
مبحث: گفتار 1 فصل 1 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   1

«در غشاي نورون، دریچۀ گروهی از کانال هاي دریچه دار در سمت  .................. غشاي یاخته قرار دارد. به طور حتم، هرگاه این کانال ها  ..................

باشند،  .................. »

خارجی – باز – بار الکتریکی دو سوي غشاي یاختۀ عصبی متفاوت است.

داخلی – باز – اختالف پتانسیل دو سوي غشاي یاخته به صفر نزدیک می شود.

داخلی – بسته – یون هاي پتاسیم برخالف شیب غلظت خود، از یاخته خارج می شوند.

خارجی – بسته – یون هاي سدیم از طریق انتشار تسهیل شده به درون یاخته وارد می شوند.

کدام گزینه در رابطه با همۀ سلول هاي بافت عصبی انسان سالم صادق است؟  2

براي ثبت نوار مغزي مورد استفاده قرار می گیرند. توانایی ایجاد پتانسیل عمل در غشاي خود را دارند. 

توانایی انتقال پیام عصبی را دارند.  در غشاي خود داراي پروتئین هاي کانالی هستند. 

در صورت نقص در تولید مولکول هاي پر انرژي  در سلول عصبی حرکتی، کدام مورد قطعًا رخ می دهد؟  3

خروج بیش از حد ناقل  هاي عصبی از سلول پیش سیناپسی عدم خروج یون هاي پتاسیم از سلول عصبی 

تغییر میزان اختالف پتانسیل استراحت دو سوي غشاي نورون  اختالل در جابه جایی هر نوع یون از طریق غشا 

ATP

در شرایط طبیعی، هر یاختۀ بافت عصبی انسان ..................  4

در شرایطی می تواند به طور ناگهانی غلظت یون ها را در دو سوي غشاي خود تغییر دهد. 

توانایی حفظ هم ایستایی مایع اطراف خود را دارد. 

در برش عرضی خود داراي بخش هاي میلین دار است. 

ATPدر پی مصرف گلوکز، توانایی تولید  مورد نیاز خود و مصرف آن را دارد. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   5

«در ابتداي پتانسیل عمل، همزمان با ورود فراوان یون هاي سدیم به درون نورون .................. »

پمپ هاي سدیم - پتاسیمی،  مصرف نمی کنند.  هیچ یون پتاسیمی از نورون خارج نمی شود. 

یون هاي پتاسیم نمی توانند به نورون وارد شوند.  یون هاي بار مثبت سدیمی می توانند از نورون خارج شوند. 

ATP

هر زمان میزان اختالف پتانسیل دو سوي غشاي یاختۀ عصبی حسی  میلی ولت باشد، ..................  6

کانال هاي دریچه دار سدیمی همانند کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، براي لحظه اي بسته هستند. 

یون هاي پتاسیم در جهت شیب غلظت و در خالف شیب غلظت، در حال جابه جا شدن هستند. 

بالفاصله، پتانسیل درون نورون در محل پتانسیل عمل نسبت به بیرون آن شروع به کاهش یافتن می کند. 

بیشترین اختالف پتانسیل الکتریکی ممکن بین دو سوي غشاي یاختۀ عصبی حسی دیده می شود. 

30

هر نورونی که  .................. دارد، قطعًا ..................  دارد.  7
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   8

«هر نوع مولکول مرتبط با انتقال پیام که در فضاي سیناپسی وجود دارد،  .................. »

در پی اتصال به گیرندة خود در یاختۀ هدف، باعث تغییر در پتانسیل الکتریکی غشاي نورون می شود.

به کمک مصرف انرژي  در جسم یاخته اي نورون (هاي) پس سیناپسی ساخته شده است. 

در تسهیل انتقال پیام عصبی بین یاخته هاي پیش سیناپسی و پس سیناپسی نقش دارند. 

بروز تغییر در میزان طبیعی آن ها، از دالیل بیماري و اختالل در کار دستگاه عصبی است. 

ATP

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟   9

«در نورون حرکتی عضلۀ دو سر بازو، هرگاه یون هاي سدیم از طریق کانال هاي پروتئینی به درون سلول وارد می شوند، .................. » 

الف) پتانسیل الکتریکی درون سلول نسبت به بیرون در حال افزایش است. 

ب) پیام عصبی در طول غشاي سلول هاي اصلی بافت عصبی هدایت می شود. 

ج) میزان یون هاي سدیم ورودي به سلول بیشتر از میزان پتاسیم خروجی از سلول می باشد. 

د) قطعًا نوعی مولکول ناقل عصبی در محل سیناپس به گیرنده هاي سطح این سلول متصل شده است.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

10 هر یاختۀ بافت عصبی که داراي ژن (هاي) الزم براي ساخت غالف میلین می باشد، ..................

قابلیت تولید و مصرف  را دارد.  فاقد توانایی هدایت پیام عصبی است. 

داراي زوائد رشته مانند در اطراف خود می باشد.  مولکول هاي ناقل عصبی را طی برون رانی ترشح می کند.

ATP

کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   11

«در زمانی که یاختۀ عصبی در پتانسیل آرامش قرار دارد، .................. مصرف انرژي زیستی از غشاي یاخته به .................. صورت می گیرد.»

آزاد سازي ناقل عصبی، با- مایع بین یاخته اي انتشار یون هاي پتاسیم، با- میان یاخته

انتقال یون هاي سدیم، با- مایع بین یاخته اي جا به جایی یون هاي سدیم و پتاسیم، با- میان یاخته

در یک یاختۀ عصبی، در پتانسیل  ..................  ممکن نیست  ..................  12

آرامش - ورود و خروج یون هاي سدیم به طور هم زمان مشاهده شود.  آرامش - غلضت یون سدیم درون یاخته از بیرون یاخته بیش تر باشد. 

- میلی ولت باز باشند.  عمل - کانال هاي دریچه دار پتاسیمی در اختالف پتانسیل  25عمل - کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی هردو هم زمان بسته باشند. 

یاخته ي عصبی  ..................  می تواند  ..................  داشته باشد.  13

رابط بر خالف یاخته ي عصبی حرکتی - چندین دارینه ي متصل به جسم یاخته اي

رابط بر خالف یاخته ي عصبی حرکتی - آسه با انشعابات فراوان در انتهاي خود 

حسی همانند یاخته ي عصبی رابط - رشته هاي میلین دار در طرفین جسم یاخته اي 

حرکتی بر خالف یاخته ي عصبی حسی - در انتقال پیام عصبی به یک یاخته ي غیر عصبی نقش 

یاختۀ عصبی ..................  یاختۀ عصبی .................. می تواند  ..................  14

حرکتی، همانند_ حسی_ داراي آسه با انشعاباتی در انتهاي خود باشد.  

رابط، برخالف_ حرکتی_ چندین دارینه متصل به جسم یاخته اي داشته باشد.  

حسی، برخالف_ رابط_ پیام هاي عصبی را به یک یاخته غیرعصبی انتقال دهد.  

حرکتی، همانند_ حسی_ داراي رشته هاي میلین دار در طرفین جسم یاخته اي باشد.  

15 کدام گزینه در رابطه با هر یاخته اي که در ایجاد نوار مغزي نقش دارد، صحیح است؟

اطالعات الزم براي رشد و نمو را در ِدناي خود ذخیره می کند.   داراي دارینۀ بلند و یک آسۀ کوتاه پیرامون جسم یاخته اي خود است.  

توسط غالفی از جنس غشاي یاخته اي عایق بندي شده است.   پیام عصبی را در طول رشته هاي خود منتقل می کند.  
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در غشاي یاخته هاي عصبی پروتئین هاي کانالی به نام کانال هاي نشتی سدیمی و کانال هاي نشتی پتاسیمی وجود دارد که همواره (چه در پتانسیل عمل و چه در  1

پتانسیل آرامش) یون هاي سدیم و پتاسیم را در جهت شیب غلظت خود و به روش انتشار تسهیل شده به ترتیب به درون یاخته و خارج یاخته منتقل می کنند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: دریچۀ کانال هاي دریچه دار سدیمی در سمت خارجی غشاي یاخته قرار دارد. هنگام باز بودن کانال هاي دریچه دار سدیمی، زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا به صفر می رسد، بار گزینۀ «

الکتریکی دو سوي غشاي یاخته با هم یکسان بوده و تفاوتی ندارد. 

»: دریچۀ کانال هاي دریچه دار پتاسیمی در سمت داخلی غشاي یاخته قرار دارد. هنگامی که دریچۀ این کانال ها باز می باشد، ابتدا اختالف پتانسیل دو سوي غشا به صفر نزدیک شده و سپس گزینۀ «

میلی ولت) برسد.  از آن فاصله گرفته تا به پتانسیل آرامش (

»: یون هاي پتاسیم از طریق پمپ سدیم – پتاسیم و با استفاده از انرژي مولکول هاي  در خالف جهت شیب غلظت خود به درون یاخته وارد می شوند.  گزینۀ «

سلول هاي بافت عصبی شامل نورون ها و یاخته هاي پشتیبان هستند.   2

همۀ یاخته ها در غشاي خود داراي کانال هایی براي عبور مواد هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

. یاخته هاي پشتیبان توانایی ایجاد پتانسیل عمل را ندارند.  گزینۀ 

. براي ثبت نوار مغزي فقط از نورون ها استفاده می شود.  گزینۀ 

. یاخته هاي پشتیبان توانایی انتقال پیام عصبی را ندارند.  گزینۀ 

یکی از عوامل در حفظ پتانسیل استراحت غشا، پمپ سدیم- پتاسیم است. در صورت نقص در تولید  فعالیت این پمپ دچار اختالل می شود.    3

بررسی سایر گزینه ها: 

. یون هاي پتاسیم کانال هاي نشتی و دریچه دار خارج می شود. کانال ها نیازي به مصرف  ندارند.  گزینۀ 

. خروج ناقل هاي عصبی از طریق اگزوسیتوز و همراه با مصرف  انجام می شود.  گزینۀ 

. جابه جایی همۀ یون ها نیاز به مصرف  ندارد.  گزینۀ 

یاخته هاي بافت عصبی شامل نورون ها و نوروگلیاهاست.   4

بررسی گزینه ها: 

): نوروگلیاها قادر به تغییر ناگهانی غلظت یون ها در دو سوي غشاي خود نیستند.  گزینۀ (

): وظیفۀ حفظ هم ایستایی مایع اطراف در بافت عصبی بر عهدة عده اي از نوروگلیاهاست نه نورون ها. البته همۀ یاخته ها قادر به حفظ هم ایستایی محیط درون خود هستند.  گزینۀ (

): عده اي از یاخته هاي عصبی در اطراف رشته هاي خود داراي غالف میلین هستند.  گزینۀ (

): همۀ یاخته هاي بافت عصبی، توانایی تولید  مورد نیاز خود و مصرف آن هستند.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   5

): کانال هاي نشتی پتاسیمی همیشه باز هستند و پتاسیم از این کانال ها به خارج نورون می رود.  گزینۀ (

): پمپ هاي سدیم پتاسیم همیشه فعال هستند. پس همیشه  مصرف می کنند.  گزینۀ (

): پمپ سدیم پتاسیم، همیشه سدیم را از نورون خارج می کند.  گزینۀ (

): یون هاي پتاسیم همیشه از طریق پمپ وارد نورون می شود.  گزینۀ (

اختالف پتانسیل غشا در سه نقطه به  میلی ولت می رسد. یک بار در قلۀ نمودار، یک بار در مرحلۀ باال رو و یک بار نیز در مرحلۀ پایین رو نمودار پتانسیل عمل.    6

بررسی گزینه ها: 

): در قلۀ نمودار هر دو کانال دریچه دار بسته هستند. اما در بخش باال رو کانال دریچه دار سدیمی و در بخش پایین رو کانال دریچه دار پتاسیمی باز است.  گزینۀ (

): در یک پتانسیل عمل، کانال هاي نشتی و پمپ سدیم پتاسیم فعال هستند و یون هاي پتاسیم را موافق و مخالف شیب غلظت جابه جا می کنند.  گزینۀ (

): فقط پس از قلۀ نمودار پتانسیل داخل نسبت به بیرون غشا شروع به کاهش می کنند.  گزینۀ (

): بیشترین اختالف پتانسیل بین دو سوي غشا نورون هنگام پتانسیل آرامش دیده می شود.  گزینۀ (

به شکل سه نوع نورون دقت نمایید:   7
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در فضاي سیناپسی، عالوه بر ناقل عصبی، آنزیم هایی نیز وجود دارند که این آنزیم ها در تجزیۀ ناقل عصبی نقش دارند. اگر مقدار ناقل عصبی تغییر کند، باعث  8

بروز بیماري در دستگاه عصبی می شود. همچنین تغییر در میزان این آنزیم ها نیز می تواند باعث اختالل در فعالیت دستگاه عصبی شود. 

دقت کنید در زمان استراحت، مرحلۀ باالرو پتانسیل عمل و مرحلۀ پایین رو پتانسیل عمل، یون هاي سدیم از طریق کانال همیشه باز (نشتی) به درون سلول وارد  9

می شود. 

بررسی موارد: 

مورد الف) این مورد براي استراحت و مرحلۀ پایین رو صحیح نیست. 

مورد ب) براي حالت استراحت صحیح نیست. 

مورد ج) براي حالت استراحت و پایین رو صحیح نیست، زیرا در این حالت میزان پتاسیم خروجی از سلول بیشتر است. 

مورد د) براي زمان استراحت صادق نیست. 

هر دو نوع یاختۀ بافت عصبی، ژن هاي الزم براي ساخت غالف میلین را دارند و هر دو نوع این یاخته ها زنده هستند و توانایی تولید و مصرف  را دارند.   10

در پتانسیل آرامش، پروتئین انتقال دهندة سدیم- پتاسیم با مصرف  یون هاي سدیم را از میان یاخته به مایع بین یاخته اي وارد می کند.   11

بررسی سایر گزینه ها: 

»: دقت کنید انتشار، انرژي مصرف نمی کند.  گزینۀ «

»: توجه کنید آزاد شدن ناقل عصبی در حین رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ آکسون صورت می گیرد نه پتانسیل آرامش.   گزینۀ «

»: دقت کنید یون هاي سدیم با مصرف انرژي از یاخته خارج می شود.  گزینۀ «

. غلظت یون سدیم بیرون یاخته همواره از غلظت آن درون یاخته بیش تر است.   12

. در حالت آرامش، کانال هاي نشتی به طور هم زمان یون هاي سدیم و پتاسیم را به ترتیب وارد و خارج می کنند. 

. هنگام پتانسیل عمل، در قلۀ نمودار، قبل از باز شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته می شوند. بنابراین در زمانی در قلۀ نمودار هردو کانال بسته هستند. 

. در یک پتانسیل عمل، در بخش پایین رو نمودار، در اختالف پتانسیل  - میلی ولت، کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند. 

یاخته ي عصبی حرکتی پیام عصبی را به یاخته هاي مختلف بدن از جمله غدد و ماهیچه ها انتقال می دهد اما یاخته ي عصبی حسی پیام عصبی را به دستگاه عصبی  13

مرکزي انتقال می دهد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) هردو یاخته رابط و حرکتی می توانند داراي چندین دارینه باشند. 

) هردو یاخته رابط و حرکتی می توانند داراي آسه با انشعابات فراوان در انتهاي خود باشند (منظور پایانۀ اکسونی). 

) فقط در یاختۀ عصبی حسی، می تواند رشته هاي عصبی داراي غالف میلین در دو طرف جسم یاخته اي قرار داشته باشد. 

 14

 طبق شکل مقابل 

  

ایجسم یاخته

دندریت
اکسون

اکسون

دندریت

ایجسم یاخته

ایجسم یاخته

اکسون

دندریت

یاختۀ عصبی حرکتی

یاختۀ عصبی حسی

یاختۀ عصبی رابط

1

2

3

»: هر یک از یاخته هاي عصبی حسی، حرکتی و رابط می توانند داراي انشعاباتی در انتهاي آسۀ خود باشند. (پایانۀ آکسون)    گزینه «

»: هر دو نوع یاخته هاي عصبی رابط و حرکتی می توانند چندین دارینه متصل به جسم یاخته اي خود داشته باشند.   گزینه «

»: یاخته هاي عصبی حسی و رابط نمی توانند پیام عصبی را به یاخته هاي غیرعصبی منتقل کنند. اما یاخته هاي حرکتی هنگام ارتباط با یاخته هاي ماهیچه اي و غدد، پیام عصبی را به یاخته هاي گزینه «

غیرعصبی منتقل می کنند.

ATP

ATP

1

2

3

1

2

3

425

1

2

3

1

2

3
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»: یاخته هاي عصبی حرکتی، در اطراف جسم یاخته اي خود، رشته هاي میلین دار ندارند.(دندریت ها کوتاه و بدون میلین هستند.)  گزینه «

نوار مغزي، جریان الکتریکی ثبت شده یاخته هاي عصبی است.    15

»: همۀ یاخته هاي عصبی، دارینۀ بلند و یک آسه کوتاه در اطراف جسم سلولی خود ندارند، مثال یاخته هاي حرکتی در انعکاس عقب کشیدن دست داراي چندین دارینۀ کوتاه در اطراف گزینه «

جسم یاخته اي و یک آسه بلند هستند.  

»: در همۀ یاخته هاي عصبی، اطالعات الزم براي رشد و نمو در دناي هسته وجود دارد.   گزینه «

»: پیام عصبی در طول رشتۀ عصبی هدایت می شود نه انتقال.  گزینه «

»: بسیاري از یاخته هاي عصبی داراي غالف میلین در اطراف رشته هاي عصبی خود هستند نه همۀ آنها. غالف میلین از  جنس غشاي یاخته اي است.   گزینه «

4

1

2

3

4
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مبحث: گفتار 1 فصل 1 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان : 15 دقیقه

1 در غشاي یاخته هاي عصبی، مولکول هاي پروتئینی وجود دارند که در طی پتانسیل آرامش، یون ها را از عرض غشا عبور می دهند و فعالیت آن ها

موجب می شود برآیند بار مثبت درون غشا کاهش یابد. دربارة این مولکول ها، کدام گزینه صحیح است؟

همۀ این پروتئین ها، براي فعالیت خود به انرژي مولکول  نیاز دارند.

تنها گروهی از این پروتئین ها، مقدار یون هاي سدیم درون یاخته را تغییر می دهند.

تنها گروهی از این پروتئین ها از لحاظ برآیندي، تعداد یون هاي مثبت بیشتري را از سلول خارج می کنند.

همۀ این پروتئین ها، در تغییر غلظت یون هاي پتاسیم موجود در اطراف یاخته مؤثر هستند. 

ATP

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   2

«در بخش .................. منحنی پتانسیل عمل یاخته هاي عصبی، یون هاي سدیم .................. یون هاي پتاسیم، می توانند از طریق .................. جابه جا شود.» 

الف) نزولی- همانند- پمپ سدیم- پتاسیم 

ب) صعودي- برخالف- کانال هاي یونی بدون دریچه 

ج) نزولی- همانند- فراوان ترین مولکول هاي غشا 

د) صعودي- برخالف- کانال هاي یونی دریچه دار

1234

کدام عبارت در رابطه با غشاي یک یاختۀ عصبی و فعالیت عصبی آن، به درستی بیان شده است؟  3

هنگامی که یاختۀ عصبی فعالیت عصبی ندارد، مقدار یون ها در دو سوي غشاي آن یکسان است. 

اختالف پتانسیل دو سوي غشا، حاصل مصرف انرژي زیستی توسط همۀ پروتئین هاي غشایی است. 

ممکن است نفوذپذیري غشا به نوعی یون وارد شده به یاخته، بیشتر از سایر یون ها باشد. 

براي هدایت پیام عصبی، همزمان در تمام طول آسه، تغییر نفوذپذیري رخ می دهد.

چند مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟   4

«در بافت عصبی انسان، یاخته هایی که به تعداد بیشتري وجود دارند، .................. یاخته هایی که به تعداد کمتري وجود دارند، .................. » 

الف) برخالف - قادر به هدایت پیام عصبی در طول خود هستند. 

ب) همانند - داراي انواع متعدد و گوناگونی هستند. 

ج) برخالف - می توانند به دور همۀ بخش هاي یاخته هاي عصبی بپیچند. 

د) همانند - اکسیژن و مواد مغذي را از محیط زندگی خود دریافت می کنند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   5

«هر مولکول پروتئینی غشا که در حالت .................. یک یاختۀ عصبی حسی، .................. »

پتانسیل آرامش - یون هاي سدیم یا پتاسیم را جابه جا می کند، از انرژي موجود در مولکول هاي  براي فعالیت خود استفاده می کند. 

پتانسیل آرامش - یون هاي سدیم و پتاسیم را برخالف شیب غلظت آنها جابه جا می کند، میزان فسفات آزاد سیتوپالسم را افزایش می دهد. 

پتانسیل عمل - یون هاي داراي بار مثبت را در جهت شیب غلظت جابه جا می کند، از انرژي موجود در مولکول هاي  استفاده نمی کند. 

پتانسیل آرامش - در هر بار فعالیت سه یون بار مثبت سدیم و دو یون بار مثبت پتاسیم جابه جا می کند، در طی فعالیت نورون همواره فعال است. 

ATP

ATP
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کدام موارد، عبارت مقابل را به طور نادرست تکمیل می کند؟«هر مولکول ناقل عصبی در بافت عصبی  .................. »   6

الف) به گیرندة خود در سطح نورون پس سیناپسی متصل می شود. 

ب) با مصرف انرژي زیستی از بخش هاي مختلف آکسون آزاد می شود. 

ج) می تواند در بخش مادة سفید دستگاه عصبی مرکزي یافت شود. 

د) باعث باز شدن کانال هاي پروتئینی سلول پس سیناپسی می شود.

ج - د  الف - ب - ج  الف - د  ب - ج 

در دندریت یک نورون تحریک نشده در حالت آرامش  ..................  7

اختالف پتانسیل دو سوي غشا، صفر میلی ولت می باشد.

یون  هاي  از طریق کانال هاي نشتی فقط از یاخته خارج می شوند.

نسبت به پایان پتانسیل عمل، در زمان تحریک، پمپ سدیم - پتاسیم انرژي زیستی کمتري مصرف می کند.

اختالف پتانسیل دو سوي غشا، به صورت اختالف پتانسیل بیرون یاخته نسبت به درون یاخته مطرح می شود.

Na
+

در ارتباط با سیناپس ها نمی توان گفت که  ..................  .  8

گیرنده در یاختۀ دریافت کنندة پیام، کانالی است که با اتصال ناقل عصبی به آن باز می شود.

پس از انتقال پیام، مولکول هاي ناقل باقی مانده، باید از فضاي سیناپسی تخلیه شوند. 

هرگاه ناقل عصبی به گیرندة یاختۀ پس سیناپسی اتصال یابد، سبب تحریک یاختۀ پس سیناپسی می شود.

چندین ریزکیسۀ حاوي ناقل عصبی به پایانۀ آکسون براي انتقال پیام می آیند.

چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟   9

«در مغز انسان سالم، همواره با رسیدن پیام عصبی به پایانۀ آکسون یک نورون، .................. » 

الف) همۀ کانال هایی که توانایی عبور سدیم را دارند، جهت ورود یون سدیم به داخل یاخته پیش سیناپس، باز می شوند. 

ب) غالف میلین مانع عبور یون هاي سدیم و پتاسیم از غشاي پایانۀ آکسون می شود. 

ج) مولکول هاي ناقل عصبی وارد ریزکیسه هاي غشایی واقع در انتهاي آکسون می شوند. 

د) همۀ گیرنده هاي سدیمی یاختۀ پس سیناپسی، موجب ورود یون هاي سدیم به داخل یاخته می شوند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   10

«هر نوع مولکول آزاد شده مرتبط با انتقال پیام از یاخته هاي موجود در فضاي سیناپسی، ..................»

در پی اتصال به گیرندة خود در یاختۀ هدف، باعث تغییر در پتانسیل الکتریکی غشاي نورون می شود.

به کمک مصرف  در جسم یاخته اي نورون (هاي) پس سیناپسی ساخته شده است.

در تسهیل انتقال پیام عصبی بین یاخته هاي پیش سیناپسی و پس سیناپسی نقش دارند. 

تغییر در میزان طبیعی آن ها، از دالیل بیماري و اختالل در کار دستگاه عصبی است. 

ATP

11 در قسمتی از غشاي رشتۀ عصبی که همۀ کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته می باشند، امکان ندارد ..................

یون هاي سدیم از داخل یاخته به خارج آن منتشر شوند.  پتانسیل الکتریکی داخل یاخته مثبت تر از خارج آن باشد. 

میزان فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم در حداکثر مقدار خود باشد.  یاخته هاي پشتیبان در آن قسمت فعالیت داشته باشند. 

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی کامل می نماید؟   12

« در یاختۀ عصبی در حالت آرامش  .................. »

یون هاي سدیم و پتاسیم از غشاي یاخته عبور می کنند.

نفوذ پذیري غشا نسبت به یون پتاسیم بیش تر از یون سدیم است. 

از کانال هاي نشتی، یون هاي پتاسیم نمی توانند در جهت شیب غلظت عبور کنند. 

عملکرد پمپ سدیم - پتاسیم در منفی کردن داخل یاخته نسبت به خارج آن نقش دارد. 
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2

1

با توجه به شکل بخش  ..................  برخالف یاختۀ  ..................(با تغییر)   13

»، پتانسیل آرامش دو سوي غشاي خود را با کمک انواعی از پروتئین ها حفظ می کند.   »_ داراي بخش « »

»، می تواند متعلق به بافت عصبی باشد.   »_ داراي بخش « »

»_ ماهیچه اسکلتی، داراي هسته اي مجاور غشا می باشد.   »

»_ عصبی رابط، توانایی تغییر ناگهانی اختالف پتانسیل دو سوي غشاي خود را ندارد.   »

12

21

2

1

میلی ولت میلی ولت است،  .................. زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشا  زمانی که اختالف پتانسیل دو سوي غشاي نورون   14

می باشد، قطعا .................. 

همانند_ برخی از کانال هاي دریچه دار سدیمی یا پتاسیمی در حال جابه جایی یون ها هستند.  

برخالف_ پمپ سدیم_ پتاسیم در حال فعالیت است.  

همانند_ یون هاي پتاسیم در جهت شیب غلظت جابه جا می شوند.  

برخالف_ غلظت یون هاي پتاسیم در داخل یاخته بیشتر از خارج است.  

−70+30

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل مى کند؟   15

« در طى ثبت فعالیت یاخته هاى عصبى به دنبال ..................، قطعًا .................. » 

الف) افزایش اختالف پتانسیل نورون در حال استراحت – پیام عصبى در یاخته تولید و هدایت مى شود. 

ب) باز شدن کانال هاى دریچه دار در قلۀ منحنى – میزان یون پتاسیم بیرون یاخته از درون بیشتر مى شود.  

پ) فعالیت ناقل سدیم غشایی – یون هاى مؤثر در انعقاد خون با صرف انرژى به یاخته وارد مى شوند. 

ت) بیشترین تجمع یون ها در درون یاخته – کاهش اختالف پتانسیل دو سوى غشا یاخته قابل مشاهده است.

1234
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کانال هاي نشتی و پمپ سدیم – پتاسیم در طی پتانسیل آرامش یون هاي با بار مثبت را در عرض غشا جابه جا می کنند.   1

کانال هاي نشتی می توانند به صورت مشترك هم یون هاي سدیم را به درون سلول وارد کنند و هم یون هاي پتاسیم را از سلول خارج کنند. از آنجا که نفوذپذیري غشاي یاخته هاي عصبی نسبت به

یون پتاسیم بیشتر است، درنتیجه برآیند تعداد یون بار مثبتی که از طریق کانال هاي نشتی از سلول خارج می شود، بیشتر از تعداد یون بارمثبتی است که از طریق کانال نشتی به سلول وارد می شود. 

همچنین پمپ سدیم پتاسیم، سه یون سدیم را از سلول خارج می کند و دو یون پتاسیم را به سلول وارد می کند. 

بررسی گزینه ها: 

»: دقت کنید این مورد فقط براي پمپ سدیم – پتاسیم صحیح است.  گزینۀ «

»: هر دوي این پروتئین ها مقدار یون هاي سدیم درون یاخته را تغییر می دهند.  گزینۀ «

»: طبق توضیحات ذکرشده این مورد براي هر دوي این پروتئین ها صادق است.   گزینۀ «

»: طبق توضیحات ذکرشده هم کانال هاي نشتی و هم پمپ سدیم – پتاسیم، باعث تغییر در میزان پتاسیم خارج سلولی می شوند.  گزینۀ «

توجه: کانال هاي نشتی در غشاي یاخته هاي عصبی می توانند هر دو نوع یون سدیم و پتاسیم را جابه جا کنند. درواقع این کانال ها مشترك هستند. علت نفوذپذیري بیشتر غشا نسبت به پتاسیم،

نفوذپذیري بیشتر این کانال هاي نشتی به یون پتاسیم است. 

بررسی موارد:   2

مورد الف. درست. پمپ سدیم- پتاسیم همیشه فعال است و یون هاي سدیم و پتاسیم را جابه جا می کند. 

مورد ب. نادرست. کانال هاي بدون دریچه و یا نشتی در همۀ مراحل پتانسیل عمل فعال بوده و یون هاي سدیم و پتاسیم را جابه جا می کنند. 

مورد ج. نادرست. فسفولیپیدها فراوان ترین مولکول هاي غشا هستند. این مولکول ها آب گریزند و انتقال یون ها از طریق آن ها انجام نمی شود. 

مورد د. درست. در بخش صعودي نمودار کانال هاي دریچه دار سدیمی باز و کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته هستند. 

در حالت آرامش نفوذپذیري غشا نسبت به پتاسیم بیشتر از سدیم است. پتاسیم توسط پمپ سدیم پتاسیم وارد سلول می شود.    3

بررسی سایر گزینه ها: 

. در حالت آرامش که یاختۀ عصبی فعالیت ندارد، غلظت سدیم مایع بین سلولی بیشتر از درون یاخته و غلظت پتاسیم درون یاخته بیشتر از مایع بین سلولی است.  گزینۀ 

. همۀ پروتئین هاي غشایی  مصرف نمی کنند. از جمله کانال هاي نشتی و دریچه دار.  گزینۀ 

. پیام عصبی به صورت نقطه به نقطه پیش می رود نه به صورت همزمان.  گزینۀ 

یاخته هاي پشتیبان بیشترین تعداد یاخته هاي بافت عصبی و نورون ها کم ترین تعداد یاخته هاي بافت عصبی را تشکیل می دهند.   4

بررسی موارد: 

الف) نادرست، یاخته هاي پشتیبان قادر به ایجاد پیام عصبی نیستند، برخالف نورون ها. 

ب) درست، هر دو نوع یاخته داراي انواع گوناگون هستند. انواع نوروگلیا وظایف مختلفی انجام می دهند. نورون ها نیز شامل یاخته هاي حسی، حرکتی و رابط می باشند. 

ج) نادرست، گروهی از یاخته هاي نوروگلیا که غالف میلین را تشکیل می دهند، نمی توانند به دور جسم یاخته اي بپیچند. هم چنین برخی رشته هاي عصبی غالف میلین ندارند. 

د) درست، همۀ یاخته هاي زنده براي تأمین انرژي مورد نیاز خود به اکسیژن و مواد غذایی احتیاج دارند. 

بررسی گزینه ها:   5

): کانال هاي نشتی سدیم یا پتاسیم را جابه جا می کنند؛ اما  مصرف نمی کنند.   گزینۀ (

): پمپ سدیم پتاسیم یون هاي سدیم و پتاسیم را خالف شیب غلظت جابه جا می کنند. این پمپ با هیدرولیز میزان  و  را افزایش می دهد.   گزینۀ (

): در پتانسیل عمل، کانال هاي نشتی و دریچه دار یون هاي مثبت را جابه جا می کنند؛ ولی هیچ کدام از انرژي  استفاده نمی کنند.  گزینۀ (

): در پتانسیل آرامش پمپ هاي سدیم پتاسیم سه یون سدیم و دو یون پتاسیم را جابه جا می کنند. این پمپ ها همیشه فعال هستند.  گزینۀ (

همۀ مولکول هاي ناقل عصبی (چه مهاري و چه تحریکی) باعث تغییر اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوي غشاي سلول پس سیناپسی می شوند و این مورد از طریق  6

باز شدن گروهی از پروتئین هاي کانالی سلول انجام می شود. 

بررسی مواد نادرست: 

مورد الف) دقت کنید ممکن است سلول پس سیناپسی، نورون نباشد. 

مورد ب) ناقل عصبی فقط از پایانۀ آکسونی آزاد می شود. 

مورد ج) برخی مولکول هاي ناقل عصبی ممکن است خارج از دستگاه عصبی مرکزي باشند، مانند سیناپس هایی که با ماهیچه هاي اسکلتی ایجاد می شود. 

بررسی گزینه ها:   7

»: در یک نورون در حالت آرامش، اختالف پتانسیل  سوي غشاء در حدود  می باشد.  گزینۀ «

»: در حالت آرامش، کانال هاي نشتی، یون هاي  را وارد یاخته و یون هاي   را از یاخته خارج می کنند.  گزینۀ «

»: فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم در پایان پتانسیل عمل بیشتر از پتانسیل آرامش نورون تحریک نشده است. بنابراین در پایان پتانسیل عمل انرژي بیشتري مصرف می کند.  گزینۀ «

»: اختالف پتانسیل دو سوي غشا در حالت آرامش و عمل براساس اختالف پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون یاخته سنجیده می شود.  گزینۀ «

براساس این که ناقل عصبی تحریک کننده یا بازدارنده باشد، یاختۀ پس سیناپسی تحریک، یا فعالیت آن مهار می شود. پس لزومًا نمی توان گفت سبب تحریک  8

یاختۀ پس سیناپسی می شود.
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همۀ موارد نادرست است.   9

بررسی موارد:  

مورد الف) کانال هاي سدیمی در غشاي نورون دو نوع هستند: کانال هاي نشتی که همیشه بازند و کانال هاي دریچه دار که در زمان پتانسیل عمل باز می شوند. 

مورد ب) پایانۀ آکسونی غالف میلین ندارد و ضمنًا نورون رابط فاقد میلین است. 

مورد ج) می تواند ناقل عصبی در جسم یاخته هاي عصبی تولید و درون ریزکیسه ها ذخیره شود؛ سپس در طول آکسون هدایت شده تا به پایانۀ آکسونی برسد. 

مورد د) که ناقل عصبی ممکن است یاختۀ پس سیناپسی را تحریک یا مهار کند. ورود یون هاي سدیم به داخل یاخته، باعث تحریک یاخته می شود. 

در فضاي سیناپسی، عالوه بر ناقل عصبی، آنزیم هایی نیز آزاد می شوند که این آنزیم ها در تجزیۀ ناقل عصبی نقش دارند. آنزیم ها از یاخته ها ترشح می شوند. اگر  10

مقدار ناقل عصبی تغییر کند، باعث بروز بیماري در دستگاه عصبی می شود. همچنین تغییر در میزان این آنزیم ها نیز می تواند باعث اختالل در فعالیت دستگاه عصبی شود. ناقل هاي عصبی با مصرف

انرژي جسم یاخته اي، یاخته هاي پیش سیناپسی ساخته می شود و به گیرندة خود در غشاي یاختۀ پس سیناپسی متصل می شوند.

قسمت هایی از رشتۀ عصبی که در حالت آرامش و یا در قلۀ نمودار پتانسیل عمل باشند، هر دو کانال دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته هستند.    11

. در قلۀ نمودار پتانسیل عمل، پتانسیل الکتریکی داخل یاخته مثبت تر از بیرون است. 

. غلظت یون هاي سدیم بیرون یاخته همیشه از درون آن بیش تر است. پس هیچگاه سدیم از درون به بیرون یاخته منتشر نمی شود. 

. یاخته هاي پشتیبان در هر کجا نورون ها وجود داشته باشند می توانند نقش دفاع یا پشتیبانی را ایفا کنند. 

. پس از پایان پتانسیل عمل و در پی بسته شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، فعالیت پمپ سدیم پتاسیم به حداکثر خود می رسد.

. در یک یاختۀ عصبی در حالت آرامش، یون هاي سدیم و پتاسیم از طریق کانال هاي نشتی غشا جابه جا می شوند.   12

. در حالت آرامش، نفوذپذیري غشا نسبت به یون پتاسیم بیش تر از یون سدیم است. درواقع یون پتاسیم خارج شده از سلول بیش از یون هاي سدیم وارد شده وارد شده به سلول از طریق کانال 

هاي نشتی است. 

. در حالت آرامش کانال هاي نشتی، یون هاي پتاسیم را در جهت شیب غلظت جابه جا می کنند. 

. پمپ سدیم پتاسیم با هربار فعالیت خود،  یون سدیم با بار مثبت به خارج و  یون پتاسیم با بار مثبت وارد سلول می کند. این عمل باعث می شود در هربار فعالیت پمپ یک بار مثبت به بیرون

یاخته اضافه شود. در نتیجه تعداد بار مثبت بیرون افزایش می یابد. 

» بخشی از نورون است.   » در شکل مقابل، نوروگلیا و بخش « بخش «  13

»: در نورون پتانسیل آرامش در دو سوي غشاي نورون توسط پروتئین هایی حفظ می شود.  گزینه «

»: هر دو نوع یاخته مربوط به بافت عصبی است.   گزینه «

»: در نورون، هسته در بخش مرکزي جسم یاخته اي قرار دارد. اما در یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی، هسته ها در مجاور غشا هستند.   گزینه «

»: یاخته هاي پشتیبان بر خالف نورون هاي رابط توانایی تغییر پتانسیل ناگهانی دو سوي غشا خود و یا ایجاد پتانسیل عمل را ندارند.   گزینه «

میلی ولت، کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته هستند.   »: در  اختالف پتانسیل  گزینه «  14

»: پمپ هاي سدیم و پتاسیم همیشه فعال هستند.   گزینه «

»: کانال هاي همیشه باز سدیمی و پتاسیمی همیشه فعال هستند. و در نتیجه یون هاي سدیم و پتاسیم را در جهت شیب غلظت جابجا می کنند.   گزینه «

»: همواره غلظت یون هاي پتاسیم در داخل یاخته بیش تر از بیرون آن است.   گزینه «

تنها مورد چهارم به درستى بیان شده است.   15

بررسى موارد: 

مورد الف) در هنگام پتانسیل عمل ، از  تا صفر، اختالف پتانسیل بین دو سوى غشاى نورون که به اندازة  است، کاهش می یابد. بنابراین اگر نورونى در حال استراحت باشد، با تحریک

شدن آن و ایجاد پیام عصبى، اختالف پتانسیل دو سوى غشا کاهش می یابد.  

حال افزایش اختالف پتانسیل نورون در حال استراحت به معناى مهار شدن نورون است که تولید پیام عصبى را در پى نخواهد داشت. 

مورد ب) در نوك قلۀ منحنى، در مدت زمان بسیار کوتاهى هر دو نوع کانال هاى دریچه دار بسته می شوند و پس از آن کانال هاى دریچه دار پتاسیمى باز شده و پتاسیم به بیرون یاخته سرازیر

می شود. اما توجه کنید که در تمامى شرایط و در هر قسمتى از منحنى، همواره میزان سدیم در بیرون و میزان پتاسیم در درون یاخته بیشتر مى باشد. 

مورد پ) فعالیت پمپ هاى غشایى موجب می شود یون سدیم به بیرون و یون پتاسیم به درون یاخته با صرف انرژى زیستى آورده شوند. در طى فرآیند انعقاد خون، از عوامل مورد نیاز براى ایجاد

لخته خون ویتامین  می باشد؛ نه یون پتاسیم. 

مورد ت) بیشترین تجمع یون ها درون یاخته در قلۀ منحنى و پس از باز شدن کانال هاى دریچه دار سدیمى رخ داده است. بالفاصله پس از قله منحنى، اختالف پتانسیل دو سوى غشاى نورون کاهش

و به سمت صفر میل مى کند. 
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مبحث: گفتار 1 فصل 1 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   1

«هر نوع از پروتئین هاي غشایی در یاختۀ عصبی حرکتی که در مرحلۀ  .................. نمودار پتانسیل عمل، موجب  .................. اختالف غلظت یون سدیم

بین دو سوي غشا شود  .................. »

صعودي – کاهش – در جهت حفظ پتانسیل آرامش و ممانعت از تغییر پتانسیل عمل نقش دارد.

صعودي – افزایش – در پایان پتانسیل عمل در بازگرداندن شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم به حالت آرامش نقش دارد.

نزولی – کاهش – یون ها را بدون مصرف انرژي زیستی در جهت شیب غلظت جابه جا می کند.

نزولی – افزایش – در هر زمان یون هایی را با صرف انرژي زیستی درخالف جهت شیب غلظت جابه جا می کند.

2 در یک نقطۀ خاص از غشاي یک نورون، در پی بخشی از مراحل فعالیت این یاخته که .................. مشاهده می شود، فعالیت  .................. منجر به

.................. خواهد شد.

بیشترین میزان مصرف  توسط پمپ سدیم پتاسیم- پمپ سدیم پتاسیم- ایجاد اختالف پتانسیل آرامش 

بیشترین تعداد یون هاي بار مثبت در سیتوپالسم- گروهی از کانال هاي یونی- کاهش اختالف پتانسیل دو سوي غشا 

بیشترین غلظت یون هاي پتاسیم در مایع اطراف یاختۀ عصبی- کانال هاي نشتی- ورود یون هاي پتاسیم به سیتوپالسم 

کمترین مقدار اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سوي غشا- بیشتر پمپ سدیم پتاسیم- غلظت یون هاي سدیم در یاخته 

ATP

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   3

«هر یاختۀ بافت عصبی که در مراکز نظارت بر فعالیت هاي بدن وجود دارد، .................. » 

الف) داراي یک آکسون خروجی از جسم یاخته اي است. 

ب) در پی اتصال به ناقل هاي عصبی تحریکی، پیام عصبی تولید می کند. 

ج) در ساختار غشاي یاخته اي خود، پروتئین هاي انتقال دهندة یون ها را دارد. 

د) در ساختار خود، داراي بخش هایی با توانایی هدایت پیام عصبی می باشد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟  4

افزایش بیش از حد فعالیت آنزیم هاي تجزیه کنندة مولکول هاي ناقل عصبی، می تواند باعث ایجاد بیماري در دستگاه عصبی شود. 

به دنبال تولید مولکول هاي ناقل عصبی توسط ریزکیسه هاي درون یاختۀ پیش همایه اي، ریزکیسه ها در طول آسه هدایت می شوند. 

آزادسازي ناقل عصبی از یاختۀ پیش همایه اي و اتصال به گیرنده اش، همواره سبب تغییر اختالف پتانسیل دو سوي غشاي یاختۀ پس همایه اي می شود.

یاختۀ پیش همایه اي ممکن است در سطح غشاي سلولی خود، داراي گیرنده هاي کانالی پروتئینی براي مولکول هاي ناقل عصبی باشد. 

در دستگاه عصبی انسان، یاختۀ عصبی .................. می تواند .................. داشته باشد.  5

رابط همانند یاختۀ عصبی حرکتی - چندین دندریت متصل به جسم یاخته اي 

رابط برخالف یاختۀ عصبی حسی - آکسونی با انشعابات فراوان در انتهاي خود 

حرکتی همانند یاختۀ عصبی رابط - همواره رشته هاي میلین دار در اطراف جسم سلولی 

حسی برخالف یاختۀ عصبی حرکتی - در انتقال پیام عصبی به یک یاختۀ غیرعصبی نقش 
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6 بین نوعی یاختۀ عصبی و یاختۀ دیگري، سیناپس تشکیل شده است. انرژي ذخیره شده درون مولکول هاي  به طور قطع صرف  .................. 

خواهد شد.

اتصال مولکول ناقل عصبی به گیرندة ویژه اش ورود یون هاي سدیم به یاختۀ غدد پس سیناپسی  

برقراري حالت آرامش در غشاي سلول عصبی  باز شدن دریچۀ کانال هاي پروتئینی غشا 

ATP

نمی توان گفت،  .................. .  7

در همۀ نورون هاي حسی، بخش دندریتی بلندتر از بخش آکسونی است. 

در حالت آرامش نورون، یون هاي پتاسیم هم از غشا خارج می شوند و هم داخل می شوند. 

هدایت پیام عصبی در رشته هاي عصبی میلین دار از رشته هاي بدون میلین هم قطر سریع تر است. 

تعداد کانال هاي نشتی پتاسیمی نسبت به کانال هاي نشتی سدیمی در غشا بیشتر است. 

8 کدام عبارت، دربارة هر ناقل عصبی تحریک کنندة ماهیچه هاي بدن انسان درست است؟

در پایانۀ اکسون یاختۀ پیش سیناپسی تولید می گردد. پس از انتقاِل پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد.

از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد. به جایگاه ویژة خود در درون یاختۀ پس سیناپسی متصل می شود.

9 در یک یاختۀ عصبی رابط هنگامی که یون هاي سدیم از طریق پروتئین هاي غشایی به درون یاخته وارد می شوند، به طور حتم ..................

اختالف پتانسیل الکتریکی دو سوي غشا به طور ناگهانی تغییر می کند. پتانسیل بار الکتریکی درون یاخته نسبت به بیرون مثبت تر می شود. 

شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم با حالت آرامش متفاوت است.  ATPیون هاي پتاسیم با صرف انرژي مولکول  وارد یاخته می شوند.

10 کدام گزینه، در رابطه با فراوان ترین یاخته هاي زندة موجود در بافت عصبی درست است؟

این یاخته ها سبب افزایش سرعت انتقال پیام می شوند.

یون هاي مختلف توانایی عبور از غشاي آن ها را دارند. 

تولید پیام عصبی در این یاخته ها، وابسته به جا به جایی یون سدیم و پتاسیم است. 

در تولید پیام عصبی در این یاخته ها، باز شدن کانال هاي دریچه دار سدیمی مقدم بر کانال هاي دریچه دار پتاسیمی است. 

در طی پتانسیل عمل در یک نقطه از یاخته عصبی حرکتی، بالفاصله پس از .................. کانال هاي دریچه دار  .................. ، قطعا  ..................  11

باز شدن- سدیمی- مقدار اختالف پتانسیل دو سوي غشا افزایش می یابد.

بسته شدن- سدیمی- ورود یون هاي سدیم در جهت شیب غلظت به درون یاخته متوقف می شود.

بسته شدن- پتاسیمی- فعالیت پروتئین تجزیه کننده  در غشا جهت جا به جایی یون هاي سدیم و پتاسیم بیشتر می شود.

باز شدن - پتاسیمی - افزایش تبادل غیر فعال گروهی از یون هاي مثبت، باعث برقراري حالت آرامش می شود.

ATP

12  .................. ، بدین ترتیب انتقال پیام عصبی از یک نورون به یاخته پس سیناپسی رخ می دهد.

به دنبال ادغام وزیکول ها با غشاي یاخته اي، پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی می رسد. 

هم زمان با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی، ناقل هاي عصبی از طریق کانال هاي یونی به فضاي سیناپسی آزاد می شوند.

هم زمان با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی، وزیکول هاي حاوي ناقل هاي عصبی به فضاي سیناپسی وارد می شوند.

به دنبال آزاد شدن ناقل هاي عصبی به فضاي سیناپسی، گیرنده هاي سطح یاخته پس سیناپسی تغییر شکل فضایی می دهند.

در دستگاه عصبی انسان، به دنبال اینکه ..................  عصبی به .................. می رسند، قطعًا  .................. می شوند.   13

پیام هاي_ نورون هاي پس سیناپسی_ ناقل هاي عصبی، فقط بازجذب 

ناقل هاي_ یاخته هاي پس سیناپسی_ یاخته هاي پس سیناپسی، تحریک 

پیام هاي_ پایانه هاي آکسونی_ ریز کیسه هاي حاوي ناقل عصبی به فضاي سیناپسی، وارد 

ناقل هاي_ یاخته هاي پس سیناپسی_ این یاخته ها دچار تغییر در اختالف پتانسیل الکتریکی در دو سوي غشاي خود 
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به هنگام ثبت منحنى پتانسیل الکتریکى دو سوى غشا یاختۀ عصبی، ..................  14

هر زمانى که پتانسیل بیرون غشا نسبت به درون منفى باشد، یاختۀ عصبى به طریقى تحریک شده است. 

، پمپ هاى غشایى شروع به افزودن بر میزان فسفات آزاد میان یاخته می کنند.  پس از رسیدن اختالف پتانسیل دو سوى غشا به 

کانال هاى بدون دریچۀ غشا یاخته نیز مى توانند یون هاى مثبت و منفى را بدون مصرف انرژى جابجا کنند. 

با فعالیت بیشتر پمپ هاى سدیم - پتاسیم، خروج گروهی از یون ها منجر به رسیدن یاخته به پتانسیل آرامش مى شود. 

70

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی کامل مى کند؟   15

«مى توان گفت .................. ؛ قطعًا .................. »

جسم یاخته اي که در تشکیل سیناپس شرکت مى کند – مربوط به یاختۀ پس سیناپسی است.

یاخته اي که در جذب ناقل موجود در فضاي سیناپسی نقش دارد – نوعی یاختۀ عصبی محسوب مى شود.

ارتباطی که بین یاخته هاي بافت عصبی مغز برقرار مى شود – از طریق ایجاد همایه صورت مى گیرد.

ناقل عصبی که از یاختۀ پیش سیناپسی خارج مى شود – پتانسیل الکتریکی یاخته پس سیناپسی را تغییر مى دهد.
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انتقال فعال موجب افزایش اختالف غلظت یون ها بین دو سوي غشا می شود و انتشار تسهیل شده موجب کاهش اختالف غلظت یون ها بین دو سوي غشاء می شود.  1

کانال هاي دریچه دار سدیمی و کانال هاي نشتی در غشاي یاخته موجب کاهش اختالف غلظت یون سدیم می شود. 

کانال هاي دریچه دار سدیمی و کانال هاي نشتی در مرحلۀ صعودي پتانسیل عمل موجب می شوند که اختالف غلظت سدیم در دو سمت غشاي یاخته کم شود. عالوه بر کانال هاي نشتی، پمپ سدیم –

پتاسیم نیز در حفظ پتانسیل عمل و ممانعت از تغییر پتانسیل عمل نقش دارد. در هر بار فعالیت پمپ سدیم – پتاسیم، مقدار بار مثبت درون یاخته کاهش می یابد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: تنها پمپ سدیم – پتاسیم می تواند موجب افزایش اختالف غلظت یون سدیم به دو سوي غشا یاخته شود. پمپ سدیم – پتاسیم در مرحلۀ پس از پتانسیل عمل در بازگرداندن » و « گزینه هاي «

شیب غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم به حالت آرامش نقش دارد. پمپ سدیم – پتاسیم همواره فعالیت دارد و دو نوع یون سدیم و پتاسیم را در خالف جهت شیب غلظت با صرف انرژي جابه جا

می کند. 

»: در مرحلۀ نزولی پتانسیل عمل تنها کانال هاي نشتی موجب کاهش اختالف غلظت بین دو سوي غشا می شوند. کانال هاي نشتی همواره در حال فعالیت اند و بدون مصرف انرژي  گزینۀ «

یون ها را در جهت شیب غلظت جابه جا می کنند. 

بیشترین میزان سدیم یاخته زمانی است که کانال هاي دریچه دار سدیمی باز می شوند و سدیم از مایع بین سلولی وارد یاخته می شود. در پی این عمل کانال هاي  2

دریچه دار پتاسیمی باز و ابتدا اختالف پتانسیل غشا کاهش می یابد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

. ایجاد اختالف پتانسیل آرامش مربوط به کانال هاي دریچه دار پتاسیمی است.  گزینۀ 

. کانال هاي نشتی در تمام مراحل فعالیت یاختۀ عصبی، پتاسیم را از یاخته خارج می کنند.  گزینۀ  

. فعالیت پمپ سدیم پتاسیم سبب کاهش غلظت  یون هاي سدیم درون یاخته می شود.  گزینۀ  

مراکز نظارت بر فعالیت هاي بدن مغز و نخاع هستند. یاخته هاي بافت عصبی شامل انواع نورون و نوروگلیا است.   3

بررسی موارد: 

الف) نادرست، نوروگلیاها آکسون ندارند. 

ب) نادرست، در نوروگلیا پیام عصبی تولید نمی شود. 

ج) درست، در ساختار غشاي همۀ یاخته ها، پروتئین هاي انتقال یون وجود دارد. 

د) نادرست، یاخته هاي پشتیبان هدایت پیام عصبی ندارند. 

بررسی گزینه ها:   4

): افزایش بیش از حد فعالیت آنزیم هاي تجزیه کنندة ناقل هاي عصبی، سبب تغییر در میزان ناقل هاي عصبی می شود. تغییر در میزان ناقل هاي عصبی از دالیل بیماري ها و اختالل در کار گزینۀ (

دستگاه عصبی است. 

): ناقل هاي عصبی ابتدا در یاخته هاي عصبی پیش سیناپسی تولید و سپس در ریز کیسه ها ذخیره می شوند و سپس در طول آسه هدایت می شوند. ناقل هاي عصبی توسط ریزکیسه ساخته گزینۀ (

نمی شوند. 

): ناقل عصبی از نوع تحریکی و یا مهاري از یاختۀ پیش سیناپسی آزاد و پس از اتصال به گیرنده اش در یاختۀ پس سیناپسی سبب تغییر در اختالف پتانسیل دو سوي غشاي یاخته می شود.  گزینۀ (

): یاختۀ پیش سیناپسی می تواند یک نورون باشد. در سطح غشا سلولی نورون گیرنده هاي، کانالی پروتئینی براي ناقل عصبی وجود دارد.  گزینۀ (

 5

ایجسم یاخته
دارینه

آسه

ایجسم یاخته

ایجسم یاخته

آسه
دارینه

دارینه

آسه

بررسی گزینه ها: 

): یاختۀ رابط و حرکتی هر دو می توانند داراي چندین دندریت متصل به جسم یاخته اي باشند.  گزینۀ (

): یاختۀ رابط و حسی هر دو می توانند داراي آکسونی با انشعابات فراوان در انتهاي خود باشند.  گزینۀ (

): طبق شکل فوق، نورون حرکتی و رابط داراي رشته هاي دندریت بدون میلین هستند. در نورون رابط آکسون نیز بدون میلین است. اما به طور کلی هر سه نوع نورون می توانند میلین دار و گزینۀ (

یا بدون میلین باشند.
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): یاختۀ حسی نمی تواند به یاختۀ غیرعصبی پیام منتقل کند اما یاختۀ حرکتی می تواند به یاختۀ ماهیچه اي و غدد پیام منتقل کند.  گزینۀ (

پمپ سدیم – پتاسیم در برقراري حالت آرامش در سلول عصبی نقش دارد. این پمپ پروتئینی براي انتقال یون هاي سدیم و پتاسیم در دو سوي غشا، به طور قطع   6

 مصرف می کند.

در بعضی نورون هاي حسی بخش آکسونی بلندتر از بخش دندریتی می باشد. به عنوان نمونه، نورون هاي حسی که به عنوان گیرندة حس بویایی در سقف حفرة بینی  7

حضور دارند، آکسون شان بلندتر از دندریت شان است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: در حالت آرامش پتاسیم ها هم خارج می شوند (از طریق کانال هاي نشتی پتاسمی) و هم داخل می شوند (از طریق پمپ سدیم - پتاسیم).  گزینۀ «

»: کامًال صحیح است.  گزینۀ «

»: دلیل نفوذپذیري بیشتر غشا به پتاسیم نسبت به سدیم همین است.  گزینۀ «

ناقل هاي عصبی تحریکی و یا مهاري هستند. ناقل هاي عصبی تحریکی پس از رسیدن به یاخته هاي پس سیناپسی، سبب باز شدن کانال هاي پروتئینی شده و ناقل  8

عصبی سبب تغییر نفوذ پذیري غشاي یاختۀ پس سیناپسی می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) پس از انتقال پیام، مولکول هاي ناقل باقی مانده، باید از فضاي سیناپسی تخلیه شوند تا از انتقال بیش از حد پیام جلوگیري و امکان انتقال پیام هاي جدید فراهم شود. این کار با جذب گزینۀ 

دوبارة ناقل به یاختۀ پیش سیناپسی انجام می شود، همچنین آنزیم هایی ناقل عصبی را تجزیه می کنند. 

) ناقل عصبی در یاخته هاي عصبی ساخته و درون ریز کیسه ها ذخیره می شود.  گزینۀ 

) گیرندة ناقل هاي عصبی در غشا و سطح یاختۀ پیش سیناپسی قرار دارد.  گزینۀ 

در یک یاختۀ عصبی، در تمام مدت پتانسیل آرامش و پتانسیل عمل، یون هاي سدیم از طریق کانال هاي نشتی سدیم، به درون یاخته وارد می شوند. در تمام این  9

، یون هاي پتاسیم را وارد یاخته و یون هاي سدیم را از یاخته خارج می کند.  مدت، پمپ سدیم- پتاسیم نیز با صرف انرژي 

بررسی سایر موارد: 

: در حین پتانسیل آرامش و بخشی از پتانسیل عمل که کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز هستند، یون هاي سدیم از طریق کانال هاي نشتی وارد یاخته می شوند؛ درحالی که بار الکتریکی درون مورد 

یاخته مثبت تر نمی شود. 

: در حین پتانسیل آرامش اختالف پتانسیل دو سوي غشا به طور ناگهانی تغییر نمی کند.  مورد 

: در حین پتانسیل آرامش، شیب غلظت هاي یون هاي سدیم و پتاسیم با حالت آرامش متفاوت نیست.  مورد 

فراوان ترین یاخته هاي بافت عصبی، یاخته هاي پشتیبان هستند. برخی از این یاخته ها سبب افزایش سرعت هدایت (نه انتقال) پیام می شوند. این یاخته ها همانند  10

سایر یاخته هاي زنده در غشاي خود داراي کانال هاي پروتئینی هستند که یون ها را عبور می دهند.

در انتهاي قسمت پایین رو نمودار پتاسیم عمل، کانال هاي دریچه دار پتاسیمی بسته می شوند، در ادامه این قسمت فعالیت بیشتر پمپ سدیم- پتاسیم را شاهد  11

هستیم. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) در شروع پتانسیل عمل، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز می شوند و با ورود یون سدیم به درون یاخته، مقدار اختالف پتانسیل دو سوي غشا ابتدا کاهش می یابد. 

) در انتهاي قسمت باال رو نمودار پتانسیل عمل، کانال هاي دریچه دار سدیمی بسته می شوند، در حالی که انتقال یون هاي سدیم در جهت شیب غلظت به درون یاخته به واسطۀ کانال هاي نشتی ادامه

می یابد. 

) در ابتداي قسمت نزولی نمودار پتابسیل عمل، کانال هاي دریچه دار پتاسیمی باز می شوند؛ اما در انتها پتانسیل عمل با بسته شدن کانال هاي دریچه دار پتاسیمی، پتانسیل غشا به حالت استراحت

برمی گردد، سپس با فعالیت بیش تر پمپ ها نورون به حالت آرامش می رسد.

. ابتدا پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی می رسد و سپس وزیکول ها با غشاي یاخته اي ادغام می شوند.   12

. با رسیدن پتانسیل عمل به پایانۀ آکسونی، وزیکول هاي حاوي ناقل عصبی به سمت غشا یاخته اي حرکت می کنند و با غشا ادغام می شوند. سپس ناقل عصبی به فضاي سیناپسی آزاد می شوند

(برون رانی). ناقل ها از طریق کانال هاي یونی عبور نمی کنند. 

. ناقل عصبی به تنهایی وارد فضاي سیناپسی می شود نه همراه با وزیکول. 

. وقتی ناقل هاي عصبی به فضاي سیناپسی وارد می شوند، به گیرنده هاي سطح یاخته ها متصل می شوند و در آن ها تغییر شکل فضایی ایجاد می کنند. این تغییر شکل سبب تغییر دریچۀ این کانال 

ها می شود.

»: ناقل هاي عصبی باقی مانده در فضاي سیناپسی ممکن است جذب یاختۀ پیش سیناپسی شوند و یا توسط آنزیم هایی در فضاي سیناپسی تجزیه شوند.   گزینه «  13

»: اگر ناقل هاي عصبی از نوع مهاري باشند، نورون بعدي را مهار می کنند.   گزینه «

»: پس از رسیدن پیام عصبی به پایانۀ آکسونی، آنچه وارد فضاي سیناپسی می شود، ناقل هاي عصبی است نه ریز کیسه ها.   گزینه «

»: ناقل هاي عصبی از نوع تحریکی و یا مهاري قطعًا یاخته پس سیناپسی را دچار تغییر پتانسیل الکتریکی می کنند.   گزینه «

پس از شروع پتانسیل عمل، از عدد صفر تا  در سمت باالرو و از عدد  تا صفر در سمت پایین رو نمودار، پتانسیل بیرون غشا نسبت به درون منفى  14

است. براى رسیدن به چنین پتانسیلى قطعًا تحریک شدن یاخته الزم است تا پتانسیل عمل در یاخته حاصل شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): پمپ هاي سدیم پتاسیم موجود در غشا می توانند همواره با مصرف انرژي یون هاي سدیم را به خارج و پتاسیم را به داخل یاخته وارد کنند؛ بنابراین همواره فعال هستند و نمی توان براي گزینۀ (

، به میزان فسفات آزاد درون سلول افزوده می شود.   فعالیت آنها زمانی را مانند آغاز پتانسیل آرامش بعد از پتانسیل عمل مشخص کرد. با مصرف 

): یون هاي سدیم و پتاسیم که می توانند از عرض غشا یاخته عبور کنند، همگی یون هاي مثبت هستند و هیچ یون منفی جابه جا نمی شود. گزینۀ (
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): فعالیت بیشتر پمپ هاي سدیم – پتاسیم پس از پایان پتانسیل عمل و در آغاز پتانسیل آرامش رخ می دهد؛ با آغاز پتانسیل آرامش فعالیت بیشتر این پمپ باعث می شود تا آرایش گزینۀ (

یون ها به حالت اولیه بازگردد، نه اینکه پتانسیل دو سوى غشا به حالت آرامش بازگردد. 

یاخته هاي تشکیل دهندة بافت عصبی شامل یاخته هاي عصبی و پشتیبان هستند. ارتباط زیستی که بین یاخته هاي عصبی و غیرعصبی در یک بافت عصبی پدید  15

می آید، بدون ایجاد همایه است. بررسی سایر گزینه ها:  

): یاختۀ پیش سیناپسی با پایانۀ آکسونى خود در تشکیل همایه شرکت می کند؛ بنابراین اگر دندریت یا جسم یاخته اي از سلولی در تشکیل سیناپس شرکت کند، قطعًا مربوط به یاختۀ گزینۀ (

پس سیناپسی است.  

): ناقل موجود در فضاي سیناپسی، جذب یاختۀ پیش سیناپسی می شود؛ این یاخته قطعًا یک یاختۀ عصبی است.   گزینۀ (

): انتقال دهندة عصبی قطعًا پتانسیل الکتریکی یاختۀ پس سیناپسی را تغییر می دهد؛ این تغییر اختالف پتانسیل می تواند به صورت تحریک یا مهارشدن یاخته پس سیناپسى باشد.  گزینۀ (
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مبحث: گفتار 2 فصل 1 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   1

«از وظایف بخش هاي اصلی مغز یک انسان سالم می تواند  .................. باشد».

پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی  ایجاد حافظۀ کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظۀ بلندمدت 

تنظیم دماي بدن  تنظیم ترشح بزاق و اشک 

کدام گزینه در ارتباط با پردة میانی مننژ در یک انسان سالم و بالغ درست بیان شده است؟  2

در همۀ انواع شیارهاي قشر مغز دیده می شود. در مقایسه با دو پردة دیگر مننژ، ضخامت کمتري دارد.

در مغز تنها در سطح باالیی خود رشته هاي ریزي دارد. در تماس با مایعی ضربه گیر قرار می گیرد.

در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ،  .................. سیناپس فعال در نخاع وجود دارد و  ..................  3

– ناقل هاي عصبی آزادشده در این سیناپس ها درون ریشۀ پشتی نخاع تولید شده اند.

– در سیناپس بین نورون حرکتی و ماهیچۀ پشت بازو، ناقل عصبی آزاد شده از نوع مهاري است.

– در یکی از آن ها، اتصال ناقل هاي عصبی تحریکی به کانال هاي دریچه دار سدیمی یاختۀ پس سیناپسی مشاهده نمی شود.

– یاختۀ عصبی که فاقد دندریت و آکسون میلین دار است، می تواند سیناپس تحریکی و مهاري تشکیل دهد.

5

4

4

5

در پالناریا .................. ملخ ..................  4

همانند- مغزي با چندین گرة عصبی به هم جوش خورده مشاهده می شود. برخالف- سامانه اي با قابلیت دفع مواد زائد نیتروژن دار از بدن وجود دارد. 

همانند- یاخته هاي مغز جانور در حفظ هم ایستایی پیکر جانور نقش دارند.  برخالف- رشته هاي عصبی در دستگاه عصبی مرکزي جانور مشاهده نمی شود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   5

«از اثرات مصرف .................. الکل در انسان بالغ، می توان به .................. اشاره کرد.»

بلند مدت - افزایش میزان برخی مواد گوارش نیافته در مدفوع انسان 

کوتاه مدت - اثرگذاري بر بخشی از مغز در نزدیکی مرکز(هاي) تنظیم تنفس 

بلند مدت - مرگ گروهی از یاخته هاي ماهیچۀ قلب در پی عدم اکسیژن رسانی به آنها 

کوتاه مدت - کاهش مصرف انرژي زیستی در همۀ یاخته هاي داراي گیرنده براي مولکول هاي ناقل عصبی 

در دستگاه عصبی پالناریا ..................  6

رشته هاي جانبی همانند رشته هاي بین طناب ها بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند. 

رشته هاي بین طناب ها همانند طناب هاي عصبی، مربوط به بخش مرکزي دستگاه عصبی هستند. 

مغز تجمع جسم یاخته هاي عصبی است که در دو جفت گره در سر جانور قرار دارند. 

فعالیت ماهیچه هاي هر بند از بدن توسط گرة موجود در همان بند تنظیم می شود. 

7 در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست انسان پس از برخورد با جسم داغ، در سیناپس  .................. ناقل عصبی تحریکی سبب باز شدن کانال هاي

دریچه دار سدیمی یاختۀ پس سیناپسی می شود.

نورون حسی با نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر بازو  نورون حسی با نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر بازو 

نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر بازو  نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر بازو 
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8 در ارتباط با انعکاس عقب کشیدن دست انسان در برخورد با جسم داغ، کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل می کند؟ (با تغییر) 

«نورونی که پیام عصبی را به نخاع نزدیک می کند .................. نورون هایی که پیام عصبی را از نخاع دور می کنند، .................. »

همانند - می توانند تحت تأثیر فعالیت یاخته هاي پشتیبان، عملکرد خود را سریع تر کنند. 

همانند - می تواند با نورون هاي رابط سیناپس داشته باشد.

برخالف - می تواند هم در دستگاه عصبی مرکزي و هم در دستگاه عصبی محیطی حضور داشته باشد.

بر خالف - هر کدام با بیش از یک سلول عصبی رابط در مادة خاکستري نخاع، سیناپس برقرار می کند.

کدام گزینه در ارتباط با پرده هاي مننژ، صحیح است؟  9

ضخیم ترین پردة مننژ را نمی توانیم در فضاي بین دو پردة در بر گیرندة مویرگ ها خونی مغز مشاهده کنیم. 

نازك ترین پردة مننژ فقط در تماس مستقیم با بخش خاکستري دستگاه مرکزي است. 

می توان مایع محافظت کننده در برابر ضربه را در فضاي بین پرده هاي مننژ مشاهده کرد. 

پردة داخلی مننژ، دربرگیرندة بافت  پوششی تک الیه با یاخته هاي داراي منافذ یاخته اي است. 

در انسان سالم، بخشی از ساقۀ مغز که .................. قطعًا  ..................  است.  10

در مجاورت مرکز تنظیم تعادل بدن قرار دارد - محل ورود همۀ پیام هاي حسی به مغز

در تنظیم ضربان قلب مؤثر می باشد - محل تقویت پیام هاي حسی بدن 

به طور مستقیم فعالیت عضله دیافراگم راکنترل می کند - با نورون هاي حرکتی در ارتباط 

در نزدیک ترین فاصله با تاالموس ها قرار دارد - در تنظیم فعالیت تنفسی، داراي نقش 

11 در تشریح بخش هاي درونی مغز گوسفند در عقب اپی فیز بالفاصله ساختاري وجود دارد که معادل بخشی از مغز انسان است که  ..................

متعلق به بخشی از ساقۀ مغز است که یاخته هاي آن در فعالیت هاي شنوایی و بینایی نقش دارند. 

در تنظیم ترشح بزاق و اشک نقش دارند. 

فشار خون و زنش قلب را تنظیم می کند.

مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل است. 

تحریک اعصاب ..................(با تغییر)   12

پیکري، همواره تحت تاثیر قشر چین خورده مغز می باشد.  

پیکري، می تواند در انقباض غیرارادي گروهی از یاخته هاي ماهیچه اي دخالت داشته باشد.  

پاراسمپاتیک، در انقباض ماهیچه اصلی موثر در تنفس نقش دارد.  

سمپاتیک، جریان خون فقط به سمت ماهیچۀ اسکلتی افزایش می دهد.

در تشریح مغز گوسفند، .................. قابل مشاهده است.  13

بخشى که برش آن براى مشاهدة بطن چهارم الزم است، فقط در سطح پشتى  مرکز تنظیم حرکات و حفظ تعادل بدن، فقط در سطح پشتى 

لوب هاى متصل به دستگاه لیمبیک در سطح شکمى برخالف پشتى  انواع روابط بین نیمکره هاي مخ، پس از ایجاد برش در ساختار مغز 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستى کامل می کند؟   14

«هر مرکز مغزى در انسان که در .................. نقش دارد؛ .................. »

تنظیم حرکات بدن – از دو نیمکرة مرتبط با یکدیگر تشکیل شده است.  تنظیم تنفس – تنظیم فعالیت گرة پیشاهنگ را نیز صورت می دهد. 

یادگیرى – در تماس مستقیم با درونی ترین الیۀ مننژ قرار گرفته است.  حافظه – در یادگیرى فرآیندهاى مختلف نیز وظیفه اى برعهده دارد. 

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستى کامل مى کند؟   15

« می توان گفت .................. بخشی از دستگاه عصبی مرکزي است که .................. »

بصل النخاع – رسیدن مادة غذایى به حلق را طى بلعیدن تنظیم مى کند. مخ – گروهی از پیام هاي پردازش شده در آن از نهنج خارج شده اند. 

نخاع – در ورود بخشى از پیام هاى پردازش شده در قشر مخ نقش دارد.  هیپوکامپ – در اثر مصرف نوشیدنى هاى الکلى تحت تأثیر قرار می گیرد. 
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بخش هاي اصلی مغز در یک فرد سالم عبارتند از مخ، مخچه و ساقۀ مغز. تنظیم ترشح اشک و بزاق مربوط به پل مغزي از ساقۀ مغز می باشد.   1

بررسی سایر گزینه ها: 

) مربوط به هیپوکامپ (اسبک مغز) که یکی از اجزاي لیمبیک (سامانۀ کناره اي) می باشد.  گزینۀ 

) مربوط به تاالموس ها (نهنج) می باشد.  گزینۀ 

) این مورد مربوط به هیپوتاالموس (زیر نهنج) می باشد. گزینۀ 

فضاي بین پرده هاي مننژ را مایع مغزي – نخاعی پر می کند که نقش ضربه گیري دارد. پس پردة  میانی مننژ در تماس با مایعی ضربه گیر قرار می گیرد.   2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: داخلی ترین پردة مننژ در مقایسه با سایرین ضخامت کمتري دارد.  گزینۀ «

»: پردة میانی مننژ در شیارهاي عمیق قشر مغز دیده می شود، ولی در شیارهاي باریک و کم عمق میان چین خوردگی هاي قشر مخ دیده نمی شود!  گزینۀ «

»: در سطح زیرین پردة میانی مننژ در مغز، رشته هاي ریزي مشاهده می شوند.  گزینۀ «

در مسیر این انعکاس مجموعًا  سیناپس فعال وجود دارد که  تا از آنها درون نخاع قرار دارد. از این  سیناپس،  تا تحریکی و یکی مهاري است. در  3

سیناپس هاي مهاري، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز شده و درنتیجه در یاختۀ پس سیناپسی پتانسیل عمل ایجاد نمی شود.  

بررسی سایر گزینه ها: 

»: گفتیم که در این انعکاس  سیناپس فعال درون نخاع وجود دارد.  » و « گزینه هاي «

»: سیناپس بین نورون حرکتی و ماهیچۀ پشت بازو غیرفعال است و هیچ نوع ناقل عصبی آزاد نمی شود. گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:   4

همۀ موجودات زنده توانایی هم ایستایی پیکر خود را دارند. دستگاه عصبی در حفظ  هم ایستایی نقش دارد. 

»:هر دو جاندار داراي سامانۀ دفع مواد زائِد نیتروژن دار هستند. پالناریا داراي پروتونفریدي و ملخ داراي لوله هاي مالپیگی است.   گزینۀ «

»: مغز پالناریا داراي دو گره و مغز ملخ از چندین کرة به هم جوش خورده تشکیل شده است.   گزینۀ «

»: رشته هاي بین طناب ها در دستگاه عصبی پالناریا جزء دستگاه عصبی مرکزي محسوب می شوند.  گزینۀ «

بررسی گزینه ها:   5

): از اثرات بلند مدت الکل، مشکالت کبدي است. مشکالت کبدي می تواند باعث کاهش تولید صفرا شود و از این طریق سبب اختالل در جذب و گوارش چربی ها شود. در نتیجه در مدفوع گزینۀ (

فرد مواد گوارش نیافته از جمله چربی ها وجود دارد. 

): از اثرات کوتاه مدت الکل ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن است که می تواند به دلیل تأثیر الکل بر مخچه باشد. مخچه در نزدیکی بصل النخاع و پل مغز از مراکز تنظیم تنفس هستند.  گزینۀ (

): از اثرات بلند مدت الکل سکتۀ قلبی است که در اثر عدم اکسیژن رسانی به گروهی از یاخته هاي قلبی و مرگ آنها می باشد.  گزینۀ (

): از اثرات کوتاه مدت الکل تأثیر بر فعالیت ناقل هاي عصبی تحریک کننده و باز دارنده است. این ناقل ها فعالیت نورون پس سیناپسی را کاهش و یا افزایش می دهند. در صورت افزایش گزینۀ (

فعالیت نورون، مصرف انرژي زیستی افزایش می یابد. 

دو طناب عصبی، متصل به مغز که در طول بدن کشیده شده اند، با رشته هایی به هم متصل اند و ساختار نردبان مانندي را ایجاد می کنند، این مجموعه بخش مرکزي  6

دستگاه عصبی جانور است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): رشته هاي جانبی متصل به آن نیز، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.  گزینۀ (

): در پالناریا دو گرة عصبی (یک جفت نه دو جفت) در سر جانور، مغز را تشکیل داده اند. هر گره مجموعه اي از جسم یاخته اي عصبی است.   گزینۀ (

): در حشرات فعالیت ماهیچه هاي هر بند از بدن، توسط گرة موجود در همان بند تنظیم می شود.   گزینۀ (

سیناپس ها در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ،    7

) نورون حسی با دو نورون رابط: تحریکی 

) نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچۀ دو سر بازو: تحریکی 

) نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچۀ سه سر بازو: مهاري  

) نورون حرکتی با عضلۀ اسکلتی دو سر بازو: تحریکی 

 8

نورون هایی که پیام عصبی را به نخاع نزدیک می کنند، نورون هاي حسی و نورون هایی که پیام عصبی را از نخاع دور می کنند، نورون هاي حرکتی می باشند. هم نورون هاي حسی و هم نورون هاي

حرکتی می توانند هم در بخش مرکزي و هم در بخش محیطی دستگاه عصبی یافت شوند.

  بررسی سایر گزینه ها:
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1 2
-

ةحسیگیرند
پوست

پشتیریشة

شکمیریشة

سراستراحت ماهیچة سه

سرانقباض ماهیچة دو

عقب کشیدن دست

) هم نورون هاي حسی و هم نورون هاي حرکتی می توانند میلین دار باشد و هدایت پیام عصبی (یکی از عملکرد هاي نورون) در رشته هاي عصبی میلین دار از رشته هاي عصبی بدون میلین  گزینۀ 

هم قطر سریع تر است. غالف میلین را یاخته هاي پشتیبان بافت عصبی می سازد.

) با توجه به شکل هم نورون حسی و هم نورون حرکتی می توانند با نورون رابط سیناپس داشته باشند.  گزینۀ 

) در انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ، نورون حسی با دو نورون رابط سیناپس دارد.  گزینۀ 

 9

. در شیار بین دو نیمکرة مغز، ضخیم ترین پردة مغز بین دو الیۀ نازك و داخلی مغز قرار دارد. در الیۀ داخلی مغز، مویرگ هاي خونی  

وجود دارند.

 

مغز حفره

استخوان جمجمه

های مننژپرده

. نازك ترین و یا داخلی ترین پردة مغز، در مغز در تماس مستقیم با مادة خاکستري و در نخاع در تماس مستقیم با مادة سفید قرار دارد. از طرفی در مغز و نخاع از سمت دیگر با مایع مغزي

نخاعی در تماس است.  

. مایع مغزي نخاعی که مایع محافظت کننده در برابر ضربه است، در فضاي بین پرده هاي مننژ قرار دارد. 

.  در پردة داخلی مننژ مویرگ هاي خونی وجود دارد که از بافت پوششی تک الیه تشکیل شده است. مویرگ هاي خونی مغز، از نوع مویرگ هاي پیوسته و بدون منفذ هستند. 

. بخشی از ساقۀ مغز که در مجاورت مخچه یا مرکز تنظیم تعادل بدن قرار دارد، پل مغزي و بصل النخاع است. همۀ پیام هاي حسی از طریق این دو و به طور کلی  10

ساقۀ مغز وارد مغز نمی شوند. مثًال پیام هاي بویایی و بینایی به طور مستقیم و بدون گذر از ساقۀ مغز وارد مغز می شوند. 

. بخشی از ساقۀ مغز که در تنظیم ضربان قلب مؤثر است، بصل النخاع است. بصل النخاع در تقویت پیام هاي حسی مؤثر نیست. 

. بصل النخاع به طور مستقیم در تنظیم فعالیت عضلۀ دیافراگم نقش دارد. از بصل النخاع نورون هاي حرکتی به لولۀ گوارش، دستگاه تنفس و گردش خون وارد می شود.  

. مغز میانی بخشی از ساقۀ مغز است که نزدیک ترین فالصله را با تاالموس دارد. این بخش در فعالیت تنفسی نقشی ندارد. 

در عقب اپی فیز، برجستگی هاي چهارگانه قرار دارند.   11

. برجستگی هاي چهارگانه بخشی از مغز میانی هستند که در فعالیت هاي بینایی و شنوایی نقش دارند. 

. تنظیم ترشح بزاق و اشک مربوط به پل مغزي است. 

. فشار خون و زنش قلب به بصل النخاع و هیپوتاالموس مربوط می شود. 

. مرکز تنظیم وضعیت و تعادل، مخچه است. 

»: در انعکاس عقب کشیدن دست، تحریک نورون هاي حرکتی پیکري توسط نورون هاي رابط نخاع انجام می شود.   گزینه «  12

»: در انعکاس هایی مانند انعکاس  عقب کشیدن دست، اعصاب پیکري سبب انقباض گروهی از یاخته هاي ماهیچه اي به صورت غیرارادي می شوند.   گزینه «

»: ماهیچۀ دیافراگم که در تنفس عادي نقش اصلی را دارد، هم چنین ماهیچه هاي بین دنده اي از نوع ماهیچۀ مخطط هستند و در نتیجه تحت تأثیر اعصاب پیکري قرار دارد.   گزینه «

»: اعصاب سمپاتیک جریان خون به سمت ماهیچه هاي اسکلتی و قلبی را افزایش می دهد.   گزینه «

بخشى از مغز که با برش آن می توان درخت زندگى و بطن چهارم را مشاهده کرد، کرمینۀ مخچه است که این رابط بین دو نیمکرة مخچه تنها در سطح پشتى نماى  13

مغز قابل مشاهده است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

با مقایسۀ شکل هاى تشریح در هر دو بخش پشتى و شکمى مشاهده می شود:  

نیمکره هاى مخ، مخچه (مرکز تنظیم حرکات و حفظ تعادل بدن)، نخاع و لوب هاى بویایى (لوب هاى متصل به دستگاه لیمبیک) در هر دو سطح پشتى و شکمى قابل مشاهده هستند.  

در هنگام تشریح با انگشتان شست می توان به آرامى دو نیمکره را از محل شیار بین آنها از یکدیگر فاصله داد و با جدا کردن بقایاى پرده هاى مننژ از بین دو نیمکره، نوار سفید رنگ رابط پینه اى را
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مشاهده کرد (بدون ایجاد هیج برشى). در حالی که نیمکره هاي مخ از هم فاصله دارند، با ایجاد برشى کم عمق بوسیله نوك چاقوي جراحی در جلوي رابط پینه اي، به رابط سه گوش می رسیم. 

از مراکز مغزى، هیپوکامپ در حافظه نقش ایفا می کند. این مرکز عالوه بر حافظه در یادگیرى فرآیندهاى مختلف نیز نقش دارد.   14

بررسی سایر گزینه ها: 

): بصل النخاع و پل مغزى در تنظیم تنفس انسان نقش دارند. از این میان تنها بصل النخاع است که در تنظیم زنش هاى قلب وظیفه اى برعهده دارد.  گزینۀ (

): از مراکز مغزي، مخچه و مغز میانی در تنظیم حرکات بدن نقش دارند که در این میان فقط مخچه است که از دو نیمکره تشکیل شده است و مغز میانی بخشی از ساقۀ مغز به شمار گزینۀ (

می رود. 

): قشر مخ و سامانۀ لیمبیک هر دو در فرآیند یادگیري نقش ایفا می کنند؛ از بین این دو تنها قشر مخ است که می تواند در تماس مستقیم با درونی ترین الیۀ مننژ قرار گیرد.  گزینۀ (

رسیدن مادة غذایى جویده شده بوسیلۀ زبان بزرگ به انتهاى حلق، بخش ارادى عمل بلع را بیان مى کند. درنتیجه انجام شدن آن تحت کنترل بصل النخاع (مرکز  15

بلع) صورت نمی گیرد. این مرکز بخش هاى غیرارادى بلع را کنترل مى کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): محل پردازش اولیه و تقویت اطالعات حسی است. اغلب پیام هاي حسی در تاالموس گرد هم می آیند تا به بخش هاي مربوط در قشر مخ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند.  گزینۀ (

): الکل با تأثیر بر مراکزى که در حافظه نقش دارند، منجر به اختالل در آن مى گردد.  گزینۀ (

): گروهی از  پیام هاي وارد شده به مغز از طریق نخاع و گروهى دیگر مستقیمًا از طریق اعصاب مغزى و بدون دخالت نخاع وارد مغز می شوند.  گزینۀ (
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مبحث: گفتار 2 فصل 1 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان : 15 دقیقه

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «هر جانور داراي  ..................  قطعًا  .................. »  1

موهاي حسی بر روي پاهاي خود - داراي طناب هاي عصبی شکمی است. 

طناب عصبی پشتی - داراي ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی می باشد.

اسکلت آب ایستایی - داراي تقسیم بندي مرکزي و محیطی در ساختار عصبی خود است. 

پرده هاي صماخ - داراي اسکلتی است که مشابه آن در همۀ جانوران داراي خط جانبی دیده می شود.

2 بخشی از دستگاه عصبی مرکزي در تبدیل حافظۀ کوتاه مدت به بلندمدت نقش دارد. کدام گزینه دربارة این بخش صحیح می باشد؟

در تماس مستقیم با محل اتمام آکسون هاي گیرنده هاي سقف حفرهۀ بینی قرار دارد.

در به یاد آوردن خاطرات مربوط به حافظۀ کوتاه مدت و بلندمدت نیز نقش اصلی را دارد.

بخشی از سامانه اي است که با محل پردازش نهایی اطالعات حسی بدن ارتباط دارد.

در صورت آسیب آن، فرد نمی تواند اطالعات جدید را حتی براي لحظاتی بسیار کوتاه به خاطر بسپارد.

3 در مورد بخش هاي اصلی مغز انسان، کدام گزینه می تواند عبارت زیر را به درستی تکمیل کند؟ 

«بخشی که در  .................. بخش  .................. قرار دارد، می تواند در  .................. نقش داشته باشد».

باالي – تنظیم کنندة تنفس و ترشح بزاق – جمع آوري و پردازش اغلب پیام هاي حسی ورودي به مغز

جلوي – هماهنگ کنندة حرکات بدن – تنظیم میزان فعالیت یاخته هاي میوکارد برخالف تنظیم فشار خون

عقب – دخیل در تنظیم ترشح اشک – هماهنگی فعالیت هاي ماهیچه ها به کمک مغز و نخاع

پایین – تقویت کنندة اطالعات حسی – کنترل میزان نیاز بدن براي آب ورودي به بدن

در رابطه با بخشی از یاختۀ عصبی که بیشتر اطالعات الزم براي زندگی یاخته درون اندامک(هاي) آن قرار دارد، کدام عبارت صحیح است؟  4

ممکن است در محل همایه، پیام عصبی را از پایانۀ آکسونی یاختۀ عصبی پیش سیناپسی دریافت کند.  

بخش هدایت کنندة پیام به آن، داراي بخش(هاي) ویژه اي جهت خروج مولکول  هاي ناقل عصبی است. 

هدایت پیام عصبی بالفاصله بعد از خروج از جسم یاخته اي، قطعاً به صورت جهشی ادامه می یابد.

بخش هاي خارج شده از آن، توانایی هدایت پیام به تمام بخش هاي یاختۀ عصبی را دارند. 

5 کدام گزینه در رابطه با عوامل محافظت کننده از دستگاه عصبی مرکزي انسان سالم و بالغ، نادرست است؟

فقط بخشی از ستون مهره ها در حفاظت از طناب عصبی پشتی انسان نقش مستقیم دارند. 

در داخلی ترین پردة مننژ، مویرگ هاي خونی پیوسته با یاخته هاي به هم چسبیده مشاهده می شود. 

گروهی از عوامل محافظت کننده از مغز و نخاع، داراي رشته هاي پروتئینی نازك و ضخیم در ساختار خود هستند. 

داخلی ترین پردة مننژ فقط در تماس با بخشی از دستگاه عصبی مرکزي است که فقط شامل جسم یاخته اي نورون ها است. 

در صورتی که مغز گوسفند را طوري در ظرف تشریح قرار دهیم که سطح پشتی آن را ببینیم، کدام عبارت دربارة تاالموس ها نادرست است؟  6

توسط رابطی به یکدیگر متصل شده اند.  در مجاورت بطن سوم قرار دارد. 

براي رؤیت آنها برش از رابط سه گوش، ضروري نیست.  12در سطح پایین تري نسبت به بطن هاي جانبی  و  قرار دارد. 
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7 کدام عبارت، در ارتباط با شبکه هاي مویرگی در مغز گوسفند که مایع محافظت کنندة دستگاه عصبی مرکزي در برابر ضربه را ترشح می کنند،

نادرست است؟

در باالي محل پردازش اولیۀ اغلب پیام هاي حسی مشاهده می شوند. 

مولکول هاي مورفین می توانند از آن ها عبور کرده و به مغز وارد شوند. 

در بین همۀ یاخته هاي پوششی به هم چسبیدة آنها همانند سایر مویرگ هاي مغزي، منافذ اندکی وجود دارد. 

در دو طرف رابط هایی که دو نیمکرة مخ را به هم متصل می کنند، قرار دارند. 

در مسیر انعکاس عقب کشیدن دست انسان پس از برخورد با جسم داغ، هر یاختۀ عصبی که  .................. قطعًا  .................. .  8

بخش (هایی) از آن در مادة خاکستري نخاع قابل مشاهده باشد - آکسونی بلندتر از دندریت (ها) دارد. 

فعالیت هدایت پیام در آن توسط نورون پیش از خود تحریک شود - پتانسیل الکتریکی یاختۀ بعد از خود را تغییر می دهد.

بخشی از آن در ریشۀ شکمی عصب نخاعی دیده شود - موجب انقباض یکی از ماهیچه هاي بازو می شود.

با یاختۀ عصبی رابط در نخاع سیناپس دارد - داراي دندریت (هاي) پوشیده شده با غالف میلین است. 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ (با تغییر)   9

«هر بخشی از مغز انسان سالم و بالغ که در .................. نقش دارد ..................»

احساسات مختلف- بخشی از قشر مخ است. 

تنظیم فشار خون و ضربان قلب- از یک سو به نخاع و از یک سو به مرکز تنظیم تعادل بدن متصل است. 

پردازش نهایی پیام هاي عصبی - بخشی از نیمکره هاي مخ است. 

حرکات بدن- از دو نیمکرة راست و چپ تشکیل شده  است که توسط حداقل یک رابط با هم مرتبط هستند.

4

3

2
1 با توجه به شکل مقابل که مربوط به بخش هایی از مغز است، کدام گزینه نادرست است؟  10

، محل حضور گیرنده هاي حساس به غلظت مواد حل شده در خوناب می باشد. بخش 

، در انتقال اغلب پیام هاي حسی به قشر مخ موثر می باشد. بخش 

، همۀ پیام هاي حسی بدن را به مغز ارسال می کند. بخش 

، در فعالیت هاي شنوایی و بینایی بدن نقش دارد.  بخش 
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 11

در انسان هر یک از بخش هاي ساقۀ مغز که .................. ، نمی تواند..................  باشد. (با تغییر)

ماهیچه میان بند را کنترل می کند_ با اعصاب حرکتی، در ارتباط 

در تنظیم ضربان قلب موثر است_ در تقویت پیام هاي حسی بدن نقش داشته 

در جلوي مرکز تنظیم تعادل بدن قرار دارد_ محل ورود گروهی از پیام هاي حسی به مغز 

به محل پردازش اولیه اغلب اطالعات حسی نزدیک تر است_  در فعالیت هاي حرکتی نقش داشته باشد 

در اعتیاد به الکل ممکن نیست، ..................   12

آزاد شدن ناقلین عصبی تحریک کننده تحت تأثیر قرار بگیرد.   مشکالت کبدي و قلبی و انواعی از سرطان ها به وجود بیاید.  

با هر بار مصرف موجب افزایش هوشیاري و فعالیت هاي بدن شود.   زمان فعالیت دستگاه عصبی و واکنش به محرك ها تغییر کند.  

دبیرستان ریحانه الرسول
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کدام گزینه عبارت زیر را همواره به درستی کامل مى کند؟   13

«در محافظت از دستگاه عصبی مرکزي انسان، .................. »

مایع مغزى ـ نخاعی در تماس مستقیم با استخوان هاى محافظتى قرار مى گیرد.  مویرگ هاي تغذیه کننده، فاقد هر گونه منفذي در ساختار خود هستند. 

در شیار بین دو نیمکرة مخ هر سه پردة مننژ قابل مشاهده هستند. داخلی ترین پردة مننژ در مجاورت بخش هاى میلین دار قرار گرفته است. 

بزرگ ترین لوب مخ .................. بوده و با .................. لوب دیگر مرزي مشترك دارد.  14

آهیانه – دو  پیشانی – سه  آهیانه – سه  پیشانی – دو

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل مى کند؟              15

«در انعکاس عقب کشیدن دست، هر یاخته اي که با .................. سیناپس تشکیل مى دهد؛ .................. »

نورون حسی – جسم یاخته اي خود را در مادة خاکستري نخاع قرار داده است.

ماهیچۀ دو سر بازو – تعداد فراوانی رشتۀ حامل پیام به جسم سلولی خود دارد.

نورون حرکتی – فقط در بخش مرکزي دستگاه عصبی قابل مشاهده است.

نورون هاي رابط – در تمامی زوائد بیرون زده از جسم یاخته اي خود گرة رانویه دارد.
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مهره داران داراي طناب عصبی پشتی و ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی هستند.   1

بررسی سایر گزینه ها: 

»: حشرات داراي موهاي حسی بر روي پاهاي خود می باشند. حشرات فقط یک طناب عصبی دارند.  گزینۀ «

»: عروس دریایی و هیدر داراي اسکلت آب ایستایی هستند، اما به دلیل داشتن شبکۀ عصبی، در ساختار عصبی خود تقسیم بندي مرکزي و محیطی ندارند.  گزینۀ «

»: جیرجیرك داراي پردة صماخ است، اما اسکلتی مشابه ماهی ها ندارد. ماهی ها داراي خط جانبی و اسکلت درونی هستند.  گزینۀ «

») تاالموس محل تقویت اطالعات هیپوکامپ بخشی از سامانۀ لیمبیک است. سامانۀ لیمبیک با قشر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد. (درستی گزینۀ «  2

حسی است و اغلب اطالعات حسی بدن وارد تاالموس می شوند. قشر مخ محل پردازش نهایی اطالعات در مغز می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: آکسون یاخته هاي گیرندة بویایی در سقف حفرة بینی بعد از خروج از بینی و ورود به مغز، وارد لوب بویایی می شود. همان طور که در شکل زیر می بینید، هیپوکامپ تماس مستقیم با گزینۀ «

لوب هاي بویایی ندارد. (نادرست) 

کامپهیپو 
نخاع

)های  لوب بویاییپیازهای)

 

»: به یاد آوردن خاطرات ثبت شده در حافظۀ بلندمدت، وظیفۀ هیپوکامپ نیست و افرادي که دچار آسیب هیپوکامپ می شوند در به یاد آوردن خاطرات قبل از آسیب، مشکل چندانی گزینۀ «

ندارند. (نادرست) 

»: افرادي که دچار آسیب به هیپوکامپ شده اند، اطالعات جدید را حداکثر فقط چند دقیقه می توانند در ذهن خود نگه دارند. (نادرست).  گزینۀ «

دقت کنید در صورت سؤال به بخش هاي اصلی مغز اشاره کرده است. بخش هاي اصلی مغز شامل مخ، مخچه و ساقۀ مغز است. بخش اصلی مغز که در شنوایی و  3

بینایی نقش دارد، مغز میانی است. در عقب پل مغزي (تنظیم  ترشح اشک)، مخچه قرار دارد که با دریافت پیوستۀ پیام از مغز، نخاع و گوش ها فعالیت ماهیچه هاي بدن را هماهنگ می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: پل مغزي مسئول تنظیم تنفس و ترشح بزاق می باشد که جزء ساقۀ مغز است. جمع آوري و پردازش اغلب پیام هاي حسی ورودي به مغز برعهدة تاالموس است. تاالموس جزء بخش هاي گزینۀ «

اصلی مغز نیست. 

»: هماهنگ کنندة حرکات بدن، مخچه است. جلوي مخچه، پل مغزي و بصل النخاع قرار دارد. بصل النخاع در تنظیم زنش قلب (فعالیت یاخته هاي میوکارد) وتنظیم فشارخون نقش دارد.  گزینۀ «

»: بخش تقویت کنندة پیام هاي حسی، تاالموس است. هیپوتاالموس پایین تر از تاالموس قرار دارد و در تنظیم تشنگی نقش دارد، اما جزء بخش هاي اصلی مغز نیست.  گزینۀ «

منظور از بخش مورد نظر جسم سلولی است. در جسم سلولی هسته قرار دارد که اطالعات الزم براي زندگی یاخته در مولکول هاي دناي آن وجود دارد.   4

پیام عصبی از پایانۀ آکسونی یاختۀ پیش سیناپسی می تواند به جسم یاخته اي پس سیناپسی منتقل شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: بخش هاي هدایت کنندة پیام به جسم یاخته اي، دندریت ها هستند. دندریت ها محل خروج مولکول هاي ناقل عصبی نیستند.  گزینۀ «

»: اگر آکسون یاختۀ عصبی بدون میلین باشد، هدایت پیام عصبی پس از جسم یاخته اي جهشی نیست.  گزینۀ «

»: بخش هاي خارج شده از جسم یاخته اي، دندریت و آکسون هستند. دندریت توانایی هدایت پیام به جسم یاخته اي را دارد و آکسون پیام را به سمت پایانۀ آکسون هدایت می کند.  گزینۀ «

بررسی گزینه ها:   5

): طناب عصبی پشتی یعنی نخاع از شروع و تا دومین مهرة کمر ادامه دارد. مهره هاي انتهایی کمر در حفاظت از نخاع نقش مستقیم ندارد.  گزینۀ (

): طبق شکل مقابل، در داخلی ترین پردة مننژ رگ خونی وجود دارد. مویرگ هاي خونی دستگاه عصبی مرکزي پیوسته هستند. یاخته هاي پوششی این مویرگ ها به هم چسبیده و بین آنها گزینۀ (

منفذي وجود ندارد. 

استخوان جمجمه

های مننژپرده

1

3

4

3

1

2

4

1

2

4

2

3

4

1

2

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

+

+
+

-

1 2
-

): استخوان و پرده هاي مننژ گروهی از عوامل محافظت کننده از مغز و هر دو از جنس بافت پیوندي هستند و در بافت پیوندي رشته هاي پروتئینی کالژن ضخیم و ارتجاعی نازك وجود گزینۀ (

دارد. 

): در نخاع داخلی ترین پردة مننژ در تماس با مادة سفید و در مغز در تماس با مادة خاکستري است. در مادة سفید رشته هاي عصبی میلین دار و مادة خاکستري رشته هاي عصبی بدون گزینۀ (

میلین وجود دارد. 

به کمک چاقوي جراحی در رابط سه گوش، برش طولی ایجاد می کنیم تا در زیر آن تاالموس ها را ببینیم.   6

بررسی سایر گزینه ها: 

): در عقب تاالموس ها، بطن سوم قرار دارد.  گزینۀ (

): دو تاالموس با یک رابط به هم متصل شده اند.  گزینۀ (

): تاالموس ها در سطح پایین تري نسبت به بطن هاي جانبی قرار دارند.  گزینۀ (

شبکه هاي مویرگی که درون فضاي بطن هاي  و  قرار دارند، مایع محافظت کنندة دستگاه عصبی مرکزي در برابر ضربه (مایع مغزي  نخاعی) را ترشح می کنند.  7

مویرگ هاي مغز ممکن است هیچ منفذي نداشته باشند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): پس از ایجاد برش در رابط سه گوش، در زیر آن تاالموس ها که محل پردازش اولیۀ اغلب پیام هاي حسی هستند، دیده می شوند. بنابراین این مویرگ ها در باالي تاالموس ها قرار دارند.  گزینۀ (

): از آنجا که مواد اعتیادآور می توانند وارد بافت مغز شده و بر روي آن اثر بگذارند، می توان گفت مواد اعتیادآوري مثل مورفین می توانند از مویرگ هاي مغزي عبور کنند.  گزینۀ (

): بطن هاي  و  در دو طرف رابط هاي سه گوش و پینه اي قرار دارند. بنابراین می توان گفت این مویرگ ها که در فضاي بطن هاي  و  قرار دارند نیز در دو طرف رابط هاي سه گوش و گزینۀ (

پینه اي قرار دارند. 

با توجه به شکل که انعکاس عقب کشیدن دست پس از برخورد با جسم داغ را نشان می دهد، دو یاختۀ عصبی رابط و یاختۀ عصبی حرکتی مربوط به ماهیچۀ دو  8

سر بازو، پس از تحریک توسط یاختۀ عصبی پیش از خود، پیام عصبی تولید می کنند. این یاخته هاي عصبی می توانند موجب تغییر پتانسیل الکتریکی یاخته هاي پس از خود شوند. 

 

بررسی گزینه ها:   9

: سامانه کناره اي (لیمبیک) با قشر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد و در احساساتی مانند ترس، خشم، لذت و نیز حافظه نقش دارد. سامانه لیمبیک بخشی از قشر مخ نیست.  گزینۀ 

: بصل النخاع و هیپوتاالموس در تنظیم اعمالی مثل فشار  خون و ضربان قلب نقش دارند. این گزینه دربارة هیپوتاالموس صحیح نیست.  گزینۀ 

: قشر  مخ بخشی از نیمکره هاي مخ است. این بخش جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودي به مغز است که نتیجۀ آن یادگیري، تفکر و عملکرد هوشمندانه است.  گزینۀ 

: مخ، مخچه و مغز میانی در حرکات بدن نقش دارند. مغز میانی نیمکرة راست و چپ ندارد. گزینۀ 

بخش هاي  تا به ترتیب تاالموس (نهنج)، هیپوتاالموس (زیر نهنج) مغز میانی و نخاع می باشند.   10

گروهی از پیام هاي حسی بدن از راه نخاع به مغز منتقل می شوند. دقت کنید پیام هاي بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی مستقیمًا (بدون عبور از نخاع) به مغز ارسال می شود. با توجه به شکل مقابل:
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دستگاه
عصبی
مرکزی

اعصاب

ی
یط

ح
 م

ی
صب

 ع
اه

تگ
س

د
  

بررسی سایر گزینه ها: 

) تنظیم آب تحت تنظیم عوامل مختلفی مثل هورمون ها قرار دارد. اگر غلظت مواد حل شده در خوناب از یک حد مشخص فراتر رود، گیرنده هاي

اسمزي در زیر نهنج تحریک می شوند. 

) تاالموس محل پردازش اولیه و تقویت پیام هاي حسی است. اغلب پیام هاي حسی در تاالموس گرد هم می آیند تا به بخش هاي مربوط در قشر مخ، جهت

پردازش نهایی فرستاده شوند. 

) مغز میانی در باالي پل مغزي قرار دارد و نورون هاي آن در فعالیت هاي مختلف از جمله شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند.  

»: بصل النخاع بخشی از ساقۀ مغز و مرکز اصلی تنظیم تنفس است و در فعالیت ماهیچۀ دیافراگم (میان بند) مؤثر است.بصل النخاع از طریق نورون گزینه «  11

حرکتی پیکري با ماهیچۀ دیافراگم ارتباط دارد.  

»: بصل النخاع در تنظیم ضربان قلب نقش دارد اما در تقویت پیام هاي حسی نقشی ندارد.   گزینه «

»: پل مغزي و بصل النخاع در جلوي مخچه (مرکز تنظیم تعادل) قرار دارد. ساقۀ مغز در باالي نخاع قرار دارد و محل ورود اطالعات حسی از نخاع به نیمکره هاي مغز است.   گزینه «

»: مغز میانی نزدیک ترین بخش ساقۀ مغز به تاالموس هاست. مغز میانی در حرکات، نقش دارند.  گزینه «

»: مشکالت کبدي، سکتۀ قلبی و انواع سرطان از پیامدهاي مصرف بلند مدت الکل است.   گزینه «  12

»: الکل، بر فعالیت انواعی از ناقل هاي عصبی تحریک کننده و باز دارنده تاثیر می گذاد.   گزینه «

»: الکل، زمان واکنش فرد به محرك هاي محیطی را افزایش می دهد.   گزینه «

»: الکل، میزان هوشیاري و فعالیت بدن را کاهش می دهد.   گزینه «

بررسی سایر گزینه ها:   13

): مویرگ هاى دستگاه عصبى مرکزى از نوع پیوسته می باشد؛ اما توجه کنید که تنها مویرگ هاي مغز ممکن است هیچ منفذي نداشته باشند. مویرگ هاى نخاع داراى منافذى در طول خود گزینۀ (

هستند. 

): مایع مغزى نخاعى فضاى بین پرده هاى مننژ را پر می کند و نقش ضربه گیرى را ایفا می کنند. در حالیکه استخوان هاى محافظتى در بخش خارجى این پرده ها قابل مشاهده اند و هرگز در گزینۀ (

تماس مستقیم با هم قرار نمی گیرند. 

): در مغز انسان، بخش خاکسترى، بخش سفید را احاطه کرده است و این موضوع در مورد نخاع کامال برعکس می باشد. درنتیجه تنها در مغز است که داخلی ترین پردة مننژ در تماس با گزینۀ (

بخش هاى بدون میلین (خاکستري) می باشد. 

بزرگ ترین لوب مخ، لوب پیشانى است و با دو لوب دیگر مرز مشترك دارد.  14

در انعکاس عقب کشیدن دست، یاخته هاي عصبی رابط و ماهیچۀ اسکلتی با نورون حرکتی سیناپس تشکیل می دهند. بخش دوم این گزینه تنها درمورد یاختۀ  15

عصبى رابط صحیح است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): نورون رابط با نورون حسى سیناپس تشکیل می دهد. جسم یاخته اى نورون رابط در مادة خاکستري نخاع قرار گرفته است.  گزینۀ (

): نورون حرکتى با ماهیچۀ دو سر بازو سیناپس تشکیل می دهد. نورون حرکتى داراى چندین دندریت می باشد.   گزینۀ (

): فقط نورون حسى است که با نورون هاى رابط سیناپس تشکیل می دهد. نورون حسى داراى میلین در دندریت و آکسون خود است.  گزینۀ (
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مبحث: گفتار 2 فصل 1 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان: 15 دقیقه

بخشی از ساقۀ مغز انسان که بالفاصله در باالي نخاع قرار گرفته است،  ..................  1

در تنظیم فعالیت هاي مختلف از جمله تنفس، ترشح براق و اشک نقش دارد.

در شرایطی خاص می تواند به تنهایی مواد مغذي و اکسیژن بدن را تأمین نماید. 

در نتیجه تحریک گیرنده هاي اسمزي فعال شده و هورمون ضدادراري ترشح می کند.

در صورت کشش بیش از حد دیوارة نایژه ها می تواند فرآیند دم را متوقف سازد.

2 کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در ارتباط با بروز اعتیاد به  .................. در یک فرد، می توان گفت  .................. »

الکل – مصرف به مقدار اندك بدن را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

کوکائین – آسیب ایجادشده در لوب هاي پیشانی بعد از ترك کمترین میزان بهبود را خواهند داشت.

الکل – با مصرف آن فعالیت ناقل هاي عصبی بازدارنده تغییري نمی کند.

کوکائین – در پی قطع مصرف، آسیب هاي ایجادشده کامًال بهبود می یابند.

در بخش ریشۀ  ..................  مربوط به اعصاب نخاعی، ممکن است ..................  3

پشتی- یاختۀ غیرعصبی و هر یک از بخش هاي یاختۀ عصبی دیده شود.  شکمی- مولکول هاي ناقل عصبی، مانع تولید پیام عصبی در دندریت شوند. 

پشتی- رشته هاي عصبی هدایت کنندة پیام عصبی به غدد مشاهده شود.   شکمی- اجسام یاخته اي چندین نورون حرکتی در بخشی تجمع یابند.  

4 کدام عبارت در مورد بخش هاي پیشین مغز یک انسان بالغ، درست بیان شده است؟

سدخونی- مغزي مانع از ورود هر میکروب به این بخش می شود. در فرد مصرف کنندة کوکائین، آسیب کمتري پیدا می کند.

توسط مایع مغزي- نخاعی اطراف آن حفاظت می شود. ضخامت بخش خاکستري در تمام سطح خارجی آن یکسان است.  

5 در انعکاس عقب کشیدن دست در پی برخورد با جسم داغ در بدن انسان، هر نورونی که با دو نورون دیگر همزمان سیناپس برقرار می کند

..................

از هر پایانۀ آسۀ خود ناقل عصبی مهاري آزاد می کند.  به طور کامل در مادة خاکستري نخاع قرار دارد. 

باعث تغییر پتانسیل الکتریکی نورون پس سیناپسی می گردد.  داراي توانایی هدایت جهشی پیام در تمام طول خود است. 

6 هر لوبی که در یکی از نیمکره هاي مخ انسان با مخچه داراي مرز مشترك است،  ..................

تنها با دو لوب دیگر مخ مرز مشترك دارد.  از نماي باال قابل مشاهده است. 

با بزرگترین لوب مخ مرز مشترك دارد.  قطعاً با لوب آهیانه مرز مشترك دارد. 

در تشریح مغز گوسفند، .................. تنها در سطح .................. مغز دیده می شود و این ساختار بالفاصله در مجاورت .................. قرار دارد.  7

نیمکرة مخچه - پشتی - بطن چهارم  مغز میانی - شکمی - بصل النخاع

لوب بویایی - پشتی - غدة اپی فیز کیاسماي بینایی - شکمی - نیمکرة  مخ 

8 کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با مرکز عصبی که در تنظیم گرسنگی در بدن انسان سالم و بالغ نقش دارد، صحیح می باشد؟

معادل قسمت (هایی) از مغز گوسفند است که دو بخش آن به کمک رابط (هایی) به هم متصل اند.

با ترشح هورمون هاي آزادکننده و مهارکننده سبب تنظیم ترشح انسولین می شود.

تنها بخشی از مغز می باشد که در تنظیم خواب نقش دارد. 

آسیب به آن می تواند سبب اختالل در هم ایستایی بدن شود. 
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کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   9

«در هنگام تشریح مغز گوسفند، درحالتی که .................. مغز به سمت باال قرار دارد، .................. می باشد.»

سطح پشتی- بطن هاي  و  در دو طرف رابط نیم کره هاي مخ  لوب هاي بویایی- بطن چهارم پایین تر از برجستگی هاي چهار گانه

سطح پشتی- نهنج ها جلوي اپی فیز و پشت بطن سوم  لوب هاي بویایی- غدة رومغزي در پایین اجسام مخطط 

12

چند مورد در ارتباط با ساقه مغز صحیح اند؟   10

الف) در تنظیم تنفس می تواند نقش داشته باشد. 

ب) بخشی از آن داراي  برجستگی است. 

ج) در بخش میانی خود داراي مغز میانی است. 

د) در گوسفند، داراي بخشی است که بین مخچه و اپی فیز قرار دارد.

4

4321

ساختار عصبی در ..................  به صورت  ..................  است. این جانور، برخالف ..................  11

هیدر_ شبکه اي از یاخته هاي عصبی جهت تحریک یاخته هاي ماهیچه اي پیکر خود_ ملخ، فاقد دهان و ساختار تنفسی ویژه است.  

پالناریا_ مغز و ساختار نردبان مانندي در پیکر جانور_ کرم کدو، مواد مغذي را از سطح بدن خود جذب می کند.  

پالناریا_ تقسیم بندي بخش محیطی و مرکزي_ حشرات، داراي حفرة گوارشی منشعب است.  

پروانه مونارك_ چند گره عصبی به هم جوش خورده در مغز و طناب عصبی شکمی_ کرم خاکی، داراي حلق است.  

?

با توجه به شکل مقابل، کدام مورد در رابطه با بخش مشخص شده با عالمت «؟» به درستی بیان شده است؟  12

محل پردازش اولیه و تقویت اغلب اطالعات حسی است.   در احساساتی مثل لذت و ترس نقش اصلی را ایفا می کند

تعداد ضربان قلب و فشار خون را تنظیم می کند.   در تشکیل حافظه و یادگیري نقش دارد.  

کدام گزینه عبارت زیر را به درستى کامل می کند؟   13

« مى توان گفت .................. می تواند .................. »

هر مرکز مغزى با قشري چین خورده – پردازش نهایى اطالعات مختلف بدن را انجام دهد. 

کوچک ترین لوب مغزى – در تماس مستقیم با مرکز تنظیم تعادل بدن قرار داشته باشد. 

پایین ترین بخش ساقۀ مغز – توسط یاخته هاى دستگاه پیکرى، تنفس غیرارادى را تنظیم کند. 

باالترین غدة درون ریز مغزى – در تماس مستقیم با بخشى از مغز میانى قرار گیرد.

14 گروهی از اعصاب محیطی دستگاه عصبی انسان در انقباض یاخته هاي ماهیچۀ شعاعی الیۀ میانی چشم انسان نقش دارند؛ کدام عبارت درمورد این

گروه از اعصاب به درستی بیان شده است؟

در انقباض همۀ عضالت داخل کرة چشم انسان نقش دارند.

انقباض غیرارادي تارهاي ماهیچه اي تند و کند را تنظیم مى کنند.

در شرایطی حالت آرامش در بدن غالب است، این یاخته ها را به انقباض درمى آورند.

فقط شامل نورون هایی هستند که تعداد زیادي دندریت کوتاه از جسم یاخته اي آن ها خارج شده است.
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15 درصورت تزریق بنزودیازپین ها (داروهاى مهارکنندة اعصاب سمپاتیک) به بدن فردى سالم، وقوع .................. برخالف .................. در بدن وى

دور از انتظار است.

افزایش بازجذب سدیم از ادرار – افزایش تجزیۀ گلیکوژن ذخیره اى در یاخته هاى کبدى

فعال شدن بخش قشرى غدة فوق کلیه – کاهش حرکات گوارشى محل اصلى جذب مواد غذایى

انقباض یاخته هاى ماهیچۀ شعاعى عنبیه – افزایش فاصلۀ دو موج متوالى در الکتروکاردیوگرام  

افزایش خون رسانى به یاخته هاى ماهیچۀ اسکلتى – افزایش میزان حجم هواى مرده  
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بصل النخاع بخشی از ساقۀ مغز است که بالفاصله در باالي نخاع قرار دارد. (به نخاع چسبیده است) مرکز اصلی تنظیم تنفس در بصل النخاع قرار دارد. در سال دهم  1

خوانده اید که اگر شش ها بیش از حد پُر شوند، آنگاه ماهیچه هاي صاف دیوارة نایژه ها و نایژك ها بیش از حد کشیده می شوند که در این صورت پیامی به بصل النخاع ارسال می شود و فرآیند دم را

متوقف می سازد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

»: بصل النخاع، مرکز اصلی تنظیم تنفس است. پل مغزي بخشی از مغز است که در تنظیم فعالیت ها مختلف ازجمله تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد. پل مغزي در باالي بصل النخاع گزینۀ «

قرار دارد و نزدیک ترین بخش به نخاع نمی باشد. 

»: بصل النخاع با همکاري پل مغزي در شرایط خاص می تواند نیاز بدن به مواد مغذي و اکسیژن را تأمین کند.  گزینۀ «

»: مرکز احساس تشنگی در زیرنهنج (هیپوتاالموس) واقع شده است، نه بصل النخاع.  گزینۀ «

در اعتیاد به کوکائین اغلب قسمت هاي مغز آسیب می بینند، اما کمترین میزان بهبود متوجه قسمت هاي جلویی مغز و در قسمت لوب هاي پیشانی است.   2

بررسی سایر گزینه ها: 

»: حتی مصرف مقدار اندك الکل نیز بدن را تحت تأثیر قرار می دهد.  گزینۀ «

»: الکل عالوه بر دوپامین، بر فعالیت انواعی از ناقل هاي عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می گذارد.  گزینۀ «

»: با توجه به شکل زیر، حتی پس از گذشت  روز از آخرین مصرف کوکائین فعالیت مغز به حالت عادي و اولیه بازنمی گردد.  گزینۀ «

طبیعی

روز پس از آخرین مصرف

10روز پس از آخرین مصرف

100

در ریشۀ پشتی بخش هایی از یاختۀ عصبی حسی دیده می شود. همچنین یاخته هاي پشتیبان در کنار نوروگلیاها وجود دارند.   3

بررسی سایر گزینه ها: 

. در ریشۀ شکمی دندریت وجود ندارد.  گزینۀ 

. اجسام یاخته اي نورون هاي حرکتی در مادة خاکستري نخاع قرار دارد و آکسون آنها وارد ریشۀ شکمی می شوند.  گزینۀ 

.  رشته هاي عصبی که به غدد وارد می  شوند، رشته هاي حرکتی هستند. در ریشۀ پشتی نورون حرکتی وجود ندارد و بخش هایی از نورون هاي حسی وجود دارد.  گزینۀ 

پرده هاي مننژ در اطراف همۀ بخش هاي دستگاه عصبی مرکزي قرار دارند و از آن حفاظت می کنند. در بین پرده هاي مننژ مایع مغزي- نخاعی قرار دارد و مانند  4

یک ضربه گیر عمل می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

. طبق شکل پایین آسیب بخش پیشین مغز در اثر مصرف کوکائین بیش از سایر مناطق است.  گزینۀ 

. بسیاري از میکروب  ها از سدخونی مغزي عبور نمی کنند. اما عده اي می توانند عبور کنند.  گزینۀ 

. طبق شکل پایین ضخامت بخش خاکستري در تمام سطح خارجی یکسان نیست. گزینۀ 

1
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مغز

ماده سفید ماده خاکستری
 

 

طبیعی

روز پس از آخرین مصرف

10روز پس از آخرین مصرف

100

) همزمان سیناپس برقرار می کند. ناقل عصبی پس از رسیدن به یاختۀ پس سیناپسی پتانسیل آن نورون حسی با دو نورون دیگر (نورون رابط یک و نورون رابط   5

را تغییر می دهند که این تغییر در جهت تحریک سلول پس سیناپسی می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): فقط بخش انتهایی آکسون و پایانۀ آکسون نورون حسی (نه همان نورون حسی) در بخش مادة خاکستري نخاع قرار دارد.  گزینۀ (

): هر دو سیناپس آن از نوع تحریکی است.  گزینۀ (

): جسم یاخته اي و پایانۀ آکسونی داراي میلین نیستند و بنابراین در تمام طول خود هدایت جهشی ندارند.  گزینۀ (

با توجه به شکل، لوب هاي پس سري و گیجگاهی با مخچه داراي مرز مشترك هستند و هر دو با لوب آهیانه نیز مرز مشترك دارند.   6

لوب آهیانه

وب پس سری

مخچه
لوب گیجگاهی

لوب پیشانی

 

باتوجه به شکل رو به رو می بینید که کیاسماي بینایی تنها در بخش شکمی مغز دیده می شود که در مجاورت نیمکره هاي مخ قرار دارد.   7

های بویاییلوب

کیاسمای بینایی

مخنیمکرة چپ

نیمکرة مخچه

نخاع

مغزمیانی

های بویاییلوب

مغزیپل
مخچه

النخاعبصل نخاع
کرمینة مخچه

دونیمکرهشیاربین

نیمکرة راست مخ

سطح شکمی مغزسطح پشتی مغز

بررسی سایر گزینه ها: 

»:  مغز میانی تنها در بخش شکمی دیده می شود، اما در بخش پایینی خود، بالفاصله در مجاورت پل  مغزي است، نه بصل النخاع.  گزینۀ «

»: نیم کره هاي مخچه و لوب هاي بویایی هم در سطح پشتی و هم در سطح شکمی مغز گوسفند دیده می شوند.  » و « گزینه هاي «

هیپوتاالموس دماي بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگی، گرسنگی و خواب را تنظیم می کند.   8

بررسی گزینه ها: 

) براي هیپوتاالموس صادق نیست. دقت کنید نیمکره هاي مخ نیز توسط رابط هایی به هم متصل شده اند.  گزینۀ 

) تنظیم ترشح انسولین تحت کنترل هورمون هاي آزادکننده و مهارکنندة هیپوتاالموسی نمی باشد.  گزینۀ 

) غدة رومغزي (اپی فیز) با ترشح هورمون مالتونین می تواند در تنظیم ریتم هاي شبانه روزي نقش داشته باشد.  گزینۀ 

) آسیب به هیپوتاالموس می تواند سبب اختالل در تنظیم آب بدن فرد و اختالل در هم ایستایی شود.  گزینۀ 
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نهنج ها (تاالموس ها) جلوي اپی فیز و بطن سوم قرار دارند.   9

بررسی سایر گزینه ها: 

: در صورتی که سطح شکمی یا پشتی رو به سمت ما باشد و لوب هاي بویایی به سمت باال قرار داشته باشند، در این حالت، بطن چهارم پایین تر از برجستگی هاي چهارگانه و غدة گزینه هاي   و 

رومغزي در پایین اجسام مخطط قرار دارد. 

: بطن هاي  و  (بطن هاي جانبی) در دو طرف رابط هاي نیم کره هاي مخ قرار دارند.  گزینۀ 

الف. درست. پل مغزي و بصل النخاع از بخش هاي ساقۀ مغز محسوب می شوند و در تنظیم تنفس نقش دارند.   10

ب. درست. منظور از این گزینه، برجستگی هاي چهارگانه است که جز مغز میانی و مغز میانی نیز جز بخشی از ساقۀ مغز است. 

