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نوار مغزي

هاي مغز از نوار مغزي استفاده متخصصان براي بررسي فعاليت

هاي شده ياختهوار مغزي، جريان الكتريكي ثبت كنند. نمي

هاي عصبي، ( مغز است. چگونه در ياختههاي)نورون عصبي

شود؟ جريان الكتريكي در فعاليت اين جريان الكتريكي ايجاد مي

ها بايد با اسخ به اين پرسشچه نقشي دارد؟ براي پ هاياخته

 تر آشنا شويم.هاي عصبي و دستگاه عصبي بيشساختار ياخته

هاي بافت عصبيياخته: 1گفتار 

هاي هاي عصبي و ياختهدانيد بافت عصبي از ياختهمي

تشكيل شده است. شكل زير يك ياختة  پشتيبان )نوروگلياها(

هايي شاز چه بخ اين ياختة عصبي دهد.عصبي را نشان مي

 تشكيل شده است؟

ياختة عصبي -1شكل 

تحريك هااين ياخته: عصبي سه عملكرد دارند هايياخته

 و هدايتاين پيام را  هاآن كنند؛ميپيام عصبي توليد  و ندپذير

 كنند. مي منتقلديگر  هايبه ياخته

به جسم  ها را دريافت وكه پيام استياهرشت )دارينه(دندريت

كه پيام  استياهرشت )آسه(اكسون. دكنوارد ميياختة عصبي 

نام  پايانة اكسون تا انتهاي خود كهاي هعصبي را از جسم ياخت

د. پيام عصبي از محل پايانة اكسون يك كندارد، هدايت مي

اي هجسم ياختشود.ياختة عصبي به ياختة ديگر منتقل مي

عصبي  هايياخته انجام سوخت و سازو  محل قرار گرفتن هسته

 تواند پيام نيز دريافت كند .مياست و 

  ……نوار مغزي  ……نوار قلب  :1تست  

 هاي عصبي است.ياخته ثبت جريان الكتريكي در –( همانند 1

اي هاي ماهيچهياخته ثبت جريان الكتريكي در -( برخالف2

 است.

 شود.هاي بيروني ايجاد ميبا تحريك محرک -( همانند3

اي به دهندة انتقال پيام از ياختهواند نشانتنمي -( برخالف4

 اي ديگر باشد. ياخته

 پاسخ: 

نوار قلب در ارتباط با بافت گرهي قلب است كه از جنس ماهيچه 

كه نوار مغز در ارتباط با جريان الكتريكي باشد. در حاليمي

 هاي عصبي است.ياخته

درستي يا نادرستي هر يك از جمالت زير را  :1تمرین 

 مشخص كنيد:

 شود.الف( پيام عصبي از گره رانويه به گره رانويه منتقل مي

 پذير باشد، هدايت پيام هم دارد.ب( هر ياخته كه تحريك

 پ( هر ياخته كه انتقال پيام دارد، هدايت پيام هم دارد.

تواند در ت( محلي كه سوخت و ساز ياخته عصبي است نمي

 انتقال پيام دخالت كند.

  پاسخ:

كدام عبارت جملة زير را به درستي تكميل  :2تست  

 كند؟مي

كند اي وارد مياي كه پيام را به جسم ياختهدر هر نورون رشته»

كند اي خارج مياي كه پيام را از جسم ياختهرشته ……

…… ». 

 دار است.ميلين -( همانند1

 كوتاه و منشعب است. -( برخالف2

 فاقد هسته است. -( همانند3

داراي هدايت پيام به سوي دستگاه عصبي مركزي  -برخالف( 4

 است.

 پاسخ: 
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عصبي پوششي به  بينيد، اين ياختهمي 1طور كه در شكل همان

هاي اكسون و دندريت رشته، دارد. غالف ميلين غالف ميليننام 

بندي ها را عايقپوشاند و آنهاي عصبي را ميبسياري از ياخته

شود. اين هايي از رشته قطع ميبخش كند. غالف ميلين درمي

درس،  ها در ادامهنامند كه با نقش آنمي گره رانويهها را بخش

 آشنا خواهيد شد.

سازند. شكل هاي پشتيبان بافت عصبي ميغالف ميلين را ياخته

پيچد و ياختة پشتيبان به دور رشتة عصبي مي را ببينيد، 2

پشتيبان چند  هايياخته تعدادآورد. غالف ميلين را به وجود مي

 ها.اين ياخته انواع گوناگوني دارند عصبي است و هايبرابر ياخته

كنند؛ ميعصبي ايجاد  هايي را براي استقرار ياختههايداربست

ايستايي مايع حفظ هم هاي عصبي ودر دفاع از ياخته هاآن

 ( نيز نقش دارند. ها)مثل حفظ مقدار طبيعي يون هااطراف آن

الف (غالف ميلين  و ب (چگونگي ساخت آن  -2شكل 

 است؟  نادرستل كدام با توجه به شكل مقاب :3تست  

 توليد شده است. يتوسط نوعي ياخته بافت عصب« الف( »1

مادة در آن وجود دارد كه در همة جانداران كار يكساني « ب( »2

 انجام مي دهد.

 است.فاقد توانايي هدايت پيام عصبي « پ( »3

 مختص دستگاه عصبي مركزي است.« الف( »4

 پاسخ: 

هاي عصبي در دستگاه عصبي نوع سوم ياخته :4تست  

 ميلين است.  ……شود و يافت مي ……

  فاقد -( مركزي1

 داراي -( محيطي2

  داراي -مركزي و ( محيطي3

 فاقد -مركزيو ( محيطي 4

 پاسخ: 

خل پرانتز جمله زير را با كلمات مناسب دا :2تمرین 

 تكميل كنيد.

هاي عصبي از لحاظ تعداد هاي پشتيبان نسبت به ياختهياخته

تر( كم -تراست و از لحاظ انواع )بيش ……تر( كم -تر)بيش

 است. ……

  پاسخ:

هاي نوروگليا در كدام مورد دخالتي ياخته :5تست  

  ؟ندارند

 ( مبارزه با عوامل بيگانه1

 هاي بدنبراي بروز همة انعكاس( 2

 حفظ پتانسيل آرامش ياخته عصبي( 3

هانورونهستة ( ايجاد داربست براي استقرار 4

 پاسخ: 
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هاي عصبيانواع ياخته

هاي عصبي را از نظر كاري كه ، انواع ياخته3شكل 

ها پيام هاي عصبي حسيياختهدهد. دهند، نشان ميانجام مي

اه عصبي هاي حسي به سوي بخش مركزي دستگرا از گيرنده

ها را از پيام هاي عصبي حركتيياختهآورند. )مغز و نخاع( مي

 ها()مانند ماهيچه هابخش مركزي دستگاه عصبي به سوي اندام

اند رابط عصبي هايياختههاي عصبي، ياخته نوع سومبرند. مي

ها ارتباط الزم بين كه در مغز و نخاع قرار دارند. اين ياخته

 كنند.حركتي را فراهم مي وهاي عصبي حسي ياخته

هاانواع نورون -3شكل 

شود؟پيام عصبي چگونه ايجاد مي

ها در دو سوي پيام عصبي در اثر تغيير مقدار يون

ها در يونجا كه مقدار آيد. از آنوجود مي غشاي ياختة عصبي به

 دو سوي غشا، يكسان نيست، بار الكتريكي دو سوي غشاي ياخته

است و در نتيجه بين دو سوي آن، اختالف متفاوت ، عصبي

گيري اين اختالف اندازه 4پتانسيل الكتريكي وجود دارد. شكل 

 دهد.پتانسيل را نشان مي

گيري اختالف پتانسيل الكتريكي دو سوي اندازه -4شكل 

 غشاي ياختة عصبي

 هاي زير پاسخ دهيد.به پرسش :3تمرین 
هاي زير در كجا قرار دارند؟ونهر يك از نوراي جسم ياخته  -الف

 نورون حسي -
 نورون حركتي -
 نورون رابط -

 هر يك از موارد زير از وظايف كدام نورون است؟ -ب
 تحريك مستقيم نورون حركتي -
 تحريك مستقيم ماهيچه اسكلتي -
 تحريك مستقيم نورون رابط -

ب داخل پرانتز اهاي خالي را با كلمات مناسج :4تمرین 
 د.پر كني

هر رشتة سيتوپالسمي نورون حسي كه پيام عصبي را )به  -الف
كند همانند مي ……اي خارج( از جسم ياخته -اي واردجسم ياخته

هر رشتة سيتوپالسمي نورون حركتي كه پيام عصبي را )به جسم 
دار كند، ميلينمي ……اي خارج( از جسم ياخته -اي واردياخته
 است.

پيام  ……رابط(  -حركتي -ن )حسياي هر نوروجسم ياخته -ب
 كند.عصبي را فقط از دارينه دريافت مي

اي از يك نقطه از جسم ياخته ……حركتي(  -در نورون )حسي -پ
 شود.آسه و هم دارينه خارج ميهم
 -است كه )در زير ……اي( چند اليه -غالف ميلين غالفي )تك -ت

 پشتيبان قرار دارد. ياخته ……روي( 

شاي نورون هر پروتئين ...................... همواره در غ:6تست  
سبب كاهش اختالف....................... بين دوسوي غشا مي شود.

شيب تراكم يوني -كانالي( 2 پتانسيل الكتريكي -كانالي( 1
 شيب تراكم يوني -پمپ( 4 پتانسيل الكتريكي -پمپ ( 3

 پاسخ:  

........... پتانسيل عمل مقدار در پتانسيل آرامش ....... :7تست  
سديم بيرون نورون ........................ از درون نورون است.

كم تر–همانند ( 2  بيش تر -همانند ( 1
كم تر–برخالف ( 4  بيش تر –برخالف ( 3

 پاسخ:  

پتاسيم غشاي ياخته  –در ارتباط با پمپ سديم : 8تست  
د ................ درون آن قرار به پمپ متصل باش ATPعصبي هر گاه 

دارند.
( سه يون پتاسيم2 ( سه يون سديم       1
 ( دو يون سديم4  ( دو يون پتاسيم3

   پاسخ:
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وقتي ياختة عصبي فعاليت عصبي ندارد، در  پتانسيل آرامش:

ولت ميلي - 70دو سوي غشاي آن اختالف پتانسيلي در حدود 

 پتانسيل آرامشالف پتانسيل را (. اين اخت 5برقرار است )شكل

؟ براي پاسخ شودميچگونه اين اختالف پتانسيل ايجاد نامند. مي

 تر بدانيم.هاي عصبي بيشبه اين پرسش بايد دربارة ياخته

پتانسيل آرامش -5شكل 

هاي سديم در بيرون غشا مقدار يون، در حالت آرامش

تر است و در مقابل هاي عصبي زنده از داخل آن بيشياخته

تر است. در غشاي هاي پتاسيم درون ياخته، بيشمقدار يون

هاي پروتئيني وجود دارند كه به عبور هاي عصبي مولكولياخته

كنند.هاي سديم و پتاسيم از غشا كمك مييون

ها كه يون ندشتي هستهاي نكانالها، يكي از اين پروتئين

هاي ها، يوناز راه اين كانالها منتشر شوند. توانند از آنمي

هاي سديم به درون ياختة عصبي وارد پتاسيم خارج و يون

تر است؛ زيرا غشا هاي پتاسيم خروجي بيشتعداد يون شوند.مي

 الف (. -6تري دارد )شكلبه اين يون، نفوذپذيري بيش

پروتئين ديگري است كه در سال  ،پتاسيم -پمپ سديم 

در هر بار فعاليت اين پمپ، سه يون گذشته با آن آشنا شديد. 

شوند. سديم از ياختة عصبي خارج و دو يون پتاسيم وارد آن مي

ب(. -6)شكل  كنداستفاده مي ATPاين پمپ از انرژي مولكول 

 جسم از را عصبي پيام كه نورون هر از بخشي :9 تست 

 جسم به را پيام كه آن از بخشي …… كند،مي دور ياهاختي

 ( 92 يسراسر)     …… كندمي نزديك ياهاختي

 .   باشدمي فراوان انشعابات داراي -برخالف( 1

 .است شده پوشانده ليپيد جنس از غالفي توسط -مانند( 2

 .  باشدمي هسته و گسترده آندوپالسمي شبكه واجد -مانند( 3

 يهاهسيزكير به خود غشاي طريق از تواندمي -برخالف( 4

.بپيوندد سيناپسي

 يعصب ةرشت كي در عمل ليپتانس شروع در :10 تست 

 ……آرامش ليپتانس همانند

 .شوديم ترتمثب غشا، رونيب ليپتانس( 1

 .ماننديم بسته م،يپتاس دارهچيدر يهاكانال( 2

 .شوديم متوقف نورون از ميپتاس خروج( 3

.شوديم دتريشد م،يپتاس-ميسد پمپ تيفعال( 4

 شده ايجاد عمل پتانسيل مورد در عبارت كدام :11تست  

    است؟ صحيح حسي، نورون يك غشاء در

 باز پتاسيمي داردريچه هايكانال عمل، پتانسيل ابتداي در( 1

 . شوندمي

 شديداً سلول داخل پتاسيم تراكم عمل، پتانسيل پايان از بعد( 2

 . يافت خواهد كاهش

 هايكانال -70 به صفر از عمل پتانسيل شدن نزديك با( 3

 .شوندمي بسته يميسد داردريچه

 انيم پتانسيل سديمي، داردريچه هايكانال شدن بسته پي در( 4

.شودمي منفي خارج به نسبت اختهي
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پتاسيم در غشاي  –و ب( پمپ سديم  كانال نشتي الف( -6شكل

 ياخته عصبي

از ار مثبت درون غشا ب، دانستيد در حالت آرامشپتانسيل عمل: 

شود در محل ميوقتي ياختة عصبي تحريك . تر استبيرون آن كم

طور ناگهاني تغيير اختالف پتانسيل دو سوي غشاي آن به، تحريك

شود. اين تغيير را تر ميكند و داخل ياخته از بيرون آن، مثبتمي

نامند. پس از زمان كوتاهي، اختالف پتانسيل دو مي پتانسيل عمل

 گردد. حالت آرامش برمي سوي غشا، دوباره به

ميهنگام پتانسيل عمل درون ياختة عصبي چه اتفاقي 

  افتد؟

ي به نام هايهاي عصبي، پروتئينغشاي ياختهدر 

وجود دارند كه با تحريك ياخته عصبي باز  دارهاي دريچهكانال

كنند. وقتي غشاي ياخته تحريك ها عبور ميها از آنشوند و يونمي

شوند و باز ميدار سديمي هاي دريچهانالكشود، ابتدامي

هاي سديم فراواني وارد ياخته و بار الكتريكي درون آن، يون

 شوند وميبسته  هاكانالپس از زمان كوتاهي اين  .شودتر ميمثبت

ميپتاسيم خارج  هاييون باز و دار پتاسيميدريچه هايكانال

(. به 7شوند )شكل يمدت كوتاهي بسته مها هم در شوند. اين كانال

 گردد.اين ترتيب، دوباره پتانسيل غشا به حالت آرامش برمي

 نورون يغشا يسو دو ليپتانس اختالف چه هر :12 تست 

 …… قطعاً باشد …… به رو

 .اندهاختي انيم به ورود حال در يفراوان يهاميسد – كاهش(  1

هاختي نيب عيما به ورود حال در يفراوان يهاميپتاس –شيافزا( 2

 . اند

 اختهي انيم به ميسد يهانوي شده ليتسه انتشار – كاهش( 3

 .دارد ادامه

 اختهي نيب عيما به ميپتاس يهانوي فعال انتقال – شيافزا( 4

 .دارد ادامه

  كدام شكل براي فعاليت پمپ مناسب است؟ :13 تست 

1)  2 )

3 ) 4 )

يمنف سبب ورونن يغشا در كه ينيپروتئ هر :14 تست 

 قطعاً شود،يم يااختهي نيب عيما به نسبت اختهي انيم شدن تر

……

 .شوديم فعال يميسد دارهچيدر كانال شدن بسته از پس( 1

يم زيدروليه P و ADP به را ATP اي اختهي نيب عيما در( 2

 .كند

 يعصب اختهي توپالسميس درون ميپتاس تراكم شيافزا به قادر( 3

 .ستين

 بافت در اي اختهي نبي عيما يهاميسد تراكم كاهش به رقاد( 4

.ستين يعصب
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پتاسيم در دو  سديم و هايمقداريون، در پايان پتانسيل عمل

در حالت آرامش تفاوت  هاسوي غشا ي ياخته با مقدار اين يون

شود شيب غلظت ميپتاسيم موجب  -دارد. فعاليت پمپ سديم

 ي غشا دوباره به حالت آرامشهاي سديم و پتاسيم در دو سويون

 باز گردد.

چگونگي ايجاد پتانسيل عمل – 7شكل

شود، وقتي پتانسيل عمل در يك نقطه از ياختة عصبي ايجاد مي

رود تا به انتهاي رشته عصبي )اكسون يا نقطه به نقطه پيش مي

)شكل  نامندمي پيام عصبي برسد. اين جريان را دندريت بلند(

با تحريك ياخته عصبي ، بينيدمي 8طور كه در شكل  همان (.8

پتاسيم از  هايسپس يون سديم وارد ياخته شده، هايابتدا يون

 هاپتاسيم مقدار اين يون -شوند. فعاليت پمپ سديمميآن خارج 

 گرداند. ميبه حالت آرامش باز ، سوي غشا را در دو

هدايت پيام عصبي  –8شكل 
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ويه چه نقشي دارند؟هاي رانگره

دار از هاي عصبي ميلينهدايت پيام عصبي در رشته

؛ درحالي كه ميلين تر استسريع قطرهمهاي بدون ميلين رشته

كند. دانستيد در ها از غشا جلوگيري ميعايق است و از عبور يون

هاي رانويه وجود دارد. در محل دار، گرههاي عصبي ميلينياخته

ن وجود ندارد و رشتة عصبي با محيط بيرون از ميلي، هااين گره

ها پتانسيل عمل ايجاد ياخته ارتباط دارد. بنابراين در اين گره

از يك گره به گره ديگر  درون رشتة عصبيشود و پيام عصبي مي

رسد پيام عصبي از يك شود. در اين حالت به نظر ميهدايت مي

هدايت دايت را جهد. به همين علت، اين هگره به گره ديگر مي

اسكلتي سرعت ارسال  هاي(. در ماهيچه9)شكلنامندمي جهشي

ميلين هاحركتي آن هايپيام اهميت زيادي دارد. بنابراين نورون

ميميزان ميلين به بيماري منجر  كاهش يا افزايشدار است .

 هايياخته (MSمالتيپل اسكلروزيس )در بيماري  مثالً شود.

سازند، از ميتم عصبي مركزي ميلين پشتيباني را كه در سيس

عصبي به درستي انجام  هايروند. در نتيجه ارسال پيامميبين 

حسي و لرزش د دچار بيفر حركت مختل و بينايي و شود.مين

 شود.مي

دارهدايت جهشي در  نورون ميلين  -9شكل 

 در را يعصب اميپ ينقطه به نقطه ريس ريز شكل :15 تست 

 از يدرست ريتفس تواندمي عبارت كدام دهد،مي نشان تار كي طول

 باشد؟ تار نيا

 رخ «ب» سمت در اميپ انتقال شود، فرض آكسون تار نيا اگر( 1

.          دهدمي

 سمت در نورون ياخته اي جسم شود، فرض آكسون تار نيا اگر( 2

 .است واقع «ب»

.  است «الف» سمت به اميپ تيهدا و باشد ارينهد تواندمي تار نيا( 3

»  سمت در نورون يسلول جسم و باشد تيدندر تواندمي تار نيا( 4

.است واقع «الف

 در ميپتاس – ميسد پمپ آرامش، ليپتانس در :16 تست 

 . كند يم وارد …… به را سديم ……  دو نيب فاصله

 اختهي انيم – هيرانو گره( 1

 اختهي انيم – نيليم غالف( 2

 اختهي نيب عيما – هيرانو گره( 3

اختهي نيب عيما – نيليم غالف( 4

 انسان يعصب دستگاه با ارتباط در عبارت كدام :17 تست 

    است؟ درست

 گريد يعصب ةاختي به يعصب اميپ انتقال ييتوانا يعصب ةاختي هر( 1

 .    دارد را

 قابل هم و تيهدا قابل هم يعصب ةاختي جسم به يعصب اميپ( 2

 .است انتقال

 تيهدا ن،يليم غالف ليدل به يعصب بافت يهاهاختي از ياريبس( 3

 .دارند يجهش

 بان،يپشت يهاهاختي از كي هر و يعصب ةاختي يهاهرشت نيب( 4

 .دارد وجود نيليم غالف

ارتباط با بيماري مالتيپل اسكلروزيس در  :5 تمرین

 درستي و نادرستي هر يك از جمالت زير را مشخص كنيد.

