعدةاسب،آنزیمهایگوارشیجانورترشحمیگردد.

3(درنگاریگاوبرخالفرودةبزرگاسب،میکروبهایتجزیهکنندةسلولزوجوددارند.
4(دررودةباریکگاوبرخالفرودةکوراسب،موادحاصلازگوارشسلولزجذبمیشود.



گوارش و جذب مواد فصل دوم

موارد )الف( و )د( نادرست می باشند.11 11
واحدس��اختاروعملکرد در بدن جانداران، یاخته ها می باش��ند. این واحدها در کنار هم ابتدا به ش��کل بافتهای مختلف س��ازمان یافته اند و سپس اجتماع بافت ها 

سبب تولید اندام های مختلف می شود. )نادرستی الف( )یاخته ← بافت ← اندام ← دستگاه ← بدن انسان(

در بین یاخته ها، فضای بین یاخته ای توس��ط مایعی پر ش��ده اس��ت که این محیط برای ادامه فعالیت یاخته ها باید با مکانیس��مهمایستایی نسبتًا پایدار 
CO2 به همراه مواد غذایی می پردازند. این مایع ترکیباتی شبیهخونابدارد  O2 و  بماند. یاخته ها و این محیط، دائمًا با هم به تبادل گازهای تنفسی 

که به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله می کنند )درستی ب(.
* محیط داخلی، فضای حاوی مایع بین یاخته ها )محیط زندگی یاخته( به همراه خون و لنف می باشد ولی سطح درونی لولة گوارش و لوله های تنفسی که با محیط 

بیرون در ارتباط مستقیم هستند، جزء محیط داخلی نمی باشند و برحسب مواد محیطی، شرایط متفاوتی دارند )درستی ج(.
* یاخته های جانوران از جمله انسان، فاقد دیواره هستند و فقط غشا، اندامک ها و میان یاختة آن ها را در بر می گیرد )نادرستی د(.

2112

غشای یاختة جانوری

1( برخالف دیواره گیاهان که کاماًل نفوذپذیر اس��ت، غشای هر یاخته ای دارای 
نفوذپذیری انتخابی با تراوایی نسبی می باشد و فقط برخی مولکول ها و یون ها را 

عبور می دهد )نادرستی گزینة )1((.
2( غش��ا، از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات ایجاد شده است که کربوهیدرات ها 
فقط در سطح خارجی غشا به برخی از پروتئین ها و فسفولیپیدها متصل می باشند 

)درستی گزینة )2((.
3( بخش لیپیدی غش��ای یاختة جانوری، حاوی فسفولیپیددردوالیه و کلسترول 

در بین قسمت آب گریز فسفولیپیدها می باشد )نادرستی گزینة )3((.
4( مواد گوناگون با فرایندهای ویژه برحسب قدرت انحالل در لیپید، یا از فضای بین مولکول های لیپیدی )مثل گازها و اوره( و یا از 

طریق مولکول های پروتئینی )مثل امالح، گلوکز و اغلب آمینواسیدها( عبور می کنند )نادرستی گزینة )4((.
کلسترول و چربی های اشباع شده ویژة غشای یاختة جانوری می باشد که این یاخته ها فاقد دیسه و دیواره می باشند.31 13

اندامکیاساختار
مخصوصچه
نکاتوکارقسمتهایدرونیاختهایتعدادغشاجاندارانی

نداردهمة جاندارانرناتن

از پروتئین و rRNA )رنای ریبوزومی( به وجود آمده است. محل ساخت رشتة پلیپپتیدی است. درون 
راکیزه، دیس��ه ها و پروکاریوت ساختار مخصوص ساده ولی در میان یاختة یوکاریوت و هسته نوع دیگری 
از آن وج��ود دارد. دو زیرواح��د کوچک و بزرگ دارد. 24 نوع مونومر می تواند داش��ته باش��د. )20 نوع 

آمینواسید و 4 نوع نوکلئوتید(

نداردجانوران میانک
از 9 دسته لولة کوچک پروتئینی 3 تایی در نزدیک هسته به وجود آمده است. هر دو تای آن ها به صورت 
G2 از چرخة یاخته ای مضاعف می شوند.  یکجفتاستوانة عمود بر هم به وجود آمده اند که در مرحلة 

در تشکیل رشته های دوک تقسیم و تاژک و مژک نقش دارد. پروتئینی است و در ریبوزوم تولید می شود.