ج. نادرست. پل مغزي در بخش میانی ساقۀ مغز قرار دارد. مغز میانی باالتر از پل مغزي واقع است. مغز میانی باالترین بخش ساقۀ مغز است. 

د. درست. برجستگی هاي چهارگانه بین اپی فیز و مخچه قرار دارند و بخشی از ساقۀ مغز محسوب می شوند.

»: هیدر داراي شبکۀ عصبی است. هیدر داراي دهان است، اما ساختار تنفسی ویژه اي ندارد.   گزینه «  11

»: پالناریا داراي مغز و ساختار نردبان ماند در پیکر خود است. پالناریا کرم پهن آزادزي است و غذا را از راه دهان وارد بدن خود می کند اما کرم کدو فاقد دهان و دستگاه گوارش است و گزینه «

مواد مغذي را از سطح بدن جذب می کند. 

»: در دستگاه عصبی پالناریا تقسیم بندي مرکزي و محیطی وجود دارد. پالناریا داراي حفرة گوارشی منشعب است برخالف حشرات که لولۀ گوارشی دارند.   گزینه «

»: پروانۀ مونارك یک حشره است. در حشرات مغز از چند گرة به هم جوش خورده تشکیل شده است و یک طناب عصبی شکمی دارد. کرم خاکی داراي حلق است.   گزینه «

بخش مشخص شده با عالمت سوال، هیپوتاالموس می باشد که در زیر تاالموس ها قرار دارد و دماي بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگی، گرسنگی و  12

خواب را تنظیم می کند.  

بررسی سایر گزینه ها:  

»: نقش اصلی در احساساتی مثل لذت و ترس را، سامانه لیمبیک ایفا می کند.   گزینه «

»: تاالموس ها، محل پردازش اولیه و تقویت اغلب اطالعات حسی می باشند.   گزینه «

»: هیپوکامپ (اسبک) محل تشکیل حافظه و یادگیري است.   گزینه «

پایین ترین قسمت ساقۀ مغز، بصل النخاع می باشد. بصل النخاع از طریق کنترل حرکات دیافراگم به صورت غیرارادي می تواند تنفس غیرارادى را کنترل کند؛ اما  13

توجه کنید که دیافراگم ماهیچه اي ارادي است و کنترل آن به وسیلۀ نورون هاي حرکتی دستگاه عصبی پیکري انجام می شود. این کنترل در واقع مثالى از حرکات غیرارادى در دستگاه عصبى

پیکرى است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): مراکزى از مغز که داراي قشر چین خورده هستند، مخ و مخچه هستند. می دانیم که پردازش نهایى اطالعات مختلف بدن بر عهدة قشر مخ است و در این موضوع مخچه دخالتی ندارد.  گزینۀ (

): کوچک ترین لوب مخ، لوب پس سرى، اما کوچک ترین لوب مغزى، لوب هاى بویایى هستند. این لوب پس سرى است که با مرکز تنظیم تعادل بدن (مخچه) در تماس مستقیم است.  گزینۀ (

): باالترین غدة مغزي هیپوتاالموس است؛ غدة اپى فیز برخالف هیپوتاالموس با بخشى از مغز میانی (برجستگی هاي چهارگانه) در تماس قرار می گیرد.  گزینۀ (

اعصاب محیطی خودمختار در انقباض یاخته هاي ماهیچه اي صاف عنبیه نقش دارند. عضالت داخل کرة چشم انسان شامل ماهیچۀ مژکی، ماهیچه هاي عنبیه و  14

عضالت صاف دیوارة رگ هاي خونی هستند که همگی از نوع صاف و غیرارادي هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): تارهاي ماهیچه اي تند و کند، انواع یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی هستند. انقباض غیرارادي یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی توسط اعصاب پیکري صورت مى گیرد.  گزینۀ (

): با فعال شدن بخش پاراسمپاتیک دستگاه خودمختار، انقباض یاخته هاي ماهیچۀ حلقوي موجب تنگ شدن سوراخ مردمک مى شود.  گزینۀ (

): در اعصاب مرتبط با نخاع، عالوه بر بخش حرکتی، بخش حسی (شامل نورون هاي حسی که تنها یک دندریت دارند) نیز قابل مشاهده است.  گزینۀ (

با مهار شدن اعصاب سمپاتیک بدن فردى، حالت آرامش در بدن وى حاکم مى شود. در این صورت با انقباض ماهیچۀ حلقوى عنبیه سوراخ مردمک تنگ مى شود.  15

تعداد زنش هاى قلب کم شده و در نتیجه فاصلۀ دو موج متوالى در الکتروکاردیوگرام افزایش می یابد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک، میزان قند خون و تجزیۀ گلیکوژن یاخته هاي کبدي کاهش مى یابد.  گزینۀ (

): در حالت آرامش میزان فعالیت هاى گوارشى فرد افزایش مى یابد.  گزینۀ (

): به دلیل تنگ شدن نایژه ها و نایژك ها میزان حجم هواى مرده کاسته مى شود.  گزینۀ (
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مبحث: گفتار 1 فصل 2 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 12 دقیقه

کدام مورد میتواند جملۀ زیر را تکمیل کند؟ «گیرندههاي فشار در پوست ..................»  1

داراي پوشش چند الیه اي از یاخته هایی است که فضاي بین یاخته اي آنها بسیار کم است.

نمی تواند در بین یاخته هاي چربی مشاهده شود.

اگر در معرض محرك ثابت قرار گیرند، پیام کمتري به مغز ارسال می کنند.

نسبت به بقیۀ گیرنده ها به بافت پوششی سطح پوست، نزدیک ترند.

کدام عبارت در مورد گیرنده هاي حواس پیکري نادرست است؟  2

در نوعی گیرندة حسی پوست با انتهاي دندریت آزاد، می تواند سازش ایجاد نشود.

گیرندة دمایی در دیوارة بزرگ سیاهرگ زیرین جزء گیرنده هاي حسی پیکري است.

انتهاي دندریت گیرندة فشار در پوست توسط بافت پوششی چند الیه اي پوشانده شده است.

این گیرنده ها می توانند اطالعات حسی را به دستگاه عصبی مرکزي ارسال کنند.

چند عبارت درست است؟   3
الف) هر گیرندة حسی که در دیوارة سرخرگ ها یافت می شود در تولید ایجاد احساس درد دخالت دارد.

ب) در زمان سازش گیرنده هاي حسی، پیامی به مغز ارسال نمی شود.
ج) سازش گیرنده ها، فرصت کافی براي پردازش اطالعات مهم تر را به مغز می دهد. 

د) گیرنده هاي وضعیت موجود در ماهیچۀ اسکلتی در حالت سکون نقشی در درك وضعیت قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم ندارند.

1234

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده اند؟  4
الف) گیرنده هاي دمایی و گیرنده هاي حساس به کاهش اکسیژن در دیوار ة رگی حاوي خون تیره یافت می شوند.

ب) پتانسیل عمل ایجاد شده در پوشش پیوندي گیرندة فشار به دستگاه عصبی مرکزي ارسال می شود.
ج) سازش هر گیرنده قطعًا با عدم ارسال پیام عصبی همراه است.

د) گیرنده هاي حس پیکري فقط در پوست، ماهیچه هاي اسکلتی و زردپی هاي بدن انسان وجود دارند.

4321

مکان کدام گیرنده، نادرست است؟   5

گیرنده هاي درد در دیوارة سرخرگ ها گیرندة شیمیایی در برخی سرخرگ ها

گیرندة مکانیکی در کپسول پوشانندة مفصل گیرندة حس وضعیت در پوست

می توان گفت ..................  (با تغییر)  6

اغلب جانواران گیرنده هاي دریافت کننده محرك هایی را دارند که انسان فقط به کمک ابزار می تواند آنها را دریافت کند.

به طور معمول تماس ساعت یا عینک را با پوست خود احساس نمی کنیم.

در برخی سیاهرگ هاي بزرگ، گیرنده هاي دمایی وجود دارد که به تغییرات دماي درون بدن حساس اند.

هر گیرندة حسی، بخشی از یک یاخته می باشد که اثر محرك را دریافت می کند.
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نقش هر گیرنده حسی  ..................  7

دریافت اطالعات از محیط فرد است. 

دریافت و ارسال اطالعات به دستگاه عصبی مرکزي است. 

دریافت اثر محرك و تبدیل قطعی آن به پیام عصبی است. 

با دیگر انواع گیرنده هاي حسی یکسان است، ولی نوع محرکی که دریافت می کنند با هم متفاوت است. 

ماهیچۀ دوسر

A

B

C

 

کدام گزینه با توجه به شکل مقابل، صحیح است؟  8

، توسط پوششی از جنس بافت پیوندي احاطه شده است. انتهاي دارینۀ یاختۀ عصبی 

، از طریق ریشۀ پشتی به درون نخاع وارد می شود. پیام عصبی رشتۀ عصبی بخش 

، جزء بخش حسی دستگاه عصبی محیطی محسوب می شوند. همۀ نورون هاي مرتبط با بخش 

بخش  در فضاي بین یاخته اي اندك خود داراي انواعی از رشته هاي پروتئینی به ویژه کالژن می باشد.

C

C

B

A

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  9
« گیرنده هاي درد  ..................  در نتیجه  .................. »

سازش پذیر نیستند - هنگامی که آسیب بافتی رخ می دهد، فرد از آن آگاه می شود.

در اثر تخریب بافت تحریک می شوند - فرد را براي انجام واکنشی مناسب آگاه می کنند.

انتهاي دندریت آزاد هستند - درون پوششی از بافت پیوندي قرار ندارند.

سازوکار حفاظتی دارند - تنها پس از تخریب یاخته هاي بدن تحریک می شوند.

در انسان ..................  10

هر نوع گیرنده نوري، قطعا از حواس ویژه محسوب می شود.  هر نوع گیرنده شیمیایی، قطعا از حواس پیکري محسوب می شود. 

هر نوع گیرنده دمایی، قطعا از حواس ویژه محسوب می شود.  هر نوع گیرنده مکانیکی، قطعا از حواس پیکري محسوب می شود.

همواره پدیدة سازش گیرنده ها در انسان،  ..................  11

موجب تغییر نوع پاسخ گیرنده به محرك تکرارشونده می شود. به بی اثرشدن محرك اثرگذار با گذشت زمان می انجامد.

به کاهش مصرف انرژي در یاخته هاي مغزي کمک می کند. با غیرفعال شدن پروتئین هاي غشایی گیرندة محرك همراه است.

++ ++------

12 در رابطه با گیرنده اي که در تصویر مقابل می بینید کدام گزینه نادرست است؟

هنگام حرکت، مغز را ازچگونگی قرار گیري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم مطلع می کند.

با ایجاد سازش باعث می شود مغز اطالعات مهم تري را پردازش کند.

محرك این گیرنده، می تواند سبب تحریک گیرنده هاي درد شود.

محل قرارگیري آن ها در پوست می تواند بین بافت سنگ فرشی چند الیه و بافت چربی باشد.

هر گیرندة حواس پیکري ..................  13

تحت تاثیر ارتعاش می تواند پیام عصبی ایجاد کند. بخشی از یک یاخته است که ممکن است داراي پوشش باشد.

را می توان در اندام پوشش دهنده سطح بدن یافت. PHمی تواند اثر نوعی ماده با  پایین را به مغز گزارش دهد.

14 چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «برخی از گیرنده هاي مکانیکی ممکن است .................. »
* با تغییرات طول ماهیچه تحریک شوند.

* با ارتعاش تحریک شوند.
* با تغییر فشار خون تحریک شوند.

* در کپسول پوشانندة مفصل واقع شده باشند.
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در پوست انسان، گیرندههاي درد ..................  15

دندریتهاي محصور در بافت پیوندي دارند. تنها با ضربههاي مکانیکی شدید تحریک میشوند.

دندریتهاي قرار گرفته در عمق پوست دارند. با محركهاي شدید متفاوتی تحریک می شوند.
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بررسی گزینه ها:  1

»:  توسط پوشش چند الیۀ پیوندي احاطه شده اند. یاخته هاي بافت پیوندي داراي فضاي بین یاخته اي بیشتر ازیاخته هاي پوششی هستند. گزینۀ «

»: طبق شکل مقابل گیرنده هاي فشار در بین بافت چربی در زیر پوست وجود دارند. گزینۀ «

انتهاي دندریت آزاد

»: گیرندة فشار داراي توانایی سازش پذیري است.  گزینۀ «

»:گیرندههاي مکانیکی فشار در پوست انسان از عمقی ترین گیرندهها هستند. گزینۀ «

در انتهاي دندریت گیرندة فشار بافت پیوندي چند الیه وجود دارد نه پوششی چند الیه.  2
بررسی سایر گزینه ها:

): در گیرندة درد که انتهاي آزاد دارد، سازش ایجاد نمی شود. گزینۀ (

): گیرندة دمایی، تماس، درد و حس وضعیت جزء گیرنده هاي حسی پیکري محسوب می شوند. گزینۀ (

): گیرنده هاي حواس پیکري اطالعات حسی را به مغز و نخاع ارسال می کنند. گزینۀ (

مورد «الف» نادرست، در دیوارة سرخرگ ها گیرنده هاي دیگري به جز درد نیز یافت می شود. براي مثال گیرنده هاي مکانیکی براي فشار خون و گیرنده هاي  3
شیمیایی حساس به کمبود اکسیژن.

مورد «ب» نادرست، در پدیدة سازش، گیرنده ها اطالعات کمتري به مغز می فرستند.
مورد «ج» درست، سازش گیرنده ها، فرصت کافی براي پردازش اطالعات مهم تر را به مغز می دهد.

مورد «د» نادرست، گیرنده هاي مکانیکی حس وضعیت موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطالع یابد.

همۀ موارد نادرست می باشند.  4
الف) گیرنده ي دمایی درون سیاهرگ هاي بزرگ ولی گیرنده ي حساس به کاهش اکسیژن در دیواره ي آئورت با خون روشن یافت می شود (گیرنده ي حساس به کاهش اکسیژن در آئورت مربوط

به فعالیت  می باشد.)
ب) در پوشش پیوندي در گیرنده ي فشار تغییر پتانسیل الکتریکی رخ نمی دهد، فقط رشته ي دندریت را تحت فشار قرار می دهد، کانال هاي یونی در غشاء گیرنده باز می شود.

ج) در سازش گیرنده ها یا پیام عصبی کمتري ایجاد می شود و یا اصًال پیامی ارسال نمی شود.
د) کلمه ي فقط صحیح نیست مثًال گیرنده ي درد و دما درون رگ هایی مثل سرخرگ و سیاهرگ هم وجود دارند.

گیرنده هاي حس وضعیت درون ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها قرار دارند.  5
در پوست گیرند ه هاي تماسی، گیرنده هاي دمایی و گیرند ه هاي درد وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

) گیرنده هاي حساس به کمبود اکسیژن در برخی از سرخرگ ها مانند سرخرگ آئورت و سرخرگ هاي گردن وجود دارد که این گیرنده ها، شیمیایی هستند.

) گیرندة درد می تواند در دیوارة سرخرگ ها باشد.

) گیرندة حس وضعیت در کپسول پوشانندة مفصل از نوع مکانیکی است.

در بدن انسان عالوه بر پوست، برخی سیاهرگ هاي بزرگ هم گیرندة دمایی دارند که تغییرات دماي درون بدن را به مغز ارسال می کنند.  6
بررسی سایر گزینه ها:

): برخی جانوران اطالعاتی را دریافت می کنند که ما بدون استفاده از ابزار مناسب آن ها را درك نمی کنیم. گزینۀ (

): گاهی (نه همیشه) تماس ساعت یا عینک را با پوست خود احساس نمی کنیم. گزینۀ (

): گیرندة حسی یاخته یا بخشی از یک یاخته  می باشند که اثر محرك را دریافت می کند. گزینۀ (

بررسی گزینه ها:  7

): بعضی گیرنده هاي حسی اطالعاتی را از درون بدن براي دستگاه عصبی مرکزي ، جمع آوري می کنند. مانند گیرنده هایی که کشش ماهیچه ها و یا دماي درون بدن را به دستگاه عصبی گزینۀ (
مرکزي اطالع می دهند.

): همۀ گیرنده هاي حسی کار دریافت اثر محرك را انجام می دهند و می توانند این اثر محرك را به پیام عصبی تبدیل نمایند اما فقط برخی از گیرنده هاي حسی کار انتقال پیام عصبی به گزینۀ (
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دستگاه عصبی مرکزي را به عهده دارند.

): گیرنده هاي حسی دریافت کننده اثر محرك از محیط داخل یا خارج بدن هستند. گیرنده ها اثر محرك را به پیام عصبی تبدیل می کنند.   گزینۀ (

): گیرنده هاي حسی بر اساس" نوع محرکی" که دریافت می کنند، به پنج نوع مختلف تقسیم بندي می شوند اما همگی اثر محرك را دریافت و می توانند آن را به پیام عصبی تبدیل نمایند. گزینۀ (

بررسی گزینه ها:  8

، توسط پوشش پیوندي احاطه نشده است. »: انتهاي دارینۀ یاختۀ عصبی  گزینۀ «

»: رشتۀ عصبی  یک رشتۀ حسی دست است. پیام عصبی این رشته توسط ریشۀ پشتی وارد نخاع می شود. گزینۀ «

»: بخش  ماهیچۀ اسکلتی است، پیام نورون هاي حرکتی نیز به این بخش وارد می شود. گزینۀ «

»: بخش  زردپی است. زردپی بافت پیوندي رشته اي است. در فضاي بین یاخته اي بافت هاي پیوندي، رشته هاي کالژن وجود دارد؛ اما فضاي بین یاخته اي اندك نیست. گزینۀ «

درد یک سازوکار حفاظتی می باشد. هرگاه یاخته ها در «معرض» تخریب قرار بگیرند، نه اینکه لزومًا تخریب شوند، این گیرنده ها تحریک می شوند در نتیجه  9
تحریک گیرنده درد الزاماً پس از تخریب صورت نگیرد. مثال نشستن طوالنی مدت ممکن است موجب آسیب دیدن پوست در محل نشیمن گاه شود. بنابراین فرد به طور ناخودآگاه تغییر وضعیت

می دهد، در غیر این صورت، پوست در نقاط تحت فشار تخریب می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

) گیرنده هاي درد سازش پذیر نیستند و می توانند فرد را از آسیب بافتی آگاه کنند. در نتیجه این پدیده کمک می کند که مادامی که محرك آسیب رسان وجود دارد، فرد از وجود محرك  و 
اطالع داشته باشد.

) گیرنده هاي حسی درد انتهاي دندریت آزاد هستند و درون پوششی از بافت پیوندي قرار ندارند.

بررسی گزینه ها:  10

): گیرنده هاي شیمیایی در زبان و بینی از حواس ویژه، و گیرنده هاي شیمیایی براي مثال تعیین میزان غلظت اکسیژن خون از نوع حس پیکري است. گزینۀ (

): گیرنده هاي نوري در انسان در چشم قرار دارند، و از حواس ویژه محسوب می شوند. گزینۀ (

): گیرنده هاي مکانیکی شنوایی و تعادل از انواع حس ویژه، و گیرنده هاي مکانیکی در پوست و ماهیچه و رگ ها، از نوع حواس پیکري هستند. گرینۀ (

): گیرنده هاي دمایی از انواع گیرنده هاي پیکري هستند.  گزینۀ (

پدیدة سازش گیرنده ها باعث می شود مغز دائمًا به اطالعات تکراري پاسخ ندهد و در مصرف انرژي صرفه جویی کند.   11
بررسی سایر گزینه ها:

»: وقتی گیرنده ها مدتی در معرض محرك ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتري ایجاد می کنند، یا اصًال پیامی ارسال نمی کنند. » و « گزینه هاي «

»: در سازش گیرند ه ها، شدت پاسخ دهی به محرك تغییر می کند نه نوع آن. گزینۀ «

گیرندة مورد سوال گیرنده فشار است.  12

- گیرندة حس وضعیت سبب آگاه کردن مغز از چگونگی قرار گیري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم می شود. گزینۀ 

- گیرنده هاي فشار پوست جز گیرنده هایی هستند که اگر مدتی در معرض محرك ثابتی قرار گیرند، سازش می پذیرند و به مغز فرصت می دهند اطالعات مهم تري را پردازش کنند. گزینۀ 

- محرك گیرندة مورد نظر فشار است . نقاطی از پوست که تحت فشار قرار می گیرند به دلیل احتمال آسیب پوست گیرنده هاي درد را تحریک می کنند. گزینۀ 

- گیرنده هاي فشار می توانند بین بافت سنگ فرشی چند الیه و بافت چربی قرار بگیرند.  گزینۀ 

- گیرنده هاي حواس پیکري، انتهاي دندریت آزاد، مانند گیرنده هاي درد، یا انتهاي دندریت هایی درون پوششی از بافت پیوندي مانند گیرنده هاي فشار گزینۀ   13
در پوست اند.

- حواس پیکري شامل گیرنده هاي تماسی، دمایی، حس وضعیت و درد هستند. گیرنده هاي تماسی به ارتعاش حساس اند .اما گیرندة دمایی به ارتعاش پاسخ نمی دهد. گزینۀ 

- ماده با  پایین یعنی اسید. گیرنده هاي درد با اسید الکتیک تحریک شده و وجود این ماده را به مغز گزارش می دهند. اما هر گیرندة حواس پیکري چنین توانایی ندارد. گزینۀ 

- اندام پوشش دهندة سطح بدن پوست است.  گیرنده هاي حس وضعیت در پوست وجود ندارند. گزینۀ 

هر  گزینه درست می باشند.  14
- گیرنده هاي وضعیت درون ماهیچه با تغییر طول ماهیچه تحریک می شوند.

- گیرنده هاي مژك دار بخش حلزونی گوش درونی با ارتعاش تحریک می شوند.
- گیرنده هاي فشار در دیوارة سرخرگ هاي گردش عمومی به تغییر فشار خون حساس اند.

- در کپسول پوشانندة مفصل گیرندة حس وضعیت وجود دارند که مکانیکی اند.

گیرنده درد، سطحیترین گیرنده و فاقد پوشش است.گیرنده هاي درد به آسیب بافتی پاسخ می دهند مانند عوامل مکانیکی،سرما یا گرماي شدید-و برخی مواد  15
شیمیایی
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مبحث: گفتار 1 فصل 2 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 12 دقیقه

در رابطه با گیرندة فشار در پوست انسان، کدام گزینه نادرست است؟  1

نوعی گیرندة مکانیکی است که با دستگاه عصبی محیطی در ارتباط است.

چند الیه بافت پیوندي انعطاف پذیر اطراف آن قرار دارد.

جزء گروهی از گیرنده ها است که تعداد نوعی از آن ها در پوست بخش هاي گوناگون بدن متفاوت است.

در حضور محرك، همواره پیام عصبی به مغز ارسال می کند.

همۀ گیرنده هاي مربوط به حواس پیکري که در پوست انسان مشاهده می شوند، ..................  2

هرگاه مدتی در معرض محرك ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی تولید نمی کنند و یا پیام عصبی کمتري تولید می کنند.

انتهاي دارینۀ یاخته هاي عصبی حسی هستند که درون پوششی از بافت پیوندي قرار گرفته اند.

می توانند پیام عصبی تولید کنند و به منظور پردازش، آن را به دستگاه عصبی مرکزي ارسال می کنند.

با فشرده شدن پوشش اطرافشان، تحریک شده و پتانسیل الکتریکی غشاي آن ها تغییر می کند.

به طور معمول، در بدن انسان سالم  ..................  می توانند  ..................  3

گیرنده هاي تماسی پوست - در بخشی که در تولید صدا نقش دارد، تعداد بیش تري از سایر نقاط بدن داشته باشید.

گیرنده هاي دمایی - در هر سیاهرگ بدن در اثر تغییر دما تحریک شوند و پیام عصبی تولید کنند.

گیرنده هاي حس وضعیت - در ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها یافت شوند.

گیرنده هاي درد - به دنبال فشرده شدن پوشش اطراف خود، به آسیب بافتی پاسخ دهند.

کدام عبارت زیر صحیح نمی باشد؟  4

عمقی ترین گیرندة حسی پوست، نوعی گیرندة تماسی بوده که در بین یاخته هاي بافت پیوندي قرار دارند.

در پی تحریک گیرندة حسی در پوست، کانال هاي دریچه دار سدیمی باز شده و سدیم به یاخته وارد می شود.

الکتیک اسید می تواند باعث ایجاد آسیب بافتی و تحریک گیرنده هاي درد شود.

هر گیرندة حسی موجود در پوست، اطالعات دریافتی را از طریق ریشۀ پشتی به نخاع منتقل می کند.

کدام گزینه دربارة هر نوع گیرندة حسی سالم در بدن انسان صحیح است؟  5

تحت تأثیر محرك، می تواند نفوذپذیري غشاي خود نسبت به یون ها را تغییر دهد. پیام هاي حسی را از طریق ریشۀ پشتی نخاع به دستگاه عصبی مرکزي می فرستد.

بخشی از یک یاختۀ عصبی تمایزیافته است. پس از تولید پیام عصبی آن را به تاالموس ارسال می کند.

2))

+

+

+ + +
+ + +

+
+

1))

فشار در رابطه با گیرنده هاي فشاري شکل مقابل، قطعًا ..................  6

، تبدیل اثر محرك به پیام عصبی در این گیرنده در حال وقوع است. در وضعیت 

، تحت تاثیر فشار، ابتدا کانال هاي پتاسیمی غشاي این گیرنده باز می شوند. در وضعیت 

در هر دو وضعیت پروتئین انتقال دهندة سدیم ـ پتاسیم غشاي گیرنده، فعالیت می کند.

پیام عصبی حاصل از گیرنده در وضعیت  از طریق نخاع به تاالموس منتقل می شود.

1

2

1

کدام عبارت درست است؟  7

هر نوع گیرندهي حسی، در جانوران مختلف ساختار یکسانی دارد. وجود حواس براي بقاي انسان ضروري است.

گیرندهي درد میتواند گرماي شدید را نیز تشخیص دهد. گیرندههاي حسی، با دریافت پیام عصبی، محركها را شناسایی میکنند.

1
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هر گیرندة حسی پیکري ..................   8

در انتهاي خود، پوششی از بافت پیوندي دارد. قطعًا در پوست قرار دارد.

در پوست، بخشی از یک یاخته عصبی است. در حضور طوالنی مدت محرك، پیام هاي عصبی کم تري تولید می کند. 

گیرنده هایی که سازش پیدا نمی کنند، .................. .   9

می توانند در پاسخ به هر نوع محرك حسی، تحریک شوند. فقط در پوست و دیوارة سرخرگ ها قرار دارند.

از پایانۀ آزاد دندریت تشکیل شده است. جزء گیرنده هاي حواس ویژه است.

کدام گزینه نادرست است؟   10

گیرنده هاي حس پیکري، مغز را از چگونگی قرارگیري دست ها و پاها نسبت به هم، هنگام راه رفتن مطلع می کنند. 

گیرنده هایی که با ارتعاش تحریک می شوند همانند گیرنده هاي حس وضعیت از نوع مکانیکی هستند. 

در بزرگ ترین سرخرگ بدن، گیرنده هایی براي سنجش میزان اکسیژن خون وجود دارد. 

تحریک هر گیرندة حس پیکري نیازمند محرك هاي شدید است.

گیرنده هاي دمایی در برخی سیاهرگ هاي بزرگ، گیرنده درد در دیواره سرخرگ ها، گیرنده هاي فشار خون در دیواره رگ ها، گیرندة میزان  11
اکسیژن در آئورت به ترتیب جز حواس ..................

ویژه- ویژه- پیکري- پیکري پیکري- ویژه- پیکري- ویژه ویژه - پیکري- پیکري- ویژه  پیکري- پیکري- پیکري- پیکري

کدام جمله نادرستی را بیان می کند؟  12

بخشی از دندریت که درون پوشش گیرندة فشار قرار دارد داراي غالف میلین است.

گیرنده اي که داراي پوششی چند الیه وانعطاف پذیر است می تواند درون بافت چربی قرار داشته باشد.

محرك مشابهی وجود ندارد که سبب تغییر پتانسیل الکتریکی گیرنده هاي پوست و سرخرگ ها شود.

درون زردپی گیرنده هایی وجود دارد که مشابه آن در کپسول مفصلی نیز وجود دارد.

گیرنده هاي دمایی ..................  13

همانند گیرنده هاي حساس به کاهش  در برخی سیاهرگ هاي بزرگ قرار دارند.

همانند گیرنده هاي درد در دیوارة سرخرگ ها وجود دارند.

برخالف گیرنده هاي درد در مقابل برخی محرك هاي شیمیایی تغییر پتانسیل الکتریکی نمی دهند.

برخالف گیرنده هاي تماسی می توانند به جز پوست در بافت هاي دیگر نیز وجود داشته باشند.

O2

هر گیرندة مکانیکی ..................  14

با فشرده شدن پوشش اطراف خود دچار تغییر پتانسیل الکتریکی می شود.

داراي کانال هاي یونی است که می تواند تحت تاثیر محرك دچار تغییر شکل فضایی شود.

فشار، یاخته اي است که اثر محرك را به یک پیام عصبی تبدیل می کند.

درد، در اثر آسیب بافتی با شدت مناسب دچار تغییر پتانسیل الکتریکی می شود.

 

الف
ب

در طرح مقابل (گیرنده ي حسی پوست انسان) «الف» و «ب» به ترتیب کداماند؟  15

بافت پوششی ـ آکسون بافت پیوندي ـ دندریت

بافت پوششی ـ دندریت بافت پیوندي ـ آکسون
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بررسی گزینه ها:  1

) گیرندة فشار نوعی گیرندة تماسی است. گیرنده هاي تماسی، جز گیرنده هاي مکانیکی هستند. دقت کنید گیرنده هاي حسی با بخش حسی دستگاه عصبی محیطی در ارتباط هستند. گزینۀ  

) پوششی چندالیه و انعطاف پذیر از نوع بافت پیوندي اطراف آن قرار دارد. گزینۀ 

) گیرندة فشار پوست نوعی گیرندة تماسی است. تعداد گیرنده هاي تماس در پوست بخش هاي گوناگون بدن متفاوت است. گزینۀ 

) گیرندة فشار پوست نوعی گیرندة سازش پذیر است. در پدیدة سازش وقتی گیرنده مدتی در معرض محرك ثابتی قرار گیرد، پیام عصبی کمتري ایجاد می کند یا اصًال پیامی ارسال گزینۀ 
نمی کند.

. گیرنده هاي درد تحت تأثیر محرك ثابت سازش نمی کنند.  2

. گیرنده هاي مربوط به حواس پیکري پوست، انتهاي دندریت هستند. اما عده اي از آنها مثل گیرنده هاي درد در اطراف دندریت پوششی از بافت پیوندي ندارند.

. همۀ گیرنده هاي حسی پوست پس از ایجاد تحریک می توانند پیام عصبی تولید کنند. این پیام براي پردازش به دستگاه عصبی مرکزي ارسال می شود.

. گیرنده هایی مثل درد، پوشش پیوندي در اطراف خود ندارند که با فشردن شدن تحریک شود.
گیرنده هاي حس وضعیت در ماهیچه هاي اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندة مفصل ها قرار دارند. گیرنده هاي مکانیکی حس وضعیت موجب می شود که مغز  3

از چگونگی قرارگیري قسمت هاي مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطالع یابد. گیرنده هاي وضعیت درون ماهیچه ها به تغییر طول ماهیچه تغییر می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

) گیرنده هاي تماس، گیرنده هاي مکانیکی در پوست و بافت هاي دیگرند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می شوند. بخش هاي که تعداد گیرنده هاي بیشتري دارند، مانند «نوك گزینۀ 
انگشتان و لب ها»، حساس ترند.

لب ها در واژه سازي نقش دارند (نه در تولید صدا)، در ضمن پرده هاي صوتی (تولید کنندة صدا) نیز پوست ندارند بلکه از مخاط چین خورده تشکیل شده اند.

) گیرنده هاي دمایی درون بدن در برخی سیاهرگ هاي بزرگ بدن قرار دارند. گزینۀ 

) گیرنده هاي درد، انتهاي آزاد دندریت آزاد نورون هاي موجود در دستگاه عصبی محیطی می باشند. پس فشرده شدن پوشش پیوندي اطراف خود براي آن ها صدق نمی کند. گزینۀ 
گیرنده هاي حسی موجود در پوست صورت مستقیمًا به مغز وارد می شوند و به نخاع نمی روند.  4

- این جمله صحیح است. عمقی ترین گیرندة حسی پوست فشار است که در بافت پیوندي قرار دارند. رّد گزینۀ 

- این جمله صحیح است. با تحریک گیرنده اي حسی پوست کانال دریچه دار سدیمی باز شده و سدیم به آن وارد می شود. رّد گزینۀ 

- این جمله صحیح است اگر مقدار اسید الکتیک زیاد باشد آسیب بافتی ایجاد شده و گیرندة درد تحریک می شود. رّد گزینۀ 
نفوذپذیري غشاء هر گیرنده ي حسی تحت تأثیر محرك نسبت به یون ها تغییر می کند.  5

) پیام هاي حسی ایجاد شده در گیرنده هاي حسی موجود در سر انسان از نخاع عبور نمی کند. رد گزینۀ 

) اغلب پیام هاي حسی در تاالموس گرد هم می آیند تا جهت پردازش نهایی به بخش هاي مربوطه در قشر مخ فرستاده شوند. رد گزینۀ 

) گیرنده ي حسی یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرك را می تواند به پیام عصبی تبدیل کند. رد گزینۀ 

: در گیرنده ي فشار، در انتهاي دندریت یک نورون حسی، همواره کانال هاي سدیم و پتاسیم، همچنین پمپ سدیم و پتاسیم فعال می باشد. گزینه    6
سایر گزینه ها:

) پیام عصبی در گره اول رانویه تشکیل می شود، در شکل  هنوز در گره رانویه پیام عصبی ایجاد نشده است. به تغییر بار ابتداي دندریت پتانسیل عمل گفته نمی شود.

)در شکل  تحت تاثیر فشار ابتدا کانال هاي سدیمی در غشاي گیرنده باز می شوند.

)ممکن است  پیام عصبی در گره رانویه تشکیل نشود و پیام به مراکز عصبی ارسال نشود، زیرا در فرآیند سازش اگر محرك ثابت، طوالنی مدت اثر کند پیام عصبی متوقف شده یا کاهش می یابد.

7  بررسی سایر گزینهها:

): به عنوان مثال میتوان گفت ساختار گیرندهي نوري در انسان، زنبور و .... متفاوت است. گزینه (

): گیرندههاي حسی،اثر محرك را دریافت کرده  وآن رابه پیام عصبی تبدیل می کند. دقت کنید که پیام عصبی را دریافت نمیکنند. گزینه(

): گیرندهي درد میتواند آسیب بافتی ناشی از گرماي شدید را تشخیص دهد، نه خود گرماي شدید را. گزینه (

: گیرندة حس وضعیت در پوست نیست. گزینۀ   8

: گیرندة درد فاقد بافت پیوندي در انتهاي خود است. گزینۀ 

: گیرندة درد که متعلق به حواس پیکري است سازش پیدا نمی کند. گزینۀ 

: انتهاي دندریت آزاد مانند گیرنده هاي درد و یا انتهاي دندریت هایی درون پوششی از بافت پیوندي مانند گیرندة فشار در پوست نمونه هایی از گیرنده هاي حواس پیکري هستند. گیرندة گزینۀ 
حسی پیکري در پوست، بخشی از یک یاختۀ عصبی است. ( دندریت)

حس هاي پیکیري می تواند پایانه هاي دندریت آزاد، مانند گیرنده هاي درد داشته باشند.  9
بررسی سایر گزینه ها:

) گیرنده هاي درد به غیر از پوست و دیواره هاي سرخرگ ها در محل هاي دیگر بدن نیز دیده می شوند.
کتاب درسی این دو مورد را مثال زده است.

) گیرنده هاي درد می توانند در مقابل محرك مکانیکی، شیمیایی، گرما و سرماي شدید پاسخ دهند. اما این گیرنده ها در مقابل محرك نور پاسخ نشان نمی دهند و به همۀ مواد شیمیایی هم پاسخ
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نشان نمی دهند بلکه در مقابل مواد آسیب رسان به بافت پاسخ نشان می دهند.

) گیرنده هاي درد، از انواع گیرنده هاي حس پیکري می باشند و در سراسر بدن پراکنده هستند.

محرك در صورتی که به اندازة کافی قوي باشد، می تواند موجب تولید پیام عصبی در گیرنده هاي حسی شود ونیازي نیست که حتمًا محرك بسیار شدیدي باشد.  10

بررسی گزینه ها:  11
گروهی از گیرنده ها مانند گیرنده هاي دما در بخش هاي گوناگون بدن پراکنده اند و گروهی از گیرنده هاي بدن ما در اندام هاي ویژه اي قرار دارند. گیرنده هاي حواس ویژه شامل گیرنده هاي

بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی هستند.

- بخشی از دندریت مربوط به فشار که درون پوششی از جنس بافت پیوندي قرار دارد، بدون میلین و بخشی دیگر داراي میلین است. گزینۀ   12

- درون بافت چربی گیرندة فشار وجود دارد. گزینۀ 

- آسیب بافتی می تواند گیرندة درد در هر دو اندام را تحریک کند. گزینۀ 

- درون زرد پی گیرنده هاي حس وضعیت وجود دارند .این گیرنده ها درون کپسول مفصلی و ماهیچه اسکلتی نیز وجود دارند. گزینۀ 

- گیرنده هاي دمایی در برخی سیاهرگ هاي بزرگ قرار دارند. اما گیرنده هاي حساس به کاهش  در سرخرگ آئورت و برخی انشعابات آن مثل گزینۀ   13
انشعاباتی که به سمت سر و گردن می روند وجود دارند.

- گیرنده هاي درد در پوست و بخش هاي گوناگون بدن مثل دیوارة سرخرگ ها قرار دارند. اما گیرندة دمایی در سرخرگ وجود ندارد. گزینۀ 

- محرك گیرنده هاي دمایی مواد شیمیایی نیستند. اما گیرنده هاي درد در مقابل اسید الکتیک تغییر پتانسیل الکتریکی می دهند و تحریک می شوند. گزینۀ 

- هردونوع گیرندة دمایی و تماسی به جز پوست در بافت هاي دیگر نیز وجود دارند مثال گیرنده هاي دمایی در برخی سیاهرگ هاي بزرگ ویا گیرنده هاي تماسی در محل هایی که با تماس گزینۀ 
و فشار و ارتعاش سروکار دارند وجود دارند.

- گیرنده هاي تماسی، حس وضعیت،  شنوایی و تعادلی و گیرنده هاي فشاري دیوارة سرخرگ ها از جمله گیرنده هاي مکانیکی هستند . در این میان، گزینۀ   14
گیرنده هاي تماسی داراي پوششی در اطراف خود هستند وبا فشرده شدن این پوشش دچار  تغییر پتانسیل الکتریکی می شوند.

- هر گیرندة مکانیکی کانال هاي یونی دارد که تحت تاثیر محرك، تغییر شکل داده تا نفوذ پذیري غشا نسبت به یون ها تغییر کند . با این تغییر در دندریت تغییر پتانسیل الکتریکی ایجاد گزینۀ 
شده و پیام عصبی ایجاد می شود.

- گیرنده هاي فشار، انتهاي دندریت یاختۀ عصبی هستند مثل گیرنده هاي فشار درون پوست. گزینۀ 

- گیرنده هاي درد جز گیرنده هاي مکانیکی نیستند. گزینۀ 

گیرنده هاي  حواس پیگیري،انتهاي دندریت آزاد،مانند گیرنده هاي درد یا انتهاي دندریت هایی درون پوششی از بافت پیوندي مانند گیرنده فشار در پوست اند.  15
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مبحث: گفتار 2 فصل 2 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان : 15 دقیقه

در  ارتباط با چشم انسان سالم و بالغ، کدام عبارت درست است؟  1

هر الیۀ رنگدانه دار و پر از مویرگ هاي خونی با مایع شفاف درون جلوي چشم در تماس است.

عدسی می تواند به کمک حلقه اي بین مشیمیه و عنبیه موجب تشکیل تصویر روي شبکیه شود.

براي ایجاد پیام عصبی در گیرنده هاي نوري نیاز است مادة حساس به نور به کمک ویتامین  تجزیه شود.

ماهیچه هاي جسم مژگانی درون بخش رنگین چشم، به کمک تارهاي آویزي در فرآیند تطابق نقش دارند.

A

2 چند مورد از موارد زیر دربارة مادة شفاف و ژله اي موجود در پشت عدسی چشم انسان صحیح است؟

 در صورت تغییر زیاد در حجم آن، پرتوهاي نوري بر روي شبکیۀ چشم به درستی متمرکز نمی شوند.

 با همۀ رشته هاي عصبی حسی مرتبط با چشم انسان در تماس می باشد. 

 در هر قسمت خود با شبکه اي از رگ هاي خونی در تماس است.

 با قسمت عقبی اجسام مژگانی موجود در چشم در تماس است.

∙

∙

∙

∙
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در انسان، کدام ویژگی یاخته هاي تمایز یافته اي است که مستقیمًا توسط مولکول هاي بو، تحریک می شوند؟ (با تغییر)  3

با آکسون هاي بلند نورون هاي لوب بویایی در ارتباط هستند. داراي زوائد یاخته اي همگی با طول برابر در ساختار خود می باشد.

تغییري در پتانسیل الکتریکی یاخته هاي لوب بویایی ایجاد می کنند. مادة مخاطی را در بخش فوقانی حفرات بینی ترشح می نمایند.

هر بخش شفاف چشم انسان که  .................. ، نمی تواند  .................. .  4

در خارجی ترین الیۀ چشم قرار دارد - سبب همگرایی نور شود.

به تارهاي آویزي متصل است - نور را بر روي شبکیه متمرکز کند.

از مویرگ هاي خونی ترشح می شود - از گلوکز براي تنفس یاخته اي یاخته هاي خود استفاده کند.

بیشترین حجم در چشم را اشغال کرده است - در فضاي پشت عدسی چشم مشاهده شود.

5 کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ (با تغییر)
«در ساختار چشم انسان، یاخته هاي گیرنده اي که داراي بیشترین مادة حساس به نور هستند، ..................»

در بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوري کرة چشم قرار دارد، فراوان ترند.

در نور زیاد تحریک شده و تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکان پذیر می کنند.

محل قرار گیري مادة حساس به نور به شکل استوانه اي است.

، واکنش هایی را که منجر به ایجاد پیام عصبی می شوند، به راه می اندازند. Aدر پی تجزیۀ ویتامین 

چند مورد از موارد زیر، دربارة همۀ عضالتی که درون کاسۀ چشم انسان یافت می شوند، صادق است؟  6

 در دقت و تیزبینی چشم انسان نقش اصلی را دراند.

  دوکی شکل و داراي انقباض غیرارادي هستند.

  با مایع شفاف تغذیه کنندة یاخته هاي زندة عدسی، در تماس اند.

  تحت کنترل رشته هاي عصبی حرکتی قرار دارند.
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چند مورد، عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟ (با تغییر)  7
«در بدن انسان، هر گیرندة .................. که در اندام هاي ویژه اي قرار دارد ..................»

الف) مکانیکی حس ویژه- به دنبال خم شدن مژك هایش، گروهی از کانال هاي یونی موجود در غشایش باز می شوند.
ب) شیمیایی- پیام هاي حسی تولید شده توسط خود را ابتدا به نخاع و سپس به مغز منتقل کند.

ج) نوري- پیام هاي عصبی تولید شده را مستقیمًا به عصب بینایی منتقل می کند.

صف 123 مورد مورد مورد

8 به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دریچۀ بیضی، ابتدا کدام اتفاق رخ می دهد؟

مایع درون بخش حلزونی به لرزش در می آید. استخوان چکشی شروع به لرزش می کند.

مژك هاي یاخته هاي درون بخش دهلیزي خم می شوند. کانال هاي یونی غشاي یاخته هاي عصبی باز می شوند.

9 چند مورد از موارد زیر دربارة همۀ یاخته هایی در شبکیۀ چشم انسان صحیح است که توانایی تولید پیام عصبی را دارند؟

 در تمام بخش هاي سطح درونی کرة چشم انسان یافت می شوند.

، توانایی تولید پیام عصبی در آن ها کاهش می یابد.  در پی کمبود ویتامین 

 سبب تحریک گروهی از یاخته هاي عصبی موجود در ساقۀ مغز می شوند.

 توسط شبکه اي از کوچک ترین رگ هاي خونی بدن تغدیه می شوند.

3
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10 کدام عبارت، در مورد گیرنده هاي حسی که پیام هاي عصبی ایجاد شده در آن ها در تاالموس ها تقویت نمی شود، نادرست است؟

ممکن نیست فعالیت آن ها بر فعالیت برخی نورون هاي ساقۀ مغز مؤثر باشند. آسۀ آن ها از منافذ استخوان (هاي) محافظت کننده از مغز عبور می کند.

توسط زوائد رشته اي خود، با مولکول هاي شیمیایی در تماس می باشند. هستۀ آن ها با هستۀ یاخته هاي مجاورشان در یک سطح نمی باشد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  11
«نوعی بیماري چشم در انسان به علت  .................. فاصلۀ قرنیه تا لکۀ زرد ممکن است ایجاد شود. این بیماري که با استفاده از عینک با عدسی واگرا

اصالح می شود، می تواند  .................. »

افزایش – تغییر در انحناي بخش شفاف جلوي کرة چشم نیز بروز یابد. کاهش – موجب اختالل در تشکیل تصویر اجسام دور بر روي شبکیه شود.

افزایش – در اثر افزایش همگرایی عدسی چشم نیز ایجاد شود. کاهش – باعث متمرکزشدن پرتوهاي نور در جلوي شبکیه است.

در گوش یک انسان سالم و ایستاده،  .................. و  .................. قرار دارند.  12

بخش حلزونی – بخش تعادلی عصب گوش پایین تر از دریچۀ بیضی بخش دهلیزي – محل مفصل استخوان چکشی با سندانی باالتر از دریچۀ بیضی

پردة صماخ – مجاري نیم دایره پایین تر از استخوان  چکشی استخوان سندانی – پردة صماخ باالتر از بخش حلزونی شکل

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  13
«در افرادي که فقط به بیماري دوربینی مبتال هستند، ..................»

ممکن است اندازه کرة چشم از حد طبیعی کوچک تر باشد.

تصویر اشیاي نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می شود.

به منظور تشکیل تصویر واضح از اشیاي نزدیک، می توانند از عدسی همگرا استفاده کنند.

تصویر اشیاي دور با افزایش قطر عدسی چشم، روي شبکیه تشکیل می شود.

14 کدام یک از عبارت هاي زیر در ارتباط با حفرة بینی صحیح است؟

هر یاخته موجود در سقف حفرة بینی همواره در تماس با مولکول هاي بودار قرار می گیرد.

آکسون هر گیرنده مژك دار بدون تشکیل دادن سیناپس وارد پیاز بویایی می شود.

هر یاختۀ مژك دار، در پی برخورد با مولکول هاي بودار، نفوذپذیري غشاي آن نسبت به برخی یون ها تغییر می کند.

هر یاختۀ مجاور یاختۀ سازنده مادة مخاطی، با ترشحات خود ناخالصی هاي هوا را به دام می اندازد.
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کدام عبارت دربارة مجراي بین گوش میانی و حلق نادرست است؟  15

توسط استخوان پهن اسکلت بدن محافظت می شود. در مجاورت بخش حلزونی گوش قرار دارد.

در ارتعاش دریچه بیضی نقش مهم و مستقیمی دارد. سطح درونی توسط بافت پوششی احاطه شده است.
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عدسی به کمک جسم مژگانی (حلقه اي بین مشیمیه و عنبیه)، تصویر اجسام مختلف را بر روي شبکیه ایجاد می کند.  1
بررسی سایر گزینه ها:

) مشیمیه (الیۀ رنگدانه دار و پر از مویرگ هاي خونی) با زاللیه (مایع شفاف) در تماس نیست. گزینۀ 

) براي تولید پیام عصبی در یاخته هاي گیرندة نوري، مادة حساس به نور تجزیه می شود. براي ساخت مادة حساس به نور به ویتامین  نیاز است نه براي تجزیۀ آن. گزینۀ 

) ماهیچه هاي جسم مژگانی جز عنبیه (بخش رنگین چشم) نیستند. گزینۀ 
بررسی موارد:  2

مورد اول: درست. حجم زیاد زاللیه سبب بزرگ شدن کرة چشم می شود. بزرگ شدن کرة چشم باعث نزدیک بینی و درنتیجه عدم تمرکز نور بر روي شبکیه می شود. 
مورد دوم: نادرست. زجاجیه با همۀ رشته هاي عصبی موجود در شبکیه در تماس نیست. از جمله با همۀ رشته هاي عصبی مربوط به درد در تماس نیست.

مورد سوم: نادرست: زجاجیه در مرکز خود و همچنین در جلو با رگ خونی در تماس نیست.
مورد چهارم: درست. زجاجیه در جلو با عدسی چشم، تارهاي آویزي و عضالت مژگانی در تماس می باشد.

گیرنده هاي بویایی با تولید پیام عصبی می توانند سبب تغییر در پتانسیل الکتریکی نورون هاي لوب بویایی شوند.  3
مایع شفاف زاللیه که از مویرگ هاي خونی ترشح می شود، فاقد یاخته است. و تنفس یاخته اي ندارد. پس نمی توان گفت که از گلوکز براي تنفس یاخته اي استفاده  4

می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

) اولین همگرایی نور در چشم توسط قرنیه (بخش شفاف بخش جلویی الیۀ خارجی چشم) صورت می گیرد. گزینۀ 

) عدسی چشم با متمرکز کردن نور بر روي شبکیه، سبب تشکیل تصویر اشیا می شود. گزینۀ 

) زجاجیه در فضاي پشت عدسی چشم قرار دارد. گزینۀ 

علت نام گذاري گیرنده هاي نوري به مخروطی و استوانه اي، شکل محل قرار گیري مادة حساس به نور است. گیرنده هاي نوري استوانه اي در نور کم تحریک  5
می شوند؛ بنابراین به نور حساسیت بیشتري نسبت به مخروطی دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

: بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوري کرة چشم قرار دارد، لکۀ زرد است. گیرنده هاي مخروطی در لکۀ زرد فراوان ترند. گزینۀ 

: گیرنده هاي مخروطی در نور زیاد تحریک شده و تشخیص رنگ و جزئیات اجسام را امکان پذیر می کنند. گزینۀ 

) با برخورد نور به شبکیه تجزیه شده و واکنش هایی را که منجر به ایجاد پیام عصبی می شوند به راه می اندازند. : در یاخته هاي گیرندة نوري، مادة حساس به نور (نه مستقیمًا ویتامین  گزینۀ 
در کاسۀ چشم، دو دسته ماهیچۀ صاف و اسکلتی وجود دارد. ماهیچه هاي صاف از جمله ماهیچه هاي عنبیه و اجسام مژگانی می باشد و ماهیچه هاي اسکلتی شامل  6

ماهیچه هاي حرکت دهندة کرة چشم می باشد.
مورد «اول» مربوط به لکۀ زرد است.

مورد «دوم» و «سوم» فقط براي عضالت عنبیه و اجسام مژگان صادق است.

موارد (ب) و (ج) نادرست هستند.  7
در بدن انسان، گیرنده هاي حواس ویژه در اندام هاي ویژه اي قرار دارند.

بررسی موارد:
مورد الف) گیرنده هاي شنوایی و تعادل موجود در گوش داخلی، داراي مژك هستند. در همۀ این گیرنده ها با خم شدن مژك ها، کانال هاي یونی غشا باز شده و پتانسیل الکتریکی غشا تغییر می کند.

در نتیجه در گیرندة پیام عصبی ایجاد می شود. (درست)
مورد ب) گیرنده هاي شیمیایی که در اندام هاي ویژه اي قرار دارند، شامل گیرنده هاي بویایی و چشایی هستند. پیام هاي حسی خود را مستقیمًا به مغز می فرستند. (نادرست)

مورد ج) گیرنده هاي نوري موجود در شبکیه، پیام هاي عصبی خود را ابتدا به یاخته هاي عصبی شبکیه ارسال می کنند. سپس آکسون داخلی ترین یاخته هاي عصبی شبکیۀ عصب بینایی را تشکیل
می دهند. بنابراین گیرنده هاي نوري پیام هاي عصبی را مستقیمًا به عصب بینایی منتقل نمی کنند. (نادرست)

کف استخوان رکابی طوري روي دریچۀ بیضی قرار گرفته است که لرزش آن، دریچه را می لرزاند. این دریچه پرده اي نازك است که در پشت آن، بخش حلزونی  8
گوش قرار دارد. بخش حلزونی را مایعی پر کرده است. لرزش دریچۀ بیضی مایع درون حلزون را به لرزش در می آورد.

علت نادرستی سایر گزینه ها:
پردة صماخ در انتهاي مجراي شنوایی و بین گوش بیرونی و میانی قرار دارد و پشت این پرده، سه استخوان کوچک چکشی، سندانی و رکابی به ترتیب قرار دارند و به هم  مفصل شده اند و بعد از

حرکت این استخوان ها و دریچۀ بیضی، مایع درون حلزون به لرزش و مژك هاي گیرنده هاي مکانیکی درون بخش حلزونی خم و کانال هاي یونی غشاي آنها باز و این یاخته ها تحریک می شوند.

بررسی موارد:  9
مورد اول: نادرست. سطح درونی کرة چشم در قسمت جلوي چشم فاقد گیرنده و نورون است.

مورد دوم: نادرست. در صورت کمبود ویتامین  توانایی تولید پیام عصبی در گیرنده ها کاهش می یابد. در این صورت پیام کمتري به نورون ها می رسد؛ اما در توانایی تولید پیام در نورون ها
تأثیري ندارد.

مورد سوم: درست. این یاخته ها سبب تحریک گروهی از یاخته هاي عصبی در مغز میانی می شوند. این یاخته ها در بینایی نقش دارند.
مورد چهارم: درست. همۀ یاخته هاي موجود در شبکیه توسط مویرگ هاي خونی تغذیه می شوند.

پیام هاي عصبی بویایی در تاالموس  تقویت نمی شود.  10
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پیام هاي بویایی می توانند سبب تحریک ترشح بزاق شوند. مرکز ترشح بزاق در پل مغزي قرار دارد. پل مغزي بخشی از ساقۀ مغز است.
بررسی سایر گزینه ها:

. آکسون هاي نورون هاي بویایی از منافذ استخوان  کف جمجمه عبور کرده و وارد پیاز بویایی می شوند. گزینۀ 

. هستۀ نورون هاي گیرندة بویایی باالتر از هستۀ یاخته هاي پوششی اطرافشان قرار دارد. گزینۀ 

. زوائد رشته اي نورون هاي بویایی در مادة مخاطی قرار دارند و با مولکول هاي شیمیایی در تماس هستند. گزینۀ 

بیماري نزدیک بینی چشم در انسان با استفاده از عدسی واگرا اصالح می شود. این بیماري که می تواند به علت افزایش اندازة کرة چشم نسبت به اندازة طبیعی یا  11
افزایش همگرایی عدسی چشم ایجاد شود، باعث متمرکزشدن پرتوهاي نور اجسام دور در جلوي شبکیه می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

»: بیماري نزدیک بینی به علت افزایش اندازة طبیعی کرة چشم (افزایش فاصلۀ قرنیه تا لکۀ زرد) ایجاد می شود. » و « گزینه هاي «

»: بیماري هاي دوربینی و نزدیک بینی می توانند به علت تغییر در اندازة طبیعی کرة چشم و یا تغییر در میزان همگرایی عدسی چشم ایجاد شوند و ارتباطی با تغییر در انحناي قرنیه ندارد. گزینۀ «

 12
با توجه به شکل، بخش دهلیزي (مجاري نیم دایره) گوش داخلی همانند محل مفصل استخوان چکشی با سندانی، باالتر از دریچۀ بیضی قرار دارد. علت نادرستی سایر گزینه ها با توجه به شکل زیر

قابل برداشت است! 

استخوان

چکش

سندانی
رکابی مجاري نیم دایره بخش دهلیزي ((

عصب شنوایی

بخش حلزونی

محل دریچه بیضی

مجراي شنوایی

گوش

شاخه هاي

. یکی از دالیل در ایجاد بیماري دوربینی، این است که اندازة کرة چشم از حد طبیعی کوچک تر است.  13

. افراد دوربین، اجسام نزدیک را به وضوح نمی بینند. زیرا تصویر اجسام نزدیک پشت شبکیه تشکیل می شود.

. افراد دوربین با استفاده از عینک هایی با عدسی همگرا می توانند تصویر اشیاي نزدیک را روي شبکیه تشکیل داده و به وضوح ببینند.

. براي دیدن اشیاي دور، ماهیچۀ مژگانی در حال استراحت قرار می گیرد و قطر عدسی کم می شود. 

با توجه به شکل روبه رو، اکسون هر گیرندة مژکدار بدون تشکیل سیناپس وارد پیاز بویایی (لوب بویایی) شده و با یاخته هاي عصبی موجود در پیاز بویایی  14
سیناپس می دهد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): با توجه به شکل روبرو، برخی یاخته ها در عمق بافت گزینۀ 
پوششی قرار دارد و با مولکول هاي بودار در تماس نیستد. اما

مژك هاي گیرنده بویایی تمامًا با مولکول هاي هوا در تماس
هستند. 

پیاز بویایی

حفره بینی

مولکول هاي بودار

پیاز بویایی یاخته هاي عصبی

رشته هاي
عصبی حسی

گیرنده هاي بویایی

مولکول هاي بودار مرگ هاي گیرنده بویایی

 

) درون حفره بینی ( دقت شود نه سقف بینی) دو نوع سلول مژك دار است، یکی سلول هاي گیرندة بویایی که مژك دار هستند و در سقف بینی قرار دارند و دیگري یاخته هاي پوششی گزینۀ 
مخاط بقیۀ بخش هاي حفره بینی که مژك دار هستند. فقط سلول هاي مژك دار بویایی که به عنوان گیرندة بویایی عمل می کنند در تبدیل اثر محرك به پتانسیل عمل نقش دارند.  

): یاختۀ مجاور یاختۀ سازندة مخاطی می تواند گیرندة حسی باشد و گیرنده هاي حسی ترشح مخاط ندارند.  گزینۀ 

. شیپور استاش در مجاورت بخش حلزونی گوش قرار دارد. توسط استخوان گیجگاهی که استخوان پهن است محافظت می شود و سطح درونی آن  توسط بافت  15
پوششی محافظت می شود. شیپور استاش، حلق را به گوش میانی مرتبط می کند. هوا از راه این مجرا به گوش میانی منتقل می شود، تا فشار در هر دو طرف پردة صماخ یکسان شود و پردة صماخ

(نه دریچۀ بیضی) به درستی بلرزد.
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مبحث: گفتار 2 فصل 2 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

1 به طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش پردة صماخ، کدام اتفاق پیش از خم شدن مژك هاي درون بخش حلزونی رخ می دهد؟

پیام عصبی از طریق عصب شنوایی به مغز منتقل می شود. لرزش دریچۀ بیضی مایع درون حلزون گوش را به لرزش درمی آورد.

کف استخوان چکشی دریچۀ بیضی را می لرزاند. کانال هاي یونی غشاي یاخته هاي عصبی باز می شوند.

2 کدام گزینه، دربارة هر یک از گیرنده هاي نوري شبکیۀ چشم انسان درست است که در امتداد محور نوري کرة چشم قرار گرفته است؟

در تشخیص جزئیات اجسام نقش اصلی را دارد. آکسون آن پیام هاي عصبی را به مغز می برد.

تنها توسط سرخرگی که از نقطۀ کور وارد کرة چشم می شود، تغذیه می شود. به نوعی ویتامین براي ساخت مادة حساس به نور نیاز دارند.

در چشم انسان سالم و بالغ، .................. در شکستن و همگرا کردن نور روي شبکیه فاقد هر گونه نقش است.  3

الیۀ خارجی کرة چشم برخالف عدسی الیۀ میانی کرة چشم برخالف الیۀ خارجی آن 

مادة  ژله اي و شفاف همانند مایع تغذیه کنندة یاخته هاي قرنیه سوراخ مردمک برخالف مادة ژله اي و شفاف

4 کدام گزینه در رابطه با بیماري هاي چشم در انسان، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«در بیماري  .................. برخالف بیماري .................. قطعًا .................. »

نزدیک بینی- دوربینی- میزان زجاجیۀ موجود در چشم بیشتر از حد عادي است.

آستیگماتیسم- پیرچشمی- سطح عدسی همانند قرنیه کامًال کروي و صاف نیست.

نزدیک بینی- پیرچشمی- تصویر واضح از اجسام نزدیک، بر روي شبکیه تشکیل می شود.

آستیگماتیسم- دوربینی- تصویر اجسام دور و نزدیک در چشم تشکیل نمی شود.

چند مورد، دربارة انشعابات سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرة چشم انسان می شود، درست است؟  5
الف) در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار می گیرد.        ب) با مایعی شفاف و ژله اي در تماس است.

ج) ناحیۀ وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.            د) به یاخته هاي پردة شفاف جلوي چشم وارد می شود.

1234 مورد مورد مورد مورد

در رابطه با چشم انسان، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟  6

الیه اي از کرة چشم که در تغذیۀ درونی ترین الیۀ چشم نقش دارد، با هیچ یک از بخش هایی از چشم که از اکسیژن زاللیه استفاده می کند. در تماس نیست.

تارهاي آویزي با بخشی از کرة چشم در تماس است که در تغییر قطر مردمک چشم در دریافت پیام هاي دستگاه عصبی خودمختار نقش دارد.

الیه اي از کرة چشم با قابلیت تولید پیام بینایی، موادي دارد که در پی تغییر میزان نور، تجزیه شده و در تولید پیام عصبی نقش دارند.

الیه اي از کرة چشم که داراي گیرنده هاي استوانه اي است، نمی تواند در هنگام کاهش قطر مردمک، در امتداد نور قرار گیرد.

در رابطه با تشریح چشم گاو نمی توان گفت  .................. .  7

عصب بینایی چشم راست پس از خروج از چشم به سمت چپ خم می شود.

بخش پهن تر قرنیۀ آن به سمت بینی وبخش باریک تر قرنیه به سمت گوش قرار دارد.

انقباض ماهیچه هاي صاف شعاعی عنبیه، می تواند سبب ورود بیشتر نور به درون چشم شود.

سطحی از چشم که در آن فاصلۀ عصب تا روي قرنیه بیشتر است، قسمت زیرین چشم را تشکیل می دهد.
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8 کدام گزینه، دربارة یاخته هایی از گوش انسان که با فعالیت خود می توانند پتانسیل الکتریکی بخشی از یاخته هاي عصبی مخچه را تغییر دهند،
صحیح است؟

با حرکت سر و لرزش دریچۀ بیضی، پیام عصبی تولید کرده و به مغز می فرستند.

این یاخته ها در تمام طول مجاري نیم دایره اي بخش دهلیزي گوش حضور دارند.

در مجاورت نوعی دیگر از یاخته ها قرار دارند که مژك هاي آن ها در تماس با مایع درون مجرا هستند.

در دو سمت این یاخته ها، زوائد رشته مانندي دیده می شود که داراي کانال هاي دریچه دار هستند.

9 در انسان سالم، کدام ویژگی یاخته هایی در حلزون گوش انسان می باشد که توسط لرزش مادة ژالتینی تحریک می شوند؟ (با تغییر)

در دو سمت یاخته ها، زوائد رشته مانند وجود دارد.

در البه الي یاخته هاي بافت پوششی مژکدار و در تماس با مادة ژالتینی قرار دارند.

در نهایت در اثر تغییر موقعیت سر و مایع اطرافشان، پتانسیل عمل ایجاد می کنند.

در پی فعالیت خود می توانند پتانسیل الکتریکی برخی یاخته هاي عصبی مغز را تغییر دهند.

بخش شنوایی عصب گوش .................. بخش تعادلی عصب گوش ..................  (با تغییر)  10

برخالف- اجتماعی از یک نوع رشتۀ عصبی است که توسط بافت داراي رشته هاي کالژن در ماده زمینه اي احاطه شده  است.

همانند- در پی خم شدن مژك هاي گیرنده، پیام عصبی حسی را از طریق دندریت به مراکزي در باالي ساقۀ مغز منتقل می کند.

همانند- پیام هاي عصبی تولید شده را به تاالموس ها می برند تا پردازش اولیه صورت بگیرد.

برخالف- پیام عصبی حسی را به مرکزي از مغز که در پشت بطن چهارم قرار دارد، منتقل می کند.

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  11
«در بخش تعادلی گوش انسان بالغ، ..................»

رشته هاي عصبی خارج شده از یاخته هاي مژکدار، در کنار هم قرار می گیرند. مجموعه اي از یاخته هاي حسی داراي مژك، کنار یکدیگر قرار دارند.

در اطراف یاخته هاي مژکدار، یاخته هایی با فضاي بین یاخته اي اندك یافت می شود. مایع درون مجاري نیم دایره اي، با مژك ها در تماس مستقیم می باشد.

در بدن انسان، بیشترین یاخته هاي موجود در یک جوانۀ چشایی، ..................  12

پیام چشایی را به رشته عصبی منتقل می کنند. می توانند با بافت پوششی اطراف خود در تماس باشند.

توسط ذرات غذاي حل شده در بزاق، پیام عصبی تولید می کنند. بر اثر تحریک با مولکول هاي غذا، کانال هاي یونی غشاي آن ها باز می شود. 

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟  13
الف - در گوش انسان، اتصالی بین استخوان هاي گوش میانی وجود ندارد.

ب - در گوش میانی انسان، کوچک ترین استخوان گوش میانی، بین دو استخوان دیگر قرار دارد.
ج - در گوش انسان، بخشی که در جمع آوري صدا نقش دارد، در همۀ بخش هاي خود توسط استخوان محافظت می شود.

د - در گوش انسان، بخشی که هوا را بین حلق و گوش میانی جابه جا می کند، در تمام قسمت هاي خود با استخوان گیجگاهی محافظت می شود.

1234

در بخش عقبی کرة چشم انسان سالم، خارجی ترین الیه .................. داخلی ترین الیه ..................   14

بر خالف - با عضالت اسکلتی ارادي در تماس است. برخالف - با ماده اي ژله اي و شفاف در تماس است.

همانند - بسیار نازك و رنگدانه دار است. همانند - داراي ساختار عصبی با توانایی تولید انرژي زیستی است.

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟  15
«در بیماري  ..................  به طور قطع  .................. »

آستیگماتیسم - سطح بخشی که زاللیه آن را تغذیه می کند، صاف و کروي نیست.

نزدیک بینی ناشی از تغییر قطر کره ي چشم - پرتوهاي نوري اجسام نزدیک به طور طبیعی بر روي شبکیه به هم می رسند.

دوربینی ناشی از تغییر قطر کره ي چشم - براي درمان از عینکی داراي عدسی مشابه با عدسی چشم استفاده می شود.

پیرچشمی - قدرت تطابق افزایش می یابد.
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امواج صوتی پس از عبور از مجراي شنوایی گوش بیرونی، به پردة صماخ برخورد می کنند و آن را به ارتعاش درمی آورند. دستۀ استخوان چکشی روي پردة صماخ  1
چسبیده و با ارتعاش آن می لرزد و استخوان هاي سندانی و رکابی را نیز به ارتعاش درمی آورد. کف استخوان رکابی طوري روي دریچه اي به نام دریچۀ بیضی قرار گرفته است که لرزش آن، دریچه
را می لرزاند. این دریچه پرده اي نازك است که در پشت آن، بخش حلزونی گوش قرار دارد. بخش حلزونی را مایعی پر کرده است. لرزش دریچۀ بیضی، مایع درون حلزون را به لرزش
درمی آورد. در بخش حلزونی یاخته هاي مژك داري قرار دارند که مژك هایشان با پوششی ژالتینی تماس دارند. این یاخته ها، گیرنده هاي مکانیکی اند که با لرزش مایع درون بخش حلزونی،
مژك هاي آنها خم می شود. درنتیجه کانال هاي یونی غشاي آنها باز و این یاخته ها تحریک می شوند. درنتیجه پیام عصبی ایجاد شده و از طریق بخش شنوایی عصب گوش پیام عصبی به مغز ارسال

می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

»: انتقال پیام عصبی به مغز پس از خم شدن مژك هاي درون بخش حلزونی رخ می دهد. گزینۀ «

» بازشدن کانال هاي یونی پس از خم شدن مژك هاي درون بخش حلزونی رخ می دهد. گزینۀ «

»: کف استخوان رکابی (نه چکشی) روي دریچۀ بیضی قرار گرفته است. گزینۀ «

لکۀ زرد بخشی از شبکیه است که در امتداد محور نوري کرة چشم قرار گرفته است. در این بخش، هم گیرنده هاي مخروطی و هم گیرنده هاي استوانه اي دیده  2
می شوند، اما گیرنده هاي مخروطی فراوان ترند.

بررسی گزینه ها:

) پیام هاي عصبی از طریق عصب بینایی به مغز منتقل می شوند. عصب بینایی از آکسون یاخته هاي عصبی شبکیه تشکیل می شود نه آکسون گیرنده هاي نوري. (نادرست) گزینۀ 

) گیرنده هاي مخروطی در تشخیص رنگ و جزئیات اجسام نقش اصلی را دارند. (نادرست) گزینۀ 

) همۀ گیرنده هاي نوري داراي مادة حساس به نور هستند که براي ساخت آن به ویتامین  که نوعی ویتامین محلول در چربی است احتیاج دارند. (درست) گزینۀ 

) یاخته هاي شبکیه توسط مویرگ هاي خونی فراوانی که در مشیمیه وجود دارد تغذیه می شوند و سرخرگ واردشده از طریق نقطۀ کور به درون کرة چشم در تغذیۀ آنها مستقیمًا نقش گزینۀ 
ندارد. (نادرست)

قرنیه، زاللیه، عدسی و زجاجیه در همگرایی پرتوهاي نور بر روي شبکیه نقش دارند.  3
مادة ژله اي و شفاف (زجاجیه) در متمرکز کردن پرتوهاي نوري بر روي شبکیه نقش دارد، اما مردمک در شکست نور نقشی ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

) الیۀ میانی کرة چشم انسان سالم و بالغ یا انسان بالغ، شامل ماهیچه هاي مژگانی است که در تغییر میزان همگرایی عدسی چشم نقش دارد. عدسی، پرتوهاي نور را روي شبکیه و گزینۀ 
گیرنده هاي نوري متمرکز می کند.

) قرنیه بخشی از الیۀ خارجی کرة چشم انسان سالم و بالغ است که در همگرایی پرتوهاي نور نقش دارد. گزینۀ 

) زجاجیه و زاللیه هر دو در شکست پرتوهاي نور و همگرایی آن ها نقش دارند. گزینۀ 

در نزدیک بینی تصویر واضح از اجسام نزدیک بر روي شبکیه ایجاد می شود. اما برخالف نزدیک بینی در پیرچشمی فرد در دیدن اجسام نزدیک مشکل دارد، پس  4
تصویر اجسام نزدیک به وضوح روي شبکیه نمی افتد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: نزدیک بینی و دوربینی عالوه بر اندازة کرة چشم می تواند مربوط به تغییر همگرایی عدسی چشم باشد. گزینۀ «

»: در آستیگماتیسم، ممکن است فقط سطح قرنیه و یا عدسی تغییر کرده و کامًال صاف یا کروي نباشد. گزینۀ «

»: در آستیگماتیسم تصویر اجسام دور و نزدیک در چشم تشکیل می شود، اما چون پرتوهاي نور به طور نامنظم به هم می رسند، تصویر واضحی تشکیل نمی شود. گزینۀ «

فقط مورد (الف) درست است.  5
بررسی موارد:

مورد الف) درست. با توجه به تصویر، سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرة چشم می شود، در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار می گیرد.

جسم مژگانی
عدسی
عنبیه

مردمک
قرنیه

تارهاي
آویزي

صلبیه
مشیمیه
شبکیه

رگ هاي خونی

عصب بینایی

زجاجیه

مشیمیه
شبکیه

صلبیه
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مورد ب) نادرست. در چشم، مایع شفاف و ژله اي نداریم! مادة شفاف ژله اي چشم زجاجیه است و مایع شفاف زاللیه است.
مورد ج) نادرست. سوراخ مردمک نیازي به تغذیه ندارد.

مورد د) نادرست. هیچ رگی وارد یاخته نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:  6

»: مشیمیه متعلق به الیۀ میانی است و در تغذیۀ شبکیه نقش دارد و با قرنیه در جلو در تماس است. گزینۀ «

»: تارهاي آویزي با عدسی و ماهیچه هاي مژگانی در تماس است و با عنبیه در تماس نیست. گزینۀ «

»: شبکیه همواره در امتداد محور نوري کرة  چشم است. گزینۀ «

سطحی از چشم گاو که در آن فاصلۀ عصب تا روي قرنیه بیشتر است، باالي چشم و سطح دیگر، پایین آن است.  7

منظور سؤال یاخته هاي مژك دار گیرندة حس تعادل در مجاري نیم دایره اي هستند. در یک سمت این یاخته ها مژك و در سمت دیگر دندریت هاي مربوط به  8
یاخته هاي عصبی قرار گرفته اند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: دریچۀ بیضی در حس شنوایی نقش دارد. لرزش دریچه بیضی، مایع درون حلزون را به لرزش در می آورد. گزینۀ «

»: با توجه به شکل زیر این یاخته ها، در قسمت هاي خاصی از مجاري نیم دایره اي قرار دارند. گزینۀ «

»: یاخته هاي مجاور این گیرنده ها مژك ندارند. گزینۀ «

 

مجاري
دایرهنیم

محل قرارگرفتن
هاگیرنده

عصب تعادلی

حلزون

مجرايدرونمایع
دایرهنیم

مژك

دارمژكیاخته

عصبیرشته

جریان مایع درون مجرا

منظور سوال، یاخته هاي مژك دار می باشد که با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مژك هاي آن ها خم می شود. این یاخته ها با ارسال پیام به دستگاه عصبی مرکزي  9
می توانند پتانسیل الکتریکی برخی یاخته هاي عصبی مغز را تغییر دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: یاخته هاي بخش حلزون در یک طرف خود داراي مژك (زوائد رشته مانند) هستند و طرف دیگر زوائد ندارند؛ ولی با دندریت هاي (زوائد رشته مانند) نورون حسی ارتباط شیمیایی دارند. گزینۀ «

»: یاخته هاي پوششی مجاور آن ها مژك ندارند. گزینۀ «

»: این مورد براي بخش دهلیزي صحیح است. گزینۀ «

پیام عصبی تولید شده توسط هر دو نوع عصب حسی به تاالموس ارسال شده و پردازش اولیه بر روي آن ها صورت می گیرد.  10
بررسی سایر گزینه ها:

) اکسون یاخته هاي حسی گوش؛ عصب گوش را تشکیل می دهند که این عصب داراي بخش دهلیزي و بخش شنوایی است. گزینۀ 

) پیام از طریق  اکسون ها به مغز می رود. گزینۀ 

) پیام عصبی حسی بخش تعادلی به مخچه (بخشی از مغز که پشت بطن  قرار دارد) منتقل می شود. گزینۀ 

مژك ها با مادة ژالتینی در تماس مستقیم هستند و با مایع درون مجاري نیم دایره اي تماس مستقیم ندارند.   11
بررسی سایر گزینه ها: 

) گیرنده هاي حسی مژك دار کنار یکدیگر قرار دارند. 

) رشته هاي عصبی خارج شده از یاخته هاي مژك دار در کنار هم قرار می گیرند. 

) در اطراف گیرنده هاي حسی، یاخته هاي بافت پوششی یافت می شود.ویژگی بافت پوششی، از سلول هایی که فضاي بین یاخته  اي کمی بین آن ها وجود دارد، تشکیل شده اند.
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مژك
داریاخته مژك

عصبیرشته

جریان مایع درون مجرا

مجرادرونمایع
دایرهنیم

گرفتنقرارمحل
گیرنده ها

تعادلیعصب

حلزونی

مجاري
دایرهنیم

 

 12
همان طور که در شکل روبرو مشاهده می کنید، بیشترین یاخته هاي موجود در جوانۀ چشایی، یاخته هاي نگهبان هستند. این یاخته ها می توانند در تماس با بافت

پوششی اطراف خود باشند. 

بررسی سایر گزینه ها:
هر سه گزینه دیگر در مورد نقش گیرنده هاي چشایی صحبت کرده است و نه یاخته هاي نگهبان که بیشترین تعداد را در هر جوانه چشایی دارند. 

): یاخته هاي گیرنده چشایی نه یاخته هاي نگهبان، پیام چشایی را به رشته عصبی منتقل می کنند.  گزینۀ 

):یاخته هاي نگهبان در هر جوانه چشایی از گیرنده هاي چشایی بیشتر هستند. یاخته هاي گیرنده چشایی، مولکول هاي محلول غذا تحریک می گردند که موجب باز شدن کانال هاي یونی گزینۀ 
غشاي آن ها می شود.

): ذره هاي غذا در بزاق حل می شوند و یاخته هاي گیرنده چشایی (نه یاخته هاي نگهبان)  را تحریک می کنند.  گزینۀ 

الف. (نادرست) در گوش انسان، بین استخوان هاي گوش میانی مفصل وجود دارد.  13
ب. (نادرست) کوچک ترین استخوان گوش میانی، استخوان رکابی است. استخوان رکابی بین دو استخوان دیگر قرار ندارد.

ج.  نادرست) اللۀ گوش در جمع آوري اصوات نقش دارد. اللۀ گوش توسط استخوان محافظت نمی شود.
د. (نادرست) شیپور استاش هوا را بین حلق و گوش میانی جابه جا می کند. شیپور استاش در قسمت نزدیک به گوش میانی  با استخوان محافظت می شود.

خارجی ترین الیۀ چشم صلبیه و داخلی ترین الیۀ چشم شبکیه است.  14

. صلبیه با مادة ژله اي و شفاف یعنی زجاجیه در تماس نیست.

. صلبیه با عضالت اسکلتی که در سطح خارجی چشم قرار دارند و سبب حرکات ارادي چشم می شود در تماس است. اما شبکیه با عضالت اسکلتی در تماس نیست.

. صلبیه ساختار عصبی ندارد اما هر دو الیۀ خارجی و داخلی چشم توانایی تولید انرژي زیستی  را دارد.

. صلبیه الیه اي ضخیم و بدون رنگدانه است.

در بیماري پیرچشمی، انعطاف پذیري عدسی چشم کاهش و در نتیجه قدرت تطابق کاهش می یابد.  15
بررسی سایر گزینه ها:

) عدسی و قرنیه از بخش هایی هستند که توسط زاللیه تغذیه می شوند، در بیماري آستیگماتیسم سطح عدسی یا قرنیه صاف و کروي نمی باشد و تصاویر واضح ایجاد نمی شود.

) در بیماري نزدیک بینی ناشی از تغییر قطر کره ي چشم، پرتوهاي نور اجسام نزدیک به طور طبیعی بر روي شبکیه متمرکز می شوند و پرتوهاي نور اجسام دور به علت بزرگ شدن کره ي چشم
در جلوي شبکیه چشم به هم می رسند.

) در بیماري دوربینی ناشی از تغییر قطر کره ي چشم، چون کره ي چشم کوچک تر از حالت طبیعی است، پرتوهاي اجسام نزدیک در پشت شبکیه به هم می رسند و از عدسی همگرا استفاده می 
شود. عدسی چشم نیز همگرا است (نه واگرا).

2

3

4

1

2

3(ATP)

4

1

2

3
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مبحث: گفتار 2 فصل 2 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان : 20 دقیقه

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  1
«به طور معمول در چشم انسان، مایع شفاف جلوي عدسی برخالف مادة شفاف پشت آن  .................. »

الف) در حفظ شکل کروي چشم نقش دارد.
ب) در تولید و ذخیرة انرِژي یاخته هاي عدسی نقش دارد.

ج) در تمرکز نور بر روي شبکیه نقش دارد.
د) با بخشی از الیۀ خارجی کرة چشم تماس دارد.

1234

کدام مورد دربارة پردة شفاف جلوي چشم انسان صحیح است؟  2

همانند مشیمیه، فاقد ارتباط مستقیم با مویرگ هاي خونی است. همانند عنبیه، در کم و زیادشدن مقدار نور ورودي به عدسی چشم نقش دارد.

برخالف زجاجیه، با پردة محکم و سفیدرنگ کرة چشم در تماس است. ATPبرخالف عدسی، قادر به شکستن پیوندهاي پرانرژي  است.

کدام گزینه در رابطه با گوش انسان بالغ و سالم، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟(با تغییر)  3
«در بخش دهلیزي .................. بخش حلزونی آن، .................. » 

برخالف - یاخته هاي مژك دار توسط یک الیۀ سلول پوششی احاطه شده اند.

برخالف - پیام  حسی تولید شده، به اولین بخش مغزي که فرستاده می شوند، مخچه است.

همانند - مژك هاي یاختۀ گیرنده، در تماس مستقیم با مایع درون مجرا ها قرار دارند.

همانند - در نتیجۀ برخورد صدا ها با پردة صماخ، پیام عصبی در گیرنده ها ایجاد می شود.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟  4
«اگر فردي نزدیک بین در شب، زیرنور ماه مشغول مطالعۀ کتاب از فاصلۀ نزدیک، بدون عینک و عدسی کمکی باشد .................. »

الف- تصویر کلمات کتاب در جلوي شبکیۀ چشم تشکیل می شود.
ب- مردمک چشم تحت تأثیر رشته هاي عصبی سمپاتیک گشاد می شود.

ج- یاخته هاي گیرندة نوري که داراي مقدار بیشتري مادة حساس به نور هستند، تحریک می شوند.
د- ماهیچه هاي صاف موجود در جسم مژگانی چشم براي عمل تطابق منقبض هستند.

1234

در رابطه با چشم کدام گزینه درست است؟  5

در چشم انسان سالم، زاللیه برخالف مایع مغزي- نخاعی جزء محیط داخلی بدن محسوب نمی شود.

بخش پهن تر قرنیۀ چشم گاو، به سمت بینی و بخش باریک تر آن به سمت گوش قرار دارد.

در چشم فرد نزدیک بین نسبت به فرد سالم، تعداد محیط هاي شفاف بیشتر است.

اعصاب پاراسمپاتیک می توانند سبب انقباض ماهیچه هاي صاف شعاعی چشم شوند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   6
«در انسان، .................. پیام هاي بینایی واردشده به تاالموس سمت راست، به .................. فرستاده می شود.»

فقط بخشی از - لوب پس سري همان سمت همۀ - لوب پس سري همان سمت

فقط بخشی از - مرکز پردازش سمت مقابل خود همۀ - مرکز پردازش سمت مقابل خود

1

www.konkur.in

forum.konkur.in



کدام عبارات زیر، در مورد گوش انسان درست است؟  7
آ) استخوانی که کف آن روي دریچۀ بیضی قرار دارد، با استخوان چکشی مفصل شده است.

ب) استخوان چکشی، از دو نقطه با استخوان گیجگاهی متصل شده است.
پ) مژك هاي گیرنده هاي بخش دهلیزي گوش برخالف بخش حلزونی گوش، درون مادة ژالتینی واقع شده اند.

ت) در گوش میانی برخالف گوش بیرونی، مجرایی وجود دارد که تنها بخشی از آن با استخوان گیجگاهی محافظت شده است.

آ، پ ب، ت ب، پ آ، ت

کدام مورد، دربارة سرخرگی که از محل عصب بینایی وارد کرة چشم انسان می شود، صحیح است؟  8

در مجاورت داخلی ترین الیۀ کرة چشم منشعب می شود. ناحیۀ وسط بخش رنگین چشم را تغذیه می کند.

انشعابات انتهایی آن به پردة شفاف چشم وارد می شود. انشعابات آن در مجاورت مایعی غیر شفاف و ژله اي قرار دارد.

9 الیه اي از کرة چشم انسان که بزرگ ترین بافت ذخیره کنندة انرژي بدن در تماس است، .................. .

در عصب خارج شده از کرة چشم، با رگ ها در تماس است. با الیه اي داراي یاخته هاي تولید کنندة پیام عصبی در تماس نیست.

در تمام سطح کرة چشم ضخامت و قطر یکسانی دارد. نمی تواند تمام کرة چشم را به صورت پیوسته پوشش دهد.

10 کدام عبارت زیر دربارة بخش (هایی) از الیۀ میانی چشم انسان که با صلبیه در تماس نمی باشد صحیح است؟

می تواند در پاسخ به نور، پتانسیل الکتریکی یاخته هاي گیرندة عصبی خود را تغییر دهد.

در تماس با مادة ژله اي شفاف منشأ گرفته از خوناب می باشد.

برخالف مشیمیه، فاقد یاخته هاي بافت پوششی در ساختار خود است.

می تواند در میزان تحریک گیرنده هاي نوري شبکیه نقش داشته باشد.

چند مورد از موارد زیر دربارة همۀ عضالتی که درون کاسۀ چشم انسان یافت می شوند، صادق است؟  11

 در دقت و تیزبینی چشم انسان نقش اصلی را دارند.

 دوکی شکل و داراي انقباض غیر ارادي هستند.

 با مایع شفاف تغذیه کنندة یاخته هاي زندة عدسی، در تماس اند.

 تحت کنترل رشته هاي عصبی حرکتی خارج شده از مغز قرار دارند.

 مورد مورد مورد مورد

∙

∙

∙

∙

1234

12 چند مورد از موارد زیر، دربارة یاخته هاي بخش تعادلی گوش انسان که داراي مژك هستند، صحیح است؟
الف - می توانند از طریق رشته هاي عصبی، پیام حسی تولید شده را به مراکزي در باالي ساقۀ مغز هدایت کنند.

ب - می توانند پتانسیل الکتریکی گروهی از یاخته هاي بافت عصبی مغز را تغییر دهند.
ج - بر روي شبکه اي از پروتئین ها و گلیکوپروتئین هاي رشته اي قرار دارند.

د - توسط مژك هاي خود با مایع درون مجاري در تماس هستند.

1234

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  13
« در برجستگی هاي روي زبان، .................. قطعًا .................. »

مژك هاي چشایی - در یاخته هایی مشاهده می شوند که در بین یاخته هاي نگهبان قرار دارند.

گیرنده هاي چشایی - در جوانه هاي چشایی براي تحریک شدن نیازمند وجود بزاق می باشند.

منافذ جوانه هاي چشایی - فضایی را براي ورود ذرات محلول غذا به جوانۀ چشایی فراهم می کنند.

رشته هاي عصبی - در بافتی با یاخته هاي داراي فضاي بین یاخته اي اندك وجود دارد.
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در بخش .................. گوش یک فرد بالغ و سالم، به طور قطع ..................  14

دهلیزي - هر یاخته مژك دار با مایع درون مجراي نیم دایره اي، تماس مستقیم دارد.

میانی - هر استخوان کوچک می تواند با هواي تهویه نشده مجراي تنفسی در ارتباط باشد.

حلزونی - هر یاخته اي که غشاي آن به برخی یون ها نفوذپذیري دارد، مژك دار است.

بیرونی - هر قسمت از آن، توسط استخوان گیجگاهی محافظت می شود.

کدام گزینه دربارة عملکرد بخش تعادلی گوش انسان سالم و بالغ، صحیح می باشد؟ (با تغییر)  15

با تغییر موقعیت سر، ابتدا مژك هاي گیرنده هاي مکانیکی موجود در مجاري نیم دایره خم می شوند و سپس مادة ژالتینی خم می شود.

پیام حسی تعادلی تولید شده توسط بخش تعادلی گوش، در نهایت به منظور پردازش به مخچه می رود.

ارتعاش پردة صماخ در نهایت منجر به ایجاد پیام حسی تعادلی در مجاري نیم دایره می شود.

با حرکت یاخته هاي مژك دار، مایع موجود در مجاري نیم دایره، به ارتعاش درمی آید.

یاخته هاي استوانه اي موجود در شبکیه چشم انسان سالم، ..................  16

داراي حساسیت نوري بیشتري نسبت به یاخته هاي مخروطی می باشند.

از طریق بخش استوانه اي شکل خود با یاخته هاي عصبی شبکیه ارتباط برقرار می کنند.

دیدن رنگ ها و جزئیات ظریف اشیاء را با تولید پیام الکتریکی امکان پذیر می کنند.

در نور کم تحریک شده و در نتیجه تحریک آن تصاویر دقیقی از جزئیات اجسام تولید می شود.

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  17
«بخشی از ساختار کرة چشم، داخلی ترین الیۀ آن را تغذیه می کند. این بخش  .................. »

* رنگدانه دار بوده و در تماس با مایع ژله اي و شفاف چشم قرار دارد.
* داراي سوراخ مردمک است که مایع زاللیه در داخل آن جریان دارد.

* یاخته هاي حاوي مادة حساس به نور را ندارد.
* بین جسم مژگانی و عنبیه قرار دارد.

1234

محلی که عصب بینایی از شبکیۀ چشم انسان خارج می شود،  ..................  18

محتوي گیرنده هاي نوري است. فاقد یاخته هاي استوانه اي است.

در دقت و تیزبینی نقش دارد. در امتداد محور نوري کرة چشم قرار دارد.

در ساختار گوش انسان می توان گفت .................. .  19

مژك هاي درون مجراي شنوایی، نقش حفاظتی دارند.

تمام مجراي شنوایی و بخش هاي میانی و درونی گوش را استخوان گیجگاهی محافظت می کند.

شیپور استاش گوش میانی، در یکسان شدن فشار هوا در دو طرف پردة صماخ نقش دارد.

در گوش میانی، بخش فوقانی استخوان چکشی به بخش حجیم تر استخوان سندانی مفصل می شود.

در مورد تشریح چشم گاو کدام عبارت صحیح است؟  20

بخش پهن تر قسمت شفافی که به تارهاي آویزي متصل است، به سمت بینی واقع شده است.

فاصلۀ محل خروج عصب بینایی تا قرنیه، در باالي چشم کمتر از پایین چشم است.

از طریق عصب بینایی می توانیم چپ یا راست بودن چشم را تشخیص دهیم.

اجسام مژگانی به عدسی و عنبیه به طور مستقیم متصل نیستند.
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مایع شفاف جلوي عدسی زاللیه و مادة شفاف پشت آن زجاجیه است. موارد «ب» و «د» عبارت را به درستی تکمیل می کنند.  1
بررسی موارد:

مورد الف) زجاجیه در حفظ شکل کروي چشم نقش دارد.
مورد ب) زاللیه برخالف زجاجیه در تغذیۀ یاخته هاي عدسی نقش دارد. یاخته هاي زنده هم توانایی تولید و ذخیرة انرژي را دارند.

مورد ج) زاللیه و زجاجیه هر دو محیط هاي شفاف چشم هستند که نور از آنها عبور می کند و در تمرکز نور روي شبکیه نقش دارند.
مورد د) زاللیه برخالف زجاجیه با بخشی از الیۀ خارجی کرة چشم (قرنیه) تماس دارد.

بخش شفاف جلوي چشم قرنیه است. قرنیه با صلبیه (پرده اي سفیدرنگ و محکم) در تماس است؛ اما زجاجیه با صلبیه در تماس نمی باشد.  2
بررسی سایر گزینه ها:

»: عنبیه با تغییر قطر مردمک در تنظیم مقدار نور ورودي به عدسی نقش دارد؛ ولی قرنیه نقشی در تنظیم مقدار نور ورودي به عدسی ندارد. گزینۀ «

»: مویرگ هاي خونی مشیمیه در تغذیه و اکسیژن رسانی به شبکیه نقش دارند؛ ولی قرنیه فاقد مویرگ هاي خونی است و توسط مایع زاللیه تغذیه و اکسیژن رسانی می شود و مواد دفعی خود گزینۀ «
را نیز به زاللیه می دهد تا از طریق خون دفع شود.

»: یاخته هاي قرنیه و عدسی هر دو قادر به تولید و مصرف انرژي هستند؛ یعنی توانایی شکستن پیوندهاي پر انرژي  را دارند. گزینۀ «
در بخش دهلیزي، یاخته هاي مژك دار توسط یک الیۀ سلول پوششی، اما در بخش حلزونی توسط چند الیه سلول پوششی احاطه شده اند.  3

بررسی سایر گزینه ها:

. پیام هاي عصبی مربوط به بخش دهلیزي ابتدا به مغز میانی وارد می شوند. گزینۀ 

. در بخش دهلیزي، مژك ها درون مادة ژالتینی قرار دارند و با مایع تماس ندارند. گزینۀ 

. برخورد صدا ها با پردة صماخ سبب ایجاد پیام  عصبی در گیرنده هاي بخش دهلیزي نمی شود.   گزینۀ 

بررسی موارد:  4
مورد الف- نادرست. در فرد نزدیک بین، تصویر اجسام نزدیک روي شبکیه تشکیل می شود. بنابراین در دیدن اجسام نزدیک مشکلی ندارد.

مورد ب- درست. به دلیل نور کم در شب، اعصاب سمپاتیک ماهیچۀ شعاعی چشم را منقبض و مردمک چشم را گشاد می کنند.
مورد ج- درست. در نور کم، یاخته هاي گیرندة استوانه اي چشم تحریک می شوند. بخش استوانه اي در این یاخته ها وسیع تر و در نتیجه مقدار مادة حساس به نور بیشتري دارد.

مورد د- درست. چون جسم در فاصلۀ نزدیکی قرار دارد، براي اینکه تصویر آن روي شبکیه تشکیل شود، باید عدسی چشم محدب  تر شود و براي تحدب بیشتر ماهیچۀ مژگانی منقبض می شود.

بررسی سایر گزینه ها:  5

»: زاللیه و مایع مغزي نخاعی هر دو جزء محیط داخلی بدن محسوب می شوند. گزینۀ «

»: در فرد نزدیک بین، دوربین و طبیعی تعداد محیط هاي شفاف چشم تفاوتی ندارد. گزینۀ «

»: اعصاب پاراسمپاتیک با تحریک ماهیچۀ حلقوي عنبیه سبب تنگ شدن مردمک چشم می شوند. گزینۀ «
طبق شکل همۀ اطالعاتی که به تاالموس یک سمت وارد می شوند، در لوب پس سري همان سمت پردازش می شوند.  6

سريلوپ پس

عصب بینایی

چشم چپ

کیاسماي بینایی

چشم راست

بررسی گزینه هاي درست:  7
مورد ب) استخوان چکشی در دو نقطه به استخوان گیجگاهی متصل است.

مورد پ) مژك هاي بخش حلزونی گوش، در تماس با مادة ژالتینی گوش اند، نه اینکه در درون آن ها قرار گرفته باشند.
بررسی گزینه هاي نادرست:

مورد آ) استخوان رکابی با استخوان سندانی مفصل دارد نه با استخوان چکشی.
مورد ت) انتهاي مجراي گوش بیرونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت می شود.

از محل عصب بینایی یک سرخرگ وارد و یک سیاهرگ خارج می شود و با توجه به شکل زیر، در مجاورت شبکیه منشعب می شود.  8
بررسی سایر گزینه ها:

- منظور از بخش رنگین چشم، عنبیه است و منظور از ناحیۀ وسط آن، سوراخ مردمک است و مردمک نه یاخته دارد و نه نیازي به تغذیه؛ چون فقط یک سوراخ می باشد. گزینۀ 

- با توجه به شکل زیر، انشعابات سرخرگ وارد شده به چشم، در مجاورت زجاجیه قرار دارند که ماده اي ژله اي و شفاف است نه غیر شفاف. گزینۀ 

- منظور از پردة شفاف جلوي چشم، قرنیه است که فاقد مویرگ هاي خونی است و زاللیه،  و مواد غذایی را براي عدسی و قرینه، فراهم می کند. گزینۀ 
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جسم مژگانی
عدسی
عنبیه

مردمک
قرنیه

تارهاي
آویزي

صلبیه
مشیمیه
شبکیه

رگ هاي خونی

لکه زرد
عصب بینایی

زجاجیه

مشیمیه
شبکیه

عدسیصلبیه
ماهیچه هاي مژکی

9  با توجه به شکل زیر الیۀ صلبیۀ کرة چشم به صورت مستقیم با بافت چربی (بزرگ ترین ذخیره کنندة انرژي بدن) در تماس است. صلبیه نمی تواند تمام کرة چشم
را بپوشاند؛ زیرا در قسمت  جلوي چشم قرنیه قرار دارد.

 

جسم مژگانی
عدسی
عنبیه

مردمک
قرنیه

تارهاي
آویزي

صلبیه
مشیمیه
شبکیه

رگ هاي خونی

لکه زرد
عصب بینایی

زجاجیه

مشیمیه
شبکیه

عدسیصلبیه
ماهیچه هاي مژکی

بررسی سایر گزینه ها:

»: صلبیه در تماس مستقیم با اجسام مژگانی (بخشی از الیۀ میانی چشم) قرار دارد که این الیه حاوي یاخته هاي عصبی جهت تحریک یاخته هاي ماهیچۀ مژگانی است. گزینۀ «

»: رگ هاي خونی عصب بینایی در وسط بخش عصبی آن قرار دارند و با صلبیه در تماس نیستند. گزینۀ «

»: ضخامت صلبیه در سرتاسر آن یکسان نیست و در بخش هایی دچار تغییر می شود. همانطور که گفته شد این الیه الزامًا در تمام سطح کرة چشم مشاهده نمی شود و قسمت جلویی چشم گزینۀ «
توسط قرنیه احاطه شده است.

عنبیه تنها بخشی از الیۀ میان چشم است که با صلبیه تماس ندارد و با انقباض ماهیچه هاي صاف حلقوي و شعاعی خود سبب تغییر در میزان نور ورودي به چشم  10
می شود که می تواند در میزان تحریک گیرنده هاي نوري چشم نقش داشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

) در ساختار عنبیه، یاختۀ گیرندة نوري وجود ندارد. گزینۀ 

) عنبیه با زاللیه در تماس است که مایع شفاف می باشد. گزینۀ 

) عنبیه در ساختار خود داراي رگ خونی و بافت پوششی می باشد. (دقت کنید عنبیه داراي ساختار ماهیچه اي است و ماهیچه ها براي زنده ماندن به خون نیاز دارند که این خون از طریق گزینۀ 
رگ هاي خونی موجود در آن ها تأمین می شود.)

در کاسۀ چشم، دو دسته ماهیچۀ صاف و اسکلتی وجود دارد. ماهیچه هاي صاف شامل ماهیچه هاي عنبیه و اجسام مژگانی می باشد و ماهیچه هاي اسکلتی شامل  11
ماهیچه هاي حرکت دهندة کرة چشم می باشد.

مورد «اول» مربوط به لکۀ زرد است.
موارد «دوم» و «سوم» فقط براي عضالت صاف کرة چشم صادق است. فقط مورد آخر جمله درست است.
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فقط جملۀ "د" نادرست می باشد. منظور سؤال، یاخته هاي گیرنده هاي حسی تعادلی در بخش تعادلی گوش می باشد.  12
بررسی گزینه ها: 

 الف) درست، پیام هاي تولید شده در این گیرنده ها توسط رشته هاي عصبی حسی به مغز از جمله تاالموس ارسال می شود. این مرکز در باالي ساقۀ مغز قرار دارد. 
ب) درست، این یاخته ها می توانند با ارسال پیام عصبی، پتانسیل الکتریکی گروهی از یاخته هاي عصبی مغز را تغییر دهند. 

ج) درست، غشاي پایه زیر یاخته هاي بافت پوششی را فراگرفته است. یاخته هاي گیرندة مژك دار تعادلی نیزمتعلق به بافت پوششی بوده و در تماس با پروتئین هاي غشاي پایه قرار می گیرد.
د) نادرست، مژك هاي این یاخته ها با مایع درون مجاري به طور مستقیم در تماس نمی باشد. مژك هاي یاخته هاي گیرنده در ماده اي ژالتینی قرار دارند.  

 13
با توجه به شکل روبه رو، رشته هاي عصبی در بافت زیرین بافت پوششی

سنگفرشی زبان وجود دارد. این بافت نوعی بافت پیوندي است که بر خالف
بافت پوششی فضاي بین یاخته اي زیادي دارد.

پشتیبانیاخته

هامژك

چشاییگیرندةمنفذ
چشاییجوانۀ

برجستگی روي زبانرشتۀعصبی

چشاییجوانۀ

 
بررسی سایر گزینه ها: 

): گیرنده هاي چشایی در جوانه چشایی در بین یاخته هاي نگهبان قرار دارند. این گیرنده ها داراي مژك هاي چشایی می باشند.  گزینۀ 

): ذره هاي غذا در بزاق حل می شوند و یاخته هاي گیرندة چشایی را تحریک می کنند.  گزینۀ 

): همانطور که در شکل مالحظه می کنید، منفذ جوانه هاي چشایی، فضایی را براي ورود ذرات غذا به جوانه هاي چشایی فراهم می کنند.  گزینۀ 
هواي تهویه نشده منظور هوایی است که به کیسه هاي هوایی هنوز نرسیده باشند. در بخش میانی گوش یک فرد بالغ استخوان هاي چکشی، رکابی و سندانی دیده  14

می شوند که این بخش از طریق شیپور استاش با حلق در تماس است و بخشی از هواي تنفسی می تواند از طریق شیپور استاش وارد گوش میانی شود و در تماس با این استخوان ها قرار گیرد. 
بررسی سایر گزینه ها: 

): طبق شکل روبرو در بخش دهلیزي گوش، هر یاختۀ مژکدار با مادة ژالتینی در تماس مستقیم است (نه مستقیم با مایع موجود در گزینۀ 
مجاري نیم دایره اي) 

محل قرار گرفتن
گیرنده ها

عصب تعادلی

حلزون

مجاري
نیم دایره

مایع درون مجراي
نیم دایره

پوشش ژالتینی
مژك

یاخته هاي
مژك دار
رشته عصبی

جریان مایع درون مجرا

): در بخش حلزونی گوش یک فرد بالغ، عالوه بر گیرنده هاي حسی که غشاي آن ها به یون ها نفوذ پذیري دارد، یاخته هاي پوششی دیوارة حلزون گوش نیز همانند دیگر یاخته هاي زندة گزینۀ 
بدن هر فرد سالم به برخی یون ها نفوذپذیري دارند، اما نمی توان گفت مژك دار هستند. 

) استخوان گیجگاهی بخش انتهایی (داخلی) گوش بیرونی را احاطه می کند.  گزینۀ 
مخچه مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن است و پیام هاي تعادلی را از گوش می تواند دریافت کند،   15

بررسی سایر گزینه ها: 

): با چرخش سر (تغییر موقعیت سر) مایع درون مجاري نیم دایره به حرکت در می آید و مادة ژالتینی را به یک طرف خم می کند. سپس مژك هاي یاخته اي گیرنده خم شده و این گزینۀ 
گیرنده ها تحریک می شوند. 

) ارتعاش پرده صماخ در نهایت باعث تحریک گیرنده هاي مکانیکی در بخش حلزونی می شود. این گیرنده ها  منجر به ایجاد پیام حسی شنوایی ( نه تعادلی) می شوند. گزینۀ 
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): ارتعاش پرده صماخ به ترتیب به استخوان هاي چکشی، سندانی و رکابی منتقل می شود. ارتعاش استخوان رکابی نیز باعث ارتعاش مایع و به دنبال آن حرکت مژك هاي یاخته هاي مژك گزینۀ 
دار موجود در حلزون گوش شده و در نهایت به پیام عصبی تبدیل می شود.

. یاخته هاي استوانه اي، با شدت نور کم و یاخته هاي مخروطی با شدت نور زیاد تحریک می شوند. پس حساسیت بیش تري نسبت به مخروطی ها دارند.  16

. یاخته هاي استوانه اي از سمت مخالف بخش استوانه اي با یاخته هاي عصبی شبکیه ارتباط برقرار می کنند.

. دیدن رنگ ها و جزئیات اجسام توسط یاخته هاي مخروطی امکان پذیر است.

. یاخته هاي استوانه اي در نور کم تحریک می شوند ولی تصویر دقیقی از جزئیات اجسام تولید نمی کنند.

بخشی از ساختار کرة چشم که داخلی ترین الیۀ آن را تغذیه می کند، مشیمیه است.  17
مورد اول: نادرست. مشیمیه رنگدانه دار است، اما با مادة ژله اي و شفاف چشم یعنی زجاجیه تماس ندارد. زجاجیه مادة ژله اي است نه مایع.

مورد دوم: نادرست. مشیمیه داراي سوراخ مردمک نیست. سوراخ مردمک در وسط عنبیه قرار دارد.
مورد سوم درست. یاخته هاي حساس به نور در شبکیه قرار دارند.

مورد چهارم: نادرست. جسم مژگانی بین مشیمیه و عنبیه قرار دارد.

. یاخته هاي استوانه اي نوعی گیرندة نوري هستند. محلی که عصب بینایی از شبکیۀ چشم خارج می شود نقطۀ کور است و فاقد گیرنده هاي نوري است.  18

. در نقطۀ کور، گیرنده هاي نوري وجود ندارند.

. در امتداد محور نوري، لکۀ زرد قرار دارد نه نقطۀ کور.

. لکۀ زرد در دقت و تیزبینی نقش دارد.

با  توجه به تصویر صفحۀ  مربوط به بخش هاي تشکیل دهندة گوش، بخش فوقانی استخوان چکشی به بخش بزرگ تر استخوان سندانی مفصل شده است.  19

- موهاي کرك مانند (نه مژك ها) درون مجراي شنوایی نقش حفاظتی دارند. رد گزینۀ 

، بخش ابتدایی مجراي گوش را استخوان گیجگاهی محافظت نمی کند. رد گزینۀ 

- شیپور استاش  رابط گوش میانی با حلق است ولی خود جزء گوش میانی نمی باشد. رد گزینۀ 

وقتی چشم را طوري در دست بگیریم که سطح باالي آن رو به باال باشد، عصب بینایی پس از خروج از چشم به سمت مخالف خم می شود.  20
بررسی سایر گزینه ها:

- قسمت شفاف چشم که به تارهاي آویزي متصل است عدسی است، بخش پهن تر قرنیه به سمت بینی قرار دارد نه عدسی  رد گزینۀ 

- فاصلۀ عصب بینایی تا قرنیه در باالي چشم بیشتر از پایین چشم می باشد.  رد گزینۀ 

- اجسام مژگانی از طریق تارهاي آویزي به عدسی متصل اند ولی مستقیمًا به عنبیه متصل اند. رد گزینۀ 
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مبحث: گفتار 2 فصل 2 زیست یازدهم

سري: شماره 4

زمان : 20 دقیقه

کدام عبارت دربارة چشم یک انسان سالم به درستى بیان شده است؟  1

الیه اي از چشم که ذخیره کنندة گلیکوژن است، به دنبال تحریک اعصاب سمپاتیک ماهیچه هاي حلقوي را منقبض مى کند.

بخشى از مشیمیه که فاقد تماس مستقیم با صلبیه است، در تماس با مادة شفاف و ژله اي کرة چشم قرار می گیرد.

عصبى که سبب گشاد شدن سوراخ مردمک می شود، همانند اعصاب کنترل کنندة کار ماهیچۀ قلب همواره فعال است.

الیه اي از کرة چشم که با بزرگ ترین بافت ذخیره کنندة انرژي بدن در تماس است، اولین محل شکست نور را فراهم مى کند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستى کامل مى کند؟  2
«یاخته اي از اندام زبان که پس از تحریک شدن فعالیت غشایی خود را تغییر می دهد، .................. یاخته اي که در تماس مستقیم با یاختۀ نگهبان جوانۀ

چشایی قرار مى گیرد؛ ممکن است .................. »

همانند – در خارج از جوانۀ چشایى قابل مشاهده باشد. برخالف – توسط رشته هاي آکسونی عصب دهی شود.

همانند – ظاهري رشته اي و بدون انشعاب داشته باشد. برخالف – فاقد ارتباط مستقیم با منفذ چشایى باشد.

3 کدام گزینه دربارة یاخته هاى گیرندة نوري که در لکۀ زرد شبکیه فراوان تر هستند، به درستی بیان شده است؟

به کمک نوعی ویتامین محلول در چربى به تجزیۀ مادة حساس به نور در شرایط نورى قوى مى پردازند.

دندریت کوتاه تري نسبت به گیرندة نوري دیگر موجود در شبکیه دارد.

میزان حساسیت آن ها به نور نسبت به گیرندة نورى دیگر بیشتر است.

در تمامى بخش هاى قسمت عقبى کرة چشم قابل مشاهده هستند.

در چشم فردى که تصاویر واضحى از اجسام در نقاط نزدیک روي پردة شبکیه تشکیل نمی گردد؛ ممکن نیست ..................  4

مشکل تطابقى بر اثر افزایش سن پدید آمده باشد. نیاز به اصالح عدم یکنواختی انحناي قرنیه یا عدسی باشد.

حجم مادة شفاف پر کنندة بخش پشتى کرة چشم کاهش یافته باشد. فاصلۀ قرنیه تا محل خروج عصب بینایى افزوده شده باشد.

بخش رنگین الیۀ میانی چشم در انسان هاي مختلف، ..................  5

پر از یاخته هاي مخروطی است که به تشخیص جزئیات اجسام کمک می کند. با تغییر قطر عدسی تصویر را بر روي شبکیه متمرکز می کند.

داراي عضالتی است که تحت تأثیر اعصاب خود مختار تغییر قطر می دهند. با مادة ژله اي ُزجاجیه ارتباط مستقیم دارد.

 
سلولی که در شکل مقابل می بینید، ..................  6

تحت تأثیر نور شدید دچار تغییر پتانسیل الکتریکی شده و در نهایت پیام هاي خودش را به لوب گیجگاهی قشر مخ ارسال می کند.

در صورت اختالل عملکرد، نمی  تواند سبب اختالل در تشخیص رنگ شود.

نوعی نورون حرکتی در الیۀ شبکیۀ چشم محسوب می شود.

توسط مویرگ هاي خونی مشیمیه مواد مورد نیاز تنفس سلولی را به دست می آورد.

در فرد نزدیک بین قطر عدسی چشم با دیدن اجسام .................. .  7

دور، کمتر می شود و علت آن انقباض ماهیچۀ مژگانی است. نزدیک، بیشتر می شود و علت آن انقباض ماهیچۀ مژگانی است.

دور، کمتر می شود و علت آن انقباض ماهیچه هاي عنبیه است. نزدیک، بیشتر می شود و علت آن انقباض ماهیچه هاي عنبیه است.
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یاختۀ پشتیبان در رابطه با نوع گیرندهاي که در شکل مقابل میبینید، کدام صحیح  است؟  8

گیرنده هاي موجود در شکل در دهان برخالف برجستگی هاي زبان درون جوانه هاي چشایی قرار ندارند.

این گیرنده ها از طریق آکسون هاي خود پیام عصبی را به مرکز عصبی منتقل می کنند.

آمینو اسید گلوتامات می تواند سبب تغییر پتانسیل الکتریکی در عده اي از این یاخته ها شود.

سرماخوردگی برخالف بویایی بر روي تشخیص مزة غذا تأثیري ندارد.

کدام جمله درست است؟  9

یاخته هاي مژك دار گیرنده هاي تعادلی در مجاري نیم دایره در تماس با مایع درون مجاري نیم دایره هستند.

در یک فرد ایستاده، استخوان رکابی پایین تر از مجاري نیم دایره قرا گرفته است.

تمام بخش هاي گوش درونی، میانی و بیرونی توسط استخوان گیجگاهی محافظت می شوند.

استخوان چکشی در حد فاصل استخوان رکابی و سندانی قرار گرفته است.

همه پیام هاي بینایی از چشم چپ انسان، ..................   10

در محل کیاسماي بینایی به نیمکره راست می روند. قبل از کیاسماي بینایی از نهنج می گذرند.

در محلی از مخ پردازش نهایی می شوند که با مخچه تماس فیزیکی دارد. پس از تقویت در مادة سفید نیمکرة مقابل، پردازش می شوند.

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  11
«گیرنده هاي بویایی انسان، ..................»

الف) یاخته هاي عصبی هستند که به جاي دندریت، مژك دارند.
ب) پیام را با دارینه هاي خود به مخ می برند.  

ج) قبل از پیاز بویایی، سیناپس می دهند.
د) پیام هاي بویایی را به دستگاه عصبی مرکزي مغز و نخاع ارسال می کنند.
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الف کدام گزینه دربارة شکل زیر نادرست است؟  12

«الف» بافتی است که از یاخته ها، رشته هاي پروتئینی و مادة زمینه اي تشکیل شده است.

فضاي درون «ب» پر از مایع است.

 «ج» داراي گیرندة مکانیکی است. 

 «د» در تحریک یاخته هاي مجاري نیم دایره نقش دارد.

کدام گزینه در مورد گوش انسان نادرست است؟   13

پردة صماخ برخالف استخوان رکابی پایین تر از مجاري نیم دایره قرار دارد. پردة دریچۀ بیضی از یک طرف با هوا و از طرف دیگر با مایعی در تماس است. 

استخوان سندانی همانند استخوان چکشی باالتر از استخوان رکابی قرار دارد. آسۀ یاخته هاي عصبی حسی حلزون گوش، پیام ها را به مغز هدایت می کند. 

کدام عبارت در مورد گوش انسان درست است؟   14

استخوان گیجگاهی نقشی در حفاظت از گوش بیرونی ندارد. 

استخوان سندانی از انتهاي پهن تر خود به استخوان رکابی متصل می شود.

با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مادة ژالتینی را به یک طرف خم می کند و با خم شدن مژك ها، گیرنده ها، تحریک می شوند. 

گیرنده هاي مژك دار مجاري نیم دایره، فقط در اتساعات دو انتهاي مجاري وجود دارد.

کدام عبارت دربارة بویایی انسان درست است؟  15

گیرندة بویایی بخشی از دستگاه عصبی محیطی محسوب می شود. 

اتصال مولکول هاي بودار به پیاز بویایی، پیام عصبی تولید می کند. 

در پیاز بویایی جسم سلولی نورون حسی بویایی وجود دارد.

گیرنده هاي بویایی به بافتی که زیر یاخته هاي آن غشاء پایه وجود دارد، تعلق دارد.
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یاخته هاي سقف حفرة بینی ممکن نیست .................. .  16

توسط مولکول هاي بودار، تحریک شوند. به غشاي پایه متصل باشند.

با دندریت هاي خود، پیام عصبی را به لوب بویایی مغز انتقال دهند. از طریق مژك هاي خود با مولکول هاي بو دار در تماس باشند.

می توان گفت .................. .(با تغییر)  17

ماهیت پیام هاي عصبی که از چند نوع گیرنده حسی به مغز می رسند، یکسان است.

شیارهاي عمیق، نیمکره هاي مخچه را به چهار بخش یا لوب تقسیم می کنند.

در اثر آسیب به لوب پس سري سمت راست، به طور قطع، فقط اطالعات بینایی چشم چپ به درستی پردازش نمی شود.

اطالعات بینایی پس از عبور از تاالموس، از کیاسماي بینایی عبور می نماید.

یاخته هاي مژك دار بخش حلزونی گوش  .................. بخش دهلیزي آن  ..................  18

همانند – توانایی ایجاد پتانسیل عمل را دارند. همانند – از نوع یاختۀ پیوندي می باشند.

برخالف – باعث لرزش مادة ژالتینی می شوند. برخالف – با مادة ژالتینی در تماس هستند.

عصبی که سبب گشاد شدن مردمک می شود ..................  19

می تواند به طور غیر مستقیم به تحریک یاخته هاي مخروطی کمک کند. برخالف اعصاب پیکري همیشه فعال است.

مربوط به بخش حسی دستگاه عصبی محیطی می باشد. موجب انقباض هر ماهیچۀ صاف عنبیه می شود.

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  20
بخشی از الیۀ میانی چشم انسان، .................. 

الف- به صورت شفاف و برجسته درآمده است.
ب- در پاسخ به محرك، تغییر وضعیت می دهد.

ج- توسط مایع شفاف جلو عدسی تغذیه می شود.
د- با الیۀ داراي گیرنده هاي نوري و نورون ها در تماس است.
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الیۀ صلبیۀ کرة چشم به صورت مستقیم با بافت چربی (بزرگ ترین ذخیره کنندة انرژي بدن) در تماس است. قرنیه نخستین محل شکست نور است که از  1
شفاف شدن صلبیه در جلوي چشم حاصل مى گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

): عنبیه از الیۀ میانی، داراي ماهیچه هاي صاف است که می تواند گلیکوژن را ذخیره کند. با فعال شدن اعصاب سمپاتیک، انقباض ماهیچه هاى شعاعی عنبیه رخ داده و سوراخ مردمک گزینۀ (
گشادتر می شود.

): عنبیه تنها بخشی از الیۀ میان چشم است که با صلبیه تماس ندارد؛ این بخش در تماس با زجاجیه نمى باشد. گزینۀ (

): اگرچه اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک همواره فعال هستند؛ اما فعالیت عصب کنترل کنندة انقباض عنبیه همواره رخ نمی دهد. گزینۀ (

عالوه بر سلول هاى گیرندة چشایى زبان، سلول هاى ماهیچۀ اسکلتى زبان نیز مى توانند پس از تحریک شدن فعالیت غشایى خود را تغییر دهند. طبق شکل زیر  2
دیده می شود که یاخته هاي بافت پوششی زبان و گیرنده هاي چشایی می توانند در تماس مستقیم با یاختۀ نگهبان قرار داشته باشند.

از بین یاخته هاي اشاره شده، تنها یاخته هاى ماهیچۀ اسکلتى مى توانند ظاهري رشته اي و بدون انشعاب داشته باشند.

منفذ

برجستگی روي زبان

چشاییجوانۀ

بررسی سایر گزینه ها:

): فقط یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتى مى تواند توسط رشته هاي آکسونی عصب دهی شود. گزینۀ (

): یاخته هاي بافت پوششی و یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی می توانند خارج از جوانه هاى چشایى قرار داشته باشند. گزینۀ (

): یاختۀ ماهیچۀ اسکلتى برخالف یاختۀ گیرندة چشایى فاقد ارتباط مستقیم با جوانۀ چشایى است. گزینۀ (

یاخته هاى مخروطى در محل لکۀ زرد فراوان تر می باشند. طبق شکل مقابل دیده می شود که دندریت یاخته هاى مخروطى نسبت به استوانه اي اندازة کوچک تري  3
دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

): ویتامین  (نوعى ویتامین محلول در چربى) براي ساخت مادة حساس به نور الزم است؛ نه تجزیۀ آن در اثر تابش نور.  گزینۀ (

): یاخته هاي استوانه اي در نور کم و یاخته هاي مخروطی در نور زیاد تحریک می شوند. درنتیجه حساسیت یاخته هاى استوانه اى نسبت به نور بیشتر است.  گزینۀ (

): در محل خروج عصب بینایى هیچ گیرنده اى وجود ندارد. گزینۀ (

در دوربینى، پیرچشمى و آستیگماتیسم ممکن است تصاویر واضحى از اجسام در نقاط نزدیک دیده نشود. اما در افراد نزدیک بین، کرة چشم بیش از اندازة بزرگ  4
است و پرتوهاي نور اجسام دور، در جلوي شبکیه متمرکز می شوند و فاصلۀ قرنیه تا محل خروج عصب بینایى افزوده شده است. 

بررسی سایر گزینه ها:

): اگر سطح عدسی یا قرنیه کامًال کروي و صاف نباشد، پرتوهاي نور به طور نامنظم به هم می رسند و روي یک نقطۀ شبکیه متمرکز نمی شوند. درنتیجه تصویر مناسبى از اجسام دور و گزینۀ (
نزدیک شکل نمی گیرد. 