هاي مربوط به ماهيچه اسكلتي الف( ساخت ميلين درون عصب

 شود.دچار اختالل مي

 ممكن است درخت زندگي دچار آسيب شود. -ب

 نشانة نوعي اختالل در دستگاه ايمني بدن است. -پ

حسي و فرد دچار بي ،پيام يل در انتقال جهشبه دليل اختال -ت

 شود.ارزش مي
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 كنندميي عصبي پيام عصبي را منتقل هاياخته

شود دانستيد پيام عصبي در طول اكسون هدايت مي

ببينيد، مي 10شكل  همان طور كه در تا به پايانه آن برسد.

اند. پس چگونه پيام ديگر نچسبيدهعصبي به يك هايياخته

 شود؟ديگر منتقل مي يك ياخته عصبي به ياخته عصبي از

 سيناپساي به نام ي عصبي با يكديگر ارتباط ويژههاياخته

محل سيناپس،  در هاكنند. بين اين ياختهبرقرار مي )همايه(

براي انتقال پيام از  وجود دارد. فضاي سيناپسيفضايي به نام 

، پسيپيش سينادهنده يا ياخته عصبي ياخته عصبي انتقال

شود. آزاد ميفضاي سيناپسي در ناقل عصبياي به نام ماده

اثر پس سيناپسي كننده يعني ياختهاين ماده برياخته دريافت

و درون  عصبي ساخته هايجسم ياختهعصبي در  كند. ناقلمي

در طول اكسون  هاشود. اين كيسههاي كوچكي ذخيره ميكيسه

. وقتي پيام عصبي به  شوند تا به پايانه آن برسندميهدايت 

راني، ناقل را در فضاي ها با برونرسد، اين كيسهپايانة اكسون مي

عصبي با  هاي(. ياخته10 كنند )شكلسيناپسي آزاد مي

اي نيز سيناپس دارند و با ارسال پيام موجب ماهيچه هايياخته

 شوند.ها ميانقباض آن

 لكتروني  ميكروسكوپ ا اپس باتصوير سينالف(  -10شكل  

ب ( آزاد شدن ناقل عصبي و اثر آن بر ياخته پس سيناپسي

 يهاههنددلانتقا انسان، يعصب دستگاه در :18 تست 

 …… يعصب

 . شونديم ساخته ياهاختي جسم يهاهسيزكير درون( 1

 .دارند رندهيگ ناپسيس پس يعصب اختهي يرو فقط( 2

 .شونديم آزاد و ساخته نورون در يانرژ صرف با يهمگ( 3

.شوند يعصب دستگاه كار در اختالل موجب ستين ممكن( 4

 …… يغشا به ن،يدوپام حامل يهاهسيزكير :19 تست 

 .  شونديم متصل خود …… اختهي

 ةسازند -تيدندر( 2 يناپسيس پس – آكسون(1

سيناپسي پس -تيدندر( 4  ةسازند – آكسون( 3
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سيدن به غشاي ياخته پس سيناپسي، به ناقل عصبي پس از ر

اين پروتئين كانال نيز  شود.ميمتصل  گيرنده پروتئيني به نام

به اين ترتيب  .شودميتصال ناقل عصبي به آن باز هست كه با ا

 هاپس سيناپسي را به يونذپذيري غشاي ياخته ناقل عصبي نفو

اين  د.دهميدر نتيجه پتانسيل الكتريكي اين ياخته را تغيير  و

را تحريك و يا از فعاليت آن  سيناپسيتغيير، ياخته پس

 كننده وعصبي تحريك هايزيرا برخي ناقل كند.جلوگيري مي

 اند.برخي بازدارنده

بايد از فضاي  ،ماندهباقي ناقل هايمولكول، پس از انتقال پيام

سيناپسي تخليه شوند تا از انتقال بيش از حد پيام جلوگيري و 

اين كار با جذب دوباره هاي جديد فراهم شود. انتقال پيامامكان 

هايي كه از نزيمو يا آ شودناقل به ياخته پيش سيناپسي انجام مي

تغيير در  كنند.شوند، ناقل عصبي را تجزيه ميميترشح  هاياخته

هاي عصبي به بيماري و اختالل در كار ميزان طبيعي ناقل

   شود.دستگاه عصبي منجر مي

 آكسون ةانيپا به عمل ليپتانس دنيرس با :20 تست 

 و آزاد يناپسيس يفضا به يعصب ةدهندلانتقا،  …… نورون

 …… قطعاً

 .گردديبرم آرامش ليپتانس به ناپسيس شيپ نورون - يحس( 1

 .شوديم كيتحر يحركت نورون كي – رابط (2

 .شوديم كيتحر رابط نورون كي – رابط( 3

.شوديم كيتحر ياهچيماه سلول كي – يحركت (4

 يعصب دستگاه با ارتباط در عبارت كدام  :21 تست 

    است؟ درست انسان

 ينوع شود،يم متصل آن به يعصب ناقل كه ينيپروتئ هر( 1

 .است يكانال نيپروتئ

 كردن باز به ازين ناپسيس پس اختهي مهار يبرا يعصب ناقل( 2

 .دارد آن يكيالكتر ليپتانس رييغت و هالكانا

 يرينفوذپذ خود، ةرنديگ به اتصال از پس يعصب ناقل هر( 3

 .دهديم رييتغ را يناپسيس پس يعصب ةاختي

 و يماريب به قطعاً يعصب يهالناق يعيطب زانيم در رييتغ( 4

.شوديم منجر يمركز يعصب دستگاه در اختالل

    است؟ درست مورد چند  :22 تست 

 ساخته نورون، ياهاختي جسم يهاهسيزكير درون ،يعصب اقلن* 

 .شوديم

 ةدهندلانتقا يحاو يهاهسيزكير كه يتوپالسميس ةرشت* 

 .است آكسون همواره شوديم تيهدا آن در يعصب

 از ميسد خروج همانند يعصب ةاختي از يعصب ناقل خروج* 

 .  است همراه ATP مصرف با يعصب ةاختي

يم وارد آن به يعصب ناقل كه ياهاختي هر هيهما يفضا در* 

 .است ناپسيس شيپ نورون شود

1 )4 2 )1  3 )2  4 )3
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ساختار دستگاه عصبي: 2گفتار 

دارد  محيطيو  بخش مركزيدانيد دستگاه عصبي دو مي

بخش اين دستگاه را مركزي و  (. به نظر شما چرا دو11شكل )

 اند ؟محيطي ناميده

محيطي اه عصبي مركزي ودستگ – 11شكل  

 دستگاه عصبي مركزي 

است كه  شامل مغز و نخاعدستگاه عصبي مركزي 

اين دستگاه اطالعات  .اندبدن هايمراكز نظارت بر فعاليت

پاسخ  هابه آن كند وميدرون بدن را تفسير  دريافتي از محيط و

 سفيد ماده و ماده خاكستريبخش  نخاع از دو مغز و دهد.مي

را ببينيد و محل قرار گرفتن مادة  12شكل  اند.شده تشكيل

 خاكستري و مادة سفيد در مغز و نخاع را مقايسه كنيد. 

ممكن نيست اطالعات بينايي به بخشي از مغز  :23 تست 
   ……وارد شود كه 

 ( در پشت ساقة مغز قرار داشته باشد.1
 ( در باالي پل مغز قرار داشته باشد.2
 مغز قرار گرفته باشد.( در باالي ساقة 3
 ( شيار مركزي مرز مشترک آن با لوب ديگر باشد.4

اصلي مغز  هاي چند مورد زير از وظايف بخش :24 تست 
 باشد؟انسان مي

 الف( پردازش اولية اغلب اطالعات حسي بدن
 ب( مركز تنظيم تعادل بدن

 مدت به دراز مدتپ( تبديل حافظة كوتاه
 ت( مركز انعكاس عطسه و سرفه

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

نمايد؟ تكميل را مقابل جملة تواندمي مورد چند :25 تست 
(91 كشور خارج يسراسر)

 .باشدمي …… انسان، عصبي دستگاه در
 عصبي سلول چند هايزائده از ايمجموعه تارعصبي،( الف
 عصبي سلول يك بلند زائدة عصب،( ب
  مخچه نيمكرة دو نبي عصبي تارهاي از ايدسته اي،پينه جسم( ج
  مخ هاينيمكره و مركزي عصبي دستگاه بين رابط نخاع،( د
 عصبي سلول يغشا پتانسيل تغيير مقابل در مانعي ميلين،( ه
1)1  2)2  3)3  4)4

درستي يا نادرستي هر يك از جمالت زير را  :6 تمرین
 مشخص كنيد:

رتباط با هر بخشي از دستگاه عصبي مركزي كه مستقيماً در ا -الف
 ها قرار دارد.مهرهباشد، درون ستوندستگاه عصبي محيطي مي

هاي بافت عصبي در دستگاه عصبي محيطي هر يك از ياخته -ب
پذيري، همانند دستگاه عصبي مركزي داراي سه ويژگي تحريك

 هدايت و انتقال پيام عصبي اند.
 هر گيرندة حسي به واسطة دستگاه عصبي محيطي پيام خود را -پ

 كند.به دستگاه عصبي مركزي ارسال مي
توانند مستقل از دستگاه هاي بدن نميهيچ يك از ماهيچه -ت

 عصبي مركزي فعاليت كنند.
  پاسخ:

هر يك از جمالت زير را با كلمات داخل پرانتز  :7 تمرین
 كامل كنيد.

برخالف(  -سرعت هدايت پيام در بخش قشري نخاع )همانند -الف
 است. ……كم(  -)زيادبخش قشري مخ ……

بخشي از مخ كه مسئول عملكرد هوشمندانه است از ماده  -ب
 تشكيل شده است. ……سفيد(  -)خاكستري

نخاع  ……خاكستري(  -ترين پردة مننژ به ماده )سفيددروني -پ
 چسبيده است.

اي از رابط پينه ……برخالف(  -رابط سه گوش )همانند -ت
.است ……خاكستري(  -جنس ماده )سفيد

  پاسخ:
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هاي عصبي و رشته هايمادة خاكستري شامل جسم ياخته

دار هاي ميليناجتماع رشته عصبي بدون ميلين و مادة سفيد،

 است.

خاكستري در دستگاه عصبي ماده سفيد و-12شكل

ستون  هاي جمجمه وعالوه بر استخوان :حفاظت از مغز ونخاع

از مغز  هاي مننژپردهمهره، سه پرده از نوع بافت پيوندي به نام 

مايع ها را (. فضاي بين پرده13)شكل  كنندو نخاع حفاظت مي

گير، دستگاه پر كرده است كه مانند يك ضربه مغزي ـ نخاعي

 كند. عصبي مركزي را در برابر ضربه حفاظت مي

پرده مننژ -13شكل 

ترين بخش يك از موارد زير توسط پايينكدام :26 تست 
 شود؟ميمغز تنظيم 

 ( حفظ تعادل بدن2 بندهاي ميان( انقباض ماهيچه1
 توسين( توليد اكسي4  ( تنظيم گرسنگي3

در  ……تشريح مغز گوسفند مويرگ هاي  در  :27 تست 
ترشح مايع مغزي و نخاعي نقش دارند.

  3( بطن 2  2و1( بطن هاي 1
 ( پردة مياني مننژ4  ( پردة خارجي مننژ3

 نادرست مننژ يهاهپرد مورد در رتعبا كدام :28 تست 
  است؟

 .دارد وجود حفره يخارج پرده در( 1
 .  است تريمضخ يداخل پرده به نسبت يخارج پرده( 2
 يمركز يعصب دستگاه يخاكستر يهاشبخ با فقط نازک پرده( 3
 .است تماس در
 نيب يفضا همانند يانيمپرده  و يخارج پرده نيب يفضا در( 4

.دارد وجود ينخاع يمغز عيما ،يدرون و يانيم پرده هاي

 است يمغز – يخون سد با مرتبط …… شكل :29 تست 
 آن از كالژن ةسازند يواحدها عبور امكان يعيطب طور به در و

 …… وجود

.  ندارد – الف( 2  .دارد – الف( 1
.ندارد -ب( 4  .دارد – ب( 3

 دوجو …… يفضا در ،يعيطب طوربه انسان در :30 تست 
.دارد

 يناپسيس كوليوز ،يناپسيس( 1
 يخون رگ مننژ، يانيمپرده  زيرين (2
 مننژ ةپرد يدرون پرده فقط مخ، ةمكرين دو نيب اريش( 3
 ينخاع – يمغز عيما مننژ، يخارج پرده درون( 4

 هاي زير پاسخ دهيد:به پرسش :8 تمرین
ننژ تماس هاي مگير را دارد با كدام پردهمايعي كه نقش ضربه -الف

 دارد؟
نخاعي در كدام بخش از دستگاه عصبي مركزي  -مايع مغزي -ب

 شود؟توليد مي
 جنس كدام پردة مننژ از بافت پيوندي است؟ -پ
 دهد؟ اي رخ نميهاي مغزي جريان تودهچرا در مويرگ -ت
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 هاي. مويرگآشنا شديد هادر سال گذشته با انواع مويرگ

چه ويژگي دارند ؟  اند ووعدستگاه عصبي مركزي از كدام ن

اند ديگر چسبيدهمغز به يك هايبافت پوششي مويرگ هايياخته

 مواد و در نتيجه بسياري از .منفذي وجود ندارد هابين آن و

توانند به مغز وارد شوند. اين ميدر شرايط طبيعي ن هاميكروب

البته  .نام دارد مغزي -خوني سدكننده عامل حفاظت

برخي داروها  و هاگلوكز و آمينواسيد، ي مثل اكسيژنهايمولكول

 توانند از اين سد عبور كنند و به مغز وارد شوند.مي

مغز 

 ساقه مغز و مخچه ،مخ  اصلي سه بخشاز  دانيد مغزمي

(. در ادامه با ساختار و كار 14تشكيل شده است )شكل 

 شويد.دهندة مغز بيشتر آشنا ميهاي تشكيلبخش

 سه بخش اصلي مغز – 14شكل 

تر حجم مغز را مخ تشكيل در انسان بيش هاي مخ:نيمكره

 .اندهاي عصبي به هم متصلدهد. دو نيمكره مخ با رشتهمي

را كه  سه گوش واي هرابط پين سفيد رنگ به نام هايرابط

ي عصبي هستند. هااز اين رشته هنگام تشريح مغز خواهيد ديد،

 اطالعات را دريافت و ز همه بدنبه طور همزمان ادو نيمكره 

هاي مختلف بدن به طورهماهنگ كنند تا بخشميپردازش 

؛ كنند. هر نيمكره كارهاي اختصاصي نيز دارد مثالًفعاليت

در رياضيات و استدالل  به توانايي نيمكره چپ هايي ازبخش

هاي هنري تخصص يافته در مهارت نيمكره راستو  اندمربوط

 است. 

به بخشي از  ممكن نيست اطالعات شنوايي :31 تست 

   ……مغز وارد شود كه 

 باشد. ( در پشت ساقة مغز قرار گرفته1

 باشد. ( در باالي پل مغز قرار گرفته2

 ( در باالي ساقة مغز قرار گرفته باشد.3

 باشد. ( با بزرگ ترين لوب مخ مرز مشترک داشته4

  پاسخ: 

مغز انسان قه چند مورد زير از وظايف سا :32 تست 

 باشد؟مي

 الف( تنظيم ترشح آنزيم ليزوزيم

 قطع عمل دمب( 

 پ( دخالت در فعاليت هاي بينايي

 ت( پردازش اوليه اغلب اطالعات حسي بدن

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

 »« گزینة  پاسخ: 

 همان است …… مسئول مغز در كه يمركز :33 تست 

 .  است …… مركز

 يحس اطالعات تيتقو و هياول پردازش – يريادگي و تفكر( 1

 هوشمندانه عملكرد – بزاق ترشح ميتنظ(2

 خون فشار ميتنظ – تعادل و بدن تيوضع ميتنظ(3

خواب ميتنظ – قلب ضربان تعداد ميتنظ( 4

  است؟ نادرستكدام عبارت  :34 تست 

1 )A .در ارتباط بخشي است كه در ترس دخالت دارد 

2 )B هاي صاف نقش دارد. در انقباض بعضي از ماهيچه 

3)C   وD .بخشي از ساقه مغز اند

فرد در تبديل حافظه كوتاه مدت به درار  C( با آسيب بخش 4

 مدت ناتوان است.
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هاي مخ يعني قشر مخ از مادة خاكستري بخش خارجي نيمكره

متر تشكيل سطح وسيعي را با ضخامت چند ميلي است و

اي متعددي دارد. خورده است و شيارهدهد. قشر مخ چين مي

چهار لوب پس مخ را به هاي شيارهاي عميق هر يك از نيمكره

كند. قشر مخ شامل تقسيم مي سري، گيجگاهي، آهيانه و پيشاني

هاي حسي است. بخش ارتباطيو  حركتي، حسيهاي خشب

هاي حركتي به كنند. بخشهاي حسي را دريافت مياندام پيام

هاي ارتباطي بين بخشفرستند. پيام مي، هاغده و هاماهيچه

قشر مخ  كنند.هاي حسي و حركتي ارتباط برقرار ميبخش

اطالعات ورودي به مغز است كه نتيجه  پردازش نهاييجايگاه 

 عملكرد هوشمندانه است. آن يادگيري، تفكر و

النخاع ساقة مغز از مغز مياني، پل مغزي و بصل ساقه مغز:

  ).  15شكل(تشكيل شده است 

 مخ الف( از نيمرخ ب( از باالهاي لوب – 15شكل 

هاي عصبي آن در باالي پل مغزي قرار دارد و ياخته مغز مياني 

هاي مختلف از جمله شنوايي، بينايي و حركت نقش در فعاليت

بخشي از مغز مياني هستند  هاي چهارگانهبرجستگي دارند.

برجستگي  ود را ببينيد. هاآن توانيدكه هنگام تشريح مغز مي

شنوايي  هايپيام، بينايي و دو برجستگي پاييني هايبااليي پيام

ها با هم عصبي اين برجستگي هايكنند ياختهميرا دريافت 

توانيم مي، شنويمبنابراين وقتي صدايي را مي، ارتباط دارند

 گردانيم. ها و حتّي سرخود را به طرف منبع صدا برچشم

ترين مخ انسان به ترتيب بزرگدر هر نيمكرة  :35 تست 

ترين لوب با چند لوب ديگر مرز مشترک دارند؟و كوچك

1 )3-3  2 )2-3  

3 )3-2  4 )2-2 

  پاسخ: 

هايي كه با شيار لوب ،در هر نيمكرة مخ :36 تست 

از خود مرز  به غير شوند با چند لوب ديگرمركزي از هم جدا مي

مشترک دارند؟

1 )2-2  2 )3-3  

3 )2-3  4 )2-1 

  پاسخ: 

هاي آن بخش از نيمكرة مخ كه در مهارت: 37 تست 

اي از مخ كه داراي رياضيات و نيمكره ……هنري تخصص دارد 

كند.اطالعات دريافت مي ……استدالل است از چشم 

 چپ و راست -( همانند2 چپ و راست -( برخالف1

 چپ -( برخالف4  راست -( برخالف3

 پاسخ: 

لوبي كه از باال رويت  اي از مخ،كرههر نيمدر  :38 تست 

لوب ديگر مغز مرز مشترک دارد و در تماس  ……شود با نمي

  ……با مخچه 

 .باشدمي -3( 2  باشد.مي -2( 1

 .باشدنمي -3( 4  باشد.نمي -2( 3

  پاسخ: 

 به مربوط چهارگانه يهايبرجستگ انسان، در :39 تست 

 نقش …… در ستين ممكن هك شوديم مغز ساقه از يبخش

 .باشد داشته

 ييشنوا( 2   حركت( 1

هوشمندانه عملكرد( 4   يينايب( 3
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ترشح ، هاي مختلف از جمله تنفسدر تنظيم فعاليت پل مغزي

 بزاق، اشك نقش دارد.