رشته ها یا لوله های پروتئینی بوده که سبب استحکام یاختة یوکاریوتی می شوند.نداردیوکاریوت هااسکلت یاخته ای

یوکاریوت هاهسته
دو غشای 
منفذدار 

دارد

تنظی��م فعالیت های یاخته را به کمک اطالعات ژنتیکی خود انجام می دهد. همانندس��ازی ِدنا، رونویس��ی 
RNA و س��اخت زیرواحدهای ریبوزوم، همگی در هس��ته صورت می گیرد. ش��یرة هسته دارای اسکلتی 

پروتئینی است که به آن استحکام می دهد.

یوکاریوت راکیزه
دو غشاهوازی

محل انجام بخش هوازی تنفس یاخته ای اس��ت. غش��ای خارجی صاف و داخلی چین خورده از تیغه هایی به 
سمت داخل اندامک دارد که سبب ATPسازی می شود. دو فضا دارد: 1- بین دو غشا 2- فضای محصور 
ش��ده توسط غشای درونی که بس��تره نام دارد. این اندامک همانند پروکاریوت ها، دارای ِدنا حلقوی، رناتن 

مخصوص، تقسیم دوتایی، همانندسازی ِدنا، رناسازی و پروتئین سازی می باشد.
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اندامکیاساختار
مخصوصچه
نکاتوکارقسمتهایدرونیاختهایتعدادغشاجاندارانی

یوکاریوت سبزدیسه
فتوسنتزکننده

دو غشای 
صاف دارد

محل فتوسنتز است. 3 فضا درون آن است: 1- بین دو غشای صاف 2- فضای محصور شده توسط غشای 
درونی که بستره نام دارد و درون آن مانند بسترة راکیزه و پروکاریوت ها، همانندسازی دنا، رونویسی رنا 
و ترجمه پروتئین وجود دارد 3- فضایی متشکل از ساختارهای غشایی کیسه مانند به نام تیالکوئید دارد. 
سبزدیس��ه ها، تقسیم دوتایی و ریبوزوم ساده دارند. انرژی نوری را به شیمیایی تبدیل می کند. در غشای 

تیالکوئیدهای آن، سامانه هایی حاوی رنگیزه های فتوسنتزی برای به دام انداختن نور وجود دارد.

شبکة آندوپالسمی 
یک غشایوکاریوت)رناتن دار(

اغلب به سطح خارجی غشای هسته متصل است و غشای آن با هسته و آندوپالسمی دیگر پیوستگی 
دارد. عمل غشاسازی و ساخت گلیکوپروتئین کامل و فعال را با اتصال رشته های پلی پپتیدی به هم 
انجام می دهد که آن ها را به صورت ریزکیسه هایی برای نشانه گذاری به دستگاه گلژی می فرستد. 

روی غشای آن رناتن وجود دارد.

یوکاریوتدستگاه گلژی
هر کیسه 
یک غشا 

دارد

از تع��دادی کیس��ة بدون اتصال فیزیکی ایجاد ش��ده اس��ت. وظیفة بس��ته بندی و نش��انه گذاری 
گلیکوپروتئین ها را دارد، سپس آن ها را به صورت ریزکیسه های غشادار به عنوان پروتئین غشایی 

و یا کریچه و کافنده تن تشکیل می دهند. 
نکته: پروتئین هایی که می خواهند از یاخته برونرانی شوند نیز در دستگاه گلژی بسته بندی می شوند 
ولی پروتئین هایی که به سمت سبزدیسه ها، راکیزه ها و هسته می روند از سیستم گلژی عبور نمی کنند.