): پیرچشمى، نوع خاصى از دوربینى است که با افزایش سن در افراد پدید مى آید. زیرا با کاهش انعطاف عدسى تنها دیدن اجسام دور به درستى انجام می گیرد.  گزینۀ (

): در فرد دوربین، کرة چشم از اندازة طبیعی کوچک تر است. گزینۀ (

رنگ چشم افراد مختلف ناشی از «عنبیه» است که ماهیچههاي صاف و غیرارادي براي کنترل قطر مردمک دارد. عضالت صاف تحت کنترل اعصاب خود مختار  5
هستند.
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بررسی سایر گزینه ها:

: قطر عدسی به وسیلۀ ماهیچه هاي مژگانی تغییر می کند. گزینۀ 

: گیرنده هاي نوري مخروطی و استوانه اي در الیۀ شبکیۀ چشم قرار دارند؛ در حالی که عنبیه جزء الیۀ مشیمیه است. گزینۀ

: عنبیه هیچ ارتباط مستقیمی با زجاجیه ندارد. (عنبیه جلوي عدسی و زجاجیه پشت عدسی است) گزینۀ 

سلولهاي گیرندة مخروطی در شبکیۀ  چشم انسان، توسط مویرگ هاي خونی مشیمیه تغذیه می شود. مواد غذایی و  در یاختۀ مخروطی تنفس سلولی انجام  6

می دهند و پیامهاي بینایی را به کوچکترین لوب قشر مخ (لوب پس سري) ارسال میکنند و گیرندة  حسی  محسوب میشوند. اختالل در عملکرد این سلول، می تواند باعث کور رنگی (عدم
تشخیص رنگ) شود.

هنگام دیدن اشیاي نزدیک، با انقباض ماهیچه هاي مژگانی عدسی ضخیم می شود تا تصویر بر  روي شبکیه تشکیل شود.  7
بررسی سایر گزینه ها:

: هنگام دیدن اشیاي دور، ماهیچه هاي مژگانی به حالت استراحت در آمده و عدسی باریک تر می شود. گزینه ي 

: ماهیچه هاي عنبیه نقشی در تغییر قطر عدسی ندارند؛ بلکه باعث تغییر قطر مردمک می شوند. گزینه هاي  و 
شکل گیرنده هاي چشایی روي برجستگی هاي دهان را نشان می دهد.  8

بررسی گزینه ها:

»: این گیرنده ها روي زبان و دهان درون جوانه هاي چشایی قرار دارند. گزینۀ «

»: این گیرنده ها با دندریت نورون حسی سینا پس می دهد. گیرنده هاي شیمیایی زبان نورون نیستند، پس آکسون ندارند. گزینۀ «

»: گلوتامات آمینو اسیدي است که با تحریک عده اي از گیرنده هاي چشایی می تواند مزه اومامی را ایجاد کند. گزینۀ «

»: سرماخوردگی و گرفتگی بینی سبب می شود مزة غذا به درستی تشخیص داده نشود. گزینۀ «

 9
 با توجه به شکل روبرو استخوان رکابی پایین تر از مجاري نیم دایره

قرار گرفته است.

استخوان رکابی

دریچۀ بیضی

محل قرار گرفتن گیرنده ها
عصب تعادلی

حلزون

مجاري
نیم دایره

مایع درون مجراي نیم دایره

مژك
یاخته مژك دار

رشته عصبی

 بررسی سایر گزینه ها: 

» : یاخته هاي مژك دار در تماس با ماده ژالتینی هستند نه با مایع درون مجاري نیم دایره. گزینۀ «

» :  بخش خارجی گوش بیرونی توسط استخوان گیجگاهی احاطه نشده است.  گزینۀ «

» :  ترتیب استخوان هاي گوش میانی از خارج به داخل عبارت است از چکشی، سندانی و رکابی. گزینۀ «

: پیام هاي بینایی پس از کیاسماي بینایی، وارد مغز شده و از قسمت هاي مختلف مغز، از جمله نهنج می گذرد. گزینۀ   10

: در محل کیاسماي بینایی بخشی (نه همه) اطالعات بینایی چشم چپ به نیمکره راست می رود. گزینۀ 

: پیام هاي بینایی در نهنج تقویت می شوند. گزینۀ 

: همۀ پیام هاي بینایی، ابتدا در نهنج پردازش اولیه می شوند. سپس در لوب هاي پس سري مخ پردازش نهایی می شوند. لوب پس سري با مخچه در تماس فیزیکی دارد. گزینۀ 

 11
الف . نادرست، گیرنده هاي بویایی یاخته هاي عصبی که دندریت هایشان مژك دار است.

ب. نادرست، دارینه (دندریت) و جسم یاخته اي گیرنده هاي بویایی بین یاخته هاي پوششی قرار
دارند. آکسون این نورون ها پیام بویایی را به پیاز بویایی می برند و در پیاز بویایی با نورون هاي

دیگري سیناپس می دهند.
ج. نادرست، گیرنده هاي بویایی در پیاز بویایی با نورون هاي جدید سیناپس می دهند نه قبل از آن.

د. نادرست، پیام هاي بویایی ابتدا به پیاز بویایی و سرانجام به قشر مخ ارسال می شود. پیام هاي
بویایی به نخاع نمی رود.

هاي بودارمولکول
بینیحفرة

پیاز بویایی

پیاز بویایی یاختۀ عصبی

هايرشته

گیرندة بویایی
عصبی حسی

هاي بودارمولکول
هاي گیرنده بویاییمژك

 

(1)

(2)

(3)

o2

(2)

(3)(4)
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شکل استخوان رکابی نشان می دهد که این استخوان از استخوان هاي گوش میانی است. استخوان رکابی در تحریک یاخته هاي حلزونی گوش نقش دارد نه مجاري  12
نیم دایره.

بررسی سایر گزینه ها:                                                             

: استخوان گیجگاهی را نشان می دهد که استخوان یکی از انواع بافت پیوندي است.  گزینۀ 

: مجاري نیم دایره که در گوش داخلی قرار گرفته است توسط مایعی پر شده است. گزینۀ 

: گیرندة شنوایی، نوعی گیرنده هاي مکانیکی است که با لرزش مایع درون بخش حلزونی تحریک می شود. گزینۀ 

پردة صماخ و استخوان رکابی هر دو پایین تر از مجاري نیم دایره قرار گرفته اند.  13
بررسی سایر گزینه ها:

: دریچۀ بیضی بین گوش میانی و بخش حلزونی قرار دارد. گوش میانی محفظه استخوانی پر از هواست. بخش حلزونی را مایعی پر کرده است. گزینۀ 

: آسۀ یاخته هاي عصبی حسی حلزون گوش تشکیل دهندة عصب شنوایی گوش هستند که پیام عصبی را به لوب گیجگاهی مغز هدایت می کنند. گزینۀ 

: همان طور که در شکل روبرو مشاهده می کنید استخوان سندانی و چکشی باالتر از استخوان رکابی هستند. گزینۀ 

استخوان
چکش

سندانی
رکابی مجاري نیم دایره بخش دهلیزي

عصب شنوایی

بخش حلزونی

شیپور استاش
دریچه بیضی

پردة صماخ
مجراي شنوایی

گوش

((

همان طور که در شکل پایین دیده می شود، گیرنده هاي تعادل فقط در بخش هاي اتساع یافته مجاري نیم دایره قرار دارند.  14
علت نادرستی سایر گزینه ها:

: انتهاي مجراي شنوایی که بخشی از گوش بیرونی است توسط استخوان گیجگاهی حفاظت می شود. گزینۀ 

: استخوان سندانی از انتهاي پهن بخش خود به استخوان رکابی متصل نمی شود. گزینۀ 

: در بخش حلزونی مادة ژالتینی برخالف بخش دهلیزي خم و راست نمی شود و با لرزش مایع درون بخش حلزونی، گزینۀ 
مژك ها خم می شوند و در نهایت یاخته ها تحریک می شوند. 

ها گیرنده محل قرار گرفتن
عصب تعادلی

حلزون

مجاري
نیم دایره

مایع درون مجراي نیم دایره

مژك
دار مژك یاخته

رشته عصبی

جریان مایع درون مجرا

 

علت رد سایر گزینه ها:  15

: مولکول هاي بودار به مژك هاي گیرندة بویایی متصل می شوند. گزینۀ 

: جسم سلولی نورون حسی بویایی در سقف بینی قرار دارد. گزینۀ 

: گیرنده هاي بویایی، یاخته هاي عصبی است. در صورتی که بافتی که یاخته هاي آن، در زیر خود غشاء پایه دارند، پوششی (غیرعصبی) است. گزینۀ 

آکسون گیرندة بویایی، پیام بویایی را به لوب بویایی مغز می برد نه دندریت.  16

: در سقف حفره بینی سلول هاي پوششی  نیز وجود دارند که داراي غشاء پایه می باشند. رد گزینۀ 

: گیرنده هاي حفره بینی از طریق مژك هاي خود با مولکول هاي بودار تحریک می شوند. رد گزینه هاي  و 

ماهیت پیام هاي عصبی که از گیرنده هاي گوناگون بدن به دستگاه عصبی مرکزي می روند یکسان است، پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یون ها در دو سوي غشاي  17
یاختۀ عصبی به وجود می آید.

- شیارهاي عمیق نیمکره هاي مخ را به چهار بخش تقسیم می کند نه مخچه. رد گزینۀ 

- لوب پس سري سمت راست اطالعاتی را از هر دو چشم چپ و راست دریافت می کند پس اگر آسیب ببیند اطالعات بینایی هر دو چشم به درستی پردازش نمی شود. رد گزینۀ 

- اطالعات بینایی پس از عبور از کیاسماي بینایی، از تاالموس عبور می نماید. رد گزینۀ 

سلول هاي مژکدار بخش حلزونی گوش و بخش دهلیزي آن گیرندة حسی هستند که توانایی ایجاد پتانسیل عمل را دارند.  18

- سلول هاي مژك دار بخش حلزونی گوش و بخش تعادلی گوش هر دو از نوع سلول هاي پوششی اند. رّد گزینۀ 
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- هر دو سلول هاي مژکدار بخش حلزونی و تعادلی گوش با مادة ژالتینی در تماس اند. رّد گزینۀ 

- لرزش مادة ژالتینی در نتیجۀ حرکت مایع درون بخش حلزونی و مجاري نیم  حرکت مایع سبب خم شدن مادة ژالتینی و سپس خم شدن مژك ها می شود. رّد گزینۀ 

هد، اگر چه سلول هاي ه در نور کم تحریک شده و اجازة عبور نور به در اعصابی که سبب گشادي مردمک می شوند اعصاب سمپا  19
د. استوانه اي در نور کم فعالیت می کنند ولی در نور ضعیف سلول هاي مخروطی به مقدار کم ت

بررسی سایر گزینه ها:

3

4

): اعصاب خود مختار در دستگاه عصبی محیطی اگر چه همیشه فعال هستند ولی عصبی که سبب گشادشدن مردمک می شود گاهی فعال و گاهی غیرفعال است. گزینۀ (

): اعصاب سمپاتیک موجب انقباض ماهیچه هاي شعاعی عنبیه می شود نه حلقوي عنبیه. گزینۀ (

): اعصاب خود مختار جزء بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی اند. گزینۀ (

فقط موارد ب و د درست هستند. منظور از الیۀ میانی چشم انسان، همان مشیمیه است.  20
بررسی موارد:

الف) مربوط به صلبیه (الیۀ خارجی کره ي چشم) است که در جلوي قرنیه را می  سازد.
ب) عنبیه، بخشی از الیۀ میانی در جلوي عدسی است که با ماهیچه  هاي صاف خود به تغییرات مقدار نور محیط پاسخ می  دهد. در نور کم باعث گشاد شدن مردمک و در نور زیاد باعث تنگ شدن

آن می  شود.
ج) مایع شفاف جلوي عدسی همان زاللیه است که نقشی در تغذیه مشیمیه ندارد. مشیمیه توسط رگ  هاي خونی خودش تغذیه می شود. ( زاللیه به تغذیه قرنیه و عدسی کمک می  کند)

د) مشیمیه در پشت عدسی در تماس با شبکیه قرار دارد که شبکیه شامل گیرنده  هاي نوري و نورون  ها است.
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مبحث: گفتار 3 فصل 2 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 10 دقیقه

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  1
«در ساختار خط جانبی ماهی ها، .................. »

مژك ها در هر یاختۀ مژك دار، اندازه هاي متفاوتی دارند.

از هر یاختۀ مژك دار عصب حسی خط جانبی خارج می شود.

پوشش ژالتینی، مژك هاي یاخته هاي مژك دار را احاطه کرده است.

اندازة هسته هاي یاخته هاي مژك دار و هسته هاي یاخته هاي پشتیبان با هم متفاوت است.

کدام گزینه در مورد خط جانبی ماهی ها درست است؟  2

آسه گیرنده هاي مکانیکی موجود در آن، پیام هاي عصبی ایجاد شده را به سوي دستگاه عصبی مرکزي ارسال می کند.

هر گیرندة مکانیکی درون کانال زیر پوست، چندین مژك دارد که اندازه آن ها با هم برابر است.

گیرنده هاي موجود در خط جانبی در تماس با یاخته هاي پشتیبان می باشند.

هر گیرندة مکانیکی خط جانبی پیام حسی را تنها به یک رشته عصبی انتقال می دهد.

در مغز ماهی، .................. از .................. قرار گرفته است.  3

مخچه، پایین تر - لوب بینایی مخ، باال تر - عصب بینایی و بویایی لوب بینایی، پایین تر – بصل النخاع پیاز هاي بویایی، باال تر – مخچه

کدام مورد دربارة گیرنده هاي حسی جانوران درست است؟   4

دندریت هاي چند گیرندة حسی تشخیص مزه درون یک موي حسی قرار دارند.

گیرنده هاي صدا در جیرجیرك مجاور دورترین مفصل پا نسبت به بدن قرار گرفته اند.

هر جانوري که چشم مرکب دارد، قادر به دریافت پرتوهاي فرابنفش است. 

هر ماري در تاریکی قادر به تشخیص شکار زنده در اطراف خود است.

الف

ب ج

د

در شکل زیر که مغز ماهی را نشان می دهد کدام نام گذاري نادرست است؟  5

بخش «ب»، بین مخ و مخچه قرار دارد.

بخش «ج»، بین مخ و بصل النخاع قرار دارد.

لوب بویایی بین بخش «الف» و مخ قرار دارد.

بخش «د» بین لوب هاي بینایی و نخاع قرار دارد.

کدام گزینه نادرست است؟   6

در هر واحد بینایی چشم مرکب، تعداد قرنیه کمتر از یاخته هاي گیرندة نور است.

گیرنده هاي پرتوهاي فروسرخ مار زنگی فقط در شب فعال هستند.

در مغز ماهی، برخالف انسان، لوب بینایی از مخ جانور بزرگتر است.

اندام هاي حسی در پاهاي جلوي جیرجیرك پردازش اطالعات صوتی را انجام نمی دهد.
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کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  7

جلو و در زیر هر چشم مار زنگی، سوراخ هایی وجود دارد، که گیرنده هاي پرتوهاي فروسرخ در آن قرار دارند. 

مارزنگی در چشم خود، طیف وسیع تري از گیرنده هاي نوري را دارد و می تواند از طریق این گیرنده ها، عالوه بر دریافت نور مرئی، پرتو هاي فروسرخ را نیز دریافت کند. 

مار زنگی با کمک گیرنده هاي خود، پرتو هاي فرو سرخ باز تابیده شده از بدن شکار را دریافت می کند.

در مار زنگی پرتو هاي فروسرخ می توانند نفوذ پذیري غشاي گیرنده به یون ها و در نتیجه پتانسیل غشا گیرنده را تغییر دهند. 

در مغز ماهی .................. مغز انسان  ..................  8

برخالف- مخچه اتصال فیزیکی با مخ ندارد.  برخالف- عصب بینایی، در سطح پشتی مغز دیده می شود. 

همانند- لوب بینایی با لوب بویایی اتصال فیزیکی دارد.  همانند- مخ بیشترین حجم بخش مغز را نشان می دهد. 

زنبور برخالف مار زنگی، داراي گیرنده هاي دریافت کنندة .................. است.  9

پرتوهاي  فروسرخ در خارج از چشم هاي خود پرتوهاي  فروسرخ درون چشم هاي خود

پرتوهاي فرابنفش در خارج از چشم هاي خود پرتوهاي فرابنفش درون چشم هاي خود

نوع گیرنده در کدام یک با سایرین متفاوت است؟  10

نوع گیرندة موجود در مو هاي حسی روي پاهاي مگس از نظر عمل به  .................. شباهت زیادي دارد.  11

سلول مژکدار در گوش انسان سلول چشایی زبان انسان

گیرنده هاي موجود در جلو و زیر هر چشم مار زنگی گیرنده هاي موجود در پاهاي جیرجیرك

در چشم مورچۀ نگهبان ..................  (با تغییر)  12

تعداد سلول هاي گیرندة نور با تعداد واحدهاي مستقل بینایی برابر است.

تعداد واحدهاي مستقل بینایی با تعداد قرنیه ها برابر است.

نور به ترتیب با عبور از عدسی و قرنیه بر روي سلول هاي گیرنده ، تصویر ایجاد می کند.

همانند مار زنگی گیرنده هایی براي دریافت تابش هاي فروسرخ وجود دارد.

www.konkur.in

forum.konkur.in



جانبیکانال خطعصب

پولکمنفذکانال

جانبیخط

پوشش

هامژك
داریاختۀ مژك

یاختۀ
پشتیبان

رشتۀ عصبی

هر یاختۀ مژك دار با دو رشتۀ عصبی در تماس است نه با عصب حسی. مجموع رشته هاي عصبی، عصب حسی را می سازد.  1

پوشش

پشتیبان

بررسی سایر گزینه ها:

. طبق شکل، مژك هاي هر یاختۀ مژك دار، اندازه هاي متفاوتی دارند. گزینۀ  

. طبق شکل، مژك هاي یاخته هاي مژك دار درون پوشش ژالتینی قرار دارند. گزینۀ 

. طبق شکل، اندازة هستۀ یاخته هاي مژك دار بزرگ تر از هستۀ یاخته هاي پشتیبان است. گزینۀ 
گیرنده هاي مکانیکی خط جانبی ماهی در تماس با یاخته هاي پشتیبان قرار دارند:   2

بررسی سایر گزینه ها: 

) گیرندة مکانیکی خط جانبی یاخته عصبی نیست و آسه ندارد. 

) اندازه مژك هاي گیرنده هاي مکانیکی خط جانبی یکسان نیست. 

) هر گیرندة مکانیکی خط جانبی با دو رشته عصبی در ارتباط است. 
 

 3
طبق شکل روبرو، مخ در سطح باالتر از عصب بینایی و بویایی قرار گرفته است. 

 

بویایی لوب

عصب بینایی بصل النخاع

لوب بیناییمخچه

بویایی عصب

مخ

نخاع

بررسی سایر گزینه ها: 

): لوب بویایی در سطح پایین تر از مخچه قرار گرفته اند.  گزینۀ 

): لوب بینایی در سطح باالتر از بصل النخاع قرار گرفته است.  گزینۀ 

): مخچه در سطحی باالتر از لوب بینایی قرار دارد. گزینۀ 
گیرنده هاي حسی تشخیص دهندة مزه در مگس، نوعی نورون هستند که دندریت هاي چند گیرنده درون یک موي حسی روي پا قرار دارند.  4

علت نادرستی سایر گزینه ها:

: همان طور که در شکل می بینید این گیرنده ها در مفصل بین بند اول و دوم هستند نه بین مفصل بند دوم و بند سوم. گزینۀ 

: برخی حشرات مانند زنبور قادر به دریافت پرتوهاي فرابنفش هستند. گزینۀ 

: برخی مارها می توانند پرتوهاي فروسرخ را تشخیص و محل شکار خود را در تاریکی تشخیص دهند. گزینۀ 
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عصب بویایی

لوب بویایی

مخ
لوب بینایی مخچه

نخاع

عصب بیناییبصل النخاع

 

بخش «ج»: مخچه را نشان می دهد که بین لوب هاي بینایی و بصل النخاع قرار دارد.  5

 6

: هر واحد بینایی، یک عدسی و تعدادي گیرندة نوري دارد. همچنین  گزینۀ 
در شکل روبه رو در جلوي یک عدسی یک قرنیه نشان داده شده است. پس

عدسیدر هر واحد بینایی تعداد قرنیه از گیرنده کمتر است. 

قرنیه

هاي گیرنده یاخته
نور

هاي رشته
عصبی

چشم مرکب

: همانطور که در شکل روبه رو می بینید در جلو و زیر هر چشم مار زنگی سوراخی است که گیرنده هاي پرتوهاي فروسرخ در  گزینۀ 
آن قرار دارد. این گیرنده ها همیشه فعال اند ولی در تاریکی کاربرد بیشتري دارند. چون در تاریکی، گیرنده هاي نوري چشم نمی 

توانند تصویري از محیط ایجاد کنند. براي مثال در غارها این گیرنده ها در روز نیز کاربرد دارد.

: در تصویر پایین نشان داده شده که لوب بینایی ماهی از نیمکره هاي مخ آن بزرگ تر است .اما در انسان لوب بینایی همان لوب پسِ سري است که بخشی از مخ است و در نتیجه  گزینۀ 
کوچک تر است.

لوب آهیانه

سري لوب پس

مخچه
لوب گیجگاهی

لوب
پیشانی

سري هاي پس لوب

هاي پیشانی لوب

نیمکره شیار بین دو

شیار مرکزي

لوب آهیانه

1

2

3
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بویایی لوب

بینایی عصب النخاع بصل

لوب بیناییمخچه

بویایی عصب

مخ

نخاع

: روي پاهاي جلویی جیرجیرك یک محفظه هوا وجود دارد که پرده صماخ روي آن کشیده شده است. لرزش پرده در اثر امواج صوتی گیرنده هاي مکانیکی متصل به پرده را تحریک کرده گزینۀ 
و جانور صدا را دریافت می کند. اما پردازش اطالعات حسی در مغز جانور انجام می شود.

بررسی گزینه ها:  7

): در جلو و زیر هر چشم سوراخی (نه سوراخ هایی) وجود دارد که گیرنده هاي پرتوهاي فروسرخ در آن قرار دارند. گزینۀ (

): گیرنده هاي دریافت کننده پرتوهاي فروسرخ در چشم مارزنگی قرار ندارند بلکه در سوراخی در جلو و زیر چشم قرار دارد. گزینۀ (

): مارزنگی پرتوهاي تابیده ( نه بازتابیده) از شکار خود را دریافت می کند. گزینۀ (

): محرك (در اینجا پرتو فرو سرخ)، نفوذپذیري غشاي گیرنده، به یون ها و در نتیجه پتانسیل غشا را تغییر می دهد، در نتیجه اثر محرك به پیام عصبی تبدیل می شود. گزینۀ (

 8
بررسی گزینه ها:   

): در مغز ماهی همانند مغز انسان، عصب بینایی در سطح شکمی مغز دیده می شود. گزینۀ (

): در مغز ماهی برخالف مغز انسان، مخچه اتصال فیزیکی با مخ ندارد. گزینۀ (

): در مغز ماهی بر خالف مغز انسان، بیشترین بخش مغز، لوب بینایی است. گزینۀ (

): در مغز ماهی همانند مغز انسان، لوب بینایی با لوب بویایی اتصال فیزیکی ندارد. گزینۀ (

هاي بویایی لوب

کیاسماي بینایی
مخ نیمکرة چپ

نیمکرة مخچه
نخاع

مغزمیانی

هاي بویایی لوب

مغزي پل مخچه
النخاع بصل نخاع

کرمینۀ مخچه

دونیمکره شیاربین

نیمکرة راست مخ

سطح شکمی مغزسطح پشتی مغز

بویایی لب

بینایی عصب بصل النخاع

مخچه

بویایی عصب

نخاع

بینایی لوب
مخ

گیرنده هاي نوري که فرابنفش را دریافت می کنند در زنبور درون چشم قرار دارد در حالی که گیرنده هاي نوري که فروسرخ را دریافت می کنند در مار در خارج  9
از چشم قرار دارند. 

سایر گزینه ها صحیح نمی باشد.

- گیرندة مکانیکی در مجاري نیم دایره - گیرندة مکانیکی در خط جانبی ماهی        - گیرندة مکانیکی صدا دریا        10
گیرندة نوري در چشم مرکب حشرات است. سایر گزینه ها گیرنده هاي مکانیکی هستند.

گیرندة موجود در پاي مگس، شبیه سلول چشایی زبان انسان از نوع شیمیایی است.  11
بررسی سایر گزینه ها:

: سلول مژکدار در بخش حلزونی و مجراهاي نیم دایرة گوش درونی انسان، از نوع مکانیکی است. رد گزینۀ 

: گیرنده هاي حساس در پاهاي جیرجیرك، از نوع گیرنده هاي مکانیکی است. رد گزینۀ 

: گیرنده هاي موجود در زیر چشم مار زنگی، از نوع گیرنده هاي نوري است. رد گزینۀ 

حشرات (نظیر مورچه هاي نگهبان) چشم مرکب دارند، هر چشم مرکب از تعداد زیادي واحد مستقل بینایی تشکیل شده که هرکدام یک قرنیه و یک عدسی دارد  12
که نور را روي تعدادي سلول گیرنده متمرکز می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

): بیشتر است نه برابر. رد گزینۀ (

): تصویر در مغز جانور (دستگاه عصبی او) ایجاد می شود. رد گزینۀ (

): مار زنگی براي تابش هاي فروسرخ گیرنده دارد. رد گزینۀ (

4
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مبحث: گفتار 3 فصل 2 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 10 دقیقه

کدام گزینه در ارتباط با جیرجیرك صحیح است؟  1

به هر پردة صماخ چندین گیرندة مکانیکی متصل است. در مفصل هر پاي جانور پرده صماخ وجود دارد.

جانور براي دریافت صدا باید پیام عصبی را از پردة صماخ، به محفظۀ هوا وارد کند. برخالف انسان در هر دو طرف پردة صماخ، هوا وجود دارد.

در شکل مقابل، بخشی که با عالمت سؤال مشخص شده است، معادل بخشی از مغز انسان است که ..................  2
؟

دو نیمکرة آن اطالعات را توسط رابط سه گوش مبادله می کنند. فشار خون و ضربان قلب را تنظیم می کند.

فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را در حالت هاي گوناگون هماهنگ می کند. در درك پیام هاي تولید شده در گیرنده هاي شبکیۀ چشم نقش ندارد.

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  3
«گیرندة بویایی انسان مانند گیرنده ..................»  

الف) در خط جانبی ماهی، داراي مژك است.
ج) چشایی، نوعی گیرندة شیمیایی است.

ب) دما، دندریت، اثر محرك را به پیام عصبی تبدیل می کند.
د) درد، فاقد پوشش پیوندي است. 

1234

کدام عبارت دربارة گیرنده هاي حسی در جانوران صحیح است؟  4

گیرنده هاي فروسرخ موجود در چشم مار زنگی به او توانایی شکار در تاریکی را می دهد.

لرزش پردة صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك مستقیماً گیرنده هاي مکانیکی را تحریک می کند.

گیرنده شیمیایی موجود در روي پاهاي مگس فاقد جسم سلولی و آکسون می باشد و در موهاي حسی روي پا تجمع می یابد.

ماهی ها به کمک مژك هاي هم اندازه در گیرنده هاي خط جانبی خود به وجود اجسام و جانوران دیگر پی می برند.

الف
ب

ج

باتوجه به شکل مقابل که مربوط به اندامی متعلق به حشرات است،  ..................  5

معادل بخش «ج» در انسان، در الیه اي حاوي یاخته هایی با توانایی ایجاد پتانسیل عمل وجود دارد.

معادل بخش «الف» در انسان، الیه اي شفاف است که با الیۀ میانی و رنگین چشم در تماس است.

معادل بخش «ب» در انسان، به کمک ماهیچه هاي شعاعی و حلقوي متصل به خود، قطور و نازك می شود.

معادل بخش «الف» و «ب» در انسان، توسط ماده اي ژله اي و شفاف تغذیه شوند و مواد دفعی خود را به آن تحویل دهند.

6 چند مورد داراي گیرنده هاي شیمیایی می باشند؟ گیرنده هاي .................. 
الف) فشار خون در دیوارة رگ ها       ب) موجود در سقف حفرة بینی       ج) موجود در موهاي روي پاي مگس

د) میزان اکسیژن در آئورت               هـ) فشار در پوست               و) چشایی روي زبان
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گیرندههاي .................. گیرندههاي خط جانبی ماهی داراي .................. میباشند.  7

بویایی بینی همانند - مژك دار حلزونی گوش برخالف - گیرندة مکانیکی

روي پاي مگس همانند - گیرندة شیمیایی چشایی برخالف - گیرندة مکانیکی

8 کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد کانال هاي جانبی ماهی ها به درستی بیان شده است؟

خط جانبی، کانالی در زیر پوست است. 

عصب آن، درون کانال خط جانبی قرار دارد.

گیرنده هاي حسی در خط جانبی ماهی همانند گیرنده هاي تعادلی در انسان با مایع درون مجرا در تماس اند.

یاخته هاي درون کانال خط جانبی تاژك دارند.

9 اگر لحظه شکار کردن مار توسط دوربین حساس به پرتو فرو سرخ ثبت شود به علت اینکه دماي بدن .................. از دماي بدن  .................. در
تصویر زردتر و مشخص تر دیده می شود.

مار - موش ،بیشتر است. 

مار - موش کمتراست، 

موش – مار، بیشتر است، پرتوهاي فروسرخ تابیده از آن نیز بیشتر  و

موش – مار، بیشتر است، دوربین، پرتوهاي فروسرخ بیشتري تابش می کند، و موش 

کدام گزینه صحیح می باشد؟  10

سلول هاي گیرنده ي موجود در خط جانبی در ماهی ها همانند گیرنده هاي سقف حفره هاي بینی در انسان، تاژك دار هستند.

شیپوراستاش بخشی از مجراي گوش محسوب می شود.

 لوب هاي بویایی ماهی به نسبت کل مغز جانور از لوب هاي بویایی انسان بزرگ تر است .

در دیواره هاي برخی سرخرگ هاي بزرگ گیرنده ي دمایی و در دیواره ي سیاهرگ ها گیرنده ي درد وجود دارد.

کدام عبارت نادرست است؟  11

در چشم زنبور همانند چشم انسان، قرنیه وجود دارد.

در مار زنگی همانند زنبور عسل، توانایی درك بخشی از امواج نور غیرمرئی وجود دارد.

در پاي جیرجیرك همانند گیرنده هاي سقف حفره ي بینی انسان، گیرندة  شیمیایی وجود دارد.

در چشم ملخ همانند چشم انسان عدسی وجود دارد.

 

12 چند مورد از گیرنده هاي زیر با مواد شیمیایی تحریک می شوند؟
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26/2̊
26
24
22
20

C

18/6̊ C

روي پاهاي جلویی جیرجیرك یک محفظۀ هوایی وجود دارد که پردة صماخ روي آن کشیده شده است. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده هاي مکانیکی  1
متصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند.

بخش مورد سؤال، مخچه ماهی است که معادل آن در انسان فعالیت ماهیچه ها و حرکات بدن را در حالت هاي گوناگون هماهنگ می کند.   2
بررسی سایر گزینه ها: 

) فشار خون و ضربان قلب توسط بصل النخاع در انسان تنظیم می شود. 

) دو نیمکرة مخ، اطالعات را توسط رابط ها از جمله رابط سه گوش مبادله می کنند. 

) اطالعات حسی گیرنده هاي نوري در شبکیه انسان، به بخش هاي مختلف مغز از جمله مخچه می برد تا با بررسی و درك این اطالعات حسی، فعالیت ماهیچه ها و حرکت بدن را در حالت هاي
گوناگون به کمک مغز و نخاع هماهنگ کند. 

گیرنده هاي بویایی، یاختۀ عصبی داراي مژك هستند و در طبقه بندي کلی گیرنده ها که براساس نوع محرك انجام می شود، گیرندة شیمیایی محسوب می شوند و  3
فاقد پوشش پیوندي هستند. 

لرزش پرده هاي صماخ روي پاهاي جلویی جیرجیرك در اثر امواج صوتی، گیرنده هاي مکانیکی متصل به پرده را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند.  4
بررسی سایر گزینه ها:

- محل گیرنده هاي فروسرخ در جلو و زیر هر چشم مارزنگی است نه در چشم مار.  رد گزینۀ 

- گیرنده هاي شیمیایی تشخیص مزه در روي پاهاي مگس ساختار نورونی داشته و  بخش دندریت، جسم سلولی و آکسون را داراست.  رد گزینۀ 

- مژك هاي گیرنده هاي مکانیکی خط جانبی هم اندازه نمی باشند. رد گزینۀ 
در شکل رسم شده الف = قرنیه، ب = عدسی و ج = گیرنده هاي نوري است، معادل گیرنده هاي نوري در حشرات الیۀ شبکیۀ انسان وجود دارد که گیرنده هاي  5

نوري در آن توانایی ایجاد پتانسیل عمل دارند.

- الف که قرنیه می باشد معادل الیۀ خارجی چشم است نه میانی. رّد گزینۀ 

- ب که عدسی می باشد در انسان از طریق تارهاي آویزي به ماهیچه هاي مژکی متصل می باشد. رّد گزینۀ 

- بخش الف و ب در انسان توسط زاللیه تغذیه می شوند که ژله اي نمی  باشد. رّد گزینۀ 

موارد «ب»، «ج»، «د» و «و» گیرنده هاي شیمیایی و «الف»، «هـ» گیرنده هاي مکانیکی اند.  6

گیرندههاي بویایی بینی همانند گیرندههاي خط جانبی ماهی داراي مژك  می باشند که از ریز لوله تشکیل شده است.  7
بررسی سایر گزینه ها:

: گیرنده هاي بخش حلزونی گوش درونی نیز همانند گیرنده هاي خط جانبی ماهی، سلول هاي مژك دار بوده و از نوع گیرنده هاي مکانیکی می باشند. گزینۀ 

: گیرنده هاي چشایی از نوع شیمیایی هستند. گزینۀ 

: گیرنده هاي روي پاي مگس از نوع گیرنده هاي شیمیایی می باشند، اما گیرنده هاي خط جانبی ماهی از نوع گیرنده هاي مکانیکی می باشند. گزینۀ 

: این ساختار (خط جانبی)، کانالی در زیر پوست جانور است که از راه سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط دارد. هر خط جانبی شامل یک کانال است (نه گزینۀ   8
کانال ها).

: طبق شکل روبه رو عصب در بیرون کانال خط جانبی قرار دارد.  گزینۀ 

 

خط جانبی

: هم گیرنده هاي مژك دار در خط جانبی ماهی و هم گیرنده هاي مکانیکی در گوش درونی انسان با مادة ژالتینی (نه مایع) در تماس اند. گزینۀ 

: یاخته هاي درون کانال مژك دار هستند نه تاژك دار. گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  9
موش جانوري خونگرم است، و دماي درونی بدنی اش نسبت به مار که جانور خونسرد است بیشتر است. هر چه دماي درونی جانور باالتر باشد، پرتو

فروسرخ بیشتري را از خود می تاباند. با توجه به تصویر روبرو، هر چه پرتوهاي تابیده شده از جسم بیشتر باشد، تصویر آن زردتر دیده می شود. 
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 با توجه به تصویر مقابل، لوب هاي بویایی ماهی نسبت به لوب هاي بویایی انسان بزرگترند و جانور را براي شکار، جفت یابی و ...
کمک می کنند.

بویایی لوب

بینایی عصب

نخاع

مخچه
مخ

بویایی عصب

لوب بینایی

بصل النخاع

بررسی سایر گزینه ها:

): هر دو گیرنده مژك دارند نه تاژك.  رد گزینه ي (

): مجراي شیپوراستاش به گوش میانی راه دارد ولی مجراي گوش، بخشی از گوش بیرونی است. رد گزینه ي (

): برخی سیاهرگ هاي بزرگ، گیرنده ي دمایی و سرخرگ ها گیرنده ي درد دارند. رد گزینه ي (

در پاي جیرجیرك، گیرندة دریافت صدا از نوع مکانیکی است و گیرندة بویایی انسان شیمیایی است.  11
بررسی سایر گزینه ها:

: چشم مرکب زنبور نیز همانند چشم انسان داراي قرنیه و عدسی و گیرنده هاي نوري می باشد. گزینۀ 

: مار زنگی قادر به درك بخشی از نور نامرئی (فروسرخ) و زنبورعسل نیز قادر به درك نور نامرئی (فرابنفش) می باشند. گزینۀ 

: در چشم مرکب ملخ نیز همانند چشم انسان قرنیه و عدسی و گیرنده هاي نوري وجود دارد. گزینۀ 

موارد «الف»، «ه» و «و» درست هستند.  12
الف) گیرندة حسی شیمیایی در پاي مگس          ب) گیرندة مکانیکی در خط جانبی ماهی          ج) گیرندة نوري در چشم حشرات

د) گیرندة مکانیکی در پاي جیرجیرك          هـ) گیرندة چشایی شیمیایی بر روي زبان          و)گیرندة شیمیایی بویایی در حفرة بینی
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مبحث: گفتار 1 فصل 3 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

در یک انسان بالغ، کدام عبارت در ارتباط با هر بخش استخوانی از اسکلت درونی که در حرکات بدن نقش دارد، صحیح است؟  1

بخش هاي حساسی، مانند نخاع و شش ها را حفاظت می کند. در ذخیرة مواد معدنی مانند فسفات نقش دارد.

فضاي درونی هر استخوان آن با بخشی مؤثر در تولید یاخته هاي خونی پر می شود. استخوان هاي کوتاه برخالف استخوان هاي نامنظم در ساختار آنها دیده می شود.

کدام گزینه، براي عبارت زیر می تواند  نادرست باشد؟  2
« .................. یکی از وظایف اسکلت استخوانی بدن انسان سالم و بالغ می باشد، که بر اساس آن .................. »

حرکت- اتصال ماهیچه هاي اسکلتی به استخوان ها باعث حرکت استخوان می شود. پشتیبانی- از بخش هاي حساسی مانند نخاع، مغز و قلب محافظت می شود.

ذخیرة مواد معدنی- ذخیرة مواد معدنی مانند فسفات و کلسیم را بر عهده دارد. تولید یاخته هاي خونی- بسیاري از استخوان ها یاخته هاي خونی را تولید می کنند.

کدام عبارت زیر در رابطه با اسکلت استخوانی بدن انسان صحیح است؟  3

رسوب نمک هاي کلسیم و فسفات در یاخته هاي بافت استخوانی، سبب استحکام بافت نرم تولید شده در زمان جنینی می شود. 

بعد از پایان سن رشد، یاخته هاي استخوانی مادة زمینه اي را تولید و ترشح نمی کنند؛ در نتیجه تودة استخوانی و تراکم آن کاهش می یابد.

برخی از انواع شکستگی هاي استخوانی به طور پیوسته در هر زمانی که تغییرات استخوانی در اسکلت انسان انجام می شود، رخ می دهند.

Dکمبود ویتامین  همانند کمبود برخی هورمون ها، می توانند سبب تشکیل حفرات استخوانی کوچک تري در درون استخوان ران شوند.

کدام گزینه، در ارتباط با مفصل هاي بدن انسان صحیح است؟  4

مفاصل بین استخوان هاي جمجمه، همانند مفاصل بین زوائد مهره ها، تحرك کمی دارند.

عواملی از جنس بافت پیوندي رشته اي، به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها در مفاصل متحرك کمک می کنند.

یاخته هاي کپسول مفصلی، مایع مفصلی را ساخته و سپس آن  را در بر می گیرند.

مفصلی که اتصال دهندة استخوان هایی از اسکلت محوري است، به طور قطع قابلیت تحرك ندارد.

هر بخشی از استخوان لگن که .................. لزومًا ..................  5

حاوي مغز قرمز استخوان است - داراي تیغه هاي استخوانی است که به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند.

داراي رگ هاي خونی تغذیه کننده است - به صورت استوانه هایی هم مرکز از یاخته هاي استخوانی هستند.

یاخته هاي آن کالژن را به فضاي بین یاخته اي خود ترشح می کند – یاخته هاي خونی را تولید می کند.

حاوي نمک هاي کلسیم، در مادة زمینه اي خود می باشد - حاوي حفره هایی محتوي مغز استخوان است.

چند مورد از موارد زیر به نادرستی بیان شده است؟  6
الف - در انسان دنده ها، فقط می توانند با استخوان هاي پهن مفصل تشکیل دهند.

ب - در طول استخوان ران تیغه هاي استخوانی نامنظم دیده می شود.
ج - در برخی از استخوان هاي کوچک، بافت استخوانی فشرده دیده نمی شود.

د - در صورت باال بودن مقدار هماتوکریت خون، قطعًا میزان مغز قرمز استخوان افزایش می یابد.
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چند مورد در ارتباط با اسکلت درونی انسان صحیح است؟(با تغییر)  7
الف) در یک بافت استخوانی، رگ خونی یک سامانۀ هاورس با رگ خونی سامانۀ هاورس دیگر ارتباط خونی دارد.

ب) رباط ها موجب اتصال دو استخوان در محل مفصل هاي متحرك می شوند.
ج) آروارة پایین یکی از استخوان هاي جمجمه است که به کمک ماهیچه ها می تواند نیرویی بین دندان ها ایجاد کند.

د) هر استخوانی که با جناغ مفصل داشته باشد، دنده است ولی هر دنده اي با جناغ مفصل ندارد.

1234

کدام گزینه در ارتباط با تنۀ اسخوان ران، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  8
بافت استخوانی اسفنجی .................. بافت استخوانی فشرده .................. .

همانند - داراي رشته هاي پروتئینی و مواد معدنی در مادة زمینه اي است که یاخته هاي استخوانی را در بر گرفته است.

برخالف - نمی تواند در تماس مستقیم با بافت پیوندي پوشانندة سطح خارجی استخوان قرار گیرد.

برخالف - فاقد محلی جهت تولید یاخته هاي خونی است.

همانند - داراي رگ هاي خونی تغذیه کننده است.

استخوان .................. .  9

جمجمه برخالف استخوان مهره، داراي بافت استخوانی فشرده است. بند انگشت شست دست برخالف استخوان هاي مچ، کوتاه است.

نازك نی در محل زانو با استخوان ران مفصل دارد. نیم لگن در اتصال استخوان ران به تنه نقش دارد.

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ (با تغییر)  10
الف) در اطراف مجراي مرکزي استخوان بازو، بافت اسفنجی داراي مغز استخوان مشاهده می شود.

ب) بیشتر مغز زرد موجود در مجراي مرکزي سامانه هاي هاورس، از بافت پیوندي چربی تشکیل شده است.
ج) در پی تخریب گروهی از یاخته هاي پوششی مخاط معده، مغز زرد استخوان می تواند به مغز قرمز تبدیل شود.

د) مصرف کوکائین عالوه بر آزادي دوپامین در سامانه کناره اي مغز، باعث آزاد شدن کلسیم از یاخته هاي بافت استخوانی نیز می شود.
ه) مصرف الکل سبب اختالل در عملکرد ماهیچه هاي اسکلتی می شود.

1234

کدام عبارت در ارتباط با تراکم تودة استخوانی در زنان و مردان صحیح است؟  11

کاهش میزان تراکم استخوان در سنین  تا  سال در زنان بیش از مردان است.

بیش ترین شدت تغییرات تراکم استخوان در بازة  ساله در زنان، بین سنین  تا  سال است.

کم ترین شدت تغییرات تراکم استخوان در بین دهه هاي مختلف از  تا  سالگی مربوط به مردان است.

افزایش احتمال شکستگی وابسته به میزان تراکم استخوان در مردان بیش تر از زنان هم سن آن ها است.

2030

106070

2080

12 چند مورد از استخوان هاي ذکر شده به ترتیب از راست به چپ مربوط به «اسکلت جانبی» و «اسکلت محوري» هستند؟
الف- استخوان ران           ب- استخوان هاي چهره               ج- زند زیرین               د- درشت نی          ه- جناغ

 -  -  -  - 23411432

در انسان ایستاده، .................. (با تغییر)  13

شست پا در امتداد نازك نی است. در ناحیۀ مچ پا، سراستخوان نازك نی دیده می شود.

شست دست در امتداد زند زیرین است. استخوان هاي کف پا هم اندازه اند.

در بافت استخوانی که قسمت اعظم تنۀ استخوان دراز را تشکیل می دهد، ..................  14

بخش هایی به صورت سامانۀ هاورس و بخش هایی بدون شکل گیري سامانۀ هاورس است.

یاخته ها به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار دارند و تیغه هایی از ماده زمینه استخوانی در بین آن ها وجود دارد.

یاخته هاي استخوانی به صورت دایره هاي هم مرکز در اطراف یک مجراي تو خالی به نام مجراي هاورس قرار گرفته اند.

بافت مغز قرمز استخوان حفره ها را پر کرده است.
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در بخش برآمدة استخوان ران در انسان ..................  15

کالژن و مغز قرمز وجود دارد.

برخالف بخش تنه، یک نوع بافت استخوانی دارد.

یاخته هاي استخوانی و تیغه هاي منظم استخوانی دیده نمی شود.

تیغه هاي استخوانی نامنظم درون مجراي مرکزي پر شده توسط مغز استخوان قرار گرفته اند.
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استخوان هاي هر دو بخش اسکلت انسان در حرکات بدن نقش دارند، به صورتی که اسکلت جانبی نسبت به اسکلت محوري نقش بیشتري دارد.  1
در هر دو بخش اسکلت انسان، استخوان ها در ذخیرة مواد معدنی، مانند فسفات و کلسیم نقش دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

»: اسکلت جانبی در حفاظت از نخاع و شش ها مستقیمًا نقش ندارد. گزینۀ «

»: در اسکلت محوري وجود استخوان هاي نامنظم (مثل مهره ها) ممکن است. گزینۀ «

»: بسیاري از استخوان ها مغز قرمز دارند. یاخته هاي بنیادي مغز قرمز یاخته هاي خونی را تولید می کند. گزینۀ «

حفاظت از بخش هاي حساس از وظیفۀ پشتیبانی: استخوان ها تعیین کندة شکل بدن و چارچوبی ایجاد می کنند تا اندام ها روي آن قرار بگیرند.  2
ماهیچۀ اسکلتی از بخش  هاي حساس بدن مثل مغز، قلب، شش ها و نخاع محافظت می کنند، نه پشتیبانی.

بقیۀ گزینه ها عبارت درستی را بیان می کنند.

تغییرات استخوان همواره در طول زندگی فرد انجام می شود. از طرفی شکستگی هاي میکروسکوپی نیز به طور پیوسته در طول عمر فرد رخ می دهند.  3
بررسی سایر گزینه ها:

: نمک هاي کلسیم در مادة زمینه اي رسوب می کنند نه درون یاخته هاي استخوانی. گزینه 

: میزان ترشح مادة زمینه اي بعد از پایان سن رشد، کاهش می یابد، اما متوقف نمی شود. گزینۀ 

: در پوکی استخوان؛ حفرات استخوانی بزرگ تر می شوند. گزینۀ 

زردپی ها، رباط ها و کپسول مفصلی، از بافت پیوندي رشته اي ساخته شده اند و به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند.   4
بررسی سایر گزینه ها:

) مفاصل بین استخوان هاي جمجمه ثابت هستند و تحرك ندارند. گزینۀ 

) پردة سازندة مایع مفصلی، این مایع لغزنده را می سازد. گزینۀ  

) مفاصل بین زوائد مهره ها، استخوان هایی از اسکلت محوري را به هم متصل می کنند و جزء مفاصل متحرك هستند. گزینۀ  

. در استخوان لگن، بافت اسفنجی حاوي مغز قرمز استخوان است. در بافت اسفنجی تیغه هاي استخوانی به صورت نامنظم قرار گرفته اند.  5

. در استخوان لگن بافت اسفنجی و فشرده داراي رگ هاي خونی هستند. بافت استخوان فشرده به صورت استوانه هایی هم مرکز از یاخته هاي استخوانی است.

. در هر دو استخوان اسفنجی و فشرده، یاخته هاي استخوانی کالژن را تولید و ترشح می کنند. تولید یاخته هاي خونی در مغز قرمز استخوان صورت می گیرد نه بافت استخوانی. 

. در هر دو نوع بافت استخوانی، در مادة زمینه نمک هاي کلسیم وجود دارد. در بافت استخوان اسفنجی حفره هاي حاوي مغز استخوان وجود دارد. 

الف. (نادرست) دنده ها از جلو به استخوان جناغ سینه که استخوانی پهن است و از پشت به  مهره هاي ستون مهره ها که استخوان هاي نامنظم هستند، مفصل می  6
شوند. 

ب. ( درست) در سطح درونی تنۀ استخوان ران، هم چنین در سر آن، بافت استخوان اسفنجی وجود دارد . در استخوان اسفنجی تیغه هاي استخوانی به صورت نامنظم قرار دارند.
ج. ( نادرست) هر استخوان از دو نوع بافت متراکم و اسفنجی تشکیل شده است.

د.  ( نادرست) باال بودن میزان هماتوکریت به معنی افزایش تعداد یاخته هاي خونی از جمله گویچه هاي قرمز است. در این حالت مغز قرمز استخوان افزایش نمی یابد. در کم خونی هاي شدید، مغز
زرد به قرمز تبدیل و میزان مغز قرمز زیاد می شود.

 7
بررسی گزینه ها:

موارد (الف)، (ب) و (ج) با توجه به شکل زیر صحیح است.
ب) در مفاصل متحرك، رباط، کپسول مفصلی و زرد پی سبب اتصال دو استخوان می شود.

ج) آرواره پایین از استخوان هاي بخش چهره واز جمله استخوان هاي جمجمه است.
د) براي استخوان ترقوه صادق نیست.    

 

 

مغز قرمز استخوان، درون فضاي موجود در استخوان اسفنجی را پر می کند و محل تشکیل سلول هاي خونی است.  8
بررسی سایر گزینه ها:

- جمله درست است، مادة زمینه اي در همۀ انواع بافت هاي استخوانی از پروتئین هایی مانند کالژن و مواد معدنی تشکیل شده است. گزینۀ 
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- جمله درست است. بافت پیوندي پوشانندة سطح خارجی استخوان در مجاورت بافت فشرده  گزینۀ 
قرار دارد و بافت اسفنجی در مجاورت و تماس مستقیم با آن نیست. 

 

- جمله درست است در هر دو نوع بافت اسفنجی و فشرده رگ هاي خونی تغذیه کننده وجود دارد. گزینۀ 

 9
 براساس شکل روبه رو، در اتصال استخوان ران به تنه، استخوان نیم لگن نقش دارد. 

بررسی سایر گزینه ها:

- استخوان هاي مچ کوتاه و بندانگشتان درازند.  رد گزینۀ 

- هم استخوان جمجمه و هم مهره ها داراي هردو بافت استخوانی اسفنجی و فشرده اند.  رد گزینۀ 

- نازك نی به درشت نی و درشت نی با ران مفصل می شود و مفصل ران با نازك نی وجود ندارد. رد گزینۀ 

موارد الف - ج و ه صحیح می باشند.  10
علت نادرستی ب: مجراي مرکزي سامانۀ هاووس داراي یک سرخرگ، یک سیاهرگ و یک عصب می  باشد نه مغز زرد.

علت نادرسی د: مصرف کوکائین سبب آزاد شدن کلسیم  از مادة زمینه و ایجاد پوکی استخوان می شود نه از سلول استخوانی.
سایر موارد صحیح می باشند.

با توجه به جدول فعالیت  در فصل  - اختالف تراکم استخوان بین سنین  تا  سالگی در زنان =  می باشد.  11

- کاهش میزان تراکم استخوان در سنین  تا  در مردان بیشتر است.  رد گزینۀ 

:زن :مرد          

- کمترین شدت تغییرات تراکم استخوان بین  تا  سالگی در زنان می باشد که حدود  می باشد. رد گزینۀ 

- افزایش احتمال شکستگی در زنان بیشتر از مردان است.  رد گزینۀ 

استخوان هاي ران - زند زیرین و درشت نی جانبی و استخوان هاي چهره و جناغ محوري می باشند.  12

بررسی سایر گزینه ها:   13

): انگشت کوچک پا در امتداد نازك نی است. گزینۀ (

): استخوان هاي کف پا هم اندازه نیستند.  گزینۀ (

): انگشت کوچک دست در امتداد زند زیرین است. شست دست در امتداد زند زبرین است. گزینۀ (

قسمت اعظم تنۀ استخوان دراز، بافت استخوانی فشرده است. بافت استخوانی فشرده در طول استخوان ران به صورت واحدهایی به نام هاورس قرار گرفته است اما  14
در بافت استخوانی فشرده که در مجاورت بافت پیوندي رشته اي سطح خارجی استخوان قرار گرفته است، سامانۀ هاورس شکل نگرفته است.

» :  درون مجراي هاورس، رگ هاي خونی قرار دارند (پس تو خالی نمی باشند). گزینۀ «

) مربوط به بافت استخوانی اسفنجی است که در استخوان هاي پهن، دو سر استخوان هاي دراز و مجراي میانی تنۀ استخوان دراز دیده می شود، ولی بخش اعظم تنه استخوان از ) و ( گزینه هاي (
بافت استخوانی فشرده است. مجراي مرکزي استخوان هاي دراز را مغز زرد پر می کند.
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درون بخش برآمدة استخوان ران، بافت مغز قرمز استخوان، کالژن و کلسیم یافت می شود.   15
بررسی سایر گزینه ها:

» : در بخش برآمده استخوان ران هر دو نوع بافت استخوانی دیده می شود اما وسعت بافت استخوانی اسفنجی بیشتر از بافت استخوانی فشرده است. گزینۀ «

» : به علت وجود بافت استخوانی فشرده و اسفنجی در این ناحیه، یاخته هاي استخوانی و تیغه هاي منظم استخوانی (دربافت فشرده) دیده می شود. گزینۀ «

» : در بخش برآمده حفرات زیادي وجود دارد اما برخالف بخش تنه مجراي مرکزي ندارد. گزینۀ «

2
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مبحث: گفتار 1 فصل 3 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه دربارة همۀ مفاصل بدن انسان سالم و بالغ صحیح است؟  1

در محل مفصل، نوعی غشا در تولید مایع مفصلی شرکت می کند. به چهار دستۀ ثابت، گوي و کاسه، لغزنده و لوالیی تقسیم می شوند.

در تشکیل آن ها قطعاً بیش از یک استخواِن داراي رشته هاي کالژن نقش دارد. داراي بافت پیوندي غضروفی در سر استخوان هاي سازندة مفصل می باشند.

2 چند مورد، دربارة همۀ ساختار هاي غیر ماهیچه اي درست است که به کنار هم ماندن استخوان ها در مفاصل متحرك کمک می کنند؟
الف) در ساختن مایع مفصلی لغزنده نقش دارند.

ب) فقط استخوان هاي دراز را در محل مفصل به هم متصل می کنند.
ج) حاوي رشته هاي پروتئینی کشسان و کالژن می باشند.

د) تنها به استخوان هایی با سر پوشیده از غضروف متصل می شوند. 

4 3 2 1

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  3
«به طور معمول، .................. همانند .................. موجب .................. استخوان می شود.»

کمبود ویتامین  - مصرف نوشیدنی هاي الکلی - جلوگیري از ترشح مادة زمینه اي توسط یاخته هاي

افزایش سن - شکستگی استخوان در سنین پایین - کاهش تولید یاخته هاي جدید در بافت

افزایش وزن - کمبود کلسیم غذا - جلوگیري از رسوب کلسیم در بافت

مصرف نوشابه هاي گاز دار - محیط بی وزنی - کاهش تراکم تودة

D

چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟  4
«در انسان بالغ، ..................  می تواند منجر به .................. تودة استخوانی گردد.»

الف - افزایش میزان نمک هاي کلسیم در ماده زمینه اي استخوان - افزایش
ب - انجام فعالیت هاي بدنی مانند ورزش - کاهش

ج - مصرف نوشیدنی هاي الکلی و دخانیات – افزایش
د - اختالل در ترشح برخی هورمون ها - کاهش

1234

کدام گزینه در مورد ساختار بخشی از تنۀ یک استخوان دراز و اجزاي آن، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  5
«می توان گفت ..................»

خارجی ترین بافت استخوانی آن داراي مغز قرمز می باشد.

گروهی از یاخته هاي موجود در مجراي مرکزي سامانۀ هاورس فاقد هسته می باشند.

بیرونی ترین الیۀ تنۀ این استخوان، داراي یاخته هایی با فضاي بین یاخته اي اندك می باشند.

یاخته هاي استخوانی فشرده فقط در ساختار سامانه هاي هاورس یافت می شود.

طبق جدول میانگین تراکم استخوان در مردان و زنان، ..................  6

در برخی سنین یکسان تراکم استخوان در زنان بیشتر از مردان است.

هرچه سن افزایش می یابد، تراکم استخوان در مردان و زنان بیشتر می شود.

با افزایش سن، احتمال پوکی استخوان در مردان از زنان قطعًا بیشتر است.

2050با افزایش سن از  تا  سالگی، تراکم استخوان در مردان نسبت به زنان بیشتر کاهش می یابد.
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در استخوان ران .................. .  7

بافت اسفنجی در انتهاي برآمد استخوان، برخالف تنۀ آن وجود دارد.

سامانه هاي هاورس داراي مغز قرمز استخوان می باشند.

رگ هاي خونی یک مجراي هاورس با رگهاي خونی مجراي هاورس دیگر می تواند مرتبط باشد.

خارجی ترین سطح تنۀ این استخوان داراي تیغه هاي متحدالمرکز است.

در رابطه با اعمال استخوان ها در بدن انسان نمی توان گفت هر .................. .  8

استخوانی که در حرکت بدن به کمک ماهیچه ها نقش دارد، در ذخیرة مواد معدنی نیز مؤثر است.

استخوان داراي قابلیت ذخیرة کلسیم، در حفاظت از اندام هاي درونی بدن نقش دارد.

استخوانی که در پوکی استخوان دچار آسیب می شود، در ساختار خود بافت اسفنجی دارد.

استخوان زند زبرین، در حرکت دادن مفصل مچ دست شرکت دارد.

چند مورد از موارد زیر در رابطۀ با ساختار استخوان دراز به درستی بیان نشده اند؟  9
الف) رگ هاي خونی توانایی عبور از بافت پیوندي خارجی این استخوان را ندارند.

ب) بافت اسفنجی فقط در انتهاي برآمدة این استخوان دیده می شود.
ج) مجراي مرکزي هر سامانۀ هاورس فقط داراي سرخرگ و عصب است.

د) مادة زمینه اي این استخوان فاقد مادة آلی می باشد.

4321

کدام مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند؟ «در انسان سالم و بالغ .................. »(با تغییر)  10

سر استخوان نازك نی بیشتر از بافتی تشکیل شده که فاقد رگ هاي خونی است.

سر استخوان ران در محل مفصل توسط بافتی پوشیده شده که قابلیت انعطاف پذیري دارد.

تنه ي استخوان ران بیشتر از بافتی تشکیل شده که حاوي حفرات نامنظم است.

تنه ي استخوان درشت نی با بافتی پوشیده شده که کانال هاي هاورس آن محتوي رگ هاي خونی اند.

در یک فرد، بخش عمدة سر استخوان زند زیرین از بافتی تشکیل شده است که .................. (با تغییر)  11

در مادة زمینه اي خود داراري مجاري متعدد موازي می باشند. حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می باشند.

تیغه هاي استخوانی آن به صورت نامنظم قرار گرفته اند. داراي فضاهاي بین سلولی اندك و رشته هاي کالژن فراوان می باشد.

در اسکلت انسان، بخش محوري .................. بخش جانبی  ..................   12

برخالف - در ذخیره کلسیم و فسفات نقش دارد. برخالف – از نخاع و شش ها محافظت می کند. 

همانند – در صحبت کردن نقش دارد.  همانند – داراي استخوان دراز است.

13 کدام یک از استخوان هاي زیر، جزء بخش محوري اسکلت انسان می باشد؟

استخوان کتف استخوان نیم لگن استخوان ستون مهره استخوان ترقوه 

کدام عبارت درست است؟  14

شکستگی استخوان نمی تواند در اثر حرکات معمول بدن باشد.

به طور طبیعی تراکم استخوانی یک زن در سنین پایین تر از  سال از مرد هم سن وي کم تر و بعد از  سالگی بیشتر است.

شدت کاهش تراکم استخوان در سنین باالي  سال نسبت به زنان جوان تر بیشتر است.

در مجراي هاورس بافت فشرده، مغز قرمز وجود دارد.

4040

40

15 استخوان هایی که در سطح پشتی بدن قرار دارند و با استخوان هاي دنده نیز مفصل دارند، از چه نوع استخوانی هستند؟

استخوان هاي نامنظم استخوان هاي پهن  استخوان هاي کوتاه استخوان هاي دراز
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دقت کنید مفاصل محل اتصال استخوان ها می باشند؛ درنتیجه در محل مفاصل قطعًا بیش از یک نوع استخوان شرکت می کند.  1
بررسی سایر گزینه ها:

»: دقت کنید طبق توضیحات شکل زیر، مفاصل متحرك انواع دیگري نیز دارند و مفاصل گوي کاسه، لغزنده و لوالیی سه نوع از این مفاصل هستند. گزینۀ «

مفصل لغزندهمفصل گوي کاسه

»: براي مفاصل ثابت صادق نیست. گزینۀ « و 

ساختار هاي غیر ماهیچه اي که به کنار هم ماندن استخوان ها در مفاصل متحرك کمک می کنند شامل: کپسول مفصلی، زردپی و رباط هستند.  2
بررسی موارد:

مورد الف) نادرست. ساختن مایع مفصلی لغزنده بر عهدة پردة سازندة مایع مفصلی است.
مورد ب)  نادرست. استخوان هاي شرکت کننده در ساختار مفصل متحرك، می تواند استخوان  دراز نباشد.

مورد ج) درست. هر سه مورد مطرح شده در سؤال، بافت پیوندي رشته اي هستند. در بافت پیوندي رشته اي، رشته هاي کالژن و ارتجاعی وجود دارد.
مورد د) درست. کپسول مفصلی فقط در مفاصل متحرك وجود دارد و در مفاصل متحرك یکی از ویژگی ها، وجود غضروف است.

بررسی گزینه ها:   3

. نوشیدنی هاي الکلی و کمبود ویتامین  سبب کاهش جذب کلسیم از روده می شوند. در نتیجه رسوب کلسیم را در استخوان ها کاهش می دهند. این مطلب ارتباطی با ترشح مادة زمینه گزینۀ 
توسط یاخته هاي استخوانی ندارد.

. افزایش سن سبب کاهش تولید یاخته هاي استخوانی می شود. اما شکستگی استخوان در سنین پایین سبب افزایش تولید یاخته هاي استخوانی در محل نزدیک شکستگی می شود. گزینۀ 

. افزایش وزن برخالف بی وزنی سبب افزایش رسوب کلسیم در استخوان می شود. اما کمبود کلسیم غذا از رسوب کلسیم در بافت استخوانی جلوگیري می کند. گزینۀ 

. مصرف نوشابه هاي گاز دار و محیط بی وزنی سبب کاهش تراکم تودة استخوانی می شوند. گزینۀ 

 4
تأثیر بر تراکم و توده استخوانعامل

)افزایش میزان نمک هاي کلسیم ماده زمینه اي افزایش تراکم (
)فعالیت بدنی مانند ورزش افزایش تراکم (

)مصرف نوشیدنی هاي الکلی و دخانیات کاهش تراکم (
)اختالل در ترشح برخی هورمون ها کاهش تراکم (

)افزایش وزن افزایش تراکم (
)کاهش کلسیم غذا و مصرف نوشابه کاهش تراکم (

)استفادة کمتر از استخوان (حالت وزنی) کاهش تراکم (

)کمبود ویتامین  کاهش تراکم (
  با توجه به جدول فوق، فقط موارد «الف» و «د» درست هستند.

افزایش میزان نمک هاي کلسیم در مادة زمینه اي استخوان و انجام فعالیت هاي ورزشی سبب افزایش تودة استخوانی می شود. مصرف نوشیدنی هاي الکلی و دخانیات، هم چنین اختالل در ترشح
برخی هورمون ها سبب کاهش تودة استخوانی می شود.  

بنابراین موارد الف و د صحیح و موارد ب و ج نادرست می باشد.

- خارجی ترین بافت استخوانی، استخوان فشرده است. این بافت مغز قرمز ندارد.  5

- در مجراي مرکزي استخوان، رگ خونی ودر نتیجه گلبول قرمز وجود دارد. گلبول هاي قرمز هسته ندارند.

- بیرونی ترین الیۀ تنۀ استخوان دراز بافت پیوندي است. یاخته هاي این بافت، داراي فضاي بین یاخته اي  زیادي هستند.

- یاخته هاي استخوانی فشرده، عالوه بر سامانۀ هاورس در اطراف این سامانه و در بین سامانه هاي هاورس نیز وجود دارند.

. در تمامی سنین، تراکم استخوان در مردان بیشتر از زن ها است.  6

. طبق جدول میانگین تراکم استخوان، با افزایش سن تراکم استخوان در مردان و زنان کاهش می یابد.

.  با افزایش سن احتمال پوکی استخوان در زنان بیشتر از مردان هم سن خود است.
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. طبق جدول با افزایش سن از  تا  سالگی، تراکم استخوان در مردان نسبت به زنان بیشتر کاهش می یابد.

 7
 براساس شکل روبه رو رگ هاي خونی یک مجراي هاورس با رگ هاي خونی مجراي هاورس دیگر ارتباط

دارند. 

 

- هم در انتهاي برآمدة استخوان دراز و هم در تنۀ آن بافت اسفنجی وجود دارد.  رد گزینۀ 

- مغز قرمز استخوان در بافت اسفنجی وجود دارد ولی سامانۀ هاورس مربوط به بافت فشرده است.  رد گزینۀ 

- خارجی ترین سطح تنه استخوان دراز را بافت پیوندي احاطه کرده است نه سامانه هاورس. رد گزینۀ 
استخوان هاي دست و پا داراي ذخیرة کلسیم می باشند ولی نقش حفاظتی ندارند.  8

: همۀ استخوان ها در ذخیرة مواد معدنی نقش دارند و همۀ استخوان ها درساختار خود بافت فشرده و اسفنجی دارند. رد گزینه هاي  و 

:استخوان هاي مچ دست با زند زبرین مفصل شده اند. رد گزینۀ 

هر  مورد نادرست اند.  9
مورد الف) سطح خارجی استخوان دراز توسط بافت پیوندي احاطه شده است که از درون آن رگ ها و اعصاب عبور می کنند.

مورد ب) عالوه بر انتهاي برآمدة استخوان دراز، در سطح درونی تنۀ استخوان دراز هم بافت اسفنجی دیده می شود.
مورد ج) در مجراي هاورس یک سرخرگ، یک سیاهرگ و یک عصب وجود دارد.

گزینۀ د) مادة زمینۀ استخوان داراي مواد معدنی و پروتئین کالژن می باشد که نوعی مادة آلی محسوب می شود.

سر استخوان ران در محل مفصل غضروفی است. غضروف بافتی با قابلیت انعطاف پذیري است.  10
رد سایر گزینه ها:

): در هر دو نوع بافت استخوانی رگ هاي خونی قابل مشاهده است. گزینۀ (

): تنۀ استخوان ران بیشتر از بافت استخوانی فشرده تشکیل شده است. گزینۀ (

): تنۀ استخوان درشت نی با بافت پیوندي پوشیده شده است. گزینۀ (

بخش عمدة سر استخوان زند زیرین از بافت اسفنجی هست که داراي تیغه هاي استخوانی نامنظم هست.  11
بررس سایر گزینه ها:

): بافت اسفنجی فاقد سامانۀهاورس است و حفرات آن مملو از مغز قرمز است.  ) و ( رد گزینه هاي (

): فضاي بین یاخته اي اندك از ویژگی هاي بافت پیوندي نمی باشد. رد گزینۀ (
بررسی سایر گزینه ها:  12

: تمام استخوان ها محل ذخیره مواد معدنی مانند کلسیم و فسفات هستند. گزینۀ 

: استخوان هاي دراز در بخش جانبی قرار دارند. گزینۀ 

: بخش محوري در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نقش دارد.  گزینۀ 

طبق شکل روبه رو استخوان هاي ترقوه، نیم لگن و کتف جزء اسکلت جانبی ولی استخوان ستون مهره ها جزء اسکلت محوري است.  13

: استخوان هاي بدن به طور پیوسته دچار شکستگی میکروسکوپی می شود که نتیجه حرکات معمول بدن است. گزینۀ   14

: در همۀ سنین، تراکم استخوان مرد بیشتر از زن است. گزینۀ 

: طبق جدول روبه رو تراکم توده استخوانی در زنان و مردان تفاوت دارد و شدت کاهش تراکم استخوان از  سالگی افزایش می یابد. گزینۀ 
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: اعصاب و رگ هاي درون مجراي مرکزي هر سامانه ارتباط بافت زنده را با بیرون برقرار می کند. بین تیغه هاي حفره هاي بافت اسفنجی مغز قرمز وجود دارد. گزینۀ 

میانگین تراکم استخوان

مردزنسن

بررسی گزینه ها:  15
استخوان هاي ستون مهره ها از استخوان هایی هستند که در سطح پشتی بدن دیده می شوند. استخوان هاي دنده از سطح پشتی به استخوان هاي ستون مهره مفصل شده اند. استخوان هاي ستون مهره 

ها از نوع استخوان هاي نامنظم هستند. 
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مبحث: گفتار 1 فصل 3 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان: 15 دقیقه

1 کدام گزینه جملۀ زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟ (با تغییر)
«مغز استخوانی که مجراي مرکزي استخوان ران انسان بالغ را پر کرده است، در کم خونی شدید می تواند به مغزي تبدیل شود که  .................. ».

در بین تیغه هاي هم مرکِز بافت استخوان فشرده یافت می شود. در سامانۀ هاورس یافت می شود.

دقیقًا در زیر الیۀ پیوندي سطح خارجی این استخوان قرار دارد. در بافتی متشکل از میله ها و صفحات استخوانی یافت می شود.

در مورد ساختار یک استخوان دراز در بدن انسان سالم و بالغ، کدام عبارت به درستی بیان نشده است؟  2

بافت استخوانی فشرده حاوي پروتئین و ذخیرة کلسیم و فسفر است.

یاختۀ استخوانی بافت فشرده، انشعابات زیادي درون مادة زمینه اي دارد.

خون سیاهرگ هاي درون مجراهاي هاورس مجاور می  توانند با هم ارتباط داشته باشند.

تنۀ استخوان دراز بر خالف انتهاي بر  آمدة استخوان دراز، فاقد بافت استخوانی اسفنجی است.

انتهاي بر آمدة استخوان درازي که با استخوان نیم لگن مفصل تشکیل می دهد، عمدتًا توسط نوعی بافت استخوانی پر شده است. کدام عبارت،  3
دربارة این بافت در فردي بالغ درست است؟

فضاي درون آن، بیشتر توسط یاخته هایی که مقدار زیادي ذخیرة چربی دارند، پر می شود.

یاخته هاي استخوانی توسط مادة زمینه اي متشکل از نمک هاي کلسیم و فسفات احاطه می شوند.

سامانه هاي استوانه اي و هم مرکز از یاخته هاي استخوانی، توسط مجرا هاي عرضی به هم راه دارند.

مادة زمینه اي موجود در بافت استخوانی از مواد معدنی و پروتئین هایی مانند کالژن تشکیل شده است.

هر ساختاري که در کنار یکدیگر ماندن استخوان هاي مجاور مؤثر است، ..................  4

به بافت پیوندي اتصال دارد. جز ساختار مفصل است.

سبب می شود استخوان هاي مجاور هم لیز بخورند. در تولید مایع مفصلی سهیم است.

کدام گزینه ویژگی هر استخوان اسکلت جانبی بدن انسان را به درستی بیان نمی کند؟  5

در تعیین شکل بدن و حفاظت از هر اندام درونی حساس نقش دارد. داراي رشته هاي پروتئینی است که توسط یاخته هاي آن ساخته می شوند.

در ماده زمینه اي خود، مواد معدنی را ذخیره می کند. از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است.

کدام گزینه نادرست است؟  6

استخوان هاي قفسه سینه همانند جمجمه داراي نقش محافظتی هستند. استخوان زند زبرین همانند کتف در حرکات بدن نقش دارد.

استخوان نازك نی برخالف درشت نی با استخوان ران مفصل تشکیل می دهد. استخوان چکشی برخالف ترقوه از اجزاي اسکلت محوري هستند.

کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  7
«نوعی بافت استخوانی که .................. »

داراي تیغه هاي استخوانی نامنظم می باشد، یاخته هاي بنیادي لنفوئیدي تولید می کند.

اغلب یاخته هاي خونی را تولید می کند، می تواند داراي رگ هاي خونی و مغز استخوان باشد.

داراي مجاري متعدد موازي می باشد، داراي یاخته هایی منشعب می باشد.

درونی ترین بخش تنۀ استخوان بازو را تشکیل می دهد، از اجتماع سامانه هاي هاورس تشکیل شده است.
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8 شکل مقابل، دو نوع از مفاصل بدن را نشان می دهد. کدام گزینه نادرست است؟

استخوان ها در مفصل نوع  می توانند سالیان زیادي در مجاور هم لیز بخورند.

سر استخوانها در محل هر دو نوع مفصل توسط نوعی بافت پیوندي پوشیده شده است.

ماهیچۀ سرینی در اطراف مفصلی نوع  قرار دارد.

بیشتر مفاصل بدن به صورت شکل هاي مقابل هستند.

1

2

در افرادي که .................. .  9

دچار افزایش وزن می شوند، تراکم استخوان افزایش می یابد. به فضا سفر می کنند، تراکم استخوان افزایش می یابد.

حدود  سال سن دارند، تراکم استخوان از افراد  ساله بیشتر است. B3020کمبود ویتامین  دارند، تراکم استخوان کاهش می یابد.

نمی توان گفت .................. .  10

در بیشتر مفصل ها، استخوان ها قابلیت حرکت دارند.

در گروهی از مفصل ها کپسولی از جنس بافت پیوندي رشته اي، استخوان ها را در محل مفصل احاطه نمی کند.

رباط ها همانند زردپی و کپسول مفصلی به کنار یکدیگر ماندن گروهی از استخوان ها کمک می کنند.

سر استخوان ها در محل همۀ مفصل ها، غضروفی است.

افزایش وزن .................. مصرف دخانیات، باعث .................. می شود.  11

برخالف - افزایش تراکم استخوان همانند - محکم تر شدن استخوان برخالف - کاهش تراکم استخوان همانند - پوکی استخوان

کدام مورد نادرست است؟ «در مفصل زانوي انسان، .................. »  12

پرده اي که مایع مفصلی را تولید می کند نسبت به کپسول مفصلی داخلی تر است.

سر دو استخوان در محل مفصل با نوعی بافت پیوندي با مادة بین یاخته اي منعطف پوشیده شده است.

وجود چندین رباط در داخل و خارج مفصل باعث آزادي بیش تر حرکات زانو می شود.

رباط هاي موجود در مفصل ها در متصل نگه داشتن دو استخوان نقش دارند.

سلول هاي استخوانی ..................  13

همانند سلول هاي غضروفی، توانایی ترشح مواد زمینه اي را دارند. برخالف سلول هاي عصبی، رشته هاي سیتوپالسمی ندارند.

برخالف سلول هاي غضروفی، توانایی ترشح رشته هاي پروتئینی ندارد. همانند سلول هاي عصبی، پس از دوران رشد توانایی تقسیم شدن را ندارند.

ممکن نیست ..................  14

استخوان نازك نی با استخوان کف پا مفصل داشته باشد. هر استخوان نیم لگن داراي سه مفصل باشد.

هر استخوان ترقوه دو مفصل داشته باشد. استخوان زند زبرین با بازو مفصل داشته باشد.

در انسان، استخوانی که در گوارش مکانیکی مواد غذایی نقش دارد:  15

در شنیدن دقیق نیز نقش دارد. داراي هر دو بافت استخوانی است.

در مجراي مرکزي خود داراي مغز استخوان نرم است. داراي انتهاي برآمده اي است که از بافت اسفنجی پر شده است.
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مغز زرد در هنگام کم خونی شدید، می تواند به مغز قرمز تبدیل شود، مغز قرمز در ساختار بافت اسفنجی دیده می شود که از میله ها و صفحات استخوانی ساخته  1
شده است.

بررسی سایر گزینه ها:
در بافت استخوانی فشرده مغز استخوان دیده نمی شود.

) در بافت استخوانی فشرده، سامانۀ هاوروس مشاهده می شود. گزینۀ 

) تیغه هاي هم مرکز منظور، سامانۀ هاوروس است که این سامانه در بافت استخوانی اسفنجی دیده نمی شود. گزینۀ 

) زیر الیۀ پیوندي سطح خارجی هر استخوان، بافت استخوانی فشرده قرار دارد. گزینۀ 

سطح درونی تنۀ  استخوان دراز همانند انتهاي بر  آمدة استخوان دراز، حاوي بافت اسفنجی است.  2
بررسی سایر گزینه ها:

): استخوان ها محل ذخیرة مواد معدنی، مانند کلسیم و فسفر هستند. مادة زمینه اي استخوان فشرده از پروتئین ها و مواد معدنی تشکیل شده است. گزینۀ 

): در شکل زیر مشاهده می کنید که یاختۀ استخوانی بافت فشرده، زوائد رشته مانند منشعب درون مادة زمینه اي دارد. گزینۀ 

): در شکل زیر مشاهده می کنید که جریان خون سیاهرگ و سرخرگ درون  مجراي هاورس از طریق رگ هاي خونی می تواند با رگ هاي همتاي  مجراي هاورس مجاور مرتبط شود. گزینۀ 

استخوان ران، نوعی استخوان دراز است که با استخوان نیم لگن مفصل تشکیل می دهد. انتهاي بر آمدة این استخوان عمدتًا توسط بافت استخوانی اسفنجی پر شده  3
است. در همۀ بافت هاي استخوانی فرد بالغ، یاخته هاي استخوانی توسط مادة زمینه اي متشکل از نمک هاي کلسیم و فسفات احاطه می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

): فضاي درون بافت اسفنجی موجود در انتهاي بر آمدة استخوان ران، توسط مغز قرمز استخوان پر می شود. مغز زرد استخوان بیشتر از یاخته هایی که مقدار زیادي ذخیرة چربی دارند گزینۀ 
تشکیل شده است، نه مغز قرمز.

): سامانه هاي استوانه اي و هم مرکز از یاخته هاي استخوانی (سامانۀ هاورس) که توسط مجرا هاي عرضی به هم راه دارند، در بافت استخوانی فشرده دیده می شود نه اسفنجی. گزینۀ 

): رشته هاي کالژن جز مادة زمینه اي بافت پیوندي محسوب نمی شود.     گزینۀ 

کپسول مفصلی، رباط و زردپی در کنار یکدیگر  ماندن استخوان هاي مجاور مؤثر هستند. زردپی جزء مفصل نیست. مایع مفصلی توسط پردة سازندة مایع مفصلی  4
ساخته می شود. مایع مفصلی و غضروف در لیز خوردن استخوان هاي مجاور مؤثرند. تمام این سه ساختار مطرح شده، به استخوان که یک نوع بافت پیوندي است، اتصال دارند.

استخوان ها شکل بدن را تعیین و نیز چارچوبی را ایجاد می کنند تا اندام ها بر روي آن ها مستقر شوند. اسکلت استخوانی محوري از بخش هاي حساسی، مانند  5
نخاع، قلب، مغز و شش ها حفاظت می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) بافت استخوان یکی از انواع بافت پیوندي است. بافت پیوندي در مادة زمینه خود داراي رشته هاي پروتئینی مانند کالژن است که این رشته ها توسط سلول هاي بافت پیوندي ( در اینجا بافت
استخوانی) ترشح می شوند. 

) هر استخوان از دو نوع بافت استخوانی فشرده و اسفنجی تشکیل شده است. 

) مادة زمینه بافت استخوانی از پروتئین هایی مانند کالژن و مواد معدنی تشکیل شده است. 

استخوان درشت نی در محل زانو با استخوان ران مفصل می شود، ولی استخوان نازك نی با استخوان ران مفصل تشکیل نمی دهد.   6
بررسی سایر گزینه ها: 

): استخوان هاي جانبی نسبت به محوري، نقش بیشتري در حرکات بدن دارند. استخوان هاي اسکلت جانبی و هم اسکلت محوري، در حرکات بدن نقش دارند. استخوان کتف و زند زبرین گزینۀ 
هر دو از استخوان هاي جانبی هستند.

): استخوان هاي جمجمه براي مثال  از مغز و چشم و گوش . محافظت می کنند. .استخوان هاي قفسه سینه از شش ها و قلب محافظت می کنند.  گزینۀ 

): بخش هاي محوري، محور بدن را تشکیل می دهند و از ساختار هایی مانند مغز و قلب حفاظت می کنند. گرچه بخش هایی از آن هم در جویدن، شنیدن، صحبت کردن و حرکات بدن نیز گزینۀ 
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نقش دارد. استخوان هاي کوچک گوش (چکشی، سندانی و رکابی) متعلق به اسکلت محوري می باشند. ترقوه از استخوان هاي جانبی است.

برسی گزینه ها:  7

.  بافت استخوانی که تیغه هاي استخوانی نامنظم دارد، بافت اسفنجی است. در حفرات این بافت، مغز قرمز (بافت استخوانی نیست) وجود دارد. یاخته هاي بنیادي از یاخته هاي بنیادي بافت مغز
استخوان به وجود می آید نه از یاخته هاي استخوانی.

. بافت استخوانی اسفنجی، می تواند داراي رگ هاي خونی و مغز استخوان باشد. مغز استخوان که درون این بافت وجود دارد اما نه خود بافت استخوانی، همۀ انواع یاخته هاي خونی را تولید می
کند.

. بافت استخوانی فشرده داراي مجاري متعد موازي است. یاخته هاي این بافت،داراي زوائد سیتوپالسمی هستند و ظاهر منشعب دارند. 

. سطح درونی تنۀ استخوان هاي دراز از بافت اسفنجی پوشیده شده است. این بافت سامانۀ هاورس ندارد.

شکل موجود در صورت سوال مفصل گوي و کاسه اي را نشان می دهد. گروهی از مفاصل بدن از نوع لوالیی و گوي و کاسه اي هستند.   8
بررسی سایر گزینه ها:

- جمله درست است. مایع مفصلی و سطح صیقلی غضروف در مفاصل متحرك به استخوان ها این امکان را می دهد که سالیان زیادي در کنار هم لیز بخورند و اصطکاك چندانی نداشته رد گزینۀ 
باشند. 

- جمله درست است. در محل مفاصل، سر استخوان ها توسط بافت غضروفی پوشیده شده است.  رد گزینۀ 

- جمله درست است. در زیر ماهیچۀ سرینی مفصل ران با نیم لگن از نوع گوي و کاسه اي قرار دارد. رد گزینۀ 

افزایش وزن و ورزش سبب افزایش تراکم استخوان می شوند.  9
بررسی سایر گزینه ها:

- تراکم استخوان فضانوردان در محیط بی وزنی کاهش می یابد.  رد گزینۀ 

- کمبود ویتامین  موجب بروز پوکی استخوان و کاهش تراکم آن می شود.  رد گزینۀ 

- تراکم استخوان براساس فعالیت  فصل  در افراد  ساله کمتر از  ساله می باشد. رد گزینۀ 

غضروف در سر استخوان هاي موجود در مفاصل متحرك وجود دارند و در مفاصل ثابت مانند استخوان هاي جمجمه غضروف وجود ندارد.  10

: بیشتر مفصل ها متحرك اند. رد گزینۀ 

: گروهی از مفصل ها مانند مفصل ثابت فاقد کپسول مفصلی اند. رد گزینۀ 

: سه عامل کپسول مفصلی، رباط و زردپی سبب کنار هم ماندن استخوان ها می شوند. رد گزینۀ 

عواملی که سبب افزایش تراکم استخوان و محکم تر شدن آن می شوند: فعالیت هاي بدنی مانند ورزش و افزایش وزن می باشد.  11

عواملی که سبب کاهش تراکم استخوان می شوند: بی وزنی در فضا، کمبود ویتامین  و کلسیم، مصرف نوشیدنی هاي الکلی و دخانیات و نوشابه هاي گازدار و اختالل در ترشح هورمون می باشد.

رباط ها، به کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند. به عبارت دیگر رباط ها، حرکت استخوان ها را در مفصل محدودتر می کنند نه آزادتر.  12
بررسی سایر گزینه ها:

)  پردة سازندة مایع مفصلی، نسبت به کپسول مفصلی داخلی تر است.

) سر استخوان ها در محل مفصل با غضروف که نوعی بافت پیوندي با ماده بین یاخته اي منعطف است، پوشیده شده است.

) عالوه بر کپسول مفصلی، زرد پی ها هم به در کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کند.

بررسی گزینه ها:  13

): سلول هاي استخوانی همانند سلول هاي عصبی داراي رشته ها و یا زوائد سیتوپالسمی هستند. رد گزینۀ (

): هر دو بافت پیوندي هستند و از کتاب دهم به یاد داریم که مادة زمینه اي توسط سلول هاي بافت پیوندي ترشح می شود. درستی گزینۀ (

): سلول هاي استخوانی توانایی تقسیم شدن دارند و در هنگام شکستگی ها، سلول هاي استخوانی نزدیک به محل ضربه تقسیم می شوند.  رد گزینۀ (

): هر دو سلول پیوندي هستند و توانایی ترشح رشته هاي پروتئینی را ندارند. رد گزینۀ (
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 14
 بررسی گزینه ها:

): با توجه به شکل، هر استخوان نیم لگن با استخوان ران، با ستون مهره ها و با استخوان نیم لگن گزینۀ (
مقابل مفصل دارد.

): درشت نی و نازك نی با استخوان هاي مچ پا مفصل دارند و نه با استخوان هاي کف پا. گزینۀ (

): مطابق شکل زند زیرین و زند زبرین هر دو با بازو مفصل دارند. گزینۀ (

): هر استخوان ترقوه یک مفصل با کتف و یک مفصل با جناغ سینه دارد. گزینۀ (

متن سوال مورد نظر، استخوان آروارة پایینی است که در جویدن کمک می کند و جویدن در واقع یک نوع گوارش مکانیکی است.  15
بررسی گزینه ها:

): هر استخوانی، هر دو بافت استخوانی فشرده و اسفنجی را دارد. درستی گزینۀ (

): استخوان گوش میانی در شنیدن دقیق، موثر هستند. رد گزینۀ (

): سر برجسته و مجراي مرکزي در استخوان هاي دراز دیده می شود، و آرواره استخوان دراز نیست. ) و ( رد گزینۀ (
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مبحث: گفتار 2 فصل 3 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان : 15 دقیقه

در سارکومر ماهیچۀ دلتایی، هر رشتۀ پروتئینی که توانایی اتصال به مولکلول  را دارد، می تواند در شرایطی  ..................  1

با مصرف انرژي شکل خود را تغییر دهد. در بخش روشن سارکومر قرار بگیرد.

سبب نزدیک شدن تارچه ها به هم گردد. طول خود را در طی انقباض کاهش دهد.

ATP

2 چند مورد فقط دربارة بسیاري از ماهیچه هاي اسکلتی بدن انسان سالم و بالغ درست است؟
الف) انرژي الزم براي انقباض آن ها، فقط از مولکول هاي اسید چرب به دست می آید.

ب) هر یاختۀ آن ها، از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است.
پ) با آزاد شدن کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی، طول سارکومرها می تواند کاهش یابد.

ت) به صورت جفت باعث حرکت اندام ها در بدن انسان می شوند.

1234

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  3
«در جانوران اسکلت درونی .................. اسکلت بیرونی .................. »

برخالف- در محافظت از طناب عصبی پشتی نقش دارد.

برخالف- همواره داراي استخوان هایی مشابه با استخوان هاي انسان است.

همانند- داراي ساختار اسکلتی مشابهی با اسکلت آب ایستایی است.

همانند- فقط در جانورانی یافت می شود که به وسیلۀ مویرگ ها به تبادل مواد می پردازند.

در افراد .................. ، تار هاي ماهیچه اي بیشتر از نوعی هستند که .................. ،  4

ورزشکار استقامتی - حاوي پروتئین هاي شبیه میوگلوبین هستند که توانایی ذخیرة اکسیژن دارد.

کم تحرك - عمدة انرژي مورد نیاز خود را در راکیزه به دست می آورند.

ورزشکار استقامتی - به علت وجود میتوکندري هاي فراوان در سیتوپالسم، به رنگ قرمز دیده می شوند.

کم تحرك - تجزیۀ گلوکز، بیشتر به صورت ناقص صورت می گیرد.

 

چند مورد عبارت زیر را به  نادرستی تکمیل می کند؟    5
«هر زمان که انقباضی مشابه شکل مقابل در عضلۀ دو سر بازو رخ می دهد .................. »

الف) طی تجزیۀ قند گلوکز در سلول، مولکول هاي پرانرژي  تولید می شود.
ب) یون هاي کلسیم در تماس با تارهاي ماهیچه اي قرار می گیرند.

ج) فقط گیرنده هاي حس وضعیت پیام عصبی به مغز ارسال می کنند.

د) هر مولکول  درون یاخته توسط مولکول میوزین تجزیه می شود.

 مورد مورد مورد مورد

ATP

ATP

1234

در ساختار سارکومرها در ماهیچۀ توأم انسان، رشته هاي پروتئینی .................. سارکومر، هنگام ..................  6

نازك - انقباض کامل ماهیچه، طول کمتري نسبت به زمان استراحت خود دارند.

ضخیم - انقباض کامل ماهیچه، کمترین فاصله را با خطوط  خواهند داشت.

ضخیم - استراحت کامل  ماهیچه، بیشترین مجاورت را با رشته هاي نازك دارد.

نازك - استراحت کامل ماهیچه، کمترین فاصله را با رشته هاي نازك سمت مقابل همان سارکومر دارد.

Z
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  7
«نوعی از یاخته هاي ماهیچه اي اسکلتی که  .................. نوع دیگر .................. »

در افراد کم تحرك تعداد آن بیشتر است، همانند - درون خود تعدادي راکیزه دارد.

در حرکات استقامت نقش اساسی دارد، برخالف - از توانایی باالیی براي ذخیرة اکسیژن برخوردار است.

سریع انرژي خود را از دست می دهد، همانند - داراي توانایی تجزیۀ گلوکز به صورت کامل می باشد.

سرعت انقباض بیشتري دارد، برخالف - بیشتر انرژي خود را به روش هوازي به دست می آورد.

کدام عبارت، دربارة همۀ جانورانی که در ساختار اسکلت داخلی خود داراي غضروف هستند، درست است؟  8

تولید گویچه هاي سفید در مغز قرمز استخوان ها انجام می شود. طناب عصبی پشتی درون سوراخ مهره ها جاي گرفته است.

کانالی حاوي یاخته هاي مژك دار، در زیر پوست دو سوي بدن وجود دارد. غدد راست روده اي محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  9
«در بدن انسان سالم و بالغ، در طی انقباض ماهیچۀ دو سر بازو، ..................»

با اتصال ناقل عصبی به گیرنده هاي خود در سطح تار ماهیچه اي، یک موج تحریکی در طول غشاي تار ایجاد می شود.

با اتصال پروتئین هاي میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، خطوط  هر سارکومر به هم نزدیک می شوند.

کوتاه شدن طول سارکومرها به دنبال کوتاه شدن طول پروتئین هاي میوزین و اکتین و صورت می گیرد.

با تحریک یاختۀ ماهیچه اي، سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین متصل می شوند.

Z

در عضلۀ اسکلتی فردي سالم، تار هاي ماهیچه اي ..................  10

کند، داراي چندین هسته در درون خود می باشد. تند، داراي تعداد بیشتري راکیزه در ساختار خود می باشند.

کند، در پی تنفس یاخته اي، میزان بیشتري الکتیک اسید تولید می کنند. تند، مقدار بیشتري اکسیژن ذخیره در نوعی مولکول پروتئینی دارند.

در یک یاختۀ ماهیچۀ دلتایی بدن انسان، بالفاصله .................. سر میوزین، می توان گفت .................. می شود.  11

پس از اتصال  به - سرهاي میوزین به پروتئین هاي اکتین، متصل

پس از جدا شدن  – فاصلۀ بین خطوط  سارکومرهاي آن، کم

قبل از اتصال اکتین به - در یک تارچه فاصله رشته هاي ضخیم سارکومرهاي مجاور از یکدیگر، کم تر

قبل از اتصال و تجزیۀ  – یون هاي کلسیم بدون مصرف انرژي  به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده

ATP

ADPZ

ATPATP

12 دربارة انقباض ارادي هر ماهیچه اي با یاخته هاي چند هسته اي می توان گفت  .................. (با تغییر)

تارهاي داراي راکیزة زیاد، انرژي خود را فقط از روش هوازي و با سوختن گلوکز به دست می آورند.

هر تار داراي میوگلوبین کمتر، همواره با تولید مقادیر زیاد الکتیک اسید سبب تحریک گیرنده هاي درد می شود.

هر دو نوع تار سفید و قرمز در این فعالیت نقش دارند.

به دنبال انقباض هاي طوالنی مدت و شدید، در فعالیت پروتئین هاي یاخته هاي ماهیچه اي اختالل ایجاد می شود.

در سارکومر ماهیچۀ ُسِرینی، هر رشتۀ پروتئینی ..................  13

که به مولکول  متصل می شود، در پی انقباض ماهیچه، به خط  اتصال می یابد.

، می تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با ناقل عصبی قرار گیرد. متصل به خط 

موجود در بخش روشن، با کوتاه تر شدن، منجر به انقباض ماهیچه می گردد.

موجود در بخش تیره، می تواند در طی انقباض، در تماس با یون کلسیم باشد.

ATPZ

Z

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  14
«در جانوران داراي اسکلت .................. قطعًا .................. »

درونی - بخش جلویی طناب عصبی برجسته شده است. بیرونی - چشم از تعداد زیادي واحد بینایی تشکیل شده است.

داخلی از جنس غضروف - طناب عصبی پشتی وجود دارد. آب ایستایی - براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند.
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در ..................  15

جانوران، اساس حرکت مشابه است. حرکت عروس دریایی، اسکلت جانور فاقد نقش است.

حرکت همۀ مهره داران، اسکلت استخوانی قطعًا داراي نقش است. حلزون ها، اسکلت تنها در حفاظت از جانور نقش دارد.
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، دچار تغییر شکل می شود. دقت کنید که طول رشته هاي میوزین به  متصل می شوند. سررشته هاي میوزین با اتصال به  و تبدیل شدن آن به   1
رشته هاي میوزین ثابت است، اما شکل میوزین می تواند تغییر کند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: رشته هاي میوزین تمامًا در بخش تیرة سارکومر قرار دارند. گزینۀ «

»: دقت کنید طول رشته هاي اکتین و میوزین در طی انقباض تغییر نمی کند. گزینۀ «

»: در جریان انقباض ماهیچه، فاصلۀ تارچه ها با هم ثابت است و تغییر نمی کند. گزینۀ «
بررسی موارد:  2

مورد الف) انرژي الزم براي انقباض هیچ ماهیچه اي فقط از اسیدچرب تأمین نمی شود. (نادرست)
موارد ب و پ) این جمله در مورد همۀ ماهیچه هاي اسکلتی درست است، نه بسیاري از آن ها. (نادرست)

مورد ت) بسیاري از ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکت اندام ها می شوند. (درست)
در همۀ مهره  داران طناب عصبی پشتی وجود دارد. پس می توان گفت در جانوران داراي اسکلت درونی (مهره داران) اسکلت از طناب عصبی پشتی محافظت  3

می کند.
بررسی سایر گزینه ها:

) اسکلت درونی در ماهیان غضروفی مثل کوسه ماهی فاقد استخوان است. گزینۀ 

) ساختار اسکلت در جانوران متفاوت است. گزینۀ 

) اسکلت بیرونی در حشرات و سخت پوستان یافت می شود که داراي سامانۀ گردش مواد باز هستند و مویرگ ندارند. گزینۀ 
تار هاي ماهیچه اي تند بیشتر انرژي خود را از طریق تنفس بی هوازي به دست می آورند.  4

بررسی سایر گزینه ها:

) تار هاي ماهیچه اي نوع کند، حاوي میوگلوبین هستند، نه پروتئین هاي شبیه میوگلوبین. گزینۀ 

) تار هاي ماهیچه اي نوع تند بیشتر تنفس بی هوازي دارند. گزینۀ 

) تار هاي ماهیچه اي نوع کند، به علت وجود مقادیر فراوان رنگ دانۀ قرمز رنگ میوگلوبین به رنگ قرمز دیده می شوند. گزینۀ 

شکل صورت سؤال، زمان انقباض عضله را نشان می دهد.  5
بررسی موارد:

مورد الف) ممکن است عضله از اسیدهاي چرب یا کرآتین فسفات استفاده کند. یعنی الزامًا انرژي الزم براي هر انقباضی در پی تجزیه گلوکز نمی باشد.
مورد ب) دقت  کنید یون هاي کلسیم در تماس با تارچه ها قرار می گیرند نه تارها!

مورد ج) ممکن است در پی تنفس بی هوازي، الکتیک اسید تولید شود و گیرنده هاي درد نیز پیام عصبی ارسال کنند.

مورد د) دقت کنید ممکن است  براي سایر فعالیت هاي یاخته به غیر از انقباض استفاده شود.
رشته هاي پروتئینی ضخیم، میوزین و رشته هاي پروتئینی نازك، اکتین نام دارند. رشته هاي پروتئینی ضخیم در هنگام انقباض ماهیچه که طول سارکومر کوتاه  6

می شود، در مجاورت خط  قرار می گیرند.
بررسی سایر گزینه ها:

»:  رشته هاي نازك و ضخیم چه در هنگام استراحت و چه در هنگام انقباض ماهیچه طول ثابتی دارند و طول آن ها دچار تغییري نمی شود. گزینۀ «

»:  رشته هاي پروتئینی میوزین در هنگام انقباض، بیشترین مجاورت را با پروتئین هاي اکتین خواهند داشت. گزینۀ «

»:  رشته هاي اکتین دو سمت یک سارکومر در هنگام انقباض کمترین فاصله را از یکدیگر خواهند داشت. گزینۀ «
یاخته هاي ماهیچه اي به دو دستۀ کند و تند تقسیم می شوند. تارهاي تند سریع منقبض می شوند و بیشتر انرژي خود را به روش بی هوازي به دست می آورند.  7

بررسی سایر گزینه ها:

) هر دو نوع تارهاي تند و کند، داراي تعدادي راکیزه هستند و می توانند در حضور اکسیژن، گلوکز را به صورت کامل تجزیه کنند. گزینه هاي  و 

) تارهاي کند در حرکات استقامتی نقش اساسی دارند. این تارها مقدار زیادي رنگ دانۀ قرمز به نام میوگلوبین دارند که می توانند اکسیژن را ذخیره کنند. گزینۀ 
همۀ مهره داران در ساختار اسکلت درونی خود داراي غضروف هستند. در مهره داران طناب عصبی پشتی دیده می شود که درون سوراخ مهره ها جاي گرفته است.  8

بررسی سایر گزینه ها:

»: در ماهی هاي غضروفی (مثل کوسه ها و سفره ماهی ها) استخوان وجود ندارد. گزینۀ «

»: تنها در ماهیان غضروفی غدد راست روده اي محلول نمک (سدیم کلرید) بسیار غلیظ را به روده ترشح می کنند. گزینۀ «

»: خط جانبی کانالی در زیر پوست ماهی هاست که حاوي یاخته هاي مژك دار است (نه همۀ مهره داران). گزینۀ «
دقت کنید در بدن انسان در طی انقباض عضالت اسکلتی، به دنبال، در هم فرو رفتن رشته هاي پروتئینی (اکتینی و میوزینی) و تغییر موقعیت آن ها نسبت به هم،  9

صورت می گیرد. در واقع طول اکتین و میوزین ثابت می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

) با رسیدن پیام عصبی از مراکز عصبی، تحریک از طریق همیانه ویژه اي از یاختۀ عصبی به یاختۀ ماهیچه اي می رسد و ناقل عصبی از پایانۀ یاخته عصبی آزاد می شود. با اتصال این ناقبین گزینۀ 

ATPATPADP

1

3

4

2

3

4

1

2

3

ATP

Z

1

3

4

13

2

2

3

4

1

www.konkur.in

forum.konkur.in



به گیرنده هاي خود در سطح یاخته ماهیچه اي، یک موج تحریکی در طول غشاي یاخته ایجاد می شود.

) با اتصال پروتئین هاي میوزین به اکتین و تغییر شکل آن، خطوط  سارکومر به هم نزدیک می شوند. گزینۀ 

) با تحریک یاختۀ ماهیچه اي، سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین متصل می شوند و پل هاي اتصال میوزین و اکتین تشکیل می شود. گزینۀ 

. تار هاي تند، راکیزة کمتري در ساختار خود دارند.  10

. همۀ تار هاي ماهیچه اي تند و کند، داراي چندین هسته در ساختار خود هستند.

. تار هاي تند مقدار کم تري میوگلوبین براي ذخیرة اکسیژن دارند.

. تار هاي کند، بیش تر تنفس هوازي دارند و در نتیجه مقدار کم تري الکتیک اسید تولید می کنند.

- پس از اتصال  به سر میوزین، سرهاي میوزین از اکتین جدا می شوند.  11

- پس از جدا شدن   سرهاي میوزین به سمت وسط سارکومر خم شده و اکتین ها را با خود به وسط سارکومر می کشد. به این ترتیب فاصلۀ خطوط  کم می شود.

- کم شدن فاصلۀ رشته هاي ضخیم سارکومر هاي مجاور از یکدیگر هنگام انقباض ماهیچه رخ می دهد. بالفاصله قبل از اتصال اکتین به سر میوزین، انقباضی صورت نگرفته است.

- یون هاي کلسیم با مصرف  و خالف شیب غلظت به شبکۀ آندوپالسمی وارد می شوند. از طرفی بالفاصله قبل از اتصال و تجزیۀ  یون هاي کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی بدون مصرف 

 خارج شده اند.

. تار هاي کند داراي راکیزة زیاد هستند. این تار ها بیش تر انرژي خود را با روش هوازي و با سوختن گلوکز به دست می آورند.  12

. تار هاي تند داراي میوگلوبین کمی هستند. این تارها، بیش تر انرژي خود را از طریق بی هوازي به دست می آورند. بنابراین تارهاي تندي هم وجود دارند که انرژي خود را به طریق هوازي به
دست می آورند. الکتیک اسید تولید شده در تار هاي تند بی هوازي زیاد و سبب درد ماهیچه می شود.

. بسیاري از ماهیچه ها هردو نوع تار کند و تند را دارند. پس در هر ماهیچه اي هردو نوع تار وجود ندارد که در فعالیت ارادي نقش داشته باشد. البته هردو نوع تار هاي تند ( سفید ) و کند ( قرمز
) در فعالیت ارادي نقش دارند. 

. به دنبال انقباض هاي طوالنی مدت و شدید، الکتیک اسید تولید می شود و در نتیجه  کاهش می یابد. کاهش  سبب اختالل در فعالیت پروتئین هاي یاخته هاي ماهیچه اي می شود.

ماهیچۀ سرینی نوعی ماهیچۀ اسکلتی است.  13

): رشتۀ پروتئینی که هنگام انقباض ماهیچه به مولکول  متصل است، رشتۀ میوزین می باشد که این رشته به خط  متصل نیست. گزینۀ (

zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

                           

حرکتجهت

ADP ADP

ADP

، اکتین است. اکتین به ناقل عصبی متصل نمی شود. زیرا این رشته ها در سیتوپالسم قرار دارند اما گیرندة ناقل عصبی در سطح یاختۀ ماهیچه اي قرار دارد ): رشتۀ پروتئینی متصل به خط  گزینۀ (
و ناقل وارد یاختۀ ماهیچه اي نمی شود.

zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

): رشته هاي اکتین و میوزین هیچ کدام کوتاه نمی شوند بلکه در مجاورت هم می لغزند و بدین ترتیب طول ماهیچه کوتاه می شود. گزینۀ (

): در بخش تیره سارکومر رشته هاي اکتین و میوزین هر دو وجود دارند. در طی انقباض یون هاي کلسیم ازاد می شوند و وارد سارکومر می شوند و در نتیجه، می توانند در تماس با رشته  گزینۀ (
هاي پروتئینی درون سارکومر قرار گیرند.

): عده اي از بی مهرگان مثل حشرات و حلزون ها داراي اسکلت بیرونی هستند. حشرات دسته اي از بی مهرگان هستند که چشم مرکب دارند ولی نمی  گزینۀ (  14
توان گفت که همۀ بی مهرگان داراي اسکلت بیرونی چشم مرکب دارند.

): اسکلت درونی مخصوص مهره داران است و در مهره داران بخش جلویی طناب عصبی برجسته شده و مغز را تشکیل داده است. گزینۀ (

): همۀ جانوران داراي اساس حرکتی مشابه هستند. یعنی براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. گزینۀ (

): در همۀ مهره داران طناب عصبی پشتی وجود دارد. در انواعی از ماهی ها، مانند کوسه ماهی، جنس اسکلت درونی غضروف است و ماهی ها جزو مهره داران به حساب می آیند. گزینۀ (

): براي انجام حرکت، جانوران نیازمند ساختار اسکلتی و ماهیچه اي هستند؛ بنابراین، در حرکت عروس دریایی اسکلت آب ایستایی نقش دارد. گزینۀ (  15

): اساس حرکت در جانوران مشابه است. به این معنا که براي حرکت در یک سو جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند. گزینۀ (
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): حلزون یک جانور بی مهره و داراي اسکلت بیرونی است؛ حشرات و حلزون ها نمونه هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند در این جانوران اسکلت عالوه بر کمک به حرکت گزینۀ (
وظیفۀ حفاظتی هم دارد.

): جنس اسکلت در انواعی از ماهی ها مانند کوسه ماهی از نوع غضروفی است. ماهی ها مهره دار هستند. پس نمی توان گفت در حرکت همۀ مهره داران اسکلت استخوانی نقش دارند. گزینۀ (

3

4
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مبحث: گفتار 2 فصل 3 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  1
«تارهاي ماهیچه اي ُتند  ..................  تارهاي ماهیچه اي ُکند،  .................. »

برخالف - فاقد میتوکندري هستند و انرژي خود را صرفاً از طریق تنفس بی هوازي به دست می آورند.

برخالف - فاقد میوگلوبین هستند و انرژي خود را سریع از دست می دهند و خسته می شوند.

همانند - براي انجام حرکاتی مانند شناکردن، دوي سرعت و بلندکردن وزنه هستند.

همانند - به کمک رشته هاي پروتئینی اکتین و میوزین، ظاهر مخطط پیدا کرده اند.

در مورد ماهیچۀ دلتایی بدن انسان، کدام گزینه نادرست است؟  2

در انتهاي هر سارکومر آن خطی به نام خط  دیده می شود.

در طی نزدیک شدن دو خط  هر سارکومر آن طول رشته هاي آکتین و میوزین تغییر نمی کند.

هسته هاي متعدد درون تارچه ناشی از به هم پیوستن چندین یاختۀ ماهیچه اي در دورة جنینی است.

در پی موج تحریکی در طول غشاي یاختۀ ماهیچه اي، سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي آکتین متصل می شوند.

Z

Z

در طی انقباض با تغییر طول یک ماهیچۀ اسکلتی در بدن انسان سالم و بالغ، .................. برخالف .................. می یابد.  3

فاصلۀ دو خط  موجود در یک سارکومر- طول بخش روشن سارکومرها، کاهش

فاصلۀ بین رشته هاي اکتین مقابل هم در یک سارکومر- غلظت یون هاي کلسیم در سیتوپالسم، کاهش

، افزایش طول رشته هاي پروتئینی ضخیم در یک سارکومر- میزان مصرف انرژي زیستی 

آزادشدن مولکول هاي ناقل عصبی از سلول ماهیچه اي اسکلتی- طول سارکومرهاي تارهاي ماهیچه اي، افزایش

Z

ATP

کدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختۀ ماهیچۀ ذوزنقه اي بدن انسان نادرست است؟  4

به دنبال سست شدن اتصال سر میوزین به اکتین،  به  تجزیه می گردد.

با چسبیدن یک مولکول  به سر میوزین، اتصال سر میوزین با رشتۀ اکتین سست می شود.

به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول  موجود در سر میوزین، طول ماهیچه کوتاه می شود.

در زمانی که سر میوزین، رشتۀ اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد، مولکول  رها گردیده است.

ATPADP

ATP

ADP

ADP

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  5

«هم زمان با .................. فاصلۀ خطوط  در یک سارکومر هر ماهیچۀ اسکلتی، قطعًا .................. می شود.»

کاهش - استخوان متصل به ماهیچه، به مقدار زیادي، جابه جا افزایش - سرهاي میوزین به پروتئین هاي اکتین، متصل

افزایش - فاصلۀ سرهاي میوزین هاي سارکومرهاي مجاور از یکدیگر، بیشتر کاهش - یون هاي کلسیم با مصرف  به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده

Z

ATP

در یک فرد سالم و بالغ، در هنگام فعالیت ماهیچه توأم، .................. بالفاصله پس از .................. صورت می گیرد.  6

کوتاه شدن طول نوار تیره - جدا شدن  از میوزین تولید مولکول فسفات - اتصال سر اکتین به میوزین

نزدیک شدن خطوط  به هم - ایجاد موج تحریکی در غشا جدا شدن سر میوزین از اکتین - اتصال  به سر میوزین

ADP

ATPZ
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هم زمان با  .................. فاصلۀ دو خط  متوالی در یک سارکومر ماهیچۀ ذوزنقه اي یک شناگر حرفه اي، می توان گفت  .................. .  7

افزایش - یون هاي کلسیم با مصرف انرژي زیستی از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند.

کاهش - بیشتر انرژي الزم براي انقباض تارهاي ماهیچه اي به کمک بازتولید  توسط کرآتین فسفات رخ می دهد.

افزایش - طول رشته هاي اکتین همانند طول محدودة بخش روشن بیشتر می شود.

کاهش - جدا شدن پل هاي اتصال میوزین و اکتین از یکدیگر مشاهده می شود.

Z

ATP

در افراد .................. ، تارهاي ماهیچه اي بیشتر از نوعی هستند که .................. ،   8

ورزشکار استقامتی - حاوي پروتئین هاي شبیه میوگلوبین هستند که توانایی ذخیرة اکسیژن دارد.

کم تحرك - عمدة انرژي مورد نیاز خود را در داخل اندامک هاي دو غشایی به دست می آورند.

ورزشکار استقامتی - به علت وجود میتوکندري هاي فراوان در سیتوپالسم، به رنگ قرمز دیده می شوند.

کم تحرك - تجزیۀ گلوکز، بیشتر به صورت ناقص و در سیتوپالسم سلول صورت می گیرد.

9 در یک ماهیچه اسکلتی داراي هر دو نوع تار تند و کند در بدن انسان سالم و بالغ، یاخته هاي ماهیچه اي تند .................. ، یاخته هاي ماهیچه هاي
کند .................. .

برخالف - داراي تعداد فراوانی واحد تکراري به نام سارکومر در تارچه هاي خود می باشند.

همانند - داراي پروتئین هایی با بیش از یک زنجیره پروتئینی در ساختار خود می باشند.

برخالف - داراي تعداد میتوکندري هاي زیادي در درون خود هستند.

همانند - داراي مقدار زیادي رنگدانه قرمز میوگلوبین در ساختار خود می باشند.

کدام مورد عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟   10
«در طی مدتی که ماهیچه دیافراگم به حالت مسطح در می آید، در ساختار این ماهیچه .................»

فاصلۀ خطوط  از یکدیگر افزایش می یابد. رشته هاي میوزین به خطوط  متصل می شوند.

طول سارکومر برخالف بخش تیره، کاهش می یابد. یون هاي کلسیم با مصرف انرژي به شبکۀ آندوپالسمی باز می گردند.

ZZ

با توجه به شکل مقابل که در ارتباط با وضعیت ماهیچۀ اسکلتی است، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  11

A

B

1 2 3

هنگامی که حالت  ایجاد می شود، قطعًا بخش هاي شمارة  و  در تماس با یکدیگر هستند.

، طول بخش هاي شمارة  و  کوتاه می شود. در حالت  برخالف حالت 

هنگامی که یون هاي کلسیم در خالف جهت شیب غلظت خود از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند، حالت  ایجاد می شود.

، طول ثابتی دارد. بخش تیره در حالت  همانند 

A12

BA12

B

AB

باتوجه به فعالیت یک یاختۀ ماهیچه اي دو سر بازوي انسان، به دنبال ورود کلسیم به شبکۀ آندوپالسمی آن، طوِل .................. می شود.(با تغییر)  12

رشته هاي اکتین همانند سارکومر، بلند بخش روشن همانند سارکومر، کوتاه سارکومر همانند بخش روشن، بلند سارکومر برخالف بخش تیره، کوتاه 
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13 دربارة ماهیچه هاي اسکلتی یک فرد بالغ، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟(با تغییر)
«در هر تارچه .................. هر تار ماهیچه اي، .................. ممکن نیست.»

همانند - مشاهدة رشته هاي پروتئینی میوزین و اکتین در ساختار آن برخالف - وجود اندامک هایی براي تنفس یاخته اي

همانند - ساخت و ترشح رشته هاي پروتئینی مادة زمینه اي بافت پیوندي برخالف - اتصال ناقل هاي عصبی به گیرنده هاي ویژة خود

در هنگام انقباض سارکومرها .................. حالت استراحت آن ها ..................  14

همانند - طول بخش هاي روشن و تیره ثابت می ماند. همانند - طول رشته هاي نازك و ضخیم ثابت می ماند.

برخالف - طول رشته هاي نازك و ضخیم کاهش می یابد. برخالف - طول بخش هاي روشن و تیره کاهش می یابد.

کدام گزینه می تواند جملۀ زیر را به درستی تکمیل کند؟(با تغییر)  15
براي ساخته شدن ماهیچه هاي دو سر بازوي انسان، .................. 

الف) به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می باشد.
ب) مجموعه اي از تارها در یک غشا پالسمایی قرار می گیرند.

ج) فقط به حضور تارهاي ماهیچه اي تند نیاز می باشد.
د) شبکۀ آندوپالسمی اطراف هر تارچه را احاطه می کند.

ج ـ د ج ـ ب الف ـ د الف ـ ب
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بررسی گزینه ها:  1

) تارهاي ماهیچه اي تُند، تعداد میتوکندري کمتري دارند، نه اینکه فاقد میتوکندري باشد. این تارها بیشتر انرژي خود را از راه تنفس بی هوازي به دست می آورند نه صرفًا تنفس بی هوازي گزینۀ 
داشته باشند. (نادرست)

) تارهاي ماهیچه اي تند مقدار میوگلوبین کمتري دارند، نه اینکه فاقد میوگلوبین باشد. (نادرست) گزینۀ 

) شنا کردن نوعی حرکت استقامتی است که توسط تارهاي ُکند انجام می شود. براي دوي سرعت و بلندکردن وزنه، انقباضات سریع الزم است که تارهاي تند مسئول انجام آنها هستند. گزینۀ 

) تارهاي ماهیچه اي تُند و ُکند هر دو داراي رشته هاي اکتین و میوزین هستند و نحوة قرارگیري این رشته ها علت تیره و روشن دیده شدِن این تارهاي ماهیچه اي است. (درست) گزینۀ 

در بدن انسان سالم و بالغ، هر یاختۀ ماهیچه هاي اسکلتی از به هم پیوستن چند یاختۀ ماهیچه اي در دورة جنینی ایجاد می شود و به همین علت چند هسته دارد.  2
درون هر یاخته، تعداد زیادي رشته به نام تارچۀ ماهیچه اي وجود دارد که موازي هم در طول یاخته قرار گرفته اند. در ساختار تارچه هسته مشاهده نمی شود.

با انقباض ماهیچه هاي اسکلتی طول رشته هاي آکتین و میوزي تغییر نمی کند.

در فرآیند انقباض ماهیچۀ اسکلتی، فاصلۀ بین رشته هاي اکتین مقابل هم در ساختار یک سارکومر، کاهش و با آزادشدن یون هاي کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی،  3
غلظت یون هاي کلسیم در سیتوپالسم افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

) در هنگام انقباض ماهیچۀ اسکلتی با تغییر طول ماهیچه، طول بخش روشن سارکومرها کاهش می یابد. گزینۀ 

) طول رشته هاي پروتئینی اکتین و میوزین ثابت است و در طی انقباض عضله تغییر نمی کند. گزینۀ 

) آزاد شدن مولکو ل هاي ناقل عصبی، از سلول عصبی صورت می گیرد نه از سلول ماهیچه اي. گزینۀ 

با توجه به شکل زیر می توان مشاهده کرد که  به سر میوزین متصل و سبب جدا شدن آن از اکتین می شود و پس از  یک گروه فسفات جدا و   4

، سر میوزین به اکتین متصل و  از سر میوزین جدا و انقباض (کوتاه شدن طول ماهیچه) انجام می شود.  ایجاد می شود و با ایجاد 

جهت حرکت

ADP

ADP

ADP

در حالت استراحت (پس از انقباض) سارکومرها در یک تارچه، سرهاي میوزین موجود در انتهاي میوزین، از سرهاي میوزین سارکومر مجاور دور می شوند.  5
بررسی سایر گزینه ها:

»: افزایش فاصلۀ خطوط  در یک سارکومر، به معناي استراحت آن است. در مرحلۀ انقباض ماهیچه، سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین متصل می شوند. گزینۀ «

»: کاهش فاصلۀ خطوط  در یک سارکومر، به معناي انقباض آن است؛ اما همۀ ماهیچه هاي اسکلتی به استخوان متصل نیستند.  گزینۀ «

»: با استراحت ماهیچۀ اسکلتی (نه هنگام انقباض)، یون هاي کلسیم به کمک انتقال فعال و با مصرف  وارد شبکۀ آندوپالسمی می شوند.  گزینۀ «

 6

ADP ADP

ADP

ATP

ATP

حرکت جهت

 با توجه به شکل زیر، اتصال  به سر میوزین، باعث جدایی سر از رشته هاي اکتین می گردد.
بررسی سایر گزینه ها:

1

2

3

4

1

3

4

ATPATP

ADPADPADP

1z

2z

3ATP

ATP
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»:  دقت کنید که سر میوزین به اکتین متصل می شود. (نه سر اکتین به میوزین) گزینۀ «

»: هنگام انقباض ماهیچه، رشته هاي اکتین و میوزین کوتاه نمی شوند. با توجه به این که طول نوار تیره به اندازة پروتئین هاي میوزین بستگی دارد، طول نوار تیره نیز تغییر نمی کند. گزینۀ «

»: با انتشار موج تحریکی پس از طی فرآیندهایی سرهاي پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین متصل شده و سپس با تغییر شکل آن، خطوط   به  هم نزدیک می شوند. گزینۀ «

کاهش فاصَلۀ خطوط  در یک سارکومر به معناي انقباض است. طی انقباض، لغزیدن رشته هاي میوزین و اکتین در مجاورت هم رخ می دهد. براي این کار، باید  7
پل هاي اتصال میوزین و اکتین دائمًا تشکیل و سپس با حرکتی مانند پارو زدن، به یک سمت کشیده شود. سپس سرهاي متصل جدا و به بخش جلوتر وصل می شوند. این لیز خوردن، اتصال و جدا

شدن سرهاي میوزین صدها مرتبه در ثانیه تکرار می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

) افزایش فاصلۀ خطوط  در یک سارکومر به معناي عدم انقباض است. در این حالت یون هاي کلسیم طی انتقال فعال به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده می شوند. گزینۀ 

) بیشتر انرژي الزم براي انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکز بدست می آید. گزینۀ 

) توجه کنید طول رشته هاي اکتین و میوزین در طی انقباض تغییري نمی کند. گزینۀ 
تار هاي ماهیچه اي تند بیش تر انرژي خود را از طریق تنفس بی هوازي به دست می آورند.  8

بررسی سایر گزینه ها:

»: تار هاي ماهیچه اي نوع کند، حاوي میوگلوبین هستند، نه پروتئین هاي شبیه میوگلوبین. گزینۀ «

»: تار هاي ماهیچه اي نوع تند بیش تر تنفس بی هوازي دارند. گزینۀ «

»: تار هاي ماهیچه اي نوع کند، به علت وجود مقادیر فراوان رنگ دانۀ قرمز رنگ میوگلوبین به رنگ قرمز دیده می شوند. گزینۀ «
هم تارهاي ماهیچه اي کند و هم تارهاي ماهیچه اي تند در ساختار خود پروتئین میوزین را دارند که از دو زنجیره پروتئینی ساخته شده است.  9

بررسی سایر گزینه ها:

) تارچه ها از واحد هاي تکراري به نام سارکومر تشکیل شده اند که به تار ماهیچه اي ظاهر مخطط می دهند. تارهاي ماهیچه اي بر اساس سرعت انقباض به تار کند و تند تقسیم بندي می گزینۀ 
شوند. بنابراین هر دو نوع تار ساختار هاي تکرار شونده سارکومر را دارند.