باالي نخاع قرار  ز است كه درترين بخش مغپايين بصل النخاع

لب را تنظيم بصل النخاع تنفس، فشار خون و زنش ق .دارد

 هايي مانند عطسه، بلع و سرفه است.كند و مركز انعكاسمي

از دو نيمكره كه در  مخچه در پشت ساقه مغز قرار دارد و مخچه:

 تشكيل شده است.، قرار گرفته كرمينهبخشي به نام  هاوسط آن

اين اندام مركز تنظيم وضعيت بدن و تعادل آن است. مخچه به

هاي حسي ، نخاع و اندامديگر مغز هايطور پيوسته از بخش

ها ماهيچه كند تا فعاليتپيام دريافت و بررسي مي هامانند گوش

 گوناگون هماهنگ كند .  هايو حركات بدن را در حالت

نيمة راست مغز – 16شكل 

  ساختارهاي ديگر مغز:

تقويت اطالعات حسي  محل پردازش اوليه و )نهنج(تاالموس

تا به  آينداي حسي در تاالموس گرد هم ميهاست. اغلب پيام

پردازش نهايي فرستاده  جهت، هاي مربوط در قشر مخبخش

  .شوند

دماي ، كه در زير تاالموس قرار داردنهنج(زير ) هيپوتاالموس

بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگي، گرسنگي و خواب را 

  كند.تنظيم مي

ساختارهايي است كه با  مجموعه (ايكناره)سامانه ليمبيك

در  ارتباط دارد وهيپوتاالموس  تاالموس و ، لوب بويايي،قشر مخ

ش ايفا نيز حافظه نق احساساتي مانند ترس، خشم، لّذت و

 (. 17)شكل  كندمي

ترين بخش يك از موارد زير توسط پايينكدام :40 تست 

 شود؟مغز تنظيم مي

 بندهاي ميان( انقباض ماهيچه1

 تعادل بدن( حفظ 2

 ( تنظيم گرسنگي3

 توسين( توليد اكسي4

 گزینة  پاسخ: 

 ريز در كه يمركز يعصب دستگاه از يبخش :41 تست 

 …… دارد، قرار مغز ساقه

 هم به احاطه نهيكرم توسط كه است هايهمكرين يدارا( 1

 .شونديم مرتبط

 يمركز يعصب دستگاه يطيمح بخش اعصاب نيترشيب با( 2

 .دارد ميمستق ارتباط

 ريز يزردپ انعكاس مثل بدن هايسانعكا از ياريبس مركز( 3

 . است

 مننژ ةپرد هيال نريتکناز با تماس در آن يخاكستر بخش( 4

.است

 نادرست انسان مغز با ارتباط در عبارت كدام :42 تست 

 .است؟

 ادي به را ياسم چيه تواندينم فرد ،يمغز سبك بيآس با( 1

 .  آورد

 .دارد قرار يجگاهيگ لوب مجاورت در پپوكاميه( 2

 دخالت بدن ياهسانعكا يبعض در نخاع همانند مغز ساقه( 3

 .دارد

.است ارتباط در ييايبو لوب با ياهكنار ةسامان( 4

هر يك از مراكز مغزي در انسان، چه  :43 تست 

 (96)سراسري    اي دارد؟مشخصه

 در باالي ساقة مغز قرار گرفته است.( 1

 كند.هاي عصبي توليد ميدهندهط انتقال( فق2

 هاي عصبي و غيرعصبي تشكيل شده است.( از سلول3

( به پردازش اطالعات حسي مربوط به همة نقاط بدن 4

پردازد.مي
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يكي از اجزاي سامانه ليمبيك است كه در تشكيل  هيپوكامپ

حافظه و يادگيري نقش دارد. حافظه افرادي كه هيپوكامپ آنان 

 شود.دچاراختالل مي ديده يا با جراحي برداشته شده است،آسيب

 در هاروز با آن هر توانند نام افراد جديد را حتي اگراين افراد نمي

حداكثر فقط براي ، جديدهاي به خاطر بسپارند. نام تماس باشند،

ماند. البته آنان براي به ياد ذهن اين افراد باقي مي چند دقيقه در

مشكل چنداني  ديدگي،آسيب ربوط به قبل ازآوردن خاطرات م

ايجاد حافظه  هيپوكامپ درپژوهشگران بر اين باورند كه  ندارند.

 مثالً  .تبديل آن به حافظه بلند مدت نقش دارد كوتاه مدت و

ممكن است پس از ، شنويمميخوانيم يا ميوقتي شماره تلفني را 

، كار بريمهبارها ب زمان كوتاهي آن را از ياد ببريم ولي وقتي آن را

 شود.  ميدر حافظه بلند مدت ذخيره 

ديگر سامانه ليمبيك هاي هيپوكامپ و بخش -17شكل 

 بنفش رنگ(هاي )بخش

به مصرف يك ماده يا انجام  هميشگياعتياد وابستگي : اعتياد

رواني براي فرد  يك رفتار است كه ترک آن مشكالت جسمي و

نيز اي هرايان هاياينترنت يا بازيآورد. وابستگي به ميوجود به

، مواد گوناگون مانند الكل اند.رفتاري هاياز اعتياداي هنمون

اعتيادحتي كافئين قهوه  مورفين و، هروئين، كوكائين، نيكوتين

 آور هستند. 

كننده بلكه رواني فرد مصرف اعتياد نه فقط سالمت جسمي و

 اندازد.ميع را به خطر افراد ديگر اجتما نيز سالمت خانواده او و

نخستين تصميم براي مصرف مواد : مغز مواد اعتيادآور و

است اما استفاده مكرر از اين  در اغلب افراد اختيارياعتيادآور 

تواند با ميكند كه ديگر فرد نميمواد تغييراتي را در مغز ايجاد 

اين تغييرات ممكن است ميل شديد براي مصرف مقابله كند .

مي پذيرند. به همين علت، اعتياد را بيماري برگشتدائمي باش

 .نددان

چند مورد در ارتباط با مواد اعتيادآور درست  :44 تست 

 است؟

گذارد كه با مركز احساس تر بر بخشي از مغز اثر ميبيش( الف

 گرسنگي ارتباط دارد.

 كه در ارتباط با قضاوت است، مخ قشر بخشي از ها براثر آن( ب

 نوجواني شديدتر است.در سن 

 شود.مي تري ترشحها همواره دوپامين كمآنبا مصرف ( پ

  است. ي به ماده مصرفيپذيراعتياد همواره بيماري برگشت( ت

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

  پاسخ: 

از پيامدهاي مصرف بلند  تواندنميكدام مورد  :45 تست 

 مدت الكل باشد؟

 IIترشح اينترفرون نوع ( 1

توليد اريتروپويتين كاهش ( 2

 سكتة قلبي( 3

  افزايش درد و اضطراب( 4

 »« گزینة  پاسخ: 
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فرد در خطر مصرف دوباره  ،پس از ترک مواد هاكه حتي سال

تر مواد اعتياد آور بر بخشي از سامانه ليمبيك اثر بيش. قرار دارد

 دوپامينز جمله عصبي ا هايموجب آزاد شدن ناقل و گذارندمي

در  كند.ميسرخوشي ايجاد  شوند كه در فرد احساس لذت ومي

با ادامه نتيجه فرد ميل شديدي به مصرف دوباره آن ماده دارد. 

به فرد احساس  و شودميتري آزاد مصرف مواد، دوپامين كم

براي رهايي از  .دهدميافسردگي دست  گي وحوصلهبي ،كسالت

 ،د مجبور استسرخوشي نخستين، فر دستيابي به اين حالت و

آور بر مواد اعتياد تري مصرف كند.ماده اعتياد آور بيش

تصميم ،توانايي قضاوت و كنندمياثر  ي از قشر مخهايبخش

به ويژه . اين اثرات دهندميخود كنترلي فرد را كاهش  گيري و

تر است زيرا مغز آنان در حال رشد است.شديد در مغز نوجوانان

ناپذيري را در مواد اعتيادآور ممكن است تغييرات برگشتمصرف 

اثر يك ماده اعتياد آور بر فعاليت  18مغز ايجاد كند. در شكل 

 ساز گلوكز در آن نشان داده شده است.  مغز با بررسي سوخت و

باال مصرف گلوكز را در مغز فرد  هايتصوير – 18شكل 

 هاي. رنگدهدميائين نشان كننده كوكمصرف فرد سالم و

قرمز  رنگ زرد و ساز كم و روشن سوخت و آبي تيره و

بهبود دهد. توجه كنيد ميباال را نشان ساز  سوخت و

بخش پيشين ساز مغز به زمان طوالني نياز دارد ؛  سوخت و

 .دهدميتري را نشان مغز بهبود كم

 مغز در گلوكز مصرف نيكوكائ مصرف با :46 تست 

 …… بهبود مغز نيشيپ بخش نيكوكائ ترک با و شده ……

 .  دهديم نشان را

 يترمك – كم( 2  يرتشيب – اديز( 1

يترمك – اديز( 4  يترشيب – كم( 3
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الكلي  هاينوشيدني مقدار الكل )اتانول( در: اعتياد به الكل

بدن را تحت  الكل،ترين مقدار مصرف كممتفاوت است و حتي 

ميالكل در دستگاه گوارش به سرعت جذب دهد. ميثير قرار أت

عصبي  هايچون در چربي محلول است از غشاي ياخته شود و

 .كندميرا مختل  هاآن هايفعاليت عبور ومختلف مغز  هايبخش

كننده عصبي تحريك هايناقل، بر فعاليت الكل عالوه بر دوپامين

 هايده فعاليتدهنكاهش گذرد. الكلميگوناگون اثر بازدارنده  و

ايجاد ناهماهنگي در  و هاسازي ماهيچهموجب آرام .بدني است

خواب  ،اضطراب كاهش درد و ،حركات بدن، اختالل در گفتار

. شودميگيجي و كاهش هوشياري  ،آلودگي، اختالل در حافظه

در نتيجه مصرف آن، زمان  و كندميالكل فعاليت مغز را كند 

كند. ميي افزايش پيدا محيط هايواكنش فرد به محرک

مصرف  هايسكته قلبي و انواع سرطان از پيامد، مشكالت كبدي

  بلند مدت الكل است.

فعاليت 

آوري وبه زير اطالعات جمعهاي درباره درستي يا نادرستي عبارت

كالس ارائه كنيد.

 *استفاده از قليان به اندازه سيگارخطرناک نيست.

 شود.معتاد نمي يادآور،مصرف ماده اعت *فرد با يك بار

شش ارتباط مستقيم  حنجره و *مصرف تنباكو با سرطان دهان،

دارد.

خطر ، آيندميدست *مصرف مواد اعتياد آوري كه از گياهان به

 چنداني ندارد .

 فعاليت: 

  تشريح مغز

 وسايل تشريح، گوساله(، )يا مواد و وسايل الزم: مغزسالم گوسفند

 دستكش

 را براي تشريح آماده كنيد . با كمك معلم مغز

 خارجي مغزهاي بررسي بخش-1

ظرف تشريح  (در1مانند شكل ) را مغز مشاهده سطح پشتي:الف(

را جدا  هابقاياي پرده مننژ وجود دارد. آن دهيد. روي مغز قرار

مغز را هاي كنيد تا شيارهاي مغز را بهتر ديده شوند. كدام بخش

 انيد ببينيد؟تومشاهده سطح پشتي آن مي با

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


18
: تنظیم عصبی 1فصل                    فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است .و  هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه                        )زیست  یازدهم(علی کرامت 

Keramat A. 

مانده مننژ مغز را برگردانيد، باقي ب: مشاهده سطح شكمي مغز:

اين سطح مشاهده  در را مغزهاي بخش را به آرامي جدا كنيد و

 كنيد. 

ظرف تشريح  مغز را طوري دردروني مغز: هاي مشاهده بخش -2

 به انگشتان شست، با دهيد كه سطح پشتي آن را ببينيد. قرار

ديگر فاصله يك از هابين آن محل شيار از نيمكره را آرامي دو

نيمكره خارج كنيد تا  بين دو را از مننژهاي بقاياي پرده دهيد و

 ببينيد. اي راسفيد رنگ رابط پينه نوار

با نوک چاقوي  مخ ازهم فاصله دارند،هاي درحالي كه نيمكره 

به  جاد كنيد واي برش كم عمقي ايط پينهجلوي راب در ،جراحي

 تركنيد تا رابطه سه گوش را دررا بيش هاآرامي فاصله نيمكره

فضاي ، رابط اي مشاهده كنيد. بين اين دوزير رابط پينه

اجسام مخطط ، هادر داخل اين بطن .مغزقراردارند 2و1هاي بطن

نخاعي را ترشح  –مويرگي كه مايع مغزي  هايقرار دارند. شبكه

 شوند. ميديده  هان بطنكند نيز درون ايمي

رابط سه گوش، برش  مرحله بعد به كمك چاقوي جراحي در در

تاالموس  زير آن تاالموس را ببينيد. دو طولي ايجاد كنيد تا در

هم جدا مي از ترين فشاربا كم اند وبا يك رابط به هم متصل

 شوند.

)غده  فيزلبه پايين آن اپي در بطن سوم و هاعقب تاالموس در

 چهارگانه قرارهاي فيز برجستگيعقب اپي ببينيد. در را ينه آل(پ

 دارند.

نيمكره  بين دو امتداد شيار در مرحله بعدي كرمينه مخچه را در

 را ببينيد. بطن چهارم مغز تا درخت زندگي و مخچه برش دهيد

ا دومين مهره نخاع تلبصل ااز  هانخاع درون ستون مهره: نخاع

، مغز را به دستگاه عصبي محيطي نخاع .ستكمر كشيده شده ا

بدن به  هايحسي از اندام هايمسير عبور پيام كند وميمتصل 

مركز  ،عالوه بر آن نخاع .ستهااز مغز به اندام هال پياممغز و ارسا

  .بدن است هايبرخي انعكاس

ها مجاور هم در تشريح مغز گوسفند كدام :47 تست 

 ؟نيستند

هاي چهارگانهرجستگيفيز و باپي( 1

 3ها و بطن تاالموس( 2

 بطن چهار و درخت زندگي( 3

  رومغزي غده اجسام مخطط و( 4

  پاسخ: 

 ……در تشريح مغز گوسفند براي رويت  :48 تست 

 .نداردضرورتي  ……برش از 

 رابط سه گوش -هاتاالموس( 1

 رابط سه گوش -اجسام مخطط( 2

 ايجسم پينه -فيزغده اپي( 3

  ايجسم پينه -2و  1طن ب( 4

  پاسخ: 

 درستي طوربه را زير يجمله مورد چند :49 تست 

 (93 يسراسر)       كند؟مي تكميل

 به بويايي هايلُب كه حالتي در گوسفند، مغز تشريح هنگام»

 .«باشدمي …… دارند، قرار باال سمت

  مخچه يهاهمكرين در زندگي درخت -الف

  مخطط ساماج پايين در فيزاپي -ب

 مخ هاينيمكره درون 4 بطن -ج

 يانيم مغز باالي در بينايي كياسماي -د

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

 تشتك در را گوسفند مغز كه يصورت در :50 تست 

 كدام باشد، باال سمت به آن يپشت سطح كه ميده قرار يطور

 (95 كشورخارج  ) است؟ نادرست هاتاالموس دربارة عبارت،

 .دارند قرار سوم بطن تمجاور در( 1

 .اندشده متصل گريدكي به يرابط توسط (2

 .دارند قرار وسيلويس يمجرا يپشت سطح در (3

 .اندشده واقع بدن يدما ميتنظ مركز يباال در( 4

 پاسخ: 
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عصب  ريشه پشتي(.  19هر عصب نخاعي دو ريشه دارد )شكل 

آن حركتي است. ريشه پشتي  ميريشه شكنخاعي حسي و 

حركتي  هايطالعات حسي را به نخاع وارد و ريشه شكمي پياما

 كند. را از نخاع خارج مي

عصب نخاعي: 19شكل 

 دستگاه عصبي محيطي

نخاع را به  بخشي از دستگاه عصبي كه مغز و

نام  دستگاه عصبي محيطي، كندميديگر مرتبط  هايبخش

جفت عصب نخاعي دستگاه  31جفت عصب مغزي و  12 دارد.

هاي حس و هاي ديگر بدن مانند اندامعصبي مركزي را به بخش

 هاياز رشتهاي هعصب مجموع هركنند. ها مرتبط ميماهيچه

دستگاه عصبي  اند.درون بافت پيوندي قرار گرفته عصبي است كه

بخش حسي  با .يطي شامل دو بخش حسي و حركتي استمح

كتي اين آشنا خواهيد شد. بخش حر اين دستگاه در فصل بعد

ها هاي اجراكننده مانند ماهيچهدستگاه پيام عصبي را به اندام

رساند. بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي خود شامل دو مي

 است. خودمختار و پيكريبخش 

كدام عبارت در مورد بخشي از دستگاه عصبي  :51 تست 

هاي بدن است كه مركز برخي از انعكاس نادرستمركزي 

 د؟ باشمي

 ( از مركز عطسه تا دومين مهره كمر كشيده شده است.1

 ( كانال مركزي آن در مادة خاكستري واقع شده است.2

هاي حسي را پيام ،خود ( فقط از طريق ريشه پشتي عصب3ِ

 كند.دريافت مي

 آن سفيد كننده ناقل عصبي فقط در مادةجزيههاي ت( آنزيم4

 شوند.ترشح مي

 پاسخ: 

 مالت زير را با كلمات داخل پرانتز پر كنيد.ج :9 تمرین

 ……(  43 - 12هاي بدن )از مركز نظارت بر فعاليت -الف

 شود.جفت عصب خارج مي

هاي عصبي كه قطعاً در آن اي از رشتههر عصب مجموعه -ب

شركت  ……رابط(  -حركتي -هاي )حسيتارهاي نورون

……ندارند(  -)دارند

نورون  ……دندريت(  -كسوندر هر عصب نخاعي قطعاً )آ -پ

 حركتي شركت دارد.

هر رشتة عصبي كه پيام را از ريشه پشتي  در عصب نخاعي -ت

هر رشتة عصبي كه پيام  ……همانند(  -كند )برخالفخارج مي

است. …… آكسون( -كند، )دندريتا به ريشه شكمي وارد مير

  پاسخ:
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اي هماهيچهعصبي را به  هاياين بخش پيام: بخش پيكري

 به شكل ارادي و هارساند. فعاليت اين ماهيچهمي اسكلتي

گيريد كتاب را از روي مي. وقتي تصميم شودميغيرارادي تنظيم 

دستور مغز را به ، عصبي بخش پيكري هايياخته، برداريد ميز

اسكلتي به  هايرسانند. فعاليت ماهيچهميدست  هايماهيچه

دانيد انعكاس پاسخ سريع ميشود. ميشكل انعكاسي نيز تنظيم 

ست. همان طور كه هادر پاسخ به محرک هاغيرارادي ماهيچه و

به ، ، دست فرد با برخورد به جسم داغبينيدمي 20در شكل 

 مركز تنظيم اين انعكاس نخاع است .شود. ميعقب كشيده 

انعكاس عقب كشيدن دست: 20شكل 

 انسان، دست انعكاس نديفرا گرفتن رنظ در با :52 تست 

   است؟ درست مورد چند

 .    شوديم كيتحر انعكاس نيا در يرابط نورون هر* 

 مربوط شده كيتحر كه ينورون ينخاع عصب يشكم شهير در* 

 .است يطيمح يعصب دستگاه يكريپ بخش به

 به مربوط شده مهار كه ينورون ينخاع عصب يشكم شهير در* 

 .است يطيمح يعصب گاهدست يكريپ بخش

 بازو سر سه برخالف بازو سر دو يهاهچيماه يهاهاختي طول* 

 .شونديم كوتاه

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

 پاسخ: 

 يزردپ انعكاس ريمس به كه يعصب تار هر :53 تست 

 ميمستق ارتباط بازو سر …… چةيماه با و دارد تعلق دست

 . …… دارد،

 سلول يآندوپالسم شبكة از ميكلس شدن آزاد باعث – سه (1

 .شوديم خود يبعد

 دياس كيالكت ژن،ياكس كمبود صورت در توانديم – سه (2

 .بسازد

 .شوديم محسوب يكريپ يعصب دستگاه از ييجز – دو (3

 .شوديم مهار رابط نورون ريتأث تحت – دو (4

 پاسخ: 
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، بخش خود مختار دستگاه عصبي محيطي: بخش خود مختار

ها را به صورت هاي صاف، ماهيچة قلب و غدهكار ماهيچه

. اين دستگاه از دو هميشه فعال استكند و ناآگاهانه تنظيم مي

 پادهم حس )پاراسمپاتيك( وسمپاتيك( ) هم حسبخش 

تا  كنندديگر كار ميمعموالً بر خالف يكتشكيل شده است كه 

نند. شرايط مختلف تنظيم ك هاي حياتي بدن را درفعاليت

ميرقراري حالت آرامش در بدن فعاليت پاراسمپاتيك باعث ب

ميضربان قلب كم ، هش يافتهدر اين حالت فشار خون كا .شود

بخش پاراسمپاتيك غلبه  بخش سمپاتيك هنگام هيجان برشود. 