شبکة
آندوپالسمی بدون 

رناتن
یک غشایوکاریوت

غشای آن صاف و بدون رناتن است. ساختار و عمل آن با آندوپالسمی دیگر متفاوت است ولی به 
هم پیوس��ته اند. مهم ترین وظیفة آن لیپیدس��ازی است، در ماهیچه ذخیرة یونکلسیم برای انقباض 

دارد که سبب ورود کلسیم به تارچه ها می شود.

یوکاریوتکافنده تن
یک غشاهتروتروف

از گلژی و شبکة آندوپالسمی ایجاد شده است. آنزیم های گوارشی قوی دارد. گوارش درون یاخته ای 
و ایجاد کریچه های گوارشی می کند. در درشت خوار و نوتروفیل نقش بسیار مهمی دارد. این اندامک 
در گوارش درون یاخته ای برای بیگانه خوارها و گوارش جانداران تک یاخته ای مثل پارامسی نقش دارد.

یک غشایوکاریوتواکوئول )کریچه(

کیسه هایی است برای ذخیرة مواد دفاعی، دفعی و غذایی. در یاخته های بالغ گیاهی کریچه مرکزی 
مانند کافنده تن آنزیم های گوارشی وجود دارد. در ساکنین آب شیرین نوع انقباضی آن برای جمع 

کردن آب اضافی درون یاخته و بیرون راندن آب اضافی )مثل پارامسی( وجود دارد.

انواع کریچه

گوارش��ی ← در پارامس��ی و یاخته های جذب کنندة غ��ذا در الیه داخلی حفرة 
گوارشی و همچنین در یاخته های بیگانه خوار نقش هیدرولیز مواد را دارد.

انقباضی ← برای دفع آب در انواعی مثل پارامسی ساکن آب شیرین می باشد.
گیاهی ← تنظیم آب یاخته را انجام می دهند - حاوی آب، مواد رنگی، اسیدی 

و پروتئینی می باشد.
دفعی ← حاوی مواد زائد برای دفع از برخی یاخته ها مثل پارامسی می باشد.

بیش��ترین تعداد مولکول های غشا، مولکول های فس��فولیپیدی هستند که ساختاری از اسید 41 14
چرب و گلیس��رول )الکل( و ترکیب فس��فات دار دارند. فسفولیپیدها به صورت دوالیه ای قرار گرفته اند که 
در الیة خارجی می توانند از سطح خارجی خود به کربوهیدرات غشایی متصل باشند. این مولکول ها دارای 
فضایی برای عبور مولکول ها می باشند که در غشای اندامک های درون یاخته ای نیز وجود دارند ولی ساختار 

کلسترولی مربوط به این نوع لیپیدها نمی باشد.
بیشترین مولکول تشکیل دهندة غشا، فسفولیپیدها می باشند که فقط در انتشار ساده سبب عبور مواد از منافذ بین خود می شوند. 51 13

 گزینة )1(: الیة خارجی غش��ا دارای کربوهیدرات می باش��د که با مایع بین یاخته ای که محیط زندگییاختههاست در تماس می باشد. / گزینة )2(: 
پروتئین های منفذدار مثل کانال ها و پمپ ها، حجیم ترین مولکول های غشایی می باشند که در هر دو الیة غشا قرار دارند. / گزینة )4(: انتشار تسهیل شده و انتقال 

فعال توسط پروتئینهای کانالی یا پمپ های موجود در عرض دو الیة غشای یاخته صورت می گیرد.
انتقال گازهای تنفس��ی از غش��ا، بر اساس انتشار ساده از هر قسمت فضای بین فسفولیپیدهای غشا و انرژیجنبشیمولکولها در اثر شیب غلظت 61 14

مواد می باش��د که نتیجة نهایی آن یکس��ان ش��دن غلظت ماده در دو سوی غشا اس��ت ولی در انتشار تسهیل ش��ده که در خروج گلوکز و اغلب آمینواسیدها از 
یاخته های روده به مایع بین یاخته ای دیده می ش��ود، مواد برحس��ب ش��یب غلظت ولی برحس��بنیازبدن و از طریق پروتئینهایکانالی غشا منتقل می شوند. این 

پروتئین ها اختصاصی هستند و یا همیشه بازند یا می توانند به صورت دریچه دار باز و بسته شوند.