) تار هاي ماهیچه اي تند بر خالف تارهاي ماهیچه اي کند، میتوکندري کمتري دارند و انرژي خود را بیشتر از راه تنفس بی هوازي به دست می آوردند. گزینۀ 

) تار  هاي ماهیچه اي تند برخالف تارهاي ماهیچه اي کند، رنگدانه قرمز میوگلوبین کمتري دارند. گزینۀ 

. رشته هاي میوزین در حالت استراحت و انقباض به خطوط  متصل نیستند. دیافراگم در حالت مسطح در حال انقباض است.  10

. در حالت انقباض خطوط   به یک دیگر نزدیک می شوند. 

. یون هاي کلسیم در حالت استراحت به شبکۀ آندوپالسمی باز می گردند.

. در حالت انقباض، طول سارکومر کوتاه می شود اما بخش تیره تغییري نمی کند.

بخش  و  و   به ترتیب نشان دهندة رشته نازك، ضخیم و نازك است. حالت  وضعیت استراحت و حالت  وضعیت انقباض را نشان می دهد.  11

. حالت  وضعیت استراحت ماهیچه را نشان می دهد. در این حالت، اکتین و میوزین با یکدیگر در تماس نیستند

. رشته هاي اکتین و میوزین در حالت استراحت و انقباض تغییري نمی کنند.

. یون هاي کلسیم موافق شیب غلظت خود از شبکه ي آندوپالسمی خارج می شوند. یون هاي کلسیم به محل هاي واکنش اکتین متصل و سبب اتصال سرهاي میوزین با اکتین می شوند و این عمل

روند انقباض ماهیچه را سبب می شود. در نتیجه شکل  ایجاد می شود. 

. هنگام انقباض ماهیچه و استراحت ، بخش تیره تغییري نمی کند.
 12

 صورت سوال در رابطه با زمان توقف انقباض و یا استراحت ماهیچه است. در این زمان سارکومر و بخش روشن نسبت به حالت
انقباض، بلند می شود ولی بخش تیره تغییر نمی کند. هم چنین طول رشته هاي اکتین و میوزین تغییري نمی کند.

zخط zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

): تار ماهیچه اي، یک سلول است و سلول ماهیچه اي داراي اندامک میتوکندري است که میتوکندري داراي دنا است. اما تارچه، ساختارهاي پروتئینی گزینۀ (  13
درون سلول هستند.

): تارچه ها، از واحدهاي تکراري به نام سارکومر تشکیل شده اند. درون هر سارکومر پروتئین هاي میوزین و اکتین قرار دارند. هم چنین مجموعه اي از تارچه ها و سایر اندامک هاي یاخته اي، گزینۀ (
یک تار ماهیچه اي را تشکیل می دهند. پس در تار همانند تارچه، رشته هاي پروتئینی اکتین و میوزین مشاهده می شود.

): با اتصال ناقل عصبی به گیرنده هاي خود در سطح یاختۀ ماهیچه اي (تار ماهیچه اي) یک موج تحریکی در طول غشاء یاخته ایجاد می شود. در صورتی که تارچه درون تار ماهیچه اي قرار گزینۀ (
دارد و ناقل عصبی وارد یاخته نمی شود.

): ساخت و ترشح رشته هاي پروتئینی مادة زمینه اي بافت پیوندي بر عهدة یاخته هاي پیوندي است. بلکه در گزینۀ  بیان شده است که تار ماهیچه اي و تارچه هاي درون آن ترشح این گزینۀ (
رشته ها را به عهده دارد.

): در هنگام انقباض سارکومر، طول رشتۀ نازك (اکتین) و رشتۀ ضخیم (میوزین) ثابت می ماند. گزینۀ (  14

): در هنگام انقباض سارکومر، طول نوار تیره، ثابت می ماند اما طول نوار روشن کاهش می یابد. ) و ( گزینۀ (

1

2

4Z

Z

1Z

2

3

1

2

3

1

3

4

1Z

2Z

3

4

123AB

1A

2

3

B

4

1

2

3

44

1

23

www.konkur.in

forum.konkur.in



سارکومر
میوزین

اکتین

Zخط

روشن ZروشنZ
تیره

ب ((

): در هنگام انقباض سارکومر، طول رشتۀ نازك (اکتین) و رشتۀ ضخیم (میوزین) ثابت می ماند. گزینۀ (
 

براي ساخته شدن ماهیچۀ دو سر بازوي انسان، به حضور بیش از یک نوع بافت اصلی نیاز می باشد براي مثال عالوه بر بافت ماهیچه اي در اطراف هر دسته تار و در  15
اطراف کل یک ماهیچه، بافت پیوندي رشته اي دیده می شود. در ماهیچۀ دو سر بازو، شبکۀ آندوپالسمی اطراف هر تارچه را احاطه می کند. هر تار ماهیچه اي یک غشاء پالسمایی دارد. بسیاري از

ماهیچه ها از جمله ماهیچۀ دو سر بازو، هم تار کند و هم تار تند دارند.

4
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مبحث: گفتار 2 فصل 3 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان : 15 دقیقه

کدام گزینه در رابطه با «هر رشتۀ پروتئینی موجود در ساختار سارکومر» ماهیچۀ سرینی بدن انسان صحیح است؟  1

با کوتاه تر شدن، منجر به بروز انقباض ماهیچه می گردد. در پی حداکثر انقباض ماهیچه، به خط  اتصال می یابد.

می تواند در شرایط طبیعی در تماس مستقیم با مولکول هاي دناي یاخته قرار گیرد. برخالف ناقل هاي عصبی می تواند در تماس با یون هاي کلسیم درون یاخته باشد.

Z

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  2
«در ساختار عضالت اسکلتی بدن انسان سالم و بالغ، تارهاي ماهیچه اي .................. برخالف .................. »

کند- تارهاي ماهیچه اي داراي تعداد میتوکندي کمتر، انرژي خود را بیشتر از تجزیۀ کرآتین فسفات به دست می آورند.

داراي رنگ دانۀ قرمز- تارهایی که انرژي خود را به سرعت از دست می دهند، امکان تولید الکتیک اسید را ندارند.

که در اثر ورزش شنا تعداد آن ها کاهش می یابد- تارهاي کند، انرژي خود را بیشتر به روش بی هوازي به دست می آورند.

که مسئول انجام انقباضات سریع هستند- هر تار ماهیچه اي داراي ماده اي شبیه به هموگلوبین، قطعاً در افراد کم تحرك بیش تر دیده می شوند.

چند مورد در ارتباط با مراحل انقباض در یک یاختۀ ماهیچۀ شکمی صحیح است؟  3

الف) به دنبال اتصال یک گروه فسفات به مولکول  موجود در سر میوزین، طول یاخته کوتاه می شود.

ب) در زمانی که سر میوزین، رشتۀ اکتین را به همراه خود به حرکت در می آورد،  رها گردیده است.

ج) با اتصال یک مولکول  به سر میوزین، اتصال سر میوزین با اکتین محکم می گردد.

د) پس از سست شدن اتصال بین سر میوزین و اکتین، عمل تجزیۀ  آغاز می شود.

 مورد مورد مورد مورد

ADP

ADP

ATP

ATP

1234

کدام مورد، دربارة هر تار ماهیچۀ اسکلتی بدن انسان صحیح است؟  4

از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده است. بیشتر انرژي خود را به روش هوازي به دست می آورد.

مقدار زیادي میوگلوبین دارد و انرژي خود را به ُکندي از دست می دهد. بیشتر انرژي الزم براي انقباض آن از کراتین فسفات به دست می آید.

هنگام انقباض ماهیچۀ سه سر بازوي انسان، .................. بالفاصله .................. اتفاق می افتد.  5

حرکت یون هاي کلسیم در خالف جهت شیب غلظت - پیش از اتصال پروتئین هاي میوزین به اکتین

حرکت پارویی سر پروتئین هاي میوزین - پیش از جدا شدن مولکول هاي آدنوزین دي فسفات از آنها

اتصال مولکول هاي آدنوزین تري فسفات به سر میوزین - پس از نزدیک شدن خطوط  به میوزین ها

جدا شدن سرهاي میوزین از پروتئین هاي اکتین - پس از آزاد شدن انرژي از مولکول آدنوزین تري فسفات

Z

در پی اتصال مولکول  به سر میوزین، کدام مورد قبل از سایرین اتفاق می افتد؟  6

کوتاه شدن طول سارکومر جدا شدن سر میوزین از اکتین  تولید فسفات و مولکول  اتصال سر میوزین به پروتئین اکتین

ATP

ADP

در یک سارکومر ماهیچۀ سرینی، هر رشتۀ پروتئینی ..................  7

که به مولکول  متصل می شود، در پی انقباض ماهیچه، به خط  اتصال می یابد.

، می تواند تحت شرایطی در تماس مستقیم با ناقل عصبی قرار گیرد. متصل به خط 

موجود در بخش روشن، با کوتاه تر شدن، منجر به انقباض ماهیچه می گردد.

موجود در بخش تیره، می تواند در طی انقباض، در تماس با یون کلسیم باشد.

ATPZ

Z
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هرگاه سر میوزین به .................. متصل است، قطعًا ..................  8

- سر میوزین به اکتین هم متصل است. - سر میوزین به اکتین هم متصل است.

اي به سر میوزین متصل نیست. اکتین- هیچ  اي به سر میوزین متصل نیست. اکتین - هیچ 

ATPADP

ATPADP

9 چند مورد دربارة رشته هاي پروتئینی انقباضی ماهیچۀ اسکلتی درست بیان شده است؟

 هر رشتۀ اکتین، به یک خط  متصل می باشد.

 هر مولکول میوزین، از دو رشتۀ به هم پیچیده تشکیل شده است.

 هر رشته اکتین، داراي چندین محل اتصال براي سرهاي مولکول هاي میوزین می باشد.

 فقط مولکول هاي میوزین، در طی انقباض در تماس با یون هاي کلسیم قرار می گیرند.

⋆Z

⋆

⋆

⋆

1234

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟  10
«در همۀ جانورانی که داراي اسکلت .................. هستند، ..................»

درونی - در بخش پشتی بدن آنها طنابی وجود دارد که بخش برجستۀ آن در جلو، مغز را تشکیل می دهد.

بیرونی – یاخته ها از طریق لوله هاي منشعب و مرتبط با هم، تبادالت گازي را انجام می دهند.

آب ایستایی - با فشار جریان آب به بیرون، جانور به سمت مخالف جریان آب، حرکت می کند.

درونی – یاخته هاي خونی می توانند در تماس با الیۀ پوششی رگ ها و قلب می باشند.

11 در بافت ماهیچه اي اسکلتی انسان سالم و بالغ، تار هاي ماهیچه اي که ..................

براي حرکات استقامتی ویژه شده اند، داراي میتوکندري هاي کمتري هستند.

مقدار زیادي رنگدانه قرمز دارند، بیشتر انرژي خود را از راه تنفس بی هوازي به دست می آورند.

مقدار بیشتري الکتیک اسید تولید می کنند، فقط در افرادي با نماي تودة بدنی باال مشاهده می شود.

به کمک میوگلوبین اکسیژن را ذخیره می کنند، ممکن است تجزیه گلوکز را به صورت کامل انجام ندهند.

کدام عبارت دربارة اسکلت جانوران درست است؟  12

ساختار استخوان پرندگان، بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است. در حشرات برخالف عروس دریایی، اسکلت داراي نقش حفاظتی نیست.

حلزون برخالف عروس دریایی، اسکلت آب ایستایی دارد. در اسکلت کوسه ماهی برخالف اسکلت پرندگان، غضروف وجود دارد.

همزمان با .................. فاصلۀ خطوط  در یک سارکومر هر ماهیچۀ اسکلتی، قطعًا .................. می شود.  13

کاهش - استخوان متصل به آن، مقدار زیادي، جابه جا افزایش - سر پروتئین هاي میوزین به رشته هاي اکتین  متصل

افزایش - فاصلۀ سر میوزین هاي سارکومرهاي مجاور از یکدیگر، بیشتر کاهش - یون کلسیم با مصرف  به شبکۀ آندوپالسمی بازگردانده

Z

ATP

می توان گفت همۀ .................. .  14

انرژي مورد نیاز تارهاي ماهیچه اي کند، به روش هوازي تأمین می شود. ماهیچه هاي بدن، هر دو نوع یاختۀ تند و کند را دارند.

انرژي مورد نیاز تارهاي ماهیچه اي تند، از راه تنفس بی هوازي تأمین می شود. تارهاي ماهیچه اي کند و تند داراي میتوکندري، هسته و میوگلوبین هستند.

تار ماهیچه اي .................. تارچۀ ماهیچه اي ..................  15

همانند - توسط ساختاري حاوي فسفولیپید احاطه نشده است. همانند - توسط ساختاري حاوي فسفولیپید احاطه شده است.

برخالف - توسط ساختاري حاوي فسفولیپید احاطه نشده است. برخالف - توسط ساختاري حاوي فسفولیپید احاطه شده است.
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با آزاد  شدن یون هاي کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی یاخته هاي ماهیچه اي، این یون ها در تماس با رشته هاي پروتئینی قرار می گیرند، اما ناقل هاي عصبی به  1
گیرنده هاي خود در سطح غشاي یاختۀ هدف متصل می شوند و وارد یاختۀ هدف نمی شوند که با کلسیم درون یاخته اي در تماس باشند. در سیتوپالسم (میان یاخته) پیش سیناپس نیز این ناقلین

درون ریز کیسه محصور هستند و با یون هاي کلسیم سیتوپالسمی در ارتباط نیستند.
بررسی سایر گزینه ها:

) رشته هاي میوزین حتی در بیشترین انقباض ماهیچه، نمی توانند به خط  متصل شوند. گزینۀ 

) رشته هاي اکتین و میوزین کوتاه نمی شوند، بلکه طول بخش روشن کاهش می یابد. گزینۀ 

) مولکول هاي دنا درون هسته هاي یاختۀ ماهیچه اي قرار دارند و رشته هاي میوزین و اکتین در ساختار تارچه ها قرار دارند. گزینۀ 

تارهایی که در اثر ورزش شنا تعداد آنها کاهش می یابد، همان تارهاي تند هستند که برخالف تارهاي کند، انرژي خود را بیشتر به روش بی هوازي به دست  2
 می آورند.

بررسی سایر گزینه ها:

): تارهاي کند انرژي خود را بیشتر به صورت هوازي به دست می آورند. گزینۀ (

): هم تارهاي کند و هم تارهاي تند، می توانند با انجام تنفس بی هوازي، الکتیک اسید تولید کنند. گزینۀ (

): هم تارهاي تند و هم تارهاي کند داراي میوگلوبین هستند، در حالی که فقط تارهاي تند در افراد کم تحرك بیشتر دیده می شوند. گزینۀ (

 3
موارد (ب) و (د) درست هستند.

 بررسی موارد:

مورد الف) نادرست. با توجه به تصویر باال، هیچ گاه به  متصل به سر میوزین، فسفات

اضافه نمی شود. فسفري شدن  که منجر به تولید  می گردد، به صورت اکسایشی
(درون میتوکندري  تارهاي ماهیچه اي) یا در سطح پیش ماده (هم در مادة زمینۀ سیتوپالسم و هم

درون میتوکندري) صورت می گیرد.
مورد ب) درست. پس از جداشدن گروه فسفات از سر میوزین ، میوزین به اکتین متصل می شود

و پس از رهاشدن  از سر میوزین، میوزین رشتۀ اکتین را با خود به حرکت در می آورد.

مورد ج) نادرست. اتصال  به سر میوزین منجر به جداشدن سر میوزین از اکتین می گردد.

مورد د) درست. پس از اینکه سر میوزین، اکتین را رها کرد،  متصل به آن با خاصیت
آنزیمی اش تجزیه می شود که باعث حرکت سر میوزین می گردد.

 

تار هاي ماهیچه اي به دو نوع کند و تند تقسیم می شوند. همۀ انواع تار هاي ماهیچه اي اسکلتی از به هم پیوستن چند یاخته در دوران جنینی ایجاد شده اند و به همین  4
دلیل داراي چند هسته می باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

) تار هاي ماهیچه اي کند داراي میتوکندري فراوانی هستند و بیشتر انرژي خود را از راه تنفس هوازي به دست می آورند و تار هاي ماهیچه اي تند، تعداد کمتري میتوکندري (راکیزه) دارند گزینۀ 
و انرژي خود را بیشتر از طریق تنفس بی هوازي کسب می کنند.

) گلوکز سوخت رایج یاخته است و در واقع بیشتر انرژي الزم براي انقباض ماهیچه ها از سوختن گلوکز به دست می آید. گزینۀ 

) تار هاي ماهیچه اي کند داراي مقدار زیادي میوگلوبین هستند و تار هاي ماهیچه اي تند داراي مقدار کمی میوگلوبین هستند که این تار ها (تند)، سریع انرژي خود را از دست داده و خسته گزینۀ 
می شوند.

براي انقباض ماهیچۀ اسکلتی، پس از تحریک عصبی، یون هاي کلسیم با روش انتشار تسهیل شده و در جهت شیب غلظت از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شوند. به  5

دنبال تجزیۀ  متصل به سر میوزین و تبدیل آن به  پروتئین میوزین به اکتین متصل می شوند. سپس مولکول هاي  از سر میوزین جدا شده و در همین حین میوزین حرکت

پارویی خود را انجام می دهد. در این حالت خطوط  دو طرف سارکومر به یکدیگر و همچنین به میوزین ها نزدیک تر می شوند. سپس مولکول  به سر میوزین متصل شده و میوزین را از
اکتین جدا می کند. در نهایت براي پایان انقباض نیز یون هاي کلسیم در خالف جهت شیب غلظت به داخل شبکۀ آندوپالسمی باز می گردند.

همان طور که در شکل مشاهده می کنید، بالفاصله پس از اتصال مولکول  به سر میوزین، سر میوزین از اکتین جدا می شود.   6
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zخط zخط

اکتین میوزیناکتین
دمسر

حرکت جهت

ADP

ADP

ADP

ADP

با آزاد شدن یون هاي کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی یاخته هاي ماهیچه اي، این یون ها در تماس با رشته هاي پروتئینی قرار می گیرند.  7
بررسی سایر گزینه ها:

»: میوزین پروتئینی است که هنگام انقباض یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی به  وصل می شود.  گزینۀ «

همانطور که در شکل روبه رو می بینید، رشته هاي میوزین در انقباض ماهیچه، نمی توانند به خط  متصل
شوند.

zخط zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

»: رشته هاي اکتین به خط  متصل اند و درون میان یاختۀ ماهیچه اي قرار دارند، اما ناقل هاي عصبی به یاختۀ ماهیچه اي وارد نمی شوند.   گزینۀ «

»: رشته هاي اکتین و میوزین کوتاه نمی گردند، بلکه طول نوار روشن کاهش می یابد. گزینۀ «

 8

. سر میوزین هم زمان به اکتین و  متصل نمی باشد. پس از این که  هیدرولیز شد سر میوزین عمودي  
شده و به اکتین متصل می شود.

. پس از هیدرولیز  سر میوزین به  متصل است و بعد از آن سر میوزین به اکتین متصل می شود. پس

در مدت زمانی کوتاه  به سر میوزین متصل است اما هنوز به اکتین متصل نشده است.

. پس از هیدرولیز  سر میوزین به اکتین متصل می شود. پس این دو هیچ گاه هم زمان به سر میوزین متصل
نیستند.

. پس از هیدرولیز  سر میوزین به  متصل است. و بعد از آن به اکتین متصل می شود. در این حال در

مدت زمانی  نیز به سر میوزین متصل است.
ADP ADP

ADP

ATP

ATP

حرکتجهت

مورد چهارم نادرست  9

مورد اول. هر رشتۀ اکتین در یک سمت به خط   متصل می باشد.
مورد دوم. هر مولکول میوزین از دو رشتۀ به هم پیچیده تشکیل شده است.

مورد سوم. در طی انقباض سر مولکول هاي میوزین به رشتۀ اکتین متصل می شود.هر رشتۀ اکتین چندین محل اتصال براي سر هاي میوزین دارد.
مورد چهارم. پس از آزادسازي کلسیم، این یون ها وارد سارکومر شده و در تماس با رشته هاي اکتین و میوزین قرار می گیرند، اما واکنش آن ها با اکتین سبب شروع روند انقباض می شود.

 

- مهره داران داراي اسکلت درونی استخوانی هستند. همۀ مهره داران در بخش پشتی بدن داراي طناب نخاعی هستند که بخش برجستۀ آن در جلو، مغز را  10
ایجاد می کند.
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zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

- حشرات و سخت پوستان نمونه اي از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند. حشرات داراي لوله هاي منشعب و مرتبط با هم هستند که تبادالت گازي از طریق آن ها انجام می شود.

- اساس حرکت در همۀ جانوران یکسان است. براي حرکت در یک سو، جانور باید نیرویی در خالف آن وارد کند.

- مهره داران، گردش خون بسته دارند. بنابراین یاخته هاي خونی می توانند در تماس با الیۀ پوششی رگ ها و قلب قرار گیرند.

. تار هاي ماهیچه اي که براي حرکات استقامتی ویژه شده اند، تار هاي کند هستند. تار هاي کند میتوکندري زیادي دارند.   11

. تار هاي کند داراي مقدار زیادي رنگدانۀ قرمز (میوگلوبین) هستند. این تار ها بیش تر انرژي خود را از تنفس هوازي به دست می آورند.

. تارهاي تند، مقدار بیش تري الکتیک اسید تولید می کنند، زیرا بیش تر انرژي خود را از راه بی هوازي به دست می آورند. این تار ها در افراد با نماي تودة بدنی کم و زیاد وجود دارند.

. همۀ تار هاي ماهیچه اي داراي میوگلوبین هستند و به کمک آن اکسیژن را ذخیره می کنند. در همۀ تار هاي ماهیچه اي ممکن است تجزیۀ گلوکز به صورت بی هوازي و یا  ناکامل انجام شود.

برسی گزینه ها:  12

. در حشرات و حلزون که نمونه هایی از جانوران داراي اسکلت بیرونی هستند، اسکلت عالوه بر حرکت، نقش حفاظتی دارد.

. پرندگان از انواع مهره داران هستند. ساختار استخوان، در مهره داران داراي اسکلت استخوانی بسیار شبیه ساختار استخوان انسان است.

. اسکلت پرندگان از استخوان و غضروف تشکیل شده است.  در پرندگان نیز با وجود دارا بودن بافت استخوانی در اسکلت آن ها غضروف دیده می شود مثال در دو سر استخوان هاي دراز در
محل مفصل.

. حلزون اسکلت بیرونی و عروس دریایی اسکلت آب ایستایی دارد.

): افزایش فاصلۀ خطوط  در زمان استراحت ماهیچه رخ می دهد. در این زمان سر پروتئین هاي میوزین به رشتۀ اکتین متصل نیست. گزینۀ (  13

zخط

اکتین میوزیناکتین

استراحت

انقباض

zخط

): کاهش فاصلۀ خطوط  در زمان انقباض ماهیچه رخ می دهد. اما همۀ ماهیچه هاي اسکلتی به استخوان متصل نیستند. پس نمی توان به طور قطع گفت با انقباض هر ماهیچه، استخوانی گزینۀ (
جابه جا می شود.

): هنگام انقباض ماهیچه که منظور گزینه است، یون کلسیم از شبکۀ آندوپالسمی خارج می شود و هنگام استراحت یون کلسیم با انتقال فعال به شبکۀ آندوپالسمی بر می گردد. گزینۀ (

): هنگام استراحت ماهیچه خطوط  و رشته هاي اکتین از یکدیگر دور می شوند و در نتیجه، فاصلۀ سرهاي میوزین سارکومرهاي مجاور از یکدیگر بیش تر می شود. گزینۀ (

تارهاي ماهیچه اي تند و کند هر دو میتوکندري، هسته و میوگلوبین دارند اما میتوکندري و میوگلوبین ماهیچه هاي کند نسبت به تند بیشتر می باشد.  14
بررسی سایر گزینه ها:

- بیشتر ماهیچه هاي بدن هر دو نوع تارهاي تند و کند را دارند.  رد گزینۀ 

- تارهاي ماهیچه هاي کند بیشتر انرژي خود را به روش هوازي به دست می آورند.  رد گزینۀ 

- تارهاي ماهیچه هاي تند بیشتر انرژي خود را به روش بی هوازي به دست می آورند. رد گزینۀ 

به هر یاختۀ ماهیچه اي، تار گویند. هر یاخته توسط غشا پالسمایی احاطه شده است. غشاء پالسمایی داراي دو الیه فسفولیپید است. درون هر یاخته، تعداد زیادي  15
رشته به نام تارچه ماهیچه اي وجود دارد.
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مبحث: گفتار 1 فصل 4 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان : 15 دقیقه

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟  1
«در بدن انسان، هر پیک شیمیایی دوربرد برخالف هر پیک شیمیایی کوتا ه برد .................. »

* فاقد گیرندة اختصاصی در یاخته هاي عصبی مغز و نخاع است.
* از یاختۀ تولید کننده در نهایت به جریان خون وارد می شود.

* توسط یاخته هاي پوششی درون ریز در اندام ها ترشح می شود.
* در بروز پاسخ مناسب نسبت به محرك هاي درونی و بیرونی نقش دارد.

1234

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟   2
«دستگاه درون ریز بدن انسان .................. دستگاه عصبی، ..................»

همانند- داراي یاخته هایی با غشاي پایه در سطح زیرین خود می باشد.

برخالف- می تواند به طور مستقیم بر فعالیت همۀ یاخته هاي زنده و سالم بدن انسان تاثیرگذار باشد.

همانند- همۀ پیک هاي شیمیایی خود را تا فواصل دوري نسبت به یاختۀ ترشح کننده منتقل می کنند.

برخالف- همۀ پیک هاي شیمیایی خود را به جریان خون ترشح می کند.

یاختۀ عصبی .................. یاختۀ درون ریز .................. .  3

برخالف - پیک هاي شیمیایی ترشح می کند که این پیک ها براي رسیدن به گیرنده خود دوبار از فضاي بین یاخته اي عبور می کنند.

همانند - می تواند ماده اي به مایع بین یاخته اي ترشح کند.

برخالف - براي ترشح مواد همیشه از  استفاده می کند.

همانند - پیک هاي شیمیایی را درون ریزکیسه هاي ترشحی به فضاي بین یاخته اي رها می کنند.

ATP

چند مورد از موارد نام برده میتواند جملهي زیر را به درستی تکمیل نماید؟ (با تغییر)   4
به طور معمول، ناقل هاي عصبی  .................. 

الف) در مقایسه با هورمونها، مسافت کوتاهتري را در خون طی میکنند.

ب) در پاسخ به محركهاي متفاوتی ساخته و آزاد میشوند.

ج) پاسخهاي سریع و کوتاه مدتی را سبب میشوند.

د) متنوع میباشند و در هماهنگ کردن فعالیتهاي بدن نقش دارند.

1234

پیک شیمیایی ..................  5

می تواند وارد یاختۀ هدف گردد. نمی تواند بدون ورود به خون به یاختۀ هدف برسد.

دور برد برخالف کوتاه برد، نمی تواند با برون رانی از یاختۀ سازندة خود خارج شود. ساخته شده در یاختۀ عصبی، قطعًا نوعی ناقل عصبی است.

www.konkur.in

forum.konkur.in



6 دستگاه درون ریز بدن انسان، واجد مجموعه اي از ..................

یاخته ها است که ترشحات خود را مستقیمًا یا به کمک مجراي خاص خود به خون می ریزند.

یاخته ها است که می تواند بر یاخته هاي دور از خود اثر تنظیمی داشته باشند.

غده هاست که هیچ یک نمی توانند در تنظیم فشار خون نقش داشته باشند.

غده هاست که می توانند هورمون تولیدي خود را به فضاي سیناپسی ترشح نمایند.

کدام گزینۀ زیر، درست است؟(با تغییر)  7

در یک انسان ایستاده، غدة هیپوفیز پایین تر از هیپوتاالموس و غدة تیموس باالتر از غدة تیروئید قرار گرفته است.

در بدن انسان سالم و بالغ ایستاده، غدة درون ریز ترشح کنندة هورمون آلدوسترون در سطح باالتري نسبت به غدة ترشح کنندة انسولین قرار دارد.

در ناحیۀ گردن انسان دو عدد غدة درون ریز قرار دارد.

غدة نهنج و زیر مغزي از غدد اصلی دستگاه درون ریز در بخش مغز انسان نیز می باشد.

غدد درون ریز  .................. غدد برون ریز ..................  8

همانند – موادي را از خون دریافت و یا به خون ترشح می کنند. همانند – قطعًا از بافت پوششی تشکیل شده اند.

برخالف –  ترشحات خود را توسط خون به سلول هدف می رسانند. برخالف – ترشحات خود را از طریق مجرا به محل مورد نظر می رساند.

هر سلولی که هورمون ترشح می کند ..................  9

قطعا داراي مجرا است. قطعا توانایی ترشح پیک شیمیایی را دارد.

قطعا بخشی از یک غدة درون ریز است.  می تواند ترشحات خود را به سطح بدن یا درون حفرات بریزد.

نمی توان گفت ..................  10

گاسترین از نوعی غدة درون ریز ترشح می شود. هورمون قطعاً از یاختۀ درون ریز ترشح می شود.

غدة برون ریز با مویرگ خونی ارتباط  دارد. دستگاه درون ریز به محرك هاي بیرونی هم پاسخ می دهد.

کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  11
یاختۀ هدف قطعًا ..................

داراي گیرندة اختصاصی براي پیک مورد نظر است. در فاصلۀ دور تر از یاختۀ تولید کننده پیک شیمیایی قرار دارد.

داراي توانایی اگزوسیتوز براي خروج پیک شیمیایی است. سلولی است که می تواند انتقال دهنده عصبی تولید کند.

هر هورمون .................. هر ناقل عصبی ..................  12

همانند- در ارتباط شیمیایی سلولی نقش دارد.  بر خالف- از یک سلول غیر عصبی ترشح می شود.

همانند- با ورود به سلول هدف، در تنظیم شیمیایی نقش دارد. بر خالف- از طریق برون رانی و با صرف انرژي از سلول ترشح می شود.

چند جمله نادرست وجود دارد؟  13

) هردو نیروي تراوش و اختالف فشار اسمزي در انتقال هورمون ها در دو سوي مویرگ نقش دارند.

) در یک غدة معده، هورمون گاسترین به سمت غشاء پایه و ترشحات برون ریز به سمت ماده مخاطی ترشح می شوند.

) هر پیک شیمیایی که از انتهاي یک نورون اگزوسیتوز می شود ، انتقال دهنده عصبی نام دارد.

) هر پیک کوتاه برد نوعی ناقل عصبی است.

1

2

3

4

1234

جملۀ درست کدام عبارت زیر است ؟  14

پیک هاي کوتاه برد می توانند با همه یاخته هاي بدن ارتباط برقرار کنند.

یکی از ویژگی هاي  پریاختگان این است که یاخته ها می توانند مستقل از یکدیگر باشند.

ارتباط شیمیایی فقط توسط پیک هاي دور برد صورت می گیرد.

همه پیک هاي شیمیایی در یاختۀ هدف داراي گیرنده هستند.
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هورمون ها .................. ناقل عصبی ، .................. (با تغییر)  15

همانند - وارد مایع بین سلول ها می شوند. برخالف - از سلول هاي عصبی ترشح نمی شوند.

همانند - داراي اثرات سریع هستند. برخالف - ترشح شان تحت تأثیر تنظیم عصبی قرار نمی گیرند.
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بررسی موارد:  1

مورد اول. نادرست. پیک هاي شیمیایی دور برد مثل هورمون  در یاخته هاي عصبی مغز گیرنده دارند.
مورد دوم. نادرست. گروهی از پیک هاي شیمیایی کوتاه  برد مانند پیک هاي شیمیایی شرکت  کننده در فرآیند التهاب براي عملکرد خود به جریان خون وارد می شوند.

مورد سوم. نادرست. ممکن است هورمون ها توسط یاخته هاي ترشحی عصبی موجود در هیپوتاالموس تولید شوند و توسط این یاخته ها در هیپوفیز پسین به جریان خون وارد شوند.
مورد چهارم. نادرست. دستگاه درون ریز بدن انسان به همراه دستگاه عصبی، فعالیت هاي بدن را تنظیم می کنند. هر دو این دستگاه ها به محرك هاي بیرونی و درونی پاسخ می دهند.

. در دستگاه عصبی و دستگاه درون ریز بافت پوششی در محل هایی مثل رگ هاي خونی یافت می شود. بافت پوششی در سطح زیرین خود داراي غشاي پایه  2
است.

. دستگاه عصبی، با تک تک یاخته هاي بدن ارتباط ندارد. اما دستگاه درون ریز می تواند بر فعالیت همۀ یاخته هاي بدن تاثیر بگذارد.مثًال همۀ یاخته هاي بدن، اندام هدف هورمون   و 
است.

. ناقل هاي عصبی، در فضاي سیناپسی ترشح می شوند و تا فواصل دوري نسبت به یاختۀ ترشح کننده منتقل نمی شوند.

. پیک شیمیایی دستگاه درون ریز هورمون ها هستند که همگی به درون خون ریخته می شوند. اما پیک شیمیایی دستگاه عصبی، هورمون ها و ناقل هاي عصبی هستند. ناقل هاي عصبی به درون
خون ریخته نمی شوند.

 3

خونیرگ

یاختۀ
هدف یاختۀ ترشحی عصبی

ریز کیسۀ ترشحی

ریزیاختۀ درون

هورمون هورمون

یاختۀ
هدف

خونیرگ
یاختۀ
عصبی

عصبیپیام

عصبیمولکول ناقل

عصبییاختۀ

بر طبق شکل باال، هم سلول عصبی ناقل عصبی خود را به فضاي سیناپسی (فضاي بین سلولی) آزاد می کند و هم سلول درون ریز، هورمون ها را ابتدا به فضاي بین سلولی ترشح می کند و سپس
هورمون ها وارد خون می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

: هورمون ها یک بار براي انتقال از یاختۀ سازنده تا رگ خونی (فضاي بین یاخته اي) و یک بار از رگ خونی تا یاختۀ هدف باید از فضاي بین یاخته اي عبور کنند ولی ناقلین عصبی فقط یک  گزینۀ 
بار وارد فضاي بین یاخته اي یا همان فضاي سیناپسی وارد می شوند.

: براي ترشح ناقل عصبی و یا هورمون، سلول از روش برون رانی استفاده می کند که سلول براي برون رانی نیاز به  دارد. گزینۀ 

: یاختۀ عصبی براي ترشح ناقل عصبی، و یا یاختۀ درون ریز براي ترشح هورمون از طریق برون رانی، این مواد را در ریز کیسه ها قرار داده و سپس آن ها را ترشح می کند اما غشاء گزینۀ 
ریزکیسه ها با سلول ترشح کننده ادغام می شود و فقط پیک شیمیایی رها می شود.

موارد ج و د درست می باشند.  4
بررسی موارد:

مورد الف) نادرست- ناقل هاي عصبی به فضاي سیناپس ترشح میشوند و به خون نمیریزند. 

مورد ب) نادرست- ناقل هاي عصبی درون نورون، از قبل ساخته شدهاند و در پاسخ به محركها آزاد میشوند.
مورد ج) درست- پاسخ ناقل هاي عصبی برخالف هورمون ها کوتاه مدت و سریع است.

مورد د) درست- ناقل هاي عصبی متنوع هستند و یکی از وظایف آنها در دستگاه عصبی (در کنار هورمون ها) کمک به هماهنگ کردن اعمال بدن است.

): پیک هاي شیمیایی کوتاه برد مثل ناقل عصبی با ورود به فضاي سیناپسی و بدون ورود به خون روي سلول پس سیناپسی تأثیر می گذارند. گزینۀ (  5

): بعضی هورمون ها وارد یاختۀ هدف می شوند. گزینۀ (
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((زیرمغزي((نهنجزیر

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیهفوق

هیپووفیز

مرد((بیضه
زن((تخمدان

ریزکیسۀ ترشحی

ریزیاخته درون

هورمون

یاختۀ
هدف

خونیرگ خونیرگ عصبییاختۀ

پیام عصبی

مولکول ناقل عصبی

عصبییاختۀ
هورمون

یاختۀترشحی
عصبی

): یک نورون پیک شیمیایی تولید کرده است و چون پیک شیمیایی وارد خون شده نام آن هورمون می باشد. گزینۀ (

): در همین شکل نشان داده شده که هورمون و ناقل عصبی هر دو با روش اگزوسیتوز (برون رانی) از یاخته خارج شده اند. گزینۀ (

): دستگاه درون ریز واجد مجموعه اي از یاخته هاست که ترشحات خود را ابتدا به فضاي بین سلولی می ریزد و سپس این ترشحات از فضاي بین سلولی گزینۀ (  6
به خون می روند (ترشحات مستقیماً به خون نمی ریزند). غدد برون ریز ترشحات خود را از طریق مجرا خارج می کنند و غدد درون ریز نیاز به مجرا ندارند.

((مغزی زیر((نھنج زیر

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیھ فوق

ھیپووفیز

مرد((بیضھ
زن((تخمدان

غدة برون ریز غدة درون ریز

مادة ترشحی در
غده ساخته و به

مجرا وارد می شود

مادة ترشحیمویرگ ها

سطح پوست

 

): دستگاه درون ریز با تولید هورمون (پیک هاي دور برد) به خون، پیام هایی را به فاصله اي دور منتقل می کنند و به همراه دستگاه عصبی، فعالیت هاي بدن را تنظیم می کنند. گزینۀ (

ریزکیسۀ ترشحی

ریزیاخته درون

هورمون

یاختۀ
هدف

خونیرگ خونیرگ عصبییاختۀ

پیام عصبی

مولکول ناقل عصبی

عصبییاختۀ
هورمون

یاختۀترشحی
عصبی

): هورمون هاي آلدوسترون و اپی نفرین و نوراپی نفرین می توانند در تنظیم فشار خون نقش داشته باشند. گزینۀ (

): دستگاه درون ریز هورمون ها را به خون می ریزند و ناقل هاي عصبی (پیک کوتاه برد) به فضاي سیناپسی می ریزند. گزینۀ (

بررسی موارد:  7

): غدة هیپوفیز زیر هیپوتاالموس و غدة تیروئید باالي غدة تیموس قرار دارد. گزینۀ (

): غدد درون ریز ترشح کنندة هورمون آلدسترون، غدد فوق کلیه هستند. این غدد، در سطح باالتري نسبت به غدة ترشح گزینۀ (
کنندة انسولین یعنی لوزالمعده، قرار دارند.

): در ناحیۀ گردن انسان  عدد غدة درون ریز قرار دارد.  عدد غدة پاراتیروئید و یک عدد غدة تیروئید. گزینۀ (

): نهنج (تاالموس) غده نیست بلکه یک بخش مغزي است.  گزینۀ (

- غدد درون ریز مثل هیپوتاالموس از سلول عصبی تشکیل شده اند. گزینۀ   8

- غدد برون ریز موادي به درون خون ترشح نمی کنند. گزینۀ 

- غدد درون ریز مجرا ندارند. گزینۀ 

- غدد درون ریز ترشحات خود را به درون خون می ریزند اما غدد برون ریز ترشحات خود را به درون خون نمی ریزند. گزینۀ 

: هورمون، یک پیک شیمیایی دور برد است.  گزینۀ   9

: غدد برون ریز داراي مجرا هستند ولی غدد درون ریز که هورمون ترشح می کنند، داراي مجرا نیستند.  گزینۀ 

: این جمله توضیح غدة برون ریز است. گزینۀ 
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: هورمون ممکن است از سلول هاي مجتمع در غدة درون ریز و یا از سلول هاي پراکنده در اندام ها ترشح شود. گزینۀ 

- هورمون ها قطعا از یاخته هاي درون ریز ترشح می شوند. گزینۀ   10

- گاسترین از سلول هاي پراکندة درون ریز ترشح می شود نه غدة درون ریز. گزینۀ 

- دستگاه درون ریز به محرك هاي بیرونی ودرونی پاسخ می دهند. گزینۀ 

- غدة برون ریز براي دریافت مواد مورد نیاز خود با مویرگ خونی ارتباط دارد.  گزینۀ 

- اگر پیک شیمیایی انتقال دهنده عصبی باشد یاخته هدف در فاصله نزدیک قرار دارد. گزینۀ   11

- همه یاخته هاي هدف براي شناسایی توسط پیک شیمیایی الزم است گیرنده داشته باشد. گزینۀ 

- یاخته هدف می تواند سلولی غیر از نورون باشد. گزینۀ 

- پیک شیمیایی توسط سلول هدف تولید نمی شود . گزینه 

: هورمون می تواند از یک سلول عصبی یا غیر عصبی ترشح شود.  گزینۀ   12

: هورمون ها و ناقل عصبی پیک هاي شیمیایی هستند که ارتباط شیمیایی بین سلول ها را بر قرار می کند.  گزینۀ 

: هر دو توسط برون رانی و با صرف انرژي به بیرون سلول ترشح می شوند.  گزینۀ 

: ناقل عصبی هیچ گاه وارد سلول هدف نمی شود و با اتصال با گیرنده هاي سطح غشا سلول هاي هدف، باعث باز شدن کانال هاي یونی می شوند، و یون ها توانایی عبور از سلول هدف را پیدا گزینۀ 
می کنند.

- درست - هورمون ها هنگام ورود به خون از نیروي اختالف فشار اسمزي مایع بین سلولی و خون و پس از رسیدن به سلول هدف و خروج از خون از گزینۀ   13
نیروي تراوش استفاده می کنند.

- درست - سطحی از سلول هاي غدة معده که ماده مخاطی ترشح می کنند به سمت حفره قرار دارند و این جا محل ترشحات برون ریز است هورمون گاسترین در سمت مقابل که غشاء گزینۀ 
پایه قرار دارد ترشح می شود. و وارد خون می شود.

- نادرست - پیک شیمیایی می تواند از نورون ترشح شده و وارد خون شود. در این صورت هورمون است. گزینۀ 

- نادرست - ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است ولی پیک هاي کوتاه برد دیگري نیز وجود دارد. گزینۀ 

- ناقل هاي عصبی یک پیک کوتاه برد است و نمی تواند با همۀ یاخته ها ارتباط برقرار کند. گزینۀ   14

- برعکس .در پر یاختگان یاخته ها نمی توانند مستقل از یکدیگر باشند. گزینۀ 

- ارتباط شیمیایی هم توسط پیک هاي دور برد وهم نزدیک برد صورت می گیرد. گزینۀ 

- همه پیک هاي شیمیایی در یاختۀ هدف باید گیرنده داشته باشند تا بتوانند برآن تاثیر بگذارند. گزینۀ 

هورمون ها پس از اینکه در سلول سازندة خود ساخته می شوند، ابتدا وارد مایع میان بافتی و سپس وارد خون می شوند. در دستگاه عصبی نیز ناقلین عصبی ابتدا  15
وارد فضاي سیناپسی می شوند و سپس به گیرندة خود در سلول پس سیناپسی می رسند.

بررسی سایر گزینه ها:

) در سلول هاي عصبی هیپوتاالموس تولید و ازطریق آسه ها در هیپوفیز ): برخی هورمون ها از سلول هاي عصبی ترشح می شوند. براي مثال اکسی توسین و هورمون ضد ادراري ( گزینۀ (
پسین ذخیره می شوند.

): تنظیم ترشح بخشی از هورمون ها بر اساس پیام عصبی می باشد. مثًال ترشح هورمون اکسی توسین توسط هیپوفیز پسین تحت اثر پیام هاي عصبی رسیده از هیپوتاالموس است یا ترشح گزینۀ (
اپی نفرین و نوراپی نفرین که تحت تأثیر اعصاب است.

): ناقلین عصبی اثر سریع و کوتاه دارند، در حالی که هورمون ها اثر کند و طوالنی تري دارند. گزینۀ (
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مبحث: گفتار 2 فصل 4 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه جملۀ «در هر نوع بیماري دیابت شیرین  .................. » را به درستی تکمیل می کند؟  1

تزریق انسولین موجب کنترل کامل بیماري خواهد شد. تعداد یاخته هاي جزایر النگرهانس به شدت کاهش می یابد.

انسولین به مقدار کافی در خون وجود ندارد. ترشح یون هاي هیدروژن در کلیه ها افزایش خواهد یافت.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  2
«در بدن انسان سالم، غده اي که .................. ، نسبت به غدة درون ریزي که .................. است، در موقعیت باالتري قرار دارد.»

به هنگام افزایش کلسیم خوناب (پالسما) هورمون بیشتري ترشح می کند - محل تمایز دسته اي از یاخته هاي دفاع اختصاصی

با ترشح هورمون آزاد کننده در تولید هورمون مؤثر بر رشد طولی استخوان نقش دارد - ترشح کنندة هورمون محرك تیروئیدي

بر روي صفحات رشد غضروفی اثر دارد - ترشح کنندة هورمون مهارکنندة پروالکتین

در پاسخ به تنش هاي روحی روانی نقش دارد - مورد هدف هورمون سکرتین

به طور معمول، احتمال .................. در کاهش شدید غلظت انسولین خون اندك است.  3

کاهش بازجذب بی کربنات از لولۀ پیچ خوردة کلیه کاهش مقاومت بدن و ضعف سیستم ایمنی

افزایش فعالیت پروتئاز هاي تولید شده توسط یاخته ها کاهش توانایی یاخته ها براي گرفتن گلوکز از خون

الف

ب

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  4
«در غدة شکل مقابل، بخش ب ..................  بخش الف ..................»

همانند - توسط کپسول پیوندي احاطه کننده کلیه ها محافظت می شود.

برخالف - ممکن نیست تحت تأثیر مستقیم هورمون هاي  و  هیپوفیزي قرار بگیرد.

همانند - با ترشح نوعی هورمون، از طریق افزایش حجم خون، فشارخون را افزایش می دهد.

برخالف - با ترشح نوعی پیک شیمیایی، می تواند ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش دهد.

LHFSH

؟

5 کدام گزینه ، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ « در بدن فردي سالم، در صورت افزایش ترشح
.................. از غده شکل مقابل ..................»

هورمون هاي یددار – میزان ترشح نوعی هورمون آزاد کننده هیپوتاالموسی کاهش می یابد.

هر نوع هورمون – فعالیت یاخته هاي بافت ماهیچه اي همانند بافت استخوانی تغییر می کند.

هورمون هاي تیروئیدي – میزان تولید انرژي زیستی در یاخته هاي زنده افزایش می یابد.

CO2هر پیک شیمیایی دوربرد – گیرنده هاي حساس به افزایش  در ساقۀ مغز بیشتر تحریک می شوند.

6 چند مورد در ارتباط با فرومون ها، اطالعات درستی را بیان می کند؟
الف) ممکن است، یک جانور را از وجود چند گونۀ مختلف در اطراف خود آگاه کند.

ب) اگر از یک فرد ترشح شود، در افراد همان گونه، پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند.
ج) ممکن است یک جانور براي هشدار خطر حضور گونۀ دیگر، به هم گونۀ خود استفاده کند.

د) ممکن است براي تعیین قلمرو به جانوران هم گونه آگاهی دهد.
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7 دستگاه درون ریز بدن انسان، واجد مجموعه اي از ..................

یاخته ها است که ترشحات خود را مستقیمًا یا به کمک مجراي خاص خود به خون می ریزند.

یاخته ها است که می تواند بر یاخته هاي دور از خود اثر تنظیمی داشته باشند.

غده هاست که هیچ یک نمی توانند در تنظیم فشار خون نقش داشته باشند.

غده هاست که می توانند هورمون تولیدي خود را به فضاي سیناپسی ترشح نمایند.

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  8

هورمون ها بر تمام یاخته هاي زندة بدن اثر مشابهی دارند.

در دوران جنینی و کودکی، کاهش فعالیت ترشحی غدة زیرمغزي می تواند باعث عقب ماندگی ذهنی شود.

هر نوع دیابت شیرین در نتیجۀ چاقی و عدم تحرك در افرادي که زمینۀ بیماري را دارند، بروز می کند.

T3T4هورمون هاي  و  بر فعالیت اکثر یاخته هاي زندة هسته دار بدن تاثیر گذار هستند.

چند مورد از موارد زیر، نادرست است؟  9
الف) هورمون هاي انسولین و کورتیزول، می توانند اثر مشابهی بر میزان گلوکز خوناب داشته باشند.

ب) هورمون رشد با اثر بر بخش هاي مختلف تنه و دو انتهاي استخوان دراز، باعث افزایش طول این نوع استخوان می شود.
ج) پس از خوردن غذاي داراي انواع کربوهیدرات، فقط بخش برون ریز غدة لوزالمعده افزایش فعالیت خواهد داشت.

د) غدة لوزالمعده همۀ ترشحات خود را از طریق مجرایی به دوازدهه تخلیه می کند.

2341

کدام عبارت درست است؟  10
«در انسان سالم به طور معمول، هورمون مترشحه از .................. به طور مستقیم سبب .................. می شود.»

هیپوفیز پسین - افزایش تولید شیر هیپوتاالموس - افزایش ترشح آلدوسترون

هیپوفیز پسین - کاهش آب خون بخش مرکزي فوق کلیه - افزایش برون ده قلب

چند مورد در ارتباط با هورمون گلوکاگون صحیح است؟  11
الف) گلوکز را به گلیکوژن تبدیل می کند.

ب) تنظیم ترشح آن مستقل از هورمون هاي آزاد کننده و مهار کننده است.
ج) ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه موجب کاهش ترشح آن می شود.

د) اندام هدف آن در ترشح صفرا نقش دارد.

1234

نمی توان گفت در انسان، هورمون ترشح شده از غدد کوچکی که پشت غدة سپري شکل زیر حنجره هستند، ..................  12

سبب تغییر شکل یک ویتامین محلول در چربی می شوند. روي بافت پوششی مکعبی گیرنده دارند.

در افزایش جذب کلسیم توسط سلول هاي استوانه اي روده نقش دارند. رسوب کلسیم در مادة زمینه اي بافت استخوانی را افزایش می دهند.

افزایش ترشح هورمون ..................، بر قند خون اثر افزاینده ندارد.  13

بخش مرکزي فوق کلیه بخش قشري فوق کلیه

غدد مستقر در پشت غدة سپري شکل جلوي گلو یاخته هاي درون ریز لوزالمعده

.................. برخالف .................. درون سیتوپالسم نورون  ساخته نمی شود.  14

هورمون محرك  فوق کلیه –  هورمون محرك فوق کلیه – اکسی توسین

 – هورمون ضدادراري – هورمون آزادکننده

FSH

FSHLH

در دیابت شیرین نوع  .................. دیابت شیرین نوع  ..................  15

همانند – می تواند میزان  خون افزایش یابد. برخالف – میزان انسولین خون کاهش می یابد.

همانند – فشار اسمزي خوناب کاهش می یابد. همانند – در ادرار قند افزایش می یابد.

III

pH
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در هر دو نوع دیابت شیرین (نوع یک و دو) به علت عدم توانایی یاخته ها در برداشت گلوکز خوناب، یاخته ها براي تأمین انرژي، چربی ها و یا پروتئین ها تجزیه  1
می کنند، که درنتیجه مواد اسیدي تولید شده و خون فرد اسیدي می شود. در نتیجۀ اسیدي شدن خون، میزان ترشح یون هاي هیدروژن در کلیه ها افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

) مربوط به دیابت شیرین نوع یک است که یک بیماري خودایمنی است و در آن دستگاه ایمنی یاخته هاي ترشح کنندة انسولین در جزایر النگرهانس را از بین می برد. گزینۀ 

) تزریق انسولین موجب کنترل کامل بیماري در افراد دیابت شیرین نوع یک خواهد شد، زیرا در دیابت شیرین نوع دو، گیرنده هاي انسولین به انسولین پاسخ نمی دهند. گزینۀ 

) توصیف دیابت شیرین نوع یک است. گزینۀ 

غده اي که بر صفحات رشد استخوانی اثر می گذارد، غدة هیپوفیز است که نسبت به غدة هیپوتاالموس (ترشح کنندة هورمون مهارکننده) در موقعیت پایین تري  2
قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

»:  غدة تیروئید در افزایش کلسیم خون فعالیتش افزایش می یابد که نسبت به غدة تیموس در موقعیت باالتري قرار دارد. گزینۀ «

»:  غدة زیرنهنج (هیپوتاالموس) با ترشح هورمون آزادکننده، به طور غیرمستقیم در رشد طولی استخوان نقش دارد که نسبت به غدة هیپوفیز باالتر است. گزینۀ «

»: غدد فوق کلیوي که در تنش هاي روانی نقش دارد، نسبت به لوزالمعده (مورد هدف هورمون سکرتین) در موقعیت باالتري قرار دارد. گزینۀ «

در دیابت شدید و درمان نشده با تجزیۀ چربی ها، محصوالت اسیدي آن ها در خون تجمع یافته و  خون را کاهش می دهند. در نتیجه کلیه ها براي جبران آن  3

ترشح  و بازجذب بی کربنات را افزایش می دهد. در دیابت با تجزیۀ پروتئین هاي داخل یاخته، احتمال بروز ضعف ایمنی و کاهش قدرت ماهیچه هاي بدن وجود دارد.

شکل مربوط به غدة فوق کلیه است.  4

. بافت پیوندي سطح کلیه، فقط روي سطح کلیه را می پوشاند.

. بخش (الف) هورمون هاي جنسی تولید می کند اما بخش (الف) و (ب) اما بخش هیچ کدام تحت تأثیر هورمون هاي  و  نیستند.

. هورمون آلدوسترون از بخش قشري فوق کلیه ترشح و با افزایش باز جذب سدیم و آب سبب افزایش حجم خون و افزایش فشار خون می شود.

. هورمون هاي اپی نفرین و نوراپی نفرین با باز کردن نایژك ها ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش می دهند.

شکل مقابل غدة تیروئید را نشان می دهد.  5

. هورمون هاي ید دار این غده شامل  و  می شوند. افزایش این دو هورمون با مکانیسم بازخورد منفی سبب کاهش ترشح نوعی هورمون آزاد کنندة هیپوتاالموسی می شود.

. هورمون هاي ترشح شده از این غده عالوه بر  و  هورمون کلسی تونین می باشد. هورمون هاي  و  بر سوخت و ساز همۀ یاخته هاي مؤثرند. کلسی تونین نیز با تأثیر بر میزان
کلسیم خون بر یاخته هاي استخوانی و ماهیچه اي مؤثر است.

. هورمون هاي تیروئیدي یعنی  و  با افزایش سوخت و ساز در یاخته هاي زنده سبب افزایش میزان انرژي زیستی می شوند.

. هورمون کلسی تونین در میزان متابولیسم نقشی ندارند بنابراین سبب افزایش  نمی شوند.

جملۀ الف (درست): براي مثال، مار فرومون هاي موجود در هوا را که تشخیص می دهند و از وجود جانوران (گونه هاي مختلف دیگر) در اطراف خود آگاه می  6
شوند.

جملۀ ب (درست): فرومون ها، موادي هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگري از همان گونه پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند.
جملۀ ج (درست): زنبور از فرومون ها براي هشدار خطر شکارچی (گونۀ دیگر) به زنبورهاي هم گونۀ خود استفاده می کند.

جملۀ د (درست): گربه ها از فرومون ها براي تعیین قلمرو خود و آگاهی دادن به افراد دیگر هم گونۀ خود استفاده می کنند.

): دستگاه درون ریز واجد مجموعه اي از یاخته هاست که ترشحات خود را ابتدا به فضاي بین سلولی می ریزد و سپس این ترشحات از فضاي بین سلولی گزینۀ (  7
به خون می روند (ترشحات مستقیماً به خون نمی ریزند). غدد برون ریز ترشحات خود را از طریق مجرا خارج می کنند و غدد درون ریز نیاز به مجرا ندارند.

((مغزی زیر((نھنج زیر

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیھ فوق

ھیپووفیز

مرد((بیضھ
زن((تخمدان

غدة برون ریز غدة درون ریز

مادة ترشحی در
غده ساخته و به

مجرا وارد می شود

مادة ترشحیمویرگ ها

سطح پوست

 

): دستگاه درون ریز با تولید هورمون (پیک هاي دور برد) به خون، پیام هایی را به فاصله اي دور منتقل می کنند و به همراه دستگاه عصبی، فعالیت هاي بدن را تنظیم می کنند. گزینۀ (

1

2

4

1
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ریزکیسۀ ترشحی

ریزیاخته درون

هورمون

یاختۀ
هدف

خونیرگ خونیرگ عصبییاختۀ

پیام عصبی

مولکول ناقل عصبی

عصبییاختۀ
هورمون

یاختۀترشحی
عصبی

): هورمون هاي آلدوسترون و اپی نفرین و نوراپی نفرین می توانند در تنظیم فشار خون نقش داشته باشند. گزینۀ (

): دستگاه درون ریز هورمون ها را به خون می ریزند و ناقل هاي عصبی (پیک کوتاه برد) به فضاي سیناپسی می ریزند. گزینۀ (

بررسی گزینه ها:  8

): با توجه به اینکه عده اي از هورمون ها، اندام هاي هدف مختلفی دارند و گاهی تاثیر آن ها بر اندام هاي مختلف یکسان نیست، نمی توان گفت همۀ هورمون ها تاثیر مشابهی بر اندام هاي گزینۀ (
هدف خود دارند. به طور مثال هورمون انسولین سبب افزایش جذب گلوکز در سلول هاي ماهیچه اي می شود ولی تاثیر آن بر روي سلول هاي کبد، افزایش تبدیل گلوکز به گلیکوژن است.

و یا وقتی هورمون پاراتیروئیدي که کلسیم خون را افزایش می دهد به کلیه می رسد، بازجذب کلسیم را زیاد می کند، اما همان هورمون در استخوان باعث تجزیۀ استخوان شده و کلسیم را آزاد می 
کند.

): یکی از هورمون هاي زیر مغزي، هورمون محرکۀ تیروئیدي است که باعث تحریک ترشح  و  می شود. اگر ترشح این هورمون کاهش یابد، ترشح   نیز کم شده و اگر این اتفاق گزینۀ (
در دوران کودکی و نوزادي رخ دهد، می تواند اختالالت ذهنی ایجاد کند.

): دو نوع دیابت شیرین وجود دارد. گزینۀ (

: نوعی بیماري خود ایمنی است و چاقی و کم تحرکی، زمینۀ بروز آن نمی باشد. دیابت نوع 

: در افرادي که زمینۀ آن را دارند، چاقی و کم تحرکی سبب بروز بیماري می شود. دیابت نوع 

): هورمون هاي  و  بر روي همۀ سلول هاي زندة بدن تاثیر دارند. گزینۀ (

بررسی موارد:  9

غدة برون ریز

مادة ترشحی در
غده ساخته و به

مجرا وارد می شود

مادة ترشحی

سطح پوست

مفصل غضروف

غضروف جدید در این
شود سمت تشکیل می صفحھ رشد غضروفی

در این سمت
غضروف بھ

استخوان تبدیل
.می شود

مربوط یه گزینه (ب)مربوط به گزینه (د)
مورد الف) نادرست - هورمون انسولین با افزایش جذب گلوکز به یاخته هاي ماهیچه اي و افزایش تبدیل گلوکز به گلیکوژن در یاخته هاي کبدي سبب کاهش گلوکز خوناب می شود. اما هورمون

کورتیزول میزان قند خوناب را افزایش می دهد.
مورد ب) نادرست - هورمون رشد براي افزایش طول استخوان، بر روي قسمت هاي مختلف تنه و دو انتهاي استخوان تاثیر نمی گذارد. در واقع در نزدیکی دو سر استخوان هاي دراز، دو صفحۀ
غضروفی وجود دارد که صفحات رشد نام دارند. مطابق شکل، یاخته هاي غضروفی در این صفحات تقسیم می شوند. همچنان که یاخته هاي جدید تر پدید می آیند، یاخته هاي استخوانی جانشین

یاخته هاي غضروفی قدیمی تر می شوند و به این ترتیب، استخوان رشد می کند.
مورد ج) نادرست - پس از خوردن انواع کربوهیدرات ها، ترشحات برون ریز غدة لوزالمعده شامل آنزیم هاي هیدرولیز کنندة کربوهیدرات افزایش می یابد. هم چنین با افزایش قند خون، ترشح

هورمون انسولین از بخش درون ریز نیز افزایش می یابد.
مورد د) نادرست - لوزالمعده شامل بخش هاي برون ریز و درون ریز است. طبق شکل، غدد برون ریز داراي مجرا هستند و ترشحات خود را از طریق مجرا به سطح یا حفرات بدن می ریزند. اما

غدد درون ریز، مجرا ندارند و ترشحات خود را به درون خون می ریزند.

به طور مستقیم بخش مرکزي غدة فوق کلیه با ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین سبب افزایش ضربان قلب می شود. افزایش ضربان قلب سبب افزایش برون ده  10
قلب می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

: هورمون مترشحه از هیپوتاالموس (هورمون آزاد کننده یا مهار کننده) به طور مستقیم بر روي بخش قشري غدة فوق کلیه تأثیري ندارد، بلکه اثر آن با واسطۀ هیپوفیز پیشین می باشد. گزینۀ 

: هیچ یک از هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز پسین (اکسی توسین و ضد ادراري) بر روي تولید شیر تأثیري ندارند. بلکه هورمون پروالکتین بر ترشح شیر مؤثر است. گزینۀ 

: هورمون ضد ادراري میزان باز جذب آب را افزایش می دهد و موجب افزایش آب خون می شود، نه کاهش آن! گزینۀ 

موارد «ب»، «ج» و «د» صحیح اند.   11
بررسی موارد:

الف) نادرست - گلوکاگون باعث تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز می شود و به این ترتیب، قند خون را افزایش می دهد.
ب) درست - تنظیم ترشح هورمون گلوکاگون به میزان قند خون بستگی دارد نه هورمون هاي آزاد کننده و مهار کنندة هیپوتاالموس.

ج) درست - ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه باعث افزایش کورتیزول می شود که این هورمون به نوبۀ خود قند خون را افزایش می دهد. پس این امر سبب کاهش گلوکاگون می شود.
د) درست - اندام هدف هورمون گلوکاگون، کبد است که کبد صفرا تولید و ترشح می کند، این اندام داراي گلیکوژن است.

3

4

1

2T3T4T3

3

1

2
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غدد کوچکی که پشت غدة سپري شکل (تیروئید) زیر حنجره قرار دارند، در واقع غدد پاراتیروئید می باشند.  12
افزایش هورمون پاراتیروئید به سه روش سبب افزایش کلسیم خون می شود:

) تغییر شکل ویتامین  (ویتامین محلول در چربی) و افزایش جذب کلسیم از روده ها (سلول هاي استوانه اي روده) به ) بازجذب کلسیم از ادرار  ) جدا کردن کلسیم از مادة زمینه اي استخوان 

. به این ترتیب هورمون پاراتیروئید روي بافت استخوانی و بافت پوششی مکعبی نفرون گیرنده دارد. (دیواره لولۀ پیچ خوردة نزدیک از یک الیه بافت پوششی مکعبی تشکیل کمک ویتامین 
شده است.)

غدد مستقر در پشت غدة سپري شکل زیر حنجره، غدد پاراتیروئید  هستند که در افزایش قند خون تأثیري ندارند.  13
بررسی سایر گزینه ها:

: فوق کلیه با هورمون کورتیزول (از بخش قشري) و هورمون هاي اپی نفرین و نور اپی نفرین (از بخش مرکزي) قند خون را افزایش می دهند. گزینه هاي  و 

: یاخته هاي درون ریز پانکراس (لوزالمعده) با تولید هورمون هاي گلوکاگون و انسولین مستقیمًا روي قند خون مؤثر می باشند. گزینۀ 

درون سیتوپالسم عده اي از نورون هاي هیپوتاالموس، هورمون هاي آزادکننده و مهارکننده،  و درون سیتوپالسم عدة دیگري از نورون هاي هیپوتاالموس دو  14
هورمون ضد ادراري و اکسی توسین ساخته می شوند.

هورمون هاي محرك  و  و هورمون محرك  فوق کلیوي مربوط به هیپوفیز پیشین هستند و توسط نورون ساخته نمی شوند.

در دیابت نوع  میزان انسولین خوناب کاهش چشمگیري می یابد، در حالی که در دیابت نوع  ممکن است حتی میزان انسولین خوناب افزایش یابد.   15

). در افراد بیمار دیابت شیرین قند دیده می شود نه اینکه قند افزایش می یابد زیرا در فرد سالم، قند در ادرار نیست. (رد در هر دو نوع دیابت  خون کاهش یافته و اسیدي می شود (رد گزینۀ 

) و فرد مرتب احساس تشنگی دارد. ). چون میزان قند خوناب افزایش می یابد، فشار اسمزي خوناب نیز افزایش می یابد (رد گزینۀ  گزینۀ 

123D

D
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FSHLH
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مبحث: گفتار 2 فصل 4 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان : 15 دقیقه

در دیابت نوع  برخالف دیابت نوع  کدام اتفاق مورد انتظار است؟  1

یاخته ها انرژي خود را از چربی ها و پروتئین به دست می آورند. سیستم ایمنی بدن تضعیف شده و مقاومت بدن کاهش می یابد.

در پی کاهش میزان انسولین خوناب، میزان گلوکز خون افزایش می یابد. گیرنده هاي انسولین در سطح یاخته ها به آن پاسخ نمی دهند.

III

الف

ب

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ (با تغییر)  2
«در غدة فوق کلیه انسان، بخش (ب) .................. بخش (الف)، ..................»

همانند - توسط بافت پیوندي رشته اي کپسول کلیه محافظت نمی شود.

برخالف - می تواند با ترشح نوعی هورمون، ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش دهد.

همانند - با اثر بر فعالیت ضخیم ترین الیۀ دیوارة قلب، فشار خون انسان را افزایش می دهد.

برخالف - هورمونی که ترشح طوالنی مدت آن می تواند منجربه کاهش دیاپدز نوتروفیل ها در بدن  شود، را ترشح نمی کند.

تنوع یاختۀ هدف کدام هورمون زیر از سایر هورمون ها بیشتر می باشد؟  3

هورمون مؤثر بر تولید شیر در غدد شیري هورمون مؤثر در تنظیم ریتم شبانه روزي

هورمون مترشحه تحت تأثیر آنزیم رنین هورمون مؤثر در تنظیم میزان تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس

4 در بدن یک انسان سالم و بالغ هر یاخته اي که توانایی تجزیه گلیکوژن را دارد، قطعًا ..................

در سطح زیرین خود ، فاقد شبکه اي از پروتئین ها و گلیکوپروتئین هاي رشته اي می باشد.

تجزیه گلوکز را در درون خود به صورت کامل و با مصرف  انجام می دهد.

در شرایطی می تواند پیک هاي شیمیایی کوتاه برد تولید کند.

تنها از طریق انشعابات سرخرگ ها گلوکز را دریافت می کند.

O2

وجه اشتراك بخش قشري و بخش مرکزي فوق کلیه در این است که ..................  5

تحت کنترل فعالیت دستگاه عصبی خودمختار قرار دارند. می توانند باعث افزایش ضربان قلب همانند برون ده قلبی شوند.

هورمون توسط یاخته هاي عصبی درون ریز به خون وارد می شود. می توانند موجب افزایش فعالیت آنزیمی در گویچه هاي قرمز شوند.

در انسان سالم و بالغ، غدة درون ریز .................. قرار دارد.  6

جذب کنندة یُد کمی پایین تر از غدة درون ریز محل بلوغ لنفوسیت هاي 

داراي یاخته هاي هدف براي هورمون هاي آزادکننده، کمی باالتر از غدة اپی فیز

ترشح کنندة هورمون هاي افزاینده و کاهندة قند خون، بر روي کلیه

که هورمون مترشحه از آن که موجب تضعیف دستگاه ایمنی می شود، در سطح پشتی شکم

T

کاهش مقدار ..................  7

هورمون هاي تیروئیدي، باعث کاهش هورمون محرك تیروئیدي می شود.

، منجر به اختالالت نمو دستگاه عصبی می شود. هورمون هاي پاراتیروئیدي 

کلسیم خوناب، منجر به افزایش ترشح کلسی تونین از غدة سپردیس می شود.

، منجر به افزایش ترشح هورمون هاي محرك از غدة زیر مغزي نمی شود. ویتامین 

T3

D

www.konkur.in

forum.konkur.in



غده اي که ترشحات آن .................. ، نسبت به سایر گزینه ها در یک فرد ایستاده باالتر است.  8

در تمایز گروهی از لنفوسیت هاي بدن نقش دارد. تحریک ترشح هورمون هاي تیروئیدي را برعهده دارد.

میزان تجزیۀ گلوکز یاخته ها و انرژي در دسترس را تنظیم می کند. باعث افزایش سدیم خوناب می شود.

چند مورد از از موارد زیر، جملۀ زیر را به درستی کامل می نماید؟  9

«در دختر بچۀ  ساله، تحریک .................. »

 رشد طولی استخوان ران به طور مستقیم تحت کنترل هورمون ترشح شده از بخش پسین غدة زیر مغزي قرار دارد.

 ترشح هورمون ضد ادراري از بخش پسین غدة هیپوفیز، تحت کنترل هورمون هاي آزاد کنندة هیپوتاالموسی می باشد.

 خروج شیر از غدد شیري بر عهدة هورمونی است که بر دستگاه ایمنی بدن انسان نیز اثر دارد.

صفر

4

∗

∗

∗

123

10  کدام عبارت نادرست است؟ «ترشحات یک غده ممکن است، ..................»

در بدن عملکرد تنظیمی مخالف هم دیگر داشته باشند. بدون ورود به خون در خارج از غده ذخیره شوند.

هم به عنوان هورمون و هم به عنوان ناقل عصبی عمل کنند. در مبارزه با میکروب ها دخالت داشته باشند.

چند مورد در ارتباط با هورمون گلوکاگون صحیح است؟  11
الف) ترشح آن، سبب تبدیل گلوکز به گلیکوژن می شود.

ب) ترشح آن طی مکانیسم بازخورد منفی و از طریق غلظت قند خون تنظیم می شود.
ج) ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه موجب کاهش ترشح آن می شود.

د) موجب افزایش فشار اسمزي سلول هدف می شود.

1234

چند مورد جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟(با تغییر)  12
افزایش هورمون .................. می تواند نهایتًا باعث افزایش .................. 

الف) آزادکننده - هورمون افزایندة فشار خون شود.        
ب) ضد ادراري - غلظت ادرار شود.

ج) تیروئیدي - رشد سخت ترین نوع بافت پیوندي گردد.

صفر 123

13 کدام یک از گزینه ها، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟
«قسمتی از هیپوفیز که دو نوع هورمون هیپوتاالموسی در آن ذخیره می شود، .................. »

حاوي پایانه هاي آکسونی است که با هیچ نورون دیگري سیناپس ندارند. با هیپوتاالموس ارتباط خونی مستقیم دارد.

با آزاد سازي هورمونی می تواند بر فعالیت یک غدة برون ریز تأثیر داشته باشد. هورمونی آزاد می کند که سبب انقباض سلول هاي ماهیچه اي دوکی شکل می شوند.

در دیابت شیرین نوع  .................. دیابت شیرین نوع  ..................  14

برخالف - زمینه هاي ارثی وجود دارد. همانند - مقدار اورة خون افزایش می یابد.

برخالف - مقدار گلیکوژن سلول هاي کبدي افزایش می یابد. همانند - اختالالت خودایمنی مشاهده می شود.

III

کدام نادرست است؟ « .................. ترشحات .................. »  15

افزایش – بخش مرکزي فوق کلیه می تواند منجر به افزایش آب میان بافتی گردد.

کاهش – بخش قشري فوق کلیه می تواند منجر به افزایش ترشحات هیپوفیز گردد.

کاهش – غدد پاراتیروئیدي می تواند تولید ویتامین  در بدن را کاهش دهد.

افزایش – غدة سپري شکل می تواند به افزایش استحکام استخوان منجر شود.
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بررسی گزینه ها:  1

»: در هر دو نوع دیابت شیرین ممکن است سیستم ایمنی ضعیف و مقاومت بدن کم شود. گزینۀ «

»: در هر دو نوع دیابت شیرین یاخته ها انرژي خود را از چربی ها و یا پروتئین ها می گیرند. گزینۀ «

»: در دیابت نوع  گیرنده هاي انسولین به آن پاسخ نمی دهند. گزینۀ «

»: در دیابت نوع  غلظت گلوکز در پالسما افزایش و غلظت انسولین به دلیل تخریب یاخته هاي سازندة انسولین در جزایر النگرهانس کاهش می یابد؛ اما در دیابت نوع  غلظت انسولین گزینۀ «
و گلوکز هر دو افزایش می یابد.

دقت کنید هورمون آلدوسترون از طریق افزایش حجم خون، فشار خون را افزایش می دهد و بر فعالیت میوکارد قلب اثري ندارد.  2
بررسی سایر گزینه ها:

) بافت پیوندي رشته اي به نام کپسول، کلیه را احاطه می کند نه فوق کلیه را. گزینۀ 

) اپی نفرین و نورا پی نفرین یکی از وظایف آن، نایژك ها را در شش باز می کنند. در نتیجه باعث افزایش ظرفیت حیاتی می شود. گزینۀ 

) کورتیزول که از بخش الف ترشح می شود و اگر تنش ها به مدت زیادي ادامه یابد، کورتیزول دستگاه ایمنی را تضعیف می کند، که یکی از عواقب آن کاهش دیاپدز گلبول هاي سفید است. گزینۀ 
همچنین کورتیزول التهاب را کاهش می دهد.

هورمون هاي تیروئیدي، بر روي همۀ یاخته هاي زنده هسته دار بدن انسان تأثیرگذار هستند.  3
یاخته  هاي ماهیچه  اي، یاخته  هاي کبدي و یاخته هاي پوششی تولید کنندة آنزیم  هاي تجزیۀ گلیکوژن در تجزیۀ گلیکوژن نقش دارند.  4

. یاخته هاي پوششی تولید کنندة آنزیم تجزیه کنندة گلیگوژن نیز توانایی تجزیۀ گلیکوژن دارد. یاخته هاي پوششی داراي غشاي پایه یعنی شبکه از پروتئین ها و گلیکوژن هاي رشته اي هستند.

. یاخته ممکن است تنفس بیهوازي رخ دهد.

. هر سه نوع یاخته اگر آلوده به ویروس شوند می توانند اینتروفرون نوع  که نوعی پیک کوتاه برد است تولید کنند.

. کبد از سیاهرگ باب نیز گلوکز دریافت می کند.

. هورمون هاي بخش مرکزي فوق کلیه سبب افزایش ضربان قلب و در نتیجه افزایش برون ده قلبی می شوند.  5

. بخش قشري فوق کلیه تحت کنترل دستگاه عصبی خود مختار قرار ندارد.

. کورتیزول از بخش قشري و اپی نفرین و نور اپی نفرین از بخش مرکزي غدة فوق کلیه، سبب افزایش قند خون و سپس افزایش متابولیسم می شوند. با افزایش متابولیسم و افزایش  ،
فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک نیز افزایش می یابد.

.  بخش قشري ساختار عصبی ترشح ندارد.
 6

برسی گزینه ها:

، تیموس است. تیروئید باالتر از تیموس قرار . غدة درون ریز جذب کنندة ید بدن، تیروئید و غدة درون ریز محل بلوغ لنفوسیت 
دارد.

. غدة درون ریز داراي یاخته هاي هدف براي هورمون آزاد کننده، هیپوفیز پیشین است. غدة اپی فیز باالتر از هیپوفیز قرار دارد.

. غدة درون ریز ترشح کنندة هورمون هاي افزاینده و کاهندة قند خون، پانکراس است. این غده بر روي کلیه قرار ندارد.

. غدة درون ریز که هورمون مترشحه از آن موجب تضعیف سیستم ایمنی می شود، غدة فوق کلیه است و هورمون مورد نظر،
کورتیزول می باشد. غدة فوق کلیه بر روي کلیه قرار دارد و کلیه در سطح پشتی شکم قرار دارد. 

((زیرمغزي((نهنجزیر

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیهفوق

هیپووفیز

مرد((بیضه
زن((تخمدان

مربوط به گزینۀ 

): اگر ید در غذا به مقدار کافی نباشد، آنگاه هورمون تیروئیدي به اندازة کافی ساخته نمی شود. در این حالت غدة زیر مغزي با ترشح هورمون محرك گزینۀ (  7
تیروئید باعث رشد بیشتر غده می شود. پس کاهش هورمون تیروئیدي سبب ترشح بیشتر هورمون محرك تیروئیدي می شود.

): کاهش  سبب اختالالت نمو دستگاه عصبی می شود اما  هورمون تیروئیدي است نه پاراتیروئیدي. گزینۀ (

): کاهش کلسیم خوناب سبب کاهش ترشح کلسی تونین از غدة سپردیس می شود. زیرا کلسی تونین میزان کلسیم خون را کم می کند. گزینۀ (

): ویتامین  سبب افزایش جذب کلسیم از روده می شود؛ در نتیجه، میزان کلسیم خون افزایش می یابد. کلسیم خون بر روي میزان هورمون پاراتیروئیدي و کلسی تونین مؤثر است. گزینۀ (
غدد ترشح کنندة هورمون پاراتیروئید تحت تأثیر هورمون هاي محرك هیپوفیز نیستند.

): بخش پیشین غدة هیپوفیز با ترشح هورمون محرك غدة تیروئید، غدة تیروئید را تحریک می کند. در فرد ایستاده، از بین غده هاي هیپوفیز، تیروئید، گزینۀ (  8
فوق کلیه و تیموسین، به ترتیب: هیپوفیز، تیروئید، تیموس، فوق کلیه از باال به پایین قرار دارند.

): تیموس با ترشح تیموسین در تمایز گروهی از لنفوسیت هاي بدن نقش دارد. گزینۀ (

): غدة فوق کلیه با ترشح هورمون آلدوسترون باعث افزایش سدیم خوناب می شود. گزینۀ (

): غدة تیروئید با ترشح هورمون هاي  و  میزان تجزیۀ گلوکز یاخته ها و انرژي در دسترس را تنظیم می کند. گزینۀ (
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((زیرمغزي((نهنجزیر

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیهفوق

هیپووفیز

مرد((بیضه
زن((تخمدان

بررسی موارد:  9
مورد اول) نادرست، رشد طولی استخوان ران، تحت تاثیر مستقیم هورمون رشد که از بخش پیشین هیپوفیز(زیر مغزي) ترشح می شود، صورت می گیرد. هورمون هاي ترشح شده از بخش پسین

هیپوفیز یعنی ضد ادراري و اکسی توسین، در رابطه با رشد طولی استخوان تاثیر مستقیم ندارند.
مورد دوم) نادرست، هورمون هاي آزاد کنندة هیپوتاالموس بر روي ترشح هورمون هاي بخش پیشین هیپوفیز موثرند نه بخش پسین.

مورد سوم) نادرست، خروج شیر از غدد شیري تحت تاثیر هورمون اکسی توسین است. هورمونی که در ایمنی بدن نقش دارد، پروالکتین است که نقش آن در شیر سازي است نه خروج شیر.

هورمونهاي اپینفرین و نوراپینفرین که از قسمت مرکزي غدة فوق کلیه ترشح میشوند و صرفًا نقش هورمونی در این غده دارند. این پیک هاي شیمیایی براي  10

این غده نقش انتقالدهندة عصبی را ایفا نمیکنند. ممکن است یک ماده مثال اپی نفرین و نوراهپی نفرین هم نقش هورمون، هم نقش ناقل عصبی را داشته باشند اما از یک غده اگر ترشح شوند فقط
نقش هورمون و اگر از انتهاي اکسون آزاد شوند نقش ناقل عصبی را دارند.

بررسی سایر گزینهها: 

): هورمونهاي اکسیتوسین و ضدادراري در هیپوتاالموس تولید و بدون ورود به خون از طریق اکسون به هیپوفیز می آیند و در آن جا ذخیره می شوند. در هیپوفیز پسین ذخیره می شوند.  گزینۀ (

): هورمون هاي پانکراس (انسولین و گلوکاگون) در تنظیم قند خون، نقشی مخالف هم دارند.  گزینۀ (

): ترشحات غدههاي بزاقی، غدههاي عرق، غدههاي اشکی و .... به واسطۀ داشتن آنزیم لیزوزیم، در مبارزه با میکروبها نقش دارند! گزینۀ (

موارد ب، ج و د صحیح اند.  11
بررسی گزینه ها:

الف) نادرست - گلوکاگون، باعث تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز می شود.
ب) درست - غلظت گلوکاگون از طریق غلظت قند و طی بازخورد منفی تنظیم می شود.

ج) درست - ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه، منجر به ترشح کورتیزول و افزایش قند خون می شود که طی خود تنظیمی منفی موجب کاهش غلظت گلوکاگون می شود.

د) درست - با افزایش غلظت گلوکز درون سلول، فشار اسمزي سلول افزایش مییابد.

موارد الف، ب و ج جملۀ فوق را به درستی تکمیل می کنند.  12
بررسی موارد:

الف) درست - فشارهاي روحی - جسمی موجب تولید هورمون آزاد کننده از هیپوتاالموس می شود که در نهایت موجب تولید هورمون محرك غدة فوق کلیه شده و این هورمون به نوبه خود موجب
تولید آلدوسترون می شود. ترشح آلدوسترون سدیم خون را باال می برد و موجب افزایش فشار خون می گردد.

ب) درست - هورمون ضد ادراري سبب می شود در مواقع لزوم ادرار غلیظ شده و خون رقیق گردد. چون باز جذب آب به داخل خون را افزایش می دهد.
ج) درست - هورمون هاي تیروئیدي رشد طبیعی مغِز استخوان ها و ماهیچه ها را طی دوران کودکی افزایش می دهند. استخوان، سخت ترین بافت پیوندي است.

صورت سؤال به هیپوفیز پسین اشاره دارد. هیپوفیز پسین با هیپوتاالموس ارتباط خونی مستقیم ندارد بلکه ارتباط عصبی (از طریق نورون ها) دارد.   13
بررسی سایر گزینه ها:

): پایانه هاي آکسونی در هیپوفیز پسین با نورون دیگري سیناپس ندارند. این پایانه هاي آکسونی فقط هورمون هاي ذخیره شده را ترشح می کنند. گزینۀ (

): ترشح هورمون اکسی توسین در هنگام زایمان موجب انقباض ماهیچه هاي صاف رحم می شود.  گزینۀ (

): هورمون اکسی توسین بر یاخته هاي غده هاي پستانی که نوعی غدة برون ریز هستند، تأثیر می گذارد. گزینۀ (

در هر دو نوع دیابت شیرین سلول ها توانایی جذب گلوکز از خون را ندارند، بنابراین سلول ها از چربی ها و پروتئین ها براي ایجاد انرژي استفاده می کنند که  14
استفاده از پروتئین ها منجر به افزایش تولید اوره می شود. زیرا در نتیجه تجزیه آمینواسیدها آمونیاك به دست می آید.

). از ). دیابت شیرین نوع  فقط نوعی بیماري خودایمنی (اختالل در عملکرد ایمنی بدن) است (رد گزینۀ  در هر دو نوع دیابت شیرین وراثت دخالت دارد(مستقیم یا غیرمستقیم) (رد گزینۀ 

.( طرفی به دلیل اینکه گلوکز جذب سلول هاي کبدي نمی شود، در هر دو نوع دیابت شیرین گلیکوژن سلول هاي کبد کاهش پیدا می کند (رد گزینۀ 

. هورمون غدة پاراتیروئیدي باعث تغییر شکل (فعال شدن) ویتامین  می شود نه تولید ویتامین   15
بررسی سایر گزینه ها:

): بخش مرکزي فوق کلیه با ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین سبب افزایش فشار خون می شود. افزایش فشار خون منجر به افزایش آب میان بافتی می گردد. گزینۀ (

): کاهش ترشحات هورمون هاي بخش قشري غدة فوق کلیه باعث تحریک هیپوفیز پیشین و ترشح هورمون تحریک کننده فوق کلیه می شود.  گزینۀ (

): تیروئید، غدة سپري شکل است که افزایش هورمون کلسی تونین آن می تواند منجر به افزایش رسوب کلسیم در استخوان و افزایش میزان استحکام آن گردد. گزینۀ (
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مبحث: گفتار 2 فصل 4 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان: 15 دقیقه

در هر فرد مبتال به بیماري دیابت شیرین درمان نشده نسبت به یک فرد سالم ..................  1

غلظت انسولین خون به شدت کاهش یافته است. فشار اسمزي خون کاهش یافته است.

ابتال به دیابت شیرین، فقط به دنبال چاقی و عدم  تحرك ظاهر شده است. میزان تولید نوعی مادة زائد نیتروژن دار افزایش یافته است.

2 اسکلت جانوري که به منظور هشدار دادن به دیگر هم گونه هاي خود از حضور شکارچی، فرومون ترشح می کند .................. اسکلت کوسه ماهی،
..................  (با تغییر)

همانند - در حفاظت از طناب عصبی پشتی جانور نقش مهمی دارد. همانند - در پی نیروي وارد شده از جانب ماهیچه هاي بدن، حرکت می کند.

برخالف - در حفاظت از اندام هاي درونی بدن نقش دارد. برخالف - با افزایش اندازة جانور، باید بزرگ تر و نازك تر شود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  3
«در انسان، .................. غیر طبیعی هورمون .................. سبب می شود تا .................. پیدا کند.»

کاهش- انسولین - میزان فراوان ترین مادة آلی ادرار، افزایش افزایش - تیروئیدي - میزان مصرف گلوکز توسط یاخته هاي زنده، افزایش

کاهش - ضد ادراري - میزان تحریک گیرنده هاي اسمزي زیرنهنج، کاهش افزایش - کورتیزول - میزان فعالیت یاخته هاي درشت خوار، کاهش

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  4
«به طور معمول در انسان سالم و بالغ، بخش پسین غدة زیر مغزي ..................»

محل قرارگیري جسم یاخته اي و پایانۀ آکسون یاخته هاي عصبی زیرنهنج است. محل ساخت و ترشح برخی پیک هاي شیمیایی دوربرد می باشد.

موادي را تولید می کند که به ماده زمینه اي بافت پیوندي خون وارد می شوند. محل ترشح نوعی هورمون مؤثر بر تولید شیر در غدد شیري زنان می باشد.

به طور معمول در انسان، .................. می تواند ناشی از .................. آلدوسترون باشد.  5

افزایش مقدار فشار وارده به دیوارة سرخرگ آئورت- افزایش ایجاد فشار روحی و جسمی- افزایش

افزایش مقدار سدیم در خون- کاهش کاهش مقدار سدیم موجود در ادرار- کاهش

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  6
«می توان گفت کسانی که .................. هستند، میزان هورمون .................. در خوناب آن ها افزایش می یابد.»

الف) داراي اختالل در ترشح و عملکرد صفرا - پاراتیروئیدي
ب) مبتال به پرکاري غده هاي پاراتیروئید - کلسی تونین

ج) مبتال به دیابت شیرین نوع  - گلوکاگون

صفر

I

123

هر هورمونی که افزایندة گلوکز خوناب است، ..................  7

قطعًا بر میزان فعالیت آنزیمی در گویچۀ قرمز تأثیرگذار است. از یاخته هاي درون ریز پانکراس به خون وارد می شود.

از غده اي که در سطح پایین تري نسبت به کیسۀ صفرا قرار دارد، ترشح می شود. ممکن نیست از بخشی با ساختار عصبی ترشح شود.

8 هر گاه میزان کلسیم خوناب .................. پیدا کند، هورمون .................. بیشتر ترشح می گردد و باعث .................. می شود.

کاهش - کلسی تونین - افزایش باز جذب کلیوي کلسیم افزایش - کلسی تونین - افزایش برداشت کلسیم از مادة زمینه اي استخوان

افزایش - پاراتیروئیدي - افزایش دفع کلسیم از طریق ادرار کاهش - پاراتیروئیدي - افزایش جذب کلسیم از روده
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در فرد مبتال به دیابت نوع یک، ..................  9

دفع اوره از طریق کلیه ها افزایش می یابد. پاسخ گیرنده هاي انسولینی در کبد، کاهش چشم گیري می یابد.

هیدرولیز  تري گلیسریدهاي ذخیره شده در سلول ها کاهش می یابد. به ذخیرة گلوکز سلول هاي عضالنی، افزوده می شود.

در افراد مبتال به دیابت نوع دو، .................. نمییابد.  10

ترشح یونهاي هیدروژن در کلیه ها، افزایش اندازة سلولهاي بافت چربی، کاهش

میزان تولید هورمون انسولین، افزایش تعداد سلولهاي درون ریز پانکراس، کاهش

افزایش فعالیت هیپوفیز پسین منجر به  .................. هورمون ضد ادراري در این غده و به دنبال آن منجر به  .................. . (با تغییر)  11

افزایش ساخت - کاهش فشار اسمزي خون می گردد. افزایش ساخت - کاهش ادرار می شود.

افزایش ترشح - افزایش فشار اسمزي خون می گردد. افزایش ترشح  - افزایش بازجذب آب در گردیزه می گردد.

هورمونی که مقدار غلظت آن، با وجود نور در محیط رابطه عکس دارد می تواند، از غده اي که .................. قرار دارد، ترشح شده باشد.  12

از غده اي در سمت شکمی مغز  در زیر هیپوتاالموس (زیر نهنج) 

از غده اي که در جلو و باالي آن برجستگی چهارگانه  از غده اي که در لبه پایینی بطن سوم 

هورمونی که در تنظیم ریتم شبانه روزي نقش دارد،  .................. نام دارد و توسط یاخته هاي  .................. ترشح می شود.  13

کورتیزول - بخش قشري غده فوق کلیه ساخته و  مالتونین -هیپوتاالموس (زیر نهنج) ساخته و از هیپوفیز پسین (زیر مغزي) 

نوعی پیک دور برد - غده درون مغز مالتونین - غده تیموسین ساخته و. 

پیام  .................. اثر  .................. همیشه به یک عملکرد یکسان تفسیر می شود.  14

انواع مختلف هورمون که بر روي یک نوع یاخته هدف- می گذارند

یک نوع هورمون که بر روي اندام هاي مختلف هدف- می گذارد

یک نوع هورمون که بر روي یک اندام هدف- می گذارد

انواع مختلف هورمون که بر روي یاخته هاي هدف با ساختار گیرنده هورمونی مشابه- می گذارند

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟  15
الف) فرومون ها از یک فرد ترشح شده و فقط در افراد گونۀ دیگر، پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند.

ب) زنبور از فرومون ها براي هشدار خطر حضور شکارچی به دیگر زنبورها استفاده می کند.
ج) مارها قادرند با گیرنده هاي شیمیایی بینی خود، فرومون هاي موجود در هوا را تشخیص دهند.

د) گربه ها از فرومون ها براي تعیین قلمرو خود استفاده می کنند.
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در دیابت شیرین چون گلوکز نمی تواند وارد یاخته ها شود، سلول ها مجبورند انرژي مورد نیاز خود را از تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها به دست آورند. در نتیجۀ  1
تجزیۀ پروتئین ها میزان تولید آمونیاك و درنتیجه اوره افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: در افراد مبتال به دیابت شیرین افزایش میزان گلوکز پالسما و افزایش دفع ادرار، فشار اسمزي خون افزایش یافته است. گزینۀ «

»: در دیابت نوع  تولید گیرنده هاي انسولین کاهش یافته است نه میزان انسولین. گزینۀ «

»: در بیماري دیابت شیرین بیماري زمینۀ ژنتیک نیز می تواند داشته باشد. رژیم غذایی نیز در ابتال به دیابت نوع  مؤثر است. گزینۀ «

زنبور نوعی حشره است که هنگام حضور شکارچی با ترشح فرومون دیگران را با خبر می سازد. در همۀ جانوران اساس حرکت مشابه است. براي حرکت،  2
ماهیچه ها به اسکلت جانور نیرو وارد کرده و موجب حرکت آن می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: حشرات طناب عصبی پشتی ندارند. گزینۀ «

»: در حشرات با افزایش اندازة بدن، اسکلت خارجی آن هم بزرگ تر و ضخیم تر می شود. گزینۀ «

»: اسکلت خارجی حشرات همانند کوسه ماهی در حفاظت از اندام هاي درونی نقش دارد. مثًال جمجمه در کوسه ماهی در حفاظت مغز نقش دارد. گزینۀ «

. افزایش هورمون هاي  و  یعنی هورمون هاي تیروئیدي سبب افزایش متابولیسم و در نتیجه افزایش مصرف گلوکز می شوند.  3

. کاهش انسولین سبب کاهش ورود  قند به درون یاخته ها می شود. به همین دلیل تجزیۀ پروتئین ها افزایش می یابد تا تامین کمبود مواد غذایی یاخته ها بشود. افزایش میزان آمینواسید ها سبب
افزایش میزان اوره که بیش ترین ترکیب آلی ادرار است می شود.

. افزایش کورتیزول سبب ضعف سیستم ایمنی از جمله کاهش فعالیت درشت خوارها می شود.

. کاهش هورمون ضد ادراري سبب کاهش بازجذب آب و در نتیجه افزایش فشار اسمزي می شود. افزایش فشار اسمزي سبب تحریک بیش تر گیرنده ها اسمزي زیر نهنج می شود.

یاخته ها و آکسون نورون هاي بخش پسین هیپوفیز، با انجام تنفس یاخته اي، دي اکسید کربن و آب تولید می کنند، که این مواد به جریان خون وارد می شوند.  4
بررسی سایر گزینه ها:

) بخش پسین غده ي زیر مغزي، محل ساخت هورمون نیست. بلکه هورمون هاي ترشح شده از بخش پسین غده ي زیر مغزي توسط نورون هایی است که جسم سلولی آنها در گزینۀ 
هیپوتاالموس (زیرنهنج) قرار دارد.

) فقط بخشی از آکسون نورون هاي هیپوتاالموس در بخش پسین هیپوفیز یافت می شود و جسم یاخته اي نورون ها در هیپوتاالموس (زیرنهنج) قرار دارند. گزینۀ 

) هورمون پروالکتین از بخش پیشین هیپوفیز ترشح می شود. این هورمون بر تولید شیر در غدد شیري زنان تاثیرگذار است. هورمون اکسی توسین که از بخش پسین غدة زیر مغزي گزینۀ 
ترشح می شود بر روي ترشح شیر (نه ساخت شیر) اثر دارد.

. هنگام افزایش فشار روحی جسمی ترشح برخی هورمون ها مانند کورتیزول افزایش می یابد.  5

. با افزایش میزان ترشح آلدسترون، بازجذب سدیم و به دنبال آن بازجذب آب افزایش می یابد و فشار خون باال می رود، درنتیجه فشار وارد بر دیوارة سرخرگ آئورت هم افزایش می یابد.

. کاهش آلدسترون سبب کاهش بازجذب سدیم و افزایش سدیم ادرار می شود.

. کاهش آلدسترون سبب کاهش سدیم خون می شود.  

جملۀ الف (درست): اختالل در ترشح صفرا ممکن است به سوء جذب ویتامین هاي محلول در چربی از جمله ویتامین  منجر شود، کمبود ویتامین  منجر به  6
کاهش کلسیم خوناب می شود و به دنبال آن هورمون پاراتیروئیدي براي افزایش دادن کلسیم خوناب، افزایش می یابد.

جملۀ ب (درست): پرکاري غده هاي پاراتیروئید، سبب افزایش هورمون پاراتیروئیدي می شود و به دنبال آن کلسیم خوناب افزایش می یابد و افزایش کلسیم خوناب سبب افزایش هورمون کلسی
تونین می شود.

جملۀ ج (نادرست): در دیابت شیرین، چون سلول ها نمی توانند گلوکز را از خون بگیرند، گلوکز خوناب بیش از حد افزایش می یابد، در حالی که کمبود گلوکز خوناب سبب ترشح گلوکاگون می 
شود.

): هورمون هاي کورتیزول، اپی نفرین و نوراپی نفرین نیز همانند گلوکاگون باال برندة گلوکز خون هستند اما برخالف گلوکاگون از لوزالمعده ترشح نمی  گزینۀ (  7
شوند بلکه از غدة فوق کلیه ترشح می شوند.

): هر هورمونی که افزایندة گلوکز خوناب است باعث افزایش دسترسی یاخته ها به گلوکز می شود؛ در نتیجه، به طور غیرمستقیم سبب افزایس مصرف گلوکز و تنفس یاخته اي در یاخته  گزینۀ (
هاي مصرف کننده خواهد شد، همان طور که می دانید با افزایش تنفس یاخته اي تولید دي اکسید کربن نیز بیشتر می شود و در نتیجه، فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک گویچه هاي قرمز نیز افزایش

می یابد.
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چپکلیه
راستکلیه

صفراکیسۀ

مجراي لوزالمعده

دوازدهه

جزایر

مجراي صفرا

لوزالمعده

هاي درونریزیاخته

اتم آهن

O2

اسیديزنجیرة آمینو

گیرياکسیژن
هادر شش

دهیاکسیژن
هادر بافت

O2

): اپی نفرین و نوراپی نفرین که یکی از هورمون هاي باال برندة گلوکز خون است، از بخش مرکزي غدة فوق کلیه ترشح می شود و بخش مرکزي غدة فوق کلیه ساختار عصبی دارد. گزینۀ (

): هورمون هاي افزایندة گلوکز خوناب از غدد فوق کلیه (قشري و مرکزي)، پانکراس ترشح می شود که غدة فوق کلیه از کیسۀ صفرا باالتر و پانکراس از کیسۀ صفرا پایین تر است. گزینۀ (

بررسی گزینه ها:  8

): هر گاه میزان کلسیم خوناب افزایش یابد، هورمون کلسی تونین افزایش می یابد. افزایش کلسی تونین مانع از برداشت بیشتر کلسیم از استخوان می شود و در نتیجه مانع ورود بیشتر گزینۀ (
کلسیم به داخل خون می گردد.

): اگر میزان کلسیم خوناب کاهش پیدا کند، ترشح کلسی تونین نیز کاهش پیدا می کند تا مانع برداشت کلسیم از استخوان نشود. در ضمن کلسی تونین بر روي باز جذب کلیوي کلسیم گزینۀ (
تاثیري ندارد.

): اگر میزان کلسیم خوناب کاهش پیدا کند، ترشح هورمون پاراتیروئیدي افزایش می یابد تا با افزایش میزان کلسیم خوناب به راه هاي مختلف کاهش کلسیم را جبران کند. یکی از این گزینۀ (
راه ها افزایش جذب کلسیم از روده است.

): اگر میزان کلسیم خوناب افزایش پیدا کند، ترشح هورمون پاراتیروئیدي کاهش می یابد. در نتیجه باز جذب کلسیم از کلیه کاهش و میزان دفع کلسیم از طریق ادرار زیاد می شود. گزینۀ (
در دیابت شیرین مصرف پروتئین ها براي ایجاد انرژي باعث افزایش تولید اوره در بدن می شود که در نهایت اوره بیشتري باید توسط کلیه ها دفع گردد.  9

) در دیابت شیرین نوع  تولید انسولین در بدن کاهش در دیابت نوع یک تعداد گیرنده ها تحت تأثیر نیست و به دلیل حمله سلول هاي ایمنی به پانکراس انسولین تولید نمی شود (رد گزینۀ 

). در افراد مبتال به دیابت شیرین، سلول ها از چربی ها و می یابد و با کاهش ورود قند به سلول ها از جمله سلول هاي عضالنی، ذخیرة گلوکز در سلول هاي عضالنی کاهش می یابد (رد گزینۀ 

 .( پروتئین ها براي  ایجاد انرژي استفاده می کنند. در نتیجه تجزیه تري گلیسریدهاي ذخیره شده در سلول ها افزایش می یابد (رد گزینۀ 

در دیابت نوع  سلولهاي درونریز پانکراس توسط دستگاه ایمنی مورد حمله قرار میگیرند اما در دیابت نوع دو تعداد این سلولها کاهش نمییابد.  10

) و به دلیل کاهش  خون، ترشح یونهاي هیدروژن در کلیه افزایش می در افراد مبتال به دیابت نوع یک و نوع دو، با تجزیۀ چربیها، اندازة سلولهاي بافت چربی کاهش مییابد (رد گزینۀ 

 .( ). ضمنًا در افراد مبتال به دیابت نوع دو، میزان تولید انسولین از حد طبیعی بیشتر است (رد گزینۀ  یابد (رد گزینۀ 

هورمون ضد ادراري در هیپوفیز پسین ساخته نمی شود اما از این غده ترشح می شود. این هورمون منجر به کاهش ادرار، افزایش بازجذب آب از نفرون و کاهش  11
فشار اسمزي خون می گردد.

بررسی گزینه ها:  12

): هورمون مالتونین در شب (نبود نور) به حداکثر غلظت خود در خون و در نزدیکی ظهر( وجود نور) به حداقل خود می رسد. هورمون مالتونین از غده اپی فیز (رومغزي) ترشح می شود. گزینه (
اما غده هیپوفیز در زیر هیپوتاالموس قرار دارد.

): غده هیپوفیز در سطح شکمی مغز دیده می شود و غده اپی فیز (رومغزي) درون مغز دیده می شود. گزینه (

): غده اپی فیز که هورمون مالتونین را ترشح می کند، در لبه پایینی بطن سوم قرار دارد. گزینه (

): برجستگی چهارگانه در عقب و زیر غده اپی فیز (رومغزي) قرار دارد.  گزینه (
بررسی گزینه ها:  13

): هورمون مالتونین در تنظیم ریتم شبانه روزي نقش دارد که این هورمون توسط غده اپی فیز(رومغزي) ساخته وترشح می شود. گزینه (

): هورمون کورتیزول در تنظیم ریتم شبانه روزي نقش ندارد. گزینه (

): هورمون مالتونین از غده اپی فیز( رومغزي) ساخته و به خون ترشح می شود. (نه غده تیموسین) گزینه (

): هورمون ها، همگی پیک هاي دور برد هستند. هورمون مالتونین که در تنظیم ریتم شبانه روزي نقش دارد، از غده اپی فیز(رومغزي) ترشح می شود که این غده از ساختارهایی است که گزینه (
درون مغز دیده می شود. 

بررسی گزینه ها:  14

): پیام هورمون هاي مختلف بر روي یک نوع یاخته هدف، می تواند به عملکردهاي متفاوتی تفسیر شود، مثال پیام هورمون کلسی تونین بر اندم هدف استخوان، جذب کلسیم از خون و پیام گزینه (
هورمون پاراتیروئیدي بر روي اندام استخوان، آزاد کردن کلسیم به خون است.
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): مثال پیام هورمون پاراتیروئیدي در استخوان این گونه تفسیر می شود که استخوان تجزیه شده و کلسیم به داخل خون آزاد شود ولی در کلیه بازجذب کلسیم به خون افزیش می یابد. اما گزینه (
در مقابل پیام هورمون هاي تیروئیدي بر همه یاخته هاي هدف خود یکسان تفسیر می شود. پیام هورمون هاي تیروئیدي، بر یاخته هاي مختلف این است که میزان تجزیه گلوکز و میزان انرژي در

دسترس را تنظیم کند.

): پیام یک نوع هورمون بر روي یک اندام هدف، همیشه یکسان است. گزینه (

): هر هورمون گیرنده اختصاصی  با ساختار خاص، خود را دارد.  گزینه (

موارد (ب) و (د) درست است.  15
بررسی سایر موارد:

الف) نادرست، فرومون ها از یک فرد ترشح شده و در افراد دیگري از همان گونه پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند.
ج) نادرست، مارها قادرند با گیرنده هاي شیمیایی زبانشان (نه بینی) فرومون هاي موجود در هوا را تشخیص دهند.
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مبحث: گفتار 1 فصل 5 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 10 دقیقه

کدام گزینه در ارتباط با اولین سدهاي محافظتی بدن درست بیان شده است؟  1

هیچ میکروبی توانایی رشد و تکثیر در محیط اسیدي سطح پوست را ندارد.

در هر بخش از بدن که لیزوزیم وجود دارد در سطح آن بخش، ماده اي چسبناك نیز ترشح می شود.

سازش عوامل بیگانه نسبت به ترشحات سطح پوست همواره باعث ایجاد بیماري می شود.

در الیۀ بیرونی پوست، یاخته هاي دندریتی وجود دارند که پس از بیگانه خواري میکروب ها، بخش هایی از آن ها را به برخی لنفوسیت ها ارائه می کنند.

2 در کدام یک از گزینه هاي زیر، نقش هریک از  ساز و کارهاي نخستین خط دفاعی، به ترتیب درستی بیان شده است؟
«ادرار، مادة چسبناك مخاط، وجود لیزوزیم مخاط، وجود میکروب ها ي غیر بیماري زا سطح پوست»

بیرون راندن میکروب- مانع از نفوذ میکروب- از بین بردن باکتري ها- از بین بردن میکروب هاي بیماري زا با ترشحات آنزیمی 

بیرون راندن میکروب- مانع از پیش روي میکروب- از بین بردن باکتري ها-مانع تکثیر میکروب هاي بیماري زا

از بین بردن میکروب – میکروب ها را به دام می اندازد- از بین بردن میکروب- مانع از رشد میکروب

خروج میکروب هاي وارد شده به بدن- از بین بردن میکروب- از بین بردن باکتري-ایجاد شرایط نامساعد براي میکروب هاي بیماري زا

1

2

3

باتوجه به شکل زیر کدام درست است؟  3

در الیۀ یک، همگی سلول ها داراي قدرت تقسیم هستند.

چرمی که از پوست جانوران ساخته می شود، مجموع الیۀ  و  است.

، نوعی بافت پیوندي است. الیۀ 

، رشته هاي سیتوپالسمی کالژن و کشسان  به فراوانی یافت می شود. در الیۀ 

21

3

2

پوست ..................  4

همانند الیۀ مخاطی، فاقد یاخته هاي مرده در سطح خود می باشد.

همانند الیۀ مخاطی، با ترشح مادة مخاطی باعث جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن می شود.

برخالف الیۀ مخاطی، داراي بافت پیوندي است.

همانند الیۀ مخاطی، داراي بافت پوششی و هم چنین آنزیمی براي مقابله با باکتري ها است.

5 همه ي گزینه هاي زیر درست است به جز  ..................

در ضخیم ترین الیه پوست ، نحوة استقرار رشته هاي بافت پیوندي ، سد محکمی را در برابر نفوذ عوامل بیماریزا است.

یاخته هاي مرده بدن می توانند در جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن نقش داشته باشند.

در خط نخستین دفاع ، پروتئین ها نقشی در جلوگیري از ورود میکروب به محیط داخلی ندارند.

خط نخستین دفاع در مجاري ادراري عالوه بر دفع ادرار،  مخاط را نیز شامل می شود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  6
«به طور معمول در بدن انسان سالم و بالغ، .................. نمی تواند جزئی از نخستین خط دفاعی باشد.»

خروج نوتروفیل از خون و ورود به بافت تخریب باکتري ها توسط نوعی آنزیم

جلوگیري از رشد میکروب هاي سطح پوست به دام افتادن میکروب در مادة مخاطی
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کدام عبارت، گزینۀ درستی را بیان می کند؟  7

"نظریه میکروبی بیمار ي ها " در قرن نوزدهم بیان کرد که میکروب ها ، بیماري زا هستند.

خطوط دفاعی مختلفی که در  بدن هر شخص وجود دارد، به منظور جلوگیري از ورود میکروب ها به بدن است.

دستگاه ایمنی عالوه بر مبارزه با عوامل میکروبی ، ساز وکارهایی براي مبارزه با عوامل غیر میکروبی دارد.

سیستم ایمنی می تواند، فرد مبتال به بیماري را بهبود دهد، اما نمی تواند مانع ابتال به بیماري شود.

بافتی که بزرگ ترین ذخیرة انرژي در بدن را دارد، .................. .  8

در عمقی ترین و سطحی ترین بخش پوست دیده می شود.

به علت داشتن اسید هاي چرب مانع از رشد میکروب هاي بیماري زا در سطح پوست می شود. 

می تواند به عنوان عایق حرارتی عمل کند. 

از بافت پوششی با آستري از بافت پیوندي تشکیل شده است.  

میکروب هایی که در سطح پوست ما زندگی می کنند ..................  9

به علت ماده چرب سطح پوست، از بین می روند. به علت اسیدي بودن سطح پوست، از بین می روند.

با سلول هاي میزبان خود، یک رابطه دو طرفه همراه با سود دارند.  به علت رقابت با میکروب هاي بیماري زا، از بین می روند.

10 در پوست، شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی، .................. را به بافت هاي زیرین، متصل نگه می دارد. 

بافت چربی زیر درم مادة چرب در سطح پوست  یاخته هاي الیه درم  یاخته هاي الیه اپیدرم 
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بیگانه ذرة

بیرونی

درونی

دندریتی یاختۀ
لنفی رگ

لنفوسیت غیرفعال فعال لنفوسیت

): در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند (میکروب هاي غیر بیماري زا) که با شرایط پوست از جمله اسیدي بودن، سازش یافته اند.  گزینۀ (  1

): در مناطقی مانند سطح پوست و سطح چشم به دلیل ترشح اشک، نیز لیزوزیم وجود دارد ولی مادة چسبناك یعنی ماده مخاطی وجود ندارد. گزینۀ (

): عوامل بیگانه مثل میکروب هاي غیر بیماري زا در سطح پوست نه تنها باعث بیماري نمی شوند بلکه به دلیل رقابت با عوامل بیماري زا، از بیماري زایی عوامل بیماري زا جلوگیري می کنند. گزینۀ (

): طبق شکل زیر در الیۀ بیرونی پوست، یاخته هاي دندریتی وجود دارند که ابتدا با بیگانه خواري، میکروب را از بین می برند. سپس بخش هایی از آن را به برخی لنفوسیت هاي موجود در گزینۀ (
گرة لنفاوي ارائه می دهند.

ادرار یکی از سازو کارهاي مبارزه با میکروب است که همانند عطسه، سرفه، استفراغ، مدفوع و ادرار، باعث بیرون راندن میکروب هاي مجاري می شود. مادة  2
چسبناك، میکروب ها را به دام می اندازد و از پیش روي آنها جلوگیري می کند. ترشحات مخاط با داشتن لیزوزیم، موجب کشته شدن  باکتري ها می شود. میکروب هاي غیر بیماري زا در رقابت براي

کسب غذا بر میکروب هاي بیماري زا پیروز هستند و مانع از تکثیر میکروب هاي بیماري زا می شوند.  

: الیۀ یک، نشان دهنده الیۀ بیرونی است. الیۀ بیرونی شامل چندین الیه یاخته پوششی است که خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند. یاخته هاي مرده گزینۀ   3
توانایی تقسیم شدن ندارند. 

: الیۀ دو، نشان دهنده الیۀ درونی است. درالیۀ درونی بافت پیوندي رشته اي وجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده اند. این الیه محکم و با دوام است. چرم که از پوست گزینۀ 
جانوران درست می شود فقط مربوط به همین الیه است و نه الیۀ یک. 

، بافت چربی را نشان می دهد. در کتاب دهم خوانده بودید که بافت چربی یکی از انواع بافت هاي پیوندي است.  : الیه  گزینۀ 

: بافت پیوندي از انواع یاخته ها، و رشته هاي پروتئینی به نام رشته هاي کالژن و رشته هاي کشسان و ماده زمینه اي که یاخته هاي این بافت، آن را می سازند، تشکیل شده است. در این گزینه گزینۀ 
به اشتباه نوشته شده که کالژن و رشته هاي کشسان رشته هاي سیتوپالسمی هستند در صورتی که کالژن و رشته هاي کشسان، از رشته هاي پروتئینی برون یاخته اي هستند. 

): الیۀ بیرونی پوست شامل چندین الیۀ یاخته پوششی است که خارجی ترین یاخته هاي آن مرده اند.  گزینه (  4

): پوست ترشح ماده مخاطی ندارد.  گزینه (

): پوست و الیۀ مخاطی هر دو داراي بافت پوششی و پیوندي اند.  گزینه (

): در عرق و ماده مخاطی، آنزیم لیزوزیم وجود دارد که سبب از بین رفتن باکتري ها می شود. در پوست و الیۀ مخاطی، بافت پوششی و آنزیم لیزوزیم وجود دارد. گزینه (

 5

. طبق شکل مقابل ضخیم ترین الیۀ پوست درم است . در این الیه رشته ها به طرز محکمی به هم تابیده اند و سد محکمی را  گزینه 
ایجاد می کنند.

. یاخته هاي مرده که خارجی ترین بخش الیۀ بیرونی را تشکیل می دهند به تدریج می ریزند و میکروب هاي چسبیده به گزینه 
آنها از بدن دور می شود.

. لیزوزیم نوعی پروتئین در عرق، اشک ، بزاق و مادة مخاطی است که در خط نخستین دفاع ، مانع از ورود میکروب به گزینه 
محیط داخلی می شود.

. مخاط و دفع ادرار هر دو جز خط نخستین دفاع محسوب می شود. گزینه 

)بیرونی یۀ اپیدرم)

)یۀدرونی درم)

کشسان هاي رشته

در نخستین خط دفاعی، گویچه هاي سفید خون (مانند نوتروفیل) حضور ندارند. خروج گویچه هاي سفید از خون و ورود آن ها به بافت مربوط به دومین خط دفاعی  6
بدن است.

بررسی سایر گزینه ها:

) عرق، آنزیم لیزوزیم هم دارد. این آنزیمی است که در از بین بردن باکتري ها نقش دارد. گزینۀ 

) مادة مخاطی که چسبناك است، میکروب ها را به دام می اندازد و از پیش روي میکروب ها جلوگیري می کند. گزینۀ 

) در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدي بودن، سازش یافته اند. این میکروب ها از تکثیر میکروب هاي بیماري زا جلوگیري می کنند، چون در گزینۀ 
رقابت براي کسب غذا بر آن ها پیروز می شوند.

. "نظریه میکروبی بیماري ها " بیان کرد که  میکروب ها می توانند بیماري زا باشند. گزینۀ   7
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. خطوط دفاعی مختلف بدن ، از ورود میکروب ها جلوگیري ، یا با میکروب هاي وارد شده مبارزه می کند. گزینۀ 

. یاخته هاي سرطانی و یاخته هاي بافت پیوندي از جمله موارد غیر میکروبی هستند که سیستم دفاعی با آنها مبارزه می کند. گزینۀ 

. توانایی بدن انسان در بیمار نشدن یا بهبودي یافتن پس از ابتال به بیماري هاي میکروبی نشان دهندة این واقعیت است که بدن می تواند در برابر میکروب ها از خود دفاع کند. گزینۀ 

: در کتاب دهم خوانده اید که بافتی که بزرگ ترین ذخیرة انرژي در بدن را دارد، منظور بافت چربی است. و بافت چربی در عمقی ترین بخش پوست گزینۀ   8
قرار دارد، اما در سطحی ترین بخش پوست مادة چرب دیده می شود که از ترشحات یاخته اي است، و بافت نیست. 

: نقش مادة چرب در سطح پوست، جلوگیري از رشد میکروب ها در سطح پوست است.  گزینۀ 

: در کتاب دهم خوانده اید که بافت چربی عالوه بر نقش ضربه گیر می تواند نقش عایق حرارتی داشته باشد.  گزینۀ 

: بافت پوششی با آستري از بافت پیوندي، ویژگی الیۀ مخاطی است.  گزینۀ 

: محیط اسیدي براي زندگی میکروب هاي بیماري زا مناسب نیست. اما سوال به میکروب هاي غیر بیماري زا سطح پوست اشاره می کند. در سطح پوست ما گزینۀ   9
میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط اسیدي بودن، سازش یافته اند. 

: سطح پوست را ماده اي چرب می پوشاند. این ماده به علت داشتن اسید هاي چرب، خاصیت اسیدي دارد. محیط اسیدي براي زندگی میکروب هاي بیماري زا مناسب نیست.  گزینۀ 

: میکروب هایی که در سطح پوست ما زندگی می کنند از تکثیر میکروب  هاي بیماري زا جلوگیري می کنند، چون در رقابت براي کسب غذا بر آنها پیروز می شوند.  گزینۀ 

: وجود میکروب هایی که در سطح پوست زندگی می کنند از تکثیر میکروب هاي بیماري زا جلوگیري می کنند. (سود میکروب غیر بیماري زا براي میزبان) و میزبان نیز براي میکروب محل گزینۀ 
زندگی و غذا تامین می کند. ( سود میزبان براي میکروب غیربیماري زا) 

غشاي پایه، شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی است که یاخته هاي بافت پوششی (اپیدرم) را به یکدیگر و به بافت هاي زیرین (درم) متصل نگه می   10
دارد.   
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مبحث: گفتار 2 فصل 5 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  1
«هر یاختۀ حاصل از تغییر مونوسیت ها در بافت ها  .................. »

عوامل بیماري زا را براساس ویژگی هاي عمومی آنها شناسایی می کند. در از بین بردن یاخته هاي مردة بافت ها با بقایاي آنها نقش دارد.

با بیگانه خواري میکروب ها، در دفاع غیراختصاصی بدن نقش ایفا می کند. داراي چندین زائدة سیتوپالسمی در اطراف خود می باشد.

2 کدام گزینه دربارة هر یاخته اي در پاسخ التهابی که با تولید پیک هاي شیمیایی در فراخواندن گویچه هاي سفید خون نقش دارد، درست است؟

تحت تأثیر پروتئین هاي اینترفرون نوع دو، فعال می شوند. از تغییر شکل گروهی از گویچه هاي سفید، درون  بافت ها ایجاد می شوند.

تحت تأثیر نوع پیک شیمیایی قرار دارند. DNAدر طی حیات،  هسته اي خود را دوبرابر می کنند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟  3
«یاخته هایی که مچنیکوف براي نخستین بار در بدن الرو ستارة دریایی مشاهده نمود،  .................. »

قادر به بیگانه خواري ذرات ریز خارهاي گل رز، روي سطح پوست جانور بودند. عملکردي مشابه با یاخته هاي دومین خط دفاعی بدن انسان داشتند.

براساس ویژگی هاي عمومی، ذرات بیگانه را از ذرات خودي تشخیص می دادند. می توانستند با انجام حرکات آمیبی شکل، ذرات بیگانه را بیگانه خواري کنند.

4 هر بیگانه خواري که در پی خروج مونوسیت از خون و تغییر شکل آن حاصل می شود ..................

می تواند در گره هاي لنفی حضور داشته باشد. درون رگ هاي بدن انسان بالغ یافت نمی شود.

توسط اینترفرون نوع دو فعال می شود. در کبد، گویچه هاي قرمز مرده را پاك سازي می کند.

5 در بین گلبول هاي سفید خون، یاخته هایی با هستۀ چند بخشی یافت می شوند. این یاخته ها توانایی تولید کدام پروتئین ها را دارند؟

آنزیم هاي لیزوزومی پروتئین هاي مکمل پرفورین IIاینترفرون نوع 

به طور معمول در بدن انسان بالغ، پروتئین هاي مکمل .................. .  6

همانند پرفورین، باعث تولید منافذي در غشاي میکروب ها می شوند. برخالف اینترفرون، در دومین خط دفاعی بدن شرکت دارند.

بر خالف لیزوزیم، در خون به صورت فعال در گردش هستند. همانند پادتن ها،می توانند با فسفولیپیدهاي غشاء در تماس باشند.

در بدن انسان، هر بیگانه خواري که .................. قطعًا ..................  7

در بخش هایی از بدن، که با محیط بیرون ارتباط دارد، مستقر است- قسمت هایی از میکروب ها را به یاخته هاي ایمنی معرفی می کند.