دارد. ممكن است اين ميبدن را در حالت آماده باش نگه  دارد و

در  .ي تجربه كرده باشيدحالت را هنگام شركت در مسابقه ورزش

ضربان ، اين وضعيت بخش سمپاتيك سبب افزايش فشار خون

 جريان خون را به سوي قلب و شود وميتعداد تنفس  قلب و

  كند.مياسكلتي هدايت  هايماهيچه

 يعصب دستگاه با ارتباط در مورد چند :54 تست 

   است؟ درست انسان يطيمح

 يمغز يهابعص برابر دو از شيب ينخاع يهابعص تعداد* 

 .است

 .است ياراد و آگاهانه ،يكريپ بخش ياهتيفعال تمام* 

 .است يانعكاس و يراراديغ خودمختار، بخش يهاتيفعال تمام* 

 يهامايپ ارسال در حس پادهم بخش همانند حس هم بخش* 

 .ندارد يدخالت چيه يحس

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

 پاسخ: 

 به انسان بدن ك،يسمپات بخش شدن فعال با  :55 تست 

 .  كنديم دايپ ليتما ……

 قلب هنگآ شيپ گره كاتيتحر كاهش( 1

  افراگميد انقباض دفعات كاهش( 2

 يزبان ريز غدد ترشح شيافزا (3

ياسكلت يهاچهيماه به يرساننخو شيافزا (4

 پاسخ: 

 يعصب دستگاه …… يكريپ يعصب دستگاه :56تست 

 …… رخودمختا

 . دارد ميمستق كنترل هاغده ترشح يرو -همانند( 1

 .دارد آگاهانه كنترل هايماهيچه حركت يرو فقط -برخالف (2

 . است يحركت و يحس هايعصب از متشكل – برخالف( 3

.باشد داشته شركت ينخاع انعكاس در توانديم – همانند( 4

 پاسخ: 
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 دستگاه عصبي جانوران 

در هيدر  شبكه عصبي ،عصبيترين ساختار ساده

پراكنده در ديواره  هاينورون ازاي هشبكه عصبي مجموع است.

بدن هيدر است كه با هم ارتباط دارند. تحريك هر نقطه از بدن 

 هاي. شبكه عصبي سلولشودميهمه سطح آن منتشر  جانور در

 كند. ميبدن را تحريك اي هماهيچ

هر  اند.را تشكيل داده ، مغزردو گره عصبي در سر جانودر پالناريا 

دو طناب عصبي  عصبي است. هاياز جسم ياختهاي هگره مجموع

اند با در طول بدن جانور كشيده شدهكه مغز متصل به 

را ايجاد  نردبان مانندي ساختاري به هم متصل شده و هايرشته

بخش مركزي دستگاه عصبي را تشكيل  اين مجموعه كنند.مي

بخش محيطي ، هامتصل به طناب تركوچك يهارشته دهند.مي

  .دهندميدستگاه عصبي را تشكيل 

 .ه به هم جوش خورده تشكيل شده استمغز حشرات از چند گر

كه در طول بدن جانور كشيده شده  شكمي طناب عصبييك 

گره فعاليت  هر .دارد گره عصبييك  ،از بدن است، در هر بند

 ( .21)شكلكندميآن بند را تنظيم  هايماهيچه

بخش جلويي آن  است و طناب عصبي پشتيداران در مهره

دهد. طناب عصبي درون ميمغز را تشكيل  برجسته شده و

غضروفي يا استخواني اي هو مغز درون جمجم هاسوراخ مهره

دستگاه عصبي  ،داران نيز مانند انسانمهره جاي گرفته است. در

داران بين مهره . درمحيطي است شامل دستگاه عصبي مركزي و

( از پرندگان )نسبت به وزن بدن اندازه نسبي مغز پستانداران و

  تر است.بقيه بيش

عصبي چند جانور هايساختار – 21شكل 

ترين ساختار دستگاه عصبي در جانوري با ساده :57 تست 

 ……ممكن نيست 

 ي حركتي وجود داشته باشند.دهاي با زوائ( ياخته1

ترين هاي كوچك و پراكنده پوستي سازندة ساده( برجستگي2

 ها باشند.آبشش

 ( بدون همولنف امكان توزيع مواد در بدن وجود داشته باشد.3

 ( قبل از تشكيل كريچه گوارشي مواد غذايي گوارش يابند.4

 پاسخ: 

درستي يا نادرستي هر يك از جمالت زير را  :10 تمرین

  مشخص كنيد.

 حيطي هيدر فاقد گره عصبي است.دستگاه عصبي م -الف

در قلب هر جانوري با طناب عصبي پشتي، خون تيره جريان  -ب

 دارد.

در پالناريا و ملخ هر گره عصبي بخشي از دستگاه عصبي  -پ

 مركزي است.

ي كه متابوليسم در آن رخ در پالناريا هر بخشي از ياختة عصب -ت

 در سر جانور واقع است. دهد،مي

 پاسخ: 

داراني كه اندازة نسبي مغزشان نسبت به مهره :58 تست 

 ……تر از سايرين است همگي قطعاً وزن بدن بيش

 ترين شكل كليه را دارند.پيچيده( 1

 باشند.داراي دستگاه تنفسي با كارايي بسيار باال مي( 2

 ساز هستند.هاي عصبي ميلين( داراي ياخته3

 باشند.مي 2Oهاي با خون غني از ( فاقد سياهرگ4

 پاسخ: 

 جاهاي خالي را با كلمات داخل پرانتز پر كنيد :11 تمرین

چند(  -مغز جانوري با سامانة دفعي پرتو نفريدي از )دو -الف

 گره عصبي تشكيل شده است. ……

 ……برخالف(  -در دستگاه عصبي محيطي ملخ )همانند -ب

ندارد(  -بلند شركت )دارد هاي عصبيدستگاه عصبي پالناريا رشته
……

 -مغز هر جانوري كه در ارتباط با يك طناب عصبي )پشتي -پ

به استخوان جمجمه نياز باشدقطعاً براي حفاظت  ……شكمي( 

……ندارد(  -)دارد

 پاسخ: 
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 هایپیام شما، هایچشم خوانید،می را متن این که اکنون

 دست کتاب صفحۀ به وقتی .کنندمی ارسال مغز به را بینایی

 .رسدمی مرکزی عصبی دستگاه به پوست از اطالعاتی زنید،می

 میزان و شما نشستن وضعیت از عصبی دستگاه حالت، این در

.است آگاه نیز شما خون اکسیژن

 هاآن به و کندمی دریافت را گوناگون عا اطال چگونه بدن

 خود پوست با عینک یا ساعت تماس گاهی چرا دهد؟می پاسخ

 قرار جراحی عمل تحت که فردی چرا کنیم؟مین احساس را

 توانندمی جانوران برخی چرا کند؟مین احساس دردی دارد،

 مناسب، ابزار از استفاده بدون ما که کنند دریافت را اطالعاتی

 کنیم؟ درک را هاآن توانیممین

 حسی هایگیرنده :1 گفتار

 را محرک اثر که است آن از بخشی یا یاخته حسی، گیرندۀ

 صدا، .کند تبدیل عصبی پیام به را آن تواندمی کرده، دریافت

 هستند هامحرک این از هایینمونه نور و گرما اکسیژن، فشار،

 .کنندمی ریکتح بدن در را ایویژه گیرندۀ کدام هر که

 را هاآن توانمی ولی ؛اندگوناگون انسان حسی هایگیرنده

 :کرد بندیطبقه کلی دسته پنج در محرک، نوع براساس

 در .درد و نوری دمایی، شیمیایی، مکانیکی، هایگیرنده

.شویدمی آشنا هاگیرنده این با درس ادامه

حسی هایگیرنده کار

می تبدیل عصبی پیام به و فتدریا را محرک اثر چگونه گیرنده

 هاییاخته در عصبی پیام ایجاد چگونگی با قبل فصل در کند؟

 اثر در شکل تغییر مانند گوناگونی عوامل .شدید آشنا عصبی

 به گیرنده غشای نفوذپذیری دما، تغییر و شیمیایی مواد فشار،

.دهندمی تغییر را آن غشای پتانسیل نتیجه در و هایون

 گیرنده این .دهدمی نشان را پوست فشار یرندهگ یک ،1 شکل

 درون که است حسی نورون یک (دندریت) دارینه انتهای

 قرار پیوندی بافت نوع از پذیرانعطاف و الیه چند پوششی

 قرار فشار تحت را دندریت رشتۀ پوشش، این شدن فشرده .دارد

 ییون هایکانال نتیجه در .کندمی ایجاد تغییر آن در و دهدمی

 به .کندمی تغییر غشا الکتریکی پتانسیل و باز گیرنده، غشای

 عصبی دستگاه به و ایجاد عصبی پیام دندریت در ترتیب این

 .شودمی ارسال مرکزی

کند؟ کدام گیرنده، گرمای شدید را درک می :1تمرین 

 چرا؟

 ب( درد الف( دمایی

کدام ( هیچ  پ( هر دو

  پاسخ:

تی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را درس: 2تمرین 

 مشخص کنید:

الف( گیرنده فشار بخشی از رشتۀ سیتوپالسمی یاختۀ عصبی 

 دهد.ای انتقال میاست که پیام را به جسم یاخته

های نشتی باز ب( برای تحریک گیرندۀ فشار نیاز است که کانال

 شوند.

 پاسخ:

تحریک  اولین محلی که پتانسیل عمل پس از :1تست  

 الف پیوندی است.غ ……شود در گیرندۀ فشار ایجاد می

 ( اولین محل گره رانویه خارج از1

 ( اولین محل گره رانویه درون2

 یک نورون حسی خارج از دارینه( انتهای 3

  ونیک نورون حسی در دارینه( انتهای 4

 پاسخ: 
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.فشار گیرندۀ وسیلۀ به عصبی پیام ایجاد -1 شکل

 گیرنده، ختارسا الف(

 )فشار( تحریک آمدن وارد ب(

 عصبی پیام به محرک اثر تبدیل پ(

کنندمی پیدا سازش هاگیرنده

 گذشت از پس را عطر یا غذا بوی که باشید کرده توجه شاید

مین کار درست بو هایگیرنده یا شوند،می کم محیط در بودار

کنند؟

 پیام گیرند، رقرا ثابتی محرک معرض در مدتی هاگیرنده وقتی

 .کنندمین ارسال میپیا اصالً یا کنند،می ایجاد تریکم عصبی

 چه هاگیرنده سازش .نامندمی هاگیرنده سازش را پدیده این

 دارد؟ ایفایده

 وجود شودمی موجب پوست، فشار هایگیرنده سازش پدیدۀ

 تریکم طالعا ا حالت، این در .نکنیم حس بدن روی را لباس

 تریمهم اطالعا  تواندمی مغز نتیجه در .شودمی رسالا مغز به

 که را هاگیرنده سازش از دیگری هایمثال .کند پردازش را

 .کنید بیان یداهکرد تجربه

 هانآ با که گیرنده گروه پنج در را زیر هایگیرنده :1 فعالیت

.کنید بندیطبقه شدید، آشنا

 آئور ، در اکسیژن انمیز گیرندۀ زبان، روی چشایی هایگیرنده

 پوست، فشار گیرندۀ گرما، گیرندۀ چشم، شبکیۀ هایگیرنده

 هارگ دیوارۀ خون فشار گیرندۀ بینی، بویایی هایگیرنده

کنندمی تقسیم گروه دو به را حواس

 هایبخش در دما هایگیرنده مانند هاگیرنده از گروهی

 در ما بدن هایگیرنده از گروهی و نداهپراکند بدن گوناگون

 .چشم در بینایی هایگیرنده مانند ؛دارند قرار ایویژه هایاندام

 ویژه حواس و پیکری حواس گروه دو به را حواس رو، این از

 حواس این از گروه هر کار با درس ادامۀ در .نداهکرد تقسیم

 .شویدمی آشنا

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را  :3تمرین 

 د.مشخص کنی

 پذیر است.الف( هر گیرندۀ انسان سازش

ب( هر فشار دائمی روی پوست موجب سازش گیرنده فشار 

 شود.می

های مکانیکی برخالف پ( برای تنظیم فشار خون گیرنده

 های شیمیایی دخالت دارند.گیرنده

های شیمیایی برخالف  ( برای تنظیم تنفس، گیرنده

 های مکانیکی دخالت دارند.گیرنده

 سخ:پا

 جزو قطعاً …… ۀرندیگ هر انسان بدن در :2تست  

 . است …… حواس

 ژهیو - بدن تیوضع نییتع (2  یکریپ - یکیمکان( 1

ژهیو - یفرابنفش( 4  یکریپ - یدرد( 3

 پاسخ: 

نکات مهم

حواس

پیکری

گیرنده مکانیکی
تماس

تماس

فشار

ارتعاش

حس وضعیت

گیرنده درد

یرنده دماییگ

گیرنده شیمیایی

ویژه

گیرندۀ بینایی چشم

گیرندۀ مکانیکی گوش
شنوایی

تعادل

گیرندۀ شیمیایی زبان )چشایی(

گیرندۀ شیمیایی بینی )بویایی(

پتانسیل گیرنده

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


(دهمیاززیست )علی کرامت  و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه   : حواس2فصل 

 Keramat A.

3

پیکری حواس

 و اسکلتی هایماهیچه پوست، مانند بدن گوناگون هایبخش در

 به را حسی اطالعا  که ددارن وجود هاییگیرنده ،هازردپی

 هایگیرنده هااین .کنندمی ارسال مرکزی عصبی دستگاه

 دما، تماس، حسّ شامل پیکری هایحس .اندپیکری هایحس

 دندریت انتهای پیکری، حواس هایگیرنده .دردند و وضعیت

 درون هاییدندریت انتهای یا درد، هایگیرنده مانند آزاد،

 شکل) اندپوست در فشار گیرندۀ ندمان پیوندی بافت از پوششی

1.)

بافت و پوست در مکانیکی هایگیرنده تماسی، هایگیرنده

 شوندمی تحریک ارتعاش یا فشار تماس، با که دیگرند های

 (.2 شکل)

 بدن گوناگون هایبخشو  پوست در تماس هایگیرنده تعداد

 یتربیش هایگیرنده تعداد که هاییبخش و است متفاو 

 .ترندحساس ،هالب و انگشتان نوک مانند ،دارند

پوست هایگیرنده -2 شکل

 برخی مانند بدن، درون از هاییبخش در دمایی هایگیرنده

 دمایی هایگیرنده .دارند جای پوست و بزرگ هایسیاهرگ

 دمایی هایگیرنده و بدن درون دمای تغییرا  به بدن درون

 سرما نتیجه در اند؛حساس بدن سطح دمای تغییرا  به پوست

(.2 شکل) کنندمی دریافت را گرما یا

 که شودمی موجب وضعیت حسّ مکانیکی هایگیرنده فعالیت

 به نسبت بدن مختلف هایقسمت قرارگیری چگونگی از مغز

 حسّ هایگیرنده .یابد اطالع حرکت و سکون هنگام هم،

 دۀپوشانن کپسول و هازردپی ،اسکلتی هایماهیچه در وضعیت

 به هاماهیچه درون وضعیت هایگیرنده .دارند قرار هامفصل

 حرکت را خود دست وقتی مثالً ؛اندحساس ماهیچه طول تغییر

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 4تمرین 

 مشخص کنید:

های الف( هر گیرندۀ مکانیکی در حواس پیکری جزو گیرنده

 حس وضعیت است.

 وضعیت دندریت نورون حسی است.ب( هر گیرندۀ حس 

 ها فاقد غالف پیوندی است.پ( در بافت پوششی پوست گیرنده

ای قرار دارند.های پوست در بافت پیوندی رشته ( اکثر گیرنده

 پاسخ:

های خونی انسان چند گیرندۀ زیر در رگ :3تست 

 شوند؟یافت می

 * دندریت آزاد  * مکانیکی

 * دمایی * شیمیایی

1 )1  2 )2 

3 )3  4 ) 

 پاسخ: 

مهم نکات

حفظ تعادل 

بدن برای 

حرکت و سکون

 حواس پیکری

گیرندۀ حس وضعیت 

زردپی

کپسول مفصلی

ماهیچه اسکلتی

حواس ویژه
بینایی چشم

تعادل گوش
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 درون هایگیرنده و کندمی تغییر ماهیچه طول دهید،می

 (3 لشک) شوندمی حریکت ماهیچه

 و اسکلتی ماهیچۀ در وضعیت حس هایگیرنده -3 شکل

 زردپی

 مثل بدن گوناگون هایبخش و پوست در درد هایگیرنده

 بافتی آسیب به درد هایگیرنده .دارند قرار هاسرخرگ دیوارۀ

 مثل مکانیکی عوامل اثر در بافتی آسیب .دهندمی پاسخ

 مثل شیمیایی مواد برخی و یدشد گرمای یا سرما بریدگی،

مین پیدا سازش درد هایگیرنده .شودمی ایجاد اسید الکتیک

 محرّک کهمیمادا کندمی کمک پدیده این نتیجه، در .کنند

 .باشد داشته اطالع محرّک وجود از فرد دارد، وجود رسانآسیب

 معرض در هایاخته هرگاه .است حفاظتی کار و ساز یک درد

 برای فرد که شودمی موجب و ایجاد درد یرند،گ قرار تخریب

 مثالً  دهد؛ نشان مناسب واکنش درد، ایجاد عامل کردن برطرف

 بافت دیدن آسیب موجب است ممکن مد  طوالنی نشستن

 طور به فرد بنابراین، .شود گاهنشیمن محل در پوست

 پوست صور ، این غیر در ؛دهدمی وضعیت تغییر ناخودآگاه

 .شودمی تخریب شارف تحت نقاط در

 ویژه حواس :2 گفتار

 بینایی، حس هایگیرنده شامل ویژه حواس هایگیرنده

 سر حسّی هایاندام در که اندچشایی و بویایی تعادل، شنوایی،

 این از یک هر بخش کدام در هاگیرنده این.دارند قرار انسان

دارند؟ قرار هااندام

های حس رندهچند مورد در ارتباط با گی: 4تست  

 است؟ نادرستوضعیت 

* گیرندۀ وضعیت زردپی همانند گیرندۀ وضعیت درون ماهیچه 

 منشعب است.

ای است * گیرندۀ وضعیت درون ماهیچه دور تارهای ماهیچه

تر ای بیرونیتری نسبت به تارهای ماهیچههای کوچککه هسته

 دارند.

طور به ای که دارای گیرندۀ حس وضعیت استهر تار ماهیچه* 

 مستقیم تحت کنترل رشتۀ عصبی حرکتی نیز است.

* گیرندۀ حس وضعیت در ماهیچۀ اسکلتی به دنبال هر نوع 

 شود.انقباض تحریک می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ:

مهم نکات

 گلوکز

 تنفس سلولی در ماهیچه

 مسیر هوازی هوازیمسیر بی

ATP OHCOATPاسید الکتیک  22 

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را  :5تمرین 

 مشخص کنید:

های اسکلتی، گیرندۀ درد در ماهیچه 2Oالف( در غیاب 

 شود.تحریک می

های حس وضعیت ماهیچه ب( در انعکاس دست انسان گیرنده

 شود.ک میدو سر بازو تحری

دن بافت دیپ( تغییر وضعیت فرد برای جلوگیری از آسیب

ارادی و از طریق اعصاب غیرگاه پوست در محل نشیمن

 خودمختار است.

ها در سوی جایی یونرسان، جابه ( با حذف محرک آسیب

 شود.غشای گیرندۀ درد متوقف می
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بینایی

 اندام کمک به و ندید راه از را پیرامون محیط اطالعا  تربیش

 حفرۀ در چشم کرۀ .کنیممی دریافت چشم یعنی بینایی، حس

 چشم کرۀ به که هاییماهیچه .دارد قرار چشم کاسۀ استخوانی

 فعالیت در را هاماهیچه این .دهندمی حرکت را آن اند،متصل

 روی چربی بافت ،هامژه ،هاپلک .ببینید توانیدمی چشم تشریح

 ساختار 4 شکل در .کنندمی حفاظت چشم از اشک و چشم کرۀ

  .بینیدمی را چشم کرۀ

چشم کرۀ دهندۀتشکیل هایبخش -4 شکل

 هایگیرنده کند،می پیدا بازتاب اجسام از که را نوری دانیدمی

 هایاخته این به رسیدن برای نور .کنندمی دریافت شبکیه نوری

کند؟می عبور مسیری چه از

 و صُلبیّه از چشم کرۀ الیۀ ترینیخارج :چشم کرۀ ساختار

 و محکم رنگ، سفید هایپرد صلبیّه .است شده تشکیل قرنیّه

 شامل چشم میانی الیۀ .است چشم جلوی شفاف پردۀ قرنیه

 ایهالی مشیمّیه .است عنبیّه و مژگانی جسم ،مَشیمیّه

 را چشم شبکّیۀ که است خونی هایمویرگ از پر و داررنگدانه

 و عنبیّه و مشیمیّه بین ایهحلق مژگانی، جسم .کندمی تغذیه

 در چشم رنگین بخش عنبیّه .است مژگانی هایماهیچه شامل

 دو .دارد قرار مردمک سوراخ آن، وسط در که است قرنیه پشت

 )در و تنگ زیاد( نور )در را مردمک ،عنبیّه ماهیچه صاف گروه

 اعصاب ار کنندهتنگ هایماهیچه .کنندمی گشاد کم( نور

 سمپاتیک اعصاب را گشادکننده هایماهیچه و پاراسمپاتیک

 با و پذیرانعطاف ،همگرا چشم عدسی .کنندمی دهیعصب

 .است متصل مژگانی جسم به آویزی هایتار نام به هاییرشته

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 6تمرین 

 مشخص کنید:

ون ما در لوب آهیانه پردازش تر اطالعا  محیط پیرامبیش -الف

 شود.می

ای از طریق بافت پیوندی متراکم به های چند هستهیاخته -ب

 شوند.صلبیه متصل می

ترین ذخیره انرژی بدن در حفاظت از چشم نقش بزرگ -پ

 دارد.