هر انتشاری چه ساده و چه تسهیل شده، نیازی به انرژییاختهای ندارد و مواد در جهت شیب غلظت از جای پرتراکم به کم تراکم منتقل می شوند.•

انرژی جنبشی مولکول ها در انتشار ساده بیشتر از تسهیل شده نقش دارد ولی این انرژی غیرزیستی در هر دو فرایند مؤثر است.•
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موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند.71 11
* اس��مز، فقط عبور مولکول های آب از غش��ایی با تراوایی نس��بی می باشد که جهت آن از س��مت آب خالص یا محلول رقیق تر به سمت محلول غلیظ تر با تراکم 
مواد بیشتر و پتانسیل آب کمتر است )نادرستی الف( ولی فشار اسمزی، تمایل یک محلول غلیظ تر به جذب آببیشتر می باشد. در نهایت این فشار سبب توقف
اسمز می شود. دقت کنید که پس از یکسان شدن تراکم آب، عبور آب متوقف نمی شود. در ابتدا آب از جای رقیق به غلیظ می رود ولی پس از مدتی که غلظت 

برابر شد، مقدار آب یکسانی در دو طرف عبور خواهد کرد )درستی ب و نادرستی د(.

دقت کنید که مولکول های آب در دو طرف غشا می توانند عبور کنند ولی بیشتر به سمتی می روند که غلظت محلول بیشتر و تراکم مولکول های آب 
کمتر می باشد )نادرستی ج(.

 

در ش��کل مورد نظر که اسمز را نشان می دهد، شکل سمت چپ دو محیط دارای اختالف 81 13
غلظت را نش��ان می دهد. آب به هر دو محیط می تواند منتقل شود ولی انتشار آن به سمت محیط غلیظتر 
بیشتر است ولی وقتی تراکم آب دو محیط برابر شد، باز هم آب به هر دو سمت می رود ولی مقدار عبور 

مساوی است که دیگر به این عبور انتشار اسمزی نمی گوییم.
* در این شکل اختالف غلظت در محیط دیده می شود و در شکل مشاهده می شود که انتشار یا اسمز آب 

به سمت محلول غلیظ تر با پتانسیل آب کمتر صورت می گیرد.

91 )ATP انتقال فعال، فرایندی است که مواد برخالفشیبغلظت، از جای کم تراکم به پرتراکم می روند که برای این کار نیاز به صرف انرژی )اغلب از 13
و پروتئین انتقال دهنده می باشد.

ان��رژی انتقال فعال را خودیاخت��ه باید ایجاد کند که یاخته ها می توانند این انرژی را در •
مولکول ه��ای وی��ژه ای ازجملهATP )نه فقط ATP!!( ذخیره کنن��د تا در موقع نیاز، با 

هیدرولیز ATP انرژی به دست بیاورند.
+H از الکترون های عبوری در زنجیرة انتقال الکترون  مثاًل در غشای داخلی راکیزه انرژی انتقال فعال 

به دست می آید نه از مصرف ATP. )عجله نکن در زیست دوازدهم می خوانیم!!(

پمپ )پروتئین( انتقال دهندة س��دیم - پتاس��یمی، در غشای یاخته های بدن انسان وجود دارد که با •
مصرف ATP و تولید ADP باعث خروج س��دیم و ورود پتاس��یم به یاخته می ش��ود. )در بدن انسان 

تراکم سدیم در خارج یاخته و پتاسیم در درون  یاخته زیاد می باشد.(

فقط مورد )د( نادرست است.101 14

ذرات بزرگ از طریق درون بری یا برون رانی منتقل می شوند.
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نکات:
1( سرعت انتشار به تفاوتغلظت دو محیط و دمای محیط بستگی دارد )درستی الف(.
2( سرعت انتشار تسهیل شده به تعداد پروتئین کانالی در واحد سطح نیز بستگی دارد.