داراي انشعابات در اطراف خود می باشد- فقط در حبابک هاي موجود در دستگاه تنفس فعالیت می کند.

در درون خود، داراي ساختار حاوي هیستامین می باشد- در نشت بیشتر خوناب به خارج رگ ها موثر است.

در از بین بردن یاخته هاي مردة بافت ها نقش دارد- در نخستین خط دفاعی بدن فعالیت می کند.

در روند پاسخ التهابی، پس از تراگذري گویچه هاي سفید ..................  8

بیگانه خواري و از بین بردن میکروب ها در محل آسیب بافتی آغاز می شود.

خروج خوناب بیشتر به واسطۀ آزادسازي مولکول هاي هیستامین آغاز می شود.

بیگانه خوار هاي بافتی و یاخته هاي مویرگی، شروع به ترشح پیک هاي شیمیایی می کنند.

گروهی از یاخته هاي ایمنی موجود در محل التهاب به یاخته هاي دیگري تغییر می کنند.

در پاسخ التهابی، کدام یک زودتر از سایرین رخ می دهد؟    9

خوناب بیش تر به بیرون از مویرگ ها نشت می کند. فعال شدن پروتئین هاي مکمل

آسیب بافتی فعالیت برون رانی ماستوسیت ها افزایش می یابد.
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10 چند مورد از عبارات زیر، ویژگی نخستین یاخته هاي دفاعی را نشان می دهد که به منظور ایجاد پاسخ التهابی، از فضاي بین یاخته هاي سنگفرشی
دیوارة مویرگ هاي خونی عبور می کند؟

•  می توانند در شرایطی نوعی پروتئین دفاعی غیر اختصاصی تولید کنند.
•  داراي هسته هاي متصل به هم و دانه هاي ریز روشن در میان یاختۀ خود هستند.

•  انرژي فرآیندهاي یاخته اي خود را از مولکول  حاصل از تنفس یاخته اي به دست می آورند.
•  در خطوط دفاع غیراختصاصی، قابلیت دادن پاسخ هاي سریع و عمومی به عوامل بیگانه را دارند.

ATP

1234

شناسایی یاخته هاي خودي از بیگانه ..................  11

ممکن نیست در خطوط دفاع غیراختصاصی انجام شود.

مانع از اثر درشت خوارها بر روي هر یک از یاخته هاي بدن می گردد.

درون پوست انجام نمی گیرد، زیرا پوست در خط اول دفاعی بدن نقش دارد.

 توسط یاخته هاي نیروهاي واکنش سریع همانند یاخته هاي دارینه اي انجام می گیرد.

یاخته اي که .................. ترشح می کند، همانند یاخته اي که .................. ترشح می کند، قطعًا .................. است.  12

 در التهاب، هیستامین – اینترفرون نوع  – سالم   پادتن – اینترفرون نوع  – آسیب دیده

 اینترفرون نوع  – در التهاب، هیستامین – آسیب دیده اینترفرون نوع  – اینترفرون نوع  – سالم

III

IIII

کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟  13

خیز همانند تورم در التهاب، می تواند به علت کاهش سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون باشد.

پروتئین هاي مکمل می توانند هم در خون، هم در مایع بین یاخته اي یافت شوند. 

به دنبال، ترشح هیستامین، نوتروفیل ها و مونوسیت ها که در گردش اند با تراگذري از خون خارج می شوند و در بیرون از خون، شروع به بیگانه خواري می کنند.

در میان یاخته درشت خوارها، بر خالف ماستوسیت ها و ائوزینوفیل ها، دانه هاي درشت وجود ندارد.

کدام گزینه درستی را بیان نمی کند؟  14

تشکیل یاختۀ دندریتی و مهاجرت آن به رگ لنفی می تواند در بخش مشابهی از پوست اتفاق بیافتد.

مونوسیت ها از مویرگ هاي اطراف حبابک خارج و در حبابک به درشت خوار تبدیل می شوند.

در گره لنفی، ماکروفاژ و یاختۀ دندریتی را می توان با هم یافت.

یاخته هاي کبد ، پس از فاگوسیته کردن گویچه هاي قرمز ، ازبخش هایی از آنها بیلی روبین می سازند.

پروتئین هاي مکمل ..................  15

به دنبال رها شدن هیستامین از ماستوسیت ها، در میان یاختۀ بافت آسیب دیده افزایش می یابد.

برخالف گلوبولین ها، از پروتئین هاي خوناب هستند که در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماري زا نقش دارند.

همانند پرفورین، با ایجاد ساختارهاي روزنه مانند، عملکرد غشاي یاختۀ هدف را، در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برند.

موجب می شوند که عمل پاکسازي توسط درشت خوارها، آسان تر انجام شود.
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یاخته هاي حاصل از تغییر مونوسیت ها، درشت خوارها (ماکروفاژها) و یا یاخته هاي دارینه اي (دندریتی) می باشند. از بین بردن یاخته هاي مردة بافت ها یا بقایاي  1
آنها فقط توسط درشت خوارها انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

»: این یاخته ها هر دو مربوط به دفاع غیر اختصاصی هستند. گزینۀ «

»: با توجه به شکل هاي زیر، درست است. گزینۀ «

درشت خوار
بیگانهذرة 

بیرونی

درونی

دندریتییاختۀ 
لنفیرگ 

لنفوسیت غیرفعال یاخته مرده توسط درشت خوارفعاللنفوسیت 
.بیگانه خواري می شود

»: هر دو جزء یاخته هاي بیگانه خوار دفاع غیراختصاصی محسوب می شوند. گزینۀ «

منظور از صورت سؤال یاخته هاي دیوارة مویرگ ها و ماکروفاژها است.  2

یاخته هاي دیوارة مویرگ ها تحت تأثیر هیستامین ترشح شده از ماستوسیت ها، یعنی نوعی پیک کوتاه برد و ماکروفاژها تحت تأثیر اینترفرون نوع  قرار می گیرند.
بررسی سایر گزینه ها:

: براي یاخته هاي دیوارة مویرگ درست نیست. گزینه هاي  و 

»: درشت خوارها توانایی تقسیم سلولی ندارند. گزینۀ «

مچنیکوف خرده هاي ریزي از خارهاي گل رز را به زیر پوست الروي (نه روي آن) وارد کرد و مشتاقانه منتظر ماند. او درست حدس زده بود. تا صبح فردا، این  3
یاخته هاي آمیبی شکل، اثري از خرده ها باقی نگذاشته بودند. مچنیکوف این یاخته ها را بیگانه خوار نامید.

بررسی سایر گزینه ها:

) بیگانه خوارها در دومین خط دفاعی بدن انسان قرار دارند. گزینۀ 

) یاخته هایی که مچنیکوف مشاهده کرد، حرکات آمیبی شکل داشتند. گزینۀ 

) بیگانه خوارهایی که مچنیکوف مشاهده کرد، بیگانه ها را براساس ویژگی هاي عمومی شناسایی کرده و آنها را می خوردند. گزینۀ 

 4
مونوسیت ها پس از خروج خون به درشت  خوارها و یا یاخته هاي دندریتی تبدیل می شوند. درشت  خوارها و یاخته هاي دارینه اي می توانند در گره هاي لنفی بدن قرار داشته باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

): یاخته هاي دندریتی (دارینه اي) عالوه بر بیگانه  خواري، قسمت هایی از میکروب  را در سطح خود قرار می دهند و سپس از طریق "رگ هاي لنفی" خود را به گره هاي لنفاوي نزدیک گزینۀ (
می رسانند تا این قسمت ها را به یاخته هاي ایمنی ارائه کنند. بنابراین درون رگ هاي بدن (از نوع لنفی) می توان یاخته هاي دارینه اي را یافت.

): یکی از وظایف درشت  خوارها این است که در کبد و طحال، گویچه هاي قرمز مرده را پاك سازي می کنند. گزینۀ (

):اینترفرون نوع دو از یاخته هاي کشندة طبیعی و لنفوسیت هاي  ترشح می شود و درشت خوارها را فعال می کند. گزینۀ  و  "فقط" در مورد درشت خوارها صادق است. گزینۀ (

نوتروفیل ها هستۀ چند بخشی دارند. نوتروفیل ها می توانند آنزیم هاي لیزوزومی تولید کنند. این یاخته ها بیگانه خواري دارند.  5

پروتئین هاي مکمل منافذي در بین فسفولیپیدهاي غشاي میکروب ایجاد می کنند. پادتن ها به فسفولیپید هاي غشا متصل می شوند.  6
بررسی سایر گزینه ها:

) پروتئین هاي مکمل و اینترفرون هر دو جزء دومین خط دفاعی هستند. گزینۀ 

) دقت کنید پرفورین ها در غشاي یاخته هاي آلوده به ویروس و یاخته هاي سرطانی منفذ ایجاد می کنند، نه غشاي میکروب. گزینۀ 

) پروتئین هاي مکمل، گروهی از پروتئین هاي خون اند. این پروتئین ها در فرد غیر آلوده به صورت غیر فعال اند، اما اگر میکروبی به بدن نفوذ کند، فعال می شوند. گزینۀ 

. بیگانه خوارهایی که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند، مستقر هستند، شامل یاخته هاي دندریتی و ماستوسیت ها می باشند. یاخته هاي  7
دندریتی وظیفه دارند قسمت هایی از میکروب را به یاخته هاي ایمنی معرفی کنند نه ماستوسیت ها.

. یاخته هاي دندریتی و ماکروفاژ ها داراي انشعاباتی در اطراف خود هستند. یاخته هاي دندریتی در حبابک ها وجود ندارند. ماکروفاژ ها هم به جز حبابک ها در گره هاي لنفی، کبد و طحال هم
وجود دارند.
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. ماستوسیت ها در درون خود داراي ساختار هایی حاوي هیستامین هستند. هیستامین سبب گشاد کردن رگ هاي خونی می شود.

. ماکروفاژ ها ( درشت خوار ها ) در از بین بردن یاخته هاي مردة بافت ها نقش دارند. ماکروفاژ ها در خط نخستین دفاع نقشی ندارند.

. بیگانه خواري توسط بیگانه خوار هایی که قبًال در محل مستقر بوده اند، مانند ماکروفاژ هاي مستقر در بافت شروع می شود.  8

. قبل از تراگذري، هیستامین سبب گشادي رگ و در نتیجه خروج بیش تر خوناب می شود.

. قبل از تراگذري، بیگانه خوار هاي بافتی و یاخته هاي مویرگی شروع به ترشح پیک شیمیایی می کنند.

. پس از تراگذري مونوسیت ها به ماکروفاژها تغییر می کنند.

9  به دنبال آسیب بافتی، پاسخ التهابی صورت می گیرد. سپس از ماستوسیت هاي آسیب دیده، هیستامین ترشح می شود (از طریق برون رانی) و نوتروفیل ها با
تراگذري از دیوارة مویرگ عبور می کنند، و خوناب بیش تري نشت می کند. پروتئین هاي مکمل نیز از خون خارج می شوند و پس از برخورد با میکروب فعال می شوند.

موارد اول و سوم صحیح هستند.   10
نوتروفیل نخستین یاختۀ دفاعی است که به منظور ایجاد پاسخ التهابی، تراگذاري انجام می دهد.

مورد اول) اگر نوتروفیل ها به ویروس آلوده شوند، می توانند اینترفرون نوع یک تولید کنند.
مورد دوم) دقت کنید در نوتروفیل ها "یک هسته"  وجود دارد که چند قسمتی است. 

مورد سوم) این یاخته ها از طریق تنفس یاخته اي،  تولید می کنند. 
مورد چهارم) دقت کنید نوتروفیل ها در دومین خط دفاعی شرکت دارند، نه در خطوط (خط اول و دوم) دفاع غیر اختصاصی.

): یاخته هاي شرکت کننده در خط دفاعی دوم، توانایی شناسایی بیگانه ها، بر اساس ویژگی هاي عمومی آن ها را دارند. گزینه (  11

) : یکی از وظایف درشت خوارها، از بین بردن یاخته هاي مرده بافت هاي خودي و بقایاي آن ها است. بنابراین درشت خوارها، می توانند بر یاخته هاي بدن نیز اثر بگذارند. اگر این یاخته گزینه (
ها، آسیب دیده یا مرده باشند. 

): یاخته هاي دارینه اي، در پوست قرار دارند. یاخته هاي دارینه اي در خط دوم دفاعی نقش دارند.  گزینه (

): نوتروفیل ها نیروهاي واکنش سریع اند و همانند یاخته هاي دارینه اي توانایی شناسایی یاخته هاي خودي از بیگانه را دارند.  گزینه (

. در التهاب، ماستوسیت هاي آسیب دیده هیستامین ترشح می کنند.  12

. یاخته هاي پادتن ساز پادتن ترشح می کنند. این یاخته ها سالم هستند.

. اینترفرون نوع  از یاخته هاي آلوده به ویروس ترشح می شود که قطعا آسیب دیده اند. ترشح هیستامین نیز از ماستوسیت هاي آسیب دیده صورت می گیرد.

. اینترفرون نوع  از یاخته هاي آلوده به ویروس ترشح می شود که سالم نیستند.اما اینترفرون نوع  از یاخته هاي کشنده طبیعی و لنوفسیت هاي  ترشح می شود.

: اگر به هر دلیلی سرعت بازگشت مایعات از بافت به خون کاسته شود، در نتیجه مواد خارج شده از مویرگ به خون باز نمی گردند. در این حالت، بخش  گزینۀ   13
هایی از بدن متورم می شود که به آن خیز یا ادم می گویند.در حالی که  در التهاب از ماستوسیت هاي آسیب دیده، هیستامین رها می شود. به این ترتیب، خوناب بیشتري به بیرون نشت می کند که

باعث تورم می شود.

: پروتئین هاي مکمل، گروهی از پروتئین هاي خون هستند. با توجه به شکل روبرو، پروتئین هاي مکمل می توانند به داخل مایع بین یاخته اي بافت هاي آسیب دیده، نشت نمایند. گزینۀ 

: به دنبال تراگذري، مونوسیت ها، به درشت خوار تبدیل می شوند و درشت خوار، به همراه نوتروفیل، بیگانه خواري را آغاز می کند.   گزینۀ 

: همان طور که در شکل باال مشاهده می کنید، میان یاخته ماکروفاژها نیز همانند ماستوسیت ها داراي دانه هاي درشت است. در سال دهم دانستید، ائوزینوفیل ها نیز داراي دانه هاي درشت گزینۀ 
و روشن هستند.

 14
بیگانهذرة

بیرونی

درونی

دندریتییاختۀ
لنفیرگ

لنفوسیت غیرفعال فعاللنفوسیت

2
هیستامین

ماستوسیت

مویرگ
خواردرشت

1مکملپروتئین
باکتري

)بیرونی یۀ )یۀدرونیاپیدرم) درم)

کشسان هاي رشته

( مربوط به گزینه(

. طبق شکل باال در پوست درونی مویرگ خونی وجود دارد . طبق شکل باال مونوسیت در پوست درونی از مویرگ خونی خارج می شود ومونوسیت به یاخته دندریتی تبدیل می شود . طبق گزینۀ 
شکل باال یاخته دندریتی پس از فاگوسیته کردن عامل بیگانه ، در همین محل وارد رگ لنفی می شود.

3

4

1

2

3

4

ATP

1

2

3

4

1

2

3I

4IIIT

1

2

3

4

1

1

www.konkur.in

forum.konkur.in



. مونوسیت ها پس از خروج از خون ، به ماکروفاژ تبدیل می شوند ویکی از محل هاي حضور ماکروفاژها ، حبابک ها هستند گزینۀ 

. یاخته دندریتی پس از فاگوسیته کردن میکروب ، از طریق رگ لنفی خود را به اولین گرة لنفی می رساند .در گرة لنفی ، ماکروفاژ وجود دارد گزینۀ 

. بیلی روبین ماده اي است که از تخریب هموگلوبین گویچه هاي قرمز در کبد ساخته می شود. این عمل توسط ماکروفاژها در کبد انجام می شود، نه خود یاخته هاي کبدي.کبد وطحال ، گزینۀ 
گویچه هاي قرمز مرده را پاك سازي می کنند

: هیستامین موجب نفوذ پذیري بیشتر رگ ها می شود تا خوناب که حاوي پروتئین هاي دفاعی ( براي مثال پروتئین مکمل محلول در پالسما) است به خارج گزینۀ   15
رگ و به فضاي بین یاخته اي ( نه میان یاخته)  نشت کنند.

: همان طور که در سال دهم دانستید، بیش از  خوناب، آب است که در آن پروتئین ها، مواد غذایی، یون ها و مواد دفعی حل شده اند. گلوبولین ها و پروتئین هاي مکمل، از پروتئین  گزینۀ 
هاي خوناب هستند که در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماري زا اهمیت دارند.

: پرفورین منفذي در غشاي یاخته ایجاد می کند. سپس با وارد کردن آنزیمی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه ریزي شده یاخته می شود. اما پروتئین هاي مکمل با ایجاد ساختارهایی که گزینۀ 
مشابه یک روزنه عمل می کنند، عملکرد غشاي یاخته اي، یاخته هدف را، در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برند.

: پروتئین هاي مکمل روي میکروب، باعث می شوند که بیگانه خواري آسان تر انجام شود. درشت خوارها از انواع یاخته هاي بیگانه خوار هستند. گزینۀ 
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مبحث: گفتار 2 فصل 5 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

1 در ارتباط با پروتئین هاي دومین خط دفاعی بدن انسان، کدام گزینه درست است؟

هر پروتئین مکمل برخالف اینترفرون نوع دو، فقط توسط عوامل بیماري زاي زنده فعال می شوند.

پروتئین هاي مکمل همانند اینترفرون نوع دو، می توانند سبب افزایش فعالیت برخی آنزیم هاي یاختۀ بیگانه خوار شود.

اینترفرون نوع دو همانند اینترفرون نوع یک، در مقابله با یاخته هایی با قابلیت متاستاز و غیرآلوده به ویروس مؤثر باشد.

اینترفرون نوع یک برخالف اینترفرون نوع دو، فقط بر روي سلول هاي آلوده به ویروس تأثیرگذار است.

)1( )2( )3(

)4( )5(

2 در رابطه با یاخته هاي دستگاه ایمنی در بدن انسان، کدام عبارت جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
«یاختۀ شمارة  ..................  همانند یاختۀ شمارة  .................. »

 در مقابله با انواع مختلفی از عوامل بیگانه نقش دارد.

 در ترشح مواد در پاسخ به گروهی از عوامل بیگانه نقش دارد.

 توانایی تغییرشکل براي عبور از بین سلول هاي پوششی مویرگ ها را دارد.

 توانایی تشکیل کیسه هاي غشادار حاوي یاختۀ بیگانه در میان یاختۀ خود را دارد.

5 − 1

3 − 2

5 − 4

4 − 1

کدام مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟(با تغییر)  3
« .................. جزء اثرات یکی از اولین موادي که در جریان پاسخ التهابی از یاخته هاي دفاعی آسیب دیدة بدن آزاد می شود، .................. » (با تغییر)

فراخواندن گویچه هاي سفید خون به ناحیۀ آسیب دیده- است. افزایش دما و قرمزترشدن موضع التهابی- نیست.

افزایش میزان جریان خون و کاهش فشار خون موضع آسیب دیده- است. تورم و افزایش حجم مایع بین سلولی در ناحیۀ آسیب دیده- نیست.

4 نوعی یاختۀ بیگانه خوار در بروز پاسخ ایمنی به مواد بی خطر اطراف ما نقش مؤثري دارد. به طور معمول، این یاخته همانند یاختۀ دارینه اي
(دندریتی) ..................

در گشاد کردن رگ ها و افزایش نفوذپذیري آن ها فاقد نقش است. در بخش هاي مرتبط با محیط بیرون بدن به فراوانی وجود دارد.

همواره با عبور از دیوارة مویرگ ها، با میکروب هاي خون مبارزه می نماید. جزء نیروهاي واکنش سریع دفاع غیراختصاصی بدن به حساب می آید.

در رابطه با نوعی پاسخ موضعی در دومین خط دفاعی بدن که در پی آسیب بافتی بروز می کند، کدام گزینه قطعًا صحیح است؟  5
الف) ممکن نیست به دنبال رسوب بلور هاي اوریک اسید در ساختار مفاصل بدن همراه رخ دهد.

ب) نوعی گویچۀ سفید داراي هسته هاي سه قسمتی در بروز این پاسخ ایمنی نقش مهمی دارد.
ج) همواره پروتئین هاي مکمل پس از برخورد با باکتري ها فعال شده و به غشاي آن ها متصل می شوند.

د) درشت خوار هاي مستقر در گره لنفی نخستین یاخته هایی هستند که وارد عمل می شوند.

مورد د همانند ج نادرست است. مورد د برخالف ب صحیح است. مورد ب همانند ج صحیح است. مورد الف برخالف ب نادرست است.

کدام گزینه نادرست است؟  6

بیشترین یاخته هاي خونی همانند هر یاختۀ سفید بیگانه خوار، می توانند از دیوارة برخی مویرگ هاي خونی عبور کنند.

نوعی بیماري تنفسی همانند زندگی در ارتفاعات می تواند باعث افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین از کبد و کلیه شود.

در انسان و بسیاري از پستانداران گویچه هاي قرمز، هسته و بیشتر اندامک هاي خود را از دست می دهند.

در هستۀ هر یاختۀ سفید داراي تحرك زیاد، در پی رونویسی از تمامی ژن هاي هسته، مولکول داراي پیوند فسفو دي استر تولید می شود.
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در بدن انسان، هر یاختۀ سفید خونی با توانایی تراگذري که ..................  7

داراي دانه هایی در میان یاخته خود است، فقط از طریق آزادسازي محتویات دانه هاي خود در دفاع بدن نقش دارد.

به نیرو هاي واکنش سریع تشبیه می گردد، عالوه بر حمل مواد دفاعی درون خود، قابلیت بیگانه خواري نیز دارد.

اولین یاخته هاي بیگانه خوار در طی التهاب هستند، می توانند در پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده نقش داشته باشند.

 پس از خروج از رگ خونی تغییر شکل می دهد، به یاخته هاي درشت خوار بافتی تبدیل می شوند.

کدام عبارت دربارة مونوسیت ها به درستی بیان شده است؟   8

با گلبول هاي سفید که منشأ لنفوئیدي دارند درگروه گلبول هاي سفید بدون دانه قرار می گیرند.

برخالف گلبول هاي سفید بدون دانه داراي تراگذري هستند.

مونوسیت ها و بازوفیل ها به ترتیب منشأ درشت خوارها ویاخته هاي دارینه اي، هستند.

قبل از خروج از خون به درشت خوار تبدیل سپس وارد حبابک ها می شوند.

کدام گزینه، جملۀ زیر را به صورت صحیح تکمیل می کند؟  9
«یاخته هاي دارینه اي .................. درشت خوارها، ممکن نیست .................. »

برخالف – در تنظیم فعالیت لنفوسیت ها نقش داشته باشند.  همانند – از یک نوع یاخته منشأ بگیرند.    

برخالف – سبب پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده در کبد شوند. همانند – توانایی بیگانه خواري در الیۀ بیرونی پوست داشته باشند.

در دومین خط دفاعی بدن انسان، برخالف نخستین خط دفاعی بدن ..................  10

از آنزیم ها براي محافظت از بدن استفاده می شود. انواعی از یاخته هاي خونی شرکت دارند.    

میکروب ها به دام می افتند و از پیشروي آن ها جلوگیري می کند. سازوکارهایی براي بیرون راندن میکروب ها وجود دارد.   

هر .................. ،  11

سلول بیگانه خواري در سیستم ایمنی، قطعًا یک سلول درشت خوار است.  بیماري، قطعاً یکی از نشانه هاي مهم آن، تب است. 

گویچه سفید، قطعًا توانایی خروج از خون را دارد.  سلول بیگانه خواري در سیستم ایمنی، قطعًا یک گویچه سفید است.

کدام گزینه، عبارت درستی را بیان می کند؟  12

یاختۀ کشندة طبیعی، می تواند یاخته هاي آلوده به ویروس را از یاخته هاي سالم تشخیص دهد.

، از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح شود، عالوه بر یاختۀ آلوده بر هر یاختۀ سالم بدن هم اثر می کند و آن ها را در برابر ویروس مقاوم می نماید. اگر اینترفرون نوع 

یاختۀ کشندة طبیعی، ویروس ها را شناسایی نموده، و با ترشح پرفورین و مواد شیمیایی دیگر، در نهایت باعث مرگ برنامه ریزي شده ویروس می شود.

یاختۀ کشندة طبیعی، ریز کیسه هاي حاوي پرفورین و مولکول هاي آنزیم را از طریق درون بري وارد یاخته آلوده به ویروس می کند.

I

درهمۀ عبارت هاي زیر، شباهت بین ائوزینوفیل و نوتروفیل بدرستی بیان شده است به جز هر دو نوع یاخته....  13

داراي میان یاخته دانه دار هستند. با آندوسیتوز عوامل بیماري زا، در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند. 

از یاختۀ بنیادي میلوئیدي منشاء می گیرند. در دومین خط دفاعی نقش ایفا می کنند.

پرفورین  .................. پروتئین مکمل ..................  14

همانند- گروهی از پروتئین هاي محلول در خوناب است، که در دومین خط دفاعی نقش دارد.

برخالف-باعث مرگ برنامه  ریزي شدة میکروب می شود.

همانند- در بین دو الیه فسفولیپیدي یاختۀ هدف، قرار می گیرد. 

برخالف- باعث مرگ یاخته هدف می شود، در نتیجه زمینه براي فعالیت درشت خوارها را فراهم می کند.
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چند مورد عبارت زیررا به درستی کامل می کند؟  15
«هیستامین توانایی افزایش  .................. را دارد.»

الف) فاصله بین یاخته اي، یاخته هاي پوششی دیوارة مویرگ ها
ب) میزان جریان توده اي

ج) میزان پروتئین هاي بین یاخته اي
د) میزان عبور گویچه هاي سفید از دیوارة سرخرگ ها

1234 مورد مورد مورد مورد
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پروتئین مکمل و اینترفرون نوع دو سبب فعال شدن درشت خوارها شده و درنتیجه باعث افزایش فعالیت گروهی از آنزیم هاي درون یاخته اي آنها براي گوارش  1
عوامل بلعیده شده، می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: براي مثال گروهی از پروتئین هاي مکمل ممکن است توسط پروتئین هاي مکمل دیگر فعال شوند. گزینۀ «

»: اینترفرون نوع دو در مبارزه با یاخته هاي سرطانی (یاخته هایی با قابلیت متاستاز) نقش دارد، اما اینترفرون نوع یک در مبارزه با ویروس ها نقش دارند. گزینۀ «

»: اینترفرون نوع یک، عالوه بر سلول آلوده به ویروس، بر سلول هاي سالم مجاور نیز تأثیرگذار است. گزینۀ «

 2

: نوتروفیل : لنفوسیت  : بازوفیل  : ائوزینوفیل  : مونوسیت 
لنفوسیت ها توانایی بیگانه خواري ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

) هر دو نوع یاختۀ موردنظر در دفاع اختصاصی نقش دارند. پس با انواعی از یاخته هاي بیگانه مقابله می کنند. گزینۀ 

) ائوزینوفیل ها با ترشح محتویات دانه هاي خود بر روي عوامل بیگانۀ بزرگ مانند انگل ها و بازوفیل ها با ترشح هیستامین در پاسخ به گروهی از عوامل بیگانه نقش دارند. هیستامین در گزینۀ 
پاسخ التهابی سبب گشادي رگ و در حساسیت ها سبب ایجاد عوارض آلرژي می شود.

) همۀ گویچه هاي سفید توانایی دیاپدز دارند. گزینۀ 

در التهاب از ماستوسیت هاي آسیب دیده، هیستامین رها می شود. این ماده با گشاد کردن رگ ها جریان خون را در محل آسیب دیده افزایش و فشار خون  3
موضعی را کاهش می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

): افزایش جریان خون در ناحیۀ آسیب دیده موجب افزایش دما و قرمزي آن بخش می شود. گزینۀ 

): پیک هاي شیمیایی ترشح شده از بیگانه خوارها و یاخته هاي دیوارة مویرگ موجب فراخوانی گویچه هاي سفید خون می شود. این پیک شیمیایی بعد از هیستامین آزاد می شود. گزینۀ 

): هیستامین موجب افزایش نفوذپذیري دیوارة مویرگ و افزایش خروج مواد می گردد. در این حالت تورم و افزایش حجم مایع بین سلولی در محل آسیب دیده وجود دارد. گزینۀ 

منظور سؤال ماستوسیت ها هستند که همانند یاخته هاي دارینه اي در بخش هاي مرتبط با بیرون بدن به فراوانی یافت می شوند.  4
بررسی سایر گزینه ها:

»: نادرست. هیستامینی که از ماستوسیت ها ترشح می شود، در گشادکردن رگ ها و تغییر نفوذپذیري آن ها نقش ایفا می کنند. گزینۀ «

»: نادرست. این ویژگی مختص نوتروفیل هاست. گزینۀ «

»: نادرست. ماستوسیت ها خارج از خون هستند و نیازي به عبور از دیوارة رگ ها ندارند. گزینۀ «

همۀ موارد نادرست هستند.  5
الف) بیماري نقرس نوعی بیماري التهابی مربوط به مفاصل است.

ب) نوترفیل ها داراي یک هستۀ سه قسمتی هستند نه هسته هاي سه قسمتی.
ج) ممکن است پروتئین مکمل به پادتن سطح میکروب برخورد و فعال شود. در مواردي نیز در پاسخ التهابی باکتري وجود ندارد.

د) درشت خوار هاي موجود در بافت آسیب دیده، اولین یاخته هایی هستند که وارد عمل می شوند نه درشت خوار هاي گره هاي لنفی

بررسی گزینه ها:  6

: بیشترین یاخته هاي خونی (گلبول قرمز) که بعد از تولید از مغز استخوان باید وارد مویرگ هاي خونی شوند و تمامی گلبول هاي سفید توانایی دیاپدز را دارند. گزینه 

: در بیماري هاي تنفسی شاهد افزایش ترشح اریتروپوتین از کبد و کلیه هستیم.  گزینه 

: در انسان و بسیاري از پستانداران، هسته و بیشتر اندامک هاي خود را از دست می دهند. گزینه 

: پاسخ سؤال است چون اشاره به رونویسی از تمامی ژن ها شده در یاخته ها همۀ ژن ها رونویسی نمی شوند. گزینه 

. همۀ یاخته هاي سفید خونی توانایی تراگذري دارند. در بین آن ها نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها داراي دانه هایی در میان یاختۀ خود هستند.  7
ائوزینوفیل ها با آزادسازي محتویات دانه هاي خود، در دفاع در برابر انگل ها نقش دارند.

. نوتروفیل ها، نیرو هاي واکنش سریع هستند. نوتروفیل ها عالوه بر حمل مواد دفاعی قابلیت بیگانه خواري دارند.

. نوتروفیل ها اولین یاخته هاي بیگانه خوار در طی التهاب هستند. در پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده، درشت خوار ها نقش دارند.

. مونوسیت ها پس از خروج از رگ خونی تغییر شکل می دهند. مونوسیت ها به درشت خوار ها و یاخته هاي دندریتی تبدیل می شوند.

. مونوسیت ها، دسته اي از گلبول هاي سفید هستند که در سیتوپالسم خود، دانه ندارند. به همین دلیل جزء گلبول هاي سفید بدون دانه هستند. لنفوسیت ها هم که  8
منشأ لنفوتیدي دارند، از گلبول هاي سفید بدون دانه هستند.

. همۀ گلبول هاي سفید داراي تراگذري هستند.

. مونوسیت ها پس از خروج از خون به درشت خوارها و یا یاخته هاي دارینه اي تبدیل می شوند.  و 

): مونوسیت هایی که وارد بافت می شوند به درشت خوار یا یاخته هاي دارینه اي تبدیل می شوند. گزینه (  9

1

3

4

12345

1

2

3

1

2

3

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

34

1

www.konkur.in

forum.konkur.in



): یاخته هاي دارینه اي قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار می دهند. سپس خود را به گره هاي لنفاوي نزدیک می رسانند تا این قسمت ها را به لنفوسیت هاي غیر فعال ارائه گزینه (
کنند و لنفوسیت ها را فعال کنند.

): یاخته هاي دارینه اي، در الیه بیرونی پوست نیز،  بیگانه خواري انجام می دهند.  گزینه (

): درشت خوارهاي موجود در کبد و طحال سبب پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده می شوند،  گزینه (

. در دومین خط دفاعی بدن، انواعی از یاخته هاي خونی شامل انواعی از گویچه هاي سفید نقش دارند. اما در نخستین خط دفاعی بدن، یاختۀ خونی نقش ندارد.  10

. در دومین خط دفاعی، انواعی از آنزیم ها شرکت دارند. یکی از این آنزیم ها، آنزیم ترشح شده از یاختۀ کشندة طبیعی است که سبب مرگ برنامه ریزي شده می شود. در خط نخستین دفاع
نیز، آنزیم لیزوزیم نقش دارد.

. میکروب ها از هر نوعی که باشند، هنگام ورود به بدن، با خط اول دفاع بدن روبه رو می شوند. اگر میکروبی بتواند از نخستین خط دفاعی عبور کند، با خط دوم و سوم مواجه می شود. بنابراین در
نخستین خط، ساز وکارهایی براي بیرون راندن میکروب ها وجود دارد.

. مخاط میکروب ها را به دام می اندازد و از پیشروي آن ها جلوگیري می کند. مخاط، از اجزا نخستین خط دفاع است.

: بیماري علت هاي مختلفی دارد. برخی از بیماري ها، میکروبی هستند. یکی از نشانه هاي بیماري میکروبی، تب است.  گزینۀ   11

: درشت خوار یکی از انواع بیگانه خوارها (فاگوسیت ها) است. گزینۀ 

: براي مثال یکی از انواع بیگانه خوارها، ماستوسیت است که یاخته ماستوسیت گویچه سفید نیست. اما گویچه سفید می تواند (نه قطعا) بیگانه خوار باشد. مانند نوتروفیل ها.  گزینۀ 

: توانایی خروج از خون (تراگذري) از ویژگی هاي همه گویچه هاي سفید است.  گزینۀ 

: یاختۀ کشندة طبیعی نوعی از گلبول سفید است که در خط دوم دفاعی شرکت دارد. دومین خط دفاعی شامل ساز و کارهایی است که بیگانه ها را بر اساس گزینۀ   12
ویژگی هاي عمومی آن ها شناسایی می کند. مولکول هاي سطح غشا سلول هاي سرطانی و یا آلوده به ویروس، تغییر می نماید و توسط یاختۀ طبیعی کشنده شناسایی می شود. ( سلول آلوده به

ویروس توسط خط دوم دفاعی تشخیص داده می شود اما نوع ویروس مشخص نمی شود)

: اینترفرون، عالوه بر یاختۀ آلوده، بر یاختۀ هاي سالم مجاور هم اثر می کند و آنها را در برابر ویروس مقاوم می کند. (نه هر یاخته اي) گزینۀ 

: یاختۀ کشندة طبیعی، یاختۀ سرطانی و یاختۀ آلوده به ویروس را شناسایی می کند. ( نه خود ویروس به تنهایی). یاخته کشنده طبیعی، باعث مرگ برنامه ریزي شده یاختۀ سرطانی یا گزینۀ 
آلوده به ویروس، می شود.

: ریزکیسه هاي حاوي پرفورین و مولکول هاي آنزیم، محتویات خود را با برون رانی ترشح می کنند. آنزیم ها از منافذ عبور کرده و وارد یاخته می شوند. گزینۀ 

: ائوزینوفیل ها به جاي بیگانه خواري، محتویات دانه هاي خود را روي انگل می ریزند. گزینۀ   13

: دانستید که نوتروفیل ها و ائوزینوفیل ها، میان یاخته دانه دار دارند. گزینۀ 

: ائوزینوفیل و نوتروفیل، هر دو از انواع گلبول هاي سفیدي هستند که، در دومین خط دفاعی بدن نقش دارند. نوتروفیل ها با بیگانه خواري با عوامل بیماري زا،  مبارزه می کنند و ائوزینوفیل گزینۀ 
ها، محتویات دانه هاي خود را به روي انگل می ریزند.

: دانستید که ائوزینوفیل و نوتروفیل، یاخته هاي خونی هستند که از یاخته بنیادي میلوئیدي منشاء می گیرند. گزینۀ 

: پس از اتصال یاختۀ کشندة طبیعی به یاختۀ هدف، پرفورین ترشح می شود. پرفورین بر خالف پروتئین هاي مکمل از پروتئین هاي محلول در خوناب گزینۀ   14
نیست.

: پرفورین در غشا یاخته هاي سرطانی یا آلوده به ویروس قرار می گیرد. و باعث ایجاد منفذ در غشاي یاخته آن ها می شود در صورتی که در گزینه گفته شده باعث مرگ برنامه ریزي گزینۀ 
شده میکروب ها می شود.

: همانطور که در تصاویر روبرو مشخص است، پرفورین همانند پروتئین هاي مکمل، در البه الي دو الیه فسفولیپیدي غشاء هدف قرار می گیرد. گزینۀ 

روزنه یاختۀ مهاجمغشاي

هاي مکملپروتئین

: پرفورین و پروتئین هاي مکمل، در نهایت باعث مرگ یاخته هدف می شوند. یاختۀ مرده توسط درشت خوار، بیگانه خواري می شود. گزینۀ 

مورد (د) به نادرستی بیان شده است.  15
بررسی موارد:

مورد الف: هیستامین، رگ ها را گشاد و نفوذ پذیري آنها را زیاد می کند. فاصله بین یاخته هاي بافت پوششی در اثر هیستامین، بیشتر می شود، در نتیجه نفوذپذیري رگ افزایش می یابد.
مورد ب: در روش مبادلۀ مواد در مویرگ از طریق جریان توده اي، انتقال مواد از منافذ دیوارة مویرگ ها صورت می گیرد. هیستامین قطر منافذ دیوارة رگ ها را افزایش می دهد.

مورد ج: هیستامین موجب نفوذ پذیري بیشتر رگ ها می شود، تا خوناب که حاوي پروتئین هاي دفاعی است، به خارج رگ نشت کند.
مورد د: تراگذري، فرایند عبور گویچه هاي سفید از دیوارة مویرگ ها است. (نه سرخرگ ها) 
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مبحث: گفتار 2 فصل 5 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان: 15 دقیقه

فرآیند مبارزه نوتروفیل با عوامل بیماري زا .................. فرآیند مبارزه ائوزینوفیل با عوامل بیماري زا ..................  1

همانند- به انرژي  نیاز دارد. برخالف- همراه با تشکیل ریز کیسه غشایی است.

همانند- از سطح غشا یاخته، کاسته می شود. برخالف- به سطح غشا یاخته، افزوده می شود.

ATP

کدام گزینه،  نادرست است ؟  2

ترکیبات موجود در ماده مخاطی عالوه بر اینکه مانع پیشروي میکروب ها  می شوند در مواردي سبب کشتن ان ها نیز می شوند.

یاخته هاي موجود در الیۀ بیرونی پوست هم در خط نخستین و هم در خط دومین دفاع  نقش دارند.

ماده چرب سطح پوست ، به دلیل تغذیه میکروب هاي بیماریزا ، محیط مساعدي را براي رشد آن ها فراهم می کند.

هر نوع میکروب هنگام ورود به بدن ، قطعا با خط نخستین دفاع روبه رو می شود.

هر بیگانه خوار که در کبد حضور دارد  .................  3

داراي انشعاباتی است که مشابه آن در یاخته هاي عصبی وجود دارد.

می تواند عوامل بیگانه را بر اساس  ویژگی هایی که مشابه آن در عوامل بیگانه دیگر نیز وجود دارد شناسایی کند.

ماده اي براي گشاد کردن رگ ترشح می کند که مشابه آن را یاخته اي درون خون نیز ترشح می کند.

طی عملی مشابه گویچه هاي سفید از دیوارة مویرگ عبور می کند.

چند گزینه عبارت زیر را به طور مناسبی تکمیل می کنند ؟  4
 .................. همانند  .................. 

الف .  در لولۀ گوارش ، یاخته هاي دندریتی  – ماستوسیت ها حضور دارند.
ب.  در پوست ، هیستامین – دي اکسید کربن ، می تواند اثر گشادکنندگی روي رگ داشته باشد.

پ.  اینترفرون نوع  – پرفورین ، می تواند توسط یاخته کشنده طبیعی ترشح شود.
ت . پرفورین – پروتئین مکمل ، می تواند سبب ایجاد منفذ در غشا یاخته پروکاریوت شود.

II

1234

کدام گزینه ، عبارت نادرستی را بیان می کند ؟  5

یاخته دندریتی را می توان رابط بین دفاع غیر اختصاصی و اختصاصی دانست.

رگ لنفی خروجی از گره لنفی ، حاوي یاخته هاي دندریتی است که براي عرضه بخش هایی از میکروب به یاخته هاي ایمنی ، در حال مهاجرت هستند.

پالسما ( خوناب ) تراوش شده از مویرگ، می تواند حاوي پروتئین هاي دفاعی باشد.

نوعی یاخته حاصل از سلول هاي میلوئیدي مغز استخوان، می تواند درون و بیرون خون بیگانه خواري کند.

همه گزینه ها صحیح است به جز ..................  6

در مواردي ترشحات یاختۀ آلوده به ویروس می تواند خود یاخته را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

لنفوسیت  کمک کننده در مواردي می تواند اینترفرون نوع  ترشح کند.

، ارتباط دستگاه عصبی با اندام هاي بدن دچار اختالل ایجاد می شود. در بیماري 

هر نوع پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عوامل خارجی، تحمل ایمنی نام دارد.

TI
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همه یاخته هایی که در خط دوم دفاع نقش دارند  ..................  7

به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تقسیم یاخته هاي میلوئیدي در مغز استخوان به وجود آمده اند.

در میان یاخته خود ، دانه هایی دارند که در دفاع از آنها استفاده می کنند.

با عمل بیگانه خواري , عامل بیماري زا را نابود می کنند.

می تواند تنها در برابر آنچه بیگانه تشخیص داده می شود، پاسخ دهند.

مچنیکو، کدام سازوکار دفاعی را در الرو ستارة دریایی مشاهده کرد؟  8

یاخته هاي دفاعی که با ترشحات خود، خرده هاي خار گل رز را از بین می برند. یاخته هایی که با شناسایی آنتی ژن، آن را می بلعیدند.

یاخته هایی که مانند آمیب حرکت می کردند اما فاقد آنزیم بودند. یاخته هایی که با درون بري، ذرات خارجی را از بین می بردند.

9 هر یاخته اي که از تغییر شکل مونوسیت ایجاد شود ..................

در عرضۀ همۀ بخش هاي یک میکروب به یاخته هاي ایمنی نقش دارد.

فعالیت بیگانه خواري را در خارج از خون انجام می دهد.

همانند ماستوسیت ها، تنها در بخشی از بدن یافت می شود که با محیط بیرون در ارتباط است.

در پاك سازي گویچه هاي قرمز مرده در کبد و طحال نقش دارد.

کدام گزینه در ارتباط با پروتئین هاي مکمل نادرست است؟  10

با ایجاد چندین روزنه در غشاي یاخته اي میکروب، باعث ایجاد اختالل در عملکرد این بخش از میکروب می شوند.

در پی اتصال به غشاي یاخته اي میکروب در عملکرد آن اختالل ایجاد می کنند.

پس از فعال شدن و تشکیل حلقه، به غشاي میکروب متصل می گردند.

با قرار گرفتن روي غشاي یاخته اي میکروب، باعث تسهیل بیگانه خواري می شوند.

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

کدام گزینه در ارتباط با یاخته هاي شکل مقابل، نادرست است؟ (با تغییر)  11
«به طور معمول، یاختۀ شمارة .................. یاختۀ شمارة ..................»

، فاقد توانایی بیگانه خواري عوامل بیماري زا می باشد. ، برخالف - 

، در پی تقسیمات یاخته هاي بنیادي میلوئیدي تولید می شود. ، برخالف - 

، اطالعات ژنی خود را درون یک هسته جاي داده است. ، همانند - 

، می تواند با عبور از منافذ مویرگ، به بافت غیرخونی وارد شود. ، همانند - 

32

13

21

41

12 در بدن انسان، گویچه هاي سفید مربوط به دومین خط دفاعی که تعداد آن ها در خون، به دنبال بیماري ناشی از کرم هاي انگلی افزایش پیدا می 
کنند، چه مشخصه اي دارند؟

داراي هستۀ دو قسمتی دمبلی شکل با دانه هاي روشن ریز در سیتوپالسم خود می باشند.

برخالف نوتروفیل ها، در پی حمله به عامل بیماري زا، مساحت غشاء یاخته اي آن ها افزایش می یابد.

با ترشح هیستامین موجب افزایش جریان خون و تورم و قرمزي در محل آسیب می شوند.

براي بیگانه خواري کرم هاي انگلی خارج از خون، می توانند از طریق تراگذاري از دیوارة مویرگ هاي خونی عبور کنند.

چند مورد از موارد زیر در مورد اینترفرون درست است؟  13

، سبب مقاومت سلول آلوده به ویروس می شود. الف) اینترفرون نوع 

ب) لنفوسیت  کشنده می تواند پرفورین و اینترفرون نوع  ترشح کند.

، نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی دارد. ج) اینترفرون نوع 

، در دومین خط دفاع غیراختصاصی نقش دارد. د) اینترفرون نوع 

I
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کدام موارد می تواند عبارت زیر را به نادرستی تکمیل کند؟ (با تغییر)  14
 «هیستامین تولید شده توسط ..................» 

آ) یاخته هاي آسیب دیدة محل زخم، نمی توانند گلبول هاي سفید خون بیشتري را به موضع آسیب هدایت کنند.
ب) بازوفیل ها، باعث استراحت ماهیچه هاي صاف دیوارة مویرگ ها می شوند.

ج) یاخته هاي مشابه بازوفیل ها در بافت ها، می تواند باعث آبریزش از بینی شود.
د) یاخته هاي خونی، باعث افزایش فشار خون در محل ترشح می شود.

آ و ب و د ج و د آ و ج ب و ج

همۀ .................. ، می توانند همانند ائوزینوفیلها، .................. (با تغییر)  15

مونوسیت هایی که لیزوزوم فراوان دارند- بیگانه خواري انجام دهند.

نوتروفیل هایی که تحرك زیادي دارند- نوعی مادهي گشادکنندهي رگی بسازند.

یاخته هاي دندریتی که در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنند- با صرف انرژي، با عامل بیگانه مبارزه کنند.

نوتروفیل هایی که در گروه فاگوسیتها هستند- هپارین ترشح  کنند. 
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یاخته خارج

کیسهغشایی

: نوتروفیل، براي مبارزه باعوامل بیماري زا، مواد بیگانه را درون بري می کند. ائوزینوفیل، براي مبارزه با عوامل بیگانه، محتویات دانه هاي درشت میان گزینۀ   1
یاخته خود را با برون رانی، به روي انگل می ریزد. فرآیند درون بري و برون رانی، همراه با تشکیل ریز کیسه است.

: فرایند درون بري و برون رانی هر دو به انرژي  نیاز دارد. گزینۀ 

:  با توجه به شکل زیر، درون بري، از سطح غشا کم می کند و برون رانی به سطح غشا اضافه می کند. گزینۀ  و گزینۀ 

. مادة مخاطی چسبناك است و از پیشروي میکروب ها جلوگیري می کند. هم چنین لیزوزیم موجود در مخاط باعث کشته شدن باکتري ها می شود. گزینۀ   2

. بافت پوششی پوست و الیه مخاطی درخط نخستین دفاع نقش دارند. هم چنین یاخته هاي دندریتی که در بین الیه هاي بافت پوششی قرار دارند در خط دوم دفاع نقش دارند. گزینۀ 

. ماده چرب سطح پوست، به علت داشتن اسیدهاي چرب ، خاصیت اسیدي دارد و محیط اسیدي براي رشد میکروب هاي بیماري زا مساعد نیست. گزینۀ 

. میکروب ها از هر نوع که باشند، هنگام ورود به بدن، با خط اول دفاع بدن روبه رو می شوند. گزینۀ 

. بیگانه خواري که در کبد حضور دارد ، درشت خوار ( ماکروفاژ ) است و درشت خوار ها انشعابات دندریتی که در گزینه مطرح شده است را ندارند. گزینۀ   3

. همه یاخته هاي خط دوم دفاع از جمله بیگانه خوارها ، عوامل بیگانه را براساس ویژگی هاي عمومی شناسایی می کنند. ویژگی عمومی یعنی ویژگی که در بیگانه هاي دیگر نیز وجود دارد. گزینۀ 

. در بین بیگانه خوارها، ماستوسیت ها در خارج خون قرار دارند و می توانند هیستامین ترشح کنند. در کبد درشت خوارها که نوعی بیگانه خوار هستند نیز وجود دارند. درشت خوارها گزینۀ 
هیستامین ترشح نمی کنند. بازوفیل ها درون خون هستند و می توانند هیستامین ترشح کنند . هیستامین سبب گشادي رگ ها می شود.

. فرآیند عبور گویچه هاي سفید از دیواره مویرگ ها را دیاپدز می نامند. همه گویچه هاي سفید توانایی دیاپدز ( تراگذري ) دارند ولی همه بیگانه خوارها این توانایی را ندارند . در بین گزینۀ 
بیگانه خوارها نوتروفیل چون گویچه سفید است این توانایی را دارد.

. یاخته هاي دندریتی و ماستوسیت ها هردو در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط هستند مثل پوست و لوله گوارش  وجود دارند. گزینۀ   4

. هیستامین و  هردو می توانند سبب گشاد کردن رگ شوند. گزینۀ 

. یاخته هاي کشنده طبیعی می توانند اینتر فرون نوع  و پرفورین را ترشح کنند. گزینۀ 

. پروتئین مکمل می تواند در غشا پروکاریوت ها ( باکتري ها ) منفذ ایجاد کند اما پرفورین در غشا یاخته هاي یوکاریوتی مثل سلول آلوده به ویروس و سلول سرطانی منفذ ایجاد می کند. گزینۀ 

. یاختۀ دندریتی نوعی یاختۀ دفاع غیر اختصاصی است . این یاخته ، بخش هایی از میکروب ( آنتی ژن ) را به لنفوسیت ها عرضه می کند تا لنفوسیت ها گزینه   5
میکروب را مورد شناسایی قرار دهند.

. رگ لنفی ورودي به گره لنفی حاوي یاخته هاي دندریتی براي عرضه بخش هایی از میکروب هستند. گزینه 

. پالسما ( خوناب ) که حاوي پروتئین هاي دفاعی است از مویرگ به خارج نشت پیدا می کند. گزینه 

. نوتروفیل نوعی یاخته حاصل از سلول هاي میلوئیدي است که در خون وخارج خون وجود دارد و بیگانه خواري می کند. گزینه 

. از یاخته هاي آلوده به ویروس، اینترفرون نوع  ترشح می شود که می تواند خود یاخته آلوده به ویروس را نیز نسبت به ویروس مقاوم کند. گزینۀ   6

. اگر لنفوسیت  کمک کننده، آلوده به ویروس  شود، اینترفرون نوع  تولید می کند. گزینۀ 

. بیماري  حمله دستگاه ایمنی به مغز و نخاع است. چون مغز و نخاع کنترل اندام ها را به عهده دارند در این ارتباط اختالل ایجاد می شود. گزینۀ 

. به عدم  پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عوامل خارجی ، تحمل ایمنی می گویند. گزینۀ 

. یاخته هاي کشنده طبیعی ، نوعی لنفوسیت هستند و لنفوسیت ها از یاخته هاي لنفوئیدي مغز استخوان به وجود آمده اند گزینۀ   7

. مونوسیت ها و یاخته هاي کشنده طبیعی ، در سیتوپالسم ( میان یاخته ) دانه ندارند گزینۀ 

. ائوزینوفیل ها از جمله یاخته هاي خط دوم هستند که براي نابودي عوامل بیگانه بزرگ بیگانه خواري انجام نمی دهند گزینۀ 

. دستگاه ایمنی هر فرد ، یاخته هاي خودي را می شناسد و تنها در برابر آنچه که بیگانه تشخیص داده می شود پاسخ می دهد گزینۀ 

): مچنیکو در بدن الرو ستارة دریایی، یاخته هایی شبیه به آمیب را دید که مواد اطراف خود را می بلعیدند. بیگانه خوارها جزیی از دفاع غیراختصاصی گزینۀ (  8
هستند در صورتی که شناسایی آنتی ژن مربوط به دفاع اختصاصی است.

): یاخته هاي مثل آمیب در بدن الرو، ابتدا خرده هاي خار گل رز را درون بري می کنند و سپس در درون یاخته با کمک آنزیم هاي درون یاخته اي، خرده هاي خار گل را از بین می برند. گزینۀ (

): بلعیدن ذرات بزرگ خارجی از طریق درون بري (آندوسیتوز) است. گزینۀ (

): هر نوع یاخته اي براي انجام واکنش هاي شیمیایی درون خود نیاز به آنزیم دارد. گزینۀ (
 تصویر درشت خوار در حال بیگانه خواري 
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بیگانهذرة

بیرونی

درونی

دندریتییاختۀ
لنفیرگ

لنفوسیت غیرفعال فعاللنفوسیت

): یاخته هاي تغییریافته از مونوسیت ها، یاخته هاي دارینه اي و یاخته هاي درشت خوار هستند. فقط یاخته هاي دارینه اي (نه ماکروفاژ) افزون بر بیگانه  گزینۀ (  9
خواري، قسمت هایی (نه همه) از میکروب را در سطح خود قرار می دهند تا به یاخته هاي ایمنی ارائه کنند.

): یاخته هاي ماکروفاژ و دارینه اي هر دو از تغییر مونوسیت ها به وجود آمدند و هر دو نوع یاخته توانایی بیگانه خواري در خارج از خون را دارند. گزینۀ (

): فقط یاخته هاي دارینه اي (نه ماکروفاژها) همانند ماستوسیت ها در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند به فراوانی یافت می شوند. گزینۀ (

): ماکروفاژها (نه دارینه اي) در کبد و طحال گویچه هاي قرمز مرده را پاك سازي می کنند. گزینۀ (

): پروتئین هاي فعال شده به کمک یکدیگر ساختارهاي حلقه مانندي را در غشاي میکروب ها ایجاد می کنند که این روزنه ها، عملکرد غشاي یاخته اي را از گزینۀ (  10
بین می برد.

): در پی اتصال پروتئین هاي فعال شده به غشا یاخته اي میکروب ها، عملکرد غشا یاخته اي میکروب را در کنترل ورود و خروج مواد از بین می برد. گزینۀ (

)، نوشته شده که پس از تشکیل حلقه به ): پروتئین هاي مکمل فعال شده به دنبال هم به غشاي میکروب متصل می شوند و سپس به شکل حلقه درمی آیند. در صورتی که در گزینۀ ( گزینۀ (
غشاي میکروب متصل می شود. که این جمله را به جملۀ نادرست تبدیل کرده است.

): پروتئین هاي مکمل با قرار گرفتن روي میکروب افزون بر ایجاد روزنه، باعث می شود که بیگانه خواري آسان تر انجام شود. گزینۀ (

روزنه یاختۀ مهاجمغشاي

هاي مکملپروتئین

 11

بازوفیلنوتروفیلائوزینوفیلمونوسیت

بنیاديیاختۀ
بنیادي میلوئیديیاختۀ

خروج هسته

گویچۀ قرمز گویچۀ سفید
داردانه

گویچۀ سفید
دانهبدون

بنیادي لنفوئیديیاختۀ

( - )مربوط به گزینه( - مربوط به گزینه (

) بیگانه خواري دارند. ) به جاي بیگانه خواري، محتویات دانه هاي خود را به روي انگل ها می ریزد، در صورتی که نوتروفیل ها(شمارة  ): ائوزینوفیل (شمارة  گزینۀ (

) در پی تقسیمات یاخته هاي بنیادي میلوئیدي تولید می شود. ) همانند (نه برخالف) ائوزینوفیل (شمارة  ): بازوفیل (شمارة  گزینۀ (

) داراي یک هسته می باشند. ) همانند بازوفیل ها (شمارة  ): هسته محل حضور دنا و اطالعات ژنتیکی است. نوتروفیل ها (شمارة  گزینۀ (

): تراگذري (دیاپدز) از ویژگی هاي همۀ گویچه هاي سفید است؛ بنابراین، همۀ انواع گویچه هاي سفید که درون خون قرار دارند می توانند با عبور از منافذ مویرگ ها به بافت ها وارد شوند. گزینۀ (

صورت سوال مربوط به ائوزینوفیل ها است.  12
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): طبق شکل روبه رو، ائوزینوفیل ها داراي هستۀ دو قسمتی دمبلی شکل و دانه هاي روشن درشت نه ریز در سیتوپالسم خود هستند.  گزینۀ (

ائوزینوفیل

): ائوزینوفیل ها در برخورد با عوامل بیگانه بزرگ مثل کرم هاي انگل، نقش دارند. در این رابطه محتویات دانه هاي خود را با برون رانی بر روي عامل بیگانه می ریزند. در برون رانی گزینۀ (
مساحت غشاء یاخته افزایش می یابد. اما نوتروفیل ها، بیگانه خواري انجام می دهند و بیگانه خواري با کاهش مساحت غشاء همراه است.

): ائوزینوفیل ها، هیستامین ترشح نمی کنند. گزینۀ (

): ائوزینوفیل ها می توانند از طریق تراگذري از دیوارة مویرگ هاي خونی عبور کنند. اما براي مبارزه با کرم هاي انگل، بیگانه خواري انجام نمی دهند. گزینۀ (

بررسی موارد:  13

موارد (الف) و (د) و درست هستند. اینترفرون نوع  از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاختۀ آلوده، بر یاختۀ سالم مجاور هم اثر می کند و آن ها را در برابر ویروس مقاوم می کند.

اینترفرون نوع  و نوع  در دومین خط دفاع غیراختصاصی نقش دارند. 

مورد (ب) نادرست، زیرا لنفوسیت   اینترفرون نوع  ترشح می کنند، پرفورین توسط لنفوسیت  کشنده تولید می شود.

، نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی دارد. مورد (ج) نادرست، اینترفرون نوع 

مورد ج فقط درست می باشند.  14
بررسی موارد:

مورد الف) نادرست- در التهاب ازماستوسیت هاي آسیب دیده هیستامین رها می شود. به این ترتیب گویچه اي سفید بیشتري به موضع آسیب دیده هدایت می شوند.
مورد ب) نادرست- هیستامین باعث گشادي رگ ها می شود، ولی مویرگ ها در دیواره ي خود هیچ ماهیچه اي ندارند. پس اگر گشاد شوند، این عمل بدون دخالت ماهیچه بوده است.

مورد ج) درست- ماستوسیت ها با ترشح هیستامین سبب آبریزش بینی می شوند.
مورد د) نادرست- با گشاد شدن رگ ها در اثر هیستامین، فشار وارد شده به دیوارة رگ ها کمتر می شود.

یاخته هاي دندریتی (فاگوسیت ها) میتوانند با فرآیند بیگانه خواري، میکروبها را ببلعند. فرآیند آندوسیتوز براي انجام به انرژي زیستی نیاز دارد؛ بنابراین همهي  15
فاگوسیت ها با صرف انرژي، میکروب ها را می بلعند. و ائوزینوفیل ها نیز با صرف انرژي می توانند دانه هاي خود را به درون انگل بریزند و با آن ها مبارزه کنند.

بررسی سایر گزینهها:

): فاگوسیتها، لیزوزومهاي فراوان دارند اما توجه داشته باشید که ائوزینوفیل ها بیگانه خواري نمی کنند. گزینۀ (

): نوتروفیلها، تحرك زیادي دارند. اما توجه داشته باشید که بازوفیل هاي خون و ماستوسیتهاي و آسیبدیدة بافتی، میتوانند هیستامین (نوعی ماده گشادکنندگی رگی) بسازند و گزینۀ (

نوتروفیلها، توانایی ترشح هیستامین را ندارند که با توجه به قید «همه» در صورت سؤال، این گزینه نیز نمیتواند پاسخ این تست باشد.

): نوتروفیلها، در گروه فاگوسیتها میباشند. اما توجه داشته باشید که نوتروفیل ها ھپارین ترشح نمی کنند تنها، بازوفیلهاي خون (و ماستوسیتهاي موجود در بافتها)، توانایی ترشح گزینۀ (
هپارین (نوعی ماده ضد انعقاد خون) را دارند.
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مبحث: گفتار 3 فصل 5 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان : 15 دقیقه

1 در رابطه با همۀ پروتئین هاي ترشحی پالسموسیت هاي سالم در بدن انسان، کدام عبارت زیر صحیح است؟

درنهایت سبب افزایش فعالیت آنزیم هاي گوارشی بیگانه خوارها می شود. نوعی پروتئین موجود در جریان خون است.

سبب فعال سازي پروتئین هاي مکمل در بدن می شود. در خطوط دفاعی بدن انسان نقش دارد.

کدام عبارت، دربارة هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟  2

می تواند به طور اختصاصی به دو مولکول پادگن (آنتی ژن) متصل شود. به طور مستقیم توسط یاخته هاي پاد تن ساز تولید می گردد.

با رسوب دادن پادگن (آنتی ژن) هاي محلول، باعث غیر فعال شدن آن ها می گردد. در مبارزه با پادگن (آنتی ژن) ابتدا باعث نابودي یاختۀ بیگانه می شود.

کدام عبارت زیر درست است؟  3

همواره در پی اتصال پادتن به آنتی ژن، فعالیت یاخته هاي بیگانه خوار افزایش می یابد.

پس از تزریق پادزهر سم مار، پروتئین هاي مکمل فعال می شوند و سم مار را خنثی می کنند.

بعضی پادتن ها پس از تولید، بر روي یاختۀ پادتن ساز قرار می گیرند و به عنوان گیرندة آنتی ژنی عمل می کنند.

Tهر نوع لنفوسیت  می تواند با اتصال به یاختۀ هدف و ترشح پرفورین و آنزیم، مرگ برنامه ریزي شده را به راه بیاندازد.

تولید می شوند، چند مورد صحیح است؟ 4 در رابطه با یاخته هایی که به طور مستقیم بالفاصله از تقسیم لنفوسیت هاي 
الف) گروهی از این یاخته ها، توانایی تولید یک نوع مولکول پادتن را دارند.

ب) همۀ این یاخته ها، داراي هستۀ گرد در قسمت مرکزي خود هستند.
ج) همۀ این یاخته ها، داراي گیرنده هایی براي اتصال به پادگن هستند.

د) گروهی از این یاخته ها، اندازة بزرگ  تري نسبت به لنفوسیت  اولیه دارند.

B

B

1234

5 در رابطه با یاخته هاي داراي گیرندة آنتی ژنی در بدن انسان سالم و بالغ، چند مورد صحیح است؟

 این یاخته ها همگی تحت تأثیر هورمون تیموسین قرار دارند.

 همگی جزء یاخته هاي ایمنی اختصاصی بدن انسان محسوب می شوند.

 از یاخته هاي بنیادي مغز قرمز موجود در بسیاري استخوان هاي بدن منشأ می گیرند.

 پاسخ دفاعی این یاخته ها، به نوع عامل بیگانه بستگی دارد و تنها بر همان عامل مؤثر است.

∙

∙

∙

∙

1234

با تزریق سرم به انسان، .................. ایجاد گردیده و ..................  6

ایمنی غیرفعال - لنفوسیت هاي دفاع اختصاصی تکثیر نمی شوند. ایمنی فعال - عوامل بیماري زا سرکوب می شوند.

ایمنی فعال - مقدار بیشتري پادتن تولید می شود. ایمنی غیرفعال - تعداد زیادي یاختۀ پادتن ساز ایجاد می شود.

7 دربارة یک فرد مبتال به بیماري ایدز، تعداد نوع خاصی از لنفوسیت هاي  ایمنی اختصاصی به شدت کاهش یافته است. کدام گزینه زیر دربارة
این فرد نادرست است؟

فعالیت دیگر انواع لنفوسیت هاي  بالغ موجود در بدن مختل می شود.

تولید اینترفرون نوع  و در نتیجه مقابله با سرطان ها در بدن کاهش می یابد.

عالئم بیماري هاي خودایمنی همانند تحمل دستگاه ایمنی بدن، افزایش می یابد.

برخی از لنفوسیت هاي  می توانند تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد، در برابر ویروس مقاوم شوند.
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ماده اي که .................. می شود، نمی تواند در .................. نقش داشته باشد. (با تغییر)  8

باعث افزایش فاگوسیتوز در ماکروفاژ - ایمنی اختصاصی باعث افزایش خون در محل آسیب دیده - ایجاد عالئم حساسیت

از یاخته هاي آسیب دیده ترشح - مقاومت سایر یاخته ها Tدر لنفوسیت  کشنده ساخته - ایجاد منفذ در ویروس ها

کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)  9

هر ویروسی که سبب مرگ افراد مبتال به ایدز شود، ویروس نقص ایمنی انسان است.

هر یاختۀ داراي ژن پرفورین، باعث ایجاد منافذ در غشاي سلول هاي آلوده به ویروس می شود.

ممکن نیست یاخته هایی غیر از بافت پیوندي در دفاع اختصاصی شرکت کنند.

منشأ همۀ بیگانه خوارهاي خارج از خون گروهی از گویچۀ سفید دانه دار می باشند.

در ارتباط با پادتن ها، چند عبارت زیر نادرست است؟ (با تغییر)  10
الف) هر مولکول آن در خون دو جایگاه براي اتصال به آنتی ژن دارد.

ب) تزریق آن به فرد سالم، نمی تواند ایمنی دائمی ایجاد کند.
ج) مولکول هایی محلول در خون هستند و خارج از خون یافت نمی شوند.

د) سلول هاي سازندة آن ها قادر به شناسایی آنتی ژن هاي سطح ویروس ها هستند.
هـ) توسط گروهی از گویچه هاي سفید بدون دانه تولید و باعث افزیش ذره خواري یاخته هاي کشندة طبیعی خون می شوند.

1234

کدام گزینه، در مورد انسان درست است؟ (با تغییر)  11

پادتن ها، می توانند عامل بیماري زا را به طور مستقیم از بین ببرند.

در خطوط دفاع غیر اختصاصی، انواعی از یاخته هاي خونی شرکت دارند.

نوتروفیل ها می توانند با صرف انرژي از دیوارة مویرگ ها به فضاهاي بین یاخته اي، اگزوسیتوز شوند.

Bلنفوسیت هاي  می توانند در محل تولید گیرنده هاي سطحی خود، فعالیت فاگوسیت ها را تشدید نمایند.

12 کدام گزینه از مشخصات اندامی است که جزء غدد درون ریز بدن بوده و در عین حال نوعی اندام لنفی نیز محسوب می شود؟

با افزایش سن، اندازة آن کاهش می یابد ولی فعالیت آن ثابت می ماند.

گویچه هاي قرمز بالغ، اصلی ترین نقش را در انتقال گازهاي تنفسی در تمام رگ هاي مرتبط به آن بر عهده دارند.

جلوي محل دو شاخه شدن ناي و بین شش هاي راست و چپ قرار گرفته است.

یاخته هاي بافت پوششی در دیوارة مویرگ هاي خونی آن با همدیگر ارتباط تناتنگی داشته و به وسیلۀ غشاء پایه پیوسته احاطه شده اند.

در انسان، هر لنفوسیت داراي گیرنده آنتی ژنی که قدرت تکثیر داشته باشد، قطعًا .................. (با تغییر)  13

در محلی که سلول بنیادي مغز استخوان وجود دارد، بالغ می شود.

در گره هاي لنفی، طحال و لوزه ها به همراه ماکروفاژ مستقر می شود.

یاخته تخصص یافته اي است که توانایی شناسایی نوع خاصی از عوامل بیگانه را دارد.

 قبل از بالغ شدن وارد خون شده و به غده اي در پشت استخوان جناغ در جلوي ناي منتقل می شود.

به طور معمول هر لنفوسیتی که پس از بلوغ وارد جریان خون می شود ..................  14

با خاصیت فاگوسیتوزي خود بسیاري از آنتی ژن هاي خون را از بین می برد. باعث مرگ برنامه ریزي شده یاخته هاي مورد هدف خود می شوند.

هستۀ تکی گرد یا بیضی و میان یاخته بدون دانه دارد. با ترشح پروتئین هایی، در غشاي یاخته هاي آلوده به ویروس، منفذ ایجاد می کند.

یاختۀ ترشح کنندة پرفورین ..................  15

داراي گیرنده هاي سطحی اختصاصی در غشاي سلولی است. نمی تواند اینترفرون ترشح کند.

می تواند با بیگانه خواري میکروب ها را نابود کند. در اثر برخورد با آنتی ژن به یاختۀ پادتن ساز تبدیل می شود.
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خواردرشت

خواريبیگانه

هاي مکملکردن پروتئینفعال

بیگانهیاختۀ منفذ

نابودي یاخته ها

هايژنآنتیدادنرسوب
محلول

خنثی سازيهاچسباندن رسوبهمبه

افزایششود بهمنجر می

شودمیهاروشاینباژنشدن آنتیفعالباعث غیرژنبه آنتیاتصال پادتن

باکتري

باکتري

ویروس

مربوط به شکل 

پادتن ها، پروتئین هاي ترشحی پالسموسیت ها (پادتن ساز) هستند. همۀ پادتن ها درنهایت باعث افزایش فعالیت بیگانه خواري می شوند، درنتیجه آنزیم هاي  1
درون سلولی بیگانه خوارها در از بین بردن عامل بیگانه نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

»: پادتن ترشح شده توسط یاخته هاي پادتن ساز، همراه مایعات بین یاخته اي، خون و لنف به گردش درمی آید. گزینۀ «

»: این پروتئین ها به طور قطع در نخستین خط دفاعی شرکت نمی کنند. گزینۀ «

»: این مورد فقط براي گروهی از پادتن ها صادق است نه همۀ آنها. گزینۀ «

پادتن ها مولکول هایی  شکل و از جنس پروتئین اند - هر پادتن دو جایگاه براي اتصال به آنتی ژن دارد.  2
بررسی سایر گزینه ها:

) پادتن توسط یاخته هاي پادتن ساز  و  یا توسط لنفوسیت  ترشح می شود. گزینۀ 

) پادتن آنتی ژن را به روش هایی که در شکل زیر نشان داده شده است بی اثر یا نابود می کند. گزینۀ 

) اتصال پادتن به آنتی ژن با روش هایی مثل فعال کردن پروتئین هاي مکمل، رسوب دادن آنتی ژن هاي محلول، به هم چسباندن میکروب ها و خنثی سازي باعث غیر فعال شدن آنتی ژن گزینۀ 
می شود.

درشت خوار

بیگانه خواري

فعال کردن پروتئین هاي مکمل

یاختۀ  بیگانه منفذ

نابودي یاخته

رسوب دادن آنتی ژن هاي
محلول

خنثی سازيبه هم چسباندن میکروب

افزایشمنجر می شود به

باعث غیر فعال  شدن آنتی ژن  با  این  روش ها  می شوداتصال پادتن  به آنتی ژن

باکتري

باکتري

ویروس

 3

. طبق شکل روبه رو، فعالیت سه مورد از چهار مورد مشخص شده در شکل، سبب
افزایش فعالیت بیگانه خوارها می شود. در روش چهارم که مربوط به پروتئین هاي

مکمل است نیز وجود پروتئین مکمل بر روي غشا میکروب سبب افزایش بیگانه خواري می شود. پس در همۀ روش ها بیگانه خواري افزایش می یابد.

. پادزهر سم مار، سم مار را خنثی می کند، پروتئین هاي مکمل سبب خنثی کردن سم مار نمی شوند.

. بعضی پادتن ها، روي سطح لنفوسیت  قرار می گیرند  و به عنوان گیرندة آنتی ژن عمل می کنند. یاختۀ پادتن ساز گیرندة انتی ژنی ندارد.

(غیرفعال) و یاخته هاي کمک کننده چنین توانایی ندارند. . لنفوسیت  کشنده و یاختۀ کشندة طبیعی با اتصال به یاختۀ هدف، پرفورین و آنزیم ترشح می کنند. لنفوسیت 
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یاخته هایی که به طور مستقیم از تقسیم لنفوسیت هاي  تولید شده اند، در شکل مقابل نشان داده شده اند.  4

ازمیان لنفوسیت ها
آن لنفوسیتی که گیرندة

پادگنی مناسب دارد.به
.پادگن متصل می شود

لنفوسیتی که پادگن را شناسایی کرده
.تکثیر می شوداست

سپس به یاخته هاي
.پادتن ساز تمایز می یابند

پادتن اختصاصی
.تولید می شود

1-

2-

3-

4-

,

,

بررسی موارد:

مورد الف) هیچ یک از یاخته هایی که به طور مستقیم حاصل از تقسیم لنفوسیت  هستند پادتن تولید نمی کنند، بلکه این یاخته ها باید تمایز پیدا کنند (بزرگ می شوند و ویژگی جدیدي که توانایی
تولید پادتن است در آنها پدیدار شود) (نادرست)

مورد ب) همۀ این یاخته هاي حاصل از تقسیم هستۀ گرد و مرکزي دارند. (درست)
مورد ج) همۀ یاخته هاي حاصل از تقسیم، داراي گیرندة آنتی ژنی در سطح خود هستند. (درست)

مورد د) یاخته هاي حاصل از تقسیم، اندازه اي مشابه (نه اندازه بزرگ تر) لنفوسیت  دارند. (نادرست)

منظور سؤال، یاخته هاي لنفوسیت اختصاصی است. زیرا گیرندة آنتی ژنی صرفًا مخصوص لنفوسیت هاي  و  می باشد.  5
بررسی موارد:

مورد اول) این مورد فقط براي لنفوسیت هاي  صادق است. (نادرست)

مورد دوم) لنفوسیت هاي  و  جز ایمنی اختصاصی هستند و یاختۀ کشندة طبیعی فاقد گیرندة آنتی ژنی است. (درست)
مورد سوم) همۀ این یاخته ها منشأ لنفوئیدي دارند. (درست)

مورد چهارم) این مورد تعریف دفاع اختصاصی است و براي این یاخته ها صحیح است. (درست)
ایمنی حاصل از سرم، ایمنی غیرفعال است، لنفوسیت ها فعال نمی شوند و به دنبال آن، یاختۀ پادتن ساز نیز ایجاد نمی شود و پادتن در بدن تولید نشده و یاختۀ  6

خاطره اي نیز پدید نیامده است.  
بررسی سایر گزینه ها: 

واکسن، میکروب ضعیف شده، کشته شده، آنتی ژن میکروب یا سم خنثی شدة آن است که با وارد کردن آن به بدن، لنفوسیت هاي  فعال و به دنبال آن یاخته هاي پادتن ساز و یاخته هاي خاطره
پدید می آید. 

. ویروس  در لنفوسیت هاي  کمک کننده تکثیر می شود. پس از آلوده شدن این لنفوسیت ها تعداد آن ها کم شده و عوارض بیماري ظاهر می شود.  7

لنفوسیت هاي  کمک کننده براي عمل مناسب لنفوسیت هاي  و  الزم هستند.

. اینتروفرون نوع  توسط لنفوسیت هاي  تولید و ترشح می شوند. اختالل در کار لنفوسیت ها سبب کاهش تولید اینترفرون نوع  می شود. اینتروفرون نوع  سبب افزایش فعالیت درشت خوار 

ها می شود. کاهش اینتروفرون نوع  فعالیت درشت خوار ها را کاهش داده و مبارزه با سرطان دچار اختالل می شود.

. در فرد آلوده به  دستگاه ایمنی ضعیف می شود. بنابراین عالمت هاي بیماري خود ایمنی کاهش می یابد. اما تحمل ایمنی افزایش می یابد. زیرا واکنش سیستم ایمنی به عوامل خارجی کم
می شود.

. لنفوسیت هاي  کمک کننده که آلوده به ویروس شده اند، اینتروفرون نوع  تولید می کنند که بقیۀ لنفوسیت ها را نسبت به ویروس مقاوم می کنند.

پروتئین  پرفورین در لنفوسیت  کشنده تولید می شودو منافذي را در غشاي سلول آلوده به ویروس ایجاد می کنند. ویروس غشا ندارد.  8
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 

): هیستامین باعث افزایش خون در محل آسیب دیده می شود، در حساسیت از ماستوسیت ها ترشح شده و باعث ایجاد عالئم آلرژي می شود.  گزینۀ (

): پادتن یکی از موادي است که باعث افزایش فاگوسیتوز ماکروفاژ می شود که در ایمنی اختصاصی نقش دارد.  گزینۀ (

): اینترفرون از سلول هاي آسیب دیده (آلوده به ویروس) ترشح شده و سبب مقاومت سایر یاخته ها در برابر ویروس می شود.  گزینۀ (
یاخته هایی که در دفاع اختصاصی شرکت می کنند لنفوسیت ها هستند که به گویچه هاي سفید خون تعلق دارند. خون جزئی از بافت هاي پیوندي است.   9

رد سایر گزینه ها: 

(ویروس نقص ایمنی انسان) باعث ایدز می شود، اما افراد مبتال به ایدز ممکن است حتی در اثر ابتال با کم خطر ترین بیماري هاي واگیر نیز فوت  کنند.  : گزینۀ 

): همۀ یاخته هاي بدن داراي ژن پرفورین هستند ولی فقط انواعی از یاخته هاي لنفوسیت آن را بیان می کنند.  گزینۀ (

): منشأ درشت خوار ها و یاخته هاي دارینه اي در خارج از خون مونوسیت است که گویچۀ سفید بدون دانه محسوب می شوند. گزینۀ (
10  موارد الف و ب صحیح اند. پادتن ها داراي دو جایگاه یکسان براي اتصال به آنتی ژن هستند و تزریق آن به بدن نمی تواند ایمنی دائمی ایجاد کند.

بررسی سایر موارد:
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ج) نادرست- پادتن ها عالوه بر خون، در لنف و مایع میان بافتی هم یافت می شوند. 
د) نادرست- یاخته هاي پادتن ساز، پادتن می سازند، در حالی که آنتی ژن ها توسط لنفوسیت هاي B شناسایی شده اند. (یاخته هاي پادتن سازفاقد گیرندة آنتی ژنی هستند)

هـ) نادرست- پادتن ها از یاخته هاي پادتن ساز تولید می شوند که از گویچه هاي سفید بدون دانه هستند. پادتن ها باعث افزایش ذره خواري می شوند اما یاخته هاي کشنده طبیعی، ذره خواري نمی 
کنند.

لنفوسیت هاي  در دو محل اصلی گیرنده سطحی می سازند: یکی هنگام بلوغ در مغز قرمز استخوان و یکی پس از برخورد با آنتی ژن، که موجب تولید لنفوسیت   11

 جدید و خاطره، پادتن ساز و پادتن می شود. در مورد دوم، تولید پادتن می تواند باعث تسهیل فاگوسیتوز شود.
بررسی سایر گزینه ها:

: پادتن ها، عوامل بیماري زا را به طور مستقیم از بین نمی برند. گزینۀ 

: در خطوط دفاع غیر اختصاصی (منظور هر دو خط دفاعی است نه یک خط) گلبول هاي قرمز و لنفوسیت هاي  و  شرکت ندارند.  گزینۀ 

: خروج نوتروفیل ها از رگ، تراگذاري است نه اگزوسیتوز. گزینۀ 

 12
 صورت سوال در رابطه با غدة تیموس است.

بررسی گزینه ها:

): تیموس در دوران کودکی و نوزادي، فعالیت زیادي دارد اما به تدریج از فعالیت آن کاسته می شود و اندازه آن گزینۀ (
تحلیل می رود.

): عده اي از رگ هاي مرتبط با تیموس، رگ هاي لنفی هستند و در رگ هاي لنفی، گلبول قرمز وجود ندارد.  گزینۀ (

): تیموس جلوي محل دو شاخه شدن ناي و بین شش هاي راست وچپ قرار دارد. گزینۀ (

): مویرگ هاي تیموس از نوع سوراخ دار است. در مویرگ هاي سوراخ دار یاخته هاي بافت پوششی ارتباط تنگاتنگ گزینۀ (
ندارند.

گره لنفی

مغر استخوان

تیموس

گره لنفی

مربوط به گزینه

،  و خاطره می باشد. منظور سؤال لنفوسیت هاي   13
بررسی سایر گزینه ها:

»: فقط لنفوسیت  در بین موارد باال، در محلی که سلول بنیادي مغز استخوان وجود دارد بالغ می شوند. گزینۀ «

»: دسته اي از لنفوسیت ها به گره هاي لنفی، طحال، لوزه ها و آپاندیس منتقل و در این اندام ها مستقر می شوند. گزینۀ «

»: لنفوسیت T قبل از بلوغ وارد جریان خون شده و به تیموس می رود. لنفوسیت B پس از بلوغ وارد خون می شوند. گزینۀ «

لنفوسیت ها هسته تکی گرد یا بیضی شکل دارد و میان یاخته بدون دانه دارد.  14
علت نادرست بودن سایر گزینه ها:

» : لنفوسیت هاي  این عملکرد را ندارند. گزینۀ «

» : لنفوسیت هاي  و  خاصیت بیگانه خواري ندارند.  گزینۀ «

» : این فرآیند مربوط به لنفوسیت هاي  نمی شود. گزینۀ «

سلول هاي  کشنده و یاخته هاي کشنده طبیعی پرفورین ترشح می کنند.  کشنده داراي گیرنده هاي اختصاصی براي اتصال به آنتی ژ ن ها هستند.   15
بررسی سایر گزینه ها:

): لنفوسیت هاي  پس از آلوده شدن به ویروس، می تواند اینترفرون نوع  ترشح کند. گزینۀ (

): فقط لنفوسیت  و  خاطره می توانند یاختۀ پادتن ساز بسازند و یاخته هاي  کشنده یاختۀ پادتن ساز نمی سازند. گزینۀ (

): یاخته هاي ترشح کنندة پرفورین، بیگانه خواري انجام نمی دهند. گزینۀ (
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مبحث: گفتار 3 فصل 5 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه دربارة پاسخ ایمنی ایجادشدة بدن انسان سالم در پی ورود باکتري کزاز به ناحیۀ زخم در پوست، نادرست است؟  1

حداقل دو نوع یاختۀ بیگانه خوار بافتی طی پاسخ التهابی، در مبارزه با باکتري نقش دارد.

در بدن فرد واکسن زده، پادتن ها درنهایت می توانند موجب افزایش بیگانه خواري درشت خوارها شوند.

اینترفرون نوع یک همانند اینترفرون نوع دو نمی تواند از یاخته هاي داراي غشاي پایه در زیر خود، ترشح شود.

پادتن هاي خنثی کنندة پادگن هاي کزاز، از یاخته هاي پادتن ساز با هستۀ درشت مرکزي تولید و ترشح شده اند.

2 کدام گزینه در ارتباط با همۀ پادتن هاي موجود در بدن یک انسان سالم و بالغ به درستی بیان شده است؟

به طور مستقیم توسط یاخته هایی با هستۀ مرکزي تولید می شوند. فاقد توانایی اتصال به بیش از یک نوع یاخته می باشند.

فقط در مقابله با آنتی ژن هاي موجود در خون نقش دارند. داراي بیش از یک جایگاه براي اتصال به آنتی ژن (ها) هستند.

)1(

)2(
 

در رابطه با پروتئین مقابل در بدن یک انسان بالغ، کدام عبارت به نادرستی بیان شده است؟  3

مولکول شمارة  می تواند توسط نوعی یاختۀ بافت پیوندي بدن انسان تولید شود.

بخش  در همۀ پادتن هاي تولیدشده توسط یک پالسموسیت، مشابه است.

بخش شمارة  می تواند به  نوعی از پروتئین هاي دفاعی بدن متصل شود.

بخش  می تواند محل اتصالی براي یاخته هاي خودي و بیگانه باشد.

2

1

2

2

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می نماید؟   4

«یاختۀ لنفوسیت  پس از برخورد با آنتی ژنی رشد و تکثیر پیدا می کند. هر یاختۀ حاصل از تکثیر این یاخته که ..................»

داراي توانایی تولید پادتن است، نمی تواند گیرندة آنتی ژنی را در سطح غشاي خود داشته باشد.

در برخوردهاي بعدي شناسایی آنتی ژن را سریع تر انجام می دهد، طول عمر بیشتري نسبت به لنفوسیت عمل کننده دارد.

داراي نقش در خنثی سازي آنتی ژن است، فعالیت بیگانه خواري را در درشت خوارها تشدید می کند.

فاقد توانایی بیگانه خواري عامل خارجی است، داراي هسته اي درشت در مرکز خود می باشند.

B

در بدن انسان، لنفوسیت هاي  موجود در گره  هاي لنفی گردن، وقتی براي نخستین بار با یک آنتی ژن ویژه مواجه می  گردند؛ پس از تقسیم و  5
تمایز، تعدادي یاخته را به وجود می آورند. این یاخته ها پروتئینهایی تولید می کنند که به آنتی ژن متصل می شوند. چند مورد براي هریک از این پروتئین ها

صحیح است؟
* به کمک اطالعات دناي موجود در هسته مرکزي یاخته تولید می شوند.

* همواره داراي دو جایگاه یکسان براي اتصال اختصاصی به آنتی ژن اولیه را هستند.
* می توانند به طور مستقیم، فقط یاخته هاي بیگانه وارد شده به بدن را شناسایی کنند.

* می توانند به صورت آزادانه در خون و لنف و مایع بین یاخته اي بدن حضور داشته باشند.

B

1234

در هر فرد مبتال به بیماري نقص ایمنی اکتسابی  .................. انتظار داشت  ..................  6

نمی توان – از طریق اشک برخالف نیش حشرات، منتقل شود. می توان – همۀ لنفوسیت هاي  توسط ویروس  مورد حمله قرار گیرند.

نمی توان – فعالیت لنفوسیت هاي  و  دچار اختالل شود. می توان – از گروهی از لنفوسیت هاي  اینترفرون نوع  آزاد شود.
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  7
«در فرد مبتال به .................. ، امکان .................. در ارتباط با این بیماري .................. »

، - وجود دارد. بیماري ایدز – اختالل در عملکرد لنفوسیت هاي 

دیابت نوع  – حملۀ دستگاه ایمنی به سلول هاي جزایر النگرهانس پانکراس – وجود دارد.

مالتیپل اسکلروزیس – اختالل در عملکرد سومین خط دفاعی – وجود دارد.

حساسیت – فعالیت ترشحی یاخته هایی که در برخی نقاط بدن با محیط بیرون در ارتباط اند، - وجود دارد.

B

II

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟ (با تغییر)  8
از تقسیم یاخته .................. تولید نمی شود.

الف)  خاطره، یاخته پادتن ساز              ب) یاختۀ پادتن ساز،  خاطره

ج) یاختۀ پادتن ساز، یاختۀ پادتن ساز                                 د)  خاطره، یاختۀ  خاطره

BB

BB

1234

، .................. (با تغییر) در بیماري   9

الیۀ خارجی مخ بیشتر از الیۀ خارجی نخاع مورد تهاجم دستگاه ایمنی قرار میگیرد.

با تخریب تدریجی غالف میلین، انتقال جهشی پیامهاي عصبی دچار اختالل میشود.

در صورت از بین رفتن سلولهاي عصبی پشتیبان، عالیم بیماري ظاهر می شود.

برخالف حساسیت، در عملکرد گروهی از سلولهاي بافت عصبی اختالل ایجاد شده است.

MS

کدام عبارت جمله زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ (با تغییر)  10
« لنفوسیت هایی که در محل ساخت گویچه هاي قرمز بالغ می شوند، ..................  »

توانایی عبور از خون به مایع بین بافتی را دارند.

با ترشح پروتئینی، غشاي سلول آلوده به ویروس را سوراخ می کنند.

با تولید سلول هاي ترشح کننده پادتن، توانایی بیگانه خواري نوتروفیل ها را افزایش می دهند.

با تولید یاخته هاي پادتن ساز، در بی اثر کردن میکروب ها نقش دارند.

چند مورد از موارد زیر، می توانند تکمیل کننده، عبارت زیر باشند؟  11
پیش از ترشح  .................. ،نیازي نیست، یاخته ترشح کننده آن، به یاخته مورد هدف حمله، نزدیک شود. 

الف-پروتئین هاي مکمل                 ب-پرفورین                 ج-محتویات دانه هاي ائوزینوفیل                د-آنزیم آغاز کنندة مرگ برنامه ریزي شده     

و- پادتن       ه- اینترفرون نوع 

مورد مورد مورد مورد

I

1235

ت
 شد

سخ
پا

برخورد اولین دومین برخورد

((هفتهزمان

0 1 2 3 4 5 6 7

1

2 کدام عبارت در رابطه با شکل مقابل صحیح نیست ؟  12

در شمارة  بر خالف شمارة  لنفوسیت خاطره تولید می شود.

شمارة  می تواند، برخورد اول فرد واکسن زده با میکروب واقعی باشد.

شماره هاي  و  هردو می توانند پس از تزریق واکسن اتفاق بیفتند.

پاسخ هاي ایمنی نشان داده شده در این نمودار، به دلیل خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی است.

21

2

12

در دفاع اختصاصی ..................  13

هر لنفوسیت  بالغ، فقط می تواند به یک نوع آنتی ژن متصل شود و آن را شناسایی نماید.

هر آنتی ژن، فقط می تواند توسط یک نوع لنفوسیت شناسایی شود.

، فقط می تواند به دو نوع آنتی ژن متصل شود. هر پادتن، به دلیل شکل 

هر نوع میکروب، فقط می تواند به یک نوع پادتن متصل شود.
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از بین گزینه هاي زیر, گزینۀ درست را مشخص نمائید.  14

یاختۀ کشنده طبیعی نسبت به لنفوسیت  کشنده، دیرتر وارد مبارزه با یاخته هدف می شود.

هر پروتئین هاي مکمل غیر فعال خون، فقط در صورتی فعال می شود که پروتئین هاي مکمل با غشا یاخته میکروب اتصال برقرار نمایند.

اگر آنتی ژنی که قبال به بدن وارد شده است، دوباره به بدن فرد وارد شود، پاسخ دفاع اختصاصی نسبت به دفاع غیر اختصاصی، سریع تر و قوي تر است.

در بدن فرد گیرنده سرم، برخالف فرد گیرنده واکسن، نیازي به فعال شدن لنفوسیت ها نیست.

T

کدام گزینه، به درستی بیان شده است؟  15

لنفوسیت هاي  نابالغ برخالف لنفوسیت  بالغ در خون یافت نمی شوند. 

لنفوسیت هاي  نابالغ برخالف لنفوسیت  بالغ، در خون یافت نمی شوند.

لنفوسیت هاي کشنده طبیعی بر خالف لنفوسیت  کشنده، پرفورین و آنزیم مسئول مرگ برنامه ریزي شده ایجاد می کند.

لنفوسیت کشنده طبیعی همانند لنفوسیت  کشنده، نیاز به فعال شدن ندارد.
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در پی ورود باکتري کزاز به ناحیۀ زخم در پوست انسان، خط دوم و سوم دفاعی می تواند پاسخ ایمنی ایجاد کند. در پاسخ به ورود کزاز در خط سوم دفاعی بدن،  1
پادتن توسط یاخته هاي پادتن سازي تولید می شود. یاختۀ پادتن ساز هستۀ کناري دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: درشت خوارها (ماکروفاژ) و ماستوسیت ها دو نوع بیگانه خوار بافتی هستند که در پاسخ التهابی حضور دارند. گزینۀ «

»: پادتن ها با روش هاي مختلف موجب افزایش بیگانه خواري درشت خوارها می شوند. همچنین با فعال کردن پروتئین هاي مکمل موجب نابودي یاخته و درنهایت افزایش بیگانه خواري گزینۀ «
توسط درشت خوارها می شوند.

»: چون عامل مهاجم واردشده به بدن ویروس نمی باشد، بنابراین اینترفرون نوع یک از یاخته هاي آسیب دیده ترشح نمی شود. اینترفرون نوع دو توسط یاختۀ کشندة طبیعی و لنفوسیت هاي گزینۀ «

 ترشح می شود.

هر پادتن داراي دو جایگاه براي اتصال به آنتی ژن (ها) است.  2

جایگاه اتصال آنتی ژن

بررسی سایر گزینه ها:

»: ماکروفاژها می توانند باکتري و پادتن سطح آن را با هم فاگوسیته کنند. در این حالت پادتن از یک سمت به باکتري و از سمت دیگر به ماکروفاژ متصل می شوند. گزینۀ «

خوار درشت

خواري بیگانه

»: هستۀ یاخته هاي پادتن ساز در مرکز آنها قرار ندارد.  گزینۀ «

»: پادتن ها عالوه بر آنتی ژن هاي موجود در خون، به آنتی ژن هاي موجود در مایعات بین سلولی و لنف نیز متصل می شوند.  گزینۀ «

1
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 3

 بخش شمارة  مولکول پادتن صرفًا می تواند به یاخته هاي خودي مانند ماکروفاژ
متصل شود، 

این بخش نمی تواند به یاخته هاي بیگانه متصل شود.
بررسی سایر گزینه ها:

، ) مولکول شمارة  گزینۀ 
بخشی از پادتن  می باشد که توسط نوعی لنفوسیت عمل کننده (پالسموسیت) تولید

می شود. 
این یاخته نوعی سلول بافت پیوندي محسوب می شود.

)  همۀ پادتن هایی که توسط یک پالسموسیت ساخته می شوند، گزینۀ 
از یک نوع هستند و داراي جایگاه اتصال آنتی ژن (پادگن) مشابهی هستند.

مولکول پادتن، می تواند به پروتئین هاي مکمل متصل شود. ) بخش شمارة  گزینۀ 

خوار درشت

خواري بیگانه

هاي مکمل کردن پروتئین فعال

بیگانه یاختۀ روزنه

نابودي یاخته ها

هاي ژن آنتی دادن رسوب
محلول

خنثی سازي

افزایششود به منجر می

شود می ها روش این با ژن شدن آنتی فعال باعث غیرژن به آنتی اتصال پادتن

باکتري

باکتري

ویروس

خروج محتویات
سلولی

) یاختۀ خاطره ایجاد می گردند.  ) یاختۀ پادتن ساز و  از رشد و تکثیر لنفوسیت  پس از شناسایی آنتی ژنی، دو نوع یاخته،   4
هر دو نوع یاخته فاقد توانایی بیگانه خواري عامل خارجی هستند، اما هستۀ یاختۀ پادتن ساز در مرکز قرار ندارد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): یاختۀ پادتن ساز، گیرندة آنتی ژنی ندارد. گزینۀ (

): یاخته هاي خاطره، طول عمر بیشتري نسبت به یاختۀ لنفوسیت عمل کننده دارند. یاخته هاي خاطره که پدید می آیند تا مدت ها در خون باقی می مانند. گزینۀ (

): یاختۀ پادتن ساز با ترشح پادتن، سبب خنثی سازي آنتی ژن میکروب می شود. فعالیت پادتن ها، می تواند در نهایت باعث افزایش (تشدید) فعالیت یاخته هاي درشت خوار شود. گزینۀ (

 5

 مورد اول: (نادرست) پاد تن ها با استفاده از اطالعات موجود در دناي هسته تولید می شوند. اما هستۀ یاخته هاي پادتن ساز طبق شکل در مرکز سلول قرار ندارد.
مورد دوم: (درست) پادتن هاي ترشحی داراي دو جایگاه اختصاصی یکسان براي اتصال به آنتی ژن هستند.

مورد سوم: (نادرست) پادتن ها عالوه بر اتصال مستقیم به یاخته هاي بیگانه، به آنتی ژن هاي مجهول و ویروس ها نیز متصل می شوند.
مورد چهارم: (درست) پادتن ها می توانند در مایعات بین یاخته اي، خون و لنف به طور آزادانه حضور داشته باشند.

. در فرد مبتال به ایدز، عده اي از لنفوسیت هاي  به نام لنفوسیت هاي T کمک کننده مورد حملۀ ویروس قرار می گیرند.  6

. عامل بیماري ایدز از طریق اشک و نیش حشرات منتقل نمی شود.

. در بیماري ایدز، لنفوسیت هاي  کمک کننده که به ویروس ایدز آلوده شده اند، اینترفرون نوع   آزاد می کنند.

. لنفوسیت هاي  کمک کننده براي فعالیت لنفوسیت هاي  و  الزم هستند. بنابراین اختالل در عملکرد این لنفوسیت ها سبب اختالل در فعالیت لنفوسیت هاي  و  نیز می شود.

. در فرد مبتال به ایدز،  ویروس  به لنفوسیت هاي  کمک کننده حمله می کند. فعالیت لنفوسیت هاي  و دیگر لنفوسیت هاي  به کمک این نوع  7

لنفوسیت خاص صورت می گیرد  ویروس با از بین بردن لنفوسیت ها کمک کننده، عملکرد لنفوسیت هاي  و  را مختل می کند.

، گیرنده هاي انسولین به انسولین پاسخ نمی دهند. بنابراین اشکال در تولید انسولین نیست. در دیابت نوع  دستگاه ایمنی، به سلول هاي جزایر النگرهانس حمله کرده اند. . دردیابت نوع 

. در بیماري مالتیپل اسکلروزیس، دستگاه ایمنی به یاخته هاي میلین ساز اطراف نورون هاي مغز ونخاع حمله کرده است. در واقع این یاخته ها را به عنوان غیر خودي شناسایی کرده است. این
اتفاق مربوط به خط سوم دفاع یا دفاع غیر اختصاصی است.

. در حساسیت، ماستوسیت ها که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون ارتباط دارند، به فراوانی یافت می شوند، هیستامین ترشح می کنند. در این بیماري بازوفیل ها نیز ممکن است،
هیستامین ترشح کنند.

الف و د نادرست هستند.  8

از تقسیم یاختۀ  خاطره یاختۀ پادتن ساز و  خاطره تولید می شوند. یاختۀ پادتن ساز تقسیم نمی شود بنابراین عبارت هاي ب و ج صحیح هستند.

2

12

2

32

B12

1

2

3

1T

2

3TI

4TBTBT

1HIVTBT

←BT

2III

3

4

BB

www.konkur.in

forum.konkur.in



، غالف میلین اطراف نورونها مورد حملۀ دستگاه ایمنی قرار میگیرد، در حساسیت در عملکرد ماستوسیت ها و بازوفیل ها اختالل ایجاد میشود در بیماري   9
زیرا در مقابل مواد بی خطر هیستامین ترشح می کنند. یاخته هاي پیشتیبان جزء بافت عصبی هستند.

رد سایر گزینه ها:

): غالف میلین در اطراف رشتههاي آکسون و دندریت ایجاد میشود، حال آنکه الیۀ خارجی مخ از مادة خاکستري تشکیل شده است که بیشتر محتوي جسم یاخته اي نورونها است. در  گزینۀ (

 بخش سپید درگیر می شود.

): با تخریب غالف میلین، هدایت جهشی پیامهاي عصبی دچار اختالل میشود، نه انتقال جهشی آنها. گزینۀ (

): سلولهاي پشتیبان سلولهاي غیرعصبی هستند که در بافت عصبی وجود دارند. گزینۀ (

لنفوسیت هاي  در مغز استخوان بالغ می شوند.   10

-  همۀ گویچه هاي سفید توانایی دیاپدز (تراگذري) دارند.

-  پروتئین سوراخ کننده غشاي یاختۀ آلوده به ویروس پرفورین است که توسط یاختۀ  کشنده و یاختۀ کشندة طبیعی تولید می شود.

-  این یاخته ها، یاخته هاي پادتن سازرا تولید می کنند و پادتن تولید شده توسط آن ها در افزایش بیگانه خواري نقش دارد. 

- پادتن هاي در خنثی سازي ویروس ها (نوعی میکروب) نقش دارند.

پروتئین هاي مکمل، اینترفرون نوع  و پادتن از بین گزینه ها می توانند انتخاب شوند.  11
مورد الف- پروتئین هاي مکمل، محلول در پالسما هستند، و قبل از برخورد با عامل بیگانه، به صورت غیر فعال در خوناب یافت می شوند.

مورد ب و د-  یاخته کشنده طبیعی به یاخته هدف متصل می شود و سپس ریز کیسه هاي حاوي پرفورین و مولکول هاي آنزیم را ترشح می کند.
مورد ج- با توجه به شکل روبرو، ائوزینوفیل ها ابتدا به انگل متصل شده و سپس محتویات خود را به روي انگل می ریزند.

مورد و -پس از شناسایی آنتی ژن توسط لنفوسیت، یاختۀ پادتن ساز، پادتن ترشح می کند. پادتن همراه با مایعات بین یاخته اي، خون و لنف به گردش در می آید و هر جا با میکروب برخورد
کرد آن را نابود، یا بی اثر می سازد.

مورد ه- اینترفرون نوع   از یاخته آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاخته آلوده، بر یاخته هاي سالم مجاور هم اثر می کند.

. شماره  پاسخ ایمنی اولیه و شماره  پاسخ ایمنی ثانویه است . طبق شکل مقابل در هردو مورد لنفوسیت خاطره تولید می شود. گزینۀ   12

فعال لنفوسیت غیر
اولین برخورد

دومین برخورد

هاي خاطره لنفوسیت
هاي فعال لنفوسیت

هاي خاطره لنفوسیت

هاي فعال لنفوسیت

می تواند ورود میکروب به بدن باشد. . برخورد اول در شماره  می تواند تزریق واکسن و برخورد دوم در شماره  گزینۀ 

مربوط به تزریق دوم واکسن باشد. می تواند مربوط به دفعه اول تزریق واکسن و شماره  . شماره  گزینۀ 

. پاسخ هاي ایمنی اولیه وثانویه که در واکسیناسیون کاربرد دارد ، به این دلیل است که دفاع اختصاصی داراي خاصیت حافظه است. گزینۀ 

: هر لنفوسیت  یا  در سطح خود، گیرنده هاي آنتی ژنی دارد که همگی از یک نوع اند. گزینه   13

: هر آنتی ژن می تواند، شامل بخش هاي مختلفی باشد که هر بخش توسط یک نوع لنفوسیت شناسایی می شود. گزینه 
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میکروب

ژن آنتی

میکروب

: هر پادتن، به دو مولکول آنتی ژن یکسان می تواند متصل شود. گزینه 

: ممکن است، سطح هر میکروب آنتی ژن هایی با بخش هاي مختلف داشته باشد که هر بخش امکان اتصال به نوع خاصی از پادتن را داشته باشد. گزینه 

: یاخته کشنده طبیعی نیاز به فعال شدن ندارد، لنفوسیت  بالغ پس از شناسایی آنتی ژن تکثیر می شود و لنفوسیت هاي   کشنده را پدید می آورد . گزینۀ   14
دفاع اختصاصی، فرایندي است که براي شناسایی آنتی ژن و تکثیر لنفوسیت ها به زمان نیاز دارد. از این رو بر خالف دفاع غیر اختصاصی، دفاع سریعی نیست.

: اگر میکروبی به بدن نفوذ کند، پروتئین هاي مکمل غیر فعال خوناب،  فعال می شوند. اما براي فعال شدن پروتئین هاي مکمل، اتصال پروتئین مکمل به یاخته هدف الزامی نیست. گزینۀ 
همانطور که در شکل روبرو مشاهده می کنید، دم پادتن هاي متصل به یاخته هدف با یکی از پروتئین هاي مکمل اتصال برقرار می کند، در نتیجه پروتئین مکمل فعال شده، پروتئین هاي بعدي را

فعال می کنند.
هاي مکملکردن پروتئینفعال

بیگانهیاختۀ منفذ

: آگر آنتی ژنی که قبال به بدن وارد شده باشد، دوباره وارد به بدن شود، پاسخ دفاع اختصاصی نسبت به دفعه قبل (نه دفاع غیر اختصاصی) قوي تر و سریع تر عمل می کند. دفاع غیر گزینۀ 
اختصاصی، چون نیاز به فعال شدن یاخته هاي ایمنی ندارد همیشه سریع تر از دفاع اختصاصی، عمل می کند.

: از خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی، در واکسیناسیون استفاده می شود. در مقابل، ایمنی حاصل از سرم، ایمنی غیر فعال است چون پادتن در بدن تولید نشده و یاختۀ خاطره اي نیز گزینۀ 
پدید نیامده است. در سرم همچنین میکروبی وارد بدن نشده است که برخوردي صورت بگیرد تا لنفوسیت ها فعال شوند.

: لنفوسیت  در مغز استخوان تولید می شوند و در همان مغز استخوان نیز بالغ می شوند، بنابراین لنفوسیت  به شکل بالغ وارد خون می شود. گزینۀ   15

: لنفوسیت  در مغز استخوان تولید می شود و در تیموس بالغ می شود. لنفوسیت  به شکل نابالغ از مغز استخوان خارج می شود و وارد خون می شود، تا به تیموس برسد. بنابراین در گزینۀ 

خون لنفوسیت  بالغ و نابالغ دیده می شود.

: لنفوسیت کشنده طبیعی و یاختۀ  کشنده، نحوه تاثیر بر یاخته هدف شان به یکدیگر شبیه است. گزینۀ 

، در اثر برخورد با آنتی ژن و شناسایی آنتی ژن، ابتدا فعال شده، تکثیر و تمایز می یابد و به لنفوسیت  کشنده تبدیل می شود. اما یاختۀ کشنده طبیعی، در خون و مایعات : لنفوسیت  گزینۀ 
بدن در گردش است، و  هنگام برخورد با آنتی ژن، نیازي به فعال شدن ندارد.
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مبحث: گفتار 1 فصل 6 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 12 دقیقه

کدام عبارت دربارة هر کروموزوم موجود در هستۀ یاختۀ پوششی مرد سالم و بالغ که قبل از تقسیم یاخته، مضاعف می شود، درست است؟  1

داراي یک کروموزوم هم اندازة خود است.

فقط از مولکول  تشکیل شده است.

به شکل رشته اي با فشردگی اندك در هسته می باشد.

بعد از افزایش فشردگی، سانترومر آن همواره در قسمت وسط آن قرار گرفته است.

DNA

یاخته هاي مریستم گیاهان نهان دانه، پس از عبور از .................. نقطۀ وارسی چرخۀ یاخته اي، وارد مرحله اي از .................. می شوند که در این  2
مرحله، .................. .

اولین - اینترفاز - تعداد مولکول هاي دنا در هسته ثابت می ماند.

اولین - اینترفاز - با میکروسکوپ نوري می توان فامتن ها را مشاهده کرد.

سومین - تقسیم رشتمان - هر کروموزوم به دو کروموزوم دختري تبدیل می شود.

دومین - تقسیم رشتمان - طول برخی رشته هاي دوك تقسیم کوتاه تر می شود.

3 در هستۀ سلول پارانشیم خورش درخت زیتون کروماتیدهاي هر کروموزوم از هم جدا شده اند و به سمت دو قطب سلول در حرکت می باشند. این
سلول در .................. داشته است.

ابتداي مرحلۀ   سانترومر انتهاي مرحلۀ   مولکول 

ابتدا مرحلۀ  قرار نداشتن ماده وراثتی در فشرده ترین حالت خود میکروتوبول سانتریولی انتهاي مرحلۀ   

S46DNAG292

G154G1

؟

 

در رابطه با بخشی که با عالمت سوال ؟ مشخص شده کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  4

مونومرهاي سازندة این بخش با مونومرهاي تشکیل دهندة پکتین یکسان است.

در یاخته هاي گیاهی پس از تشکیل صفحۀ سلولی، باعث جدا شدن غشا پالسمایی دو سلول می شود.

این بخش پس از سیتوکینز بین دو یاخته وجود دارد.

B پس از برخورد آنتی ژن  با گیرندة آنتی ژنی در لنفوسیت  ایجاد می شود.

کدامیک از شکل هاي زیر به درستی نشان داده شده است؟  5

: قد کوتاه : قد بلند                   : رنگ چشم آبی                    : رنگ چشم مشکی                  اگر فرض کنیم      

A
a ba b

A aa A A B B
a a b b

A A a
b bBB

a
B B

ba a

A A A A
B B

bbba a

AaBb

چند گزینه، صحیح نمی باشد؟  6
الف) در عده اي از جانداران، همۀ کروموزوم ها از نوع غیرجنسی هستند.

ب) در یک مجموعۀ کروموزومی، هیچگاه کروماتیدهاي خواهري یافت نمی شود.
پ) سانترومر به محل هایی در یک کروموزوم گفته می شود که دو کروماتید خواهري به یکدیگر متصل می شوند.

ت) محتواي ژنی و اندازة دو کروماتید خواهري یکسان است.
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سانتریول در سلول هاي جانوري ..................  7

داراي تعدادي لولۀ کوچک تر پروتئینی هستند که در نُه دستۀ سه تایی سازمان یافته اند. 

در مرحلۀ وقفۀ اول، دو جفت است که عمود بر هم اند. 

ساخته شدن ریزلوله هاي پروتئینی رشته هاي دوك را موجب می شود.

در مرحلۀ پیش از تقسیم، در قطبین سلول یافت می شود. 

کدام گزینه، صحیح بیان شده است؟  8

هر کروموزوم همتا در انسان، می تواند در اثر همانندسازي از کروموزوم همتاي دیگر به وجود آمده باشد.

کروماتید هاي خواهري مربوط به یک کروموزوم، پس از دریافت از پدر و مادر در مرحله  همانندسازي می کنند.

زمانی که کروموزوم حداکثر فشردگی را دارد، می تواند دو کروماتیدي باشد.

یاخته اي که در بین کروموزوم هاي خود، داراي کروموزومی بدون کروموزوم مشابه است، نمی تواند دیپلوئید محسوب شود.

S

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  9
هر کروموزوم موجود در هسته سلول انسان با توانایی تقسیم میتوز  ..................

در مرحلۀ  داراي دو رشته کروماتین است که شبیه یکدیگر هستند. داراي یک کروموزوم شبیه به خود است که از والد دیگر دریافت شده است.

، همۀ مراحل فشردگی را پشت سر گذاشته است. در  ، دناي خود را دو برابر کرده و به صورت مضاعف شده در می آید. در مرحلۀ 

G1

SG2

چند گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  10

هر کروموزوم  .................. 

یی است که در مناطقی، به دور  مولکول هیستون پیچیده شده است.  الف. داراي 
ب. در مراحلی از چرخه سلولی می تواند به صورت تک کروماتیدي باشد.

ج. داراي ژن هایی است که قطعا بر روي کروموزوم جنسی دیگر هسته، ژن هاي مشابه آن وجود دارد.
د. موجود در هستۀ یاخته، قطعا از والد مادري دریافت شده است.

X

DNA8

1234

کدام گزینه از بین گزینه هاي زیر، به درستی بیان شده است؟  11

براي تعیین تعداد کروموزوم و تشخیص هر ناهنجاري کروموزومی، کاریوتیپ تهیه می شود.

 کاریوتیپ تصویري از کروموزوم ها است که بر اساس اندازه، شکل، محتواي ژنی و محل قراگیري سانترومرها، مرتب و شماره گذاري شده اند.

دو کروموزومی که در کاریوتیپ با شمارة یکسان، نامگذاري می شوند، قطعا داراي اطالعات ژنی یکسان هستند که باعث می شود، صفت مشابهی را ایجاد کنند.

در کاریوتیپ هر چه شمارة کروموزوم بیش تر می شود، اندازة کروموزوم کوچک تر می شود.

از بین گزینه هاي زیر؛ کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  12

مرحلۀ وقفه دوم یا   کوتاه ترین مرحلۀ اینترفاز است، و در این مرحله مصرف آمینواسید ها در یاخته افزایش می یابد.

میتوز به ترتیب شامل، پروفاز، پرومتافاز، متافاز، آنافاز، تلوفاز و سیتوکینز است.

،   عدد است. تعداد مولکول   در هر هسته یاخته هاي پیکري انسان، در مرحله  وقفه اول یا  

هر یاختۀ در بافت عصبی انسان بالغ، در مرحله اي به نام  قرار دارد.
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زمانی که یاخته در حال تقسیم نیست، فشردگی فام تن هاي (کروموزوم) هسته، کمتر و به صورت توده اي از رشته هاي درهم است که به آن فامینه (کروماتین)  1
می گویند. هر رشتۀ فامینه داراي واحدهاي تکراري به نام هسته تن (نوکلئوزوم) است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: براي کروموزوم  یا  صادق نیست. گزینۀ «

»: کروموزوم ها از دنا به همراه پروتئین ساخته شده اند. گزینۀ «

»: لزومی ندارد که سانترومر در بخش وسط کروموزوم ها قرار گرفته باشد و می تواند در نزدیکی یکی از دو انتهاي فام تن وجود داشته باشد. گزینۀ «

 2
بررسی گزینه ها:

): اولین نقطۀ وارسی چرخۀ یاخته اي  است. پس از این مرحله، یاختۀ مریستمی وارد مرحلۀ  می شود.در این مرحله تعداد مولکول هاي دنا دو برابر می شود. هم چنین ) و ( رد گزینه هاي (
کروموزوم ها به صورت رشته هاي کروماتین هستند و قابل مشاهده نمی باشند.

): سومین نقطۀ وارسی، نقطۀ وارسی متافازي است. پس از این مرحله، یاختۀ مریستمی وارد مرحلۀ آنافاز می شود. در مرحلۀ آنافاز هر کروموزوم که به صورت دو کروماتیدي است به دو گزینۀ (
کروموزوم دختري تبدیل می شود.

): دومین نقطۀ وارسی، نقطۀ وارسی  است. پس از این مرحله، یاخته وارد مرحلۀ پروفاز میتوز می شود. در مرحلۀ پروفاز، رشته هاي دوك تشکیل می شوند و طول آنها بلندتر می شود. گزینۀ (

فشرده ترین حالت ماده وراثتی در مرحلۀ تقسیم است نه در مرحلۀ اینترفاز.  3
بررسی سایر گزینه ها:

،  همانندسازي می کند. به این ترتیب در پایان   مولکول  وجود دارد زیرا  مولکول  همانند سازي کرده اند. » : طی مرحلۀ  گزینۀ «

»: در ابتداي  ،  کروموزوم دو کروماتیدي وجود دارد در نتیجه  سانترومر دیده می شود. گزینۀ «

» : در مرحلۀ  هر سلول یک جفت (دو عدد) سانتریول دارد که هر یک از نه دستۀ سه تایی (بیست و هفت) ریزلوله تشکیل شده اند که در مجموع می شود  ریزلوله. اما گیاهان گزینۀ «
دانه دار از جمله گیاهان نهاندانه (زیتون) سانتریول ندارند.

لنفوسیت هاي  پس از برخورد با آنتی ژن تقسیم می شوند و براي جدا شدن دو یاخته حاصل از تقسیم حلقه انقباضی تشکیل می دهند.  4
بررسی سایرگزینه ها: 

) اکتین و میوزین مواد پروتئینی هستند و داراي واحد سازندة امینواسیدي می باشند. ولی پکتین پلی ساکاریدي است و واحد سازندة آن مونوساکارید است.

) حلقۀ انقباضی در یاخته هاي گیاهی در هیچ زمانی تشکیل نمی شوند.

 حلقۀ انقباضی هنگام سیتوکینز و یا قبل از آن در تلوفاز وجود دارد. 

بررسی گزینه ها:  5

): باید دو کروموزوم همتا داراي محتواي ژنتیکی یکسان باشند.  گزینۀ (

): باید دو کروماتید خواهري از نظر اطالعات کامال شبیه به هم باشند، زیرا در اثر همانند سازي بوجود آمده اند.  گزینۀ (

): در هر کروموزوم، باید فقط در مورد هر صفت فقط یک ژن داشته باشد. گزینۀ (

): همۀ موارد رعایت شده است. گزینۀ (

بررسی موارد:  6
مورد الف) درست، در انسان و بعضی جانداران (نه همۀ جانداران)، کروموزوم هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند.

مورد ب) نادرست، اگر کروموزوم ها دو کروماتیدي باشند، در یک مجموعه، کروموزوم ها شامل دو کروماتید خواهري هستند.
مورد پ) نادرست، سانترومر یک محل در کروموزوم است، نه محل هایی.

مورد ت) درست، کروماتیدهاي خواهري، در اثر همانندسازي به وجود آمده اند. بنابراین از نظر نوع ژن ها یکسان هستند، پس می توان نتیجه گرفت که در حالت طبیعی اندازه و محتواي ژنی
یکسانی دارند.

 7

: همانطور که در شکل روبرو، مشاهده می کنید، ساختار هر سانتریول، از نُه دسته سه تایی لوله کوچک است.   گزینۀ 

 

: در مرحلۀ وقفه اول، هنوز سانتریول همانند سازي نکرده است، هر یاخته داراي "یک جفت سانتریول" است.  گزینۀ 

: ریز لوله هاي پروتئینی توسط ریبوزوم ساخته شده اند، و نقش سانتریول ها ساخت ریزلوله هاي پروتئینی نیست، بلکه در هنگام تقسیم، ریزلوله هاي ساخته شده را سازمان دهی می کنند. گزینۀ 

: سانتریول ها در مرحلۀ اینترفاز (میان چهر) در کنار هسته دیده می شوند. در حین مرحلۀ پروفاز، سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و به قطبین سلول می روند.  گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  8

. کروموزوم هاي همتا از ابتدا در سلول تخم وجود داشته اند. سلول تخم این کروموزوم ها را از پدر ومادر دریافت کرده است.

. کروماتیدهاي خواهري از پدر و مادر دریافت نمی شوند. کروماتیدهاي خواهري در اثر همانند سازي  به وجود می آیند.

1XY

2

4

12G1S

3

4G2

1SDNAS92DNA46DNA

2G24646

3G154

B

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2DNA

www.konkur.in

forum.konkur.in



. کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز و آنافاز حداکثر فشردگی را دارند. در مرحلۀ متافاز کروموزوم ها دو کروماتیدي و در مرحلۀ آنافاز تک کروماتیدي هستند.

خته هاي یک مرد دیپلوئید محسوب می شوند. . سلول هاي یک مرد داراي  کروموزوم هاي هستند که کروموزوم شماره  مشابه ه

3

44623

بررسی گزینه ها:  9

. در مردان کروموزوم هاي جنسی به صورت  و  هستند و مشابه هم نیستند.

. در مرحلۀ  هنوز رشته هاي کروماتین مضاعف نشده اند.

، مرحلۀ دو برابر شدن دناي هسته و در نتیجه مضاعف شدن کروموزوم هاست. . مرحلۀ 

، کروموزوم ها ساختار نوکلئوزومی دارند و هنوز همۀ مراحل فشردگی طی نشده است. فشردگی در متافاز کامل می شود. . در مرحلۀ 

بررسی موارد:  10

الف. ( درست ) همه کروموزوم ها، داراي  هستند و  در مناطقی، به دور  مولکول هیستون می پیچید.

، به صورت تک کروماتیدي هستند. ب. ( درست ) همه کروموزوم ها در در مرحلۀ آنافاز میتوز یا آنافاز میوز 

ج. ( نادرست ) اگر سلول مربوط به یک مرد باشد، کروموزوم جنسی دیگر  است که ژنهاي مشابه  ندارد.

د. ( نادرست ) پدر ومادر هردو داراي کروموزوم  هستند. پس کروموزوم  می تواند از پدر یا مادر به فرزند رسیده باشد.

بررسی گزینه ها:  11

: براي تعیین تعداد کروموزوم و تشخیص بعضی ناهنجاري کروموزومی، کاریوتیپ تهیه می شود. گزینۀ 

: کاریوتیپ " تصویري" از کروموزوم ها با حداکثر فشردگی است که بر اساس اندازه، شکل، محتواي ژنی و محل قرار گیري سانترومرها، مرتب و شماره گذاري شده اند. گزینۀ 

: دو کروموزومی که در کاریوتیپ، با شماره یکسان نامگذاري می شوند، کروموزوم همتا گفته می شوند. کروموزوم هاي همتا اندازه، شکل، " محتواي ژنی" و محل قرار گیري سانترومرها گزینۀ 
در آنها مشابه است.