ها به قرنیه و صلبیه جلوگیری لیزوزیم از آسیب میکروب - 

 کند.می

 شود.سری پردازش میدر لوب پس -نادرست -الف پاسخ:

 اند.های اسکلتی به صلبیه متصلماهیچه -درست -ب

 ترین ذخیره انرژی بدن است.بافت چربی بزرگ -درست -پ

لیزوزیم آنزیمی است که در اشک و بزاق و عرق  -درست - 

 وجود دارد.

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :6تست 

 کند؟می

 ……ای از چشم که هر الیه

 با مشیمیه در تماس است، گیرندۀ نوری دارد. -

بخش رنگین چشم ، با ماهیچه صاف در تماس مستقیم است -

 سازد.را می

پر از مویرگ های خونی ، دخالت داردتغییر قطر عدسی در   -

 است.

با ماهیچه اسکلتی در تماس است، سازندۀ اولین محل  -

 همگرایی نور می باشد.

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3
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 پر را چشم عدسی جلوی فضای زاللیه نام به شفاف مایعی

 و غذایی مواد زاللیه .شودمی ترشح هامویرگ از که است کرده

 را هاآن دفعی مواد و فراهم قرنیه و عدسی برای را اکسیژن

 و ای هژل ایهماد .دهدمی خون به و کندمی آوری جمع

 که دارد قرار عدسی پشت فضای در زجاجیه نام به شفاف

 الیۀ ترینداخلی شبکیه .کندمی حفظ را چشم کروی شکل

 و مخروطی هاییاخته یعنی نوری، هایگیرنده که است چشم

 -5 شکل) دارند قرار آن در عصبی هاییاخته نیز و ایاستوانه

می تشکیل را بینایی عصب ،عصبی هاییاخته آکسون (.الف

 عصب خروج محل .بردمی مغز به را بینایی هایپیام که دهند

 نوری هایگیرنده درون .دارد نام نقطۀکور شبکیه، از بینایی

 (.ب -5 شکل) دارد وجود نور به حساس مادۀ

 شبکیه عصبی هاییاخته و نوری هایگیرنده الف( -5 شکل

 علّت به و گذرندمی قرنیه از نور پرتوهای :شبکیه بر نور اثر

 سوراخ زاللیه، از پرتوها این .شوندمی اهمگر آن انحنای

 نور پرتوهای ،عدسی .کنندمی عبور زجاجیه و عدسی مردمک،

 .کندمی متمرکز آن نوری هایگیرنده و شبکیه روی را

 واقعی تصاویر هاینوری )رنگ هایگیرنده ب( -5 شکل

نیستند(

 است؟ نادرستکدام عبار   :7تست 

که سبب ترشح شیرۀ پانکراس ( بخشی از اعصاب خودمختار 1

 کنندۀ مردمک است.شود، تنگمی

ای که بین مشیمیه و عنبیه قرار دارد، تحت تأثیر حلقه( 2

 گیرد.تغییر مردمک قرار می

 کندۀ الیه دارای لکۀ زرد است.دار چشم، تغذیهدانه( الیۀ رنگ3

بینی استفاده ( عدسی چشم همانند عدسی که در نزدیک4

 است. شود همگرامی

 پاسخ:

جاهای خالی را با کلما  مناسب داخل پرانتز : 7تمرین 

 پر کنید:

با مشیمیه  مستقیم از شبکیه که در تماس سلولی الیه -الف

 دارد. ……شکل(  مکعبی -شکلخروطیهای )ماست، یاخته

 -پرتوهای نوری عبور کرده از عدسی چشم )برخالف -ب

 -ه )همگرایافته از قرنی پرتوهای نوری عبور ……همانند( 

 شود.می ……واگرا( 

گیرندۀ  ……همانند(  -هر گیرندۀ مخروطی )برخالف -پ

یاختۀ عصبی شبکیه سیناپس  ……چند(  -ای با )یکاستوانه

 دارد.

دار یاختۀ بخش هستهاز رشتۀ سیتوپالسمی که پیام را  - 

رشتۀ سیتوپالسمی یاخته به کند نسبت مخروطی دور می

 است. ……تر( کوتاه -)بلندتر ایاستوانه

 پاسخ:
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 ویژه دستگاه با مردمک از شبکیه مشاهدۀ پ(-5 شکل

 نور در مخروطی هاییاخته و کم نور در ایاستوانه هاییاخته

 و رنگ تشخیص مخروطی، هایگیرنده .شوندمی تحریک زیاد

 در که را شبکیه از بخشی .کنندمی پذیرامکان را اجسام جزئیا 

 این .نامندمی زرد لکۀ دارد، قرار چشم کره نوری محور متدادا

 هایگیرنده زیرا دارد؛ اهمیت تیزبینی و دقت در بخش

.ترندفراوان آن در مخروطی

 هایگیرنده درون نور، به حساس مادۀ شبکیه، به نور برخورد با

 ایجاد به که اندازدمی راه به را یهایواکنش شودمی تجزیه نوری

 مادۀ ساخت برای Aویتامین .شودمی منجر عصبی پیام

 .است الزم نور به حساس

 و دور اجسام توانمی چشم، عدسی همگرایی تغییر با :تطابق

 انقباض با نزدیک، اشیاى دیدن هنگام .دید واضح را نزدیک

 اشیاى به وقتى .شودمى ضخیم عدسى مژگانی، هایماهیچه

 ترباریک عدسى ،هاهیچهما این استراحت با کنیمیم نگاه دور

 تشکیل شبکیه روى حالت هر در تصویر ترتیب، این به .شودیم

 (.6 شکل) دارد نام تطابق هافرایند این .شودمی

نزدیکب(          دور الف(    اجسام دیدن برای تطابق -6 شکل

در ارتباط با چشم انسان کدام عبار  درست  :8تست 

 است؟

تر از ه نور در گیرندۀ مخروطی بیش( میزان مادۀ حساس ب1

 ای است.گیرندۀ استوانه

تر از گیرندۀ ( حساسیت نوری گیرندۀ مخروطی بیش2

 ای است.استوانه

تر های حساس به نور شدید بیش( در لکۀ زرد فراوانی گیرنده3

 های حساس به نور پایین است.از گیرنده

های گیرندهتر از تنوع های عصبی شبکیۀ کم( تنوع یاخته4

 نوری است.

 پاسخ:

موارد ستون الف را با ستون ب ارتباط دهید:: 8تمرین 

 ب الف

( کور رنگی1

( نقطۀ کور2

کوری( شب3

( تارهای آویزی4

a( در امتداد محور نوری

b( عدسی 

c( طیگیرندۀ مخرو 

d( ایگیرندۀ استوانه 

e( رگ خونی 
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 تطابق هنگام چشم تغییرا  ،6 شکل از استفاده با :2 فعالیت

 .کنید مقایسه را نزدیک و دور جسم دیدن برای

چشم هایبیماری

 کلش باید چشم کرۀ و عدسی قرنیه، اجسام، درست دیدن برای

 شبکیّه روی دقیق طور به نور پرتوهای تا باشند، داشته هایویژ

.شوند متمرکز

 از بیش چشم بین،کرۀنزدیک افراد در :دوربینی و بینینزدیک

 شبکیه جلوی در دور، اجسام نور پرتوهای و است بزرگ اندازه

.بیندمین واضح را دور اجسام فرد، نتیجه در .شوندمی متمرکز

 و است ترکوچک طبیعی اندازۀ از چشم کرۀ ن،دوربی فرد در

 و شوندمی متمرکز شبکیّه پشت در نزدیک اجسام نور پرتوهای

 .بیندمین واضح را اجسام این فرد

آن اصالح و بیننزدیک چشم الف(

آن اصالح و دوربین چشم ب(

چشم هایبیماری اصالح -7 شکل

 با دوربینی و بینیدیکنز بگویید 7 شکل از استفاده با :3 فعالیت

شوند؟می اصالح عدسی کدام از استفاده

 همگرایی تغییر دوربینی، و بینینزدیک علت افراد، برخی در 

 تغییر بگویید آموختید، آنچه از استفاده با است. چشم عدسی

 دوربینی و بینینزدیک موجب چگونه چشم، در عدسی همگرایی

 شود؟ می

 صاف و کروی کامالً  قرنیه یا عدسی سطح اگر :آستیگماتیسم

 یک روی و رسندمی هم به نامنظم طور به نور پرتوهای نباشد،

 تشکیل واضحی تصویر نتیجه در .شوندمین متمرکز شبکیّه نقطۀ

 شکل) است آستیگماتیسم دچار چشم حالت، این در .شودمین

 که کنندمی استفاده عینکی از فرد این دید اصالح برای (.8

می جبران را عدسی یا قرنیه انحنای یکنواختی دمع آن عدسی

 .کند

 ؟چند مورد درست است :9تست 

با برخورد نور به گیرندۀ مخروطی، پیام عصبی تولید و سپس  -

 شود.مادۀ حساس به نور تجزیه می

به دنبال بیماری سنگ صفرا، احتمال کاهش دید در شب  -

 وجود دارد.

شود شفاف روی چشم میای که سبب حفظ شکل کمادۀ ژله -

 و در تماس با رگ خونی است.

خود را به درون  2COهای هر بخش شفاف چشم، یاخته -

 کنند.مایع زاللیه دفع می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ:

خالی را با کلما  مناسب داخل پرانتز  جاهای: 9تمرین 

 پر کنید:

تر( ضخیم -ترژگانی عدسی )باریکشدن ماهیچۀ مبا شل -الف

 شود.می ……

شود، فاصلۀ شئی از چشم وقتی تارهای آویزی شل می -ب

 شده است. ……زیاد(  -)کم

هر گاه اندازۀ کرۀ چشم بیش از حد بزرگ باشد، تصویر  -پ

 شود.شبکیه تشکیل می ……پشت(  -اشیای دور در )جلوی

فاصلۀ بین عدسی گرا افراد دوربین با استفاده از عدسی هم - 

 کنند.می ……زیاد(  -چشم تا محل تشکیل تصویر را )کم

 پاسخ:
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 چشم عدسی پذیریانعطاف سن، افزایش با :چشمی پیر

 پیر را حالت این .شودمی دشوار تطابق و کندمی پیدا کاهش

 .شودمی اصالح ویژه هایعینک کمک به گویندکهمی میچش

طبیعی چشم الف( در تصویر تشکیل مقایسۀ -8 شکل

 .بینندمی کدام هر که تصویری و آستیگمات چشم ب(

چشم تشریح :4 فعالیت

 آن، هایماهیچه همراه به گاو سالم چشم :الزم وسایل و مواد

گروه هر برای دستکش تشریح، وسایل

.بخواهید راهنمایی خود دبیر از چشم کردن آماده برای -

 پایین و باال تشخیص برای :چشم ظاهری هایویژگی بررسی -1

 سطحی .بگیرید نظر در را قرنیه تا بینایی عصب فاصلۀ چشم،

 چشم باالی ،است تربیش قرنیه روی تا عصب فاصله، آن در که

  (.1 شکل) است آن پایین دیگر، سطح و

چشم پایین و باال -1 شکل

 دست در طوری را آن چشم، بودن راست یا چپ تشخیص برای

 تخم شکل به قرنیه .باشد باال به رو آن باالیی حسط که بگیرید

 بخش و بینی سمت به آن ترپهن بخش و شودمی دیده مرغ

 دیگر راه (.2شکل ) دارد قرار گوش سمت به آن ترباریک

 به چشم از خروج از پس عصب این .است بینایی عصب بررسی

 .شودمی خم مخالف، سمت

ز جمال  زیر را درستی یا نادرستی هر یک ا: 10تمرین 

 مشخص کنید:

در هر فرد آستیگما ، بخشی که دچار عارضه است توسط  -الف

 شود.زاللیه تغذیه می

پذیری اجسام مژگانی کاهش در پیر چشمی، انعطاف -ب

 یابد.می

بینی برخالف آستیگماتیسم، ممکن نیست تصویر در نزدیک -پ

 روی شبکیه تشکیل شود.

کنند اولین را از چشم خارج می هایی که پیام عصبییاخته - 

 اند که با پرتوهای نوری در برخوردند.های شبکیهیاخته

 پاسخ:

 ……در تشریح چشم گاو  :10تست 

 ( ماهیچه شعاعی در بخش رنگین و نازک قرار دارد.1

تر آن به سمت مرغ است و بخش پهن( قرنیه به شکل تخم2

 گوش قرار دارد.

 است.تر کمباالیی چشم تا عصب در سطح ( فاصله بین قرنیه 3

های دیگر چشم وارد مایع زجاجیه های مالنین از بخش( دانه4

 شوند.می
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راست چشم -2 شکل

 و جدا را چشم کرۀ و هاماهیچه بین چربی هایبافت ادامه، در

 از هاماهیچه دقیق مشاهدۀ برای .کنید مشاهده را آن هایماهیچه

 .کنید استفاده موالژچشم

 را چشم .کنید جدا چشم کرۀ از قیچی با را ها ماهیچه :تشریح -2

 در را صلبیه جراحی، چاقوی با و دهید قرار تشریح ظرف روی

 دور تا دور قیچی با و کنید سوراخ قرنیه از متری سانتی یک فاصلۀ

 درون خیلی را قیچی کنید دقت .دهید برش فاصله این در را قرنیه

  (.3شکل) نبیند آسیب زجاجیه تا نبرید فرو چشم کرۀ

 خورده برش چشم کرۀ -3 شکل

 دهندۀتشکیل هایبخش و چشم الیۀ سه توانیدمی برش از پس

 دقت ،است نازک بسیار شبکیه الیۀ .ببینید را کور نقطۀ و هاآن

.نشود جمع کار هنگام کنید

 اماجس عدسی، کنار در .کنید توجه عدسی گرفتن قرار طرز به

 اند،کرده احاطه را عدسی که آویزی تارهای و هاماهیچه  مژگانی،

 زجاجیۀ و زاللیه مایع و خارج آرامی به را عدسی .شوندمی دیده

 شفاف کامل طوربه زاللیه حالت، این در .کنید مشاهده را ایژله

 دیگر هایبخش از مالنین سیاه هایدانه از مقداری زیرا نیست؛

 (5 و 4 و 3 شکل) انددهش رها آن در چشم

چشم درونی هایبخش -4شکل

های در ارتباط با تشریح چشم گاو به پرسش: 11تمرین 

 زیر پاسخ دهید:

 در پشت شبکیه قرار دارد یا جلوی شبکیه؟ الیه درخشان -الف

در کدام سطح چشم فاصلۀ بین قرنیه تا عصب بینایی زیاد  -ب

 است؟

 عنبیه چیست؟ های شعاعی دروظیفه ماهیچه -پ

های عنبیه را منقبض اعصاب پاراسمپاتیک کدام ماهیچه - 

 کند؟ می

 پاسخ:

در چشم انسان، ماهیچۀ مژکی با کدام بخش در  :11تست 

 (94)سراسری      تماس مستقیم است و چه خصوصیتی دارد؟

 باشد.های هورمونی میفاقد گیرنده -( عدسی1

 ای است.چند هسته های کشیده ودارای سلول -( قرینه2

 های خود را کوتاه نماید.تواند به سرعت سلولمی -( مشیمیه3

 گیرد.تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می -( عنبیه4

 پاسخ:

طور مناسب کامل مورد، عبار  زیر را به چند :12تست 

(95)سراسری  کند؟می

 «……بخشی از الیه میانی چشم انسان »

 اف و برجسته درآمده است.صور  شفبه -

 دهد.در پاسخ به محرک، تغییر وضعیت می -

 شود.توسط مایع شفاف جلو عدسی تغذیه می -

ها در تماس است.های نوری و نورونبا الیۀ دارای گیرنده -

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

 پاسخ:

چند مورد، ویژگی همۀ عضال  داخل کرۀ  :13تست 

 (96)سراسری    دهد؟چشم انسان را نشان می

 کنند.فرامین دستگاه عصبی پیکری را دریافت می -

 ای دارند.هستههایی تکوضع متجانس و سلول -

 در دقت و تیزبینی چشم نقش دارند. -

 با مایع زاللیه در تماس هستند. -

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

 پاسخ:
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شده جمع شبکیّه -5 شکل

 قرار عدسی استقرار محل دور ایحلقه شکل به مژگانی جسم

 شامل و ترنازک که دارد قرار عنبیه حلقه، این درون .دارد

 شعاعی و (مردمک کنندۀ تنگ) حلقوی صاف هایماهیچه

 مردمک همان عنبیه وسط سوراخ .است (مردمک گشادکنندۀ)

نآ زیر در و شوندمی جدا آسانی به عنبیه و مژگانی جسم .است

.شودمی دیده برآمده و شفاف قرنیه ها

 این به خود، هایمشاهده از استفاده با و تشریح انجام از پس

.دهید پاسخ هاپرسش

تشکیل هایبخش و چشم الیۀ سه از یک هر هایویژگی (الف

.کنید بیان را هاآن دهندۀ

.کنید مقایسه دیگریک با را زاللیه و زجاجیه (ب

 .یدده ارائه معلم به و کنید تهیه گزارش خود فعالیت از

تعادل و شنوایی

 تعادل حفظ و شنیدن در گوش، درون مکانیکی هایگیرنده

 قرار گوش هایبخش کدام در هاگیرنده این .دارند نقش بدن

 بیرونی، بخش سه از گوش ید،اهآموخت که طور همان ند؟اهگرفت

 .(9 شکل) است شده تشکیل درونی و میانی

گوش دهندۀتشکیل هایبخش -9 شکل

 مهم نکات

های عبور نور از چشم:محل

 نور



 قرنیه



 زاللیه



 سوراخ مردمک



 زاللیه



 عدسی



 زجاجیه



های عصبی شبکیهیاختههای آکسون



 های عصبی رابط شبکیهیاخته



 ایهای مخروطی و استوانهگیرنده

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 12تمرین 

 مشخص کنید:

هر بخش از گوش که توسط استخوان گیجگاهی محافظت  -الف

 یرونی است.شود، جزو گوش بنمی

آوری و مجرای گوش آن را اللۀ گوش امواج صوتی را جمع -ب

 کند.به گوش درونی منتقل می

 شود.هم به گوش میانی و هم به گوش خارجی هوا وارد می -پ

های های ترشحی در مجرای شنوایی دارای یاختهغده - 

 اند.چسبیده به الیه پروتئینی و گلیکو پروتئینی

 پاسخ: 
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.دهید پاسخ زیر هایپرسش به 9 شکل از استفاده با :5 یتفعال

دارد؟ قرار ساختار کدام گوش میانی و بیرونی بخش بین -

دارند؟ قرار گوش بخش کدام در کوچک هایاستخوان -

 دارد؟ قرار آن بخش کدام در گوش حلزون -

 را گوش بیرونی بخش آن مجرای و گوش اللۀ :گوش ساختار

 مجرای و آوریجمع را صوتی امواج گوش اللۀ .دهندمی تشکیل

 کرک موهای .کندمی منتقل میانی بخش به را هاآن شنوایی،

می ترشح مجرا درون هایغده که موادی و مجرا درون مانند

 و میانی هایبخش و مجرا انتهای .دارند حفاظتی نقش کنند،

.کندمی حفاظت گیجگاهی استخوان را گوش درونی

 و بیرونی گوش بین و شنوایی مجرای انتهای در صماخ پردۀ

 .هواست از پر استخوانی محفظۀ میانی گوش .دارد قرار میانی

 کوچک استخوان سه صماخ پردۀ پشت و میانی گوش درون

 هم به و دارند قرار ترتیب به ،رکابی و سندانی چکشی،

 نام به بخشی بینید،می 9 شکل در طورکه همان .نداهشد مفصل

 راه از هوا .کندمی مرتبط میانی گوش به را حلق تاش،اس شیپور

 دو در آن فشار تا شود،می منتقل میانی گوش به مجرا این

 گوش .بلرزد درستی به پرده و شود یکسان صماخ پردۀ طرف

 بخش .است شده تشکیل دهلیزی و حلزونی بخش دو از درونی

 .دارد نقش تعادل در دهلیزی بخش و شنوایی در حلزونی

 از عبور از پس صوتی امواج :عصبی پیام به صدا دیلتب

 به را آن و کنندمی برخورد صماخ پردۀ به شنوایی، مجرای

 صماخ پردۀ روی چکشی استخوان دستۀ .آوردمیدر ارتعاش

 و سندانی هایاستخوان و لرزدمی آن ارتعاش با و چسبیده

 ریطو رکابی استخوان کف .آوردمیدر ارتعاش به نیز را رکابی

 لرزش که است گرفته قرار بیضی دریچۀ نام به ایدریچه روی

 در که است نازک ایپرده دریچه این .لرزاندمی را دریچه آن،

 را حلزونی بخش .دارد قرار گوش حلزونی بخش آن، پشت

 را حلزون درون مایع بیضی، دریچۀ لرزش .است کرده پر مایعی

.آوردمیدر لرزش به

 حلزونی بخش در بینید،می 10 شکل در که طورهمان

 پوششی با یشانهامژک که دارند قرار داریمژک هاییاخته

 با که اندمکانیکی هایگیرنده ،هایاخته این .دارند تماس ژالتینی

 .شودمی خم هاآن هایمژک حلزونی، بخش درون مایع لرزش

 .شوندمی تحریک هایاخته این و باز هاآن غشای یونی هایکانال

جاهای خالی را با کلما  مناسب داخل : 13 تمرین

 پرانتز پر کنید:

در دو سر خود با  ……سندانی(  -استخوان )چکشی -الف

 های کوچک دیگر مفصل شده است.استخوان

دستۀ  ……برخالف(  -کف استخوان رکابی )همانند -ب

 استخوان چکشی با هیچ استخوانی متصل نیست.