3( سرعت انتشار یک ماده به غلظت مادة دیگر بستگی ندارد.
←

انتش��ار تا هنگامی است که غلظت 
دو محیط یکسان شود و یک پدیدة 

فیزیکی است )درستی ب(.

4( اس��مز، فرایند فیزیکی عبور آب از غش��ایی با نفوذپذیری انتخابی از محلول رقیق به غلیظ اس��ت ولی فشاراسمزی تمایل یک محلول غلیظ به جذب آب است 
که به تعداد مولکول حل شده در آب بستگی دارد )فشار اسمزی سبب توقف اسمز می شود(.

5( پالسمولیز، آب دهی زیاد یاخته است که می تواند باعث مرگ بافت شود.
6( به آب گیری زیاد یاخته تورژسانس می گویند که در یاخته دیواره دار وجود دیواره از ترکیدن یاخته در اثر تورژسانس جلوگیری می کند. در گیاهان خشکی و علفی 

که چوبزیادی ندارند، برای راست نگه داشتن ساقه مهم است. )در برخی مانند پارامسی ها، کریچة انقباضی آب و مواد دفعی اضافی را خارج می کند.(
7( فقط ذرات کوچک از طریق انتشار و انتقال فعال منتقل می شوند ولی ذرات بزرگ از طریق برون رانی و درون بری منتقل می گردند )نادرستی د(.

می دانید بدن انس��ان از چهار نوع بافت پوشش��ی، پیوندی، ماهیچه ای و عصبی ساخته شده است. این بافت ها از یاخته ها و مواد موجود در فضای 111 13
بین یاخته ها تشکیل می شوند. غدد نیز با یاختة عصبی تحریک می شوند و هر یاخته زنده ای نیز انرژی ذخیره می کند.

فقط مورد )ج( صحیح اس��ت. عبور اکس��یژن و کربن دی اکسید از طریق انتشار و بدون صرف انرژی صورت می گیرد. خروج پپسینوژن به روش 121 13
برون رانی و با صرف انرژی است. )دقت کنید که پپسین بعداً درون معده از تغییر شکل پپسینوژن ایجاد می شود پس ترشح پپسین در معده صورت نمی گیرد.(

آنزیم آمیالز به درون دهان و رودة باریک ترشح می شود ولی در معده ترشح ندارد.

شکل )الف( بیانگر انتشار تسهیل شده و )ب( بیانگر انتقال فعال می باشد که در انتقال فعال مواد به سمت تراکم کمتر می روند تا به تدریج تفاوت 131 13
غلظت دو محیط بیش��تر ش��ود، ولی در هر دو مکانیسم پروتئین غش��ایی نقش دارد و می تواند تغییر حالت دهد. مواد محلول در چربی نیز اغلب از طریق فضای 

بین فسفولیپیدها با انتشار ساده عبور می کنند.

همة  موارد نادرست می باشند.141 14
اسمز به اختالف پتانسیل یا مقدار آب بستگی دارد و عبور آب از مقدار تراکم زیاد به سمت تراکم پایین تر صورت می گیرد.

 رد )الف(: فشار اسمزی را تنها می توان با توجه به ارتفاعآبدر محیط محاسبه کرد، چون ممکن است حجم محلول زیاد باشد ولی مواد حل شده 
هم زیاد باشد. / رد )ب(: مولکول های درشت را نمی توان از طریق انتشار یا انتقال فعال عبور داد و برای این کار نیاز به درون بری و برون رانی داریم. )کاًلیادتون

باشهکهمولکولدرشتانتشاروانتقالفعالنداره!!(/رد )ج(: این گزینه به علت وجود کلمة »تمایل« بیانگر فشار اسمزی است.