: براي شماره گذاري کروموزوم هاي غیرجنسی،  یکی  از  معیارهایی که در نظر گرفته می شود، اندازه است. درازترین  جفت کروموزوم، با شماره یک نامگذاري می شود و به ترتیب تا گزینۀ 

آخر. البته در کاریوتیپ، بعد از کروموزوم هاي غیرجنسی، کروموزوم هاي جنسی را قرار می دهند. کروموزوم جنسی x، کروموزوم بزرگی از نظر اندازه است. و کروموزوم جنسی  کوچک است.

برسی گزینه ها:  12

: مرحلۀ وقفه دوم، نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه تر است که در آن، یاخته ها آمادة مرحله تقسیم می شوند. ساخت پروتئین ها (مصرف بیشتر آمینواسید) و عوامل مورد نیاز براي گزینه 
تقسیم یاخته افزایش پیدا می کنند.

: تقسیم یاخته، شامل تقسیم هسته و تقسیم میان یاخته است. میتوز به مراحل تقسیم هسته گویند. سیتوکینز ( تقسیم سیتوپالسم) است. گزینه 

) رشته هاي کروماتینی هنوز دو برابر نشده اند. تعداد  عدد است. ، وقفۀ اول، قبل از مرحلۀ ( : هر رشتۀ کروماتین داراي یک مولکول  است. در مرحله  گزینه 

: در بافت عصبی، یاخته هاي عصبی ( نورون) و یاخته هاي غیرعصبی وجود دارد. یاخته هاي عصبی، وارد مرحله اي به نام  می شوند. اما یاخته هاي غیرعصبی ( نوروگلیا) امکان تقسیم گزینه 
دارند.
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مبحث: گفتار 1 فصل 6 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

در بافت هاي بدن یک مرد سالم  و بالغ، نمی توانیم یاخته اي پیکري .................. مشاهده کنیم.  1

فاقد کروموزوم جنسی  داراي یک کروموزوم جنسی 

و داراي یک کروموزوم شمارة یک و داراي بیش از دو کروموزوم شمارة یک

YY

یک سلول جانوري در کدام مرحله از چرخۀ سلولی خود، مدت بیشتري را سپري می کند؟  2

مرحله اي که یاخته ها آماده تقسیم می شوند. ) هسته دو برابر می شود. مرحله اي که دناي (

مرحله اي که بعد از تقسیم سیتوپالسم آغاز می شود. مرحله اي که حلقۀ انقباضی در سیتوپالسم قرار می گیرد.

DNA

کاریوتیپ، ..................   3

فقط از سلول هاي در حال تقسیم می تواند تهیه شود.

در هر مرحله از تقسیم میتوز می تواند تهیه شود.

از تمام یاخته هاي بدن می تواند تهیه شود ولی گلبول هاي سفید براي این عمل مناسب ترین یاخته ها هستند.

از جاندارانی می تواند به دست آید که داراي دو مجموعۀ کروموزومی هستند.

کدام یک از موارد زیر به درستی بیان شده است؟  4

هر دو نوع کروموزوم جنسی یک مرد سالم از جفت کروموزوم شمارة  کوچک تر هستند.

سانترومر همواره در بخش میانی کروموزوم قرار دارد.

می توان از هر یاختۀ خونی براي تهیۀ کاریوتیپ انسان استفاده کرد.

در بدن یک انسان سالم و بالغ یاخته هایی با تعداد مجموعه هاي کروموزومی متفاوت یافت می شود.

22

5 کدام گزینه از بین عبارت هاي زیر، به درستی بیان شده است؟          

دوك تقسیم، مجموعه اي از ریز لوله هاي پروتئینی است که هنگام تقسیم، ساخته می شوند. 

به هر دوك تقسیم، سانترومر کروموزوم متصل می شود، تا کروموزوم ها حرکت و جدا شدن صحیحی را در حین تقسیم داشته باشند. 

هر دوك تقسیمی در حین تقسیم میتوز، کوتاه می شود.  

سانتریول ها، در مرحله اینترفاز، همانند سازي می کنند. 

کدام گزینه صحیح است ؟  6

هرگاه یاخته تقسیم نشود، توده اي از رشته هاي در هم را در هسته? خود جاي داده است.

، از واحد هاي تکراري به نوکلئوزوم، تشکیل شده است. هر رشته تشکیل دهنده مولکول 

در زمان تقسیم، رشته هاي کروماتینی به تدریج دچار فشردگی می شوند.

واحد هاي تکراري تشکیل دهندة هسته تن، از مولکول  تشکیل شده است که حدود دو دور در اطراف  مولکول نوکلئوپروتئینی، به نام هیستون پیچیده است.

DNA
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  7
هر یاخته انسان  ..................

قطعا داراي دو کروموزوم مربوط به تعیین جنسیت است.

حداقل یکی از کروموزوم هاي مربوط به تعیین جنسیت را دارد.

مستقیم یا غیر مستقیم از تقسیم یاخته اي به وجود آمده که داراي کروموزوم جنسی بوده است.

1داراي دو کروموزوم شماره  است که محتواي ژنتیک مشابه دارند.

درون هر یاختۀ جنسی مردان:  8

بیست و سه کروموزوم جنسی وجود دارد. کروموزوموم هاي جنسی، از نظر اندازه با هم متفاوت هستند.

یک مجموعۀ  کروموزومی هم ساخت وجود دارد. 2323، سانترومر وجود دارد. 

کدام گزینه، به درستی بیان نشده است؟  9

در هستۀ یاختۀ پیکري  هرجاندار، از هر کروموزوم دو نسخه وجود دارد.

ممکن است، دو فرد هم گونه از نظر نوع و اندازه برخی کروموزوم ها با هم یکسان نباشند.

ممکن است، در جاندارانی به غیر از جانوران نیز، کروموزوم جنسی در تعیین جنسیت نقش داشته باشد.

دو کروموزوم همتا، ممکن است، با وجود محتواي ژنی یکسان، دستور دو نوع پروتئین متفاوت صادر نمایند.

A
B با توجه به شکل روبرو، کدام نتیجه گیري به درستی بیان شده است؟  10

بخشی که در کادر  قرار گرفته است، یک کروماتید از کروموزوم مضاعف را نشان می دهد.

و  نوع ژن هاي، کامال شبیه هم دارند. نقطه 

شکل روبرو، داراي چهار مولکول  است.

هر بازوي این شکل، یکی از والد مادري و دیگري، از والد پدري است.

AB

DNA

کدام گزینه از بین گزینه هاي زیر، به درستی بیان شده است؟  11

) تشکیل شده است. کروماتین همانند کروموزوم از پروتئین و ِدنا (

کروماتین برخالف کروموزوم، مادة وراثتی است که فشردگی ندارد.

در هسته تن (نوکلئوزوم) ، مولکول ِدنا، حدود  متر در اطراف  مولکول پروتئینی  به نام هیستون پیچیده است.

در زمانی که یاخته، درحال رشد و ساخت مواد مورد نیاز خود است، ماده وراثتی به شکل کروموزوم است. 

DNA

28

12 عدد کروموزومی یاخته اي که تعداد کروموزوم هاي آن .................. عدد می باشد و .................. برابر است با .................. (با تغییر)

 - هر کروموزوم با  کروموزوم دیگر محتواي ژنی مشابه دارد -  - هر مجموعه با  کروموزوم تنوع محتواي ژنی متفاوت دارند - 

 -  جفت کروموزوم همتا دارد -  - هیچ کروموزوم همتایی یافت نمی شود - 

1233n = 121533n = 15

64322n = 3220n = 20
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یاخته هاي پیکري به شکل هاي بدون هسته (مانند گویچۀ قرمز بالغ)، یا تک هسته اي (مانند یاخته هاي پوششی) و یا داراي بیش از یک هسته (مانند ماهیچۀ  1

) بنابراین، یاخته اي پیکري با یک کروموزوم شمارة یک نمی تواند وجود داشته باشد. اسکلتی) هستند و در هر هسته دو مجموعۀ کروموزومی ( کروموزوم) دارند (

بیشترین عمر سلول در مرحلۀ اینترفاز سپري می شود و از مراحل اینترفاز بیشترین زمانی که سلول در آن فعالیت دارد، مرحلۀ   است که بعد از تقسیم  2
سیتوپالسم و شروع چرخۀ جدید سلولی قرار دارد.

. کاریوتیپ تصویري از کروموزوم ها با حداکثر فشردگی است. حداکثر فشردگی کروموزوم ها هنگام تقسیم سلول به دست می آید. بنابراین فقط از یاخته هاي در  3
حال تقسیم می توان کاریوتیپ تهیه کرد. در یاخته در حال تقسیم غشاء هسته از بین رفته است.

. مرحلۀ متافاز مناسب ترین مرحله براي تهیۀ کاریوتیپ است. در مرحلۀ پروفاز و پرومتافاز هنوز کروموزوم ها فشردگی الزم را ندارند. در مرحلۀ تلوفاز نیز پیچ و تاب کروموزوم ها شروع به
باز شدگی می کند.

. همۀ یاخته هاي بدن توانایی تقسیم میتوز را ندارند. گلبول قرمز نیز هسته ندارد.

. از جاندارانی با یک نسخه و یا چندین نسخۀ کروموزومی هم می توان کاریوتیپ تهیه کرد.
 4

. مردان داراي دوکروموزوم جنسی یکی  و دیگري  هستند. کروموزوم  از کروموزوم شماره  بزرگ تر است.  

. در عده اي از کروموزوم ها، سانترومر در بخش میانی کروموزوم نیست. 

. گویچه هاي قرمز، مادة وراثتی ( هسته ) ندارند. این یاخته ها تقسیم نمی شوند.

. در بدن یک انسان بالغ یاخته هاي پیکري حاوي دو مجموعۀ کروموزومی هستند. هم چنین با تقسیم میوز، یاخته هایی با یک مجموعۀ کروموزومی مثال
گامت ها نیز به وجود می آیند.

مربوط به گزینه 

بررسی گزینه ها:  5

: دوك تقسیم، مجموعه اي از ریز لوله هاي پروتئینی است که هنگام تقسیم، "پدیدار" می شوند.  گزینۀ 

: اگر به شکل روبرو خوب دقت کنید، متوجه می شوید که سانترومر به همۀ دوك هاي تقسیم متصل نمی شود، برخی از دوك هاي تقسیم به کروموزوم متصل  گزینۀ 
نیستند.  

 

متافاز 4-

بخش استوایی یاخته

: همۀ رشته هاي دوك کوتاه نمی شوند بلکه فقط رشته هاي دوك متصل به سانترومر کوتاه می شوند و در نتیجه کروموزوم ها به قطبین می روند. گزینۀ 

: سانتریول ها، یک جفت استوانۀ عمود بر هم اند که در اینترفاز، براي تقسیم یاخته، همانند سازي می کنند.  گزینۀ 
بررسی سایر گزینه ها:  6

. همۀ یاخته ها هسته ندارند. هسته مخصوص سلول هاي یوکاریوت است و سلول هاي پروکاریوت، فاقد هسته هستند. هم چنین، در بین یاخته هاي یوکاریوتی، گلبول هاي قرمز هسته ندارند.

. . هر رشته کروماتین، از واحد هاي تکراري به نام نوکلئوزوم، تشکیل شده است نه هر رشته تشکیل دهندة مولکول 

. هیستون مولکول پروتئینی است نه نوکلئوپروتئینی.
بررسی گزینه ها:  7

. گلبول قرمز به دلیل اینکه هسته ندارد، بدون کروموزوم است. یاخته هاي جنسی نیز داراي یک کروموزوم جنسی هستند. دلیل رد گزینه هاي  و  و 

. هر یاخته انسان در زمانی از تقسیم یاخته قبلی به وجود آمده است. و یاختۀ تقسیم شونده قطعا داراي هسته است.
بررسی گزینه ها:  8

: درون هسته هر یاختۀ جنسی انسان، یک مجموعه کروموزوم یافت می شود. و در مردان درون این مجموعه، فقط "یک"  کروموزوم جنسی   یا  یافت می شود. گزینۀ 

: درون هسته هر یاختۀ جنسی انسان، یک مجموعه بیست و سه کروموزومی قرار گرفته است، که بیست و دو تا کروموزوم غیر جنسی و یک عدد کروموزوم جنسی است. گزینۀ 

: درون هسته هر یاخته جنسی انسان، بیست و سه کروموزوم قرار دارد. هر کروموزوم داراي، یک سانترومر است. گزینۀ 

: درون هسته هر یاخته جنسی، بیست وسه کروموزوم "غیر هم ساخت"  قرار دارد. گزینۀ 
برسی گزینه ها:   9

: به جاندارانی که یاخته هاي پیکري آنها از هر کروموزوم دو نسخه دارند، دیپلوئید گویند. اما ممکن است جاندارانی باشند که یاخته هاي پیکري آنها دیپلوئید نباشند. گزینۀ 

: مردان و زنان هر دو متعلق به گونه انسان هستند. اما مردان داراي کروموزوم  می باشند اما زنان کروموزوم   را ندارند. گزینۀ 

: در انسان و  بعضی از جانداران، کروموزوم هایی وجود دارند که در تعیین جنسیت نقش دارند. گزینۀ 

: در انسان، یکی از کروموزوم هاي همتا از والد مادري، و جفت آن از والد پدري است. این دو کروموزوم با وجود محتواي ژنتیکی یکسان ( ژن مسئول رنگ چشم)  ممکن است اطالعات گزینۀ 
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ژنی متفاوت داشته باشند. مثال یکی از کروموزوم ها دستور چشم آبی، و دیگري رنگ چشم مشکی را صادر نماید.

 10
برسی گزینه ها: 

: با توجه به تصویر روبرو، کروماتید در تصویر سوال به اشتباه نشان داده شده است. گزینۀ 

 

کروماتید

سانترومر

کروموزوم دو کرماتیدي

: هر دو کروماتید یک کروموزوم از نظر نوع ژن ها یکسان اند. گزینۀ 

: هر بازو داراي یک مولکول  است. یک کروموزوم دوکروماتیدي، داراي دو مولکول  است. گزینۀ 

: هر کروموزوم از دو بخش شبیه به هم به نام کروماتید، تشکیل شده است. که از همانندسازي ِدنا به وجود آمده است نه از دو والد. گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  11

: کروموزوم همانند کروماتین، از ِدنا و پروتئین تشکیل شده است. گزینۀ 

: کروماتین و کروموزوم، هر دو فشردگی دارند اما، فشردگی کروموزوم بیشتر است. ساختار نوکلئوزوم ( هسته تن) که در کروماتین ها نیز دیده می شود، اولین مرحله فشردگی است. گزینۀ 

: در هستۀ تن ( نوکلئوزوم) ، مولکول ِدنا، حدود  دور ( نه اینکه  متر) در اطراف  مولکول پروتئینی پیچیده است. گزینۀ 

: پیش از تقسیم یاخته، مادة وراثتی به شکل کروماتین است. یاخته ها بیشتر مدت زندگی خود را در مرحلۀ پیش از تقسیم می گذرانند. در این مرحله، یاخته کارهایی مانند رشد، ساخت گزینۀ 
مواد مورد نیاز و... انجام می دهد.

در یاخته اي که هیچ کروموزوم همتایی یافت نمی شود، هر کروموزوم نسبت به کروموزوم دیگر محتواي ژنی متفاوتی دارد و عدد کروموزومی  می شود.   12
بررسی سایر گزینه ها:

): وقتی هر کروموزوم با سه کروموزوم دیگر همتا می باشد، یعنی از هر کروموزوم چهار نسخه وجود دارد، در واقع عدد کروموزومی  می شود.  گزینۀ (

): وقتی "هر مجموعه " از کروموزوم ها سه نوع محتواي ژنی متفاوت دارد، یعنی یک مجموعۀ آن (تک الد) داراي سه کروموزوم است که چون این یاخته  کروموزوم دارد، عدد گزینۀ (

کروموزومی این یاخته  می باشد. 

): از هر کروموزوم  نسخه وجود دارد. تعداد کل کروموزوم ها  می باشد، پس عدد کروموزومی  می شود. گزینۀ (
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مبحث: گفتار 2 فصل 6 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

کدام گزینه دربارة تومور لیپوما (تومور بافت چربی) صحیح است؟  1

از تکثیر گروهی از یاخته هاي بافت چربی ایجاد شده است. یاخته هاي آن توانایی دگرنشینی (متاستاز) را دارند.

یاخته هاي آن قطعًا رشد سریع و زیادي دارند. نوعی سرطان بدخیم بدن انسان محسوب می شود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  2
«در طی تقسیم میتوز یک یاختۀ پوشانندة عمقی سطح داخلی مري، هرگاه در یک مرحله ..................، در مرحلۀ بعد .................. »

بین سانتریول ها دوك میتوزي تشکیل شود - کروموزوم ها در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند.

سانترومر کروموزوم ها به رشته هاي دوك متصل شوند - پس از جدا شدن، کروماتیدها به دو سوي یاخته کشیده می شوند.

پوشش هسته به قطعات کوچک تر تجزیه شود - کروموزوم هاي تک کروماتیدي به دو سوي یاخته کشیده می شوند.

با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر، کروماتیدها از هم جدا شوند - پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود.

3 در یاخته هاي با قابلیت تقسیم میتوز در بدن انسان، انواعی از پروتئین هاي چرخۀ یاخته اي با فرآیندهایی منجر به تقسیم یاخته اي می شوند. چند
مورد دربارة آنها درست است؟

الف: می توانند  تحت تأثیر پیک هاي شیمیایی کوتاه برد قرار بگیرند.
ب: ممکن است تحت تأثیر پیک هاي شیمیایی دوربرد قرار بگیرند.

ج: همگی در سه نقطۀ وارسی مختلف در چرخۀ یاخته اي، فعالیت دارند.
د: تغییر در اطالعات ژنی آنها می تواند باعث ایجاد سرطان شود.

1234

چند مورد دربارة فرایند مهم نشان داده شده در شکل مقابل، به درستی بیان شده است؟    4
الف) نشان دهندة حذف یاخته هاي اصلی از بخش هاي عملکردي در دوران جنینی بعضی از پرندگان است.

ب) حذف پرده هاي میانی در انگشتان به علت ایجاد یک سري فرایندهاي دقیقًا برنامه ریزي شده در یاخته ها می 
باشد.

ج) پروتئین هاي تخریب کننده در یاخته شروع به تجزیۀ اجزاي یاخته و مرگ آن می کنند.
د) نوعی بافت مردگی در دوران جنینی بعضی از پرندگان را نشان می دهد.

1234  مورد  مورد  مورد  مورد

5 در تقسیم رشتمان (میتوز) نوعی یاختۀ خونی که گیرندة آن به نوعی آنتی ژن متصل شده است، ممکن نیست .................. در یک مرحله رخ دهد.
(باتغییر)

پیدایش کروموزوم هاي دختري و قرار داشتن کروماتیدها در حداکثر فشردگی

اتصال سانترومرهاي کروموزوم ها به گروهی از ریزلوله ها و ناپدید شدن هستک (ها)

شروع کاهش فشردگی کروموزوم ها و تشکیل مجدد پوشش هسته

شروع تشکیل دوك تقسیم و آغاز تخریب پوشش هسته
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6 دربارة هر نوع تومور بدخیم در بدن انسان، هر گاه  .................. مشاهده شود، می توان گفت قطعًا ..................

عدم تعادل بین تقسیم یاخته اي و مرگ یاخته اي - بعضی ویروس ها و پرتوهاي فرابنفش در بروز این سرطان ها نقش داشته اند.

استقرار و رشد یاخته هاي سرطانی در نواحی دیگر بدن - یاخته هاي سرطانی در گره هاي لنفی مجاور محل تکثیر خود مشاهده می شوند.

گسترش یاخته هاي سرطانی در بافت هاي اطراف تومور - دگرنشینی و سرطانی شدن بافت هاي دورتر نیز رخ داده است.

شروع تهاجم یاخته هاي سرطانی به بافت - آسیب به گروهی از ژن ها و پروتئین هاي یاخته مشاهده می شود.

کدام گزینه دربارة یک یاختۀ گیاهی با قدرت تقسیم هسته و تقسیم میان یاختۀ به صورت مساوي، نادرست است؟  7

ممکن است در زمان تشکیل پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها در قطبین یاخته، رشته هاي دوك در سیتوپالسم مشاهده شوند.

در طی فرایند تقسیم میان یاخته، ریز کیسه هاي پلی ساکاریدي به نام پکتین توسط دستگاه گلژي ایجاد می شوند.

همزمان با تشکیل ریز کیسۀ بزرگ در بخش میانی یاخته، فرایند تقسیم میان یاخته پایان می پذیرد.

تشکیل پالسمودسم همانند تشکیل الن، در طی فرایند تقسیم میان یاخته پایه گذاري می شود.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟  8
«در تقسیم رشتمان یاخته هاي بنیادي مغز قرمز نوعی استخوان در یک فرد سالم، در هر مرحله اي که .................. صورت می گیرد، ..................»

دور شدن جفت سانتریول ها از هم- بین آن ها دوك میتوزي تشکیل می شود.

فشرده شدن کروماتید هاي خواهري- رشته هاي دوك متصل به کروموزوم ها کوتاه می شوند.

شروع از بین رفتن پوشش هسته- کرموزوم ها به صورت دو کروماتیدي قابل رؤیت می شوند.

تشکیل پوشش هسته- کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت کروماتین درآیند.

در نوعی تقسیم هسته بدون کاهش عدد کروموزومی در مرحله اي که .................. الزامًا ..................  9

کروموزوم ها در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند - رشته هاي کروماتین شروع به فشرده شدن می کنند.

پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر تجزیه می شود - کروماتیدها به سانتریول ها نزدیک می شوند.

پوشش هستۀ یاختۀ جانوري شروع به تخریب شدن می کند - بین سانتریول ها دوك میتوزي تشکیل می شود.

کروموزوم ها به رشته هاي کروماتینی تبدیل می شوند - در پایان، دو یاخته با مادة ژنتیک مشابه مشاهده می شود.

با توجه به شکل مقابل، چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟    10
«در مرحله اي که بالفاصله .................. از مرحلۀ شکل مقابل قرار دارد، ..................» 

الف) بعد - فام تن ها به کمک میکروسکوپ نوري قابل مشاهده می شوند.
ب) قبل - هستک (هاي) موجود در هسته ناپدید می شوند.

ج) بعد - پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به صورت کامل تجزیه می شود.
د) قبل - مادة ژنتیک همانند سازي کرده و فشرده می شود.

1234

در تقسیم یاختۀ گیاهی با توانایی سیتوکینز .................. .  11

صفحۀ یاخته اي فقط داراي پیش سازهاي تیغۀ میانی است.

در مرحلۀ تلوفاز میتوز قبل از شروع سیتوکینز، رشته هاي دوك کامًال ناپدید می شوند.

الن و پالسمودسم پس از تشکیل دیوارة جدید پایه گذاري می شوند.

برخالف یاخته هاي جانوري دستگاه گلژي نقش مؤثري دارد.

12 در فرآیند تقسیم یاخته هاي بنیادي در مغز استخوان، طی مرحلۀ .................. ابتدا .................. و سپس ..................

پس چهر – رشته هاي دوك به سانترومرها اتصال می یابند – طول فام تن ها به حداقل مقدار خود می رسد.

واپسین چهر – دو هسته با مادة ژنتیکی مشابه حاصل می شود – کروموزوم ها شروع به فشرده شدن می کنند.

پسین چهر – پروتئین هاي اتصالی در ناحیۀ سانترومرها تجزیه می شوند – کروموزوم ها داراي یک فامینک می شوند.

پیش چهر – پوشش هسته تجزیه می شود – با حرکت سانتریول ها به قطبین یاخته دوك میتوزي تشکیل می شود.
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4
13 شکل مقابل، مراحل مختلف چرخۀ یاخته اي یک یاخته جانوري را نشان می دهد. کدام گزینه نادرست است؟

یاخته هایی که به طور موقت یا دائمی تقسیم نمی شوند، همواره در مرحلۀ  متوقف می شوند.

، فراهم بودن عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته توسط نقطۀ وارسی کنترل می شود. در مرحلۀ 

، شیار تقسیم سیتوپالسم توسط رشته هاي اکتین و میوزین ایجاد می شود. در مرحلۀ 

، بالفاصله پس از تشکیل دوك تقسیم آغاز می شود. مرحلۀ 

4

1

3

2

14  در رابطه با مراحل مختلف تقسیم میتوز سلولی از گیاه زیتون، در مرحلهاي که  ..................  (با تغییر)

کروموزومها با میکروسکوپ نوري قابل رؤیت هستند، ممکن است تعداد کروموزوم ها با تعداد کروماتیدها برابر باشد.

رشتههاي دوك به سانترومر کروموزومها متصل می شوند،  کروموزوم در هسته قابل رؤیت اند.

رشتههاي دوك کوتاه می شوند،  کروموزوم به سوي سانتریولهاي هر قطب کشیده می شوند.

کروموزومها به کروماتین تبدیل می شوند، کمربندي از رشتههاي پروتئین در وسط سلول تشکیل می شود.

46

46

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟  15
هر رشتۀ دوك .................. 

الف- از یک طرف به سانترومر متصل است. 
ب- از یک طرف به سانتریول متصل است.

ج- از یک رشتۀ توپر پروتئینی ساخته شده است.

123صفر
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تومور لیپوما، نوعی تومور خوش خیم است. این تومور از تکثیر یاخته هاي بافت چربی ایجاد شده است.  1
بررسی سایر گزینه ها:

این تومور، خوش خیم است و بنابراین رشدي کم دارد و یاخته هاي آن در جاي خود می مانند و منتشر نمی شوند.
مراحل میتوز به ترتیب عبارت اند از: پروفاز (پیش چهر)، پرومتافاز، متافاز (پس چهر)، آنافاز (پسین چهر) و تلوفاز (واپسین چهر).  2

در مرحلۀ آنافاز، با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می شوند. در مرحلۀ تلوفاز، پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود.
بررسی سایر گزینه ها:

): در مرحلۀ پروفاز، بین سانتریول ها دوك میتوزي تشکیل می شود. در مرحلۀ متافاز، کروموزوم ها در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند. در صورتی که مرحلۀ بعد از پروفاز، مرحلۀ گزینه هاي (
پرومتافاز است.

): در مرحلۀ پرومتافاز، سانترومر کروموزوم ها به رشته هاي دوك متصل می شوند. در مرحلۀ آنافاز، جدا شدن کروماتیدهاي خواهري صورت می گیرد. گزینه هاي (

): در مرحلۀ پرومتافاز، پوشش هسته به قطعات کوچک تر تجزیه می شود. در مرحلۀ آنافاز، کروموزوم هاي تک کروماتیدي به دو سوي یاخته کشیده می شوند. گزینه هاي (
موارد «الف»، «ب» و «د» درست هستند.  3

بررسی موارد:
مورد الف: نوعی عامل رشد در پوست انسان زیر محل زخم تولید می شود که با افزایش سرعت تقسیم یاخته ها سبب افزایش سرعت بهبود زخم می شود. این عامل رشد نوعی پیک کوتاه برد است.

مورد ب: هورمون اریتروپویتین با تأثیر بر یاخته هاي مغز استخوان سبب افزایش تعداد گلبول هاي قرمز می شوند.
مورد ج: عالوه بر این سه نقطۀ وارسی نقاط وارسی دیگري نیز وجود دارد.

مورد د: علت اصلی سرطان تغییر در ژن ها و درنتیجه تغییر در پروتئین ها است.
فقط موارد (ب) و (ج) عبارت درستی را بیان می کند.   4

بررسی سایر موارد:
 مورد الف) حذف یاخته هاي اضافی از بخش هاي عملکردي است.

 مورد د) این عمل مربوط به بافت مردگی نیست.
با توجه به شکل، ناپدید شدن هستک (ها) در مرحلۀ پیش چهر (پروفاز) رخ می دهد، اما اتصال سانترومر کروموزوم ها به گروهی از ریزلوله ها در مرحلۀ پیشاپس   5

چهر (پرومتافاز) است.
 بررسی سایر گزینه ها:

»: بیانگر مرحلۀ پسین چهر (آنافاز) است. گزینۀ «

»: بیانگر مرحلۀ واپسین چهر (تلوفاز) است. گزینۀ «

»: بیانگر مرحلۀ پیش چهر (پروفاز) است. گزینۀ «

هستککروماتین
هسته

پوشش
هسته

تخریب در

هسته پوشش

غشاي یاخته ها سانتریول

اینترفاز پروفاز1 2

کروموزوم دوکروماتیدي

هاي دوك در حال تشکیل رشته

دوك تقسیم

پرومتافاز 3

متافاز آنافاز4 5
تلوفاز و تقسیم 6

شیار تقسیم یاخته

تشکیل مجدد پوشش هسته هاي دختري کروموزوم بخش استوایی یاخته

_
_ _

_ _ _

علت اصلی سرطان، بعضی تغییرات در مادة ژنتیکی یاخته است که باعث می شود چرخۀ یاخته اي از کنترل خارج شود. پروتئین ها، تنظیم کنندة چرخۀ یاخته و  6
مرگ آن هستند. پروتئین ها محصول عملکرد ژن ها هستند. بنابراین، مشخص است که در ایجاد سرطان، ژن ها نقش دارند.

دقت کنید پس از تشکیل ریز کیسۀ بزرگ، با اتصال غشاي ریز کیسه به غشاي یاختۀ مادري، تقسیم میان یاخته پایان می پذیرد.  7

1

2

3

1

3

4
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هاکیسهحاصل از غشاي ریز

حاصل از(
(اي ریز کیسه

بزرگ ساخته می سازندتر میبزرگ
کیریز

ندمیانی

صفحۀ یاختهدیوارة یاخته

ها به همریز کیسه
دیوار یاختۀ جدید

هاي جدیدغشاي یاخته

در نهایت یک ریزکیسۀ هايپیوندند و ریزکیسهمی

فشرده شدن کروموزوم ها، از مرحلۀ پروفاز شروع شده و تا متافاز ادامه دارد، در متافاز، کروموزوم ها به حداکثر فشردگی می رسند. کوتاه شدن رشته هاي دوك  8
در مرحلۀ آنافاز میتوز صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

: در مرحلۀ پروفاز میتوز، سانتریول ها به دو طرف یاخته حرکت می کنند و بین آن ها دوك میتوزي تشکیل می شود. گزینۀ 

: مربوط به مرحلۀ پروفاز میتوز است. گزینۀ 

: در مرحلۀ تلوفاز میتوز، رشته هاي دوك تخریب شده و کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند تا به صورت کروماتین درآیند. پوشش هسته نیز مجدداً تشکیل می شود. گزینۀ 

1

3

4

در مرحلۀ پروفاز، پوشش هسته شروع به تخریب می کند. در همین مرحله، سانتریول ها به دو طرف یاختۀ جانوري حرکت می کنند و بین آن ها دوك میتوزي  9
تشکیل می شود. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): در مرحلۀ متافاز میتوز، کروموزوم ها که بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند، در وسط (سطح استوایی) یاخته آرایش می یابند، اما شروع فشرده شدن رشته هاي کروماتین، از مرحلۀ پیش  گزینۀ (
چهر یا پروفاز است. 

): در مرحلۀ آنافاز با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می شوند. فاصله گرفتن کروماتیدها با کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به کروموزوم انجام می  گزینۀ (
شود. اما دقت کنید برخی یاخته ها سانتریول ندارند. 

): در مرحلۀ تلوفاز میتوز، کروموزوم ها به رشته هاي کروماتینی تبدیل می شوند. اما در پایان این مرحله از تقسیم میتوز یک یاخته با دو هستۀ داراي مادة ژنتیک مشاهده می شود و با گزینۀ (
تقسیم سیتوپالسم اجزاي یاخته بین دو سیتوپالسم تقسیم می شوند و دو یاختۀ جدید تشکیل می شود.

شکل مربوط به مرحلۀ پرومتافاز میتوز می باشد. مورد (ب) درست بیان شده است.   10
بررسی موارد:

الف) نادرست، در مرحلۀ پروفاز (مرحلۀ قبل از پرومتافاز) دقت کنید رشته هاي کروماتین فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند به طوري که به تدریج، با میکروسکوپ نوري می توان آنها را مشاهده
کرد.

ب) درست، ناپدید شدن هستک (ها) مربوط به مرحلۀ پروفاز می باشد. 
ج) نادرست، از بین رفتن پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به صورت کامل مربوط به پرومتافاز می باشد.

د) نادرست، همانند سازي مادة ژنتیک هسته اي، در مرحلۀ  انجام می شود. و مرحلۀ  بخشی از مرحلۀ اینترفاز است و اینترفاز بالفاصله مرحلۀ قبل از پروفاز است، نه پرومتافاز.

 11

. صفحۀ یاخته اي عالوه بر پیش سازهاي تیغۀ میانی، پیش سازهاي دیوارة یاخته اي را هم شامل می شود.

. طبق شکل روبه رو پس از سیتوکینز نیز هنوز رشته هاي دوك هنوز مشاهده می شوند.

. الن و پالسمودسم در هنگام تشکیل دیوارة جدید، پایه گذاري می شوند نه پس از آن.

. در تقسیم یاخته هاي گیاهی، دستگاه گلژي به دلیل تولید ریزکیسه هاي حاوي مواد دیواره و تیغۀ میانی نقش مؤثري دارد. اما در جانوران دستگاه گلژي نقش مؤثري در تقسیم ندارد.

هاي جدیدغشاي یاخته
هاکیسهحاصل از غشاي ریز

حاصل از(یاختۀ جدیددیوارة
(ايمحتواي ریز کیسه کیسۀدر نهایت یک ریز

شودبزرگ ساخته می

ها به همکیسهریز
هايکیسهپیوندند و ریزمی

سازندبزرگتر می ها در بخشکیسهریز
شوندمیانی یاخته جمع می

صفحۀ یاختهدیوارة یاخته

مربوط به گزینه

. قبل از مرحلۀ پس چهر ( متافاز ) (نه طی مرحلۀ پس چهر) یعنی در مرحلۀ پرومتافاز، رشته هاي دوك به سانترومرها اتصال یافته اند. در مرحلۀ متافاز، طول فام  12
تن ( کروموزوم ) به حداقل خود می رسد.

. در مرحلۀ واپسین چهر ( تلوفاز ) دو هسته با مادة ژنتیک مشابه ایجاد می شود. اما قبل از آن کروموزوم ها کوتاه و فشرده شده اند و در این مرحله کروموزوم ها شروع می کنند فشردگی خود را
کم کنند.

. در مرحلۀ پسین چهر ( آنافاز) پروتئین هاي اتصالی در ناحیۀ سانترومرها تجزیۀ می شوند. و پس از جدا شدن کروماتید ها در همین مرحله، هر کروموزوم از یک فامینک ( کروماتید ) تشکیل
شده است.

. پوشش هسته طی مرحلۀ پرومتافاز، تجزیه می شود. حرکت سانتریول ها به قطبین و تشکیل رشته هاي دوك طی پروفاز انجام می شود.

. یاخته هایی که به طور موقت یا دائمی تقسیم نمی شوند، معموال نه همواره، در مرحلۀ  یعنی  متوقف می شوند.  13

، اجازة عبور یاخته از این مرحله را ، نقطۀ وارسی وجود دارد که فراهم بودن عوامل مورد نیاز براي تقسیم یاخته را کنترل می کند. اگر این عوامل فراهم نباشند، نقطۀ وارسی  . در مرحلۀ 
نمی دهد.

. در مرحلۀ  یعنی سیتوکینز، شیار تقسیم سیتوپالسم، توسط رشته هاي اکتین و میوزین تشکیل می شود.

، مرحلۀ پرومتافاز است که بالفاصله پس از تشکیل دوك تقسیم آغاز می شود. . مرحلۀ 

در مراحل تقسیم میتوز سلول گیاه زیتون، کروموزومها در مرحلهي پروفاز قابل رؤیت میشوند و در مرحلهي آنافاز و متافاز هم قابل رویت هستند. در مرحلهي  14

آنافاز از آن جا که کروماتیدهاي خواهري از هم جدا میشوند، تعداد کروموزومها با کروماتیدها برابر است. 
در حالی که در مرحله ي پروفاز و متافاز تعداد کروماتیدها دو برابر کروموزوم هاست چون کروموزوم ها دو کروماتیدي اند.

بررسی سایر گزینه ها: 

): در مرحلۀ پرومتافاز، سانترومر کروموزوم ها به رشته هاي دوك متصل می شوند. در این مرحله پوشش هسته تجزیه می شود و  کروموزوم  در هسته قرار ندارند. بلکه در سیتوپالسم گزینۀ (
یاخته رها می شوند.

): زیتون، گیاهی نهاندانه است، پس سانتریول ندارد. گزینۀ (

): براي سلولهاي گیاهی کمربندي از جنس پروتئین دخالت ندارد. در یاخته هاي گیاهی، حلقه انقباضی تشکیل نمی شود. گزینۀ (

هیچ کدام از موارد صحیح نیستند. بررسی گزینه ها:  15
الف: گروهی از رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل شده اند نه همۀ آن ها.
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مبحث: گفتار 2 فصل 6 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

1 به هنگام تقسیم رشتمان (میتوز) یاخته هاي پارانشیم گیاه ادریسی در محل زخم، در مرحلۀ پروفاز برخالف متافاز چه اتفاقی رخ می دهد؟ (با تغییر)

پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی به طور کامل تجزیه می شود.

گروهی از رشته هاي دوك تقسیم به سانترومر فام تن ها اتصال می یابند.

هر جفت سانتریول به سمت یک قطب یاخته حرکت می کند و دوك تقسیم ایجاد می شود.

کروماتیدهاي خواهري متصل به هم، به تدریج با میکروسکوپ نوري، قابل  مشاهده می شوند.

2 در ابتداي مرحله اي از تقسیم میتوز یک یاختۀ بدن انسان، کروموزوم ها در استواي یاخته قرار دارند. کدام گزینه دربارة این مرحله درست است؟

تعداد کروماتیدهاي موجود در سیتوپالسم دوبرابر می شوند.

رشته هاي پروتئینی دوك تقسیم به سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند.

در انتهاي این مرحله، تعداد کروموزوم ها با تعداد کروماتیدهاي درون  یاخته برابر است.

در این مرحله همۀ رشته هاي سازندة دوك تقسیم، شروع به کوتاه شدن می کنند.

3 در تقسیم رشتمان (میتوز) یک یاختۀ بنیادي مغز استخوان، در مرحله اي که ریز لوله هاي پروتئینی دوك در حال کوتاه شدن هستند، کدام عبارت
دربارة آن صحیح است؟

کروموزوم ها در قسمت میانی یاخته ردیف می شوند. پروتئین هاي اتصال دهندة کروماتید ها تجزیه می شود.

کروموزوم ها هنوز به حداکثر میزان فشردگی نرسیده اند. شیار ناشی از کمربند انقباضی تنگ می شود.

4 در مورد مراحلی از چرخۀ یاخته اي یک سلول پوششی رودة انسان که به آن اطمینان می دهند که مرحلۀ قبل کامل شده است و عوامل الزم براي
مرحلۀ بعد آماده شده است، چند مورد به نادرستی بیان شده است؟  الف) نقطۀ وارسی متافازي، اتصال دقیق سانترومر کروموزوم ها به

رشته هاي دوك در استواي هسته را بررسی می کند.
ب) گروهی از پروتئین هاي سلول فقط در سه زمان متفاوت در چرخۀ یاخته اي، سرعت تقسیم یاخته را کنترل می کنند.

ج) یکی از این مراحل دقیقاً قبل از مرحله اي از تقسیم هستۀ سلول که در شکل نشان داده شده است، می باشد.

د) در صورت فراهم نبودن عوامل الزم براي تقسیم میتوز، نقطۀ وارسی  مانع شروع تقسیم میتوز می شود.

 مورد مورد مورد مورد
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1234

5 کدام هورمون هاي زیر می تواند سبب افزایش فعالیت پروتئین هاي اکتین و میوزین مؤثر در تقسیم میان یاخته در سلول هدف خود شود؟

الف) هورمون رشد         ب)  در مردان           ج)  در مردان             د)  در زنان

ب، د الف، د ب، ج الف، ج

LHFSHFSH

6 در مورد نوعی تقسیم یاخته در بدن انسان که تعداد یاخته ها بدون تغییر عدد کروموزومی آن ها افزایش می یابد، می توان گفت  .................. از
مرحله اي از تقسیم هسته که در آن ..................  می شود .................. .

قبل - کروموزوم ها به کروماتین، تبدیل - تعداد کروموزوم هاي یاخته افزایش پیدا می کند.

بعد - شروع تشکیل رشته هاي دوك، مشاهده - بیشترین فشردگی کروموزوم ها مشاهده می شود.

قبل - پروتئین اتصالی کروماتیدها در ناحیۀ سانترومر، تجزیه - کروموزوم هاي تک کروماتیدي به قطبین سلول کشیده می شوند.

بعد - پوشش شبکۀ آندوپالسمی، کامًال تجزیه - سانترومر کروموزوم ها به گروهی از رشته هاي دوك متصل می شوند.
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  7
«در یک یاختۀ جانوري، در نوعی تقسیم هسته بدون تغییر عدد کروموزومی در یاخته هاي حاصل از تقسیم، در مرحله اي که .................. قطعًا ..................»

گروهی از رشته هاي دوك تقسیم، شروع به کوتاه شدن می کنند - در پایان این مرحله، پروتئین اتصالی در محل سانترومرها مشاهده می شود.

گروهی از رشته هاي دوك به محل اتصال کروماتید هاي خواهري متصل می شوند - پوشش هسته شروع به تجزیه شدن می کند.

سانتریول ها شروع به فاصله گرفتن از هم می کنند - گروهی از رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند.

پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود - در پایان، یک یاخته با دو هسته در دو قطب آن مشاهده می گردد.

8 کدام یک از عبارت هاي زیر در ارتباط با روش هاي رایج درمان تومور هاي بدخیم به درستی بیان شده است؟

کاهش گستردگی گروهی از یاخته هاي سرطانی در پرتو درمانی برخالف شیمی درمانی ممکن است.

شیمی درمانی برخالف پرتو درمانی، می تواند در کاهش هماتوکریت خون نقش داشته باشد.

فرایند جراحی همانند شیمی درمانی فقط بر یاخته هاي سرطانی و تومور تأثیر خود را اعمال کند.

شیمی درمانی می تواند باعث کاهش میزان ورود برخی از یاخته هاي بدن به مرحلۀ تقسیم یاخته اي شود.

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟(با تغییر)  9
«در تقسیم رشتمان نوعی یاختۀ جانوري در مرحله اي که .................. .»

الف) تعداد سانترومرها دو برابر می شود، رشته هاي دوك کوتاه می شوند.
ب) رشته هاي دوك از بین می روند، کروموزوم ها به تدریج از فشردگی خارج می شوند.

ج) غشاي هسته شروع به تجزیه شدن می کند، سانتریول ها ساخته شدن رشته هاي دوك را سازماندهی می کنند.
د) رشته هاي دوك متصل به کروموزوم ها شروع به کوتاه شدن می کنند، بیشترین فشردگی در کروموزوم ها دیده می شود.

1234

در تقسیم یاخته هاي پوششی روده، بالفاصله پس از  ..................  10

کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به سانترومرها، سیتوپالسم یاخته تقسیم می شود.

تشکیل رشته هاي دوك، کروموزوم ها به حداکثر فشردگی خود می رسند.

تجزیۀ کامل شبکۀ آندوپالسمی، سانتریول ها به سمت دو طرف یاخته حرکت می کنند.

ردیف شدن کروموزوم ها در استواي یاخته، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند.

چند مورد در رابطه با شکل هاي مقابل صحیح است؟  11

  توده (ب) نوعی تومور است که در افراد بالغ متداول است.

 توده (الف) هیچ گاه آنقدر بزرگ نمی شود که به بافت هاي مجاور خود آسیب بزند.

 علت اصلی ایجاد توده (الف) تقسیمات تنظیم نشده است.

 یاخته هاي ایجاد کننده تومور (ب) می توانند به بخش هاي لنفی مجاور محل تکثیر خود، دسترسی پیدا کنند.
(ب)(الف)

∙

∙

∙

∙

1234

کدام گزینه، عبارت زیر را دربارة مراحل تقسیم میتوز در یک یاختۀ جانوري به نادرستی تکمیل می نماید؟  12
«در مرحلۀ .................. گروهی از رشته هاي دوك .................. »

پسین چهر – در قطبین یاخته دیده می شوند. پرومتافاز – به سانترومِر کروموزوم ها متصل می شوند. 

واپسین چهر – تقسیم در سیتوپالسم دیده می شوند. پس چهر – به سانترومِر کروموزوم ها متصل نیستند.

یک یاختۀ زندة بافت پوششی انسان با  مولکول  هسته اي، قطعًا ..................  13

از اولین نقطۀ وارسی چرخۀ یاخته اي عبور کرده است.

در مرحله اي قرار دارد که کروموزوم هاي آن با میکروسکوپ نوري قابل مشاهده است.

، کروماتید در هسته دارد. به تعداد نصف مولکول هاي 

در مرحله اي قرار دارد که رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم هاي آن متصل می باشند.
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به طور معمول، سلولهاي اندامکدار حاصل از تقسیم میتوز، همگی  .................. (با تغییر)  14

نیمی از سیتوپالسم سلول مادر را دریافت میکنند. کروموزوم تک کروماتیدي دارند.

در اثر ایجاد حلقه انقباضی یاخته مادر بوجود آمده اند. براي تقسیم سیتوپالسم، کمربند پروتئینی تشکیل میدهند.

در چرخۀ سلولی ذرت، در مرحلۀ  .................. (با تغییر)  15

، کروماتین، حداکثر فشردگی و تراکم را پیدا نکرده است. تقسیم سیتوپالسم، صفحۀ جداکننده، دیوارة سلولی است که غشا ندارد.

پروفاز، کروموزومهاي قابل رویت و رشتههاي دوك، درون هسته شکل میگیرند. ، یک جفت سانتریول شروع به همانندسازي میکنند.
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صورت  سؤال در رابطه با تقسیم میتوز در یک یاختۀ گیاهی ادریسی (نهان دانه) است.  1
کروماتیدهاي خواهري متصل به هم در مرحلۀ پروفاز به تدریج با میکروسکوپ نوري قابل مشاهده می شوند.

در مرحلۀ متافاز قابل مشاهده هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: پوشش هسته و شبکۀ آندوپالسمی در مرحلۀ پرومتافاز به طور کامل تجزیه می شود. گزینۀ «

»: گروهی از رشته هاي دوك تقسیم در مرحلۀ پرومتافاز به سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند. گزینۀ «

»: یاخته هاي گیاهان نهاندانه، سانترویول ندارند. گزینۀ «

منظور صورت سؤال مرحلۀ آنافاز است که در ابتداي آن کروموزم ها هنوز در استواي سلول هستند.  2
در آنافاز به دلیل جدا شدن کروماتیدها از یکدیگر هر کروماتید یک کروموزم محسوب می شود. پس تعداد کروموزوم ها با کروماتیدها برابر است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: تعداد کروماتیدها طی این مرحله تغییر نمی کند. گزینۀ «

»: اتصال رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها در پرومتافاز انجام می شود. گزینۀ «

»: این مطلب مربوط براي گروهی از رشته هاي دوك درست است نه همۀ آنها. گزینۀ «

 3
منظور از صورت سؤال، مرحلۀ آنافاز می باشد. تجزیۀ پروتئین اتصالی در محل سانترومر در مرحلۀ آنافاز صورت می گیرد.

  بررسی سایر گزینه ها:

»: ردیف شدن کروموزوم ها در استواي یاخته در مرحلۀ متافاز صورت  می گیرد. گزینه «

»: تنگ شدن شیار مربوط به تقسیم یاخته در مرحلۀ تقسیم سیتوپالسم است. گزینه «

»: کروموزوم ها در مرحله متافاز به حداکثر فشردگی می رسند و تا  ابتداي تلوفاز در این حالت باقی می مانند. در تلوفاز، کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند. گزینه «

موارد الف و ب نادرست اند.  4
بررسی موارد نادرست:

مورد  الف) توجه کنید فام تن ها در استواي یاخته ردیف می شوند، نه استواي هسته!
مورد ب) دقت کنید در طی چرخۀ یاخته اي بیش از سه نقطۀ وارسی یافت می شود.

هورمون رشد که سبب تقسیم یاخته هاي غضروفی در صفحات رشد می شود، سبب افزایش فعالیت پروتئین هاي اکتین و میوزین در هنگام تقسیم میان یاخته می   5

شوند و هورمون  نیز در زنان باعث تقسیم یاخته هاي فولیکولی می شود.

هورمون  در مردان با تحریک یاخته هاي بینابینی، سبب ترشح تستوسترون از آن ها می شود و هورمون  در مردان با تحریک یاخته هاي سرتولی، تمایز اسپرم ها را تسهیل می کند.

منظور صورت سؤال تقسیم میتوز می باشد. در مرحلۀ واپسین چهر (تلوفاز) کروموزوم ها به صورت کروماتین درمی آیند که مرحلۀ قبل از آن مرحلۀ آنافاز است.  6
در مرحلۀ آنافاز تعداد کروموزوم هاي یاخته افزایش می یابد.

در مرحلۀ تلوفاز میتوز، پوشش هسته مجدداً تشکیل می شود و در پایان یک یاخته با دو هسته مشاهده می گردد.  7
بررسی سایر گزینه ها:

»: در آنافاز با تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر کروماتید ها توسط کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به آن ها از هم جدا می شوند. گزینۀ «

»: اتصال رشته هاي دوك به کروموزوم ها در پرومتافاز اما شروع تجزیۀ پوشش هسته در پروفاز صورت می گیرد. گزینۀ «

»: حرکت سانتریول ها در پروفاز اما اتصال رشته هاي دوك به کروموزوم ها در پرومتافاز صورت می گیرد. گزینۀ «

روش هاي درمانی سرطان می توانند به یاخته هاي مغز استخوان، پیاز مو و پوشش دستگاه گوارش نیز آسیب برسانند. مرگ این یاخته ها از عوارض جانبی شیمی   8
درمانی است که باعث ریزش مو، تهوع و خستگی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

: این گزینه براي شیمی درمانی همانند پرتو درمانی صحیح است. گزینۀ 

: بعضی افراد که تحت تأثیر تابش هاي شدید یا شیمی درمانی قوي قرار می گیرند، مجبور به پیوند مغز استخوان می شوند تا بتوانند یاخته هاي خونی مورد نیاز را بسازند. گزینۀ 

: شیمی درمانی باعث سرکوب تقسیم یاخته ها در همۀ بدن می شود. گزینۀ 

تمامی موارد صحیح هستند.  9
بررسی موارد:

الف) تعداد سانترومر ها در مرحلۀ آنافاز دو برابر می شود. در مرحلۀ آنافاز رشته هاي دوك کوتاه می شوند.
ب) در مرحلۀ تلوفاز،رشته هاي دوك کوتاه و کروموزوم ها به تدریج از فشردگی خارج می شوند.

ج) مرحلۀ پروفاز غشا، هسته شروع به تجزیه شدن می کند. در این مرحله رشته هاي دوك ساخته می شوند. سانتریول ها، ساخته شدن رشته هاي دوك را سازماندهی می کنند.
د) اگرچه کروموز وم ها در مرحلۀ متافاز بیشترین فشردگی را پیدا می کنند اما توجه داشته باشید که این حداکثر فشردگی می تواند در مرحلۀ آنافاز نیز دیده شود. در مرحلۀ آنافاز، رشته هاي دوك

متصل به سانترومر کروموزوم ها کوتاه می شوند.
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بررسی گزینه ها:  10

): کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به سانترومر ها مربوط به مرحلۀ آنافاز است و پس از آن مرحلۀ تلوفاز قرار دارد. در حالی که تقسیم سیتوپالسم پس از مرحلۀ تلوفاز است.  گزینۀ (

): تشکیل رشته هاي دوك در مرحلۀ پروفاز رخ می دهد و پس از آن مرحلۀ پرومتافاز قرار دارد، در حالی که حداکثر فشردگی کروموزوم ها مربوط به مرحلۀ متافاز است.  گزینۀ (

): تجزیۀ کامل شبکۀ آندوپالسمی مربوط به مرحلۀ پرومتافاز است، در حالی که حرکت سانتریول ها به سمت دو طرف یاخته مربوط به مرحلۀ پروفاز است. گزینۀ (

): کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز در استواي یاخته ردیف می شوند و بالفاصله پس از آن مرحلۀ آنافاز است که در آن، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند. گزینۀ (

بررسی موارد:  11
الف. (نادرست) تودة (ب) مالنوما است. مالنوما نوعی تودة بدخیم یاخته هاي رنگدانه دار پوست است. این توده تومور رایجی در افراد بالغ نیست.

ب. (نادرست) تودة (الف)، لیپوما است. لیپوما نوعی تومور خوش خیم است. تومورهاي خوش خیم معموًال (نه هیچ گاه) آن قدر بزرگ نمی شوند که به بافت هاي مجاور خود آسیب بزنند.
پ. (درست) همۀ تومورها در اثر تقسیمات تنظیم نشده ایجاد می شوند.

ت. (درست) تومور (ب) مالنوما است که تومور بدخیم است. در تومورهاي بدخیم، یاخته هایی جدا می شوند و همراه با جریان خون، یا به ویژه لنف به نواحی دیگر بدن می روند.

 12

. در مرحلۀ پرومتافاز، گروهی از رشته هاي دوك به دلیل تخریب پوشش هسته به سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند.

. در مرحلۀ پسین چهر ( آنافاز ) گروهی از رشته هاي دوك در قطبین یاخته دیده می شوند. چون عده اي از آن ها تا میانۀ یاخته  
کشیده شده اند.

. در مرحلۀ پس چهر ( متافاز ) گروهی از رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل نیستند.

. در مرحلۀ واپسین چهر( تلوفاز )، در تلوفاز( واپسین چهر)  رشته هاي دوك تخریب شده و کروموزوم ها شروع به باز شدن می کنند.

آنافاز 5-

هاي دختريکروموزوم

متافاز 4-

بخش استوایی یاخته

مربوط به گزینهمربوط به گزینه 

. هر کروماتید، یک مولکول  دارد. بنابراین به علت وجود  مولکول   کروماتید وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که کروموزوم ها مضاعف  13

هستند. این یاخته داراي  کروموزوم دوکروماتید است. بنابراین از مرحلۀ  گذشته است و قطعا نقطۀ وارسی اول که مربوط به  را گذرانده است.

. کروموزوم ها در تقسیم میتوز قابل مشاهده هستند. اما این یاخته می تواند در مرحلۀ  نیز باشد. اما در مرحلۀ  کروموزوم ها با میکروسکوپ نوري قابل رویت نیستند.

. در همۀ یاخته هاي هسته دار، تعداد مولکول  با تعداد کروماتید برابر است. چون هر کروماتید از یک مولکول  تشکیل شده است.

. در مرحلۀ پرومتافاز، متافاز و آنافاز، کروموزوم ها به رشتۀ دوك متصل هستند. اما این یاخته در مرحلۀ  و پروفاز نیز داراي  مولکول دنا است.

در مرحلۀ آنافاز میتوز، دو کروماتید خواهري هر کروموزوم از محل سانترومر از یکدیگر جدا میشوند کروموزومهاي حاصله همگی تککروماتیدياند.   14

 .( سلولهاي یوکاریوتی درون هسته یک یا چند هستک دارند (رد گزینۀ 

  .( فقط سلول هاي جانوري و سلولهاي فاقد دیواره براي تقسیم سیتوپالسم کمربند پروتئینی تشکیل میدهند (رد گزینۀ 

.( در بعضی موارد سلول هاي حاصل از میتوز سلول مادر نیمی از سیتوپالسم سلول مادر را دریافت نمیکنند، به طور مثال سلولهاي حاصل از میتوز تخم اصلی گیاهان نهاندانه (رد گزینۀ 

در مرحلهي  کروماتین، فشردگیهاي الزم را پیدا نکرده است.  15
بررسی سایر گزینه ها:

: صفحه ي سلولی در واقع یک دیواره سلولی است که توسط غشا احاطه شده است. گزینه ي 

: ذرت یک گیاه  نهان دانه است و سانتریول ندارد. گزینه ي 

: در گیاهان و جانوران و آغازیان رشته هاي دوك در خارج از هسته و در سیتوپالسم شکل می گیرند. گزینه ي 
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مبحث: گفتار 2 فصل 6 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان: 15 دقیقه

1 شکل زیر، یکی از مراحل تقسیم رشتمان در یک یاختۀ گیاهی را نشان می دهد. کدام گزینه دربارة این مرحله از تقسیم درست است؟

کروموزم هاي یاخته، در تمام طول این مرحله به صورت مضاف نشده هستند.

در این مرحله، تجزیۀ گروهی از پروتئین هاي درون سلولی مشاهده می شود.

کروموزم هاي مضاعف نشده در این مرحله، به سمت دو قطب هسته کشیده می شوند.

DNAدر پی جداشدن کروماتیدهاي خواهري، میزان  یاخته دوبرابر می شود.

2 کمی پس از نقطۀ وارسی متافازي چرخۀ یاخته اي در یک یاخته با قدرت تقسیم میتوز، کدام گزینه رخ می دهد؟

آغاز تجزیه و قطعه قطعه شدن غشاي اطراف کروموزم ها شروع قرارگیري کروموزوم ها در سطح استوایی سلول

اتصال لوله هاي ریز پروتئینی به سانترومر کرومزوم ها تجزیۀ برخی پروتئین هاي موجود در ساختار کروموزوم

3 در رابطه با شکل روبه رو که مربوط به مرحله اي از تقسیم رشتمان (میتوز) است، چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«در مرحله اي که بالفاصله .................. از این مرحله قرار دارد، نمی توان  .................. را مشاهده کرد.»

الف) بعد - جدا شدن فامینک هایی (کروماتیدهایی) با تنوع ژنی یکسان
ب) قبل - پوشش غشایی در اطراف فام تن هاي (کروموزوم هاي) یاخته

ج) بعد - افزایش فاصلۀ بین میانک هاي (سانتریول هاي) درون یاخته
د) قبل - شروع سازماندهی رشته هاي دوك توسط سانتریول ها

1234 مورد مورد مورد مورد

4 کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «مالنوما .................. لیپوما ..................»

برخالف - در اثر بر هم خوردن تعادل بین تقسیم یاخته ها و مرگ یاخته ها به وجود می آید.

همانند - ممکن است در اثر تقسیمات تنظیم نشدة یاخته هاي نوعی اندام ایجاد شده باشد.

برخالف - توده اي از یاخته ها است که معموًال به بافت هاي مجاور خود آسیب نمی زند.

همانند - می تواند گروهی از یاخته هاي خود را از طریق لنف یا خون به بافت هاي دیگر بفرستد.

5 کدام عبارت، در ارتباط با همۀ یاخته هایی که تقسیم آن ها در اثر استفاده از داروهاي شیمی درمانی سرکوب می شود، درست است؟ (با تغییر)

با تقسیمات خود، گروهی از لنفوسیت هاي فاقد توانایی شناسایی اختصاصی عامل بیگانه را به وجود می آورند.

تحت تأثیر پروتئین هاي تحریک کنندة تقسیم یاخته اي، به صورت تنظیم نشده تقسیم می شوند.

توسط شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی به بافت هاي زیر خود متصل می شوند.

به تجزیۀ گلوکز جهت به دست آوردن انرژي نیاز دارند.

در تقسیم رشتمان یاخته هاي پوششی عمقی اپیدرم پوست انسان، ..................  بعد از  .................. اتفاق می افتد.  6

اتصال سانترومر کروموزوم ها به گروهی از رشته هاي دوك - شروع حرکت سانتریول ها به قطبین یاخته

کوتاه و ضخیم شدن رشته هاي مادة وراثتی - تجزیۀ پروتئین اتصالی کروماتیدها در ناحیۀ سانترومرها

دو برابر شدن مقدار دناي هسته اي یاخته - تجزیه پوشش شبکۀ آندوپالسمی یاخته

ردیف شدن کروموزوم ها در سطح استوایی هسته - تشکیل دوك تقسیم
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کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  7
«در یک انسان بالغ، هر توده اي که در اثر تقسیمات تنظیم نشده به وجود می آیند و .................. می تواند ..................»

معموًال به بافت هاي مجاور خود آسیب نمی زند - یاخته هایش توسط جریان لنف به نواحی دیگر بدن منتقل شوند.

در انجام عملکرد طبیعی اندام اختالل ایجاد می کند - یاخته هایش در بافت هاي نواحی دیگر بدن مستقر شوند و رشد کنند.

رشد کمی دارد و در جاي خود می ماند - از طریق جریان لنف به سایر اندام هاي بدن انسان منتقل شود.

توانایی دگرنشینی در بافت هاي دیگر را دارد - در صورت بروز بعضی تغییرات در مادة ژنتیک یاخته ایجاد شود.

8 کدام گزینه، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «فرایند مرگ برنامه ریزي شدة یاخته، ..................»

نمی تواند به دنبال عدم اصالح آسیب به دناي هسته، در مرحلۀ اول چرخۀ یاخته اي، رخ دهد.

می تواند به دنبال فعالیت یاخته هاي کشندة طبیعی در باکتري بیماري زا به راه بیفتد.

می تواند در حذف پرده هاي میانی انگشتان در دوران جنینی برخی از پرندگان نقش داشته باشد.

نمی تواند تحت تأثیر عوامل خارجی آغاز شود.

9 کدام گزینه دربارة همۀ رشته هاي دوك موجود در یک یاختۀ سرالدي نوعی گیاه نهاندانه، درست است؟

به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند. تا صفحۀ میانی یاخته ادامه می یابند.

تولیدشان توسط ژن هاي موجود در هسته کنترل می شود. در پی حرکت سانتریول ها شکل می گیرند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟  10
«نقطۀ وارسی .................. در چرخۀ یاخته اي .................. »

اول - می تواند باعث به راه افتادن فرایندهاي مرگ یاخته اي شود.

سوم - جهت اطمینال از اتصال دقیق فامینه ها به رشته هاي دوك می باشد.

دوم - در مرحله اي رخ می دهد که نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه تر است.

آخر - همزمان با مرحله اي است که کروموزوم ها حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.

11 به طور معمول، در فرآیند تقسیم رشتمان یک یاختۀ زندة اپیدرم پوست انسان، .................. قبل از آغاز شکل گیري رشته هاي دوك و ..................
بعد از تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر صورت می گیرد.

نقطۀ وارسی دوم – جدا شدن کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر

همانندسازي سانتریول ها – ایجاد حداکثر فشردگی در کروموزوم ها

تجزیۀ شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک تر – اتصال رشته هاي دوك به سانترومرها

تجزیۀ پوشش هسته – تخریب رشته هاي دوك

12 در مرحله هایی از تقسیم میتوز هر یاخته که پوشش هسته مشاهده نمی شود، قطعًا ..................

تعداد سانترومرها با تعداد کروماتیدها برابر است. کروموزوم ها فشرده و ضخیم هستند.     

رشته هاي دوك در دو قطب یاخته به سانتریول ها متصل هستند.  سانتریول ها به قطبین یاخته حرکت می کنند.  

13 در طی چرخۀ یاخته اي یک یاختۀ پوششی داراي هسته با قابلیت تقسیم در بدن انسان، کدام مورد نسبت به سایر موارد دیرتر اتفاق می افتد؟

دو برابر شدن تعداد سانترومرهاي یاخته حداکثر شدن فشردگی کروموزوم ها  

تماس کروموزوم ها با مایع میان یاخته حرکت سانتریول ها به قطبین یاخته 

در تقسیم میتوز، پس از آنکه کروماتیدهاي هر کروموزوم، دستخوش حداکثر فشردگی شدند، بالفاصله  .................. رخ میدهد.  14

کوتاه شدن رشتههاي دوك دور شدن سانتریولها از یکدیگر ناپدید شدن پوشش هسته جدا شدن کروموزومهاي همتا

15 کدام عبارت، درباره ي همه ي رشته هاي دوك موجود در یک سلول مریستمی گیاه توت فرنگی، درست است؟(با تغییر)

به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند. تا صفحه ي میانی سلول ادامه می یابند.

براي حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها ایجاد می شوند. در پی حرکت جفت سانتریول ها شکل می گیرند.
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تصویر مرحلۀ آنافاز تقسیم یاختۀ گیاهی را نشان می دهد.  1
منظور این گزینه تجزیۀ پروتئین هاي اتصالی است که در طی آنافاز اتفاق می افتد.

بررسی سایر گزینه ها:

»: در طی آنافاز کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند و مضاعف شده نیستند. گزینۀ «

»: کروموزم هاي مضاعف نشده به دو قطب یاخته کشیده می شوند نه دو قطب هسته. گزینۀ «

»:  یاخته در طی این مرحله تغییري نمی کند. گزینۀ «
نقطۀ وارسی متافازي براي اطمینان از این موضوع است که کروموزم ها به صورت دقیق به رشته هاي دوك متصل و در وسط یاخته آرایش یافته اند.  2

کمی پس از نقطۀ وارسی متافازي و در مرحلۀ انافاز، پروتئین هاي اتصالی در محل سانترومر کروموزوم ها، تجزیه می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: مربوط به ابتداي متافاز است. گزینۀ «

»: مربوط به پروفاز است. گزینۀ «

»: مربوط به پرومتافاز است. گزینۀ «
این تصویر به مرحلۀ پرومتافاز اشاره می کند. مرحلۀ قبل از آن، پروفاز و بعد از آن متافاز است. موارد الف و ج عبارت را به درستی کامل می کنند.  3

بررسی موارد:
مورد «الف»: در مرحلۀ متافاز، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا نمی شوند.

مورد «ب»: در مرحلۀ پروفاز می توان قسمت هایی از پوشش هسته را مشاهده کرد.
مورد «ج»: در مرحلۀ متافاز سانتریول ها از هم دور شده اند و دیگر فاصلۀ بین آن ها در این مرحله بیشتر نمی شود.

مورد «د»: در مرحلۀ متافاز، رشته هاي دوك توسط سانتریول ها سازماندهی می شوند.
مالنوما نوعی تومور بدخیم یاخته هاي رنگدانه دار پوست است و لیپوما نوعی تومور خوش خیم یاخته هاي چربی است، که هر دو در پی تقسیمات تنظیم نشده در  4

بدن ایجاد شده اند.
در شیمی درمانی، استفاده از داروها باعث سرکوب تقسیم همۀ یاخته( هاي داراي توانایی تقسیم) در بدن می شود (یاخته هاي مغز استخوان و پوشش دستگاه  5

گوارشی و نه فقط یاخته هاي سرطانی). همۀ یاخته هاي بدن انسان، براي کسب انرژي به تجزیۀ گلوکز نیاز دارند.
در تقسیم رشتمان بدن انسان، ابتدا در مرحلۀ پروفاز، سانتریول ها به دو قطب یاخته شروع به حرکت می کنند و بین آن ها دوك تقسیم شکل می گیرد. سپس در  6

مرحلۀ پرومتافاز، سانترومر کروموزوم ها به گروهی از رشته هاي دوك متصل می شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: رشته هاي کروماتین در مرحلۀ پروفاز، فشرده، ضخیم و کوتاه تر می شوند؛ درحالی که پروتئین اتصالی کروماتیدها در ناحیۀ سانترومر در مرحلۀ آنافاز تجزیه می شود. گزینۀ «

»: مقدار دنا، طی همانندسازي و در مرحلۀ  دو برابر می شود، که قبل از همۀ مراحل میتوز روي می دهد. گزینۀ «

»: در انسان کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند (نه هسته). در این مرحله پوشش هسته از بین رفته است. گزینۀ «
تومور بدخیم یا سرطان در اثر بروز بعضی تغییرات در مادة ژنتیک ایجاد می شوند.  7

بررسی گزینه ها:  8

: نقطۀ وارسی  یاخته را از سالمت دنا مطمئن می کند. اگر دنا آسیب دیده باشد و اصالح نشود، فرایند هاي مرگ یاخته اي به راه می افتد. گزینۀ 

: یاختۀ کشندة طبیعی به باکتري بیماري زا حمله نمی کند؛ بلکه به یاختۀ آلوده به ویروس یا یاختۀ سرطانی حمله می کند. گزینۀ 

: حذف پرده هاي میانی انگشتان در دوران جنینی برخی از پرندگان در اثر مرگ برنامه ریزي شده رخ می دهد. گزینۀ 

: مثل حذف یاخته  هاي پیر یا آسیب دیده؛ مانند آنچه در آفتاب سوختگی دیده می شود. گزینۀ 
بررسی گزینه ها:  9

): گروهی از رشته هاي دوك تا صفحۀ میانی یاخته کشیده می شوند. همچنین عده اي از رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند.  ) و ( رد گزینه هاي (

): در یاخته هاي گیاهی سانتریول وجود ندارد . گزینۀ (

): رشته هاي دوك پروتئینی هستند و تولیدشان توسط ژن هاي موجود در هسته کنترل می شود.  گزینۀ (

، یاخته از سالمت دنا مطمئن می شود. اگر دنا آسیب دیده باشد و اصالح نشود، فرآیندهاي مرگ یاخته اي به راه می افتد. . در نقطۀ وارسی اول یا   10

. نقطۀ وارسی سوم یا متافازي زمانی اتفاق می افتد که کروموزوم ها کوتاه و فشرده شده اند و دیگربه صورت فامینه یا کروماتین نیستند.

. نقطۀ وارسی دوم در مرحلۀ  رخ می دهد. این مرحله از بقیه مراحل اینترفاز کوتاه تر است.

. نقطۀ وارسی آخر همان نقطۀ وارسی متافازي است. که در آن کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند.

. نقطۀ وارسی دوم در مرحلۀ  قرار دارد که قبل از آغاز تشکیل رشته هاي دوك یعنی قبل از مرحلۀ پروفاز است. هم چنین جدا شدن کروماتیدهاي خواهري  11
در مرحلۀ آنافاز و پس از تجزیۀ پروتئین اتصالی در ناحیۀ سانترومر صورت می گیرد.

. همانندسازي سانتریول در مرحلۀ اینترفاز یعنی قبل از پروفاز اتفاق می افتد. اما ایجاد حداکثر فشردگی کروموزوم ها مربوط به متافاز است یعنی قبل از آنافاز.

. تجزیۀ شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچکتر در مرحلۀ پرومتافاز انجام می شود یعنی پس از شکل گیري رشته هاي دوك. اتصال رشته هاي دوك به سانترومر در مرحلۀ پرومتافاز صورت می
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گیرد یعنی قبل از تجزیۀ پروتئین هاي اتصالی در ناحیۀ سانترومر.

. تجزیۀ پوشش هسته در مرحلۀ پرومتافاز و تخریب رشته هاي دوك در مرحلۀ تلوفاز انجام می شود.

در مراحل پرومتافاز، متافاز و آنافاز پوشش هسته مشاهده نمی شود.  12

. در هر سه مرحله، کروموزوم ها فشرده و ضخیم هستند.

. در پرومتافاز و متافاز، تعداد سانترومر نصف تعداد کروماتیدها است.

. حرکت سانتریول ها مربوط به مرحلۀ پروفاز است. در مراحل بعدي سانتریول ها مستقر شده و در قطبین قرار دارند. از طرف دیگر سانتریول در یاخته هاي جانوري وجود دارد.

. سانتریول در یاخته هاي جانوري وجود دارد.
در بعضی از یاخته ها در دو قطب یاخته، سانتریول دیده نمی شود. (براي مثال در یاخته گیاهی در نهاندانگان و بازدانگان)

ترتیب انجام موارد مطرح شده چنین است.   13

. دو برابر . حداکثر شدن فشردگی کروموزوم ها در مرحلۀ متافاز  . تماس کروموزوم ها با مایع میان یاخته اي در مرحلۀ پرومتافاز  . حرکت سانتریول ها به قطبین یاخته در مرحلۀ پروفاز 
شدن تعداد سانترومرهاي یاخته در مرحلۀ آنافاز زیرا یک کروموزوم دوکروماتیدي با یک سانترومر تبدیل شود به دو کروموزوم تک کروماتیدي.

حداکثر فشردگی کروماتیدها مربوط به مرحلۀ متافاز است. پس از این مرحله، کوتاه شدن رشتههاي دوك در آنافاز رخ میدهد.  14

15  لوله هاي پروتئینی در حین تقسیم سلولی براي حرکت و جدا شدن صحیح کروموزوم ها ایجاد می شوند و این اتفاق هم در سلولهاي جانوري و هم در سلولهاي

گیاهی اتفاق میافتد.

بررسی سایر گزینهها:

: رشتههاي دوك انواع مختلفی دارند و الزاما همهي آنها در صفحهي میانی به سانترومرها متصل نیستند. برخی از رشته هاي دوك کوتاه تر هستند و تا میانه سلول کشیده شده اند. گزینه  و 

: گیاه توت فرنگی، از گیاهان نهان دانه است و سانتریول ندارد. گزینه 
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مبحث: گفتار 3 فصل 6 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 10 دقیقه

کدام گزینه، جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  1
«در نوعی تقسیم هسته در یاخته ها که اشتباه در آن از اهمیت بیشتري برخوردار است، قطعًا در ..................»

مرحله یا مراحلی از آن کروموزوم ها مضاعف و فشرده می شوند.

هر متافاز، رشته هاي دوك به سانترومر کروموزوم هاي درون هسته متصل می باشد.

طی هر آنافاز، تعداد کروماتیدهاي سلول نسبت به متافاز قبل از آن تغییر نمی کند.

زمان شروع تشکیل رشته هاي دوك تقسیم، به هر کروموزوم دو رشتۀ دوك متصل می شود.

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  2
«در انسان، در هر مرحله اي از تقسیم کاستمان که کروموزوم ها .................. به طور حتم ..................»

در سطح استوایی یاخته ردیف می شوند- به سانترومر هر کروموزوم یک رشتۀ دوك متصل است.

شروع به حرکت به سمت قطبین یاخته می کنند- تعداد کروموزوم هاي موجود در یاخته دو برابر می شود.

با حرکت خود، باعث از بین رفتن تترادها می شوند- در هر قطب یاخته، کروموزوم هاي فاقد کروماتید هاي خواهري دیده می شود.

تک کروماتیدي، به صورت کروماتین در می آیند- پوشش هسته در اطراف یک مجموعۀ کروموزومی تشکیل می شود.

در رابطه با تقسیم میوز نوعی یاختۀ دوالد جانوري، کدام گزینه به درستی بیان شد  است؟  3

، کروموزوم ها حداکثر فشردگی را دارند. در طی مرحلۀ تلوفاز میوز  برخالف مرحلۀ متافاز میوز 

، کروماتیدهاي خواهري از یکدیگر جدا می شوند. در مرحلۀ آنافاز میوز  برخالف مرحلۀ آنافاز میوز 

، یک جفت سانتریول در هر قطب یاخته مشاهده می شود. در مرحلۀ متافاز میوز  همانند مرحلۀ متافاز میوز 

، نوعی مولکول پروتئینی اتصالی در محل سانترومر کروموزوم ها تجزیه می شود. در مرحلۀ آنافاز میوز  همانند مرحلۀ آنافاز میوز 

21

12

21

21

در پایان مرحلۀ .................. تمام انواع تقسیم ها ..................  4

آنافاز- تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر صورت می گیرد. متافاز - کروماتیدها، بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند.

پروفاز- کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند. تلوفاز - تقسیم میان یاخته انجام می شود.

5 شکل مقابل می تواند مربوط به کدام مرحله باشد؟  

سلول گیاهی در مرحلۀ آنافاز  سلول جانوري در مرحلۀ متافاز میوز 

سلول جانوري در مرحلۀ متافاز میوز  سلول گیاهی در مرحلۀ پروفاز 

III

IIII

کدام گزینه در مورد احتمال به دنیا آمدن فرزند مبتال به نشانگان داون نادرست است؟  6

نسبت احتمال تولد فرزند مبتال به بیماري داون در یک مادر  ساله به مادر  ساله حدود سه برابر است.

نسبت احتمال تولد فرزند مبتال به بیماري داون در یک مادر  ساله کمتر از سه برابر در یک مادر  ساله است.

احتمال خطا در مرحلۀ آنافاز میتوز مادر  ساله نسبت به مادر  ساله بیشتر است.

احتمال بروز خطاي میوزي در مادر  ساله نسبت به مادر  ساله بیشتر است.

4540

5045

5045

4540

گیاهی به طور معمول و طبیعی گامت هاي  کروموزومی تولید می کند، این گیاه قطعًا  ..................  (با تغییر)  7

از سلول تخم  کروموزومی ایجاد شده است. نمی تواند گامت هاي  کروموزومی ایجاد نماید. 

از یک زیگوت  کروموزومی به وجود آمده است. نمی تواند والدین  کروموزومی داشته باشد. 

2n

4n2n

2n4n

www.konkur.in

forum.konkur.in



طی تقسیم میوز، در مرحلھ ی ..................  8

، پس از همانندسازي سانتریول ها، پوشش هسته تشکیل می شود. تلوفاز 

، پس از ناپدید شدن کامل پوشش هسته، تشکیل رشته هاي دوك آغاز می شود. پروفاز 

، پس از قرار گرفتن کروموزوم ها در میانه ي سلول، تترادها تشکیل می شود. متافاز 

، پس از جدایی کروماتیدهاي خواهري، کوتاه شدن رشته هاي دوك ادامه می یابد. آنافاز 

II

I

I

II

9 چند مورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ " در انسان .................. گامت هاي حاصل از سلولی که دچار پدیدة جدا نشدن کروموزومی در
.................. شده است، اگر با گامت سالم لقاح پیدا کنند، تخم معیوب تولید می کنند."

%- میوز               %- میوز                     ب)  الف) 

%- میوز  %- میوز                     د)  ج) 
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10 در کدام مراحِل چرخۀ سلولی، هر کروموزوم، دو کروماتید و یک سانترومر دارد؟  

متافاز و تلوفاز میتوز G1G2IIISII و تلوفاز میوز وپروفاز میوز   و تلوفاز میوز 
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صورت سؤال به تقسیم میوز اشاره دارد.  1

، تعداد کروماتیدهاي یاخته ثابت است و تغییر نمی کند. در حالت طبیعی، در مراحل آنافاز میوز   و 
بررسی گزینه ها:

) دقت کنید که همانندسازي مادة ژنتیک هسته اي در طی تقسیم میوز صورت نمی گیرد. گزینۀ  

، میوز هسته در سلول مشاهده نمی شود. ) دقت کنید در مراحل متافاز  و  گزینۀ  

، به هر کروموزوم یک رشتۀ دوك متصل می شود. ) در مرحلۀ پروفاز میوز 

در انسان در مرحلۀ تلوفاز میوز  کروموزوم هاي تک کروماتیدي به صورت کروماتین در می آیند و در هر قطب یاخته پوشش هسته در اطراف یک مجموعۀ  2
کروموزومی تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

: در مرحلۀ متافاز میوز  و  کروموزوم ها در استواي یاخته ردیف می شوند، در مرحلۀ متافاز میوز  به هر کروموزوم یک رشتۀ دوك، اما در مرحلۀ متافاز میوز  به هر کروموزوم دو گزینۀ 
رشتۀ دوك متصل است.

: دقت کنید براي آنافاز میوز  صادق نیست. گزینۀ 

: تترادها در مرحلۀ پروفاز میوز  تشکیل و در مرحلۀ آنافاز میوز  با حرکت کروموزوم ها به سمت قطبین یاخته از بین می روند، در مرحلۀ آنافاز میوز  کروموزوم ها دو کروماتیدي گزینۀ 
هستند.

در مرحلۀ متافاز میوز  و  یک یاختۀ جانوري در هر قطب یاخته، یک جفت سانتریول مشاهده می شود.  3
در متافاز، کروموزوم ها که بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند در وسط یاخته ردیف می شوند.  4

بررسی سایر گزینه ها:

» : در آنافاز  ، کروموزوم هاي هم ساخت (نه کروماتیدها) از هم جدا می شوند، در نتیجه در این مرحله پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر تجزیه نمی شود. گزینۀ «

» : معموًال (نه همیشه) تقسیم میان یاخته اي انجام می شود. گزینۀ «

» : فقط در پروفاز  میوز، ساختار تتراد تشکیل می شود. گزینۀ «
شکل مربوط به مرحلۀ متافاز است. زیرا کروموزوم ها در وسط یاخته ردیف شده اند.  5

 6

. احتمال تولد فرزند مبتال به داون در یک مادر  ساله (سه درصد) حدود سه برابر بیشتر از یک مادر  ساله (یک  
درصد) است.

. احتمال تولد فرزند مبتال به داون در یک مادر  ساله هشت درصد و در مادر  ساله سه درصد است که کمتر از  برابر
می شود.

. نمودار در رابطه با خطاي میوزي در مادران که سبب ایجاد گامت هاي غیرطبیعی و تولد فرزند داون می شود کشیده شده
است. نه خطاي میتوزي

. طبق نمودار احتمال خطاي میوزي در مادر  سال بیشتر از مادر  ساله است.
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گیاهی که به طور معمول گامت هاي  کروموزومی تولید کند یعنی تتراپلوئید  می باشد و خود آن گیاه به طور معمول باید حاصل تکثیر یک یاخته تخم   7

 کروموزومی بوده باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

: در گیاهان ممکن است به دلیل جدا نشدن کروموزوم ها در میوز عدد کروموزومی گامت با والد یکسان باشد. گزینه ي 

: گیاهی که تتراپلوئید است نمی تواند حاصل تکثیر یاخته تخم دیپلوئید باشد زیرا در این صورت باید جدا نشدن کروموزوم روي داده باشد که در صورت سؤال تأکید شده است که به گزینه ي 
طور معمول و طبیعی تقسیم صورت گرفته شده است.

: یک گیاه تتراپلوئید می تواند از والدین دیپلوئید به علت جدا نشدن کروموزوم ها ایجاد شده باشد. گزینه ي 

در آنافاز میوز  با شروع کوتاه شدن رشته هاي دوك، کروماتیدهاي خواهري از هم جدا می شوند و پس از آن نیز با ادامه ي کوتاه شدن رشته هاي دوك،  8
کروماتیدها به سوي قطبین سلول کشیده می شوند.

بررسی موارد در سایر گزینه ها:

، در فاصله ي بین دو تقسیم میوز، سانتریول ها مضاعف می شوند. ): پس از تشکیل پوشش هسته و پایان میوز  گزینه ي (

): تشکیل رشته هاي دوك همزمان با ناپدید شدن پوشش هسته است. گزینه ي (

): تترادها پس از تشکیل، به میانه ي سلول هدایت می شوند. گزینه ي (
الف و ج درست هستند.  9
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از جدا نشدن کروموزومی در میوز  چهار گامت از دو نوع مختلف حاصل می شود که هیچ یک از آن ها طبیعی نیستند و لقاح آن ها با گامت طبیعی منجر به ایجاد تخم معیوب خواهد شد. از جدا

%) از این گامت ها سالم نیستند و در لقاح با گامت طبیعی، تخم معیوب ایجاد می کنند. ، چهار گامت از سه نوع مختلف حاصل می شود. دو مورد ( نشدن کروموزومی در میوز 

10  کروموزوم، همواره یک سانترومر دارد، در  و پروفاز میوز  ،  کروماتید ولی در  ، تلوفاز میوز  و تلوفاز میتوز، یک کروماتید دارد.
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مبحث : گفتار 3 فصل 6 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان : 10 دقیقه

یاختۀ پیکري فردي فقط مبتال به نشانگان داون که در مرحلۀ  چرخۀ یاخته اي می باشد؛ نمی تواند .................. .  1

بیشتر از سه کروموزوم شمارة  داشته باشد. فاقد کروموزوم هاي شمارة  باشد.

داراي هسته اي با دو کروموزوم  باشد. بیشتر از  کروموزوم داشته باشد.

G1

2321

47Y

)  نادرست است؟ چند جمله از جمالت زیر در مورد تقسیم میوز یک سلول دپیلوئید (  2

الف) تعداد کروموزوم ها در پایان مرحله آنافاز  ، دو برابر می شود.

ب) همانندسازي  در آغاز پروفاز  انجام می شود.
ج) پس از تقسیم هسته، تقسیم سیتوپالسم با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می شود.

د) کروموزوم ها در مرحله تلوفاز  ، تک کروماتیدي هستند.

2n

I

DNAI

I

2143

کدام نادرست است؟  3
«در یک سلول جانوري در مرحلۀ ..................»

تلوفاز میوز  دوك تقسیم از بین می رود.

آنافاز میوز  تعداد کروموزوم هاي سلول دو برابر می شوند.

پروفاز میوز  کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم قرار می گیرند.

متافاز میوز  کروموزوم هاي مضاعف شده در سطح استوایی سلول ردیف می شوند.

II

I

I

II

دختر مبتال به نشانگان داون .................. یک مرد سالم .................. دارد.  4

برخالف - قطعًا مادري مبتال به نشانگان داون همانند - یک جفت کروموزوم جنسی در یاخته هاي پیکري هسته دار خود

برخالف - در یاخته هاي پیکري هسته  دار خود یک مجموعۀ کروموزومی بیشتر 24همانند - قطعًا در هر گامت خود  کروموزوم

5  در پسر بچه اي یک ساله و مبتال به نشانگان داون، ..................

هستند. همه ي سلول هاي پیکري داراي کروموزوم  پدیده ي با هم ماندن کروموزوم ها رخ داده است.

همه ي سلول ها داراي کروموزوم  نیز هستند. سلولی با بیش از یک کروموزوم  نیز یافت می شود.

21

XY

زنانی که سن باالي  سال دارند، باید نسبت به تهیه کاریوتیپ از .................. قبل از .................. آگاه شوند.  6

جنین - زایمان خود - زایمان تخمک- افزایش ناگهانی  خود - بارداري

35

LH

7 هرگاه هنگام تقسیم، در هستۀ یک سلول، تعدادي ساختار چهار کروماتیدي ایجاد شود، به طور قطع می توان گفت که .................. .(با تغییر)

از این تقسیم، چهار گامت تولید خواهد شد. این سلول، دو تقسیم متوالی را انجام خواهد داد.

تعداد کروموزوم هاي حاصل این تقسیم در هر سلول، زوج می باشد. این تقسیم در تولید مثل جنسی رخ نمی دهد.

شکل مقابل .................. را در سلول اولیھ .................. نشان می دھد.  8

،II آنافاز میوز ،I آنافاز میوز

آنافاز میتوز، آنافاز میتوز،

2n = 22n = 4

2n = 42n = 2
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در مورد تتراد کدام جمله صحیح است؟  9

چهار کروموزوم همتا که مجاور هم قرار دارند. یک کروموزوم که چهار سانترومر دارد.

یک جفت کروموزوم همتا و مضاعف که از طول، مجاور و متصل هستند. دو جفت کروموزوم همتا و دو کروماتیدي که از طول، مجاور و متصل هستند.

کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر)  10

رشته هاي دوك تقسیم، از لوله کوچک پروتئینی ساخته شده اند. هر سانتریول از  لوله کوچک پروتئینی تشکیل یافته است.

هر سلول جانوري در مرحلۀ پروفاز میتوز، داراي دو جفت سانتریول است. ، دو سانتریول دارد. هر سلول جانوري در مرحلۀ متافاز میوز

27
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افرادي که فقط مبتال به نشانگان داون هستند، در یاخته هاي پیکري هسته دار خود، در هر هسته  کروموزوم دارند. هستۀ یاخته هاي پیکري فرد مبتال به  1

سندروم داون اگر زن باشد دو کروموزوم  و اگر مرد باشد یک کروموزوم  و یک کروموزوم  دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

) گویچه هاي قرمز بالغ فاقد کروموزوم می باشند. گزینۀ  

) یاخته هاي ماهیچۀ اسکلتی چندهسته اي می باشند. گزینۀ  و 

بررسی موارد:  2

جملۀ (الف): نادرست، در مرحله آنافاز ، فقط کروموزوم هاي همتا از هم جدا می شوند و تعداد کروموزوم تغییري نمی کند.

. جملۀ (ب): نادرست، چون همانندسازي  در اینترفاز صورت می گیرد، نه در آغاز پروفاز 
جملۀ (ج): نادرست، در گیاهان بدین صورت نیست، لذا جمله «ج» هم نادرست است.

، کروموزوم ها هنوز دو کروماتیدي هستند. جملۀ (د): نادرست، در تلوفاز

در آنافاز میوز  کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند، تعداد کروموزوم ها در مرحلۀ آنافاز میوز  با تعداد کروموزوم هاي سلول در ابتداي تقسیم برابر  3
است.

بررسی گزینه ها:  4

) دارد. ) و یک مرد سالم هم در هر یاخته پیکري خود دو کروموزوم جنسی ( و  . دختر مبتال به نشانگان داون، در هر یاختۀ پیکري هسته دار خود داراي دو کروموزوم جنسی (دو عدد 

. دختر مبتال به نشانگان می تواند از یک مادر سالم به دنیا بیاید. علت این پدیده، جدا نشدن کروموزوم ها به دلیل سن باال، پرتوهاي مضر، مصرف الکل و دخانیات و ... می باشد. هم چنین پدیدة
جدا نشدن کروموزوم ها می تواند در مردان اتفاق بیفتد.

. یک مرد سالم، در هر گامت خود در طی یک میوز طبیعی،  کروموزوم دارد نه  کروموزوم.

) بیشتر دارد نه یک مجموعۀ کروموزومی. . دختر مبتال به نشانگان داون، یک کروموزوم غیرجنسی (شماره 

در پسر مبتال به نشانگان داون پدیده ي با هم ماندن کروموزوم ها رخ نداده است بلکه پدیده ي با هم ماندن کروموزوم ها در مراحل گامت سازي در والدین این  5

.( فرد رخ داده است (رد گزینه ي 

). همچنین سلول هایی ) دارند (رد گزینه هاي  و  در بدن انسان، سلول هایی مانند گلبول هاي قرمز بالغ فاقد هسته اند و در نتیجه این سلول ها نه کروموزوم غیر جنسی و نه کروموزوم جنسی (

.( مانند ماهیچه هاي اسکلتی داراي چندین هسته اند پس از همه ي کروموزوم ها چندین نسخه دارند پس در بدن یک پسر بچه می توان سلولی با بیش از یک کروموزوم  را یافت (تایید گزینه ي 

به زنانی که سنین باالي  سال دارند توصیه می شود که قبل از زایمان به تهیۀ کاریوتیپ از جنین اقدام نمایند.  6

منظور از ساختار چهار کروماتیدي، تتراد است که در میوز دیده میشود تقسیم میوز نیز دو تقسیم متوالی است البته توجه کنید که این گزینه به طور قطع درست  7

) است.  نیست چون براي مثال، زمانی که اسپرم با اووسیت ثانویه لقاح پیدا نکند دومین تقسیم میوز اتفاق نمیافتد. اما مشخص است که منظور طراح محترم سؤال گزینهي (

از میوز یک سلول ممکن است فقط یک گامت تولید شود (مانند سلول زایندهي تخمک). از طرفی از میوز یک سلول ممکن است اصًال گامت تولید نشود! و به جاي آن هاگ تشکیل شود (مثًال در

( ). تقسیم میوز در تولید مثل جنسی رخ می دهد و حاصل آن می تواند سلولی با کروموزوم فرد باشد مانند اسپرم در انسان که  می باشد. (رد گزینۀ  و  گیاهان و قارچها) (رد گزینه ي 

, تعداد کروموزوم ها نیز  می باشد. (تأیید گزینۀ  و کروموزوم هاي شکل با هم همتا نیستند، پس شکل مربوط به آنافاز میوز  است نه آنافاز میوز   8

( رد گزینۀ 

.( شکل نمی تواند مربوط به آنافاز میتوز سلول  باشد چون در آن صورت باید در سلول  کروموزوم تک کروماتید داشته باشیم (رد گزینۀ 

.( شکل نمی تواند مربوط به آنافاز میتوز سلول  باشد چون در شکل همتا مشاهده نمی شود (رد گزینۀ 

تتراد، شامل  کروموزوم همتا است که از طول کنار هم قرار می گیرند.  9

، سلول داراي دو جفت سانتریول است. ( عدد سانتویول) در اینترفاز، سانتریول ها دو برابر می شوند، بنابراین در پروفاز یا متافاز   10
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مبحث: گفتار 1 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

1 در غدد جنسی یک فرد بالغ، یاخته هایی که در طِی فرآیند زامه زایی (اسپرم زایی) از هم جدا می شوند، چه مشخصه اي دارند؟

براي هر صفت مستقل از جنس، یک دگره (الل) دارند. با تقسیم خود، یاخته هاي تک الد (هاپلوئید ) ي را به وجود می آورند.

با ترشحات خود تمایز زامه (اسپرم) ها را باعث می شوند. ابتدا به کمک بخشی از ساختار خود جابه جا می گردند.

2 کدام عبارت، دربارة غددي در دستگاه تولید مثل انسان درست است که ترشحات آن ها به همراه اسپرم ها به بیرون از بدن منتقل می شود؟

همۀ غده هایی که در ترشح مواد قلیایی مؤثر هستند. در پشت مثانه قرار دارند.

تغذیۀ اسپرم هاي بدن یک مرد بالغ، تنها توسط غدد وزیکول سمینال تأمین نمی شود.

غده اي که فروکتوز را به مسیر خروج اسپرم وارد می کند، همانند غده اي که به اندازة گردو است، به میزراه متصل نمی شود.

غده اي که حالت اسفنجی دارد، برخالف غده اي که به اندازة نخود فرنگی است؛ انرژي الزم براي فعالیت اسپرم را فراهم می کند.

در بدن یک مرد بالغ، به دنبال ورود اسپرم ها به .................. به طور حتم ..................  3

میزراه - ترشحات قلیایی و شیري رنگ توسط غددي به اندازة گردو به مجرا اضافه می شود.

غدد وزیکول سمینال - انرژي الزم براي فعالیت خود را از ترشحات این غدد به دست می آورند.

غدة پروستات - مایعی به آن ها افزوده می شود که در حرکت اسپرم به سمت گامت ماده نقش دارد.

اپیدیدیم - حجم زیادي از سیتوپالسم خود را از دست داده و سر، دم و تنۀ آن ها به وجود می آید.

A
BC

D

 

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه نادرست است؟  4

) مورد نیاز اسپرم در راه رسیدن به تخمک ترشح می کند. ، قند الزم را براي تولید انرژي ( بخش 

، محل اتصال دو مجراي اسپرم بر به مجراي میزراه دیده می شود. در بخش 

، ترشحات قلیایی و روان کننده را به مجراي میزراه ترشح می کند. بخش 

، قابلیت حرکت را به دست می آورند. اسپرم ها بالفاصله بعد از ورود به بخش 

AATP

B

C

D

هر هورمون جنسی که در بدن یک مرد سالم و بالغ تولید می شود، ..................  5

توسط غددي تولید می شود که پایین ترین غدد درون ریز بدن مردان محسوب می شوند.

تحت تأثیر ترشح هورمون هاي  و  از غدة هیپوفیز تنظیم می شود.

در بروز صفات ثانویۀ جنسی در مردان مانند بم شدن صدا مؤثر می باشد.

توسط یاخته هاي دوالد(دیپلوئید) بدون قدرت تقسیم میوز تولید می شوند.

FSHLH

همۀ  .................. موجود در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز یک فرد سالم و بالغ، ..................  6

یاخته هاي دیپلوئید - می توانند با تقسیم خود اسپرماتوسیت تولید کنند. اسپرماتیدهاي - به هم چسبیده و فاقد تاژك می باشند.

یاخته هاي هاپلوئید - در پی جدا شدن کروماتیدهاي خواهري پدید می آیند. اسپرماتوسیت هاي - داراي کروموزوم هایی با دو نیمۀ مشابه هم هستند.

کدام گزینه در ارتباط با مسیر عبور اسپرم پس از تولید در بیضه هاي یک مرد سالم و بالغ صحیح نمی باشد؟  7

اسپرم ها عالوه بر استفاده از نیروي حرکتی تاژك، از ترشحات اندام هاي ضمیمه نیز براي انتقال به خارج بدن کمک می گیرند.

هر مجراي اسپرم بر، پس از عبور از روي مثانه، با گذشتن از بین دو میزناي، اسپرم ها را وارد غدة پروستات می کنند.

اسپرم ها نمی توانند در تمام طول مسیر خود، براي تأمین انرژي، از ترشحات غدد وزیکول سمینال استفاده کنند.

اسپرم ها در تمام طول مسیر خود، با مایعی قلیایی که مسیر عبور اسپرم ها را خنثی می کند، در تماس می باشد.
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چند مورد از عبارات زیر دربارة هر یاختۀ حاصل از تقسیم اسپرماتوگونی صحیح است؟  8
الف) به طور غیرمستقیم، تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي، تتراد تشکیل می دهند.

ب) داراي کروموزوم هایی است که ژن یا ژن هاي مسئول تعیین جنسیت را دارد.
ج) توانایی انجام نوعی تقسیم بدون کاهش عدد کروموزومی را دارند.

22د) درون هستۀ خود داراي  کروموزوم غیرجنسی می باشد.

1234

9 در بدن یک مرد سالم و بالغ، هورمون مترشحه از .................. هیپوتاالموس همانند هورمون .................. مترشحه از هیپوفیز پیشین، می تواند
.................. مؤثر باشد.

- بر ترشح تستوسترون از یاخته هاي بینابینی یاختۀ ترشحی عصبی- 

- بر ترشح تستوسترون از یاخته هاي بینابینی یاختۀ درون ریز غیرعصبی- 

- به نحوي بر فعالیت یاخته هاي تغذیه کنندة یاخته هاي جنسی یاختۀ ترشحی عصبی- 

- به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر رشد ماهیچه ها و استخوان ها یاختۀ درون ریز غیرعصبی- 

FSH

LH

FSH

LH

در فرایند اسپرم زایی در یک مرد سالم و بالغ، هر یاختۀ ..................  10

داراي کروموزوم هاي غیرمضاعف در هستۀ خود و تاژك به اپی دیدم وارد شده و توانایی حرکت پیدا می کند.

تولید شده در پی تقسیم میتوز اسپرماتوگونی، توانایی ایجاد دوك تقسیم در سیتوپالسم خود را دارد.

هاپلوئید موجود در دیوارة لولۀ اسپرم ساز، در تماس مستقیم با ترشحات غدد برون ریز کمکی قرار می گیرد.

1موجود در مرحلۀ پروفاز  میوز، در تولید اسپرماتوسیت اولیه نقش دارد.

به طور معمول در یک فرد بالغ، هر یاختۀ سالم .................. موجود در لوله هاي اسپرم ساز، ..................  11

دوالد- در درون حفرة شکمی قرار گرفته است. دوالد- تقسیم میوز را انجام می دهد.

تک الد- که داراي تاژك می باشد، با حرکت خود به درون اپی دیدیم وارد می شود. تک الد- ژن هاي مربوط به آنزیم هاي سر اسپرم را دارا می باشد.

12 در یک مرد بالغ، یکی از هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، .................. (با تغییر)

با تأثیر مستقیم بر لوله هاي اسپرم ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد. متحرك شدن اسپرم در محل باعث بلوغ اسپرم ها در محل تولید خود شود.

در میوز بعضی از سلول هاي دیوارة  لوله هاي اسپرم ساز نقش داشته باشد. باعث آزادسازي آنزیم هاي درون وزیکولی موجود در سر سلول هاي جنسی شود.

کدام عبارت در رابطه با دستگاه تولید مثلی مرد سالم و بالغ، به نادرستی بیان شده است؟  13

می توان گفت که در همۀ لوله هاي پر پیچ و خم، یاخته هاي هاپلوئیدي مشاهده می شود.

گروهی از لوله هاي پر پیچ و خم موجود در کیسۀ بیضه، به طور حتم قادر نیستند اسپرم تولید کنند.

مجراي غدة وزیکول سمینال مایع خود را به مجراي اسپرم بر وارد می کند.

از نماي پشتی مثانه، غدد وزیکول سمینال بین مجاري مجراي اسپرم بر قرار دارند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  14
«در یک مرد سالم، اسپرم هاي داراي قابلیت حرکت می توانند .................. از عبور از .................. شوند.»

قبل - اپی دیدیم، درون لوله هاي اسپرم ساز، مشاهده پس - مجاري اسپرم بر، از طریق میزراه، از بدن خارج

پس - سطح پایینی کیسۀ بیضه، به مجراي زامه بر، وارد قبل - میزراه، با مایع حاوي لیزوزیم مخلوط

در یک مرد سالم و بالغ، غده هاي .................. .  15

پروستات همانند شش ها حالت اسفنجی دارند.

سازندة مایع منی، به خروج یاختۀ تاژك دار به خارج از میزراه کمک می کنند.

وزیکول سمینال از نماي نیم رخ در جلوي مجراي اسپرم بر هستند.

پیازي میزراهی همانند غدة زیرمغزي به اندازة نخود هستند و در کیسۀ بیضه قرار دارند.
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یاخته هایی که طی فرآیند زامه زایی درون لوله هاي اسپرم ساز از هم جدا می شوند، اسپرماتیدها هستند که با تمایز خود اسپرم ها را به وجود می آورند. اگر صفات  1
مستقل از جنس را «تک جایگاهی» فرض کنیم، چون اسپرماتیدها (تک الد) اند. براي هر صفت یک الل خواهند داشت.

نکته: البته ناچاراً این گزینه را صحیح می گیریم، چرا که ممکن است این صفات چندجایگاهی باشند که در آن صورت این گزینه صحیح نمی باشد.

اسپرماتید

اسپرم

اسپرماتوگونی

اسپرماتوسیت اولیه
اسپرماتوسیت ثانویه

 بررسی سایر گزینه ها:

»: نادرست. اسپرماتیدها با تمایز خود، یاخته هاي هاپلوئید اسپرم را به وجود می آورند. گزینۀ «

»: نادرست. تاژك اسپرماتید و همچنین اسپرم در لوله هاي اسپرم ساز فعال نیست. در واقع اسپرماتیدها توان حرکت ندارند! گزینۀ «

»: نادرست. یاخته هاي سرتولی با ترشحات خود موجب تمایز اسپرم ها می شوند. گزینۀ «

 2
غدد وزیکول سمینال (گشناب دان)، غدة پروستات و غدد پیازي میزراهی، غده هایی هستند که ترشحات آن ها به همراه اسپرم ها به بیرون از بدن منتقل می شوند. دقت کنید ترشحات یاخته هاي

سرتولی داراي موادي هستند که در تغذیۀ اسپرم هاي لوله اسپرم ساز مؤثر هستند. هم چنین ترشحات غدد وزیکول سمینال نیز در تغذیۀ اسپرم ها نقش دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

) پروستات و غده هاي پیازي میزراهی مواد قلیایی ترشح می کنند و همگی در زیر مثانه قرار دارند.  گزینۀ 

) پروستات به اندازه گردوست و همانند غدد پیازي میزراهی به میزراه متصل می شود.  گزینۀ 

) غدد گشناب دان انرژي الزم براي فعالیت اسپرم ها را با ترشح مایعی غنی از فروکتوز فراهم می کنند. پروستات غده اي است که حالت اسفنجی دارد و غدد پیازي میزراهی به اندازة  گزینۀ 
نخود فرنگی هستند.

در غدة پروستات مایعی قلیایی و شیري رنگ به اسپرم ها افزوده می شود. این مایع به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در مسیر اسپرم به سمت گامت ماده نقش  3
دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

) دقت کنید در بدن مردان فقط یک غدة پروستات وجود دارد. گزینۀ 

) اسپرم ها از درون غدد وزیکول سمینال عبور نمی کنند. گزینۀ 

) تمایز اسپرماتیدها و تبدیل آن ها به اسپرم درون لوله هاي اسپرم ساز صورت می گیرد. گزینۀ 

،  و  به ترتیب معادل وزیکول سمینال، غدة  ، دقت کنید اسپرم ها حداقل  ساعت در اپی دیدیم باقی می مانند تا قابلیت حرکت را به دست بیاورند. موارد   4
پروستات، غدة پیازي میزراهی و اپیدیدیم است.

منظور صورت سؤال، هورمون تستوسترون و سایر هورمون هاي جنسی (مانند استروژن و پروژسترون) می باشد. تستوسترون توسط بیضه ها و هر سه هورمون باال  5
توسط غدد فوق کلیه ترشح می شود. همۀ یاخته هاي ترشح کنندة این هورمون ها دوالد(دیپلوئید) بوده و تقسیم میوز انجام نمی دهند.

اسپرماتوسیت اولیه یاخته اي دیپلوئید و اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید است، اما هر دوي آن ها داراي کروموزوم هاي دو کروماتیدي هستند.  6
بررسی سایر گزینه ها:

»: مطابق شکل، اسپرماتیدها می توانند داراي تاژك باشند.   گزینۀ «

 

اسپرماتوگونی

سرتولییاختۀ
اسپرماتوسیت اولیه
اسپرماتوسیت ثانویه

اسپرماتید

اسپرم

1
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4
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4
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»: اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و یاختۀ سرتولی، یاخته هاي دیپلوئید دیوارة لوله هاي اسپرم ساز هستند. دقت کنید اسپرماتوسیت از یاختۀ سرتولی تولید نمی شود.  گزینۀ «

»: اسپرماتوسیت ثانویه یاخته اي هاپلوئید است که در پی جدا شدن کروموزوم هاي همتا ( نه کروماتیدهاي خواهري) به وجود آمده است. گزینۀ «

مواد قلیایی توسط غدة پروستات و غدد پیازي میزراهی ترشح می شوند و درنتیجه تا قبل از این غدد، اسپرم ها با مواد قلیایی در تماس نیستند.  7
فقط مورد (ب) صحیح است.  8

منظور صورت سؤال، یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتوگونی می باشد. این یاخته ها داراي کروموزوم هاي جنسی هستند؛ درنتیجه ژن یا ژن هاي مربوط به تعیین جنسیت را دارند.
بررسی سایر موارد:

مورد الف) براي اسپرماتوگونی صحیح نیست.
مورد ج) براي اسپرماتوسیت اولیه صحیح نیست.
مورد د) براي هیچ کدام از یاخته ها صحیح نیست.

، یاخته هاي سرتولی (تغذیه کنندة یاختۀ جنسی) را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را هدایت کند و  یاخته هاي بینابینی را تحریک می کند تا در مردان   9
هورمون تستوسترون را ترشح کنند.

ترشح هورمون هاي  و  تحت تأثیر هورمون هاي مترشحه از یاختۀ ترشحی عصبی هیپوتاالموس است.
از هر بار تقسیم اسپرماتوگونی، یک اسپرماتوگونی و یک اسپرماتوسیت اولیه تولید می شود که هر دو توانایی تقسیم شدن را دارند و در نتیجه در میان یاختۀ خود  10

دوك تقسیم را ایجاد می کنند.
مطابق شکل، برخی اسپرماتیدها نیز داراي تاژك هستند؛ اما دقت کنید این یاخته ها هیچ گاه وارد اپی دیدیم نمی شوند.

توجه کنید اسپرماتوسیت ثانویه و اسپرماتید نیز هاپلوئید هستند اما در تماس با ترشحات غدد برون ریز (غدد پیازي-میزراهی، غدد وزیکول سمینال و غده
میتوزپروستات) قرار نمى گیرند.

1میوز

2میوز
تمایز و

شکلتغییر

 
همۀ یاخته هاي هاپلوئید چه اسپرماتوسیت ثانویه و چه اسپرم، داراي ژن (هاي) مربوط به آنزیم هاي سر اسپرم می باشد.  11

تولید اسپرم با میوز توسط سلول هاي اسپرم ساز بیضه اتفاق می افتد. در مردان،  یاخته هاي سرتولی را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند.  12
بررسی سایر گزینه ها:

. متحرك شدن اسپرم ها در مجراي اپی دیدیم انجام می شود و تحت تاثیر ترشحات اپی دیدیم نه هورمون هاي هیپوفیزي  گزینۀ 

. تستوسترون از یاخته هاي بینابینی ترشح می شود. گزینۀ 

. آنزیم هاي درون وزیکولی اسپرم تحت تاثیر هورمون هاي هیپوفیزي آزاد نمی شود. گزینۀ 

بررسی گزینه ها:  13

) در همۀ انواع لوله هاي پر پیچ و خم (لوله هاي اسپرم ساز و اپی دیدیم) در دستگاه تولید مثلی مردان بالغ و سالم، یاخته هاي هاپلوئیدي وجود
دارد.

) فقط لوله هاي اسپرم ساز توانایی تولید اسپرم را دارند. اپی دیدیم نیز لولۀ پیچیده و طویل است که توانایی تولید اسپرم ندارد اما در باالي
بیضه درون کیسۀ بیضه قرار دارد. 

) مجراي وزیکول سمینال مایع خود را به مجراي اسپرم بر، وارد می کند.

) مجاري مجراي اسپرم بر بین دو غدة وزیکول سمینال واقع اند.

سمینالوزیکول

میزراهیپیازيغدة

اپیدیدیم
بیضه

میزراه

میزناي
مثانه

پروستات

)اسپرم بردفران (

 
بررسی گزینه ها:  14

) اسپرم ها با عبور از مجاري دفران (اسپرم بر)، از طریق میزراه، از بدن خارج می شوند.

) اسپرم هاي داراي قابلیت حرکت درون اپیدیدیم حاصل می شوند و درون لولۀ اسپرم ساز این نوع اسپرم ها مشاهده نمی شوند.

) در انسان مجاري ادراري و تناسلی داراي مخاط هستند و مایع مخاطی ترشح شده، حاوي لیزوزیم است.

) اسپرم ها در سطح پایینی کیسۀ بیضه از اپی دیدیم خارج و به مجراي زامه بر (اسپرم بر) وارد می شوند.

 

سمینالوزیکول

میزراهیپیازيغدة

اپیدیدیم
بیضه

میزراه

میزناي
مثانه

پروستات

)اسپرم بردفران (

. یک غدة پروستات در یک فرد وجود دارد. بنابراین عبارت غده هاي پروستات ها در این جمله درست نیست.  15

. مایع منی سبب خروج اسپرم ها از بدن می شود. مایع منی توسط غدد وزیکول سمینال، پروستات و پیازي میزراهی تولید می شود.

. وزیکول سمینال از نماي نیمرخ، در پشت مجراي اسپرم برقرار دارد.
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4. پیازي میزراهی درون کیسۀ بیضه قرار ندارد.
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مبحث: گفتار 1 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

1 به طور معمول، با توجه به محل تشکیل زامه (اسپرم) ها و مراحل زامه زایی (اسپرم زایی) در یک فرد بالغ، کدام عبارت درست است؟

یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه همانند یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) به یکدیگر متصل هستند.

یاخته هاي زام یاختک (اسپرماتید) همانند یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) هستۀ فشرده اي دارند.

یاخته هاي زامه (اسپرم) بر خالف یاخته هاي زام یاختک (اسپرماتید)، ابتدا توانایی حرکت و جا به جا شدن را دارند.

یاخته هاي اسپرماتوسیت ثانویه بر خالف زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه، فام تن (کروموزوم) هاي تک کروماتیدي دارند.

2 در یک فرد سالم کدام گزینه ویژگی نزدیک ترین یاخته هاي تک الد (هاپلوئید) دیوارة لوله هاي اسپرم ساز به یاخته هاي بینابینی را نشان می دهد؟

هر کروموزوم هسته اي از دو بخش شبیه به هم تشکیل شده  است. فاقد توانایی تقسیم و ایجاد یاخته اي هاپلوئید هستند.

از تقسیم نامساوي سیتوپالسم یاخته هاي قبلی خود ایجاد می شوند. تحت اثر پشتیبانی و تغذیه اي یاخته هاي سرتولی قرار نمی گیرند.

در طی تقسیم یاختۀ اسپرماتوسیت اولیه در هر مرحله اي که  ..................  3

کروموزوم ها در حداکثر فشردگی خود قرار دارند، تترادها در استواي یاخته روي رشته هاي دوك قرار می گیرند.

کروماتیدهاي خواهري هر کروموزوم از هم جدا می شوند، طول همۀ رشته هاي دوك کوتاه می شود.

به هر سمت سانترومر کروموزوم رشتۀ دوك متصل می شود، پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها از بین می رود.

کروموزوم هاي همتا از یکدیگر جدا می شوند، عدد کروموزومی یاخته تغییر نمی کند.

به طور معمول، در یک فرد بالغ، هر یاختۀ (سلول) .................. موجود در لوله هاي اسپرم ساز ..................  4

هاپلوئید - و داراي تاژك، با حرکت خود به اپی دیدیم منتقل می شود. دیپلوئید - تقسیم میوز را انجام می دهد.

هاپلوئید - قطعاً ژن یا ژن هاي سازندة تاژك را دارا می باشد. دیپلوئید - به سطح خارجی دیوارة لولۀ اسپرم ساز چسبیده است.

چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟  5
«در بدن یک مرد سالم و بالغ، به طور طبیعی هر یاختۀ شرکت کننده در فرایند اسپرم زایی که ..................  »

الف) داراي دو جفت سانتریول در میان یاختۀ خود می باشد، الزامًا داراي توانایی تقسیم میوز می باشد.

ب) داراي یک جفت کروموزوم شمارة  می باشد، توانایی تولید ساختارهاي چهار کروماتیدي را دارد.
ج) آنزیم هاي تارك تن سر اسپرم در آن ساخته می شود، از تقسیم خود یاخته هاي هاپلوئید می سازد.

د) در پی تکمیل شدن تقسیم میان یاخته به وجود آمده است، الزامًا داراي تاژکی بدون قدرت حرکت می باشد.

1

1234

6 دربارة هر یاختۀ مسیر اسپرم زایی در دیوارة هر لولۀ پر پیچ و خم در بیضه هاي یک مرد جوان و سالم، کدام گزینه صحیح می باشد؟

می توانند در پی ایجاد رشته هاي دوك در میان یاختۀ خود، یاخته هاي تک الد تولید کنند.

همگی در مجاورت یاخته هاي تولیدکنندة نوعی هورمون جنسی مردانه می باشند.

فاقد گیرندة اختصاصی براي هورمون هاي محرك غدد جنسی هیپوفیز می باشند.

کروموزوم هاي موجود در هستۀ آن ها از دو نیمه مشابه هم تشکیل شده است.
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E

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه صحیح است؟  7

، داراي تاژك بلندي براي حرکت هستند. اسپرم هاي موجود در بخش  همانند اسپرم هاي درون غدة 

غدد  و به صورت جفت در ترشح نوعی مادة قلیایی در مایع منی نقش دارند.

غدد  همانند غدد  داراي یاخته هاي با فضاي بین یاخته اي اندك می باشند.

، در متحرك شدن تاژك اسپرم ها نقش مهمی دارند. غدد  برخالف غدد 

BC

AD

CD

CE

8 ساختاري در بیضه که حاوي لوله هاي پر پیچ و خم می باشد، .................. می کند.

اسپرم را به لوله اي مستقیم و غیرپیچیده، وارد داراي یاخته هاي زاینده است که با تقسیم خود دو نوع یاختۀ مختلف ایجاد

اسپرم را از تقسیم یاختۀ قبلی خود، تولید اسپرماتوسیت هاي ثانویه را در سطح خارجی خود، تولید

9 چند مورد جملۀ مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در بدن یک مرد سالم و بالغ ادرار .................. اسپرم ها براي خروج از بدن، از ..................
عبور می کنند.»

الف) همانند- مجاورت مجاري خروجی غدد وزیکول سمینال
ج) همانند- مجاورت مجاري خروجی غدد پیازي میزراهی

ب) برخالف- مجرایی داراي مادة مخاطی و لیزوزیم در سطح خود
د) برخالف- درون مجاري میزناي 

1324

در بدن یک مرد سالم و بالغ .................. برخالف .................. از وظایف بیضه ها محسوب می شود.  10

تولید هورمون جنسی- ایجاد شرایط مناسب براي تولید اسپرم ها تولید یاختۀ اسپرم- ایجاد شرایط مناسب براي متحرك شدن اسپرم ها

انتقال اسپرم به خارج بدن- ایجاد شرایط مناسب براي متحرك شدن اسپرم ها تولید یاختۀ اسپرم داراي تاژك- تولید هورمون جنسی تستوسترون

A
B

C
D

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه صحیح است؟  11

پروتئین هایی که در انقباض یاختۀ ماهیچه اي اسکلتی نقش اصلی را دارند، می توانند در یاختۀ  براي تقسیم میان یاخته حلقۀ انقباضی تشکیل دهند.

یاختۀ داراي بخش  همانند برخی یاخته هاي دیوارة حبابک هاي شش انسان، توانایی بیگانه خواري باکتري ها را دارد.

در یاختۀ  به سانترومر هر کروموزوم فقط از یک سمت می تواند رشتۀ دوك متصل شود.

یاختۀ  براي حرکت به سمت اپی دیدیم از فروکتوز به عنوان منبع انرژي استفاده می کند.

C

A

B

D

1
2

4

3  

با توجه به شکل مقابل که نوعی یاخته در انسان سالم و بالغ را نشان می دهد، کدام گزینه نادرست است؟   12

، در تبدیل انرژي مواد مغذي به انرژي نهفته در نوعی مولکول شیمیایی نقش دارد. بخش 

، در خارج از محل تولید خود، توانایی حرکت کردن را به دست می آورد. بخش 

، حاوي  نوع فام تن و اطالعات الزم براي زندگی یاخته است. بخش 

، موادي دارد که در نفوذ این یاخته در الیه هاي محافظت کنندة یاختۀ دیگر نقش دارند. بخش 

2

3

424

1

در انسان، هر غدة برون ریز مؤثر در ساخت مایع منی که .................. قطعًا ..................   13

در تغذیۀ اسپرم ها مؤثر است - در اطراف میزراه قرار گرفته است.

مواد قلیایی ترشح می کند - ترشحات خود را به ابتداي میزراه وارد می نمایند.

ترشحات خود را به مجراي لوله مانند وارد می کند - مواد قلیایی ترشح می کند.

قبل از پروستات ترشحات خود را به اسپرم ها می افزاید - در فعالیت اسپرم ها مؤثر است.

کدام گزینه در ارتباط با مراحل تبدیل اسپرماتید به اسپرم زودتر از سایرین رخ می دهد؟  14

از دست دادن مقدار زیادي از سیتوپالسم یاخته تاژك دار شدن یاخته ها

ایجاد حالت کشیده در یاخته فشرده شدن هسته و قرارگیري در سر یاخته

www.konkur.in

forum.konkur.in



کدام عبارت زیر درست است؟  15

هورمون تستوسترون نمی تواند روي نوعی یاختۀ هدف هورمون پاراتیروئیدي تأثیرگذار باشد.

یاخته هاي بینابینی مستقیماً هدف یکی از هورمون هاي هیپوفیزي هستند.

با تحریک ترشح هورمون  می توان مانع از رویش مو در صورت پسران در سن بلوغ شد.

هورمون  ترشح شده از غدة زیرمغزي سبب تقسیم میوز یاخته هاي زامه زا می شود.

LH

FSH
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اسپرماتید ها در حین حرکت به سمت وسط لوله هاي اسپرم ساز تمایزي پیدا می کنند تا به زامه (اسپرم) تبدیل شوند. به این صورت که یاخته ها از هم جدا و  1
تاژك دار می شوند. پس یعنی تا قبل از این مرحله به یکدیگر متصل بوده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

) اسپرماتید ها و اسپرم ها فقط داراي هستۀ فشرده هستند. گزینۀ 

) اسپرم ها از ابتداي تشکیل داراي تاژك هستند؛ ولی باید در اپی دیدیم قرار گیرند تا توانایی حرکت را کسب کنند. گزینۀ 

) اسپرماتوسیت ها داراي کروموزوم هاي دو کروماتیدي هستند. گزینۀ 

میتوز

١میوز

٢میوز
تمایز و

تغییر شکل

2  طبق شکل زیر، در بین لوله هاي اسپرم ساز یاخته هاي بینابینی قرار دارند. از بین یاخته هاي هاپلوئید در دیوارة لوله هاي اسپرم ساز، اسپرماتوسیت ثانویه در سمت
خارجی تر قرار گرفته است.