 -های کوچک گوش )سهاندر انسان سالم تعداد استخو -پ

 برابر استخوان جناغ است. ……شش( 

مجرای  ……های مو مانند( کرک -مانند)موهای کرک - 

 شنوایی نقش حفاظتی دارند.

 پاسخ:

عبار  در مورد گوش انسان، صحیح کدام  :14تست 

 خارج کشور( -92)سراسری    ست؟ ا

ه مغز ارسال دار، پیام شنوایی ب( با تحریک هر سلول مژک1

 شود.می

های طور مستقیم در تحریک سلول( استخوان رکابی، به2

 دایره نقش دارد.مجاری نیم

رکابی، پیام عصبی به گوش داخلی استخوان ( با ارتعاش 3

 شود.منتقل می

دار با ارتعاش مایع مجرای مختص به خود، ( هر سلول مژک4

 گردد.مرتعش می

 پاسخ:
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 را شده ایجاد عصبی پیام گوش عصب ییشنوا بخش نتیجه در

 (.10 شکل) بردمیمغز به

گوش حلزون دارمژک هاییاخته -10 شکل

 مجرای در ترشحی مواد و موها حفاظتی نقش دربارۀ :6 فعالیت

 .کنید ارائه کالس به و آوریجمع اطالعا  گوش شنوایی

تعادل حفظ

 شکل ایایرهد نیم مجرای سه داخلی گوش دهلیزی بخش در

مژک هاییاخته که دارد وجود (فضا جهت سه در) برهم عمود

 این سر حرکت .نداهگرفت قرار هاآن درون تعادل حسّ دار

 تعادل گیرندۀ هاییاخته 11 شکل .کندمی تحریک را هایاخته

 نیم مجاری درون .دهدمی نشان را دایره نیم مجرای یک در

 نیز گیرنده هاییاخته هایژکم و است شده پر مایعی از دایره

 مجرا درون مایع سر، چرخش با .دارند قرار ژالتینی ایماده در

 .کندمی خم طرف یک به را ژالتینی مادۀ و آیدمی در حرکت به

می تحریک هاگیرنده این و خم گیرنده، هاییاخته هایمژک

 دهلیزی شاخۀ که حسّی عصبی هاییاخته آکسون .شوند

 بردمی مغز به را پیام دهند،می تشکیل را گوش عصب (تعادلی)

 بدن، تعادل حفظ برای .کنندمی آگاه سر موقعیت از را آن و

 نیز وضعیتحس  هایگیرنده مانند دیگر هایگیرنده از مغز

 .کندمی دریافت پیام

هایی است ترین سلولمورد،ویژگی بیش چند :15تست 

  ای گوش انسان قرار دارند؟دایرهنیم که در دیوارۀ مجاری

(96)سراسری 

 در دو سمت خود اجزای رشته مانندی دارند. -

 ها فواصل بسیار اندکی وجود دارد.در بین آن -

 شود.ها تحت تأثیر مایع گوش درونی خم میهای آنمژک -

های عصبی را به لوب گیجگاهی مخ ارسال توانند پیاممی -

 نمایند.

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 14 تمرین

 مشخص کنید:

در برش عرضی حلزون گوش سه فضا وجود دارد که  -الف

 های مکانیکی در فضای میانی قرار دارند.گیرنده

پردۀ نازک است که بین گوش درونی و میانی بیضی  دریچۀ -ب

 .قرار دارد

دار گوش درنهایت در مغز ول مژهپیام عصبی هر سل -پ

 شود.پردازش و تفسیر می

 دار گوش یکسان است.مژههر یاخته  ماهیت پیام - 
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 مجاری در تعادلی هایگیرنده تحریک چگونگی -11 شکل

 دایرهنیم

 گزارشی سنجیبینایی و سنجیشنوایی شغل دربارۀ :7 فعالیت

 .کنید ارائه کالس به و تهیه

یبویای

 هاگیرنده این .دارند قرار بینی حفره سقف در بویایی هایگیرنده

 .است دارمژک یشانهادندریت که اندعصبی هاییاخته

می تحریک را هایاخته این تنفسی هوای بودار   هایمولکول

 بویایی هایلوب به را بویایی هایپیام هایاخته این آکسون .کنند

 پیام .برندمی (کردید مشاهده ار هاآن مغز تشریح در که) مغز

 (.12 شکل) شودمی ارسال مخ قشر به سرانجام بویایی

 نکات مهم

 حرکت سر          امواج صوتی

    

دایرهحرکت مایع مجاری نیم    الله گوش

    

 حرکت پوشش ژالتینی   مجرای شنوایی

    

 های گیرنده مکانیکیخم شدن مژک پرده صماخ

    

 رشته عصبی         استخوان چکشی

    

 شاخه عصب دهلیزی  استخوان سندانی

    

 تاالموس            استخوان رکابی



مخچه دریچه بیضی



 مایع حلزونی



 ماده ژالتین



 دارگیرنده مژک



 رشته عصبی



 عصب شنوایی



 مغز میانی



 تاالموس



 دستگاه لیمبیک



لوب گیجگاهی مخ

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


16
حواس :2فصل   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هاین مجموعسوءاستفاده از هر گونه    (دهمیاززیست ) علی کرامت

Keramat A.

بویایی هایگیرنده -12 شکل

چشایی

 این درون و چشایی هایجوانه زبان هایبرجستگی و دهان در

 بزاق در غذا هایذره .نداهگرفت قرار چشایی هایگیرنده هاجوانه

 .کنندمی تحریک ار چشایی گیرندۀ هاییاخته و شوندمی حل

 (.13 شکل)

 مزۀ و تلخی و ترشی، شوری، شیرینی، اصلی مزۀ پنج انسان

 لذیذ معنای به ژاپنی ایکلمه ،اومامی .کندمی احساس را میاوما

 دیگر مزۀ چهار با که مطلوب مزۀ یک توصیف برای که است

 که است غذاهایی غالب مزۀ اومامی رود،می کار به ،دارد تفاو 

 .گوشت عصارۀ مانند دارند گلوتامات یدآمینواس

 وقتی مثالً دارد؛ تأثیر غذا مزۀ درست درک در بویایی حسّ

 درستی به را غذاها مزۀ ایم،بینی شده دچارگرفتگی و سرماخورده

 .دهیمنمی تشخیص

زبان چشایی هایگیرنده -13 شکل

ی مستقر در هاکدام عبار ، دربارۀ اغلب سلول :16تست

 (95)سراسری  ؟ سقف حفرۀ بینی انسان صحیح است

 ترین بافت بدن تعلق دارد.ساده ( به1

 های بویایی در تماس هستند.های نورون( با دندریت2

 باشند.های بو در تماس میهای خود، با مولکول( توسط مژک3

های لب بویایی را تغییر الکتریکی سلول سیلتوانند پتان( می4

 د.دهن

 پاسخ:

های ی گیرندهی مشترک همهچند مورد ویژگ :17تست 

های حسی انسان موجودند و بر درک شیمیایی است که در اندام

 (97)سراسری             ی غذا مؤثرند؟ مزه

 شوند. های غیر عصبی محسوب میجزو سلول *

 است.  زوائدی دارند که با مایع پیرامون خود در تماس*

های دیگر، سیناپس تشکیل آکسونی دارند که با نورون*

 دهد. می

ها اجازه عبور داری دارند که به بعضی یونهای دریچهکانال*

 دهند. می

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

 اسخ: پ
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حسی اطالعات پردازش

 هایگیرنده از که عصبی پیام ماهیت بودن یکسان وجود با

 چگونه مغز رسند،می مرکزی عصبی دستگاه به بدن گوناگون

 تفسیر مزه یا تصویر، صدا، مانند اوتیمتف هایشکل به را هاآن

کند؟می

 به کنند،می ارسال حسی هایگیرنده از نوع هر که هاییپیام

 مخ قشر و مرکزی عصبی دستگاه از ایویژه هایبخش یا بخش

.شوندمی وارد

پیام .دهدمی نشان را بینایی هایپیام ارسال مسیر 14 شکل

 از دیگری هایبخش از مخ قشر به رسیدن از قبل بینایی های

 (کیاسمای) چلیپای .گذرندمی (تاالموس) نهنج مانند مغز

 محلی کردید، مشاهده را آن مغز تشریح فعالیت در که بینایی

 نیم به چشم یک بینایی عصب هایآکسون از بخشی که است

 هایلوب به سرانجام بینایی هایپیام .روندمی مقابل مخ کرۀ

 .شوندمی پردازش آنجا رد و وارد مخ قشر سریپس

بینایی هایپیام مسیر -14 شکل

 جانوران حسی هایگیرنده :3 گفتار

 محیط گوناگونهای محرک توانندمی انسان حسی هایگیرنده

 نیز فرابنفش هایپرتو مانند ییهامحرک اما .کنند دریافت را

آن تواندمی ایویژه هایدستگاه کمک به انسان که دارد وجود

 هایگیرنده جانوران برخی که حالی در کند؛ دریافت را ها

 هایگیرنده برخی به ادامه در .دارند را هاآن کنندۀدریافت

.پردازیممی جانوران در حسی

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را : 15 تمرین

 مشخص کنید:

هر تاالموس انسان اطالعا  بینایی هر دو چشم انسان را  -الف

 کند.پردازش اولیه و تقویت می

 کیاسمای بینایی محل تقاطع دو عصب بینایی است. -ب

های خارج شده از نیمه داخلی در کیاسمای بینایی، آکسون -پ

 روند.کره مخالف مغز می)سمت بینی( شبکیه به نیم

کند با دو لوب دیگر لوبی که اطالعا  بینایی را پردازش می - 

 مغز مرز مشترک دارد.

 پاسخ:

نکات مهم

شبکیه



عصب بینایی



کیاسمای بینایی





تاالموس





مغز میانی



دستگاه لیمبیک



مخچه

سریلوب پس
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 هاماهی بدن سوی دو در :جانبی خط مکانیکی هایگیرنده

 در کانالی ساختار، این .دارد وجود جانبی خط نام به ساختاری

 بیرون محیط با هاییسوراخ راه از که است جانور پوست زیر

.دارد ارتباط

 ارتعاش به که دارند قرار داریمژک هاییاخته ،کانال درون

 در ژالتینی ایماده با هایاخته این هایمژک .اندحساس آب

.اندتماس

 .آوردمی در حرکت به را ژالتینی مادۀ ،کانال در آب جریان

 و کندمی تحریک را گیرنده هاییاخته ژالتینی، مادۀ حرکت

 دیگر جانوران و اجسام وجود از جانبی خط کمک به ماهی

 .(15 شکل) شودمی آگاه خود پیرامون در (رچیشکا و شکار)

ماهی در جانبی خط ساختار -15 شکل

:پا در شیمیایی هایگیرنده

 دهند،می تشخیص را مزه که شیمیایی هایگیرنده مگس، در

 کمک به هامگس .دارند قرار آن هایپا روی حسی موهای در

 .(16 شکل) دهندمی تشخیص را هامولکول انواع هاگیرنده این

مگس در شیمیایی گیرندۀ -16 شکل

در مورد خط جانبی ماهی درستی یا نادرستی  :16تمرین 

 هر یک از جمال  زیر را مشخص کنید.

 دار وجود دارد.درون پوشش ژالتینی یاختۀ مژک -الف

 اند.اندازهدار همهای مژکهای یاختهمژک -ب

 بط است.دار با دو رشتۀ عصبی مرتهر یاخته مژک -پ

 شود.به خط جانبی ماهی آب وارد و سپس خارج می - 

 پاسخ:

درون خط جانبی ماهی چند مورد زیر دیده  :18تست 

 شوند؟می

 یاختۀ پشتیبان -  دارسلول مژک -

 عصب -  پوشش ژالتینی -

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

 پاسخ: 

های شیمیایی در پا مگس، در مورد گیرنده :17تمرین 

 ستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را مشخص کنید.در

های چند گیرندۀ شیمیایی هر موی حسی محتوی دندریت -الف

 است.

از هر گیرندۀ شیمیایی چند دندریت و یک آکسون خارج  -ب

 شود.می

موهای حسی مگس مثل جوانه چشایی زبان انسان دارای  -پ

 منفذ است.

موجب ورود سدیم به درون  توانندها میانواعی از مولکول - 

 های مو حسی شود.دندریت

 پاسخ:
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 جیرجیرک جلویی هایپا روی :پا در صدا مکانیکی گیرندۀ

 کشیده آن روی صماخ پردۀ که دارد وجود هوا محفظۀ یک

 مکانیکی هایگیرنده صوتی، امواج اثر در پرده لرزش .است شده

 کندمی یافتدر را صدا جانور و کرده تحریک را پرده به متصل

 .(17 شکل)

جیرجیرک در صوتی امواج گیرندۀ -17 شکل

 حشرا  در که مرکب چشم :مرکب چشم نوری هایگیرنده

 .است شده تشکیل بینایی واحد زیادی تعداد از شود،می دیده

 نوری گیرندۀ تعدادی و عدسی یک، قرنیه یک ،بینایی واحد هر

 میدان از بخشی از یکوچک تصویر هاواحد این از یک هر .دارد

.کنندمی ایجاد را بینایی

 تصویری و یکپارچه را اطالعا  این جانور، عصبی دستگاه

 برخی نوری هایگیرنده .(81 شکل) کندمی ایجاد موزاییکی

 .کنندمی دریافت نیز را فرابنفش هایپرتو زنبور، مانند حشرا 

 در یموزاییک تصویر (ب و حشرات مرکب چشم (الف -18شکل

 .بیندمی انسان چشم که تصویری با مقایسه

 نادرستجیرجیرک  با چند مورد در ارتباط :19 تست

 است؟

 در مفصل هر پای جانور پرده صماخ وجود دارد. -

 به هر پردۀ صماخ چندین گیرنده مکانیکی متصل است. -

 همانند انسان در هر دو طرف پرده صماخ هوا وجود دارد. -

باید پیام عصبی را از پردۀ صماخ به  صدایافت جانور برای در -

 محفظۀ هوا وارد کند.

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ:

هر یک از جمال  زیر را با کلما  مناسب  :18تمرین 

 داخل پرانتز پر کنید:

عدسی و  ……چند(  -هر چشم مرکب دارای )یک -الف

 یاختۀ گیرندۀ نوری است. ……چند(  -)یک

بخشی  -حد بینایی در پروانۀ مونارک تصویری از )کلهر وا -ب

 کنند.میدان بینایی را ایجاد می ……از ( 

گیرندۀ  -در چشم مگس تعداد عدسی با تعداد )قرنیه -پ

 برابر است. ……نوری( 

انسان پرتوهای  ……همانند(  -چشم زنبور )برخالف - 

 کند.فرابنفش را دریافت می

 پاسخ:
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 هایپرتو توانندمی هامار رخیب :زنگی ارم فروسرخ گیرندۀ

.دهند تشخیص را فروسرخ

 چشم هر زیر و جلو در بینید،می 19 شکل در که طور همان

 سرخ فرو هایپرتو هایگیرنده که است سوراخی زنگی مار

 سرخ فرو هایپرتو مار ،هاگیرنده این کمک به .دارند قرار آن در

 تشخیص تاریکی در را آن محل و دریافت را شکار بدن از تابیده

 .دهدمی

 زنگی مار در سرخ فرو گیرندۀ محل (الف -19 شکل

 پرتوهای به حساس دوربین با که شکار حال در مار تصویر (ب

 .است شده گرفته فروسرخ

.دهدمی نشان را ماهی مغز زیر طرح -1 :8 فعالیت

 هایپیام دریافت محل بینید،می شکل در که بویایی هایلوب

لوب از ماهی بویایی هایلوب .است بویایی هایگیرنده از عصبی

 دربارۀ را واقعیتی چه مطلب این .است تربزرگ انسان بویایی های

دهد؟می نشان ماهی بویایی حس

.کنید مقایسه را انسان چشم و مرکب چشم عملکرد و ساختار -2

 باهتش انسان در ساختارها کدام با هاماهی در جانبی خط -3

 دارد؟

در شکل مقابل عالمت سؤال چیست؟: 20تست 

 ( قرنیه2   ( عدسی1

( شبکیه4  های عصبی( رشته3

 پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از جمال  زیر را  :19تمرین 

 مشخص کنید.

هر جانور دارای چشم مرکب توانایی دیدن پرتوهای  -الف

 فرابنفش را دارند.

توانند موقعیت چشم مار زنگی می های فروسرخگیرنده -ب

 شکار را در تاریکی تشخیص دهند.

 اند.بسیاری از مارها دارای گیرندۀ فروسرخ -پ

های پذیری گیرندهمیزان دمای بدن شکار با تحریک - 

 فروسرخ در مار زنگی رابطۀ عکس دارد.

 پاسخ:

است؟ نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام  :21تست 

 کند.دریافت می« د»اطالعا  را از « فال»( بخش 1

 سری مخ انسان است.معادل لوب پس« ب»( بخش 2

دهد.در انسان، عملکرد هوشمندانه انجام می« ج»( معادل بخش 3

 است. 4در انسان، دارای بطن « الف»( معادل بخش 4

 پاسخ:
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 هاآن بدون زندگی تصور که است قدری به پا و دست از ما استفادۀ

.است سخت بسیار برایمان

 استفاده با توانندمی نیز عضو نقص دارای افراد امروزه خوشبختانه

 چیره حرکتی هایمحدودیت بر حدودی تا مصنوعی اعضای از

 به ،هااستخوان و مفاصل ،هاماهیچه ساختار دقیق مطالعات .شوند

 تا ساخته قادر را مهندسان مواد، به مربوط علوم در پیشرفت همراه

 .کنند ناقص یا دیدهآسیب هایبخش جایگزین را پیچیده هایاندام

 در که باالست قدر آن مصنوعی هایاندام از بعضی کارآمدی

 ایهسختگیران قوانین نابرابر، رقابت از جلوگیری برای پارالمپیک

.است شده وضع هانداما این از استفاده برای

 عملکرد نحوۀ ند؟اهشد تشکیل ییهابخش چه از حرکتی هایاندام

است؟ چگونه هابخش این

 چه به کند؟می تهدید را حرکتی هایاندام احتمالی هایآسیب چه

 کرد؟ حفظ آسیب از را اجزا این توانمی ییهاروش

 اسکلت و هااستخوان :1 گفتار

 اسکلت .دهندمی تشکیل را انسان کلتاس از بخشی هااستخوان

 همان محوری بخش .است جانبی و محوری بخش دو شامل انسان

 از و دهدمی تشکیل را بدن محور است، مشخص نامش از که طور

 ییهابخش چه گر .کنندمی حفاظت قلب و مغز مانند ییهاساختار

 نیز بدن حرکات و کردن صحبت شنیدن، جویدن، در هم آن از

.اندجانبی اسکلت اجزای از پا و دست هایاستخوان .ارندد نقش

 در یتربیش نقش محوری، اسکلت به نسبت هااستخوان این

می دیده 1 شکل در اسکلت مختلف هایبخش .دارند بدن حرکت

 .شود

انسان اسکلت -1 شکل

نکات مهم 

اسکلت 

انسان

بخش 

محوری

(8سر )

حفاظت از مغز

حفاظت از چشم و 

 گوش

گوارش + تکلم (14چهره )

فقرات ستون

مهره( 26)

حفاظت از نخاع

(24ها )دنده

حفاظت از شش و قلب

کمک به تنفس

حفاظت 

از کلیه

چپ 

دنده( 2)

راست 

دنده( 1)

(6ها )استخوان گوش

(30تحتانی )

های پا که هر استخوان

کدام از طریق لگن به 

 متصل بخش محوری

 شوند.می

(30فوقانی )

های دست استخوان

هستند که از طریق 

شانه )کتف و ترقوه( به 

بخش محوری متصل 

 شوند.می

استخوان المی 

)یک عدد(

که به اسکلت متصل 

 نیست.