اسمز: عبور آب از عرض غشای دارای نفوذپذیری نسبی که همواره از جایی که پتانسیل آب زیاد است یعنی مقدار آب زیاد و فشار اسمزی محیط 
کم است به جایی که غلیظ تر است یعنی فشار اسمزی باالتر و پتانسیل آب کمتر دارد می رود )رد د(. )این عبارت یک بار سؤال کنکور بوده است.(

  

درون بری، ورود ذره های بزرگ با صرف انرژی به داخل یاخته می باشد )مثل ورود پروتئین و …( 151 12
که از مقدار غشا کم می شود و کریچه هایی مثل کریچة غذایی در یاخته ایجاد می شود.

* برون رانی، س��بب خروج ذره های بزرگ، با صرف انرژی می ش��ود که این ذره ها توسط کیسههایغشایی ساخته 
ش��ده در یاخته، احاطه ش��ده اند و با پیوستن کیسه ها به غشای یاخته، اوالً س��طح غشای یاخته زیاد می شود و ثانیًا 

ذره ها از یاخته خارج می شوند )مثل خروج آنزیم ها و… از یاخته(.
* در سیستم های انرژی خواه بدن، معموالً ATP با هیدرولیز به ADP تبدیل می شود.

غشای پایه شبکه ای از رشته های پروتئین  و گلیکوپروتئین )کربوهیدرات و پروتئین( می باشد. این غشای بدون یاخته، یاخته های بافت پوششی را به 161 13
بافت های زیرین متصل می کند. به طور مثال در زیر بافت پوششی روده قرار دارد و یاخته های پوششی سطح درونی روده را به بافت زیرین خود متصل می کند. این 

غشا فاقد یاخته و مادة ژنتیکی می باشد و بین دو الیه از بافت پوششی دیده نمی شود ولی در اتصال یاخته های پوششی به هم و به بافت زیرین آن ها نقش دارد.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.171 13
بافتی که داخل مجاری تنفس��ی اس��ت، پوششی اس��توانهایمژکداری است که فضای بین یاخته ای کمی دارد )رد عبارات الف و د( و در زیر آن غشای پایة فاقد 
یاخته وجود دارد )رد عبارت ب( پس ریبوزوم ندارد ولی مانند هر بافت پوششی با قدرت تقسیم میتوز زیاد است )مانند مری قدرت تقسیم زیاد دارد و مانند 

لولة فالوپ مژک دارد(.
بافت پوشش��ی درونی مری و دهان از نوع سنگ فرش��ی چندالیه ای بدون مژک و در رگ های خونی از نوع سنگ فرش��ی ساده می باشد ولی الیة 181 13

درونی معده، روده و نای از نوع استوانه ای یک الیه می باشد که در نای برخالف معده و روده حاوی الیه پوششی مژک دار می باشد.

فقط عبارت )ب( جمله را به درس��تی تکمیل می کند. فاصلة یاخته ها در بافت پوشش��ی بسیار ناچیز است که این بافت در ترشح مواد در بدن از 191 12
غدد مختلف مثاًل در لولة گوارش و تنفس نقش دارد ولی سه عبارت دیگر در مورد بافت پیوندی با فضای بین یاخته ای زیاد می باشد.

فقط عبارت )الف( در مورد بافت پیوندی صادق نمی باشد. منظور سؤال بافت پیوندی است که به ترتیب توسط بافت های استخوانی، پیوندی سست و چربی در 201 11
عبارت های )ب(، )ج( و )د( به وظیفة خود می پردازند )استخوان ها از اندام هایی مثل مغز، قلب و… محافظت می کنند( ولی عبارت )الف( در مورد بافت عصبی می باشد.

B

B

B

C

A

B

C

A

B

B