اولیهاسپرماتوسیت
ثانویهاسپرماتوسیت

اسپرماتید

اسپرم

اسپرماتوگونی

 بررسی گزینه ها:

، دو یاختۀ زام یاختک (اسپرماتید) ایجاد می کند. ) هر زام یاختۀ ثانویه (اسپرماتوسیت ثانویه) انجام میوز  گزینۀ 

) زام یاخته هاي ثانویه (اسپرماتوسیت ثانویه) هاپلوئیدند، ولی کروموزوم هاي هسته اي آن ها دو کروماتیدي اند. هر کروموزوم دو کروماتیدي از دو بخش شبیه به   هم به نام فامینک گزینۀ 
(کروماتید) تشکیل شده  است.

) یاخته هاي سرتولی در همۀ مراحل اسپرم زایی، پشتیبانی، تغذیه، یاخته هاي جنسی و نیز بیگانه خواري باکتري ها را برعهده دارند. پس زام یاخته هاي ثانویه (اسپرماتوسیت ثانویه) نیز تحت گزینۀ 
 اثر پشتیبانی و تغذیه اي این یاخته ها قرار می گیرند.

) از تفاوت هاي اساسی تخمک زایی با اسپرم زایی تقسیم نامساوي سیتوپالسم است؛ به این صورت که در تخمک زایی پس از هر بار تقسیم هسته در میوز تقسیم نامساوي سیتوپالسم صورت گزینۀ 
می گیرد؛ پس در مرد که غده هاي جنسی بیضه ها هستند، تقسیم نامساوي سیتوپالسم صورت نمی گیرد.

، جداشدن کروموزوم هاي همتا رخ می دهد و در آن، تغییري در عدد کروموزومی یاخته ایجاد نمی شود. تغییر عدد کروموزومی در یاخته در آنافاز  و در آنافاز   3

به دلیل جدا شدن کروماتیدي خواهري رخ می دهد. دقت کنید گزینه هاي  و  مربوط به میوز  هستند که اسپرماتوسیت ثانویه انجام می دهد نه اسپرماتوسیت اولیه. عالوه بر این در مرحله آناناز
همۀ رشته هاي دوك کوتاه نمی شوند؛ بلکه فقط رشته هاي دوکی که به کروموزوم متصل هستند، کوتاه می شوند.

»: توجه کنید در مرحلۀ متافاز، تترادها در استواي یاخته روي رشته هاي دوك قرار می گیرند، در حالی که در مراحل آنافاز نیز کروموزوم ها در حداکثر فشردگی هستند. در مورد گزینۀ «

ژن یا ژن هاي ساخت تا ژك و اجزاي اسپرم در بدن در همۀ یاخته هاي هسته دار بدن وجود دارد.  4
بررسی گزینه ها:

»: اسپرماتوگونی تقسیم میتوز انجام می دهد. گزینۀ «

»: منظور اسپرم ها و برخی اسپرماتیدها هستند که هیچ کدام هنوز توانایی حرکت ندارند. گزینۀ «

»: یاخته هاي اسپرماتوگونی نزدیک سطح خارجی دیوارة لولۀ اسپرم ساز قرار دارند. اسپرماتوسیست هاي اولیه نیز دیپلوئید هستند؛ اما از سطح خارجی دیوارة لولۀ اسپرم ساز فاصله دارند. گزینۀ «

2

3

4

12

2

3

4

12
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2
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فقط مورد (د) درست است.  5
الف) براي اسپرماتوگونی صادق نیست.
ب) براي اسپرماتوگونی صادق نیست.

ج) اسپرماتید تقسیم نمی شود.
د) در زمان تبدیل اسپرماتید به اسپرم، تقسیم میان یاخته تکمیل می شود و اسپرم هاي سالم همگی داراي تاژك بدون قابلیت تحرك هستند.

هر یاختۀ مسیر اسپرم زایی در دیوارة لولۀ اسپرم ساز شامل اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه و اسپرماتید می باشد که هیچ کدام گیرندة اختصاصی براي  6

هورمون هاي  و  ندارند.

غدد وزیکول سمینال، غدة پروستات و غدد پیازي میزراهی همگی غدد برون ریز هستند و در نتیجه داراي یاخته هایی با فضاي بین یاخته اي اندك (بافت پوششی)  7
هستند. دقت کنید اسپرم از درون غدد وزیکول سمینال عبور نمی کند.

دیوارة لوله هاي زامه ساز یاخته هاي زاینده اي دارد که به این یاخته ها زامه زا (اسپرماتوگونی) گفته می شود. این یاخته ها که نزدیک سطح خارجی لوله ها قرار  8
گرفته اند، ابتدا با میتوز تقسیم می شوند. یکی از یاخته هاي حاصل از هر  بار میتوز در الیۀ زاینده می ماند که الیۀ زاینده حفظ شود. یاختۀ دیگر نیز زام یاخته (اسپرماتوسیت) اولیه نام دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

: اسپرم ها پس از لوله هاي اسپرم ساز وارد اپی دیدیم می شوند که لوله اي پیچیده و طویل است. گزینۀ 

: در سطح خارجی دیوارة لوله هاي اسپرم ساز، یاخته هاي اسپرماتوگونی قرار دارند. گزینۀ 

: در لوله هاي اسپرم ساز، اسپرماتید براي تبدیل شدن به اسپرم، تقسیم نمی شود. گزینۀ 

موارد (ج) و (د) جمله را به درستی تکمیل می نمایند.  9
بررسی سایر موارد:

مورد الف) ادرار از مجاورت مجاري خروجی غدد وزیکول سمینال عبور نمی کند.
مورد ب) دقت کنید ادرار و اسپرم ها از درون مجراي میزراه عبور می کنند که در سطح خود داراي مادة مخاطی و لیزوزیم است.

تولید اسپرم بر عهدة بیضه می باشد، اما ایجاد شرایط مناسب براي متحرك شدن اسپرم ها بر عهدة اپید یدیم می باشد.  10

بررسی گزینه ها:  11

: یاختۀ  اسپرماتید است و این یاخته تقسیم میان یاخته انجام می دهد. گزینۀ 

، یاختۀ سرتولی است که وظیفۀ بیگانه خواري باکتري ها را برعهده دارد، اما دقت کنیم که یاختۀ درشت خوار در حبابک ها جزء دیوارة حبابک ها محسوب نمی شوند. : یاختۀ داراي بخش   گزینۀ 

: یاختۀ  اسپرماتوسیت اولیه است که توانایی انجام تقسیم میوز  را دارد و در مرحلۀ متافاز میوز  به هر سانترومر فقط از یک سمت رشتۀ دوك متصل می شود. گزینۀ 

: یاختۀ  (اسپرم) در هنگام عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات گشناب دان (حاوي فروکتوز) را دریافت می کند، نه جهت ورود به اپی دیدیم. در ضمن اسپرم قبل از ورود به اپی دیدیم گزینۀ 
قابلیت حرکت ندارد.

بررسی گزینه ها:  12

، (تنه) حاوي راکیزه است که در آن انرژي مواد مغذي، مثل گلوکز به انرژي نهفته در  (نوعی مولکول شیمیایی) تبدیل می شود. ) بخش 

، دم (تاژك) اسپرم است. اسپرم در لوله هاي اسپرم ساز تاژك دار می شود، اما تاژك در اپیدیدیم توانایی حرکت را به دست می آورد. ) بخش 

، هسته اسپرم حاوي  نوع فام تن است. هسته حاوي ِدنا است. اطالعات الزم براي زندگی یاخته در مولکول هاي ِدنا ذخیره شده است. ) بخش 

، سر اسپرم است. داراي یک هستۀ بزرگ، مقداري سیتوپالسم و کیسه اي پر از آنزیم به نام تارك تن (آکروزوم) است. آکروزوم کاله مانند و در جلوي هسته قرار دارد. آنزیم ها به ) بخش 
اسپرم کمک می کنند تا بتواند در الیه هاي حفاظت کنندة گامت ماده (تخمک) نفوذ کنند.

بررسی گزینه ها:  13

) غدة گشناب دان (وزیکول سمینال) ترشحات خود را قبل از پروستات وزیکول سمینال در اطراف لوله اسپرم بر به اسپرم ها می افزاید(دخوان) قرار دارد. این غدد، مایعی غنی از فروکتوز را به
اسپرم ها اضافه می کنند. فروکتوز انرژي الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.

) غده هاي پروستات و پیازي - میزراهی، مواد قلیایی ترشح می کنند. غدد پیازي - میزراهی، ترشحات خود را به میانۀ میزراه وارد می نمایند. ابتداي میزراه درون پروستات و از زیر مثانه شروع
می شود. در واقع پروستات بخش ابتدایی میزراه را در بر گرفته است. البته این موضوع مورد توافق همه زیست شناسان نیست و عده اي شروع میزراه را، بعد از پروستات می دانند.

) همۀ غدد برون ریز داراي مجاري لوله مانندي هستند که ترشحات خود را وارد آن می کنند، اما فقط غدة پروستات و غدد پیازي - میزراهی مواد قلیایی ترشح می کنند.

) هر کدام از لوله هاي اسپرم بر در حین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غده گشناب دان (وزیکول سمینال) را دریافت می کند.

براي تبدیل اسپرماتید به اسپرم، ابتدا یاخته ها از یکدیگر جدا و تاژك دار می شوند. سپس مقداري از سیتوپالسم خود را از دست می دهند. هستۀ آن ها فشرده  14
شده و در سر به صورت مجزا قرار می گیرند. و یاخته حالت کشیده پیدا می کند.

. هورمون تستوسترون همانند هورمون پاراتیروئیدي روي یاخته هاي استخوانی تأثیر می گذارد.  15

، یک هورمون هیپوفیزي است که روي سلول هاي بینابینی به طور مستقیم مؤثر است. . هورمون 

. هورمون  با تأثیر بر روي سلول هاي بینابینی ترشح تستوسترون را افزایش می دهد. هورمون تستوسترون سبب تحریک رویش مو در صورت پسران می شود.

. یاخته هاي زامه زا (اسپرماتوگونی) تقسیم میوز انجام نمی دهند.

FSHLH

2

3

4

1C

2A

3B11

4D

12ATP
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3423

41
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مبحث: گفتار 1 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان: 15 دقیقه

1 چند مورد جمله روبه رو را به درستی کامل می نماید؟ «تأمین .................. » (با تغییر)
الف- انرژي الزم براي رسیدن اسپرم از محل تولید به محل ذخیره اسپرم بر عهده ي قطعه میانی اسپرم است.

ب- آنزیم هاي الزم براي تخریب الیه هاي خارجی ژل مانند دور تخمک بر عهدة وزیکولی در سرگامتی است که با سیتوکینز نامساوي ایجاد می گردد.
ج- مایعی قلیایی براي خنثی کردن مقادیر کم ادرار اسیدي میزناي بر عهده ي غدد پیازي – میزراهی است.

123صفر

در انسان کدام سلول به سطح خارجی لولۀ اسپرم ساز نزدیک تر است؟  2

براي کامل کردن جمله «در دستگاه تولیدمثلی مرد، .................. » چند عبارت از عبارات زیر مناسب اند؟ (با تغییر)  3
الف) سه غده ي برون ریز، سر راه خروجی اسپرم ها قرار دارند.

ب) اسپرم ها قبل از کسب توانایی حرکت، از بیضه ها خارج می شوند.
ج) غده اي که اسپرم ها, توسط یک مجرا از وسط آن عبور می کنند, تامین انرژي مورد نیاز اسپرم ها را بر عهده دارد.

د) ترشحات غدد برون ریز بر تحرك اسپرم ها بی  تاثیر است. 

1234

با آسیب  ..................  4

پروستات، تولید مواد مغذي براي حرکت اسپرم دچار اختالل می شود.

اپی دیدیم امکان دارد، حرکت تاژك اسپرم آغاز نشود.

غدد پیازي- میزراهی اسید موجود در مسیر رسیدن اسپرم به تخمک خنثی نمی شود.

وزیکول سمینال، خاصیت اسیدي ادرار باقی مانده در مجراي ادرار، از بین نمی رود.

5 چند مورد از عبارت هاي زیرصحیح است؟(با تغییر)
الف- هورمون جنسی مردانه از سلول هایی که در بینابین لوله هاي اسپرم بر جاي دارند، ترشح می شود.

ب- اپی دیدیم محل بلوغ اسپرم ها می باشد.
ج- فروکتوز  تولید شده توسط غده هاي وزیکول سمینال، به طور مستقیم انرژي الزم براي حرکت اسپرم را فراهم می کنند.

د- غدد وزیکول سمینال و مجراي اسپرم بر، در داخل پروستات به میزراه می ریزند.

1234

غده اي که ..................(با تغییر)  6

زیر محل اتصال میزناي بامثانه و باالي پروستات قرار دارد. فروکتوز الزم براي میتوکندري هاي سر اسپرم را فراهم می کند.

درست زیر مثانه قرار دارد، مجرا مشترك اسپرم بر و غدد وزیکول سمینال با مجراي ادراري در آن به هم می پیوندند.

مقادیر کم ادرار اسیدي در میزراه را خنثی می کند، به لوله ي اسپرم بر متصل است.

به حرکت اسپرم ها به سمت گامت ماده کمک می کند، یک غده درون ریز است.
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کدام نادرست است؟  7

غدة وزیکول سمینال برخالف پروستات، مواد قلیایی ترشح نمی کند.

یکی از هورمون مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند در میوز بعضی از یاخته هاي دیوارة لوله هاي اسپرم ساز نقش داشته باشد.

اسپرماتوسیت ثانویه در اپی دیدیم (خاگ) بالغ می شود و با انجام میوز  داراي تاژك می شود.

گامت هاي نر یا اسپرم هاي بالغ در مسیر عبوري خود به سمت میزراه از درون وزیکول سمینال عبور نمی کنند.

II

.................. اسپرم سالم انسان، ..................  8

سر - قطعًا داراي یک کروموزوم جنسی  است. سر - هر کروموزوم آن، داراي دو مولکول  است.

دم - حداقل بخشی از آن توسط غشاي پالسمایی احاطه شده است. قطعۀ میانی - در مصرف  نقش دارد.

DNAX

CO2

9 هر سلول هاپلوئیدي داراي کروموزوم هاي مضاعف در لولۀ اسپرم ساز یک فرد بالغ و سالم ..................

تحت تأثیر فعالیت هورمون  قرار می گیرد. که قابلیت تقسیم دارد، می تواند به سلول هاي جنسی تبدیل شود.

در تماس مستقیم با ترشحات غدد بیرون ریز قرار دارد. داراي  مولکول  است.

LH

23DNA

در انسان سالم .................. داراي .................. است.  10

اسپرماتید  -  کروموزوم دو کروماتیدي است که هنگام تبدیل شدن به اسپرم تک کروماتیدي می شوند.

اسپرماتوگونی قطعًا -  کروموزوم دو کروماتیدي

اسپرماتوسیت اولیه -  کروموزوم دو کروماتیدي

اسپرماتوسیت ثانویه -  کروموزوم دو کروماتیدي و با تقسیم میوز دوم  به  اسپرماتید با  کروموزوم تک کروماتیدي تبدیل می شود.

23

46

46

23423

در دستگاه تناسلی مرد، غده اي که به اندازة یک گردو است .................. غده اي که به اندازة نخود فرنگی است ..................  11

برخالف - ترشحات قلیایی دارد.

همانند - شرایط محیطی خنثی میزراه را قلیایی می کنند.

برخالف - به صورت جفت هستند.

همانند – ترشحاتی دارند که در مایع منی که اسپرم ها را به بیرون از بدن منتقل می کند وجود دارند.

در مورد دستگاه تناسلی مرد، کدام گزینه نادرست است؟  12

سلول هاي بینابینی و داراي  کروموزوم بوده و فعالیت خود را از دوران بلوغ آغاز می کنند.

هیپوتاالموس همانند هیپوفیز در فعالیت اسپرم سازي نقش دارد.

اسپرم ها با کمک انقباض ماهیچه هاي صاف جدار لولۀ اسپرم بر حرکت کرده و از طریق میزناي از بدن خارج می شوند.

تعداد غدد برون ریز در دستگاه تولیدمثلی مرد  عدد می باشد که اسپرم فقط از یکی از آنها از میان آن عبور می کند.

46

5

در مراحل تقسیم میوز، براي تولید اسپرم، چند مورد از موارد زیر را نمی توان مشاهده کرد؟  13

الف) یاخته اي بدون کروموزوم                 ب) یاخته اي با یک کروموزوم          

ج) یاخته اي با دو کروموزوم                      د) یاخته اي با  کروموزوم 

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

XX

X4X

عبارت درست را از بین عبارت هاي زیر انتخاب کنید.  14

میزراه در مردان، ادرار و مایع منی را به بیرون از بدن منتقل می کند.

ذخیرة فروکتوز درون یاختۀ اسپرم ها، بسیار زیاد است تا انرژي الزم براي فعالیت اسپرم ها را فراهم می کند.

هر کدام از لوله هاي اسپرم بر، پس از عبور از درون غدة وزیکول سمینال، در زیر مثانه، وارد غدة پروستات می شود.

18اسپرم ها پس از تولید به درون لولۀ اسپرم ساز منتقل می شوند و پس از حداقل  ساعت، توانایی تحرك می یابند.

15 کدام سلول  هاپلوئید در لولۀ اسپرم ساز از تقسیم سیتوپالیسم سلول قبلی خود حاصل نمی شود؟

اسپرم ها یاخته هایی که از میتوز اسپرماتوگونی حاصل شده اند.

اسپرماتیدها یاخته هاي هاپلوئید با کروموزوم هاي مضاعف

www.konkur.in

forum.konkur.in



همۀ موارد نادرست اند. بررسی موارد:  1
«الف»: محل ذخیرة اسپرم اپی دیدیم است که اسپرم تا پیش از ورود به آن بالغ نیست و زنش تاژك آن مشاهده نمی شود، در نتیجه میتوکندري هاي قطعۀ میانی نقشی در ورود اسپرم به اپی دیدیم

ندارند.
«ب» تولید اسپرم ها با سیتوکینز مساوي انجام می شود.

«ج»: تأمین مایع قلیایی براي خنثی کردن مقدار کم ادرار میزراه (نه میزناي)، بر عهدة غدد پیازي – میزراهی است.

در فرآیند اسپرم زایی تولید یاخته ها در دیواة لوله هاي اسپرم ساز از خارج به سمت وسط لوله ها انجام  می شود هرچه میوز در مراحل ابتدایی تر باشد به جدار لوله و  2
هرچه در مراحل انتهایی تر باشد به وسط لوله هاي اسپرم ساز نزدیک تر است. بنابراین اسپرماتید در مقایسه با اسپرماتوگونی و اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه به وسط لوله هاي اسپرم ساز نزدیک تر

است.

،  و  به ترتیب اسپرماتوسیت ثانویه. اسپرماتوسیت ثانویه. اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید هستند.  ، گزینه هاي 

فقط مورد ب صحیح است.  3
بررسی موارد: 

غده ي برون ریز وجود دارد:  وزیکول سمینال،  پروستات و  غده پیازي میزراهی. الف) در سر راه خروجی اسپرم، حداقل 
ب) اسپرم ها بعد از خروج از بیضه ها وارد لوله ي اپی دیدیم برخاگ می شوند و در آن جا با کسب توانایی حرکت، بالغ می شوند.

ج) اسپرم ها از غده ي پروستات عبور می کنند که مایع قلیایی ترشح می کند.
د) مواد قندي ترشح شده از غدد وزیکول سمینال بر تحرك اسپرم ها و تامین انرژي مورد نیاز آنها موثر است.

در اپی دیدیم اسپرم ها توانایی حرکت پیدا می کنند. پس با آسیب آن ممکن است تاژك اسپرم ها درست کار نکنند.  4
بررسی سایر گزینه ها:

): تولید مواد مغذي از وظایف یک جفت غده به نام وزیکول سمینال است. گزینۀ (

): غدة پروستات مایعی قلیایی ترشح می کند که به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در مسیر رسیدن اسپرم به تخمک کمک می کند. (میزراه مردان - واژن - رحم- لوله ي فالوپ) گزینۀ (

): غده هاي پیازي  میزراهی همانند پروستات مایعی قلیایی ترشح می کنند که مقادیر کم ادرار اسیدي موجود در میزراه را خنثی می کند. غدد وزیکول سمینال در این مورد نقشی ندارند. گزینۀ (

 5
 موارد ب و د درست هستند.

بررسی موارد:
الف) تستوسترون از سلول هایی هستند که در بینابین لوله هاي اسپرم ساز (نه اسپرم بر) جاي دارند، ترشح می شود (نادرست)

ب) (درست)

ج)  تولید شده درون میتوکندري، انرژي الزم براي حرکت اسپرم را فراهم می کند. (نادرست)
د) با توجه به شکل روبرو این جمله درست است.

میزناي
مثانه

پروستات

براسپرمدفران ))

وزیکول

غدة پیازي

اپیدیدیم

بیضه

میزراه

میزراهی

سمینال

مربوط به گزینه(د)                

) میتوکندري ها در قطعه میانی اسپرم قرار دارد.  6

) در ابتدا هر مجراي اسپرم بر با مجراي خروجی هر وزیکول سمینال یکی می شود سپس این مجراي مشترك [بین اسپرم بر و وزیکول سمینال] در پروستات به مجراي ادراري می ریزد.

) غدة پیازي – میزراهی به لوله ي اسپرم بر متصل نیست.

) برون ریز است.

پروستات

مجراي مشترك

مجراي ادراري

مجراي مشترك

مجراي وزیکول
سمینال

مجراي وزیکول
سمینال

دفراناسپرم بر ))

تولید اسپرم و تاژك  دار شدن آن درون لوله هاي اسپرم ساز انجام می شود. اسپرم ها درون اپی دیدیم (خاگ) قدرت حرکت کردن را پیدا می کنند (که این جمله به  7

معناي تاژك دار شدن اسپرم ها نیست). از طرفی اسپرماتوست ثانویه تقسیم میوز  را انجام می دهد و اسپرم را تولید می کند نه اینکه خود بالغ شود و با انجام میوز  تاژ کدار شود.

1234

5212
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بررسی سایر گزینه ها:

: غدة وزیکول سمینال برخالف غدة پروستات مایع قلیایی ترشح نمی کند. این غدد مایعی غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می کنند. گزینۀ 

: هورمون  یاخته هاي سرتولی را تحریک می کند و یاخته هاي سرتولی نیز، موجب تحریک فرآیند اسپرم زایی و میوز یاخته هاي اسپرماتوگونی می شوند. گزینۀ 

: گامت هاي نر از درون وزیکول سمینال عبور نمی کنند. گزینۀ 

سر اسپرم داراي یک هستۀ بزرگ و کمی سیتوپالسم است. میتوکندري ها در قطعۀ میانی قرار دارند که اکسیژن مصرف و  تولید می کنند. دم اسپرم توسط  8

غشاي سلولی احاطه شده است. توجه کنید که تمام وقایعی که در میتوکندري روي می دهد در قطعه میانی اسپرم انجام می شود. از آنجایی که نوزاد پسر از لقاح تخمک با کروموزوم  با اسپرم با

کروموزوم  به وجود می آید بنابراین نمی توان گفت هر اسپرم قطعًا داراي کروموزوم جنسی  است و ممکن است کروموزوم جنسی  داشته باشد.

اسپرماتوسیت ثانویه، هاپلوئید و داراي کروموزوم هاي مضاعف است، این سلول ها تقسیم می شوند (میوز  را انجام می دهند) و به سلول هاي اسپرماتید و در  9
نهایت به اسپرم تبدیل می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

: هورمون  بر روي سلول هاي دیپلوئیدي که در بینابین لوله هاي اسپرم ساز جاي دارند اثر کرده و باعث ترشح هورمون تستوسترون از این سلول ها می شود. گزینۀ 

، داراي  مولکول  است چون  عدد کروموزم مضاعف دارد. اما اسپرماتید که داراي  کروموزوم غیرمضاعف است  مولکول  است. : اسپرماتوسیت  گزینۀ 

: اسپرم پس از تولید در لوله هاي اسپرم ساز وارد لولۀ اسپرم بر شده و در تماس با ترشحات غدد برون ریز قرار می گیرد. اما اسپرماتید و اسپرماتوسیت ثانویه نیز هاپلوئید هستند اما در گزینۀ 
تماس با ترشحات غدد برون ریز نیستند.

بررسی گزینه ها:  10

. در انسان سالم، اسپرماتید یک یاختۀ هاپلوئید و داراي  کروموزوم تک کروماتیدي است.

. اسپرماتوگونی داراي  کروموزوم است که اگر در مرحلۀ  باشد، کروموزوم ها تک کروماتید هستند. ولی پس از همانندسازي دنا، دو کروماتیدي می شوند.

. مواد وراثتی اسپرماتوسیت اولیه بالفاصله پس از تشکیل غیر مضاعف می باشد و پس از عبور از مرحلۀ  مواد وراثتی آن مضاعف می شود.

. اسپرماتوسیت ثانویه داراي  کروموزوم دو کروماتیدي است. و با تقسیم میوز دوم به  اسپرماتید تبدیل می شود. و هر اسپرماتید داراي  کروموزوم تک کروماتیدي است.

پروستات به اندازة یک گردو و هر غدة پیازي میزراهی به اندازة یک نخودفرنگی است.  11
بررسی سایر گزینه ها:

): هر دو ترشحات قلیایی دارند. گزینۀ (

): ترشحات قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدي موجود در مسیر اسپرم به سمت گامت ماده کمک می کنند. گزینۀ (

): تعداد پیازي میزراهی دو تا و پروستات یکی است. گزینۀ (

اسپرم ها پس از عبور از لوله هاي اسپرم بر از طریق میزراه خارج می شوند نه میزناي.  12
سایر گزینه ها صحیح می باشند.

بررسی موارد:  13

، یکی از اسپرماتوسیت هاي ثانویه، داراي بیست و دو کروموزوم غیر جنسی و یک کروموزوم جنسی  و اسپرماتوسیت ثانویه دیگر، داراي بیست و دو موارد (الف) و (ب): در پایان مرحلۀ میوز 

 ( . (بدون کروموزوم  کروموزوم غیرجنسی و یک کروموزوم 

، کروموزوم ها دو برابر می شوند. اسپرماتوسیت ثانویه اي که داراي کروموزوم  است، در مرحلۀ آنافاز  داراي  کروموزوم  می شود. در مرحلۀ آنافاز تقسیم میتوز مورد ج) در مرحلۀ آنافاز 

در هنگام تبدیل شدن اسپرماتوگونی به اسپرماتوسیت اولیه هم در لحظه اي سلول دو کروموزوم تک کروماتیدي  دارد.
مورد د) در مراحل اسپرم زایی، چنین یاخته اي تولید نمی شود.

بررسی گزینه ها:  14

): ادرار پس از ساخته شدن در کلیه، از طریق میزناي به مثانه وارد می شود. وظیفۀ "میزراه" انتقال ادرار و مایع منی به بیرون از بدن است.  گزینۀ (

): ذخیرة درون یاخته اي اسپرم ها بسیار کم است، زیرا اسپرم مقدار زیادي از سیتوپالسم خود را از دست داده است. وزیکول سمینال، ترشحات برون ریز غنی از فروکتوز خود را به درون گزینۀ (
مجراي اسپرم بر، می ریزند.

): اسپرم ها وارد غدة وزیکول سمینال نمی شوند، بلکه هر کدام از لوله هاي اسپرم بر در حین عبور از کنار و پشت مثانه، ترشحات غدة وزیکول سمینال را دریافت می کنند.  گزینۀ (

): لوله هاي اسپرم ساز درون بیضه ها هستند و وظیفۀ ساخت اسپرم را به عهده دارد و اسپرم ها با  ساعت توقف در برخاگ توانایی حرکت را پیدا می کنند گزینۀ (

اسپرم سلول هاپلوئید است که از تمایز اسپرماتید حاصل می شود نه از تقسیم آن .  15
بررسی سایر گزینه ها:

» : منظور اسپرماتوسیت اولیه است که حاصل تقسیم سیتوپالسم سلول قبلی خود به نام اسپرماتوگونی است. گزینۀ «

» : منظور اسپرماتوسیت هاي ثانویه است که حاصل تقسیم سیتوپالسم  سلول قبلی خود به نام اسپرماتوسیت اولیه است. گزینۀ «

» : اسپرماتید حاصل تقسیم سیتوپالسم سلول قبلی خود به نام اسپرماتوسیت ثانویه است. گزینۀ «
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مبحث: گفتار 2 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 20 دقیقه

1 در انسان، همۀ یاخته هایی که در مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود می آیند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از نظر 
.................. با یکدیگر تفاوت و از نظر ..................  به یکدیگر شباهت دارند.

تعداد فام تن (کروموزوم)هاي هسته – تعداد میانک (سانتریول)ها )ي هسته – داشتن فام تن (کروموزوم)هاي همتا مقدار دناي (

محل به وجود آمدن – تعداد سانترومرهاي هسته عدد کروموزومی – تعداد فامینک (کروماتید)هاي هسته

DNA

با توجه به چرخۀ جنسی و تخمدانی زنی سالم و بالغ، هورمونی که همزمان با .................. جسم زرد .................. می یابد در مردان می تواند  2
..................

تشکیل - کاهش - در سطح اسپرماتوگونی ها گیرنده داشته باشد. انتهاي تحلیل - افزایش - به همراه اسپرم در بیضه ها تولید شود.

تشکیل - افزایش - در اسپرم زایی نقش مؤثري داشته باشد. شروع تحلیل - کاهش - یکی از هورمون هاي محرك غدد جنسی باشد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  3
«در چرخۀ جنسی یک زن سالم، غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در دو زمان متفاوت، با هم برابر می شود، در فاصلۀ زمانی برابر شدن غلظت هاي

این دو هورمون می توان گفت .................. »

بازخورد منفی بین هورمون هاي جنسی و هیپوفیزي وجود دارد.

ممکن است بعد از شروع تقسیمات یاختۀ تخم، جایگزینی انجام شود.

جسم زرد تحلیل رفته و ترشحات هورمونی آن در خون کاهش می یابد.

غلظت استروژن همانند غلظت پروژسترون در خون ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  4
«طی دورة جنسی یک زن سالم و بالغ، هم زمان با .................. ، میزان هر هورمون .................. در خون  .................. »

رسیدن به حداکثر اختالف غلظت میان هورمون هاي استروژن و پروژسترون - محرك غدد جنسی - شروع به کاهش می کند.

رسیدن به حداکثر اختالف غلظت میان مقدار  و در خون - جنسی مترشحه از تخمدان - افزایش می یابد.

آغاز تولید تودة یاخته اي در تخمدان که تحت اثر هورمون  رشد می کند - مترشحه از فولیکول تخمدان - کاهش می یابد.

آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان به حفرة شکمی - جنسی مؤثر در رشد دیوارة رحم - در نیمۀ اول چرخۀ فولیکولی افزایش پیدا می کند.

LHFSH

LH

در یک زن بالغ و سالم، هر اووسیتی که ممکن است در  .................. دیده شود، به طور حتم  ..................  5

درون رحم - هیچ گاه با یاختۀ جنسی نر، لقاح نداشته است. لولۀ رحمی (لولۀ فالوپ) - داراي کروموزوم هاي تک کروماتیدي است.

محل ورود اسپرم - به زودي تقسیم میوز  خود را کامل می کند. 11غدة جنسی - تقسیم میوز  خود را به پایان نرسانده است.

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  6
«در بخشی از چرخۀ جنسی زنی سالم و بالغ که ..................  دیده می شود؛ به طور قطع ..................»

حداقل اختالف غلظت هورمون هاي  و  - مقدار هورمون هاي استروژن و پروژسترون برابر می باشد.    

آغاز حجیم شدن یاخته هاي فولیکولی - افزایش میزان مصرف اسیدفولیک و آهن در بدن دیده می شود.

شروع کاهش مقدار هورمون پروژسترون - میزان ترشح  از بخش پیشین غدة زیرمغزي رو به کاهش است.

آغاز افزایش ضخامت دیوارة داخلی رحم - غلظت هورمون  از  در خون بیشتر می باشد.

FSHLH

LH

FSHLH
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7 در بدن یک زن سالم و بالغ، چند مورد دربارة هر یاخته اي که در نیمۀ چرخۀ جنسی از تخمدان به درون حفرة شکمی آزاد می شود، صحیح است؟
الف) در پی تقسیم نامساوي میان یاخته، در تخمدان فرد تولید شده اند.

ب) تحت شرایطی می توانند با اسپرم وارد شده به بدن زن، لقاح انجام بدهد.

ج) در پی تقسیم میوز  نوعی یاختۀ دوالد در یکی از فولیکول ها تولید شده است.
د) بعد از ایجاد رابطۀ بازخوردي مثبت بین هورمون هاي جنسی و هیپوفیزي از تخمدان آزاد می شوند.

 مورد مورد مورد مورد

1

1234

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  8

«در بخشی از چرخۀ جنسی زنان، اختالف غلظت بین هورمون هاي  و  خون در بیشترین حد خود قرار دارد. بالفاصله پس از این
زمان .................. »

اووسیت اولیه به اووسیت ثانویه تبدیل می شود. میزان هورمون استروژن شروع به کاهش می کند.

تفاوت میزان غلظت استروژن و پروژسترون در خون شروع به کاهش می کند. تعداد یاخته هاي سازندة استروژن تخمدان کاهش می یابد.

FSHLH

9 چند مورد در ارتباط با هر یاخته اي که در هستۀ خود داراي یک مجموعۀ کروموزومی است و امکان دارد در لولۀ رحمی یک زن سالم و بالغ دیده
شود، صحیح است؟

الف) تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي در غدد جنسی تولید می شود.
ب) به کمک زنش مژك هاي بافت پوششی در لولۀ رحمی حرکت می کند.

ج) حدوداً در روز چهاردهم چرخۀ جنسی از فولیکول بالغ موجود در تخمدان آزاد می شوند.
د) این یاخته ها به کمک گروهی از رشته هاي دوك، کروماتیدهاي خواهري کروموزوم هاي خود را از هم جدا می کنند.

صفر 123 مورد مورد مورد

10 کدام گزینه دربارة هر اووسیتی در بدن زنی غیرباردار، سالم و  ساله که در مرحله اي از تقسیم کاستمان (میوز) متوقف شده است، صحیح
است؟

در دوران جنینی و از تقسیم میتوز یاخته هاي مامه زا (اووگونی) تولید شده اند.

توسط دسته اي از یاخته هاي پیکري به نام یاخته هاي فولیکولی احاطه شده است.

همواره با انجام تقسیم هسته و سیتوپالسم، یاخته هاي هاپلوئید تولید می کند.

، در تخمدان دو یاختۀ با کروموزوم هاي مضاعف تولید می کند. با تکمیل تقسیم میوز 

25

1

11 در طی چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، هر زمانی که بین هورمون هاي محرك غدد جنسی و هورمون هاي جنسی زنانه تنظیم بازخوردي منفی
وجود دارد، ممکن نیست ..................

مقدار هورمون  و  ترشح شده از هیپوفیز با هم برابر باشد.

میزان هورمون مؤثر در رشد جسم زرد در خون فرد در حال کاهش باشد.

در تقسیم اووسیت ساختارهاي  کروماتیدي در مرحله اي از تقسیم میوز تشکیل شود.

اووسیت ثانویه در صورت برخورد با اسپرم و آغاز فرایند لقاح، تقسیم میوز  خود را تکمیل کند.

FSHLH

4

2

به طور معمول در چرخۀ جنسی یک فرد سالم، هم زمان با .................. ، مقدار استروژن خون، کاهش و میزان  .................. در خون، رو به  12
افزایش می گذارد. (با تغییر)

خروج  اووسیت ثانویه از تخمدان ـ پروژسترون شروع رشد فولیکول ها ـ هورمون 

شروع ضخیم شدن دیوارة رحم ـ هورمون آزادکننده افزایش اندازة جسم زرد ـ هورمون محرك فولیکولی

LH

طی چرخۀ جنسی یک فرد سالم، هم زمان با .................. میزان هورمون .................. در خون .................. (با تغییر)  13

تشکیل نخستین گویچه ي قطبی- لوتئینی کننده- شروع به افزایش می نماید. آغاز تحلیل توده اي زرد رنگ از سلول هاي فولیکولی- استروژن- کاهش می یابد

آزاد شدن اووم از تخمدان - پروژسترون - افزایش می یابد. آغاز رشد فولیکول پاره شده - محرك فولیکولی - شروع به کاهش می نماید.
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به طور معمول، در فاصله ي روزهاي هفتم تا چهاردهم از چرخه ي جنسی زنان، ..................  (با تغییر)  14

 حداکثر میزان  ، سبب تشکیل اووم می شود. مقادیر باالي پروژسترون سبب ضخیم شدن و حفظ دیواره ي رحم می شود.

 میزان ترشح استروژن و پروژسترون، به طور قابل توجهی افزایش می یابد. با تأثیر بر فولیکول، سبب تولید هورمون استروژن می شوند.

LH

FSH

به طور معمول در دستگاه تولید مثلی زنان، .................. (با تغییر)  15

انقباض ماهیچه هاي مخطط لوله ي فالوپ به حرکت تخمک کمک می کند.

در اواخر دوره ي فولیکولِی تخمدان، ضخامِت دیواره ي رحم به بیش ترین حد خود می رسد.

گیرنده هورمون  بر روي سطح یاخته هاي فولیکولی قرار دارند.

یک هفته بعد از تخمک گذاري، ترشح استروژن و پروژسترون به بیش ترین مقدار خود می رسد.

FSH

در بخشی از چرخۀ جنسی زنان، اختالف میان مقدار  و  خون در بیش ترین حد خود قرار دارد. بالفاصله پس از این زمان، ..................  16

میزان هورمون هاي مترشحه از تخمدان افزایش می یابد. اووسیت ثانویه به تخمک تبدیل می شود.

تفاوت میان مقدار استروژن و پروژسترون خون کم می شود. ترشحات جسم زرد و هورمون هاي هیپوفیزي افزایش می یابد.

LHFSH

در هفتۀ دوم دوره ي جنسی زنان .................. هفتۀ سوم، تنظیم ترشح هورمون  به صورت .................. است.  17

برخالف – خودتنظیمی منفی برخالف – خودتنظیمی مثبت همانند – خودتنظیمی منفی همانند – خودتنظیمی مثبت

LH

غدد جنسی مرد .................. غدد جنسی زن ..................  18

همانند - تحت تأثیر هورمون هاي جنسی و غیرجنسی است. همانند - فقط تحت تأثیر هورمون هاي غیرجنسی است.

بر خالف - تحت تأثیر هورمون هاي جنسی و غیرجنسی است. برخالف - فقط تحت تأثیر هورمون هاي غیرجنسی است.

؟
19 شکل مقابل، بخشی از چرخه ي تخمدان انسان را نشان می دهد. کمی قبل از مرحله اي که عالمت سؤال نشان داده شده است، کدام هورمون

تخمدانی، بیش تر ترشح می شود؟ (با تغییر) 

استروژن پروژسترون

محرك فولیکولی لوتئینی کننده

در دورة جنسی یک زن سالم سی ساله، هرگاه  ..................  20

غلظت هورمون استروژن از پروژسترون کمتر باشد، افزایش اندازة جسم زرد مشاهده می شود.

غلظت هورمون  در حال کاهش باشد، رشد فولیکول در تخمدان و تقسیم اووسیت اولیه مشاهده می شود.

غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون در خون برابر باشد، غلظت هورمون هاي هیپوفیزي شروع به کاهش می کنند.

جسم زرد بیشترین فعالیت ترشحی خود را داشته باشد، غلظت هورمون پروژسترون برخالف استروژن حداکثر است.

FSH
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باتوجه به تصویر زیر، منظور سؤال اولین و دومین جسم قطبی است که هر دو حاصل تقسیم نامساوي سیتوپالسم به ترتیب به دنبال میوز  و  هستند.  1

جسم قطبی اول که حاصل میوز  است در تخمدان، ولی جسم قطبی  که حاصل میوز  است، فقط پس از لقاح در اوایل لولۀ فالوپ تولید

می شود؛ پس از نظر محل تولید باهم تفاوت دارند؛ ولی هر دو جسم قطبی  کروموزومی (هاپلوئید  تک الد) هستند؛ پس تعداد
سانترومر برابر دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: نادرست. مقدار دناي هستۀ جسم قطبی اول دو برابر دوم است، زیرا جسم قطبی اول داراي کروموزوم هاي مضاعف، ولی جسم گزینۀ «

قطبی دوم کروموزوم ساده دارد. در ضمن هیچ کدام از اجسام قطبی  و  کروموزوم همتا ندارند (چون هاپلوئید اند).

»: نادرست. تعداد فام تن هاي هستۀ هر دو جسم قطبی برابر است، چون هاپلوئید هستند. گزینۀ «

»: نادرست. عدد کروموزومی هر دو جسم قطبی  و  هاپلوئید است. جسم قطبی  اول، دو برابر جسم قطبی دوم، فامینک دارد.  گزینۀ «

میتوز

1میوز

2میوز

اووگونی

اسپرم

اولین

اووسیت اولیه

اووسیت ثانویه

تخمک لقاح یافته
جسم قطبی

دومین جسم قطبی

 

بررسی گزینه ها:  2

): نادرست، هورمون تستوسترون و اسپرم در بیضه ها تولید می شوند. گزینۀ (

): نادرست،  می تواند بر یاخته هاي سرتولی (بزرگ ترین یاخته هاي مجاري اسپرم ساز) اثر کند. گزینۀ (

): نادرست،  یکی از هورمون هاي محرك غدد جنسی می باشد. گزینۀ (

): درست،  در مردان هورمون  در تمایز اسپرم نقش دارد و هورمون  در تولید تستوسترون مستقیمًا نقش دارد. گزینۀ (

 3
دقت کنید زمانی که در یک چرخۀ جنسی هورمون هاي جنسی براي بار دوم با هم برابر می شوند، در واقع میزان استروژن و پروژسترون در انتهاي چرخه کاهش یافته است که مقدار آن ها با هم

، میزان پروژسترون باال باقی می ماند. برابر شده است، در نتیجه ممکن نیست جایگزینی صورت گرفته باشد، زیرا در صورت وقوع جایگزینی، تحت اثر ترشح هورمون 
بررسی سایر گزینه ها:

) باال بودن هورمون هاي جنسی سبب کاهش هورمون هاي محرك جنسی می شود. (طی مکانیسم بازخورد منفی)  گزینۀ 

) از حدود روز  ام جسم زرد تحلیل رفته و از میزان ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون کاسته می شود.  گزینۀ  و 

بررسی گزینه ها:  4
توجه: دورة جنسی تخمدان به دو قسمت فولیکولی و لوتئال تقسیم بندي می شود.

) دقت کنید حدود روز 12 یا 13 دورة جنسی حداکثر اختالف غلظت میان استروژن و پروژسترون است که هم زمان با آن هورمون هاي محرك جنسی افزایش ناگهانی دارند و مقدار گزینۀ 

هورمون  شروع به کاهش می کند.

) میزان هورمون استروژن در حال کاهش است. هورمون هاي جنسی استروژن و پروژسترون است. گزینۀ  

) در نیمۀ اول دورة فولیکولی، از فولیکول تخمدانی تنها استروژن ترشح می گردد که در زمان آغاز تشکیل جسم زرد، (تودة یاخته اي که با تأثیر  فعالیت ترشحی خود را افزایش گزینۀ  
می دهد) دچار کاهش غلظت می گردد.

) در این زمان استروژن در حال کاهش می باشد. هم استروژن و هم پروژسترون در رشد دیوارة رحم تأثیر دارند. گزینۀ  

اووسیت ثانویه از تخمدان آزاد شده و وارد لولۀ رحم می شود، اگر اسپرمی در بدن وجود داشته باشد، احتمال دارد که در لولۀ رحمی لقاح انجام دهد، بنابراین اگر  5
اووسیتی در رحم دیده شود، یعنی هیچ گاه با اسپرم لقاح نداشته است.

بررسی سایر گزینه ها:

) کروموزوم هاي اووسیت ثانویه دوکروماتیدي است. گزینۀ 

) اووسیت ثانویه در تخمدان دیده می شود، بنابراین، در غدة جنسی اووسیتی وجود دارد که تقسیم میوز  خود را به پایان رسانده است. گزینۀ 

) اگر اووسیتی در واژن (محل ورود اسپرم ها) دیده شود، به طور حتم اووسیت ثانویه است که تقسیم میوز  خود را به پایان رسانده است. گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها:  6

) در ابتدا چرخۀ جنسی، یاخته هاي فولیکولی شروع به حجیم شدن می کنند؛ این اتفاق همزمان با قاعدگی است که در طی آن دیوارة داخلی رحم تخریب شده و دفع خون از بدن دیده می  گزینۀ 
شود. جهت افزایش تولید گویچه هاي قرمز، به افزایش مصرف اسیدفولیک و آهن در بدن نیاز داریم.

) مطابق شکل این مورد صحیح است. گزینه هاي  و 

12
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خوندر و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحال }رفتنتحلیل}
قاعدگی

دیواره رحمریزش و رشد

خونپروژسترون درغلظت استروژن و

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

 

فقط مورد (د) صحیح است. در زمان تخمک گذاري، اووسیت ثانویه، اولین جسم قطبی و تعدادي از یاخته هاي فولیکولی آزاد می شوند.  7
بررسی موارد:

مورد الف) بعد از تقسیم میوز  اووسیت اولیه، تقسیم میان یاخته به صورت نامساوي صورت می گیرد. تقسیم سیتوپالسم یاخته هاي فولیکولی به صورت مساوي انجام می شود.
مورد ب) براي یاخته هاي فولیکولی صادق نیست.
مورد ج) براي یاخته هاي فولیکولی صادق نیست.

مورد د) قبل از تخمک گذاري بین هورمون هاي جنسی تخمدان و هورمون هاي هیپوفیزي، تنظیم بازخوردي مثبت ایجاد می شود.

در نیمۀ چرخۀ جنسی اختالف غلظت  و  در بیشترین حد خود قرار دارد. طی تخمک گذاري تعدادي از یاخته هاي فولیکولی (سازندة استروژن) از  8
تخمدان همراه اووسیت ثانویه خارج می شود.

در لولۀ رحمی اووسیت ثانویه، تخمک، گویچه هاي قطبی و اسپرم ممکن است مشاهده شود که این یاخته ها همگی تک الد هستند.  9
بررسی موارد:

مورد (الف) براي تخمک و دومین گویچۀ قطبی صحیح نیست.
موارد (ب)، (ج) و (د) براي اسپرم صادق نیست.

اووسیت اولیه در مرحلۀ پروفازمیوز  در دوران جنینی متوقف شده است و اووسیت ثانویه در آغاز میوز  و تا زمانی که لقاح صورت بگیرد، متوقف می شود. هر  10
دوي این اووسیت ها توسط یاخته هاي فولیکولی احاطه شده اند.

دقت کنید تقسیم میوز  و تشکیل تتراد دردوران جنینی صورت می گیرد و در طی چرخۀ جنسی، ادامۀ تقسیم میوز صورت می گیرد.  11

در وسط چرخۀ جنسی، خروج تخمک از تخمدان (تخمک گذاري) صورت می گیرد که در این زمان، تولید پروژسترون از جسم زرد شروع می شود و مقدار آن در  12
خون افزایش می یابد و از طرفی از تولید استروژن، کاسته می شود و مقدار آن در خون کاهش می یابد. 

) با شروع رشد فولیکول ها، تعداد یاخته هاي فولیکولی، افزایش می یابد و در نتیجه میزان ترشح  هورمون استروژن نیز افزایش می یابد.  گزینۀ 

) با افزایش اندازة جسم زرد، میزان استروژن و پروژسترون خون افرایش می یابد. زیرا یاخته هاي جسم زرد، استروژن و پروژسترون ترشح می کنند.  گزینۀ 

) با شروع ضخیم شدن دیوارة رحم، استروژن در خون باال می رود. زیرا با شروع رشد فولیکول، و افزایش ترشح استروژن، دیوارة رحم در اثر استروژن ضخیم می شود. گزینۀ 

) با آغاز تحلیل رفتن جسم زرد از سلول هاي فولیکولی، غلظت هورمون استروژن کاهش پیدا می کند. در هفتۀ آخر چرخۀ تخمدان (پس از روز   13
بررسی سایر گزینه ها:

): زیاد شدن  که در اثر افزایش ترشح استروژن رخ می دهد، عامل اصلی تخمک گذاري است به دنبال تخمک گذاري (نه همزمان) باقی ماندة فولیکول در تخمدان به جسم زرد تبدیل گزینۀ (
می شود.

): شروع به کاهش LH و FSH قبل از روز  است ولی آغاز رشد فولیکول پاره شده (همان جسم زرد) از روز  می باشد. گزینۀ (

): آزاد شدن اووسیت ثانویه (نه اووم) از تخمدان، با افزایش هورمون پروژسترون همراه است. گزینۀ (

در هفته ي دوم دوره ي جنسی زنان،  با تأثیر بر سلول هاي فولیکولی موجب تحریک تولید استروژن می شوند.  14
بررسی سایر گزینه ها:
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خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

ریزش و رشدقاعدگی
دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

) :   سبب می شود گامت ها ،اولین تقسیم میوزي خود را کامل کنند (تشکیل اووسیت ثانویه) گزینۀ (

) مقادیر باالي استروژن سبب ضخیم شدن و حفظ دیوارة رحم می شود.  ): در فاصلۀ زمانی( گزینۀ (

) میزان استروژن (نه پروژسترون) به طور قابل مالحظه اي افزایش می یابد. ): در فاصلۀ زمانی( گزینۀ (

در سطح یاخته هاي فولیکولی گیرنده هایی وجود دارد که  به آن ها متصل می شود.  15
بررسی سایر گزینه ها:

): ماهیچه هاي لوله فالوپ از نوع صاف اند . گزینۀ (

( ): حد اکثر قطر دیواره ي رحم به اواخر دوره ي لوتئال مربوط است. (روز  گزینۀ (

): در مورد هورمون استروژن صدق نمی کند حد اکثر مقدار استروژن مربوط به قبل از تخمک گذاري است. گزینۀ (

بیشترین اختالف مابین غلظت  و  زمانی است که  در باالترین حد خودش باشد. بالفاصله پس از آن  کاهش می یابد. پس از روز  (پس  16
از تخمک گذاري) مقدار استروژن به عنوان یک هورمون مترشحه از تخمدان، کمی کاهش پیدا کرده و به دلیل افزایش ترشح پروژسترون تفاوت استروژن و پروژسترون به پایین ترین مقدار خود

می رسد. (حدود روز هاي  و  غلظت آن ها با هم برابر است.)

E
P

LHFSH

) است، اما در هفتۀ سوم (هفتۀ اول لوتئال) در هفتۀ دوم دورة جنسی زنان تنظیم ترشح  تحت تأثیر خودتنظیمی مثبت (افزایش استروژن  افزایش   17

) است. تحت تأثیر خودتنظیمی منفی (افزایش استروژن و پروژسترون  کاهش 

غدد جنسی در مردان، بیضه ها و در زنان، تخمدان ها هستند. در مردان این غدد تحت تأثیر هورمون هاي هیپوفیزي (غیرجنسی)  و  و نیز هورمون  18

جنسی تستوسترون قرار دارند. در زنان، تخمدان ها نیز تحت تاثیر  و  و هورمون جنسی استروژن قرار دارند. 

)  که از هورمون هاي ) و محرك فولیکولی ( نخست این که در صورت سؤال گفته شده  «کدام هورموِن تخمدانی » بنابراین هورمون لوتئینی کننده (  19
هیپوفیز پیشین هستند، به راحتی حذف می شوند. دوم این که، مرحله اي که با عالمت سؤال مشخص شده، مربوط به زمان تخمک گذاري (حدود روز چهاردهم) است. در این زمان، استروژن در

حداکثر میزان خود است، اما پروژسترون از این به بعد رو به افزایش است.

 20

): در نزدیک به انتهاي چرخۀ جنسی، هنگامی که غلظت استروژن از پروژسترون کم تر و غلظت پروژسترون در حال گزینه (
کاهش است، جسم زرد در حال تحلیل رفتن است.

):در ابتداي دوره لوئتال نیز غلظت هورمون  در حال کاهش است.  گزینه (

): دقت کنید در اواخر مرحله لوتئالی در صورت عدم بارداري غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون با هم برابر می گزینه (

شوند و در این هنگام غلظت هورمون  شروع به افزایش می کند. 

): هنگامی که جسم زرد بیشترین میزان فعالیت ترشحی خود را دارد، غلظت هورمون پروژسترون در خون حداکثر است، گزینه (
اما حداکثر غلظت هورمون استروژن قبل از تخمک گذاري است.

1LH
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مبحث: گفتار 2 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 20 دقیقه

1 در انسان، همۀ یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، از
نظر .................. به یکدیگر شباهت و از نظر .................. با یکدیگر تفاوت دارند.

)ي هسته - تعداد فام تن (کروموزوم)هاي هسته مقدار دنا ( داشتن فام تن (کروموزوم) هاي همتا - تعداد فامینک (کروماتید) هاي هسته

تعداد میانک (سانتریول) ها - عدد کروموزومی تعداد سانترومر هاي موجود در هسته - محل به وجود آمدن

DNA

2 در بخش هایی از چرخۀ جنسی زن بالغ، اختالف مقدار دو هورمون  و  به حداقل می رسد، بالفاصله .................. از این زمان ها، قطعًا
..................

قبل - میزان هورمون  بیشتر از هورمون  در خون می باشد. بعد - میزان هورمون هاي جنسی مترشحه از تخمدان افزایش می یابد.

قبل - تغییرات استروژن و  موجود در خون ناهمسو می باشد. بعد - تفاوت میان غلظت استروژن و پروژسترون خون کم می شود.

LHFSH

LHFSH

FSH

3 کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «به طور معمول در چرخۀ تخمدانی زنان سالم و بالغ، .................. »

در ابتدا اثر هورمون  روي فولیکول ها موجب می شود یکی از آن ها شروع به رشد کند و چرخۀ تخمدانی را آغاز کند.

به دنبال کاهش سرعت رشد دیوارة داخلی رحم، فعالیت ترشحی دیوارة رحم براي آمادگی جهت پذیرش تخم آغاز می شود.

با اثر هورمونی که افزایش آن عامل اصلی تخمک گذاري است، یاخته هاي جسم زرد فعالیت ترشحی خود را آغاز می کند.

در حدفاصل زمان هایی که مقدار دو هورمون هیپوفیزي در خون برابر می باشد، حداکثر مقدار هورمون هاي جنسی زنانه را در خون می توان مشاهده کرد.

FSH

4 در انسان یک تودة یاخته اي بی شکلی از لقاح اسپرم با نوعی یاخته ایجاد شده است که پس از مدتی از بدن دفع می شود. در مورد این یاخته، کدام
گزینه قطعًا درست است؟

برخالف اووسیت اولیه، در آن فامینک هاي (کروماتیدهاي) خواهري در محل سانترومر به یکدیگر متصل هستند.

نسبت به یاختۀ تخمک، مقدار سیتوپالسم و اندامک هاي کمتري درون خود دارد.

همانند اووگونی درون غدد جنسی یک زن بالغ می توانند تقسیم سلولی انجام دهد.

برخالف اووسیت ثانویه، در پی تشکیل کمربند پروتئینی در وسط یاخته تولید شده  است.

به طور معمول، در طول دورة جنسی یک زن بالغ، هم زمان با .................. امکان افزایش هورمون ..................  وجود ندارد.  5

ریزش داخلی ترین الیۀ رحم - آزادکنندة هیپوتاالموسی

افزایش میزان پروژسترون ترشح شده از جسم زرد - هیپوفیزي مؤثر در رشد جسم زرد

رشد فولیکول و تمایز اووسیت داخل آن - محرك اصلی در تخمک گذاري

کاهش اندازة تودة یاخته هاي جسم زرد - محرك ترشح استروژن

کدام گزینه عبارت زیر را به  نادرستی کامل می کند؟  6
«در طی چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، تقریبًا هم زمان با .................. میزان هورمون .................. در خون ..................»

تقسیم نامساوي سیتوپالسم در طی تقسیم اووسیت اولیه -  - نمی تواند بیشتر از هورمون  باشد.

آزاد شدن یاختۀ اووسیت اولیه از تخمدان به محوطۀ شکمی -  - در بیشترین میزان خود قرار دارد.

ناپایداري جدار رحم و شروع خونریزي قاعدگی - استروژن - بیشتر از هورمون پروژسترون است.

رشد و بالغ شدن الیه هاي یاخته اي فولیکولی - استروژن - نسبت به هورمون پروژسترون بیشتر می باشد.
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با توجه به شکل مقابل که مربوط به مراحل چرخۀ تخمدانی یک زن سالم و بالغ است، کدام گزینه صحیح است؟  7

در این مدت ممکن نیست ترشح  و  تحت تأثیر بازخورد منفی تنظیم شود.

در این مدت ممکن است مقدار هورمون استروژن از پروژسترون بیشتر باشد.

در این مدت ممکن است ضخامت دیوارة داخلی رحم در حال کاهش باشد.

در این مدت ممکن نیست مقدار  از کمتر باشد.

FSHLH

LHFSH

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  8
«در طی چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، در حد فاصل زمان هایی که مقدار دو هورمون جنسی مترشحه از تخمدان با هم برابر می شود .................. »

میزان فعالیت ترشحی دیوارة داخلی رحم می تواند در حال افزایش باشد. ممکن نیست جسم زرد موجود در تخمدان غیرفعال شود.

میزان هورمون هیپوفیزي مؤثر در رشد جسم زرد در خون افزایش می یابد. اختالف غلظت هورمون هاي محرك غدد جنسی در حال افزایش است.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می نماید؟  9
 «به طور معمول در زنان سالم و بالغ، .................. ، هیچگاه .................. »

زمانی که اووسیت ثانویه دومین تقسیم میوزي را کامل می کند - به طور همزمان پارگی در تخمدان به علت تخمک گذاري مشاهده نمی شود.

حداکثر میزان هورمون ترشح شده از یاخته هاي احاطه کنندة اووسیت در تخمدان - در ایجاد پاسخ بازخورد مثبت با هورمون هاي هیپوفیزي نقش ندارد.

هر هورمونی که در تنظیم و هدایت چرخۀ تخمدانی نقش دارد - در اوایل چرخۀ جنسی، تحت تأثیر بازخورد مثبت هورمون هاي جنسی قرار ندارند.

پس از نفوذ جنین به جدار رحم و ایجاد رابطۀ خونی با مادر - غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در انتهاي چرخۀ جنسی افزایش نمی یابد.

10 کدام گزینه عبارت «در تمام مدتی که ..................  رو به افزایش است ..................» را در رابطه با چرخۀ جنسی یک زن سالم و غیرباردار به 
درستی کامل می کند؟

غلظت هورمون  در خون - اووسیت اولیه مراحل میوز  را شروع می کند.

ضخامت دیوارة رحم - اختالف غلظت  و  در خون بیشتر می شود.

غلظت استروژن در خون - مانع ترشح هورمون  از هیپوفیز پیشین می شود.

اندازة جسم زرد - چین خوردگی هاي دیوارة داخلی رحم و اندوختۀ خونی آن بیشتر می شود.

LH1

LHFSH

FSH

هورمون ..................  11

پروژسترون، رحم را براي انجام لقاح آماده می کند.

محرك ترشح تستوسترون، بر روي تخمدان اثر ندارد.

محرك فولیکول در انسان فقط درون تخمدان گیرنده دارد.

LH در چرخه جنسی طبیعی زنان تحت کنترل خودتنظیمی مثبت و منفی قرار دارد.

14 28
؟

در نمودار مقابل، عالمت سؤال، تغییرات کدام هورمون را در چرخه ي جنسی زنان نشان می دهد؟(با تغییر)  12

استروژن پروژسترون

LHFSH

13 در ارتباط با تخمک زایی در فرد سالم، کدام موارد صحیح بیان شده اند؟

، در پی لقاح با اسپرم، توده اي بی شکل تولید می کند. الف) به طور قطع هر گویچۀ قطبی حاصل از تقسیم میوز 
ب) در تخمدان، در پی هر تقسیم میوزي، تقسیم نامساوي سیتوپالسم انجام می شود.

ج) مراحل تخمک زایی پس از شروع در دو مرحلۀ مختلف، متوقف می شود.
د) تقسیم نامساوي سیتوپالسم در تخمک زایی، به منظور تولید گویچه هاي قطبی انجام می شود.
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در طول چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، هنگامی که غلظت هورمون هاي  .................. در خون برابر می شود، قطعًا ..................  14

  و  – فولیکول در حال رشد در تخمدان ها مشاهده می شود.

 و  – جسم زرد در حال تحلیل رفتن است.

استروژن و پروژسترون – هیچ فولیکول در حال رشدي در تخمدان ها مشاهده نمی شود.

استروژن و پروژسترون – غلظت هورمون  در خون در حال کاهش است.

FSHLH

FSHLH

FSH

کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  15
«هنگامی که دیوارة داخلی رحم ..................»

حداکثر ضخامت خود را دارد، میزان هورمون استروژن خون در باالترین حد خود قرار دارد.

شروع به ضخیم شدن می کند، مقدار هورمون هاي استروژن و پروژسترون در خون افزایش می یابد.

حداقل ضخامت خود را دارد، میزان هورمون هاي استروژن و پروژسترون در خون کاهش می یابد.

LHشروع به ضخیم شدن می کند، مقدار هورمون استروژن همانند هورمون  در خون، در حال افزایش است.

در چرخۀ جنسی یک زن بالغ و سالم، بالفاصله پس از .................. ابتدا .................. و سپس ..................  16

کاهش غلظت پروژسترون خون - ضخامت دیوارة رحم کاهش می یابد - مقدار هورمون استروژن خون شروع به کاهش می نماید.

شروع افزایش ضخامت دیوارة رحم - مقدار هورمون هاي هیپوفیزي افزوده می شود - مقدار هورمون پروژسترون خون اندکی ثابت می ماند.

آغاز تحلیل رفتن جسم زرد - تولید هورمون هاي تخمدانی کاهش می یابد - مقدار هورمون  در خون شروع به افزایش می نماید.

مشاهده حداقل اختالف بین غلظت هورمون هاي تخمدانی - اووم آزاد می شود - ضخامت دیوارة رحم براي مدت کوتاهی تغییر نمی کند.

FSH

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟  17

«در چرخۀ جنسی یک خانم  ساله و سالم، .................. » 

، ضخامت دیوارة رحم رو به افزایش است. در فاصلۀ روزهاي  تا 

در هفتۀ آخر این چرخه، ممکن است مقدار هورمون پروژسترون در خون کاهش نیابد.

در شروع این چرخه، مقدار هورمون هاي هیپوفیزي از مقدار حداقل خود در خون باالتر است.

نورون هاي هیپوتاالموس با ترشح بعضی از هورمون ها می توانند مستقیمًا چرخۀ تخمدانی را تنظیم کنند.

30

1024

در چرخۀ تخمدانی یک فرد سالم، ..................   18

هرگاه مقدار هورمون استروژن در خون افزایش می یابد، مقدار هورمون  نیز در حال افزایش است.

در زمان تشکیل جسم زرد، مقدار هورمون  در خون از مقدار هورمون  بیشتر است.

در دو هفتۀ اول، تغییرات غلظت هورمون هاي تنظیم کننده چرخه همواره همسو است.

هر زمانی که غلظت هورمون هاي هدایت کنندة چرخۀ تخمدانی برابر می شود، جسم زرد در حال تحلیل رفتن است.

LH

LHFSH

در طی چرخۀ جنسی یک فرد سالم، هم زمان با .................. میزان هورمون .................. در خون شروع به .................. می نماید.(با تغییر)  19

تشکیل اولین گویچۀ قطبی -  - افزایش تشکیل اووسیت ثانویه - استروژن - افزایش

هم زمان با شروع تشکیل جسم زرد - پروژسترون - افزایش.      آغاز رشد فولیکول پاره شده - پروژسترون - کاهش

LH

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟(با تغییر)  20
« طی چرخه ي جنسی یک فرد سالم، هم زمان با  ..................  ، میزان هورمون  ..................  در فرد، ..................  »

آغاز تحلیل توده ي زرد رنگ از سلول هاي فولیکولی - استروژن - کاهش می یابد.

نزدیک شدن به تشکیل نخستین گویچه هاي قطبی - لوتئینی کننده - در حال افزایش است.

آغاز رشد فولیکول پاره شده - محرك هاي فولیکولی - شروع به کاهش می نماید.

آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان - پروژسترون - شروع به افزایش می نماید.
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منظور از یاخته هایی که در طی مراحل تخمک زایی و با تقسیم نامساوي سیتوپالسم به وجود آمده اند و در رشد و نمو جنین فاقد نقش اند، گویچه هاي قطبی  1

می باشند. تمام جسم هاي قطبی طبیعی در انسان داراي  عدد کروموزوم و  عدد سانترومر هستند و محل ساخت اولین گویچۀ قطبی در تخمدان و محل ساخت جسم دوم قطبی در لولۀ فالوپ
و پس از لقاح می باشد.
بررسی سایر گزینه ها:

) هر دو نوع جسم قطبی، فاقد کروموزوم هاي همتا هستند. گزینۀ 

) اولین جسم قطبی داراي کروموزوم هاي مضاعف است؛ ولی دومین جسم قطبی داراي کروموزوم تک کروماتیدي است. گزینۀ 

) هر دو نوع جسم قطبی داراي عدد کروموزومی یکسانی هستند. گزینۀ 

میتوز

1میوز

2میوز

اووگونی

اووسیت اولیه

اووسیت ثانویه
اسپرم

تخم لقاح یافته
دومین جسم قطبی

 جسم قطبی
اولین

2323
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2
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پروژسترون

استروژن

در خونو

FSHوLHدر خون

FSH
LH

 2

 با توجه به شکل روبرو، اختالف  و  خون در دو نقطه به حداقل خود
می رسد: یکی در فاز فولیکولی و دیگري در انتهاي فاز لوتئال. در دورة فولیکولی

زمانی که  و  برابر هستند، بالفاصله قبل آن  در حال کاهش و
استروژن در حال افزایش است.

در دورة لوتئال زمانی که  و  برابر هستند، بالفاصله قبل آن  در
حال افزایش و استروژن در حال کاهش است. بنابراین، تغییرات این دو هورمون

در این زمان ها با یکدیگر ناهمسو می باشد.

228/026242220181614121086420

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

رشد فولیکول و تمایز اووسیت رفتنتحلیلحالدرجسم زرد

LHFSH

تغییرات در تخمدان

قاعدگی
ریزش و رشد
دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

LH
FSHو

در خون
غلظت

با توجه به شکل زیر می توان دید که در حد فاصل زمان هایی که مقدار دو هورمون  و  در خون برابر می شود، حداکثر مقدار دو هورمون جنسی  3
استروژن و پروژسترون در خون مشاهده می شود.

  
 

بررسی سایر گزینه ها:

: در ابتداي چرخۀ تخمدان یکی از فولیکول هایی که رشد بیشتري کرده است چرخۀ گزینۀ 
تخمدانی را آغاز می کند (نه این که در ابتداي چرخه شروع به رشد کند).

: این موضوع ارتباطی به چرخۀ تخمدان ندارد و مربوط به چرخۀ رحمی است. هم چنین از گزینۀ 
طرفی در نیمۀ دوم، فعالیت ترشحی بیشتر می شود.

: هورمون  که زیادشدن آن عامل اصلی تخمک گذاري است، سبب افزایش ترشح جسم زرد می شود. گزینۀ 

از لقاح اسپرم با گویچۀ قطبی تودة یاخته اي بی شکلی ایجاد می شود؛ که پس از مدتی از بدن دفع می شود. گویچه هاي قطبی مقدار کمتري سیتوپالسم و اندامک،  4
نسبت به تخمک دارند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: در اووسیت اولیه نیز کروموزوم ها، دوکروماتیدي هستند. گزینۀ «

»: دقت کنید در بدن زن بالغ، اووگونی مشاهده نمی شود. گزینۀ «

»: تقسیم میان یاخته در تخمک زایی به صورت نامساوي صورت می گیرد. گزینۀ «
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 5
  مطابق شکل روبه رو این مورد صحیح است.

 

دیسک ناقل

ژن پروتئین انسانی

جایگاه شروع همانندسازي

تخم لقاح یافته گوسفند که
ترکیب را دریافتدیسک نو 

کرده است

گوسفند تراژن حاصل از تخم
لقاح یافتۀ داراي ژن مورد نظر

شیر حاوي پروتئین انسانی

پروتئین انسانی
گرفته شده از

شیر

1

2

3

4

5

.

بررسی سایر گزینه ها:

»: در شکل زیر مشاهده می کنید که در انتهاي چرخۀ جنسی، همزمان با شروع قاعدگی، هورمون  و  در حال افزایش هستند که به علت افزایش هورمون آزادکنندة  و  گزینۀ «

 می باشد.

»: در روزهاي قبل از تخمک گذاري، هورمون  (که عامل اصلی  گزینۀ «
تخمک گذاري است) در حال افزایش است.

»: با تحلیل رفتن جسم زرد (که توده اي از یاخته هاي فولیکولی است) هورمون  گزینۀ «

 و  افزایش می یابد. هورمون محرك ترشح استروژن در فولیکول
است.

1FSHLHFSH

LH

3LH

4

FSHLHFSH
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و درخونغلظت FSHLH

FSH
LH

 
 

  

غلظت استروژن و
 پروژسترون درخون

استروژن پروژسترون

جسم زرد درحال
تحلیل رفتن

تشکیل
جسم زرد

تخمک
رشد فولیکول و تمایز اووسیتگذاري

تغییرات در تخمدان
 6

هنگام تخمک گذاري، یاخته هاي حاصل به صورت اووسیت ثانویه (نه اووسیت اولیه) از تخمدان خارج می شود و به کمک زوائد انگشت، مانند ابتداي لولۀ رحمی به درون لولۀ رحم هدایت می شوند.

هنگام تخمک گذاري،  در بیشترین میزان قرار دارد.
بررسی گزینه ها:

»: تقسیم میوز یک اووسیت اولیه در تخمک زایی با تقسیم نامساوي میان یاخته  همراه است که به طور همزمان میزان  بیشتر از می باشد. گزینۀ «

»: طی قاعدگی و ریزش دیوارة داخلی رحم و رگ هاي خونی، هورمون استروژن بیشتر از پروژسترون می باشد. گزینۀ «

»: در نیمۀ اول دورة جنسی زنانه، استروژن نسبت  به پروژسترون بیشتر می باشد. گزینۀ «

مطابق شکل، در این مدت همواره غلظت  در خون از  بیشتر است.   7

خوندر و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}

قاعدگی
ریزش و رشد

خونپروژسترون درغلظت استروژن و

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دورة

در حد فاصل زمان هایی که مقدار دو هورمون استرژن و پروژسترون با هم برابر می باشد، میزان فعالیت ترشحی دیوارة رحم می تواند افزایش یابد.  8
بررسی سایر گزینه ها:

»: در انتهاي این بازة زمانی به علت غیرفعال شدن جسم زرد، میزان هورمون هاي جنسی استروژن و پروژسترون کاهش می یابد. گزینۀ «

»: در این زمان اختالف غلظت  و  تقریبًا ثابت می باشد. گزینۀ «

»: در این بازة میزان هورمون  کاهش می یابد. گزینۀ «

در زنان، حداکثر میزان هورمون ترشح شده از یاخته هاي احاطه کننده اووسیت (یاخته هاي فولیکولی) مربوط به استروژن است. این هورمون درقبل از تخمک   9

گذاري به حداکثر مقدار خود می رسد و افزایش یک بارة استروژن، محرکی براي آزاد شدن مقدار زیادي  و  از هیپوفیز پیشین می شود. (بازخورد مثبت)

LH
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مطابق شکل، از زمان تخمک گذاري که جسم زرد پدید می آید تا هنگامی که اندازة آن به حداکثر مقدار می رسد، چین خوردگی هاي دیوارة داخلی رحم و اندوختۀ  10
خونی آن بیشتر می شود. 

خوندر و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}
قاعدگی

ریزش و رشد

خونپروژسترون درغلظت استروژن و

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دورة

هورمون  در اواسطه چرخه جنسی زنان، تحت کنترل خود تنظیمی مثبت و در بقیه جاها کنترل آن خودتنظیمی منفی است.  11
بررسی سایر گزینه ها:

) : هورمون پروژسترون، بدن را براي لقاح آماده می کند، اما لقاح در رحم صورت نمی گیرد بلکه در ابتداي فالوپ است. گزینۀ (

) : هورمون هاي  و  هم بر بیضه ها و هم بر تخمدان اثر دارد. ) و ( گزینه هاي (

هورمون استروژن در انتهاي نیمه ي اول و پروژسترون در اواسط نیمه ي دوم به حداکثر غلظت خود می رسد.  12

موارد (ب) و (ج) صحیح اند،   13
بررسی گزینه ها:

(الف): گویچه هاي قطبی به ندرت ممکن است با اسپرم لقاح یابند. 
(ب): اولین تقسیم میوزي در تخمدان انجام می شود که با تقسیم نامساوي سیتوپالسم همراه است. 

(ج): تخمک زایی فرایندي است که در دوران جنینی آغاز می شود، اما پس از شروع، در مرحلۀ پروفاز  متوقف می گردد. پس از بلوغ، در هر ماه یکی از این یاخته ها میوز خود را ادامه می دهد و

پس از کامل کردن تقسیم میوز  باز هم متوقف می شود و اووسیت ثانویه از تخمدان آزاد می گردد. 
(د): هر چند که تقسیم نامساوي سیتوپالسم منجر به تولید گویچه هاي قطبی می شود، اما این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتري از سیتوپالسم و اندامک ها به تخمک است تا بتواند در مراحل اولیۀ

رشد و نمو جنین، نیاز هاي آن را بر آورده کند.

بررسی گزینه ها:  14

): غلظت هورمون هاي  و  در دو زمان با هم برابر می شود، یکی در مرحلۀ فولیکولی و دیگري در مرحلۀ لوتئال. فقط در مرحلۀ فولیکولی، فولیکول در حال رشد در تخمدان گزینه (
یافت می شود.

): غلظت هورمون هاي  و  در دو زمان با هم برابر می شود، یکی در مرحلۀ فولیکولی و دیگري در مرحلۀ لوتئال. جسم زرد در اواخر مرحلۀ لوتئال تحلیل می رود.   گزینه (

): غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون در دو زمان از مرحلۀ لوتئال با هم برابر می شود. به طور طبیعی در مرحلۀ لوتئال فولیکول در حال رشد در تخمدان مشاهده نمی شود. گزینه (

): در اواخر مرحلۀ لوتئال که غلظت هورمون هاي استروژن و پروژسترون با هم برابر می شود، غلظت هورمون  در حال افزایش است. گزینه (

بررسی گزینه ها:  15
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خوندرغلظت و FSHLH

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH
LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}
قاعدگی

ریزش و رشد
دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

 

):  حداکثر ضخامت دیوارة رحم مربوط به نیمۀ دوم چرخۀ جنسی (مرحلۀ لوتئال) گزینۀ (
است، در حالی که بیش ترین مقدار هورمون استروژن خون مربوط به نیمۀ اول چرخۀ جنسی (

مرحلۀ فولیکولی) است. 

): هنگامی که ضخامت دیوارة رحم شروع به افزایش می کنند( بالفاصله بعد از گزینۀ (
قاعدگی)، ترشح هورمون استروژن در خون رو به افزایش است اما مقدار هورمون پروژسترون

بعد از تخمک گذاري افزایش می یابد. 

): هنگامی که دیوارة رحم حداقل ضخامت خود را دارد، مقدار هورمون هاي استروژن گزینۀ (
و پروژسترون کاهش نمی یابد، بلکه مقدار این دو هورمون کم است سپس مقدار هورمون

استروژن شروع به افزایش می کند.  

): زمانی که دیوارة رحم شروع به ضخیم شدن می کند، هم مقدار هورمون استروژن گزینۀ (

. رو به افزایش است هم مقدار هورمون 

بررسی گزینه ها:  16

) در پی کاهش مقدار هر دو هورمون استروژن و پروژسترون، ضخامت دیوارة رحم نیز کاهش می یابد.

) افزایش ضخامت دیوارة رحم از حدود روز 5 دورة جنسی شروع می شود. در این هنگام از میزان هورمون هیپوفیزي   FSH  کاسته می شود.

) پس از آغاز تحلیل رفتن جسم زرد که تولیدکنندة هورمون هاي تخمدانی است. تولید این هورمون ها کاهش می یابد. سپس در انتهاي چرخۀ جنسی، میزان هورمون هاي هیپوفیزي، در خون
شروع به افزایش می نمایند.

) حداقل اختالف میان مقدار هورمون هاي استروژن و پروژسترون، در حدود روزهاي  و  چرخۀ جنسی مشاهده می شود، (زمانی که غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در خون مساوي

است، و اختالف آن ها صفر است) ولی تخمک گذاري [آزادسازي  اووسیت ثانویه] در روز  چرخۀ جنسی رخ می دهد.

بررسی گزینه ها:  17

) در روزهاي  تا  چرخۀ جنسی، ضخامت دیوارة داخلی رحم رو به افزایش است.

) اگر بارداري رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود تا مدتی ادامه می دهد و با هورمون هاي استروژن و پروژسترون، جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن، حفظ می شود.

، در انتهاي هفتۀ آخر چرخۀ جنسی شروع به افزایش می کند. در نتیجه می توان گفت که مقدار این هورمون ها در اولین روز چرخه نیز از مقدار ) مقدار هورمون هاي هیپوفیزي  و 
حداقل خود بیشتر است.

) هورمون هاي هیپوتاالموس (زیر نهنج)، هورمون هاي زیر مغزي پیشین و تخمدان ها وقایع متفاوت در دستگاه تولید مثلی زن را تنظیم می کنند. هورمون هاي زیر نهنج به واسطۀ هورمون هاي زیر 
مغزي پیشین در این فرایند نقش دارند. 

بررسی گزینه ها:  18

) استروژن در دو زمان افزایش می یابد که طی دومین بار کاهش مقدار هورمون  را شاهد خواهیم بود. 

) هورمون هاي  و  موجب تنظیم و هدایت چرخۀ تخمدانی می شوند، در زمان تشکیل جسم زرد غلظت  از  بیشتر است.

) در دو هفتۀ اول چرخه تخمدانی این طور نیست که میزان هورمون هاي  و  همواره، همسو با یکدیگر افزایش یا کاهش یابد. غلظت هورمون  با شیب کم افزایشی است اما غلظت

هورمون  کاهش می یابد.

) در دو زمان از چرخۀ تخمدانی مقدار هورمون هاي  و  برابر می شود که اولین بار هم زمان با رشد فولیکول هاست.

) کاسته می شود.  با تشکیل و رشد جسم زرد به دلیل افزایش ترشح استروژن و پروژسترون از آن، طی بازخورد منفی از میزان هورمون  (  19
بررسی سایر گزینه ها:

): تشکیل اووسیت ثانویه به هنگام اولین تقسیم میوزي است که استروژن در این زمان در باالترین میزان خود می باشد و سپس شروع به کاهش می نماید. گزینۀ (
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): تشکیل نخستین گویچه ي قطبی در زمان اولین تقسیم میوزي رخ می دهد که در نتیجه باالترین میزان  است که پس از آن  شروع به کاهش می کند. گزینۀ (

): آغاز رشد فولیکول پاره شده سبب تشکیل جسم زرد می شود که جسم زرد با ترشح پروژسترون سبب افزایش میزان این هورمون می شود. گزینۀ (

 20

با توجه به منحنی زیر شروع کاهش هورمون  قبل از پاره شدن فولیکول است:
سایر گزینه ها با توجه به همین شکل درست هستند.

استرونپروژسترون
هورمون LHهورمون FSH

مرحله فولیکولیمرحله لوتئال

رشدحالدرفولیکولگذاريتخمکجسم زرد
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مبحث: گفتار 2 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 3

زمان: 20 دقیقه

1 سلول هاي سازندة ماده اي که با تأثیر بر دیوارة رحم سبب می شود دیوارة آن ضخیم و پرخون شود، ..................

درون تخمدان یافت می شوند.

قادرند هورمون ترشح کنند که باعث انجام اولین تقسیم میوزي اووسیت هاي اولیه شود.

پس از تخمک گذاري به طور کلی از بین می روند.

FSHدر هفتۀ قبل از تخمک گذاري بر میزان ترشح  خود می افزایند.

2 سلول هاي تغذیه کنندة اووسیت در انبانک(فولیکول) در زنان بالغ، .................. سلول هاي جسم زرد، .................. .

همانند - کروموزوم همتا ندارند. برخالف - داراي دو مجموعۀ کروموزومی هستند.

همانند - قادر به ترشح استروژن هستند. برخالف - قادر به ترشح هورمون جنسی هستند.

3 در مرحله اي از چرخۀ تخمدان زنان که بیشترین اختالف میزان هورمون  و  وجود دارد، ..................

رحم، بیشترین ضخامت دیواره را دارد. رحم، کمترین ضخامت دیواره را دارد.

یاخته هاي جسم زرد دو هورمون استروژن و پروژسترون را ترشح می کنند. میزان استروژن از پروژسترون بیشتر است.

FSHLH

چند جمله از جمالت زیر، در مورد دستگاه تولید مثل زنان درست است؟  4
الف) حرکت مژك هاي سلول هاي پوششی لولۀ فالوپ به حرکت اووسیت ثانویه به سمت رحم کمک می کند. 

ب) در چرخۀ جنسی یک فرد در هنگام تشکیل جسم زرد، قطعًا افزایش غلظت هورمون پروژسترون ادامه می یابد.

پ) حداکثر افزایش ترشح استروژن در یک دورة جنسی، موجب افزایش ناگهانی  می شود.
ت) یک هفته بعد از تخمک گذاري، ترشح استروژن به بیشترین مقدار خود می رسد.

LH

1234

به طور معمول  .................. از چرخۀ جنسی زنان بالغ ..................  5

هم زمان با شروع رشد جسم زرد - بر مقدار هورمون  افزوده شده و از میزان تولید استروژن کاسته می شود.

در روز پایانی مرحلۀ فولیکولی - غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در خون رو به افزایش است.

در هفتۀ قبل از تخمک گذاري - غلظت استروژن و پروژسترون در خون رو به افزایش است.

در فاصلۀ زمانی روزهاي  تا  - اندازة جسم زرد رو به افزایش است.

LH

1421

به طور معمول، در چرخۀ جنسی یک زن سالم، هم زمان با .................. مقدار پروژسترون خون، افزایش می یابد و میزان .................. در خون، رو  6
به کاهش می رود.

تشکیل جسم لوتئال - هورمون محرك فولیکولی شروع ضخیم شدن دیوارة رحم- یکی از هورمون هاي هیپوتاالموسی

تخریب دیوارة رحم - هورمون استروژن LHشروع تقسیمات میتوزي یاخته هاي تغذیه کنندة اووسیت - هورمون 

AB

7 در شکل مقابل، که گامت سازي در انسان را نشان می دهد سلول هاي  و  در کدام مورد اختالف ندارند؟

تعداد میتوکندري

داشتن کروموزوم هاي دو کروماتیدي

اطالعات ژنتیکی

نقش زیستی

AB
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به طور عمده طی .................. در مرحلۀ .................. دورة جنسی زنان بالغ، هورمون هاي جنسی با هم برابر می شوند.  8

دو زمان -  روزه بعد از تخمک گذاري یک زمان -  روزه بعد از تخمک گذاري

دو زمان قبل از تخمک گذاري و دیگري در مرحلۀ بعد از تخمک گذاري یک زمان -  روزه قبل از تخمک گذاري

1414

14

به طور معمول در هر چرخۀ جنسی یک زن سالم و بالغ، ..................  9

از فعالیت ترشحی تخمدان در آغاز نیمۀ دوم چرخۀ جنسی کاسته می شود.

در زمانی که میزان استروژن و پروژسترون خون به حداقل میزان خود می رسد تخریب دیوارة خارجی رحم و دفع خون آغاز می شود.

، خونریزي قاعدگی و کاهش ضخامت دیوارة رحم روي می دهد. در فاصلۀ روزهاي  تا 

استروژن در تخمدان، طی نیمۀ دوم چرخۀ جنسی، به خون ترشح می شود.

57

زمانی میزان ترشح .................. افزایش می یابد که ..................  10

 - موروال در لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند.

پروژسترون - آزاد شدن اووسیت ثانویه از تخمدان صورت بگیرد.

 - میزان غلظت استروژن و پروژسترون به حداکثر خود رسیده باشد.

استروژن و پروژسترون - غلظت  و  در حداکثر میزان خود در خون باشد.

HCG

FSH

FSHLH

در زمان تشکیل .................  11

اووسیت ثانویه درون تخمدان، غلظت هورمون پروژسترون در خون روند افزایش دارد.

جسم زرد از سلول هاي فولیکولی درون تخمدان، غلظت هورمون استروژن در خون بیشترین میزان خود نیست.

اسپرماتوسیت ثانویه درون لوله هاي اسپرم ساز، غلظت هورمون تستوسترون کاهش می یابد.

LHاسپرم از اسپرماتید درون اپی دیدیم، غلظت هورمون  افزایش می یابد.

12 کدام یک از موارد زیر فقط در حضور هورمون  در خون مادر صورت می گیرد؟

باال ماندن غلظت هورمون استروژن و پروژسترون در انتهاي دوره جنسی باال رفتن یک باره هورمون استروژن 

به حداکثر رسیدن ناگهانی غلظت  هورمون هاي  و  در خون تشکیل جسم زرد

HCG

FSHLH

کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟  13

گیرنده هاي هورمون هاي جنسی زنانه می توانند در یاخته هاي عصبی و در یاخته هاي غیر عصبی باشد.

یاخته هاي عصبی زیر نهنج ( هیپوتاالموس) توانایی ترشح پیک دور برد و پیک کوتاه برد را دارند.

هم هورمون اکسی توسین و هم هورمون هاي جنسی، یاخته هدف شان در الیۀ داخلی رحم است. 

در ابتداي دورة جنسی غلظت استروژن و پروژسترون خون کم است. 

کدام عبارت، از بین عبارت هاي زیر نادرست بیان شده است؟  14
اگر بارداري رخ دهد ..................

جسم زرد، تحلیل نمی رود، تا پایان بارداري به فعالیت خود ادامه می دهد و با ادامۀ ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در
آن حفظ می شود. 

در این مدت، فولیکول جدیدي در تخمدان، شروع به رشد نمی کند.

در این مدت، غلظت هورمون هاي   و  در خون پایین است. 

در این مدت، ضخامت دیوارة داخلی رحم زیاد است. 

LHFSH

15 کدام یک از گزینه هاي زیر، با بازخورد مثبت هورمون استروژن بر  و همزمانی دارد؟

به حد اکثر رسیدن میزان غلظت هورمون  بر خالف  کاهش استحکام دیوارة داخلی رحم 

تکمیل تقسیم میوز و تولید گویچۀ قطبی دوم و تخمک دن باقی ماندة فولیکول به جسم زرد

FSHLH

FSHLH
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چند مورد از موارد زیر، می تواند یاخته هدف آن، یاخته عصبی باشد؟      16

الف-     ب-     ج- استروژن      د-پروژسترون

چهار مورد         سه مورد         دو مورد         یک مورد        

FSHLH

نمی توان گفت، در صورتی که اسپرم با گویچۀ قطبی لقاح یابد، ..................  17

تودة یاخته اي حاصل از این لقاح، هسته هاي دیپلوئید دارند.

تقسیم میتوز پی در پی آغاز می شود.

یاختۀ حاصل بی شکل بالفاصله از بین رفته و از بدن دفع می شود. 

یاختۀ حاصل از این لقاح داراي سیتوپالسم و اندامک کمتري نسبت به یاختۀ تخم طبیعی است.

- چند مورد نادرست بیان شده است؟   18

الف) توانایی تشکیل تتراد  اووسیت اولیه و اولین گویچه ي قطبی

ب) ورود به تقسیم میوز  اووسیت ثانویه

ج) سلول سانتریول دار و متحرك  اوول

د) سلول با توانایی تقسیم میتوز و کوچکتر از اووسیت اولیه  اووگونی و اولین گویچه ي قطبی

یک  چهار سه دو

←

← II

←

←

کدام گزینه جمله زیر را به نادرستی کامل می کند؟ (با تغییر)  19
ترشحات  .................. به مجرا وارد نمی شوند.

سلول هاي باقیمانده فولیکول بعد از تخمک گذاري فولیکول هاي در حال رشد تخمدان

غدد پیازي-میزراهی سلول هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   20
«در طی یک دورة جنسی در یک فرد سالم، هم زمان با .................. ، در خون، میزان هورمون ..................»

الف) تشکیل جسم زرد - پروژسترون براي دومین بار به حداکثر مقدار خود می رسد.
ب) تخمک گذاري - استروژن و پروژسترون رو به کاهش است.

ج) رشد فولیکول -  رو به افزایش است.

د) تشکیل جسم زرد -  افزایش پیدا می کند.

LH

FSH

1234
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سؤال اشاره به هورمون استروژن یا پروژسترون دارد که از سلول هاي فولیکولی ترشح می شوند. این سلول ها در تخمدان قرار دارند.   1
بررسی سایر گزینه ها:

» : هورمون  که از هیپوفیز پیشین ترشح می شود.  گزینۀ «

» : تعداد زیادي از سلول هاي فولیکولی در هفتۀ اول لوتئال تبدیل به جسم زرد می شوند و جسم زرد بر ترشح استروژن و پروژسترون  ادامه می دهد. گزینۀ «

» : هورمون  از هیپوفیز پیشین ترشح می شود نه از فولیکول یا جسم زرد. گزینۀ «

) بوده و می توانند هورمون استروژن ترشح کنند. n) سلول هاي فولیکول تخمدان و جسم زرد، هر دو دیپلوئید  2

درست قبل از تخمک گذاري یعنی زمانی که غلظت  و  حداکثر غلظت خود را در خون دارند، بیشترین اختالف بین غلظت این دو هورمون مشاهده  3

می شود که در این حالت غلظت استروژن از پروژسترون بیشتر است، چون در مرحلۀ فولیکولی و قبل از روز  دورة جنسی اتفاق می افتد.

فقط مورد «ت» نادرست است. میزان استروژن قبل از تخمک گذاري به حداکثر خود می رسد و در مرحلۀ لوتئال میزان استروژن نسبت به اواخر مرحلۀ فولیکولی  4
کاهش می یابد. مورد «ب» جسم زرد در ابتداي نیمه دوم چرخۀ جنسی، یعنی همان مرحلۀ لوتئال تشکیل می شود. در این هنگام، غلظت پروژسترون هم چنان در حال افزایش است.

، اندازة جسم زرد به بیشترین مقدار خود می  ، اندازة جسم زرد رو به افزایش است به طوري که حدود روز  در مرحلۀ لوتئال و در فاصلۀ روزهاي  تا   5
رسد.

 بررسی سایر گزینه ها:

» : هم زمان با شروع رشد جسم زرد، بر میزان هورمون استروژن افزوده از میزان هورمون  و  کاسته می شود. گزینۀ «

» : در پایان مرحلۀ فولیکولی، غلظت هورمون هاي هیپوفیزي در خون رو به کاهش است. گزینۀ «

» : در اواسط مرحلۀ فولیکولی، غلظت استروژن رو به افزایش است و غلظت پروژسترون تقریبًا ثابت می ماند. گزینۀ «

در نیمۀ دوم دورة جنسی زنان بالغ و هم زمان با بزرگتر شدن جسم زرد در تخمدان، غلظت پروژسترون در خون زیادتر شده، ولی غلظت  کاهش  6
می یابد. سایر موارد نادرست هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:

» : در مرحلۀ فولیکولی چرخۀ تخمدان، اصًال هورمون پروژسترون افزایش نمی یابد.  » و « گزینه هاي «

» : در هنگام قاعدگی، هورمون هاي استروژن و پروژسترون هر دو کاهش می یابند. گزینۀ «

) در زنان، هر دو سلول هایی  مضاعف یعنی «هاپلوئید و دو کروماتیدي» هستند یعنی مقدار  هسته اي ) و اولین گویچۀ قطبی ( اووسیت ثانویه (  7
برابري دارند. ولی بقیۀ موارد بین آن ها متفاوت است.

بررسی سایر گزینه ها:

» : چون سیتوکینز نامساوي باعث تولید  (گویچه قطبی با سیتوپالسم کمتر) و  (اووسیت ثانویه یا سیتوپالسم بیشتر) شده است، پس قطعًا  تعداد میتوکندري بیشتري از  دارد. گزینۀ «

» : یک مجموعه کروموزومی وارد یک سلول به نام گویچه قطبی و یک مجموعه کروموزومی دیگر وارد سلول دیگر به نام اووسیت ثانویه می شود. از آنجایی که یکی از این مجموعه ها از گزینۀ «
والد مادري و دیگري از والد پدري دریافت شده است بنابراین اطالعات ژنتیکی متفاوتی دارند.

» :  گویچه قطبی است. گویچه قطبی به طور طبیعی نقشی در رشد و نمو ندارند و به ندرت ممکن است اسپرم با گویچه قطبی نیز لقاح یابد و تودة یاخته اي بی شکلی  را ایجاد کند که پس گزینۀ «

از مدتی از بدن دفع می شود. ولی  با میوز  تقسیم می شود و گویچۀ قطبی دوم و تخمک را پدید می آورد.

در دو زمان یعنی حدود روزهاي  و  در مرحلۀ دوم (لوتئال) دورة جنسی زنان، غلظت استروژن و پروژسترون با هم برابر می شوند.  8

هورمون استروژن، هم در مرحلۀ فولیکولی (توسط فولیکول تخمدانی) و هم در مرحلۀ لوتئال (توسط جسم زرد) ترشح می شود، اما سایر موارد نادرست هستند.   9
بررسی سایر گزینه ها:

» : در پایان نیمۀ دوم چرخۀ جنسی فعالیت ترشحی تخمدان کاهش می یابد. گزینۀ «

» : با کاهش میزان استروژن و پروژسترون خون، تخریب دیوارة داخلی ( نه خارجی رحم) صورت می گیرد. گزینۀ «

» : در فاصلۀ بین  دورة جنسی، با آن که خونریزي و قاعدگی ادامه دارد، ولی دیوارة رحم شروع به ضخیم شدن و بازسازي کرده است! گزینۀ «

با آزاد شدن اووسیت ثانویه، فولیکول به جسم زرد تبدیل شده و تولید پروژسترون از جسم زرد افزایش می یابد.  10
بررسی سایر گزینه ها: 

: کوریون هورمونی به نام  ترشح می کند. کوریون یکی از مهمترین پرده هاي محافظت کننده در اطراف جنین است. بعد از جایگزینی پرده هاي جنینی تشکیل می شوند. یعنی زمانی گزینۀ 
پرده هاي جنینی تشکیل می شود که جنین شکل پالستوسیت است.

: زمانی که غلظت استروژن و پروژسترون حداکثر است، میزان  و  کاهش می یابد.  گزینۀ 

: زمانی استروژن و پروژسترون غلظت شان در خون در حال افزایش است که میزان غلظت هورمون  و  در خون در حال کاهش است. گزینۀ 

) حداکثر میزان خود است و در زمان تخمک گذاري و سپس تبدیل فولیکول باقی مانده به جسم زرد، غلظت هورمون استروژن قبل از تخمک گذاري (  11
غلظت هورمون استروژن کاهش یافته است. به عبارتی افزایش ترشح استروژن است که باعث تخمک گذاري شده و تشکیل جسم زرد را به دنبال دارد.

2LH

3

4FSH

2

FSHLH

14

142122

1FSHLH

2

3

FSH

13

4

BAnDNA

1ABBA

3

4A

BII

1626

1

2

35 − 7

1HCG

3FSHLH

4FSHLH
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 12
بررسی گزینه ها:

): در نیمه اول دورة جنسی، حدود روز چهاردهم هورمون استروژن به یک باره در گزینۀ (
خون افزایش می یابد. پس از بارداري غلظت این هورمون باال می ماند.

، جسم زرد حفظ می شود و به جسم سفید تبدل ): در صورت ترشح هورمون  گزینۀ (
نمی شود، در نتیجه هورمون هاي استروژن و پروژسترون ترشح شان تداوم می یابد و در نتیجه

میزان این هورمون ها کاهش نمی یابد.

):جسم زرد در نیمه چرخۀ جنسی تشکیل می شود و اگر بارداري رخ ندهد در اواخر گزینۀ (
چرخه از بین رفته و به جسم سفید تبدیل می شود.

): به حداکثر رسیدن ناگهانی غلظت هورمون هاي  و  حدود روز گزینۀ (
چهاردهم و زمان تخمک گذاري انجام می شود. در زمان بارداري، مقدار این دو هورمون پایین

است.

تغییرات درتخمدان

رشد فولیکول و تمایز اووسیت

FSH LH

تخمک
گذاري

تشکیل
زردجسم

زرد درحالجسم }رفتنتحلیل}
قاعدگی

ریزش و رشد
دیواره رحم

غلظت استروژن و
خونپروژسترون در

استروژن پروژسترون

228/026242220181614121086420
جنسیروزهاي دوره

خوندر FSHLHو

بررسی گزینه ها:  13

): هورمون هاي جنسی (استروژن و پروژسترون) باعث رشد دیوارة داخلی رحم (یاخته هاي غیر عصبی) و ضخیم شدن آن می شود.استروژن و پروژسترون با تاثیر بر روي هیپوتاالموس گزینۀ (

(یاخته هاي عصبی) با بازخورد منفی از ترشح هورمون آزاد کننده   و  می کاهند.

): یاخته هاي عصبی زیر نهنج با ترشح هورمون هایی مانند آزاد کننده توانایی ترشح پیک هاي دوربرد را دارند و با ترشح ناقل هاي عصبی به ناحیه سیناپس، توانایی ترشح پیک هاي کوتاه گزینۀ (
برد را دارند.

): هورمون هاي جنسی بر دیواره داخلی رحم اثر می گذارند( الیه آندومتر) و هورمون اکسی توسین بر الیه میانی رحم( یاخته هاي ماهیچه اي) اثر می گذارد. گزینۀ (

): در ابتداي دوره جنسی که هنوز فولیکولی در تخمدان بزرگ نشده است، مقدار هورمون استروژن و پروژسترون خون کم است. گزینۀ (

): اگر بارداري رخ دهد، جسم زرد به فعالیت خود " تا مدتی" ادامه می دهد و با این هورمون ها جدار رحم و در نتیجه جنین جایگزین شده در آن حفظ گزینۀ (  14
می شود. جسم زرد تا پایان بارداري فعالیت ندارد. 

): مقدار استروژن و پروژسترون در مدت بارداري، باال است. استروژن و پروژسترون، با بازخورد منفی از ترشح  و  می کاهند. این بازخورد از رشد و بالغ شدن فولیکول هاي گزینۀ (
جدید در طول دورة جنسی و بارداري جلوگیري می کنند. 

): در دوران بارداري، میزان هورمون استروژن و پروژسترون خون باال است، و این هورمون ها بر هیپوتاالموس اثر گذاشته و با بازخورد منفی، باعث کاهش هورمون آزاد کننده  و  گزینۀ (

 می شوند، در نتیجه در دوران بارداري از رشد فولیکول جدید جلوگیري می کنند. در نتیجه در دوران بارداري، میزان هورمون  و  در خون پایین است. 

): در دوران بارداري، میزان ضخامت دیوارة رحم زیاد است.  گزینۀ (

): در حدود روز چهاردهم دوره، افزایش یک بارة استروژن، محرکی براي آزاد شدن مقدار زیادي  و  از هیپوفیز پیشین می شود. (بازخورد گزینۀ (  15
مثبت). در این روز دیواره داخلی رحم در حال ضخیم شدن است و رحم خود را براي بارداري احتمالی آماده می کند. 

، به بیش ترین میزان خود در خون می رسد.  ): در حدود روز چهاردهم، در اثر بازخورد مثبت هورمون استروژن،غلظت هورمون   و  گزینۀ (

): در اثر بازخورد مثبت هورمون استروژن بر هورمون  و  و تغییر ناگهانی در مقدار هورمون ها، باعث می شود که در تخمدان، باقی ماندة فولیکول به جسم زرد تبدیل شود.  گزینۀ (

): تولید دومین گویچۀ قطبی و تخمک بعد از تخمک گذاري، و فقط در صورت لقاح با اسپرم، در لولۀ فالوپ صورت می گیرد.  گزینۀ (

هورمون  موجب رشد جسم زرد (یاخته هدف) می شود. هورمون  موجب رشد فولیکول می شود. استروژن و پروژسترون با تاثیر بر هیپوتاالموس  16
(یاخته هاي عصبی) با بازخورد منفی از رشد و بالغ شدن فولیکول هاي جدید در طول دورة جنسی جلوگیري می کند.

1

2HCG
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FSHLH
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کنندهترشح هورمون آزاد

ترشح
پیشینهیپوفیز

LHFSH و

هاتخمدان

خورد آنهاباز

رحم

ترشح استروژن و
پروژسترون

بررسی گزینه ها:  17

): هستۀ دومین گویچۀ قطبی داراي یک مجموعۀ کروموزومی و هستۀ اسپرم نیز داراي یک مجموعۀ کروموزومی است. بنابراین یاخته هاي حاصل از این لقاح، نیز داراي دو مجموعه گزینۀ (
کروموزومی می باشند.

): تقسیم میتوز پی در پی آغاز شده و منجر به تشکیل یک توده یاختۀ بی شکل می شود. گزینۀ (

): تودة یاخته اي بی شکلی را ایجاد کند که "پس از مدتی" از بدن دفع می شود. گزینۀ (

): در تخمک زایی پس از هر بار تقسیم هسته در میوز تقسیم نامساوي سیتوپالسم صورت می گیرد، در نتیجه یک یاختۀ بزرگ و یک یاختۀ کوچک تر به نام گویچۀ قطبی به وجود می آید. گزینۀ (
این کار با هدف رسیدن مقدار بیشتري از سیتوپالسم و اندامک ها به تخمک است.

 18

سلول دیپلوئیداووگونی
رشد

ھاپلوئیداولین گویچھ قطبی

اووسیت اولیھ
دیپلوئید

اولین تقسیم میوزی

اووسیت ثانویھ
ھاپلوئید

دومین تقسیم میوزی
تخمک

دومین گویچھ قطبی

بعد از لقاح

اسپرم
ھاپلوئید

)(

)(

)(

)( )(

)(

( )

فقط (( ب )) صحیح است، اووسیت ثانویه ، سلولی است که می تواند به تقسیم میوز  وارد شود.

الف) اووسیت اولیه توانایی تشکیل تتراد را در میوز  دارد ولی اولین گویچه ي قطبی حاصل میوز  می باشد و فاقد کروموزوم همتا بوده بنابراین توانایی تشکیل تتراد را ندارد.
ج) هیچ کدام از سلول هاي فرایند تخمک زایی متحرك نمی باشند.

د) اووگونی، سلولی است که با تقسیم میتوز، اووسیت هاي اولیه را تولید می کند و نیز بر اساس شکل، اووگونی با اووسیت اولیه ي حاصل از تقسیم آن برابر می باشد همچنین اولین گویچه ي قطبی
کوچکتر از اووسیت اولیه بوده ولی فاقد توانایی تقسیم میتوز می باشد.

غدد پیازي - میزراهی برون ریز هستند و ترشحات خود را به مجرا می ریزند.  19

 20
 طبق شکل

الف. (نادرست) هم زمان با تشکیل جسم زرد، پروژسترون افزایش می یابد. پروژسترون یک بار
در یک دورة جنسی به حداکثر خود می رسد.

ب. (نادرست) هم زمان با تخمک گذاري، استروژن کاهش می یابد نه پروژسترون.

ج. (درست) هم زمان با رشد فولیکول،  با شیب مالیم (کم) افزایش می یابد. 

د. (نادرست) هم زمان با تشکیل جسم زرد،   کاهش می یابد.

1

2

3

4

II

II

LH

FSH
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مبحث: گفتار 3 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

1 به طور معمول، در ارتباط با شروع عمل جایگزینی در یک فرد سالم کدام عبارت درست است؟

پرده هایی که رویان را حفاظت می کنند به سرعت نمو می یابند. یاخته هاي درونی بالستوسیست از سایر یاخته ها متمایز گردیده اند.

خون مادر معموًال با خون رویان مخلوط می شود. تودة یاخته اي حاصل از تخم به شکل یک کرة توپر است.

کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی کامل نمی کند؟  2
«به طور معمول، به دنبال لقاح در انسان، در مرحله اي که جنین به صورت .................. است، .................. .»

تودة یاخته اي توپر - یاخته هاي حاصل از تقسیم تخم، رشد ابعادي نکرده اند.

کرة یاخته اي توخالی - زنش مژك ها در حرکت آن نقشی ندارند.

تودة یاخته  اي توپر - ترشح هورمونی از آن باعث حفظ جسم زرد می شود.

کرة یاخته اي توخالی - آنزیم هاي تخریب کنندة یاخته هاي پوششی ترشح می شوند.

در مورد وقایع بعد از لقاح در بدن یک زن بالغ و سالم، چند مورد صحیح است؟  3
الف) قبل از رسیدن تودة سلولی به درون رحم، الیۀ سازندة برون شامه (کوریون) جنینی تشکیل شده است.
ب) فضاي بین سلولی در تودة درونی بالستوسیست مانند سلول هاي مویرگ هاي خونی مغز، اندك می باشد.

ج) سلول هاي بنیادي میلوئیدي و لنفوئیدي در مغز قرمز استخوان فرد، از تقسیم تودة سلولی درونی بالستوسیست منشأ می گیرند.

د) در لولۀ رحمی، سلول هاي تودة دوسلولی بعد از رشد و عبور از مرحلۀ  چرخۀ سلولی، تقسیم شده و تودة چهار سلولی تولید می کند.

  مورد مورد مورد مورد

S

1234

کدام گزینه، نخستین مرحلۀ زایمان طبیعی یک زن سالم و بالغ را بیان می کند؟  4

تحریک ماهیچه هاي صاف دیوارة رحم تحت تأثیر نوعی هورمون فشار وارد کردن سر جنین به سمت پایین و پاره شدن کیسه آمنیون

خروج جفت و اجزاي مرتبط با آن از طریق واژن خروج جنین تحت تأثیر  بازخورد مثبت هورمونی و افزایش فشار دیوارة رحم

کدام گزینه در ارتباط با زن  سالۀ بالغ و سالم، صحیح است؟  5

در صورت لقاح موفقیت آمیز، عمل جایگزینی و ترشح هورمون  قبل از آغاز تحلیل جسم زرد انجام می شود.

هر اندام دستگاه تولیدمثل زنان که تحت اثر هورمون استروژن می باشد، محل لقاح گامت ها و تشکیل یاختۀ تخم می باشد.

بعد از جایگزینی تودة سلولی بالستوسیست، زوائد انگشتی در دیوارة رحم توسط یاخته هاي تودة درونی بالستوسیست ایجاد می شود.

هر اندام داراي پوشش مخاطی مژکدار در سطح درونی خود، محل شروع تقسیم میتوز یاختۀ تخم و تشکیل تودة سلولی موروال می باشد.

30

HCG

6 چند مورد دربارة جنین هاي همسان عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟
«به طور قطع ..................»

الف) در حین تقسیمات اولیۀ تخم، یاخته هاي بنیادي از هم جدا شده اند.
ب) تودة درونی بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شده است.

ج) در یک قسمت از رحم جایگزین شده اند و یک نوع جنسیت دارند.
د) داراي دو جفت جداي از هم براي برقراري ارتباط با خون مادر هستند.

1234
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نخستین اتفاق طی زایمان طبیعی و تولد نوزاد سالم، کدام گزینه است؟  7

شروع انقباض رحم تحت اثر هورمون اکسی توسین پاره شدن کیسۀ آمنیون و ترشح مایع آمنیوتیک

خروج جفت و اجزاي مرتبط با آن از واژن وارد شدن فشار به دیوارة رحم از طرف سر جنین

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغییر)  8
«در انسان، ..................»

به طور معمول سلول هاي داخلی بالستوسیست در تشکیل جفت دخالت می کند.

جایگزینی بالستوسیست در دیوارة رحم، نهایتاً سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون هاي جنسی می شود.

کاهش حجم سلول هاي حاصل از میتوز تخم، در طول لوله ي فالوپ ادامه پیدا می کند.

به دنبال تشکیل جفت در جداره ي رحم، رشد و بلوغ فولیکول هاي جدید تخمدانی در طول بارداري متوقف می شود.

چند مورد، دربارة ساختار جفت و بند ناف در جنین انسان، صحیح است؟  9
الف) مواد غذایی از رگ هاي خونی مادر به کوریون منتشر می شود.

ب) رگ هاي با پیچ خوردگی بیشتر مربوط به بند ناف حاوي خون غنی از اکسیژن هستند.
پ) رگ هاي رحم، خون مادر را به اطراف زوائد انگشتی رها می کنند.

ت) امکان ورود پروتئین هاي دفاعِی مادر به خون جنین وجود دارد.

1234

به طور معمول در انسان، قبل از  .................. جنین،  ..................  10

شکل گیري الیه هاي زایندة – درون بالستوسیست حفره ایجاد می شود. تشکیل سیاهرگ هاي بند ناف – بالستوسیست به جدارة رحم متصل می گردد.

ایجاد رابطۀ خونی مادر با – هورمون  به خون مادر ترشح نمی شود. HCGبه وجود آمدِن پرده هاي اطراف – ساختار جفت تشکیل می شود.

چند جمله از جمالت زیر درست است؟  11
الف) به دنبال تشکیل جفت در جدارة رحم، بلوغ فولیکول هاي جدید در تخمدان متوقف می ماند.

ب) جایگزینی بالستوسیست در دیوارة رحم، نهایتًا سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون هاي پروژسترون و استروژن از آن می شود.
ج) تخم طبیعی انسان قطعًا طی تقسیم میتوز، دو یاخته کوچک تر از خود تولید می کند.

2د) در فرآیند لقاح، ابتدا غشاي اسپرم و اووسیت ثانویه ادغام می شود و پس از آن میوز  اووسیت ثانویه تکمیل می گردد.

1234

چند مورد درست است؟    12
الف) بالستوسیست از سمت مقابل تودة درونی به جدار رحم متصل می شود.

ب) در حین جایگزینی، هورمون ترشح شده از یاخته هاي کوریون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون می شود.
ج) پرده اي که به جنین نزدیک است، آمنیون و پرده اي که دورتر قرار دارد کوریون نام دارد.

د) تودة یاختۀ درونی بالستوسیست قبل از جایگزینی، الیه هاي زاینده را تشکیل می دهد.

1234

(در) رگ هاي رحم، برخالف رگ هاي بند ناف ..................  13

فقط رگ هایی با خون روشن دارند. فقط حاوي مواد مغذي، اکسیژن و بعضی از پادتن هستند. 

پیوستگی اکسیژن به هموگلوبین در سرخرگ ها زیاد است. خون را از مادر به جفت هدایت می کنند. 

کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟  14

تعداد و اندازة زوائد انگشتی الیه کوریون در سمتی که بند ناف و جفت تشکیل می شود نسبت به بقیه قسمت ها بیشتر و بزرگتر است.

یاخته هاي تروفوبالستی که طرف قطب دور از توده درونی قرار دارند، آنزیم هاي هضم کننده اي ترشح می کنند که یاخته هاي جدار رحم را تخریب می کند.

تعداد الیه هاي زاینده جنینی ابتدا دو الیه و سپس سه الیه می شود.

تروفوبالست توانایی ترشح برون ریز و درون ریز را دارد.
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در فرآیند لقاح کدامیک از وقایع زیر دیرتر از همه به وقوع می پیوندد؟  15

غشاء یک اسپرم و غشاء اووسیت ثانویه با هم دیگر تماس پیدا می کنند.  اووسیت ثانویه میوز خود را تکمیل می کند. 

گویچه قطبی دوم تشکیل می شود. پوشش هسته تخمک ناپدید می شود. 
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به ورود و استقرار بالستوسیست در جدارة رحم عمل جایگزینی می گویند که باتوجه به شکل زیر یاخته هاي درونی بالستوسیت از سایر یاخته ها متمایز گردیده اند.  1

بررسی سایر گزینه ها:

»: از بعد از جایگزینی، رویان به سرعت رشد می کند و پرده هایی که رویان را حفاظت و تغذیه خواهند کرد نیز به سرعت نمو پیدا می کنند. گزینۀ «

»: بالستوسیست به شکل یک کرة توخالی است. گزینۀ «

»: در این مرحله بالستوسیست فاقد خون است. گزینۀ «

کوریون

مویرگ هاي
دیواره رحم

2  از یاخته هاي تروفوبالست تولید می شود نه تودة یاخته اي توپُر.
بررسی سایر گزینه ها:

»:  یاخته هاي حاصل از تقسیم یاختۀ تخم در مرحلۀ موروال رشد ابعادي نکرده اند و اندازة تودة یاخته اي مشابه یاختۀ تخم است. گزینۀ «

»: بالستوسیست پس از رسیدن تودة یاخته اي جنین به رحم ایجاد می شود. بنابراین زنش مژك هاي لولۀ فالوپ در حرکت آن نقشی ندارند. گزینۀ «

»: سلول هاي الیۀ بیرونی بالستوسیست آنزیم هاي هضم کنندة ترشح و یاخته هاي جدار رحم را تخریب می کنند. گزینۀ «

موارد «ب» و «ج» صحیح هستند.  3
بررسی موارد:

مورد الف) دقت کنید الیۀ تروفوبالست بعد از رسیدن تودة سلولی  به درون رحم تشکیل می شود. 
 مورد  ب) مطابق شکل این مورد قابل تشخیص است.

جایگزینی

لقاح

چهار یاخته ايدو یاخته اي

مورد ج) بافت هاي مختلف بدن انسان از تقسیم تودة یاخته اي درونی ایجاد شده اند.
مورد د) دقت کنید یاخته هاي حاصل از تقسیم یاخته تخم در لولۀ رحمی، رشد نمی کنند.

نخستین واقعه در طی زایمان طبیعی شروع انقباضات دیوارة رحم تحت اثر هورمون اکسی توسین است. پاره شدن کیسۀ آمنیون مربوط به قبل از زایمان طبیعی  4
است و نشان دهندة نزدیک بودن زایمان طبیعی است.
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بند ناف
نافبندهايرگ

کوریون

رحمرگ هاي
جفت

مادريخون

بررسی سایر گزینه ها:  5

) دقت کنید برخورد اسپرم با اووسیت ثانویه و عمل لقاح در لوله (هاي) رحمی صورت می گیرد. رحم تحت تأثیر هورمون استروژن قرار دارد. گزینۀ  

) توسط یاخته هاي کوریون (الیۀ بیرونی بالستوسیست) تولید می شود. گزینۀ 

) براي مجاري تنفسی انسان که داراي مخاط مژکدار هستند؛ صحیح نیست. گزینۀ 

در حین تقسیمات اولیۀ تخم ممکن است یاخته هاي بنیادي از هم جدا شوند یا تودة درونی بالستوسیست به دو یا چند قسمت تقسیم شود. اگر جداشدن قبل از  6
تشکیل بالستوسیست باشد، می توانند در محل هاي مختلفی از رحم جایگزین شوند و داراي جفت مخصوص به خود باشند.

اولین واقعه در طی زایمان طبیعی، شروع انقباضات رحم در پی ترشح اکسی توسین می باشد. دقت کنید پاره شدن کیسۀ آمنیون نشانۀ نزدیک بودن به زایمان  7
است.

کوریون در تعامل با دیواره ي رحم، جفت را می سازد و سلول هاي داخلی بالستوسیست جنین را می سازند.  8
بررسی سایر گزینه ها:

: در مرحله جایگزینی، یاخته هاي تروفوبالست، هورمونی به نام  ترشح می کنند که وارد خون مادر می شود. این هورمون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون هاي جنسی گزینۀ 
می شود.

: تقسیمات اولیه ي تخم درون فالوپ آنقدر سریع است که فرصت افزایش حجم سلول نیست پس هر سلول دختري کوچکتر از هر سلول مادري است. گزینۀ 

: در صورت لقاح، پروژسترون ترشحی از جسم زرد با خود تنظیمی منفی جلوي افزایش  و تخمک گذاري را می گیرد. گزینۀ 

فقط مورد «ب» نادرست است.  9
بررسی موارد:

الف: (درست) خون مادر پس از خروج از رگ ها، از طریق انتشار، به اطراف زوائد انگشتی کوریون منتشر می شوند.
ب: (نادرست) رگ هاي با پیچ خوردگی بیشتر، مربوط به سرخرگ هاي بند ناف هستند. این رگ ها داراي خون تیره هستند.

پ: (درست) رگ هاي رحم، خون مادر را به اطراف زوائد انگشتی رها می کنند.
ت: (درست) برخی از پروتئین هاي دفاعی خون مادر، می توانند به خون جنین منتقل شوند.

بررسی گزینه ها:  10

): بند ناف یک سیاهرگ دارد. ( نه سیاهرگ هاي بند ناف)  گزینۀ (

): بالستوسیست قبل از جایگزینی و تشکیل الیه هاي زاینده جنینی، داراي حفره اي درون خود است. گزینۀ (

): ابتدا پرده هاي اطراف رویان تشکیل می شود، سپس از تعامل کوریون و دیوارة رحم، جفت به وجود می آید. گزینۀ (

): قبل از تشکیل جفت، یاخته هاي تروفوبالست هورمون  ترشح می کنند.  گزینۀ (

هر چهار مورد درست هستند.  11
بررسی موارد:

الف) به دنبال بارداري، جسم زرد با ترشح پروژسترون و با مکانیسم خود تنظیمی منفی، مانع از افزایش  که عامل تخمک گذاري است می شود.

ب) هنگام جایگزینی بالستوسیست، حدود روز  پس از لقاح ( تا  چرخه) است که جسم زرد یعنی همان منبع تولید پروژسترون فعال است.
ج) یاخته ها در طی تقسیم در لوله فالوپ رشد نمی کنند، بنابراین یاخته هاي حاصل از تقسیم میتوز تخم، کوچک تر از آن هستند.

د) در فرآیند لقاح ابتدا غشاي اسپرم و اووسیت ثانویه ادغام می شود، سپس میوز تکمیل می شود.

بررسی گزینه ها:  12
موارد "ب، و ج" به درستی بیان شده اند.

جمله "الف" : نادرست، بالستوسیست از قسمتی که داراي تودة درونی است به جدار رحم متصل می شود.

جمله "ب": نادرست، بعد از جایگزینی، ترشح   از یاخته هاي کوریون سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون می شود.
جمله "ج": درست، پردة آمنیون نزدیک به جنین و کوریون دورتر از آن قرار دارد.

جمله "د": نادرست، تشکیل الیه هاي زاینده جنینی بعد از جایگزینی در آندومتر ایجاد می شوند و از تودة یاختۀ درونی منشأ می گیرد.

بررسی گزینه ها:  13

):  رگ هاي رحم شامل سیاهرگ رحمی و سرخرگ رحمی است. سیاهرگ رحمی حاوي مواد  مواد دفعی جنین است و سرخرگ  گزینۀ (
رحمی شامل مواد غذایی، اکسیژن و پادتن براي جنین است.

): سرخرگ رحمی داراي خون روشن و سیاهرگ رحمی داراي خون تیره است. گزینۀ (

): سیاهرگ رحمی خون را از جفت به مادر هدایت می کند و سرخرگ رحمی خون را از مادر به جفت هدایت می کند. گزینۀ (

): سرخرگ هاي رحمی که انشعابی از سرخرگ آئورت مادر هستند داري غلظت باالیی از اکسیژن هستند، و بنابراین پیوستگی گزینۀ (
اکسیژن با هموگلوبین زیاد است. زیرا پیوستگی اکسیژن به هموگلوبین بستگی به غلظت اکسیژن دارد.
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 14
بررسی گزینه ها:

): با توجه به شکل روبرو، زوائد انگشت ماننددر طرف بند ناف و محلی که جفت را می سازد، بیشتر و بزرگتر گزینۀ (
است.

): با توجه به شکل روبرو، یاخته هاي تروفوبالستی که طرف قطب نزدیک ( نه دور) توده درونی قرار دارند، آنزیم  گزینۀ (
هاي هضم کننده اي ترشح می کنند که یاخته هاي جدار رحم را تخریب می کند.