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 1تمرین 

 مشخص کنید.

 اند.رات مفصلها با استخوان ستون فقهمة دنده -الف

کننده در دست از مچ تا کتف با های شرکتتعداد استخوان -ب

 های پا از مچ تا لگن برابر است.تعداد استخوان

 اند.های بخش محوریها جزو استخوانجناغ همانند دنده -پ

تواند حرکت آرواره پایین تنها استخوان جمجمه است که می -ت

 کند.

 پاسخ:
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هااستخوان اعمال

 دیگری اعمال ،هااندام پشتیبانی و حفاظت بر عالوه هاستخوانا

 شنیدن در گوش کوچک هایاستخوان مثالً .دهندمی انجام هم

 موجب هاماهیچه کمک به هااستخوان همچنین .مؤثرند دقیق

 زیر جدول در هااستخوان اعمال سایر .شوندمی بدن حرکت

 .است شده خالصه

 انسان در وانیاستخ اسکلت وظایف -1 جدول

 توضیح وظیفه

 نیز و تعیین را بدن شکل هااستخوان پشتیبانی

 بر هااندام تا کنندمی ایجاد را چارچوبی

 .شوند مستقر هاآن روی

 هااستخوان به اسکلتی هایماهیچه اتصال حرکت

 ماهیچه نیروی انتقال باعث هاآن انقباض و

 .شودمی آن حرکت و استخوان به

 هایماندا حفاظت

درونی

 حساسی، هایبخش استخوانی، اسکلت

 حفاظت را هاشش و مغز قلب، نخاع، مانند

 .کندمی

 هاییاخته تولید

خونی

 این دارند. قرمز مغز هااستخوان از بسیاری

 .کندمی تولید را خونی هاییاخته بافت

 مواد ذخیره

معدنی

 مانند معدنی، مواد ذخیرۀ محل هااستخوان

 اند.لسیمک و فسفات

 شنیدن، به کمک

 اعمال و تکلم

دیگر

 و شنیدن در گوش کوچک هایاستخوان

 جویدن و تکلم در آرواره هایاستخوان

 .دارند نقش

استخوان انواع

 انواع از بازو و ران استخوان .دارند مختلفی اشکال هااستخوان

 انواع از مچ هایاستخوان که حالی در ،درازند هایاستخوان

 پهن هایاستخوان از جمجمه استخوان .اندکوتاه هایاناستخو

نامنظم هایاستخوان نوع از مهره ستون هایاستخوان .هستند

 از دارند، متفاوتی هایاندازه بدن هایاستخوان (.2 شکل) اند

 .لگن بزرگ استخوان تا میانی گوش کوچک هایناستخوا

خل پرانتز جاهای خالی را با کلمات مناسب دا :2تمرین 

 پر کنید.

استخوان دیگر  ……( 3-2هر استخوان ران انسان با ) -الف

 مفصل دارد.

 جفت دنده مفصل دارد. ……( 12-10استخوان جناغ با ) -ب

مفصل  ……کف(  -های )مچانگشتان دست با استخوان -پ

 دارند.

در  تربیش ……جانبی(  -های بخش )محوریاستخوان -ت

 حرکت دخالت دارند.

 پاسخ:

 چند مورد درست است؟ :1تست 

 دارد، دنده است. هر استخوانی که با جناغ مفصل -

هر مهرۀ گردنی همانند هر مهرۀ پشتی در حفاظت از نخاع  -

 نقش دارد.

های بخش های بخش محوری همانند استخواناستخوان -

 یت نقش دارد.سجانبی در تولید مگاکارو

تبدیل امواج صوتی به پیام گوش کوچک های بدون استخوان -

 عصبی غیرممکن است.

 ( صفر4 2( 3 3( 2 1( 1
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 برش عرضی       

 کوتاه، نامنظم، پهن، (.پایین به باال از) استخوان انواع -2 شکل

 (.است نشده رعایت مقیاس تصاویر در) دراز

 استخوانی بافت نوع دو از استخوان هر :استخوان ساختار

 قرارگیری محل و میزان .است شده تشکیل اسفنجی و فشرده

 .است متفاوت مختلف هایاستخوان در استخوانی بافت نوع هر

 صورت به ران، استخوان طول در فشرده استخوانی بافت مثالً

 (.3 شکل) است گرفته قرار ورسها سامانۀ نام به واحدهایی

هاییاخته از مرکز هم ییهااستوانه رتصو به هاسامانه این

 است؟ درستکدام عبارت  :2تست 

( استخوان زند زیرین همانند استخوان کشکک جزو استخوان 1

 اند.محوری

 اند.های بدن دارای مغز قرمز استخوان( بسیاری از استخوان2

( حرکت هر استخوان در بدن انسان وابسته به انقباض 3

 .ماهیچه اسکلتی است

 شود.لگن با سه استخوان دیگر مفصل می( هر استخوان نیم4

 پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :3تمرین 

 پر کنید.

حفاظت  ……نامنظم(  -های )پهننخاع توسط استخوان -الف

 شود.می

مفصل  ……پهن(  -استخوان )کوچک با زند زیرین -ب

 شود.می

اندازه( غیرهم -اندازهانسان )هم های مچ دستاستخوان -پ

 هستند. ……

 استخوان دراز شرکت دارد. ……( 2-3در هر پای انسان ) -ت

 پاسخ:

 ……در استخوان ران انسان  :3تست 

(87)سراسری 

 ( مغز قرمز مجاری هاورس را پر کرده است.1

 ( بافت پیوندی سست بخش تنه را پوشانده است.2

 ۀ مرکزی را احاطه کرده است.های هاورس حفر( سامانه3

تر تنه از بافت استخوانی اسفنجی تشکیل شده است.( بیش4

 پاسخ:

الیة پیوندی
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 مادّۀ .کندمی احاطه را هاآن ایهزمین مادّۀ که انداستخوانی

 تشکیل معدنی مواد و کالژن مانند هاییپروتئین از ای هزمین

 ،سامانه هر مرکزی مجرای درون هایرگ و اعصاب .است شده

 تنة درونی سطح .کنندمی برقرار بیرون با را زنده بافت ارتباط

 این خارجی سطح .دارد اسفنجی بافت نیز استخوان این

 و هارگ و است شده احاطه پیوندی بافت توسط استخوان،

.دارند ارتباط بیرون به ییهامجرا راه از اعصاب

 .ستا شده پر اسفنجی بافت توسط ران استخوان برآمدۀ انتهای

 صورت به استخوانی هایتیغه اسفنجی، استخوانی بافت در

 که دارد وجود ییهاحفره ،هاتیغه بین .نداهگرفت قرار نامنظم

 بخش استخوان، مغز .نداهشد پر استخوان مغز و هارگ توسط

 فضای ،قرمز مغز .کندمی پر را استخوان درون که است نرمی

 هاییاخته تشکیل محل و کندمی پر را اسفنجی استخوان درون

 و است شده تشکیل چربی از نیز زرد مغز تربیش .است خونی

کم در .کندمی پر را دراز هایاستخوان مرکزی مجرای

 .شود تبدیل قرمز مغز به تواندمی زرد مغز شدید، هایخونی

آن اجزای و دراز استخوان یک تنۀ از بخشی ساختار -3 شکل

 آن اجزای و پیوندی بافت ساختار اب گذشته سال :1 فعالیت

 از پیوندی بافت هر قبلی اطالعات به توجه با (الف .شدید آشنا

 استخوان ایزمینه مادّۀ (ب است؟ شده تشکیل هاییبخش چه

 شود؟می ساخته بخشی چه توسط

استخوان تخریب و تشکیل

 به و تشکیل نرمی هایبافت از هااستخوان جنینی، دوران در

 .شوندمی سخت کلسیم هاینمک شدن افزوده با تدریج

 ترشح ای هزمین مادّۀ رشد، سنّ اواخر تا استخوانی هاییاخته

می پیدا افزایش آن تراکم و استخوانی تودۀ بنابراین، و کنندمی

 و شوندمی کار کم استخوانی هاییاخته سن، افزایش با .کند

 این مةه در .کندمی پیدا کاهش تدریج به استخوانی تودۀ

در بخش میانی استخوان جناغ سینة نوزاد : 4تست 

(90)سراسری          وجود دارد.  ……انسان، 

 ( مغز قرمز و کالژن2  ( کالژن و مغز زرد1

 ( سامانة هاورس و مغز قرمز4 ( مغز زرد و سامانة هاورس3

 پاسخ:

در یک فرد خردسال، بخش اعظم سر  :5تست  

  ……بافتی تشکیل شده است که  استخوان زند زیرین از

(92)سراسری 

 باشند.( حفرات نامنظم آن مملو از مغز زرد می1

 باشد.ای خود دارای مجاری متعدد موازی می( در مادۀ زمینه2

های کالژن فراوان ( دارای فضاهای بین سلولی اندک و رشته3

 باشد.می

 دارند. دیگر قرارصورت نامنظم در کنار یکهای آن به( سلول4

 پاسخ:

در تنة استخوان ران، درون بافت استخوان  :6تست  

 وجود دارد. ……استخوان متراکم  ……اسفنجی 

 مغز استخوان -( همانند1

 رگ خونی -( برخالف2

 ای استخوانهایی از مادۀ زمینهتیغه -( همانند3

 های استخوانیمرکز از یاختههایی هماستوانه -( برخالف4

 پاسخ:
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 در هااستخوان .است انجام حال در استخوانی تغییرات مراحل،

 ضخیم، وزن افزایش با یا ورزش، مانند بدنی فعالیت اثر

 مورد ترکم که ییهااستخوان و شوندمی ترمحکم و ترمتراکم

 در حالت، این مشابه .شوندمی ترظریف گیرندمی قرار استفاده

 تراکم وزنیبی محیط در که شودمی دیده فضانوردان

.یابدمی کاهش استخوانشان

 هایشکستگی دچار پیوسته طوربه بدن هایاستخوان

 .اندبدن معمول حرکات نتیجه که شوندمی میکروسکوپی

 باشند برخورد یا ضربه از ناشی توانندمی دیگر هایشکستگی

 (.4 لشک)

 هاییاخته شکستگی، محل نزدیک هاییاخته حالت، این در

 پیدا بهبود آسیب هفته چند از پس و سازندمی تخوانیاس جدید

 .کنندمی

 ران استخوان سر در صدمه از ناشی شکستگی -4 شکل

 (چپ) ران شکستۀ استخوان از رادیوگرافی تصویر و (راست)

 و ستهااستخوان استحکام مهم عوامل از استخوانی تودۀ تراکم

 استخوان، پوکی در .شودمی استخوان پوکی باعث آن کاهش

 و هااستخوان نتیجه در .یابدمی افزایش استخوانی تخریب

 و D ویتامین کمبود (.5 )شکل شوندمی شکننده و ضعیف

 جلوگیری با دخانیات و الکلی هایوشیدنین مصرف غذا، کلسیم

 در استخوان پوکی بروز باعث ،هااستخوان در کلسیم رسوب از

 و هاهورمون بعضی ترشح در اختالل .شوندمی زنان و مردان

 نقش استخوان تراکم کاهش در نیز گازدار هاینوشابه مصرف

 .دارند

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :4تمرین 

 مشخص کنید.

در بافت استخوانی متراکم، هر یاختة استخوانی جزو  -الف

 سامانة هاورس است.

ان نامنظم هم بافت استخوانی متراکم در ساختار هر استخو -ب

 و هم بافت استخوانی اسفنجی وجود دارد.

در ساختار هر استخوان کوچک هم بافت استخوانی متراکم  -پ

 و هم بافت استخوانی اسفنجی وجود دارد.

میزان و محل قرارگیری هر نوع بافت استخوانی در  -ت

 های مختلف مشابه است.استخوان

 پاسخ:

 مالت زیر را با کلمات داخل پرانتز پر کنید.ج :5تمرین 

 -انتهای برآمدۀ استخوان ران توسط بافت )فشرده -الف

 ُپر شده است. ……اسفنجی( 

پروتئاز(  -هاورس توسط )لیپاز مرکز در سامانةهای همتیغه -ب

 شود.تجزیه می ……

 ……همانند(  -مجرای مرکزی استخوان ران )برخالف -پ

مغز  ……فاقد(  -نة هاورس )دارایمجرای مرکزی هر ساما

 است. ……قرمز(  -)زرد

همانند(  -های بافت استخوانی اسفنجی )برخالفبین تیغه -ت

ندارد(  -بافت استخوانی فشرده، رگ خونی وجود )دارد ……

…….

پاسخ:

چند مورد زیر در هر سامانة هاورس دیده : 7تست  

 شود؟می

* نوروگلیا   * ماهیچه

 * کالژن دراز کربنیک* آنزیم انی

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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پوکی دچار استخوان با طبیعی استخوان مقایسۀ -5 شکل

 با مردان و زنان در استخوانی تودۀ تراکم کلی طوربه :2 فعالیت

 در را مردان و زنان استخوانی تراکم زیر جدول .دارد تفاوت هم

 .دهدمی نشان مختلف سنین

 رسم جنس دو در را استخوانی تودۀ تراکم یرتغی منحنی -1

.کنید

است؟ باالتر استخوان تراکم جنس کدام در -2

 استخوان تراکم تغییرات شدت سالگی 50 تا 20 سنین بین -3

زنان؟ یا است تربیش مردان در

مفصل

 ،هامفصل بعضی در .است هم با هااستخوان اتصال محل مفصل

.کنندمین حرکت هااستخوان

 جمجمه استخوان .است جمجمه استخوان ،هامفصل این مونهن

 داردندانه هایلبه که است شده تشکیل استخوان چندین از

 (6 شکل) .نداهشد محکم و رفته فرو هم در هاآن

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :6تمرین 

 مشخص کنید:

 از است.هر استخوان دارای مغز زرد، استخوان در -الف

 تر مغز زرد، در ذخیرۀ انرژی نقش دارد.بیش -ب

 تواند به مغز زرد تبدیل شود.مغز قرمز می -پ

ممکن است مغز زرد به مغز قرمز تبدیل  عدهبا آسیب م -ت

 شود.

 پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر  :7تمرین 

 کنید.

بافت  …… چند( -الیة پوشانندۀ استخوان ران از )یک -الف

 یوندی تشکیل شده است.پ

های خونی یک سامانة هاورس با سامانة هاورس مجاور رگ -ب

 . ……ندارد(  -ارتباط )دارد

های خونی بافت های خونی یک سامانة هاورس با رگرگ -پ

 . ……ندارد(  -استخوانی اسفنجی ارتباط )دارد

با هم ارتباط  فنجیهای استخوانی بافت اسیاخته -ت

 . ……ندارند(  -سمی )دارندسیتوپال

 پاسخ:

 چند مورد درست است؟: 8تست  

ای های استخوانی تا اواخر سن، رشد و مادۀ زمینه* یاخته

 کنند.ترشح می

برخالف سن  30تا  20* میزان تراکم تودۀ استخوانی از سن 

 یابد.افزایش می 40تا  30

 های استخوانی قابلیت تقسیم دارند.* یاخته

راد مبتال به سنگ صفرا، احتمال پوکی استخوان زیاد * در اف

 است.

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1
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جمجمه هایاستخوان در ثابت مفصل -6 شکل

 سر .دارند حرکت قابلیت هااستخوان ،هامفصل تربیش در

 پوشیده غضروفی بافت توسط هامفصل این محل در هااستخوان

 .است لگن و انگشتان زانو، هایمفصل آن نمونة .است شده

 از کپسول یک توسط هامفصل از نوع این محل در هااستخوان

 مایع از پر که نداهشد احاطه ایهرشت پیوندی بافت جنس

 به غضروف صیقلی سطح و مفصلی مایع .است لغزنده مفصلی

 لیز هم مجاور در زیادی سالیان که دهدمی امکان هااستخوان

 (.7 شکل) باشند نداشته ندانیچ اصطکاک و بخورند

مفصل دهندهتشکیل هایبخش -7 شکل

یک کنار به هم هازردپی و هارباط ،مفصلی کپسول بر عالوه

 پیوندی بافت رباط، .کنندمی کمک هاناستخوا ماندن دیگر

 .کندمی متصل هم به را هااستخوان که است محکمی ایهرشت

می مشاهده 8 شکل در را متحرک هایمفصل انواع از بعضی

 مقایسه را مفصل نوع هر حرکت نحوۀ شکل به توجه با .کنید

 .کنید

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر  :8تمرین 

 کنید.

 -های استخوانی در مردان بالغ )برخالففعالیت یاخته -الف

 ……افزایش(  -زنان با افزایش سن )کاهش ……همانند( 

 یابد.می

طور پیوسته دچار ها بهحرکات معمول بدن، استخواندر اثر  -ب

 شود.می ……ماکروسکوپی(  -شکستگی )میکروسکوپی

از مردان  ……تر( کم -ترتودۀ استخوانی در زنان )بیش -پ

 است.

رسوب کلسیم(  -مشروبات الکلی مانع از )جذب کلسیم -ت

 شوند.در بدن می ……

 پاسخ:

 است؟ نادرستکدام عبارت : 9تست  

( احتمال پوکی استخوان در فضانوردان همانند افراد مبتال به 1

 سیلیاک زیاد است.

 ها قابلیت حرکت دارند.ها، استخوانتر مفصل( در بیش2

احاطه  ( کپسول مفصلی توسط پردۀ سازندۀ مایع مفصلی3

 شود.می

( پردۀ سازندۀ مایع مفصلی عالوه بر استخوان با غضروف نیز 4

 در تماس است.

 سخ:پا

 ……از نوع بافت  ……برخالف  …… :10تست  

است.

 ایپیوندی رشته -کپسول مفصلی -( رباط1

الیة درونی سرخرگ  -( الیه خارجی عصب سامانة هاورس2

 پیوندی -سامانة هاورس

 ایپیوندی رشته -هازردپی -( رباط3

 پیوندی -استخوان -( غضروف4

 پاسخ:
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 و هاآسیب ضربات، زیاد، کارکرد اثر در هاغضروف صیقلی بخش

 ترمیم را آن دوباره بدن ولی شود،می تخریب هابیماری بعضی

 باعث تواندمی باشد، ترمیم از بیش تخریب سرعت اگر .کندمی

 .شود مفصلی هایبیماری

 پ(                        ب(                     الف(         

 (ب ایکاسه - گوی (فال .متحرک مفصل انواع -8 شکل

 .لغزنده (پ لوالیی

 آمادۀ هاینمونه و موجود هایموالژ از استفاده با :3 فعالیت

 هایبافت و استخوان انواع مدرسه، آزمایشگاه میکروسکوپی

 .کنید مقایسه هم با و مشاهده را استخوانی

یر را درستی یا نادرستی هر یک از جمالت ز :9تمرین 

 مشخص کنید:

 استخوان گیجگاهی حداکثر با سه استخوان مفصل دارد. -الف

هر استخوانی که با استخوان گیجگاهی مفصل دارد،  -ب

 غیرمتحرک است.

 در هر مفصل غضروف وجود دارد. -پ

 اند.یممها قابل ترها همانند استخوانغضروف -ت

 پاسخ:

ارتباط « ب» را با ستون«الف »موارد ستون  :10تمرین 

 دهید:

 ب الف

 آرنج )a ای( مفصل گوی و کاسه1

 های کمرمهره )b ( مفصل لغزنده2

 آهیانه )c ( مفصل لوالیی3

ران و نیم لگن )d ( مفصل ثابت4

 پاسخ:

ارت درست است؟کدام عب :11تست  

در مفصل لغزنده همانند مفصل گوی و کاسه، استخوان ( 1

 تواند در چند جهت حرکت کند.می

( استخوان بازو در مفصل لوالیی فقط با زند زیرین مفصل 2

 است.