) با توجه به شکل روبرو، الیه هاي زایندة جنینی ابتدا دو الیه و سپس سه الیه هستند. گزینۀ (

): تروفوبالست داراي توانایی ترشح آنزیم هاي هضم کننده جدار رحم است. ( ترشحات برون ریز) و همچنین با گزینۀ (

ترشح هورمون  به خون داراي توانایی ترشح درون ریز را دارد. 

درونیتوده
هايمویرگشدهایجادحفره

رحمدیواره

انگشتیزوائد

آمنیون
جنینزایندههايیه

کوریون

 

ترتیب گزینه ها در فرآیند لقاح:  15

) و ) با ورود اسپرم به اووسیت، اووسیت ثانویه میوز خود را تکمیل می کند و به تخمک تبدیل می شود. (گزینۀ  غشاء اسپرم و غشاء اووسیت ثانویه به همدیگر تماس پیدا می کنند.(گزینۀ 

( ) پوشش هسته تخمک نیز ناپدید می شود. (گزینه  همزمان گویچۀ قطبی دوم نیز تشکیل می شود (گزینۀ 
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مبحث: گفتار 3 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  1

همزمان با فرآیند جایگزینی بالستوسیست، پرده هایی که در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد، تشکیل می شود.

تروفوبالست بعد از جاي گرفتن در دیوارة رحم، در نهایت در تشکیل جفت نقش دارد.

در پی ورود هورمون  به خون مادر، ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد شروع می شود.

در زمانی که جنین از بافت هاي تخریب شدة رحم، شروع به تغذیه می کند، آمنیون و کوریون در حال تشکیل اند.

HCG

در ارتباط با یاخته (سلول)هاي الیۀ بیرونی بالستوسیست، کدام گزینه نقش نادرستی را براي این سلول ها بیان می کند؟  2

در تشکیل جفت به دنبال فرایند جایگزینی بالستوسیست در دیوارة رحم نقش دارد.

نوعی هورمون جنسی را به درون خون مادر ترشح می کند که اساس تست هاي باردراي است.

باعث حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد به خون مادر می شود.

آنزیم هاي هضم کننده اي را ترشح می کند که با تخریب یاخته هاي جدار رحم، باعث ایجاد حفره می شوند.

3 پس از ورود اسپرم ها به درون لولۀ رحمی و شروع فرایند لقاح کدام اتفاق زودتر از سایرین روي می دهد؟

پاره شدن کیسۀ آکروزومی سر اسپرم و هضم الیۀ ژله اي شفاف عبور اسپرم ها از الیۀ حاوي باقی ماندة سلول هاي فولیکولی اطراف تخمک

اگزوسیتوز ریزکیسه هاي حاوي مواد سازندة جدار لقاحی ادغام هستۀ اسپرم و تخمک و تشکیل سلول تخم

چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟(با تغییر)  4
«به طور معمول، خارجی ترین پردة دربرگیرندة جنین انسان به همراه دیوارة رحم ساختار ویژه اي را تشکیل می دهد، که در طی مراحل رشد و نمو جنین،

«..................

 از ورود داروها به سلول هاي بنیادي در داخل بالستوسیست جلوگیري می کند.

 مواد غذایی الزم را از طریق سیاهرگ هاي بندناف به یاخته هاي جنین می فرستد.

 یاخته هاي خونی تولیدشده در کبد و طحال جنین را، به گردش خون مادر منتقل می نماید.

 برخی پادتن هاي خون مادر همانند مواد اعتیادآور را به بدن جنین منتقل می کند.

 مورد مورد مورد مورد

∗

∗

∗

∗

1234

کدام گزینه، دربارة وقایع پس از لقاح در بدن یک زن سالم  ساله نادرست است؟ (با تغییر)  5

یاخته هاي حاصل از تقسیم میتوز یاختۀ تخم مرحله رشد اندازه یاخته را ندارند.

پردة کوریون در تشکیل بند ناف شرکت می کند که بند ناف رابط بین جفت و دیوارة رحم می باشد.

یاخته هاي تروفوبالست نوعی هورمون ترشح می کند که به بدن مادر منتقل می شود.

یاخته هاي بالستوسیست در طی جایگزینی از یاخته هاي هضم شدة جدار رحم براي تغذیۀ خود استفاده می کنند.

35

اساس تست هاي بارداري در انسان بر اساس سنجش هورمونی است که ..................  6

تداوم ترشح آن از جسم زرد، از تخمک گذاري مجدد جلوگیري می کند. یاخته هاي ترشح کنندة آن به همراه بخشی از بندناف، جفت را تشکیل می دهد.

از نوعی پردة محافظت کنندة جنین وارد خون مادر می شود. توسط سیاهرگ بندناف به سمت جفت و بدن مادر منتقل می شود.
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در طی لقاح در انسان، هنگامی که اسپرم .................. ، می توان گفت ..................  7

در حال ورود به الیۀ ژله اي اطراف تخمک است - جدار لقاحی مانع ورود اسپرم هاي دیگر به اووسیت می شود.

وارد الیۀ خارجی اطراف تخمک می شود - یاخته هاي فولیکولی اطراف تخمک تخریب می شوند.

با غشاي اووسیت ثانویه ادغام می شود - مواد ویژه اي با برون رانی (اگزوسیتوز) از اووسیت ثانویه آزاد می شوند.

ژن هاي هسته اي خود را با تخمک  ادغام می کند - بالفاصله تقسیمات میتوزي تخم آغاز می شود.

8  به طور معمول، خارجی ترین پردة در برگیرندة بالستوسیست، می تواند با تولید ساختار ویژه اي،   .................. (با تغییر)

از ورود هر نوع دارویی به سلول هاي داخلی بالستوسیست جلوگیري کند.

مواد غذایی را براي الیه هاي بافتی رویان تأمین کند.

باعث می شود که این ساختار خون جنین و مادر مخلوط شده و با هم تبادل داشته باشد.

از ورود همۀ پروتئین هاي پالسماي مادر به جنین، ممانعت به عمل آورد.

در روش سونوگرافی  .................. (با تغییر)  9

همۀ ناهنجاري هاي جنین قابل تشخیص می باشند. امواج صوتی با فرکانس پایین مورد استفاده قرار می گیرد.

تشخیص ضربان قلب جنین معموًال در بارداري غیرممکن است. بازتاب امواج صوتی به تصویر ویدیویی تبدیل می شود.

جدار لقاحی در مرحلۀ .................. از .................. ایجاد می شود.  10

فولیکولی - تغییر غشاي اسپرم و اووسیت اولیه لوتئال - ادغام غشاي اسپرم و اووسیت اولیه

لوتئال - تغییر غشاي اووسیت فولیکولی - ادغام غشاي اسپرم و غشاي تخم

11 چند مورد می تواند موجب ایجاد دوقلوهاي غیرهمسان شود؟
الف) آزاد شدن هم زمان اوول از هر تخمدان 

ب) تقسیم شدن تودة درونی بالستوسیست به دو قسمت
ج) ورود هم زمان هسته دو اسپرم به یک اووسیت ثانویه

د) وجود دو اووسیت ثانویه به طور هم زمان در لولۀ فالوپ

1234

هورمونی به نام  باعث  .................. می شود.  12

ایجاد جسم زرد و ترشح هورمون استروژن و پروژسترون از آن 

تداوم ترشح هورمون استروژن و پروژسترون از جسم زرد جنین 

ضخیم ماندن آندومتر رحم و همچنین پایین ماندن غلظت هورمون هاي محرك جنسی در خون مادر 

افزایش هورمون  و  در خون مادر و در نتیجه از قاعدگی و تخمک گذاري مجدد جلوگیري 

HCG

FSHLH

لقاح موقعی آغاز می شود که ..................  13

مایع منی به رحم وارد شود. 

هستۀ اسپرم وارد تخمک شده، با هسته تخمک ادغام شود.

الیه فسفولیپیدي یاخته اسپرم با الیه فسفولیپیدي یاخته هاپلوئید داراي کروموزوم مضاعف در تماس قرار می گیرند. 

آکروزوم اسپرم پاره شده و آنزیم هاي هضم کننده جدار لقاحی را هضم کنند. 

.................. در افزایش .................. نقش دارد اما در افزایش .................. نقش ندارد.  14

مکیدن نوزاد -ترشح شیر -ساخت شیر

اکسی توسین -ترشح شیر نقش -ساخت شیر 

اکسی توسین -شدت انقباض ماهیچه هاي رحم -تعداد انقباضات در واحد زمان

مکیدن نوزاد -ترشح هورمون اکسی توسین از هیپوتاالموس - ساخت اکسی توسین
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بند ناف ..................  15

داراي سه رگ است که جهت حرکت خون در دو رگ آن از جفت به جنین و رگ دیگر از جنین به جفت است. 

منحصرا توسط جنین ساخته می شود و برخالف جفت، بافت هاي مادري در ایجاد آن دخالتی ندارند. 

داراي رگ هایی با قطر متفاوت است. قطر رگی که در آن غلظت موادي مانند اسید الکتیک و کربن دي اکسید زیاد است، بیشتر از رگ هاي دیگر بند ناف است. 

از تعامل رگ هاي خونی مادر و رگ هاي خونی جنین ساخته شده است. 
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تروفوبالست سرانجام در تشکیل جفت نقش دارد.  1
بررسی سایر گزینه ها:

»:  در ادامه (نه همزمان با) فرآیند جایگزینی، پرده هاي محافظت کننده از جنین به وجود می آیند. گزینۀ «

»: هورمون   سبب تداوم (نه شروع) ترشح پروژسترون از جسم زرد می گردد. گزینۀ «

»:  جنین در حال جایگزینی از بافت هاي تخریب شده شروع به استفاده می کند؛ درحالی که پرده ها بعد از آن تشکیل می شوند. گزینۀ «

منظور سؤال تروفوبالست است که هورمون  را ترشح می کند و این هورمون به خون مادر وارد می شود که اساس تست بارداري است. این هورمون، نوعی  2
هورمون جنسی محسوب نمی شود.

لقاح موقعی آغاز می شود که غشاي یک اسپرم و غشاي اووسیت ثانویه با همدیگر تماس پیدا کنند. در این زمان، ضمن ادغام غشاي اسپرم با غشاي اووسیت،  3
تغییراتی در سطح اووسیت اتفاق می افتد که باعث ایجاد پوششی به نام جدار لقاحی می شود. جدار لقاحی از ورود اسپرم هاي دیگر به اووسیت جلوگیري می کند.

فقط مورد آخر صحیح است.  4
بررسی موارد:

مورد اول) بعضی از داروها از طریق جفت عبور می کنند و بر روي جنین تأثیر می گذارند.
مورد دوم) دقت کنید در بندناف یک سیاهرگ وجود دارد (نه سیاهرگ هاي بندناف)

مورد سوم) دقت کنید که یاخته هاي خونی جنین و مادر با هم مخلوط نمی شوند.
مورد چهارم) برخی مواد اعتیادآور مانند کوکائین و برخی از پادتن ها نیز از طریق جفت جابه جا می شوند.

پرده هاي محافظت کننده در اطراف جنین تشکیل می شوند که مهم ترین آنها درون شامۀ جنین (آمنیون) و برون شامۀ جنین (کوریون) هستند. آمنیون در حفاظت  5

و تغذیۀ جنین نقش دارد. کوریون در تشکیل جفت و بند ناف دخالت می کند. جفت (نه بند ناف) رابط بین بند ناف و دیوارة رحم است. یاخته هاي حاصل از تقسیم تخم رشد نکرده اند. حدود 
ساعت پس از لقاح، تقسیمات میتوز خود را شروع می کند و نتیجۀ آن ایجاد تودة یاخته اي است.

اساس تست هاي بارداري،  سنجش هورمون  است که توسط کوریون (برون شامۀ جنین) ترشح شده و وارد خون مادر می شود.  6
هم زمان با ادغام غشاي اسپرم و اووسیت ثانویه، مواد سازندة جدار لقاحی که در ریزکیسه هاي غشایی قرار دارند، با برون رانی آزاد می شوند. این ریزکیسه ها  7

حاوي مواد تشکیل دهندة جدار لقاحی هستند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: جدار لقاحی، ضمن ادغام غشاء اسپرم و تخمک تشکیل می شود. گزینۀ «

»: اسپرم براي عبور از الیۀ خارجی، سلول هاي فولیکولی را با فشار کنار می زند، ولی آن ها را تخریب نمی کند. گزینۀ «

»: تقسیم میتوز یاختۀ تخم، حدود  ساعت بعد از لقاح شروع می شود. گزینۀ «

خارجی ترین پرده ي دربرگیرنده رویان یک هفته اي انسان، کوریون است که در تعامل با رحم، جفت (ساختار ویژه) را تشکیل می دهد. جفت ساختاري است که  8
از طریق آن، مادر به رویان غذا می رساند، به عبارتی از طریق جفت، مواد غذایی براي سه الیه بافت مقدماتی رویان (آندودرم، مزودرم و اکتودرم) فراهم می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

): بسیاري از مواد، از جمله داروها و مواد آسیب زا از جفت عبور می کنند. گزینۀ (

): خون مادر و جنین به دلیل وجود پرده کوریون مخلوط نمی شود. گزینۀ (

): ممکن است که پادتن ها از مادر به جنین منتقل شوند و به این ترتیب یک مصونیت موقتی در برابر برخی از عوامل بیماري زا در بدو تولد نوزاد به وجود بیاید. باتوجه به آن که پادتن ها، گزینۀ (
پروتئینی هستند، می توان گفت، برخی از پروتئین هاي موجود در پالسماي خون مادر از طریق جفت به رویان منتقل می شوند.

میله ي مخصوص سونوگرافی، بازتاب را جدا می کند و آن ها را به یک تصویر ویدیویی تبدیل می کند.  9
بررسی سایر گزینه ها:

): در روش سونوگرافی، امواج صوتی با فرکانس باال (نه پایین) مورد استفاده قرا ر می گیرد. گزینۀ (

): در روش سونوگرافی، بسیاري از (نه همه ي) ناهنجاري هاي جنین قابل تشخیص می باشد. گزینۀ (

): در روش سونوگرافی، در هفته ي هفتم بارداري، معموًال حرکت (ضربان) قلب قابل تشخیص است. گزینۀ (
غشاي اسپرم با غشاي اووسیت ثانویه با همدیگر تماس پیدا می کنند. در این زمان ضمن ادغام غشاي اسپرم با غشاي اووسیت، تغییراتی در سطح اووسیت اتفاق  10

می افتد که باعث ایجاد پوششی به نام جدار لقاحی می شود.

الف. (نادرست) از هر تخمدان اووسیت ثانویه آزاد شود، نه اوول.  11
ب. (نادرست) با تقسیم تودة درونی بالستوسیست به دو قسمت می تواند دوقلوهاي همسان به وجود آید.

ج. (نادرست) اگر دو اسپرم با یک اووسیت ثانویه لقاح دهد یاختۀ  کروموزومی به وجود می آید نه دوقلوهاي همسان.
د. (درست) اگر دو اووسیت ثانویه به طور هم زمان از تخمدان آزاد شود و با دو اسپرم لقاح دهد، دوقلوهاي غیرهمسان به وجود می آید.

بررسی گزینه ها:  12

): هورمون   باعث تداوم جسم زرد و عدم تبدیل آن به جسم سفید می شود نه تشکیل جسم زرد. گزینۀ (

): هورمون   باعث تداوم ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون از جسم زرد مادر می شود نه جنین گزینۀ (
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بند ناف
نافبندهايرگ

کوریون

رحمرگ هاي
جفت

مادريخون

): هورمون   باعث حفظ جسم زرد و در نتیجه تداوم ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون در مادر می شود، در نتیجه به علت باالماندن میزان هورمون هاي استروژن و گزینۀ (
پروژسترون خون مادر، دیواره آندومتر رحم همچنان ضخیم می ماند.

): هورمون   باعث تداوم ترشح هورمون هاي استروژن و پروژسترون مادر می شود و باال بودن میزان این هورمون ها در خون با بازخورد منفی، میزان هورمون هاي محرك جنسی ( گزینۀ (

) را پایین نگه داشته و از تخمک گذاري مجدد جلوگیري می شود.   و 

بررسی گزینه ها:  13

): ورود مایع منی به رحم  باید انجام گیرد اما این مرحله از مراحل قبل از لقاح است. گزینۀ (

): هسته اسپرم وارد تخمک شده، با هسته تخمک ادغام می شود اما این مرحله اواخر لقاح است. گزینۀ (

): لقاح موقعی آغاز می شود که غشاي یک اسپرم (غشاي پالسمایی از جنس فسفولیپیدي) با غشا اووسیت ثانویه (یاخته هاپلوئید با کروموزوم مضاعف، زیرا هنوز تقسیم میوز دو خود را گزینۀ (
کامل نکرده است) در تماس قرار گیرد.

): آکروزوم الیه داخلی ژله اي و شفاف را هضم می کند. گزینۀ (

بررسی گزینه ها:  14

): مکیدن نوزاد باعث افزایش هورمون ها و افزایش تولید و ترشح شیر می شود. گزینۀ (

): هورمون اکسی توسین عالوه بر تاثیر در زایمان، ماهیچه صاف غدد شیري را نیز منقبض می کند و خروج شیر انجام می شود. ولی اکسی توسین در ساخت شیر نقش ندارد. هورمون گزینۀ (
پروالکتین در ساخت شیر نقش دارد.

): اکسی توسین هم شدت انقباضات هم تعداد دفعات انقباض را افزایش می دهد. گزینۀ (

): مکیدن نوزاد میزان ترشح هورمون اکسی توسین را افزایش می دهد اما ترشح هورمون اکسی توسین به خون از طریق هیپوفیز پسین است. گزینۀ (

بررسی سایر گزینه ها:  15

): بند ناف داراي سه رگ است که دو رگ آن سرخرگ است که خون را از جنین به جفت هدایت می کند و یک رگ سیاهرگ است که خون را از جفت به جنین هدایت می کند. گزینۀ (

): بند ناف رابط بین جنین و جفت است. و کوریون و آمنیون در تشکیل آن دخالت دارند.   گزینۀ (

): مطابق با شکل روبرو، سرخرگ هاي بند ناف که از جنین به جفت می آیند داراي مواد دفعی مانند کربن دي اکسید و الکتیک اسید گزینۀ (
هستند و این سرخرگ ها قطر کمتري نسبت به سیاهرگ بند ناف دارد.

): در بند ناف سرخرگ ها خون را از جنین به جفت و سیاهرگ خون جفت را به جنین منتقل می کنند. در رگ هاي بند ناف فقط خون گزینۀ (
جنین جاري است.
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مبحث: گفتار 4 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 12 دقیقه

هر زنبور عسل ماده، ..................  1

براي تولید یاخته هاي شرکت کننده در لقاح، تقسیم دو مرحله اي انجام می دهد. با حفاظت از زاده ها، انتقال ژن هاي مشترك به نسل بعد را تضمین می کند.

تنها نیمی از ژن هاي هسته اي خود را به زنبور هاي نر نسل بعد منتقل می کند. از لقاح یاخته هایی به وجود می آید که داراي یک مجموعه کروموزومی هستند.

در بکرزایی زنبور عسل ملکه .................. بکرزایی نوعی مار ماده .................. .  2

همانند - زادة هاپلوئید حاصل از تولیدمثل، جنسیتی متفاوت با مادر خود دارد.

برخالف - تخمک پس از دوالد (دیپلوئید) شدن، شروع به تقسیم سلولی می کند.

همانند - تخمک بدون مضاعف کردن کروموزوم هاي خود، تقسیمات خود را آغاز می کند.

برخالف - زادة حاصل از تولیدمثل پس از بلوغ، گامت هاي خود را با تقسیم میتوز تولید می کند.

الف
ب ج کدام عبارت در مورد شکل زیر صحیح است؟  3

گامت هاي تولیدشده در بخش «ب» توسط زامه (اسپرم )هاي تولیدشده در بخش «ج» بارور می شوند.

قرارگیري کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم در یاخته هاي بخش «الف» برخالف بخش «ج» می تواند دیده شود.

بخش «ج» معادل اندامی در بدن یک زن سالم و بالغ است که به طور کامل در خارج از حفرة شکمی قرار می گیرد.

گامت هاي تولیدشده در بخش «الف» برخالف گامت هاي تولیدشده در بخش «ب»، در طی لقاح دو طرفی از بدن جانور خارج می شوند.

چند مورد زیر دربارة زنبور به درستی بیان شده است؟   4

الف) زنبورهاي کارگر نر  کروموزومی و کارگر ماده  کروموزمی هستند.
ب) همۀ نرها حاصل بکرزایی ملکۀ ماده هستند.

ج)  زنبور عسل ملکه تخمک هایی با توانایی لقاح با اسپرم پدید می آورد.
د) در زنبور عسل نر، همانند زنبور عسل ماده، گامت با میوز ایجاد می شود.

n2n

1234

کدام عبارت درست است؟  5

اساس تولید مثل جنسی و چگونگی انجام و مراحل آن در همۀ جانوران مشابه است.

در پالتی پوس بر خالف اسبک ماهی، لقاح در بدن نر انجام می شود.

در کوسه ماهی، براي ورود هم زمان گامت ها به داخل آب، دماي محیط و طول روز مؤثر است.

کرم کبد برخالف کرم  خاکی می تواند تخمک هاي خود را بارور کند.

در اسبک ماهی ..................  6

لقاح در بدن نر انجام می شود و پس از تولد ، رشد و نمو جنین در آب آغاز می شود. 

اساس تولید مثلی آن با ماهی هاي لقاح خارجی مشابه است. 

جانور ماده تخمک را به درون حفره هاي بدن جنس نر، منتقل می کند. 

براي افزایش احتمال برخورد گامت ها، والدین تعداد زیادي گامت را هم زمان وارد آب می کنند. 
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در فرآیند تولیدمثل جانوران تک جنسی، زمانی که تولید  زادة جدید .................. صورت بگیرد، قطعًا ..................  7

بدون لقاح یاختۀ جنسی نر و ماده - زادة ایجاد شده، کامًال شبیه والد ماده است.

در پی ورود گامت نر به دستگاه تولید مثلی ماده - جنین تا زمان تولد در بدن والد ماده حضور دارد.

به دنبال تولید تخمک واجد مواد مغذي - تأمین مواد غذایی الزم براي رشد جنین، بر عهدة جنس ماده است.

در پی آزاد شدن تعداد زیادي گامت به درون آب - دیواره هاي ژله اي جنین را از عوامل نامساعد محیطی حفظ می کنند.

به طور معمول، .................. نمی توانند بعد از انجام لقاح، ..................  8

دوزیستان - از اندوختۀ غذایی موجود در تخمک استفاده کنند.

جانوران تخم گذار - جنین را در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت کنند.

پستانداران کیسه دار - با مواد غذایی بافت هاي خود، به تغذیۀ جنین در رحم بپردازند.

پستانداران جفت دار - بدون ایجاد پرده هاي محافظت کننده از جنین، به تغذیۀ آن تا هنگام تولد بپردازند.

در مورد بکرزایی چند جمله نادرست است؟  9
الف) نوعی تولیدمثل جنسی است که فرد از تخمک لقاح نیافته رشد و نمو می یابد.

ب) فرزند حاصل از بکرزایی تمام ژن هاي خود را از یک والد کسب می کند.
ج) فقط در بی مهرگان و حشراتی مثل زنبور یافت می شود. 

د) در این تولیدمثل گاهی کروموزوم هاي تخمک دو برابر می شوند.

1234

در فرآیند تولید مثل .................. جانوران، به طور طبیعی همواره ..................(با تغییر)  10

جنسی - هر فردي که از هر کروموزوم دو نسخه داشته باشد، باشد، داراي دو والد است.

غیر جنسی - ژن هاي هر کروموزوم، مستقل از کروموزوم دیگر به ارث می رسند.

جنسی - گامت هایی که در لقاح شرکت دارند، محصول تقسیم میوزاند.

غیر جنسی - زاده ها نیمی از اطالعات ژنی والد را به ارث می برند.

لقاح در اسبک ماهی همانند ..................  و برخالف .................. از نوع  .................. است.  11

کوسه - قورباغه - داخلی کانگورو - الك پشت - خارجی قورباغه - پالتی پوس - داخلی مار - میگو - خارجی

نمی توان گفت .................. (با تغییر)  12

پالتی پوس برخالف کانگورو تخم گذار است و مانند انسان داراي غدد شیري است. در پستانداران کیسه دار، احتیاجات جنین از طریق جفت تأمین می شود.

در دستگاه تولید مثل زن همانند دستگاه تنفس آن مژك وجود دارد. در قورباغه حفاظت از جنین برعهدة دیواره? تخمک است.
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 1
تمام زنبور هاي ماده، حاصل لقاح گامت نر و ماده هستند. 

بررسی سایر گزینه ها:

) تنها در مورد زنبورهاي کارگر صحیح است.  گزینۀ 

) تنها در مورد زنبور ملکه صحیح است.  گزینۀ  و 

زاده هاي حاصل از بکرزایی زنبور عسل ملکه، همگی هاپلوئید و نر می باشند و با تقسیم میتوز گامت هاي خود را به وجود می آورند. در حالی که زاده هاي حاصل از  2
بکرزایی در مار ماده دیپلوئید هستند و با میتوز گامت تولید نمی کنند.

شکل مربوط به نوعی کرم پهن (مانند کرم کبد) است که هر فرد تخمک هاي خود را بارور می سازد. (الف) بیضه ها، (ب) تخمدان و (ج) رحم است. تشکیل تترادها  3
(قرارگیري کروموزوم هاي همتا از طول در کنار هم) در بخش هاي (الف) و (ب) برخالف (ج) مشاهده می شوند.

 4
 بررسی گزینه ها: 

موارد " ب و ج" به درستی بیان شده اند. 
جملۀ الف: نادرست،  همۀ زنبورهاي کارگر مانند ملکه، ماده و دیپلوئید هستند. 

جملۀ ب: درست، همۀ نرها بر خالف ملکه، هاپلوئید ( تک الد)  و حاصل بکرزایی ملکۀ ماده هستند. 
جملۀ ج: درست، تخمک هاي ملکه می توانند با اسپرم لقاح دهند در این صورت ملکه بعدي و کارگرها به وجود می آیند.

جملۀ د: نارست، زنبور عسل نر  کروموزومی است و گامت آن با تقسیم میتوز به وجود می آید. زنبور عسل ماده (ملکه) 
کروموزومی است و با میوز گامت تولید می کند.

n n n

n

n2n

زنبورنر
میتوز

گامت
لقاح

یا ملکهماد زنبورنره کارگر

بکرزایی

میوز

ملکه n2

بررسی گزینه ها:  5

. اساس تولید مثل جنسی، مثل میوز و تولید گامت در همۀ جانوران یکسان است. ولی چگونگی انجام، مراحل آن و حفاظت و تغذیۀ جنینی تفاوت هایی دارد.

. در اسبک ماهی، جانور ماده تخمک را به بدن نر منتقل می کند و لقاح در بدن جانور نر انجام می شود. اما در پالتی پوس اسپرم ها به بدن جانور ماده منتقل می شود.

. در کوسه ماهی، لقاح داخلی انجام می شود. هم زمان شدن ورود اسپرم و تخمک به درون آب مربوط به جانورانی است که لقاح خارجی دارند.

. کرم  کبد و کرم خاکی، هرمافرودیت هستند. کرم کبد می تواند تخمک هاي خود را بارور کند اما در کرم خاکی لقاح دو طرفی انجام می شود.
بررسی گزینه ها:  6

): در اسبک ماهی لقاح در بدن جنس نر انجام می شود، جنین ها را در بدن خود نگه می دارد، پس از طی مراحل رشد و نمو، نوزادان متولد می شوند. گزینۀ (

): اساس تولید مثلی همه جانوران با هم مشابه است. گزینۀ (

): جانور ماده تخمک را به درون"حفره" و نه حفره هاي بدن جنس نر منتقل می کند. گزینۀ (

): لقاح در اسبک ماهی، داخلی و در بدن جنس نر انجام می شود (نه در آب) گزینۀ (

. منظور از صورت گزینه، عمل بکرزایی است. در بکرزایی زنبور عسل، زادة ایجاد شده، زنبور نر است و کامًال شبیه مادر نیست.  7

. در خزندگان و پرندگان، گامت نر وارد دستگاه تولیدمثلی ماده می شود، ولی جنین تا زمان تولد در بدن والد ماده حضور ندارد. در پالتی پوس نیز، جنین تا چند روز قبل از تولد، درون تخم و در
بدن مادر باقی می ماند نه تا آخر دوران جنینی

. در هر نوع تولید مثل جانوران که تخمک تولید شود، تخمک داراي اندوختۀ غذایی است و تغذیۀ جنین را بر عهده دارد. 

. در لقاح خارجی، تعداد زیادي گامت به درون آب رها می شود. هر تخمک داراي الیه اي ژله اي است نه الیه هاي ژله اي که پس از لقاح تخمک ها را به هم می چسباند. سپس آن ها را در برابر عوامل
محیطی محافظت می کند و در نهایت، مورد تغذیۀ جنین قرار می گیرد.

. دوزیستان پس از انجام لقاح، از اندوختۀ اندك موجود در تخمک استفاده می کنند.  8

. جانوران تخم گذار، با ایجاد پوستۀ ضخیم در اطراف تخم، از جنین محافظت می کنند. 

. در پستانداران کیسه دار جنین ابتدا درون رحم ابتدایی مادر رشد می کند. پس تغذیۀ آن توسط بافت هاي مادر انجام می شود.

. جنین انسان بدون وجود پردة محافظت کننده از جنین یعنی کوریون نمی توانند به تغذیۀ جنین بپردازند. جفت در اثر تعامل کوریون و رحم ایجاد می شود.
جمالت (الف) و(د) و (ه) صحیح می باشد.   9

بکرزایی در حشراتی مثل زنبور که بی مهره و مار که مهره دار است رخ می دهد (رد جملۀ ج) .

ژن هایی که روي یک کروموزوم قرار دارند، با هم دیگر به ارث می رسند، در حالی که همین ژن ها مستقل از ژن هاي روي کروموزوم دیگر به ارث می رسند.  10
رد سایر گزینه ها:

): براي خود باروري در مارها (نوع بکرزایی) صادق نیست چون فرزند حاصل هر دو نسخه ي یک کروموزوم را از یک والد (والد ماده) دریافت می کند.  گزینۀ (

): براي گامت  هاي زنبور عسل نر صادق نیست. زنبور عسل نر از طریق میتوز گامت تولید می کند. گزینۀ (

): در تولید مثل غیر جنسی یک والد، یک نسخه از کروموزوم هاي خود را به فرزندان خود منتقل می کند. گزینۀ (
در بکرزایی:
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- جانوران دیپلوئید، یکی از دو کروموزوم همتا را از پدر و دیگري را از مادر دریافت می کنند. اما جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی (مانند مار ماده) هر دو کروموزوم همتاي خود را از مادر
دریافت می کنند.

- جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی داراي جنسیت نر می باشند (زنبور عسل نر)

- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی از طریق میوز گامت تولید می کند (شبیه سایر جانوران دیپلوئید)
اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی از طریق میتوز گامت تولید می کنند (به دلیل هاپلوئید بودن قادر به میوز نمی باشند)

- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی قادر به میوز و میتوز می باشند (شبیه سایر جانوران دیپلوئید)
اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی فقط قادر به میتوز می باشند (برخالف جانوران دیپلوئید)

- جانوران دیپلوئید حاصل از بکرزایی داراي کروموزوم هاي همتا می باشند و در آنها تشکیل تتراد و جدا شدن کروموزوم هاي همتا دیده می شود (شبیه سایر جانوران دیپلوئید)
اما جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی فاقد کروموزوم هاي همتا می باشند و در آنها و تشکیل تتراد و جدا شدن کروموزوم هاي همتا دیده نمی شود (برخالف جانوران دیپلوئید)

- گامت جانوران دیپلوئید، حاوي نیمی از کروموزوم هاي والدي است اما گامت جانوران هاپلوئید حاصل از بکرزایی حاوي همه کروموزوم هاي والد نر می باشد.

بررسی گزینه ها:  11

: اسبک ماهی داراي لقاح داخلی است. میگو نوعی سخت پوست است. سخت پوستان همانند میگو داراي لقاح داخلی هستند. مار خزنده است و لقاح داخلی دارد. گزینۀ 

: اسبک ماهی همانند پالتی پوس( نوعی پستاندار) ولی برخالف قورباغه داراي لقاح داخلی است. گزینۀ 

: اسبک ماهی همانند خزندگان ( از جمله الك پشت) و پستانداران (از جمله کانگورو) لقاح داخلی دارد. گزینۀ 

: اسبک ماهی و کوسه لقاح داخلی دارند. قورباغه داراي لقاح خارجی است. گزینۀ 

در پستانداران کیسه دار، جفت وجود ندارد..  12
بررسی سایر گزینه ها:

) : پالتی پوس، پستاندار تخم گذاري است و داراي غدد شیري است به همین دلیل در گروه پستانداران تقسیم بندي می شود. گزینۀ (

) : در جاندارانی که لقاح خارجی دارند (مثل قورباغه)، تخمک ها داراي دیواره هاي چسبناك ژله اي و محکمی هستند که حفاظت از جنین را بر عهده دارد. گزینۀ (

) : لوله هاي فالوپ همانند مجاري تنفسی مژك دارد. گزینۀ (
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مبحث: گفتار 4 فصل 7 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 12 دقیقه

در جانورانی که لقاح داخلی دارند .................. جانورانی که لقاح خارجی دارند، امکان ندارد ..................  1

همانند - اندوختۀ غذایی تخمک نیازهاي تغذیه اي جنین را برطرف نماید. برخالف - پوستۀ ضخیم تخم، از جنین در شرایط نامساعد محافظت کند.

همانند - اندازة تخمک وابسته به دورة جنینی و وجود ارتباط غذایی با مادر باشد. برخالف - الیۀ ژله اي تخمک به عنوان غذاي اولیۀ جنین استفاده می شود.

در همۀ جانوران، گامت نر ..................  2

براي تولید جانور جدید، الزامًا با گامت دیگري لقاح انجام می دهد. خارج از بدن جانور تولیدکنندة آن، با گامت ماده لقاح انجام می دهد.

تحت تأثیر دماي محیط، طول روز و یا مواد شیمیایی آزاد می گردد. نیمی از کروموزوم هاي جانور تولیدکنندة خود را دریافت می کند.

3 در زنبور عسل، صفت رنگ چشم مستقل از جنس و داراي دو دگرة قرمز و سفید می باشد. در جمعیت زنبور هاي عسل، رنگ چشم زنبور هاي ماده
به صورت قرمز، صورتی و سفید دیده می شود. با توجه به توضیحات، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ (با تغییر)

«از آمیزش .................. با زنبور عسل نر چشم سفید، ..................»
الف) هر زنبور ماده با چشم قرمز در جمعیت زنبور هاي عسل - رنگ چشم همۀ زاده ها صورتی می باشد.

ب) نوعی زنبور داراي چشم سفید - همۀ زاده هاي نر، داراي رنگ چشم سفید می باشند.
ج) نوعی زنبور داراي چشم صورتی - زاده ها ممکن است حاصل لقاح دو گامت (کامه) نوترکیب باشند.

د) نوعی زنبور داراي دو الل متفاوت مربوط به صفت رنگ چشم - قطعًا نیمی از زاده ها، بعد از بلوغ، دو نوع کامه (گامت) در رابطه با این صفت ایجاد
می کنند.

1423

در چند گروه از جانداران زیر می توان لقاح خارجی را مشاهده کرد؟   4
الف) در سخت پوستان آبزي         ب) دوزیستان      پ) ماهی ها          ت) بی مهرگان آبزي

1234

کدام گزینه درست است؟   5

زنبور نر همانند ماده، با انجام میوز گامت تولید می کند.

گامت نر همانند زنبور نر حاصل میتوز یک یاختۀ  کروموزومی است.

زنبورهاي نر و کارگر حاصل تقسیم تخمک ها بدون لقاح با اسپرم هستند.

زنبور ملکه برخالف کارگرها داراي دو مجموع کروموزومی یکی پدري و دیگري مادري هستند.

n

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟  6

هر جانور با اسکلت بیرونی، داراي لقاح خارجی است.  در هر لقاح داخلی، اسپرم وارد دستگاه تولید مثلی ماده می شود. 

هر جانور ساکن آبی، داراي لقاح خارجی است.  هر لقاح داخلی، نیازمند دستگاه هاي تولید مثلی با اندام هاي تخصص یافته است.

براي افزایش احتمال برخورد گامت ها در لقاح خارجی، عوامل متعددي دخالت دارد مانند  ..................  7

وارد کردن تعداد زیادي گامت توسط یکی از والدین که اغلب جنس نر است.  آزاد کردن مواد شیمیایی توسط نر و ماده به طور همزمان

استفاده از دستگاه هاي تولید مثلی با اندام هاي تخصص یافته . می توانند از رفتارهایی به غیر از رقص هم استفاده کنند. 
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3

2
8 شکل مقابل، اجزاي دستگاه تولیدمثل نوعی جانور را نشان می دهد. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  

«در شکل مقابل، بخش شمارة .................. معادل بخشی از دستگاه تولیدمثل .................. است که
«..................

- انسان - در حفاظت و تغذیۀ جنین نقش دارد.

- کانگورو - جنین رشد و نمو خود را در آن جا آغاز می کند.

 - انسان - محیطی مناسب براي نگهداري اسپرم ها ایجاد می کند.

- پستانداران جفت دار - مستقیمًا در تشکیل بند ناف دخالت دارد.

2

3

1

3

در هر جانور ................. ، قطعًا ..................   9

هرمافرودیت - لقاح بین گامت هاي خود جانور انجام می شود.

ماده داراي لقاح خارجی - تخمک دیواره اي چسبناك و ژله اي دارد.

داراي لقاح داخلی - اسپرم وارد دستگاه تولیدمثلی فرد ماده می شود.

حاصل بکرزایی - یک مجموعۀ کروموزومی در هر هستۀ یاخته هاي پیکري وجود دارد.

10 هر سلول تولیدکنندة اسپرم در زنبور عسل نر نسبت به هر سلول تولیدکنندة تخمک در زنبور ملکه .................. تولید می کند که .................. .(با
تغییر)

 برابر گامت - اطالعات ژنی  گامت ها دو به دو شبیه به هم هستند. برابر گامت- اطالعات ژنی همه ي گامت ها شبیه هم است.

 برابر گامت - اطالعات ژنی گامت ها با هم متفاوت است. برابر گامت - اطالعات ژنی گامت ها شبیه هم هستند.

44

22

هر زنبور عسل .................. (با تغییر)  11

حاصل تقسیم یاخته تخم، به وسیلۀ تقسیم میوز، گامت به وجود می آورد. فاقد قدرت بکرزایی، به وسیله ي میتوز، گامت به وجود می آورد.

حاصل از لقاح، نیمی از کروموزوم هاي هر والد را به ارث می برد. داراي قدرت بکرزایی، ماده است.

زنبور عسلی که از طریق بکرزایی تولید می شود، ..................  12

زنبوري است که در هر سلول پیکري یک مجموعه کروموزوم دارد. ماده اي است که از تخمک لقاح نیافته رشد و نمو می کند.

نري است که  درصد از ژن هاي خود را از ملکه دریافت می کند. 10050نري است که  درصد ار ژن هاي خود را از والدین دریافت می کند.
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در جانورانی که لقاح خارجی دارند تخمک دیواره اي چسبناك و ژله اي دارد که پس از لقاح تخمک ها را به هم می چسباند. این الیۀ ژله اي ابتدا از جنین در برابر  1
عوامل نامساعد محیطی محافظت می کند و سپس به عنوان غذاي اولیه مورد استفادة جنین قرار می گیرد.

در همۀ جانوران، گامت نر براي ایجاد جانور جدید با گامت ماده لقاح انجام می دهد.  2
بررسی سایر گزینه ها:

) در برخی جانوران نرماده، مثل کرم هاي پهن، گامت هاي نر، درون بدن جانور با گامت هاي ماده لقاح انجام می دهد. همچنین لقاح در اسبک ماهی در بدن جانور نر صورت می گیرد. گزینۀ 

) اسپرم زنبور عسل نر، با تقسیم میتوز تولید می شود و هاپلوئید است. گزینۀ 

) این گزینه تنها در رابطه با جانورانی که لقاح خارجی دارند، صادق است. گزینۀ 

 3

n2

n n n

n

n2n

ملکه
میوز

بکرزایی لقاح

زنبور نرماده کارگر یا ملکه

گامت
میتوز

نرزنبور

با توجه به نکاتی که در زیر آورده شده هر  گزینه به نادرستی تکمیل می کند.

- زنبور ماده با ملکه متفاوت است ولی هر  دیپلوئید هستند. پس هر زنبور ماده الزامًا در آمیزش شرکت نمی کند.

- ملکه توانایی بکرزایی دارد و حاصل بکرزایی همیشه زنبور نر و هاپلوئید است.

- ملکه ماده است ولی هر ماده اي ملکه نیست.

- فقط ملکه در آمیزش شرکت می کند.

- نو ترکیب براي تقسیم میتوز و زنبور نر اتفاق نمی افتد.

- زنبور مادة کارگر در لقاح شرکت نمی کند.

- زاده هاي حاصل آمیزش همگی ماده هستند.

در سخت پوستان آبزي و بعضی ماهی ها لقاح داخلی دیده می شود.  4
اما در دوزیستان، بیشتر ماهی ها و بی مهرگان آبزي لقاح خارجی دیده می شود.

بررسی گزینه ها:  5

. زنبور نر  کروموزومی است و با میتوز گامت تولید می کند ولی زنبور ماده  کروموزومی است و با میوز، گامت تولید می کند.

. زنبور نر خود حاصل میتوز یک تخمک ( کروموزومی) است. گامت هاي نر نیز حاصل میتوز سلول هاي  کروموزومی زنبور نر هستند.

. فقط زنبورهاي نر حاصل بکرزایی هستند.

. زنبورهاي کارگر و ملکه هر دو حاصل لقاح اسپرم و تخمک هستند. به همین دلیل داراي دو مجموعه کروموزومی یکی از پدر و دیگري از مادر می باشند.

n2

n n n

n

n2n

ملکه

میوز

بکرزایی لقاح

زنبور نرماده کارگر یا ملکه

گامت

میتوز

مادهمارنرزنبور

سازيهمانند
میوز

مار حاصل از بکرزایی

n2

n n

n2 n2

x2 x 2

  

بررسی گزینه ها:  6

): در اسبک ماهی، جانور ماده تخمک خود را به درون حفره اي در بدن جنس نر منتقل می کند. لقاح در بدن نر انجام می شود. گزینۀ (

): در جانوران خشکی زي (با اسکلت درونی یا اسکلت بیرونی) و در بعضی آبزیان مثل سخت پوستان (با اسکلت بیرونی) و بعضی ماهی ها، لقاح داخلی دیده می شود. گزینۀ (

) : انجام لقاح داخلی، نیازمند دستگاه هاي تولید مثلی با اندام هاي تخصص یافته است. گزینۀ (

): بعضی از آبزیان مثل سخت پوستان و بعضی از ماهی ها داراي لقاح داخلی هستند.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:  7
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): آزاد کزدن مواد شیمیایی توسط نر" یا " ماده. یک جنس ماده شیمیایی را تولید و جنس دیگر ماده شیمیایی را دریافت می کند. گزینۀ (

): هر دو جنس همزمان تعداد زیادي گامت وارد آب می کنند. گزینۀ (

): یکی از عواملی که احتمال برخورد گامت ها را زیاد می کند بروز بعضی رفتارها مانند "رقص" است. به این معنی که جنس مخالف می تواند از رفتار هاي دیگري به جز رقص نیز استفاده گزینۀ (
کند. براي مثال با خانه سازي و ساخت النه بزرگتر، جنس مخالف را به سمت خود جذب کند.

): در لقاح داخلی نیازمند دستگاه هاي تولیدمثلی با اندام تخصص یافته است. گزینۀ (

- رحم - تخمدان              - بیضه               8
تصویر، مربوط به نوعی کرم پهن به نام کرم کبد است. 

، تخمدان است. در انسان رحم وظیفۀ حفاظت و تغذیۀ جنین را بر عهده دارد. . بخش شمارة 

، رحم است. در کانگورو، رحم ابتدایی وجود دارد و در آن جنین رشد و نمو خود را آغاز می کند. . بخش شمارة 

، بیضه ها هستند. در انسان وظیفۀ نگهداري اسپرم را، بر عهده ندارد. . بخش شمارة 

، رحم است و رحم در تشکیل بند ناف شرکت ندارد. . بخش شمارة 

. کرم خاکی هم هرمافرودیت است. اما لقاح بین گامت هاي خودش انجام نمی شود.  9

. در جانوران داراي لقاح خارجی، جنس ماده، تخمک هایی تولید می کند که داراي دیواره اي چسبناك و ژله اي هستند.

. در اسبک ماهی، تخمک ها وارد بدن جاندار نر می شود.

. در بکرزایی مار، زادة تولید شده داراي دو مجموعۀ کروموزومی در هر یاختۀ پیکري خود است.

10  از آن جایی که زنبورهاي عسل نر با میتوز، گامت تولید می کنند، در هر بار تولید گامت، دو اسپرم تولید می کنند که ژنوتیپ گامت ها شبیه هم هستند. زنبور عسل
ماده نیز چون دیپلوئید است، با میوز تخمک می سازد و در هر بار میوز یک تخمک تولید می کند.

سه نوع زنبور عسل داریم: زنبور عسل نر، زنبور عسل ماده ي کارگر و زنبورعسل مادة ملکه. زنبور عسل نر، هاپلویید است و گامت را با میتوز به وجود می آورد و  11
قادر به بکرزایی نیست و حاصل بکرزایی است. زنبور عسل مادة کارگر نیز قادر به تولید گامت و بکرزایی نیست و حاصل لقاح و تقسیم زیگوت است. زنبور عسل مادة ملکه نیز قادر به تولید گامت

و حاصل لقاح و تقسیم زیگوت است و تنها این زنبورعسل داراي قدرت بکرزایی است.
بررسی سایر گزینه ها:

: زنبور عسل کارگر همانند زنبور عسل نر فاقد قدرت بکرزایی اما به دلیل عقیم بودن قادر به تولید گامت نمی باشد. گزینۀ 

: زنبور عسل کارگر حاصل لقاح و تقسیم زیگوت است اما به دلیل عقیم بودن قادر به تولید گامت نمی باشد. گزینۀ 

: زنبورهاي عسل حاصل از لقاح نیمی از کروموزوم هاي مادري و تمام کروموزوم هاي پدري را دریافت می کنند. گزینۀ 

12  زنبورعسلی که از طریق بکرزایی تولید می شود، زنبور نري است که یک مجموعه  کروموزوم غیر همتا دارد، یعنی  کروموزومی است. زنبورهاي کارگر،

درصد از ژن هاي خود را از ملکه دریافت کرده اند  کروموزومی و از طریق لقاح به وجود ماده هایی  کروموزومی هستند و  درصد ژن هاي خود را از ملکه دریافت می کند. نرهایی که 
آمده اند. 

بکرزایی در زنبور عسل:

- زنبور عسل نر حاصل تخمک لقاح نیافته زنبور ملکه (ماده  کروموزومی و زایا) است.

- زنبور عسل نر  درصد ژن هاي خود را از ملکه  کروموزومی ماده و زایا می گیرد اما برخالف ملکه،  کروموزومی است و برخالف ملکه داراي جنسیت نر می باشد.

- زنبور عسل ملکه (ماده  کروموزومی و زایا) قادر به تقسیم میوز و میتوز است و از طریق میوز گامت تولید می کند اما زنبور عسل نر به دلیل هاپلوئید بودن قادر به میوز نمی باشد و از طریق
میتوز گامت تولید می کند.

- زنبور عسل ملکه ( کروموزومی و ماده و زایا) و زنبور عسل نر ( کروموزومی و زایا) هر دو زایا هستند اما زنبور عسل کارگر ( کروموزومی و ماده و عقیم) نازا و عقیم است. گامت هاي
بعضی از جانوران، قدرت تقسیم شدن دارند براي مثال تخمک زنبور عسل ملکه که طی بکرزایی زنبور عسل نر را به وجود می آورد توانایی تقسیم شدن دارد.

- زنبور عسل نر برخالف زنبور عسل ملکه و کارگر حاصل لقاح و تشکیل زیگوت نمی باشد.

- فقط زنبور عسل ملکه قادر به بکرزایی است. زنبور عسل نر حاصل بکرزایی است ولی قادر به بکرزایی نمی باشد.

- زنبورهاي عسل حاصل لقاح (ملکه و کارگر) نیمی از کروموزوم هاي مادري و همۀ کروموزوم هاي پدري را دریافت می کنند اما زنبور عسل نر فقط نیمی از کروموزوم هاي مادري را دریافت می 
کند.

- زنبور عسل کارگر (ماده ي نازا) همانند زنبور عسل نر فقط قادر به تقسیم میتوز است و قادر به میوز نمی باشد.
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مبحث : فصل 8 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

1 همۀ یاخته هاي تک الد (هاپلوئید)ي موجود در یک گیاه دو جنسی چه مشخصه اي دارند؟

پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغییر می شوند. پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می مانند.

در زمان تشکیل، توسط یاخته هاي دوالدي (دیپلوئیدي) احاطه می شوند. در ابتداي تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

در گیاه ذرت، .................. یاخته .................. رشد، .................. و میتوز ..................  2

یاختۀ زایشی، همانند - هاپلوئید دور از تخم زا - می کند - دارد. دانۀ گردة نارس، بر خالف - تخم زا - نمی کند - ندارد.

یاختۀ رویشی، همانند - میوز کنندة بافت خورش - می کند - ندارد. گامت نر، برخالف - پارانشیمی - می کند - ندارد.

3 در رابطه با هر نوع گیاه نهان دانه اي که در سال دوم با تولید گل و دانه رشد زایشی انجام می دهد، چند مورد نادرست است؟
الف) به کمک مواد ذخیره شده در ریشه، فقط در سال دوم ساقۀ گل دهنده تولید می کند.

ب) همانند گیاهان یک ساله در سال اول قدرت تشکیل رویان درون دانه را ندارد.
ج) همانند گیاه گندم، فقط در سال اول عمر خود، رشد رویشی دارند.
د) دانۀ آن ها براي رویش به آب، اکسیژن و دماي مناسب نیاز دارد.

1234 مورد مورد مورد مورد

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  4
«هر ساقۀ تخصص یافته براي تولید مثل غیرجنسی که .................. به طور حتم ..................»

گیاه جدید از جوانه هاي آن منشأ می گیرد - زیر خاك رشد می کند. جوانۀ جانبی و انتهایی را توأم با یکدیگر دارد - بر روي خاك رشد می کند.

زیر خاك رشد می کند - داراي ذخیرة غذایی غده اي هستند. روي خاك رشد می کند - جوانه هایی را در محل گره ها دارد.

5 در رابطه با سلول هایی که به طور مستقیم در بر گیرندة کیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارور شده در گیاه زیتون هستند، کدام گزینه قطعًا صحیح
است؟

این سلول ها در نهایت به پوستۀ دانه تبدیل می شوند. در شرایطی می تواند ساختارهایی با چهار کروماتید ایجاد کند.

می تواند ژن هاي مشابهی با سلول تخم اصلی داشته باشد. محصول تقسیم میتوز سلول تخم ضمیمه می باشد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  6
«در همۀ گیاهانی که میوة .................. تولید می کنند، ..................»

بدون دانه - رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود و پوستۀ دانه بسیار نازك است.

بدون دانه - رشد میوه بدون لقاح گامت هاي نر و ماده و تحت اثر تنظیم کننده هاي رشد گیاهی صورت می گیرد.

کاذب - میوه از رشد قسمتی از ساختار اختصاص یافته براي تولیدمثل جنسی حاصل می شود.

حقیقی - از رشد هر تخمک موجود در تخمدان گیاه، میوه تشکیل می شود.

7 کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در دانۀ لوبیا، بخش اعظم فضاي درون دانه، ممکن نیست، .................. »

یاخته هاي آن از نظر محتواي مادة ژنتیکی با یاخته هاي پوستۀ دانه تفاوت داشته باشد.

داراي سه مجموعۀ کروموزومی در هستۀ یاخته هاي زندة خود باشد.

داراي مواد غذایی ذخیره شده بوده و بعد از لقاح تشکیل شده باشد.

از تقسیم سلول هاي حاصل از تخم اصلی موجود در تخمدان پدید آمده باشد.
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می توان گفت ..................  8

در روش پیوندزدن، پیوندك متعلق به گیاهی است که ویژگی هایی مانند مقاومت به بیماري ها و سازگاري با خشکی یا شوري را دارد.

در روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخۀ گیاه را که داراي گره است با خاك می پوشانند.

تکثیر از طریق جوانه هاي روي ریشۀ درخت آلبالو، با تشکیل کیسۀ رویانی همراه است.

معموًال براي تکثیر گیاهان از تولیدمثل جنسی استفاده می شود.

در گیاهانی که براي انتقال گامت نر به درون تخمدان، ساختاري به نام لولۀ گرده تشکیل می دهند،  ..................  9

گرده هاي نارس از تقسیم میوز ایجاد می شوند که فقط دو تا از آن ها زنده می ماند.

هر بساك داراي یک کیسۀ گرده است که از یاخته هاي دیپلوئیدي ساخته شده است.

دو گامت نر حاصل از میتوز یاختۀ زایشی در لقاح با یاخته هایی شرکت می کنند که همگی حاصل میتوز هستند.

در پی میتوز گرده هاي نارس، گامت نر تولید می شود که یک دیوارة خارجی و یک دیوارة داخلی دارد.

کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  10
«در یک گیاه طبیعی، عدد کروموزومی در  .................. می تواند متفاوت باشد.»

یاختۀ تخم زاي درون یک مادگی و یاختۀ پوشش تخمک یاختۀ رویشی و گرده هاي نارس

یاختۀ تولید کنندة دانۀ گردة رسیده و یاختۀ زایشی یاختۀ بافت خورش و کاللۀ برچه

در گیاه داراي .................. قطعًا ..................  11

توانایی تشکیل گل و دولپه - بافت غذایی دانه قبل از لقاح به وجود آمده است.

دانۀ بالغ با اندوختۀ غذایی دوالد - رویش زیرزمینی دانه مشاهده خواهد شد.

توانایی تولید گامت هاي نر غیرمتحرك - لولۀ گرده به درون بافت کالله و خامه در همان گیاه نفوذ می کند.

دانه هاي تک لپه - در بافت ذخیره کنندة مواد غذایی دانه سه مجموعۀ کروموزومی وجود دارد.

در گیاهان نهان دانه، از زمین ساقه .................. پیاز .................. خارج می شود.  12

همانند - فقط ساقه برخالف - برگ و ریشه برخالف - فقط ریشه همانند - برگ و ریشه

گیاه .................. می تواند ..................  13

توت فرنگی همانند زنبق - ساقۀ تخصص یافته اش به طور افقی در زیر خاك رشد کند.

پیاز خوراکی برخالف گیاه الله - توسط ساقه کوتاه وتکمه مانند تکثیر شود.

نرگس همانند پیاز خوراکی - داراي ساقۀ زیرزمینِی کوتاه باشد.

شلغم برخالف سیب زمینی - داراي نوعی دیسه براي تأمین مواد غذایی به منظور تشکیل پایه هاي جدید باشد.

14 شکل مقابل مربوط به تکثیر نوعی گیاه نهان دانه به روش .................. است که در این روش از بخش هاي .................. گیاه براي تولید مثل رویشی
استفاده می شود.

قلمه زدن - تخصص یافته

خوابانیدن - تخصص یافته

قلمه زدن - تخصص نیافته

خوابانیدن - تخصص نیافته

در تخمک تازه لقاح یافتۀ لوبیا، ممکن نیست ..................  15

همۀ سلول هاي اطراف کیسۀ رویانی دیپلوئید باشند. سلولی با یک مجموعۀ کروموزومی دیده شود.

صفحۀ سلولی در میانۀ سلول تخم اصلی تشکیل شود. نیمی از یاخته هاي تخم تریپلوئید باشند.
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- دانۀ گردة رسیده که تمام این یاخته ها - دانۀ گردة نارس    - یاخته هاي کیسۀ رویانی    یاخته هاي هاپلوئید در یک گیاه دو جنسی براي مثال عبارت اند از:   1
توسط یاخته هاي دیپلوئید احاطه شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

) گرده هاي رسیده یاخته هاي هاپلوئید هستند که به یکدیگر متصل نیستند.

) دیوارة خارجی دانه هاي گرده منفذ دارد و ممکن است صاف یا داراي تزئیناتی باشد که این دیوارة خارجی ممکن است دستخوش تغییراتی باشد.

) یاخته هاي زایشی بعد از تشکیل می توانند تقسیم میتوز انجام دهند، ولی یاخته هاي رویشی نمی توانند تقسیم انجام دهند و البته اسپرم ها که هاپلوئید هستند نیز نمی توانند تقسیم میتوز انجام
دهند و ضمنًا یاخته هاي کیسۀ رویانی توانایی تقسیم ندارند.

گرده هاي

دانه هاي گرده رسیده

تخم زا دو هسته اي
میتوز

میتوز

2nمیوز

2nاز بافت خورش

تخمک میوز نارس

چهار یاخته

 2
یاخته رویشی رشد می کند، اما میتوز ندارد. یاختۀ میوزکننده در پارانشیم خورش نیز رشد می کند؛ اما میتوز انجام نمی دهد (میوز انجام می دهد).

بررسی سایر گزینه ها:

) یاختۀ گردة نارس میتوز دارد؛ اما یاختۀ تخم زا رشد نمی کند و قدرت میتوز هم ندارد.  گزینۀ 

) یاختۀ هاپلوئید دور از تخم زا میتوز انجام نمی دهد.  گزینۀ 

) یاختۀ گامت نر رشد نمی کند و قدرت میتوز ندارد.  گزینۀ 

گیاهان دوساله و گیاهان چند ساله هر دو می توانند در سال دوم رشد زایشی داشته باشند.  3
بررسی موارد:

مورد الف) براي گیاهان چند ساله صادق نیست. (نادرست)
مورد ب) گیاهان یک ساله می توانند در همان دورة رویشی یک سال یا کمتر رشد زایشی داشته باشند. (نادرست)

مورد ج) گیاهان چند ساله برخالف گیاه یک سالۀ گندم می توانند چندین سال رشد رویشی داشته باشند. (نادرست)
مورد د) دانۀ همۀ گیاهان زایا براي رویش به آب، اکسیژن و دماي مناسب نیاز دارد. (درست)

بررسی گزینه ها:  4

: زمین ساقه که گیاه جدید از جوانه هاي آن منشأ می گیرد، داراي جوانه هاي جانبی و انتهایی است که زیر خاك رشد می کنند، مانند زنبق (نادرست) گزینۀ 

: گیاهان جدید حاصل از ساقه هاي رونده، غده و زمین ساقه همگی از جوانه ها منشأ می گیرند و در این بین ساقۀ رونده در روي خاك رشد می کند، اما زمین ساقه و غده محل رشدشان زیر گزینۀ 
خاك است. (نادرست)

: ساقۀ رونده که در توت فرنگی مشاهده می شود، در محل گره ها جوانه هایی دارد که از رشد آن ها گیاهان توت فرنگی جدیدي ایجاد می شود. (درست) گزینۀ 

: غده، پیاز و زمین ساقه زیر خاك رشد می کنند که در این بین، تنها ساقه هاي غده اي مانند، در سیب زمینی قرار دارد و داراي ذخیرة غذایی غده اي است. (نادرست) گزینۀ 

مطابق شکل زیر واضح است که گروهی از سلول هاي بافت خورش که تقسیم میوز انجام نمی دهند، اطراف کیسۀ رویانی را احاطه کرده اند. این سلول ها داراي  5
محتواي ژنتیکی مشابهی با سلولی هستند که با تقسیم میوز انجام می دهند؛ پس می توان گفت برخی ژن هاي این سلول ها با سلول تخم اصلی گیاه یکسان است.
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کیسۀ گرده یاختۀ

گرده هاي نارس

یاختۀ زایشی

دانه هاي گردة رسیده

سه یاخته در حال از بین رفتن

تخم زا
یاختۀ

دو هسته اي

میتوز

میتوز

2nمیوز

از بافت خورش2nیاختۀ

تخمک

چهار یاخته

میوز

یاخته باقی مانده

بررسی سایر گزینه ها:

»: این سلول هاي بافت خورش تقسیم میوز ندارند و در اطرف کیسۀ رویانی قرار گرفته اند. گزینۀ «

»: دقت کنید پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل می شود، نه سلول هاي بافت خورش! گزینۀ «

»: این مورد براي آندوسپرم صحیح است. گزینۀ «

بررسی سایر گزینه ها:  6

) براي میوة پرتقال صادق نیست. گزینۀ 

) براي میوة موز بدون دانه صادق نیست. گزینۀ 

) دقت کنید تخمک به میوه تبدیل نم  شود؛ بلکه تخمدان به میوه تبدیل می شود و تخمک ها در صورت لقاح به دانه تبدیل می شوند. گزینۀ 

در دانۀ بالغ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها شده و در آنجا ذخیره می شوند، درنتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره اي دانه را تشکیل می دهند و  7
فاقد یاخته هاي تریپلوئید هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

) پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل می شود که ساختار دیپلوئیدي است و از گیاه نسل قبل به وجود آمده  است، اما لپه ها جزئی از رویان هستند که می توانند محتواي مادة ژنتیکی متفاوت گزینۀ 
با گیاه مادر داشته باشد.

) لپه ها بعد از لقاح تولید می شوند. گزینۀ 

) لپه ها جزئی از رویان هستند و از تقسیم تخم اصلی ایجاد شده اند. گزینۀ 

در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که داراي گره است با خاك می پوشانند.  8

گامت نر در گیاهان گل دار وسیلۀ حرکتی ندارد. بنابراین، در این گیاهان براي انتقال گامت نر به درون تخمدان ساختاري به نام لولۀ گرده تشکیل می شود.  9
یکی از یاخته هاي بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدي ایجاد می کند. از این چهار یاخته، فقط یکی باقی می ماند که با تقسیم هاي میتوز متوالی ساختاري به نام کیسۀ

رویانی ایجاد می کند. کیسۀ رویانی هفت یاخته دارد. تخم زا و یاختۀ دوهسته اي از یاخته هاي کیسۀ رویانی اند که در لقاح با گامت هاي نر شرکت می کنند.
بررسی سایر گزینه ها:

) کیسه هاي گرده در بساك تشکیل می شوند و یاخته هاي دیپلوئیدي دارند. از تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته ها، چهار یاختۀ هاپلوئیدي ایجاد می شود که در واقع گرده هاي گزینه هاي  و 
نارس اند. هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و تغییراتی در دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل می شود. دانۀ گرده رسیده یک دیوارة خارجی، یک دیوارة داخلی، یک یاختۀ

رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.

گزینۀ  ) با توجه به شکل در گیاهان گل دار، بساك ممکن است چهار کیسۀ گرده داشته باشد.
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بررسی گزینه ها:   10

): در هستۀ یاختۀ رویشی ( حاصل میتوز یک یاخته هاپلوئید ) و گردة نارس ( حاصل میوز یاخته هاي دیپلوئید) یک مجموعۀ کروموزومی وجود دارد. گزینه (

): یاختۀ تخم زاي یک مادگی داراي یک مجموعۀ کروموزومی، ولی یاختۀ پوشش تخمک داراي دو مجموعۀ کروموزمی است.  گزینه (

):  هسته یاختۀ بافت خورش ( یاخته هاي پارانشیمی که تخمک جوان را پر کرده است) و کالله مادگی هر داراي دو مجموعه کروموزومی هستند.  گزینه (

): هسته یاخته تو لید کننده دانۀ گرده رسیده (دانۀ گردة نارس) و یاخته زایشی هر دو داراي یک مجموعه کروموزومی هستند.  گزینه (

. در بیشتر گیاهان نهاندانۀ دولپه، اندوختۀ غذایی دانه، لپه ها و در برخی، آندوسپرم است. در هر دو صورت، اندوختۀ غذایی بعد از لقاح به وجود می آید.  11

. گیاه لوبیا و نخود، هر دو داراي اندوختۀ غذایی دوالد یا  هستند. اما لوبیا داراي رویش روي زمینی و نخود رویش زیر زمینی دارد.

. نهاندانگان، داراي گامت نر غیر متحرك هستند. اما اگر نهاندانه تک جنسی نر باشد، امکان تشکیل لولۀ گرده روي همان گیاه نخواهد بود.

. در دانه هاي تک لپه، آندوسپرم باقی می ماند و اندوختۀ غذایی دانه را تشکیل می دهد. آندوسپرم بافت  کروموزومی است.
 12

با توجه به شکل  روبه رو، از «زمین ساقه» همانند «پیاز»، هم برگ و هم ریشه خارج می شود.

 

زمین ساقه

پیاز

ساقه

برگ

بررسی گزینه ها:  13

): در گیاهانی مانند زنبق، زمین ساقه وجود دارد که به طور افقی «زیر خاك» رشد می کند. اما در گیاه توت فرنگی، ساقۀ رونده به طور افقی «روي خاك» رشد می کند.  گزینۀ (

): پیاز، همانند نرگس و الله داراي ساقۀ زیرزمینی کوتاه وتکمه مانند است.  ) و درستی گزینۀ ( رد گزینۀ (

): در دیسه هاي یاخته هاي بخش خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به آن نشادیسه (آملیوپالست) می گویند. ذخیرة نشاسته، هنگام رویش جوانه هاي گزینۀ (
سیب زمینی، براي رشد جوانه ها و تشکیل پایه هاي جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود.

 14
 بررسی گزینه ها: 

شکل سؤال، مربوط به روش خوابانیدن است. در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که داراي گره است، با خاك می 
پوشانند. در روش خوابانیدن الزامی به اینکه گیاه ساقه رونده داشته باشد نیست.

پایه جدید

ساقه رونده

 
از آن جا که اولین تقسیم تخم دیپلوئید، میتوز با تقسیم سیتوپالسم(سیتوکینز) نابرابر است، پس امکان ندارد صفحۀ سلولی در میانۀ سلول تخم دیپلوئید ایجاد  15

شود.
بررسی سایر گزینه ها:

): در کیسۀ رویانی، سلول هاي هاپلوئید (با یک مجموعۀ کروموزومی) دیده می شود. گزینۀ (

): اطراف کیسۀ رویانی را یاخته هاي مادة نسل گذشته احاطه کرده است که دیپلوئید است. گزینۀ (
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) تولید می شود، یعنی نیمی از سلول هاي تخم، تریپلوئیداند. ) و یک تخم ضمیمه ( ): در هر کیسۀ رویانی یک تخم اصلی ( 32n3nگزینۀ (
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مبحث: فصل 8 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟  1
الف - در همۀ میوه هاي حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است.

ب - در همۀ میوه هاي کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.
ج - بعضی میوه هاي بدون دانه، از لقاح یاختۀ تخم زا و زامه (اسپرم) به وجود آمده اند.

د - در بعضی میوه هاي دانه دار، فضاي تخمدان با دیوارة برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

1234 مورد مورد مورد مورد

2 کدام گزینه در مورد همۀ یاخته هاي حاصل از تقسیم یاختۀ باقی مانده از تقسیم میوز در مادگی قطعًا صحیح است؟

در لقاح با دو اسپرم منتقل شده توسط لولۀ گرده شرکت می کنند.

داراي تعداد کروموزوم هاي یکسانی با یاخته هاي پوشش تخمک می باشند.

از نوعی تقسیم هسته حاصل می شوند که در تشکیل شیر نارگیل دیده می شود.

با یاخته هاي تشکیل دهندة پوشش تخمک به طور مستقیم از طریق پالسمودسم ارتباط دارند.

کدام گزینه نمی تواند ویژگی نوعی ساقه باشد که براي تولید مثل رویشی ویژه شده است؟  3

ساقۀ زیرزمینی است و هریک از جوانه هاي سطح آن به یک گیاه تبدیل می شود. افقی در خاك رشد می کند و داراي جوانۀ انتهایی و جانبی است.

به طور افقی روي خاك رشد می کند و گیاه جدید در محل گره ها ایجاد می کند. ساقۀ کوتاه و تکمه مانندي دارد که به علت ذخیرة مادة غذایی متورم شده است.

1

2
3

4

ب

الف

ج

د

 

4 باتوجه به شکل هاي زیر، چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ (گیاهان ذرت و لوبیا دیپلوئید در نظر گرفته شوند)
«بخش شمارة .................. در دانۀ ذرت معادل بخش .................. در دانۀ لوبیاست که قطعًا .................. » 

) - (د) - سلول هاي آن بیش  از یک مجموعۀ کروموزومی دارد و داراي آمیلوپالست هایی درون یاخته  )
هاي خود می باشند.

) - (ج) - جزئی از رویان است و پس از شکافتن پوستۀ دانه از خاك خارج شده و مدت کوتاهی توانایی )
فتوسنتز دارد.

) - (الف) - از سلول کوچک تر حاصل اولین تقسیم سلول تخم داراي دو مجموعه کروموزومی، تحت اثر )
هورمون جیبرلین ایجاد شده است.

) - (ب) - داراي سلول هایی است که در پی برخورد ریزکیسه هاي تولیدشده توسط دستگاه گلژي در سیتوپالسم ایجاد شده است. )

 مورد مورد مورد مورد

1

2

3

4

1234

هر نوع دانۀ گردة تولیدشده در یک گیاه نهان دانه با گل کامل، ..................  5

فقط در بخش تولیدمثلی نر فعالیت خود را انجام می دهد. در پی تقسیمی بدون کاهش تعداد کروموزوم ها ساخته می شود.

داراي دیواره اي در خارجی ترین بخش خود می باشد. مجموع تعداد کروموزوم هایش با سلول تخم زا برابر است.

می توان گفت در گیاه ذرت، آندوسپرم ..................  6

داراي یاخته هایی با دیوارة نخستین ضخیم می باشد.

برخالف کیسۀ رویانی، قبل از تشکیل لولۀ گرده ایجاد می شود.

همانند سلول هاي ریشۀ رویانی، داراي دو مجموعۀ کروموزومی در هر هستۀ سلول هاي خود می باشد.

ذخیرة غذایی گروهی از سلول هایی است که حاصل تقسیم تخم اصلی گیاه ذرت می باشند.
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7 در نوعی گیاه، پس از انجام لقاح درون دانۀ تازه تشکیل شده سلول هایی با دو نوع عدد کروموزومی متفاوت مشاهده می شود، در این گیاه قطعًا

لپه(ها) در تأمین و ذخیرة مواد غذایی الزم براي رشد رویان گیاه نقش دارند.

با رخ دادن نخستین تقسیم سلولی تخم اصلی، دو سلول با اندازه هاي متفاوت تشکیل می شوند.

پوستۀ تخمک به پوستۀ سخت دانه تبدیل می شود که با محروم کردن رویان از آب و اکسیژن مانع رشد سریع آن می شود.

تغذیۀ سلول تخم اصلی تازه تشکیل شده، بر عهدة نوعی ساختار است که هنگام رویش دانه همراه با ساقه از خاك خارج نمی شود.

نوع ساقۀ تخصص یافته در  .................. است.  8

سیب زمینی همانند درخت آلبالو، غده پیاز خوراکی برخالف الله، پیاز

توت فرنگی برخالف زنبق، زمین ساقه زنبق برخالف نرگس، ریزوم

در گیاهان یک  ساله همانند .................. ممکن است ..................   9

گیاهان چندسالۀ گل دار - پس از مدتی از رشد رویشی، گل دهند. همۀ گیاهان دو ساله - مواد دخیره شده در ساقه براي تشکیل گل مصرف شود.

همۀ گیاهان چند ساله - یاخته هاي سرالد پسین در ساقه و ریشه فعالیت کنند. بعضی گیاهان دو  ساله - از بین رفتن گیاه پس از تولید دانه و گل مشاهده شود.

کدام موارد، عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟  10
«در هر گیاهی که .................. ؛ بخش ذخیره اي در دانۀ .................. آن .................. است.»

الف ) رویش زیرزمینی دارد - تازه تشکیل شدة - آندوسپرم
ب ) لپه ها درون خاك می ماند - تازه تشکیل شدة - لپه

ج ) رویش روزمینی دارد - در حال رویش - آندوسپرم

همۀ موارد ب، ج فقط الف الف، ب

در همۀ گیاهانی که میوه .................. تولید می کنند، ..................    11

کاذب - میوه از رشد یکی از چهار حلقۀ گل، حاصل می شود. بدون دانه - لقاح بین گامت هاي نر و ماده صورت نمی گیرد.

حقیقی - از رشد تخمدان میوه تشکیل می شود. بدون دانه - رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود.

به منظور ایجاد دانۀ ُرست ابتدا باید ..................   12

با مصرف ذخایر غذایی رشد و نمو خود را از سر بگیرند. دانه ها با جذب آب متورم شوند.

یاخته هاي سرالدي بر طول ساقه و ریشه رویانی بیفزایند. اکسیژن کافی به رویان درون دانه برسد.

در تولید  مثل جنسی همۀ گیاهان نهاندانه، ..................  13

حاصل میوز، تولید سلول یا سلول هاي هاپلوئیدي است که قدرت لقاح ندارند.

زیگوت هاي تشکیل شده درون یک ساختار تولید مثلی از نظر عدد کروموزومی یکسان اند.

دانۀ گردة رسیده هاپلوئید و گیاه اصلی دیپلوئید است.

ممکن نیست ساختار هاي به وجود آمده از زیگوت توانایی تولید سلول هاي تاژك دار را داشته باشد.

نهاندانگان، همگی ..................  (با تغییر)  14

رویانی حداقل با دو لپه تولید می کنند.در گزینه 2 صورت سوال در ابتدا اضافه شود. 

 در بخش مادة تخمک داراي پوشش تک الیه اي است.

می توانند پرورش دهندة سلولی با  برابر کروموزوم خود باشند.

روي ساختار تولید مثلی پدید می آیند که  حلقه دارد.

1٫5

4

در نهان دانگان .................. (با تغییر)  15

سلول زایشی مولّد دو گامت نر فاقد تاژك است. یکی از چهار سلول دانۀ گرده، سلول زایشی نام دارد.

هر تخمک داراي یک پوسته و یک سفت است. گامت ماده در درون آندوسپرم تشکیل می شود.
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موارد الف، ج و د صحیح هستند.  1
بررسی موارد:

مورد الف) میوه اي که از رشد تخمدان ایجاد شده، میوة حقیقی نامیده می شود.
مورد ب) میوة کاذب میوه اي است که از رشد سایر قسمت هاي گل (به غیر از تخمدان) به وجود آمده باشد که ممکن است از رشد نهنج یا از رشد قسمتی دیگر باشد.

مورد ج) اگر لقاح بین تخم زا و اسپرم انجام شود، ولی رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو خود، از بین برود، دانه هاي نارسی تشکیل می شود که ریز و پوسته اي نازك دارند. مانند موز که
این چنین میوه هایی، بدون دانه محسوب می شوند.

مورد  د) در برخی میوه هاي دانه دار، فضاي تخمدان با دیوارة برچه ها، تقسیم شده است.
یکی از یاخته هاي بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدي ایجاد می کند. از این چهار یاخته فقط یکی باقی می ماند که با تقسیم میتوز،  2

ساختاري به نام کیسۀ رویانی با تعدادي یاخته ایجاد می کند که یاختۀ تخم زا و دوهسته اي دو تا از آن ها می باشند.
بررسی گزینه ها:

»: فقط در مورد یاختۀ تخم زا و دوهسته اي صادق است، نه همۀ یاخته هاي کیسۀ رویانی! گزینۀ «

»: تعداد کروموزوم هاي یاخته هاي تشکیل دهندة پوشش تخمک دو  برابر تعداد کروموزوم هاي یاختۀ تخم زا می باشد. گزینۀ «

»: این یاخته ها از تقسیم میتوز حاصل می شوند. آندوسپرم (شیر نارگیل) نیز از تقسیم میتوز بدون تقسیم سیتوپالسم تخم ضمیمه ایجاد می شود. گزینۀ «

»: با توجه به شکل روبه رو، این یاخته ها مستقیمًا با یاخته هاي تشکیل دهندة پوشش تخمک در ارتباط نیستند. گزینۀ «

هايگرده

هاي گرده رسیدهدانه
زاتخم ايدو هسته

میتوز

میتوز

2nمیوز

2nاز بافت خورش

میوز نارس

ساقه هاي ویژه شده براي تولید مثل رویشی عبارتند از: زمین ساقه، غده، پیاز و ساقۀ رونده. ساقۀ کوتاه و تکمه مانند مربوط به پیاز است. ولی در غده، ساقه به علت  3
ذخیرة مادة غذایی متورم شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

»: مربوط به زمین ساقه است. گزینۀ «

»: مربوط به غده است. گزینۀ «

»: مربوط به ساقۀ رونده است. گزینۀ «
بررسی موارد:  4

) و بخش (د) هر دو آندوسپرم گیاه را نشان می دهند که نقش ذخیرة دانه را دارد و بیشتر از دو مجموعه کروموزوم دارد. این بافت داراي یاخته هایی است که درون خود »: بخش ( مورد «
نشادیسه هایی دارد که براي رویش رویان مصرف می شوند. (درست)

»: دقت کنید لپه در دانۀ ذرت از خاك خارج نمی شود؛ بلکه درون خاك باقی می ماند. (نادرست) مورد «

»: بخش هاي رویان تحت اثر هورمون جیبرلین رشد می کنند و از تقسیم سلول تخم اصلی تولید می شوند. (درست) مورد «

»: همۀ سلول هاي رویان گیاه در پی انجام تقسیم سیتوپالسم و برخورد ریزکیسه ها در وسط یاخته تولید می شوند. (درست) مورد «
کیسه هاي گرده در بساك تشکیل می شوند و یاخته هاي دیپلوئیدي دارند. از تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته ها، چهار یاختۀ هاپلوئیدي ایجاد می شود که در واقع  5
گرده هاي نارس اند. هر یک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و تغییراتی در دیواره به دانۀ گردة رسیده تبدیل می شود. دانۀ گردة رسیده یک دیوارة خارجی، یک دیوارة

داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.
بررسی سایر گزینه ها:

) گردة نارس در پی تقسیم میوز تولید می شود که نوعی تقسیم با کاهش تعداد کورموزوم ها است. گزینۀ 

) یاخته هاي دانۀ گرده رسیده بر روي کاللۀ مناسب (بخش تولیدمثلی ماده) تقسیم خود را انجام می دهند. گزینۀ 

) دانۀ گردة رسیده داراي دو سلول (دو هسته) و دانۀ گردة نارس داراي یک سلول (یک هسته) است. دانۀ گردة نارس تعداد کروموزوم هایش با تخم زا برابر است. اما دانۀ گردة رسیده، گزینۀ 

1

2

3

4

1

2

4

11

2

3

4

1

2

3
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پیاز

ساقه
برگ

زمین ساقه پایه جدید

غدهساقه رونده

تعداد کروموزوم هایش دوبرابر تخم زا است.

بررسی گزینه ها:  6

) این بافت از سلول هاي پارانشیمی ساخته شده است که دیوارة نخستین نازك دارند. گزینۀ 

) بافت آندوسپرم پس از تشکیل لولۀ گرده و لقاح ایجاد می شود. گزینۀ 

) آندوسپرم حاصل تقسیم سلول تخم ضمیمه اي است و در هر هستۀ یاخته هاي هسته دار خود، بیش از دو مجموعۀ کروموزومی دارد. گزینۀ 

) آندوسپرم ذخیرة غذایی براي رشد رویان است. گزینۀ 

صورت سؤال مربوط به گیاهان نهان دانه است.  7
بررسی سایر گزینه ها:

) در گیاه ذرت، لپه ها فقط در انتقال مواد غذایی نقش دارند نه در ذخیرة آن. گزینۀ 

) پوستۀ دانه معموًال سخت می باشد. گزینۀ 

) دقت کنید گاهی ممکن است لپه ها از خاك خارج شوند. همچنین گاهی تغِذیۀ رویان برعهدة  آندوسپرم می باشد. گزینۀ 
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 بررسی گزینه ها: 

): پیاز خوراکی، گزینه (
الله و نرگس ساقۀ
تخصص یافته اي به نام

پیاز دارند و می توانند با استفاده از پیاز تکثیر شوند. 

): سیب زمینی ساقۀ تخصص یافته اي به نام غده دارد، اما درخت آلبالو فاقد آن است.  گزینه (

): ریزوم، در گیاهی مانند زنبق ایجاد می شود، اما ساقۀ تخصص یافتۀ نرگس که براي تکثیر مورد استفاده قرار می گیرد، پیاز است. گزینه (

): زنبق داراي ریزوم است، اما توت فرنگی گیاهی است که ساقۀ تخصص یافته اي به نام ساقه رونده دارد.  گزینه (

. در گیاهان دو ساله مثل شلغم و چغندر قند، مواد حاصل از فتوسنتز در سال اول در ریشۀ آن ها ذخیره می شود و در سال دوم ساقۀ گل دهنده ایجاد می شود.  9

. همۀ گیاهان گل دار یک ساله و چند ساله پس از مدتی رشد رویشی، گل تولید می کنند. 

. همۀ گیاهان یک ساله و دو ساله، پس از تولید گل و دانه، از بین می روند.

. همۀ گیاهان یک ساله، علفی هستند. این گیاهان چوبی نمی شوند و سرالد پسین تشکیل نمی دهند.
مورد «الف» صحیح است.   10

گیاهان نهاندانه بر اساس اینکه لپه (ها) درون خاك بماند و یا همراه با ساقه خارج شوند، به ترتیب رویش زیرزمینی و رویش روزمینی دارند. 
بررسی موارد: 

«الف»: در دانۀ تازه تشکیل شدة گیاهان گل دار آندوسپرم به عنوان اندوخته دانه است. 
«ب»: در گیاهان تک لپه اي (مثل ذرت) که رویش زیرزمینی دارند، بخش ذخیره اي دانه آندوسپرم است.

«ج»:  در گیاه لوبیا (دولپه اي) رویش روزمینی است. در دانۀ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم، جذب لپه ها، و در آنجا ذخیره می شوند. در نتیجه لپه ها بزرگ شده اند، و بخش ذخیره اي دانه را تشکیل می 
دهند. 

.در عده اي از میوه هاي بدون دانه، مثل موز، لقاح انجام می شود ولی دانه هاي نارس تشکیل می شوند.  11

. در سیب که میوة کاذب است، میوه از رشد نهنج حاصل می شود.

. عده اي از میوه هاي بدون دانه، لقاح انجام نمی شود. بنابراین رویان و دانه تشکیل نمی شود.

. همۀ میوه هاي حقیقی از رشد تخمدان تشکیل می شوند.

براي تشکیل دانه رست دانه باید رویش کند و براي رویش دانه ابتدا باید با جذب آب متورم شده سپس پوستۀ آن شکاف بردارد تا اکسیژن کافی به رویان  12
برسد. پس از آن رویان با استفاده از مواد غذایی ذخیره شده در دانه، رشد و نمو خود را از سر می گیرد و دانه رست تشکیل می شود.

امکان ندارد ساختارهاي به وجود آمده از زیگوت که متعلق به مرحلۀ دیپلوئیدي اند، توانایی تولید سلول هاي تاژك دار را داشته باشند.  13
بررسی سایر گزینه ها:

: براي گیاهان مثال  و  صحیح نمی باشد. در این گیاهان دانه گرده نارس براي گل مغربی تتراپلوئید صدق نمی کند. در این گیاه دانۀ گردة نارس، دیپلوئید حاصل می  پاسخ گزینه هاي  و 
شود و دانۀ گردة رسیده، دیپلوئید و گیاه اصلی، تتراپلوئید دیده می شود.

): نهان دانگان لقاح مضاعف دارند و دو یاختۀ تخم با عدد کروموزومی متفاوت به وجود می آورند. گزینۀ (

) حاصل می شود که  برابر گیاه کیسۀ رویانی نهان دانگان، فقط توانایی تولید یک تخم زا را دارد. در تک لپه اي ها، از رشد سلول تریپلوئید، آندوسپرم (  14
اصلی کروموزوم دارد.
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بررسی سایر گزینه ها:

: در تک لپه اي ها از تقسیم سلول تخم اصلی یک لپه به وجود می آید. گزینۀ 

: تخمک نهاندانگان پوشش دو الیه اي دارد. گزینۀ 

: نهاندانگان در صورتی که گل کامل داشته باشند، در گل (ساختار تولید مثلی) چهار حلقه ایجاد می کنند، در حالی که گل کامل نداشته باشند کمتر از چهار حلقه در روي گل پدید می آید. گزینۀ 

نهان دانگان، سلول زایشی موجود در دانۀ گرده با انجام تقسیم میتوز، دو گامت نر یا دو آنتروزوئید فاقد تاژك می سازد.  15
بررسی سایر گزینه ها:

: در نهاندانگان دانۀ گرده دو سلول دارد که یکی از آن دو زایشی است. گزینۀ 

: در نهاندانگان، آندوسپرم پس از لقاح به وجود می آید و گامت ماده نمی تواند درون آن شکل گرفته باشد.  گزینۀ 

: در نهان دانگان، تخمک از دو پوسته، یک سفت و سلول هاي پارانشیم خورش تشکیل شده است. گزینۀ 
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مبحث: فصل 9 زیست یازدهم

سري: شماره 1

زمان: 15 دقیقه

کدام عبارت، صحیح است؟  1

گیاه آکاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، مورچه ها را از خود فراري می دهد.

گیاه آکاسیا پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، مانع حملۀ زنبورها به مورچه ها می شود.

مورچه ها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، شروع به خوردن برگ هاي درخت آکاسیا می کنند.

مورچه ها با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، توجه زنبورهاي گرده افشان را به سمت گیاه آکاسیا جلب می کنند.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  2
«نوعی از ترکیبات تنظیم کنندة رشد گیاهی که .................. می کند، باعث .................. می شود.»

فرآیند هاي مربوط به ریزش برگ درختان را کنترل - تشکیل ساقه از یاخته هاي تمایز نیافته

در زمان رسیدن میوه ها، مقدار آن افزایش پیدا - عدم رویش دانه ها و جوانه ها

یاختۀ آلوده به ویروس آن را تولید - راه اندازي مرگ برنامه ریزي شدة یاختۀ آلوده

از جوانه زنی دانه ها جلوگیري - تولید میوه هاي بدون دانه

3 کدام یک از موارد زیر در رابطه با هورمونی که سبب رخ دادن شکل مقابل می شود، به درستی بیان شده است؟

مقدار این هورمون با رسیدن میوه افزایش می یابد. سبب بسته شدن روزنه هاي هوایی می شود.

پیرشدن اندام هاي هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد. این هورمون بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم دانۀ غالت اثر می گذارد.

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟  4
«در گیاهان، هورمونی که سبب .................. می شود، برخالف جیبرلین ها ..................»

ریشه زایی در اندام هاي جوان گیاه - در رشد طولی یاخته ها مؤثر است. ساقه زایی در اندام هاي جوان گیاه - در تحریک تقسیم یاخته اي نقش دارد.

ریزش برگ ها و میوه ها - در چیرگی رأسی نقش دارد. تشکیل میوه هاي بدون دانه - در درشت کردن میوه ها نقش دارد.

 

5 شکل مقابل خم شدن یک گیاه به سمت نور را نشان می دهد. در رابطه با عامل اصلی این پدیده، کدام گزینه نادرست است؟

این عامل در تشکیل میوة پرتقال نقش دارد.

در پاسخ گیاه به محیط همانند رشد گیاه نقش دارد.

توسط یاخته هایی با سیتوپالسم کم و هستۀ درشت تولید می شود.

در طی رشد، فقط سبب افزایش برگشت ناپذیر ابعاد سلول می شوند.

هورمونی که باعث تحریک تقسیم سلولی می شود، ..................  6

سرعت پیرشدن برخی از اندام هاي گیاهی را کاهش می دهد. باعث چیرگی رأسی می شود.

باعث تجزیه ذخایر رویان غالت و رویش بذر غالت می شود. باعث نورگرایی می شود.

کدام دو هورمون در امر جوانه  زنی دانه ها عکس یک  دیگرند؟  7

سیتوکینین _ هورمونی که گازي است و منشأ غیرزیستی هم دارد. جیبرلین _ هورمونی که سبب بسته شدن روزنه هاي هوایی می شود.

هورمونی که گازي است و منشاء غیرزیستی هم دارد. _ اتیلن هورمونی که باعث چیرگی رأسی می شود. _ جیبرلین
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کدام جمله در مورد هورمون هاي گیاهی نادرست است؟  8

هورمون ساقه زایی می تواند عبور یاخته از نخستین نقطۀ وارسی را تحریک کند.

هورمون مورد استفاده در تولید میوه هاي بدون دانه، باعث تحریک طویل شدن ساقه نیز می شود.

جیبرلین برخالف آبسیزیک اسید مانع تشکیل ریشه چه از دانه می شود.

هورمون اکسین، مانع از افزایش هورمون ساقه زایی در جوانه هاي جانبی می شود.

کدام مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  9
«کاهش نسبت سیتوکینین به اکسین موجب .................. می شود.»

تشکیل شاخۀ جدید افزایش رشد جوانۀ جانبی تشکیل ریشه در کال تولید ساقه در کال

کدام عبارت نادرست است؟ «هورمونی که .................. .» (باتغییر)  10

نسبت باالي اکسین به آن باعث تحریک ریشه زایی کال می شود، به صورت افشانه براي شادابی گل ها استفاده می شود.

بعضی ترکیبات آن سبب از بین رفتن دو لپه اي ها می شود ، براي تشکیل میوه هاي بدون دانه کاربرد دارد.

اثر خفتگی دانه ها و جوانه ها را برطرف می کند، می تواند در درشت کردن میوه ي گالبی دخالت داشته باشد.

در کشت بافت باعث تبدیل کال به ساقه می شود، باعث درشت کردن میوه هاي بدون دانه می شود.

توزیع اکسین در ساقه در نور یک طرفه چگونه است؟  11

در قسمت پایین ساقه بیش از قسمت باالي آن است. در قسمت نور دیدة ساقه بیش از قسمت نور ندیدة آن است.

در همه ي نقاط ساقه به طور یک نواخت است. در قسمت نور ندیدة ساقه بیش از قسمت نور دیدة آن است.

در فرایند ریزش برگ، افزایش نسبت هورمون اتیلن به اکسین ..................  12

مستقیمًا سبب تشکیل الیۀ محافظتی در سمت شاخه می شود.

باعث افزایش اندازة یاخته ها در الیۀ جداکننده نسبت به سایر نقاط اطراف می شود.

تولید آنزیم هاي نظیر آنزیم تجزیه کننده پکتین را به دنبال دارد.

در ابتدا باعث بروز یکی از تغییرات دیواره می شود که در جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا نقش دارد.

13 خم شدن دانه رست گیاهی از گندمیان در برابر نور یک جانبه ممکن نیست .................. 

حاصل افزایش رشد طولی یاخته ها در سمت سایه نسبت به یاخته هاي سمت رو به نور باشد.

به دلیل جابه جایی اکسین از سمت سایه به سمت نزدیک به نور باشد.

نوعی رشد جهت دار اندام هاي گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه باشد.

با قرار دادن پوشش شفاف بر روي نوك دانه رست رخ دهد.

چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟  14
هر  .................. 

الف. ترکیب شیمیایی که در لولۀ گوارش جانور تجزیه شود، به ماده اي تبدیل می شود، که براي جانور مضر نیست.
ب. یاختۀ گیاهی، با رها کردن نوعی تنظیم کنندة رشد، سبب مرگ یاخته اي می شود.

پ. مادة شیمیایی که توسط گیاه تولید می شود، سبب جلب حشرات می شود.
ت. نوع زنبور وحشی، می تواند نوعی ترکیب فرار که توسط گیاه تنباکو تولید می شود را ردیابی کند.
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چند گزینه، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟  15
 اگر گیاه  .................. 

الف. داوودي را در اوایل تابستان بکاریم و طول شب را با جرقۀ الکتریکی بشکنیم گل خواهد داد.
ب. گوجه فرنگی را درتابستان بکاریم به دلیل طول نامناسب روز گل نخواهد داد.

پ. شبدر را در تابستان بکاریم نیازي به تغییر مصنوعی طول شب براي گل دادن ندارد.
ت. داوودي را در پاییز بکاریم و طول شب را با یک جرقۀ الکتریکی بشکنیم، گل خواهد داد.
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وقتی گل هاي آکاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراري دادن مورچه ها، مانع از حملۀ آن ها به زنبورهاي گرده افشان می شوند.  1
بررسی سایر گزینه ها:

»: نادرست. مورچه هاي نگهبان آکاسیا به زنبورها حمله می کنند. گزینۀ «

»: نادرست. درخت آکاسیا ترکیب شیمیایی براي فراري دادن مورچه ها آزاد می کند. گزینۀ «

»: نادرست. خود گل آکاسیا عامل جلب زنبورهاي گرده افشان به سمت گیاه هستند. گزینۀ «
 2

بررسی گزینه ها:

) هورمون سیتوکینین که در فن کشت بافت براي تشکیل ساقه از یاخته هاي تمایز نیافته استفاده می شود. در صورتی که اتیلن در ریزش برگ درختان نقش دارد. گزینه 

) هورمون اتیلن در مهار رشد دانه ها نقش ندارد. گزینه 

) سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده هاي رشد در گیاهان است، در مرگ یاخته اي نقش دارد. یاخته گیاهی آلوده به ویروس، این ترکیب را رها و مرگ یاخته اي را القا می کند. در مرگ گزینه 
یاخته اي، یاخته به وسیلۀ آنزیم هاي خود گوارش می شود.

) هورمونی که باعث خفتگی دانه ها و مانع جوانه زنی آن ها می شود آبسیزیک اسید است و هورمون هایی که باعث به وجود آمدن میوه هاي درشت بدون دانه می شوند، هورمون هاي جیبرلین گزینه 
و اکسین هستند که با یکدیگر متفاوت اند.

بررسی گزینه ها:  3

»: نادرست، شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، باعث افزایش آبسیزیک اسید می شود، آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه می شود. گزینۀ «

»: نادرست، میوه هاي رسیده اتیلن آزاد می کنند و مقدار آن با رسیدن میوه افزایش می یابد. گزینۀ «

»: درست، رویان غالت در هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی جیبرلین می سازد که این هورمون بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم (الیۀ گلوتن دار) اثر می گذارد. گزینۀ «

»: نادرست، سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته اي و در نتیجه ایجاد یاخته هاي جدید، پیرشدن اندام هاي هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد. گزینۀ «

بررسی گزینه ها:  4

: سیتوکینین ها همانند جیبرلین ها در تحریک تقسیم یاخته اي نقش دارند. گزینۀ 

: اکسین ها در ریشه زایی و جیبرلین ها در رشد طولی یاخته نقش دارند. گزینۀ 

: اکسین ها در تشکیل میوه هاي بدون دانه نقش دارند. این هورمون ها همانند جیبرلین ها در درشت کردن میوه ها نقش دارد. گزینۀ 

: هورمون اتیلن در ریزش برگ و میوه مؤثر است که همانند اکسین ها و برخالف جیبرلین ها در چیرگی رأسی نقش دارد . گزینۀ 
عامل خم شدن ساقه به سمت نور، اکسین ها می باشند که این هورمون ها در طی خم شدن ساقه می توانند سبب افزایش ابعاد سلول شوند و همچنین در طی ریشه   5

زایی می توانند سبب افزایش تعداد سلول ها (تقسیم) شوند.
بررسی سایر گزینه ها:

»: هورمون اکسین در تشکیل میوه هاي بدون دانه مانند پرتقال نقش دارد. گزینۀ «

»: پاسخ به محیط مانند خم شدن ساقه به سمت نور در اثر اکسین ها صورت می گیرد. گزینۀ «

»: این هورمون توسط جوانۀ رأسی (یاخته هاي سرالدي) ساخته می شود. گزینۀ «
سیتوکینین هورمونی است که باعث تحریک تقسیم سلولی می شود. این هورمون سرعت پیرشدن برخی از اندام هاي گیاهی را کاهش می دهد.   6

بررسی سایر گزینه ها:

» : اکسین باعث چیرگی رأسی می شود. گزینه ي «

» : رشد جهت دار اندام هاي گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را نورگرایی می نامند که در اثر تجمع اکسین در سمت سایه است. گزینه ي «

» : جیبرلین ها سبب تولید و رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود. گزینه ي «
جیبرلین باعث جوانه زنی و آبسیزیک اسید مانع رویش دانه و رشد جوانه می شود.  7

آبسیزیک اسید برخالف جیبرلین مانع تشکیل ریشه چه از دانه می شود.  8
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

» : هورمون سیتوکینین محرك ساقه زایی است. این هورمون محرك تقسیم یاخته اي است و می تواند عبور یاخته از نخستین نقطۀ وارسی را تحریک کند. گزینۀ «

» : هورمون جیبرلین باعث تحریک طویل شدن ساقه می شود. از کاربردهاي این هورمون تولید میوه بدون دانه است. گزینۀ «

» : هورمون اکسین، مقدار هورمون ساقه زایی را در جوانه هاي جانبی کاهش می دهد و باعث چیرگی رأسی می شود. گزینۀ «

. براي تشکیل ساقه از کال نسبت سیتوکینین به اکسین باید زیاد باشد.  9

. کاهش نسبت سیتوکینین به اکسین سبب ریشه زایی می شود.

. افزایش اکسین مانع رشد جوانۀ جانبی می شود.

. باال بودن میزان سیتوکینین سبب تشکیل شاخه هاي جانبی می شود.

هورمونی که سبب تشکیل ساقه از کالوس میشود، سیتوکینین است که در درشت کردن میوههاي بیدانه نقش ندارد.  10
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پوشش شفاف

بررسی سایر گزینه ها:

: نسبت باالي اکسین به سیتوکینین در کشت بافت باعث تحریک ریشه زایی می شود و سیتوکینین به صورت افشانه براي شادابی گل ها استفاده می شود. گزینه ي 

: بعضی ترکیبات اکسین سبب از بین رفتن دو لپه اي ها می شود. از اکسین براي تشکیل میوه هاي بدون دانه استفاده می شود. گزینه ي 

: ژیبرلین خفتگی دانه ها را برطرف می کند و از ژیبرلین براي درشت کردن بعضی از میوه ها استفاده می شود. گزینه ي 

اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می شود.  11

 12

بررسی گزینه ها: 

): افزایش نسبت اتیلن به اکسین، مستقیمًا باعث ریزش برگ می شود اما تشکیل الیۀ محافظتی در سمت شاخه بعد از ریزش برگ انجام گزینۀ (
می شود.  

): اندازة یاخته ها در الیۀ جداکننده نسبت به سایر نقاط اطراف کم تر است. گزینۀ (

): مشخص شده است که برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین آنزیم هاي تجزیه کننده دیواره را تولید می کند. از آنجا که دیواره داراي پکتین، پروتئین و سلولز است، پس گزینۀ (
آنزیم هاي تجزیه کننده این ترکیبات تولید می شوند.

): افزایش نسبت اتیلن به اکسین، مستقیماً باعث ریزش برگ می شود. بعد از ریزش برگ، چوب پنبه اي شدن یاخته هاي شاخه، در جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا نقش دارد.  گزینۀ (

بررسی گزینه ها:   13

): خم شدن دانه رست، حاصل افزایش رشد طولی یاخته ها در سمت سایه نسبت به یاخته هاي سمت رو به نور است. گزینۀ (

): خم شدن دانه رست در برابر نور یک جانبه به علت جابه جایی اکسین از سمت مقابل نور به سمت سایه است. گزینۀ (

): خم شدن دانه رست، نوعی رشد جهت دار اندام هاي گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه است.  گزینۀ (

): با قرار دادن پوشش شفاف بر روي نوك دانه رست، خم شدن دانه رست در برابر نور یک جانبه انجام می گیرد. گزینۀ (

همگی موارد نادرست هستند.  14
الف. برخی ترکیبات شیمیایی که توسط گیاهان تولید می شوند، پس از تجزیه در لولۀ گوارش جانوران به ترکیبات سمی تبدیل می شوند.

ب. یاخته هاي گیاهی آلوده نه هر یاخته اي، با رها کردن سالیسیلیک اسید که نوعی تنظیم کنندة رشد است، سبب مرگ یاخته اي می شوند.
پ. نوعی ترکیب شیمیایی توسط گیاه آکاسیا تولید و منتشر می شود که مورچه ها را فراري می دهد.

ت. نوعی زنبور وحشی نه هر نوع زنبور وحشی می تواند ترکیب شیمیایی خاصی را که توسط گیاه تنباکو تولید می شود ردیابی کند.

الف. (نادرست) داوودي گیاه روز کوتاه است. بنابراین در طول تابستان که شب ها کوتاه اند، به شرطی گل می دهد که طول شب بلندتر شود.  15
ب. (نادرست ) گوجه فرنگی گیاه بی تفاوت است و در طول تابستان گل می دهد.

پ. (درست ) شبدر، گیاه روز بلند است و تابستان زمان مناسبی براي گل دادن آن است.
ت.( نادرست) داوودي گیاه روز کوتاه است و در پاییز که شب ها بلند هستند و طول مناسبی براي گل دادن وجود دارد گل می دهد.
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مبحث: فصل 9 زیست یازدهم

سري: شماره 2

زمان: 15 دقیقه

در فرآیندهاي دفاعی گیاهان براي مقابله با .................. قطعًا ..................  1

جانوران گیاهخوار - ترکیباتی نقش دارند که در دستگاه گوارش جانور فعال می شوند.

عوامل بیماري زا - آنزیم (هایی) در ساخت عوامل مربوط به دفاع شیمیایی نقش دارند.

عوامل بیماري زا - سدي فیزیکی مانع از ورود این عوامل می شود.

جانوران گیاهخوار - تنظیم کننده هاي رشد نقش مستقیم دارند.

2 در پاسخ هایی از جنس دفاع در گیاهان، کدام موارد به یک گروه از پاسخ ها تعلق دارند؟
 الف) وجود سیلیس در دیوارة یاخته

ج) تولید نیکوتین
هـ) رهاسازي سالیسیلیک اسید

ب) شکل گیري سنگواره هاي حشره از ترشحات گیاه
د) شکل گیري کرك در برگ تله مانند گیاه گوشتخوار

ب و هـ الف و ب ب و د ج و هـ

در گیاهان، هورمونی که می تواند براي  .................. ، استفاده شود، همانند هر هورمون مؤثر در .................. توانایی .................. را دارد.  3

ایجاد و حفظ اندام ها - تغییر فشار اسمزي یاخته هاي نگهبان روزنه - جلوگیري از رشد

ساخت سموم کشاورزي - کاهش ذخایر غذایی آندوسپرم - تحریک ریشه زایی در قلمه

طویل شدن دانه رست - تشکیل الیۀ جدا کننده در قاعدة دمبرگ - رشد میوه هاي بدون دانه

کاهش رشد جوانۀ جانبی - کاهش رشد دانه ها در شرایط نامساعد - فعال کردن آنزیم هاي تجزیه کنندة دیواره

 

بالف

ج

با توجه به شکل روبه رو کدام گزینه صحیح است؟  4

تعداد کروموزوم ها در یاخته هاي بخش «ب» و «ج» مشابه است.

جیبرلین در یاخته هاي تشکیل دهندة بخش «الف» داراي گیرنده است.

آنزیم آمیالز موجب شکسته شدن مولکول هاي غذایی در بخش هاي «الف» و «ج» می شود.

نوعی محرك رشد از یاخته هاي بخش «ج» آزاد می شود که داراي اثري مخالف با هورمون آبسیزیک اسید است.

هر هورمون گیاهی که ..................  5

سبب خروج آب و یون هاي کلر از یاخته هاي نگهبان روزنه می شود، می تواند از سوخت هاي فسیلی رها شود.

در فرآیند ریزش برگ در گیاهان نهان دانه نقش دارد، موجب تازه نگه داشتن برگ و گل گیاهان می شود.

سبب تشکیل میوه هاي بدون دانه می شود، می تواند توسط یاخته هاي گیاهی و یا قارچی تولید شود.

در تولید اندام هاي گیاهی از کال در محیطی کامًال سترون نقش دارد، پیرشدن اندام هاي هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد.

کدام نادرست است؟ «هورمونی که در گیاهان ..................»  6

باعث چیرگی رأسی می شود، فرآیند تقسیم سلول ها را تشدید می کند.

سبب رها شدن آنزیم هاي گوارشی از الیه خارجی آندوسپرم می شود، می تواند سبب درشت کردن میوه ها شود.

رسیدگی سریع میوه ها را ممکن می سازد، می تواند در واکنش به زخم هاي بافتی افزایش یابد.

به کمک آن، جذب آب و امالح براي قلمه ها ممکن می شود در طویل شدن ساقه گیاه نیز دخالت دارد.
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هورمونی که سبب تجزیۀ دیوارة یاخته و ذخایر آندوسپرم می شود، در .................. نقش دارد.  7

کاهش سرعت پیر شدن برخی اندام ها رشد میوه و رویش دانه

بستن روزنه هاي هوایی تشکیل ساقه از سلول هاي کال

8 کدام  یک از مطالب زیر در مورد هورمون سیتوکینین صادق نیست؟

پیر شدن اندام هاي هوایی را تاخیري می اندازد.

موجب افزایش تعداد سلول ها می شود.

در کشت بافت از اکسین کم و سیتوکنین زیاد به منظور تشکیل ساقه از سلول هاي تمایز نیافته کال استفاده می شود.

در کشاورزي از این هورمون براي ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود.

کدام عبارت دربارة گلدهی گیاهان، نادرست است؟  9

گیاه داوودي در تابستان که روزها طوالنی هستند، گل می دهد. با ایجاد شرایطی، گیاه شبدر در روزهاي کوتاه پاییز گل می دهد.

نور مصنوعی می تواند همانند نور طبیعی باعث گلدهی گیاهان وابسته به نور شود. گل دهی گیاه گوجه فرنگی به طول روز و شب وابسته نیست.

در رویش بذر غالت ..................  10

ابتدا آندوسپرم مقادیر فراوانی هورمون جیبرلین می سازد.

آنزیم هاي تجزیه کنندة پکتین، در تجریۀ یکی از مهم ترین ذخایر آندوسپرم نقش دارند.

خروج ریشۀ رویانی هم زمان با رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه است.

الیۀ گلوتن دار، از گلوکز موجود در خود براي رشد رویان استفاده می کند.

می توان گفت ..................  11

نوعی مادة لیپیدي که توسط یاخته هاي روپوست ساخته می شود، از ورود هر عامل بیماري زا به گیاه جلوگیري می کند.

کانی شدن دیواره همانند لیگنینی شدن آن توان فیزیکی دیواره را در ممانعت از ورود عوامل بیماري زا افزایش می دهد.

فضاي بین یاخته هاي گیاهی برخالف منفذ روزنه ها، مانعی در برابر ورود عوامل بیماري زا نیست.

بافت چوب پنبه در ساقه هاي جوان گیاه، مانعی در برابر تبخیر آب محسوب می شود.

براي اینکه گیاه  .................. گل بدهد الزم است ..................  12

شبدر – فقط در دماي مناسبی قرار گیرد. طول روز نقشی در گل دهی این گیاه ندارد.

داوودي – در طول پاییز، شب هاي بلند برایش شکسته شود.

شبدر – در طول پاییز، شب برایش شکسته شود.

داوودي – در طول روز وشب مساوي قرار بگیرد.

چند مورد از موارد زیر ترکیباتی است که گیاه براي جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا ترشح می کند؟  13
الف. مواد چسبناك در سطح گیاه                ب. ترکیباتی که در پاسخ به زخم گیاهان ترشح می شود

پ. پروتئین موجود در کریچه هاي بذر جو     ت. ترکیبات متوقف کنندة تنفس سلولی
ث. مواد لیپیدي ایجاد کنندة کوتین     

2345

14 مسیر حرکت کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی بیان شده است؟

هورمون جیبرلین از رویان به لپه و از لپه به آندوسپرم و از آندوسپرم به الیۀ گلوتن دار منتقل می شود.

هورمون جیبرلین از الیۀ سطح خارجی پوشش دانه به آندوسپرم منتقل می شود تا سبب تولید آنزیم هاي تجزیه کنندة ذخایر آندوسپرم شود.

آنزیم آمیالز از رویان به لپه و از لپه به آندوسپرم منتقل می شود تا نشاسته تجزیه شود.

ذخایر نشاسته از آندوسپرم به لپه و از لپه به رویان منتقل می شود تا رویان با تجزیه نشاسته مواد غذایی براي رشد خود را، فراهم نماید. 
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15 نمی توان گفت هورمونی که به هنگام رویش دانۀ غالت، در رویان فراوان می شود ..................

در تجزیۀ دیوارة یاخته هاي آندوسپرم نقش دارد.  سبب رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود. 

اولین بار از قارچ جیبرال استخراج و شناسایی شد. با تاثیر در رهاسازي آنزیم آمیالز، .سبب تجزیۀ گلوکز در دانه می شود. 
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آلکالوئیدها، ترکیبات سیانیددار و سالیسیلیک اسید ترکیباتی در ارتباط با دفاع شیمیایی هستند که در مقابله با عوامل بیماري زاي گیاهی نقش دارند. همۀ این  1
ترکیبات براي ساخته شدن به آنزیم نیاز دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

»:  کرك و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند. مثًال حشره هاي کوچک نمی توانند روي برگ هاي کرك دار به راحتی حرکت کنند، همچنین اگر گیاه مواد چسبناك ترشح کند، حرکت گزینۀ «
حشره دشوارتر و گاه غیرممکن می شود.

»:  آلکالوئیدها در دور کردن گیاهخواران نقش دارند. این ترکیبات نوعی سد شیمیایی محسوب می شوند. گزینۀ «

»:   در مورد کرك و خار صادق نیست. گزینۀ «

پاسخ هایی از جنس دفاع شامل:   2

) مرگ یاخته اي است. ) دفاع شیمیایی و  ) تالش براي جلوگیري از ورود، 
موارد «الف» و «ب» مربوط به تالش براي جلوگیري از ورود، مورد «ج» مربوط به دفاع شیمیایی و مورد «هـ» مربوط به مرگ یاخته اي است، دقت کنید مورد «د» مربوط به پاسخ به تماس در گیاهان

گوشتخوار است و جزء پاسخ هایی از جنس دفاع محسوب نمی شود.

هورمونی که در ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارد، هورمون محرك رشد نام دارد.  3
هورمون هاي تحریک کنندة رشد شامل اکسین ها، سیتوکینین ها و جیبرلین ها هستند. تغییر فشار اسمزي در یاخته هاي نگهبان روزنه، توسط هورمون آبسیزیک اسید انجام می شود. آبسیزیک اسید
می تواند مانع از رشد جوانه در شرایط نامساعد شود، دقت کنید هورمون هاي تحریک کننده نیز تحت شرایط خاص می توانند نقش بازدارندگی رشد را داشته باشند، مانند نقش هورمون اکسین در

چیرگی رأسی.
بررسی سایر گزینه ها:

: اکسین در ساخت سموم کشاورزي نقش دارد که در تولیدمثل غیرجنسی با استفاده از قلمه، براي ریشه زایی استفاده می شود. هورمون جیبرلین با به راه انداختن عمل تجزیۀ ذخایر گزینۀ 
آندوسپرم، در تغییر میزان این ذخایر نقش دارد. هورمون جیبرلین بر روي ریشه زایی در قلمه اثري ندارد.

: هورمون مؤثر در تشکیل الیۀ جدا کننده در قاعدة دمبرگ هورمون اتیلن می باشد که در رشد میوه هاي بدون دانه نقشی ندارد. گزینۀ 

: هورمون اکسین در کاهش رشد جوانه هاي جانبی و هورمون اتیلن در ممانعت از رشد جوانه هاي جانبی نقش دارد. رشد دانه ها در شرایط نامساعد توسط هورمون آبسیزیک اسید کاهش گزینۀ 
می یابد. آبسیزیک اسید در فعال کردن آنزیم هاي تجزیه کنندة دیواره نقشی ندارد.

بخش هاي «الف»، «ب» و «ج» به ترتیب، آندوسپرم، الیۀ گلوتن دار (الیۀ خارجی آندوسپرم) و رویان را نشان می دهند. هورمون جیبرلین از رویان آزاد شده و بر الیۀ  4
گلوتن دار اثر می گذارد و باعث تولید و آزادسازي آنزیم هاي تجزیه کننده، از جمله آمیالز می شود. آمیالز آزادشده موجب تجزیۀ نشاسته در آندوسپرم می شود. هورمون جیبرلین موجب رویش

دانه می شود که مخالف نقش آبسیزیک اسید است. 
بررسی سایر گزینه ها:

) متفاوت است. ) است و تعداد کروموزوم هاي آن با رویان (بافت  »: الیۀ گلوتن دار بخشی از آندوسپرم (بافت  گزینۀ «

»: جیبرلین بر الیۀ گلوتن دار اثر می گذارد، نه سایر بخش هاي آندوسپرم. گزینۀ «

»: آنزیم آمیالز، نشاستۀ ذخیره شده در آندوسپرم را تجزیه می کند، اما این موضوع در رابطه با رویان صادق نیست. گزینۀ «

از اکسین ها و جیبرلین ها در تولید میوه هاي بدون دانه استفاده می شود. جیبرلین در گیاهان  و نیز قارچ جیبرال تولید می شود. اکسین نیز توسط یاخته هاي گیاهی  5
تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

»: آبسیزیک اسید موجب بسته شدن روزنه ها می شود، اما از سوخت فسیلی رها نمی شود. گزینۀ «

»: در مورد اتیلن صادق نیست. گزینۀ «

»: اکسین هم می تواند براي تولید ریشه از کال استفاده کند؛ ولی هورمون سیتوکینین در به تأخیر انداختن پیرشدن اندام هاي هوایی گیاه نقش دارد. گزینۀ «

هورمونی که در گیاهان باعث چیرگی رأسی می شود، اکسین نام دارد که در تقسیم سلولی دخالت ندارد، بلکه باعث رشد طولی می شود. گزینه هاي  و  به  6
ترتیب مربوط به بر هورمون هاي جیبرلین، اتیلن و سیتوکینین هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

: هر دو عمل مربوط به هورمون جیبرلین است. گزینۀ 

: هورمون اتیلن باعث رسیدگی سریع میوه ها می شود. این هورمون از بافت هاي آسیب دیده نیز ترشح می شود. گزینۀ 

: هورمون اکسین در فرآیند ریشه زایی نقش دارد و با ایجاد ریشه، جذب آب و امالح براي قلمه ها را ممکن می سازد و همچنین این هورمون باعث افزایش طول ساقه ها می شود. گزینۀ 

هورمون جیبرلین سبب تولید و رها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود. این آنزیم ها دیوارة یاخته ها و ذخایر آندوسپرم را تجزیه می کنند. این هورمون در  7
رشد میوه و رویش دانه نیز مؤثر است.

بررسی سایر گزینه ها:

: سیتوکینین باعث کاهش سرعت پیر شدن می شود. گزینۀ 

: سیتوکینین باعث تشکیل ساقه از سلول هاي کال می شود. گزینۀ 

: آبسیزیک اسید باعث بستن روزنه هاي هوایی می گردد. گزینۀ 

1

3

4

123

2

3

4

13n2n

2

3

1

2

4

3،24

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(4)

www.konkur.in

forum.konkur.in



در کشاورزي از اکسین براي ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود نه از سیتوکینین.  8

بررسی گزینه ها:   9

): شبدر گیاهی روز بلند است، و اما با ایجاد شرایط نوري مصنوعی می تواند در روزهاي کوتاه پاییز نیز گل دهد.  گزینه (

): داوودي گیاهی روز کوتاه است و در روزهاي کوتاه پاییز گل می دهد. گزینه (

): گوجه فرنگی از گیاهان بی تفاوت به نور است. گل دهی گیاهان بی تفاوت به نور به طول شب و روز وابسته نیست.  گزینه (

): نور مصنوعی همانند نور طبیعی می تواند باعث گلدهی گیاهان وابسته به نور شود.  گزینه (

 10
 بررسی گزینه ها: 

): تولید و ترشح جیبرلین توسط رویان است. (نه آندوسپرم)  گزینۀ (

): آنزیم هاي تجزیه کنندة پکتین، جزء آنزیم هاي تجزیه کنندة دیواره یاخته اند. (نه مؤثر بر ذخایر آندوسپرم)  گزینۀ (

): با توجه به شکل روبه رو، در هنگام خروج ریشه رویانی، آمیالز از الیۀ گلوتن دار رها و بر آندوسپرم اثر می گذارد.  گزینۀ (

): الیۀ گلوتن دار، آنزیم هاي گوارشی را تولید و رها می سازد.  گزینۀ (

 
رویان

GA

GA

بررسی گزینه ها:  11

. پوستک یک مادة لیپیدي است که توسط یاخته هاي روپوست ساخته می شود و تا حدودي از ورود عوامل بیماري زا به گیاه جلوگیري می کند. گزینۀ 

. سیلیسی شدن که نوعی کانی شدن است. هم چنین چوبی شدن توان فیزیکی دیواره را در ممانعت از ورود عوامل بیماري زا افزایش می دهد. گزینۀ 

. فضاي بین یاخته هاي گیاهی و منفذ روزنه، هردو راهی براي ورود عوامل بیماري زا به گیاه هستند. گزینۀ 

. بافت چوب پنبه، در اندام هاي مسن گیاه ساخته می شود. گزینۀ 

. شبدر، گیاه روز بلند است. بنابراین براي تولیدسرالد زایشی به شب کوتاه احتیاج دارد  12

. داوودي گیاه روز کوتاه است و در طول پاییز که شب ها بلند می شوند گل می دهد. رد گزینه هاي  و 

. شبدر گیاه روز بلند و یا شب کوتاه است. بنابراین براي اینکه در شب هاي بلند پاییز گل بدهد باید طول شب بلند شکسته شود.

مورد پ صحیح نمی باشد.  13
الف. ترشح مواد چسبناك در گیاه، حرکت حشره را دشوارتر و گاه غیر ممکن می کند.

ب. بعضی گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آنها نقش دارد.
پ. گلوتن، پروتئین موجود در کریچه هاي گندم و جو است که براي رشد رویان گیاه تولید می شود. 

ت. ترکیبات سیانید دار که در برخی گیاهان ساخته می شود، تنفس یاخته اي را قطع می کند و سبب مرگ یابیماري گیاهخواران می شود.
ث. پوستک، از ترکیبات لیپیدي مانند کوتین ساخته شده و از ورود و نیش حشرات و عوامل بیماري زا به گیاه جلوگیري می کند.

 14
بررسی گزینه ها:

): هورمون جیبرلین توسط رویان ساخته می شود سپس این هورمون، توسط لپه به آندوسپرم منتقل می شود و گزینۀ (
سپس بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم (گلوتن ساز) اثر می گذارد. طبق شکل روبرو

): هورمون جیبرلین از رویان به قسمت هاي دیگر دانه منتقل می شود.  گزینۀ (

): آنزیم هاي گوارشی از الیۀ گلوتن ساز ساخته و بر آندوسپرم اثر می کنند، تا مواد غذایی ذخیره شده از جمله گزینۀ (
نشاسته را تجزیه کنند. 

): نشاسته ابتدا در آندوسپرم تجزیه و سپس گلوکز از آندوسپرم به لپه و از لپه به رویان منتقل می شود. گزینۀ (

گلوکز
GA

GA

اندوسپرم
گلوتن دار

رویان
لپهرویان

مربوط به گزینۀ 

هورمونی که به هنگام رویش دانۀ غالت، در رویان فراوان می شود جیبرلین است  15

. جیبرلین بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم اثر گذاشته و سبب تولید ورها شدن آنزیم هاي گوارشی در دانه می شود. این آنزیم ها سبب تجزیۀ دیوارة یاخته ها و ذخایر رد گزینه هاي  و 
آندوسپرم می شوند.

. یکی از آنزیم هاي رها شده از الیۀ گلوتن، آمیالز است که سبب تجزیۀ نشاسته به گلوکز می شود نه تجزیۀ گلوکز.

. این هورمون اولین بار از قارچ جیبرال که سبب بیماري دانه رست هاي برنج شده بود، استخراج و شناسایی شد.
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