استخوان در محل  و( هر بافت پیوندی که موجب اتصال د3

 شود، رباط است.مفصل می

 دارند.های دندانهسری دارای لبههای پس( استخوان4
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 حرکت و ماهیچه :2 گفتار

 انقباض با که دارد اسکلتی ماهیچه 600 از بیش انسان بدن

 هاماهیچه این با .کنندمی ایجاد را بدن حرکات از بسیاری خود

 را هاماهیچه این از بعضی 9 شکل .شدید آشنا قبل هایسال در

 .دهدمی نشان انسان بدن در

بدن انسان اسکلتی هایماهیچه -9 شکل

می هااندام حرکات باعث جفت صورت به هاماهیچه از بسیاری

 هر انقباض .دارند انقباض قابلیت فقط هاماهیچه زیرا شوند؛

 ولی بکشد، خاص جهتی در را استخوانی تواندمی فقط ماهیچه

 این برگرداند، قبل حالت به را استخوان تواندمین ماهیچه آن

 ماهیچه مثال، برای .است آن متقابل ماهیچة عهدۀ بر وظیفه

مین ولی بیاورد، باال یا جلو سمت به را ساعد تواندمی بازو روی

 ماهیچه توسط حرکت این و برگرداند قبل حالت به را آن تواند

 جفت از یکی که هنگامی بنابراین، .شودمی انجام بازو پشت

 در دیگر ماهیچة ،است انقباض حالت در متقابل هایماهیچه

 اسکلتی هایماهیچه همة (.10 شکل) است استراحت حال

 اسکلتی هایماهیچه چه شما .شوندمین استخوان حرکت باعث

 نیستند؟ متصل استخوان به که شناسیدمی را

متقابل هایماهیچه عملکرد -10 شکل

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :11تمرین 

 پرانتز پر کنید:

غیرارادی(  -ماهیچه )ارادی 600در بدن انسان بیش از  -لفا

 وجود دارد. ……

بازو از ساعد  ……سه سر(  -با انقباض ماهیچه )دو سر -ب

 شود.دور می

ماهیچة دو  ……برخالف(  -ماهیچه دو سر بازو )همانند -پ

 بدن قرار دارد.……شکمی(  -سر ران در سطح )پشتی

ماهیچة توأم در  ……( برخالف -ماهیچة سرینی )همانند -ت

 بدن قرار دارد. ……شکمی(  -سطح )پشتی

 پاسخ:

کدام عبارت درست است؟ :12تست  

 شود.هر ماهیچة اسکلتی باعث حرکت استخوان می( 1

ها فقط در یک ( هر استخوانی تحت نیروهای انقباضی ماهیچه2

 کنند.جهت حرکت می

به انقباض  ( حرکت هر استخوانی در محل مفصل وابسته3

 ماهیچه اسکلتی است.

 ( هر بندارۀ ارادی نوعی ماهیچه حلقوی اسکلتی است.4

 پاسخ:
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 ولی هستند، ،ارادی کنترل تحت اسکلتی هایماهیچه گرچه

می منقبض هم غیرارادی صورت به هاماهیچه این از بعضی

 این از ایهنمون انعکاس اثر در هاماهیچه انقباض .شوند

 هاماهیچه .شدید آشنا گذشته در هاآن با که ستاهانقباض

 ایجاد و بدن حالت و شکل حفظ در خود انقباض با همچنین

 (2 لجدو) مؤثرند حرارت

 اسکلتی هایماهیچه اعمال -2 جدول

 توضیح وظیفه

 باعث هااستخوان به اتصال با هاماهیچه  ارادی حرکات

 .شوندمی ارادی حرکت ایجاد

 یهادریچه کنترل

 بدن

 ارادی کنترل نوعی اسکلتی هایماهیچه

 ایجاد هاپلک و مخرج دهان، برای

 .کنندمی

 و هااستخوان به اتصال با هاماهیچه بدن حالت حفظ

 به هااستخوان اتصال باعث خود انقباض

 قائم صورت به بدن دارینگه و هم

 .شوندمی

 سخن به کمک با اسکلتی هایماهیچه ارتباطات

 ایجاد و شکل رسم یا شتننو گفتن،

 ارتباط برقراری در چهره، مختلف حاالت

 .کنندمی نقش ایفای

 هاییاخته در وسازسوخت هایفعالیت  بدن دمای حفظ

 زیادی گرمای ایجاد باعث ایماهیچه

 دمای حفظ در تواندمی که شودمی

 .باشد مؤثر بدن مناسب

اسکلتی ماهیچۀ ساختار

 شودمی دیده 11 شکل در که چهآن دمانن اسکلتی ماهیچة یک

 تار دسته هر .است شده تشکیل ایهماهیچ تار دسته چندین از

.است شده تشکیل ایهماهیچ تار یا یاخته تعدادی از ایهماهیچ

 احاطه محکم ایهرشت پیوندی بافت از غالفی با تارها دسته این

 یا طناب صورت به انتها، در پیوندی هایغالف این .است شده

 هایزردپی (.11 شکل) آیندمی در زردپی نام به محکم نواری

 با .شوندمی متصل مختلف هایاستخوان به ماهیچه، انتهای دو

 .شوندمی کشیده هم طرف به استخوان دو ماهیچه، انقباض

 تغییر با معموالً  که است طوری استخوان به ماهیچه اتصال نحوۀ

  جاجابه زیادی اندازۀ به استخوان ماهیچه، طول در کوتاهی

کدام عبارت برای تکمیل جملة زیر مناسب  :13تست  

؟نیست

 ، اسکلتی است. ……ای که هر ماهیچه

 ( در تماس با الیة خارجی چشم قرار دارد.1

( تحت تأثیر بخش پیکری دستگاه عصبی، حرکت غیرارادی 2

 انجام دهد.

 ( دارای گیرندۀ حس وضعیت بدن است.3

داری دو استخوان در های خود موجب نگهدپی( از طریق زر4

 شود.محل مفصل می

 پاسخ:

کدام عبارت درست است؟ :14تست  

اسکلتی ممکن  ( هیچ حرکت ارادی بدون دخالت ماهیچه1

 نیست.

دهد، ( در هر انعکاسی که ماهیچه حرکت غیرارادی انجام می2

 دستگاه عصبی خودمختار دخالت دارد.

دارای تارهای با بیش از یک هسته باشد،  ای که( هر ماهیچه3

 ماهیچه اسکلتی است.

( دستور حرکتی هر ماهیچة اسکلتی توسط مغز صادر 4

 شود.می

 پاسخ:

مشخص کنید که هر یک از  -با عالمت + و : 12تمرین 

 باشد؟های کدام ماهیچه میموارد زیر از ویژگی

 قلبی صاف اسکلتی ویژگی

حرکت غیرارادی

ارادی حرکت

شکلحرکت کرمی

حرکت موضعی

ایدارای تار تک هسته

دارای یاختة دوکی شکل

پاسخ:
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 ماهیچة متر سانتی یک حدود شدن کوتاه با مثالً .شودمی

 .کندمی حرکت زیادی اندازۀ به دست ساعد بازو، جلوی

اسکلتی ماهیچۀ ساختار -11 شکل

 هاییاخته ، 12شکل در :اسکلتی ماهیچۀ (تار) یاخته

 در .شوندمی دیده هسته چندین با ایهاستوان مانند ایهماهیچ

 جنینی دورۀ در یاخته چند پیوستن هم به از یاخته هر واقع

 هر درون .دارد هسته چند علت همین به و شودمی ایجاد

 دارد وجود ایهماهیچ تارچه نام به هرشت زیادی تعداد یاخته،

(.12 شکل) نداگرفته قرار یاخته طول در هم موازی که

 نداهشد تشکیل سارکومر نام به تکراری واحدهای از هاتارچه

 دو .دهندخط(می )خط مخطط ظاهر ایهماهیچ تار به که

 با آیا .شودمی دیده Z خط نام به خطی سارکومر هر انتهای

 بزنید؟ حدس را گذارینام نای علت توانیدمی 13 شکل به توجه

 پروتئینی رشتة نوع دو وجود دلیل به هایاخته این مخطط ظاهر

 قرار هم کنار در خاصی آرایش با که است میوزین و اکتین

 Z خط به طرف یک از و نازک اکتین هایرشته .نداگرفته

 .نداهشد کشیده سارکومر درون به هارشته این .اندمتصل

 .نداهجاگرفت اکتین هایرشته بین و ضخیم میوزین، هایرشته

 توانیدمی آیا .دارند اکتین به اتصال برای سرهایی هارشته این

 و اکتین هایرشته قرارگیری نحوۀ و 14 شکل به توجه با

 را ایهماهیچ تارهای این شدن دیده روشن و تیره علت میوزین،

 کنید؟ بیان

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 13تمرین 

 پر کنید:

 ……چند(  -برای ساخت هر تار ماهیچه دو سر بازو )یک -الف

 اند.یاختة شرکت داشته

 -یاختة )یک ……چند(  -ای دو سر بازو )یکهر تار ماهیچه -ب

 ای است.هسته ……چند( 

 ……ها( تارچه -ای از )تارهادر ماهیچة دو سر بازو دسته -پ

 شود.توسط غالف پیوندی احاطه می

اند که اسکلتی ها، غالف پیوندی اطراف تارهای ماهیچهزردپی -ت

 . ……شوند( نمی -شوندالزاماً به استخوان متصل )می

 پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 14تمرین 

 مشخص کنید.

زردپی را  ای،غالف پیوندی اطراف هر دسته تار ماهیچه -الف

 سازند.می

ای همانند کپسول مفصل از بافت پیوندی دور تارهای ماهیچه -ب

 ای است.نوع بافت پیوندی رشته

ای مانند های ماهیچهدر بنداره خارجی مخرج یاخته -پ

 شوند.ای با چندین هسته دیده میاستوانه

چهار  درون سامانة هاورس همانند درون بافت پیوندی ماهیچه -ت

 شود.ران ماهیچه صاف یافت میسر 

 پاسخ:

 . ……در هر  نیستممکن  :15تست 

های میوزین های اکتین از تعداد رشته( سارکومر تعداد رشته1

 تر باشد.بیش

 تر باشد.کم Z( تارچه تعداد واحدهای تکراری از تعداد خط 2

ها ای از تعداد تارچه( ماهیچه اسکلتی تعداد تارهای ماهیچه3

 باشد. ترکم

ها ( تار ماهیچه اسکلتی تعداد سارکومرها از تعداد تارچه4

 تر باشد.بیش
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ایماهیچه تارچه و تار یک اجزای -12 شکل

 مخطط ماهیچه ساختار از میکروسکوپی تصویر -13 شکل

 )ب( سارکومر و )الف(

 میوزین مولکول مختلف هایبخش -14 شکل

ماهیچه انقباض مکانیسم

 همایه طریق از تحریک عصبی، مراکز از پیام سیدنر با

 رسدمی ایهماهیچ یاختة به عصبی یاختة از ایهویژ (سیناپس)

 این اتصال با .شودمی آزاد عصبی یاختة پایانة از عصبی ناقل و

 موج یک ،ایهماهیچ یاخته سطح در خود هایگیرنده به ناقلین

.شودمی جادای هیاخت غشای طول در تحریکی

 به میوزین هایپروتئین سرهای ،ایهماهیچ یاختة تحریک با

 .شوندمی متصل اکتین هایرشته

 دو ،آن شکل تغییر و اکتین به میوزین هایپروتئین اتصال با

 خطوط شدن نزدیک .شوندمی نزدیک هم به سارکومر Z خط

Z طول کاهش کل، در و ارکومرهاس طول شدن کوتاه باعث 

 .(15 شکل) شودمی ماهیچه

سارکومرها انقباض از ایساده طرح -15 شکل

 چند مورد درست است؟ :16تست 

، مربوط به یک سارکومر Zهای اکتین متصل به هر خط رشته* 

 باشند.می

 ، بخش روشن وجود دارد.Z ط* دو طرف خ

کتین و میوزین حضور های ا* در بخش تیره هر سارکومر رشته

 دارند.

ها به هم * با کوتاه شدن طول هر سارکومر سرهای آزاد اکتین

 شوند.نزدیک می

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ:

……به دنبال کوتاه شدن طول  :17تست 

 شوند.به هم نزدیک می Zهای ( اکتین، خط1

 شوند.به هم نزدیک می Zهای ( میوزین، خط2

 شوند.ها منقبض میهیچه( تارچه، ما3

 شوند.های تیره کوتاه می( سارکومرها، اندازۀ بخش4

 پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر کنید:: 15تمرین 

به هم  ……دم(  -های میوزین از قسمت )سرالف( مولکول

 چسبند.می

زبرین(  -ماهیچه دو سر بازو به استخوان زند )زیرین زردپی -ب

 متصل است. ……

 ……اکتین(  -های )میوزینبه دنبال تغییر شکل پروتئین -پ

 شود.طول سارکومر کوتاه می

تارچه(  -با اتصال ناقل عصبی به گیرندۀ خود در سطح )تار -ت

پروتئین میوزین به اکتین  ……های( دم -، )سرهای ……

 شود.متصل می

 پاسخ:
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 برای .دارد نیاز ژیانر به هم مجاورت در اکتین و میوزین لغزیدن

 سپس و تشکیل دائماً اکتین و میوزین اتصال هایپل باید کار، این

 سپس .شود کشیده سمت یک به زدن پارو مانند حرکتی با

 لیز این .شوندمی وصل جلوتر بخش به و جدا متصل سرهای

 ثانیه در مرتبه صدها میوزین سرهای شدن جدا و اتصال خوردن،

(.16 شکل شودمی منقبض اسکلتی یچهماه نتیجه در و تکرار

 آندوپالسمی، شبکة از کلسیم شدن آزاد از پس :انقباض توقف

 آندوپالسمی شبکة به فعال انتقال با سرعت به هایون این

 این در .شوندمی جدا هم از میوزین و اکتین نتیجه در و بازگردانده

 حالت در بعدی عصبی پیام رسیدن زمان تا سارکومر حال،

 .ماندمی راحتاست

 ماهیچه انقباض نحوه -16 شکل

انقباض انرژی تأمین

به گلوکز سوختن از هاماهیچه انقباض برای الزم انرژی تربیش

 دارد وجود ذخیره صورت به گلیکوژن هاماهیچه در .آیدمی دست

 وجود صورت در .شودمی تجزیه گلوکز به لزوم صورت در و

 برای الزم انرژی دقیقه چند تا تواندمی گلوکز تجزیه اکسیژن،

 از هاماهیچه تر،طوالنی انقباض برای .کند فراهم را ATPساخت

.کنندمی استفاده چرب هایاسید

 با تواندمی زیر واکنش طبق که است فسفات کرآتین دیگر مادۀ

 .کند لیدبازتو سرعت به را ATPمولکول خود، فسفات دادن

ATPC)کرآتین(      ADPCPفسفات( )کراتین

 در .دارد نیاز اکسیژن به گلوکز کامل تجزیة برای هاماهیچه

 تجزیة رسد،مین هاماهیچه به کافی اکسیژن که شدید هایفعالیت

 هاواکنش این اثر در .شودمی انجام هوازیبی صورت به گلوکز

 .شودمی انباشته ماهیچه در که شودمی تولید اسید الکتیک

 باعث طوالنی، ورزشی تمرینات از پس اسید الکتیک شدن انباشته

 تدریج به اضافی اسید الکتیک .شودمی ایهماهیچ درد و گرفتگی

 .یابدمی ای کاهشماهیچه گرفتگی و درد اثرات و شودتجزیه می

هر یک از جمالت زیر را درستی یا نادرستی : 16تمرین 

 مشخص کنید.

ناقل عصبی سبب ایجاد یک موج تحریکی در طول غشای  -الف

 شود.تارچه می

ها به سمت ها موجب کشیده شدن اکتینسرهای میوزین -ب

 شوند.وسط سارکومر می

 ATPهم برای انقباض ماهیچه و هم برای توقف ماهیچه  -پ

 شود.مصرف می

 ADPرا به  ATPتوانند صدها وزین میدر هر ثانیه سرهای می -ت

 تبدیل کنند.

 پاسخ:

متصل است  ……هر گاه سر میوزین به  :18تست 

…… .قطعاً 

1 )ATP- .سرمیوزین به اکتین هم متصل است 

2 )ADP- .سر میوزین به اکتین هم متصل است 

 ی به سر میوزین متصل نیست.ATPهیچ  -( اکتین3

 یوزین متصل نیست.ی به سر مADPهیچ  -( اکتین4

 پاسخ:

در ارتباط با نحوۀ انقباض ماهیچه ترتیب : 17تمرین 

 مراحل زیر را مشخص کنید:

 لغزیدن اکتین روی میوزین -الف

 به سر میوزین ATPاتصال  -ب

 اتصال میوزین به اکتین -پ

 ADPبه  ATPهیدرولیز  -ت

 از سر میوزین ADPجدا شدن  -ث

 پاسخ:
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ایهماهیچ بافت هاییاخته انواع

 کند و تند هاییاخته نوع دو به توانمی را ایهماهیچ هاییاخته

 .است انقباض سرعت براساس بندیتقسیم این .کرد تقسیم

 تار .دارند را یاخته نوع دو هر بدن هایماهیچه از بسیاری

 شناکردن مانند استقامتی حرکات برای کند، نوع ایهماهیچ

 نام به قرمز دانه رنگ زیادی مقدار هاتار این .نداهشد ویژه

 مقداری توانندمی که دارند (هموگلوبین شبیه) میوگلوبین

 روش به را خود انرژی تربیش تارها این .کنند ذخیره را اکسیژن

 (.17 شکل) آورندمی دست به هوازی

 این .شوندمی منقبض سریع (سفید یا ) تند ایهماهیچ تارهای

 و سرعت دوی مثل سریع قباضاتان انجام مسئول تارها

 و دارند تریکم میتوکندری تعداد تارها این .اندوزنه بلندکردن

 .آورندمی دستبه هوازیبی تنفس راه از تربیش را خود انرژی

 سریع تارها این .است ترکم هم تارها این میوگلوبین مقدار

 کم افراد .شوندمی خسته و دهندمی دست از را خود انرژی

 ورزش، با که هستند یتربیش تند ایهماهیچ تار ک،تحر

 (.17 شکل ) شوندمی تبدیل کند نوع به تند نوع تارهای

 کند و تند ایماهیچه تارهای -17 شکل

 دوی دوندگان بین هاییتفاوت چه شما نظر به (الف :4 فعالیت

 و تند ایماهیچه تارهای درصد و تعداد نظر از ماراتن و صدمتر

دارد؟ دوجو کند

 اکسیژن به خود هایحرف ورزشی فعالیت هنگام گروه کدام (ب

دارند؟ تریبیش نیاز

 این ایحرفه ورزش در مؤثر هایماهیچه میوگلوبین مقدار (پ

 دارد؟ تفاوتی چه ورزشکاران

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 18تمرین 

 مشخص کنید.

ها افزایش یابد از میزان یچههر چه مقدار کراتین در ماه -الف

ADP شود.یاخته کاسته می 

ها افزایش یابد، هر چه مقدار تولید الکتیک اسید در ماهیچه -ب

 فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک کاسته می شود.

ها کاهش در انقباضات طوالنی مدت، مصرف گلوکز در ماهیچه -پ

 یابد.می

توانند قند یهای ترشح شده توسط غده بزاقی مآنزیم -ت

 کافت کند.ها را آبای در ماهیچهذخیره

 پاسخ:

ای تند و کند را در جدول زیر تارهای ماهیچه: 19تمرین 

 مقایسه کنید:

تارهای کند تارهای تند ویژگی

( مقدار میوگلوبین1

( نوع تنفس سلولی2

ها( تعداد میتوکندری3

2O( مقدار ذخیرۀ 4

( رنگ تار5

( درصد تارهای افراد 6

 تحرککم

( درصد تارهای شناگران7

برداران( درصد تارهای وزنه8

پاسخ:
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جانوران در حرکت

 به جایی از توانندمی خود زندگی از بخشی در حداقل جانوران

 بسیار جانوران در حرکتی هایشیوه .کنند حرکت دیگری جای

 خزیدن، و دویدن پروازکردن، کردن، شنا .است متنوع

 در حرکت اساس وجود، این با .اندحرکات این از ییهانمونه

 باید جانور سو، یک در حرکت برای است؛ مشابه جانوران

 جانوران حرکت، انجام برای .کند وارد آن خالف در نیرویی

.هستند ایهماهیچ و اسکلتی هایساختار نیازمند

 انواع توانمی ولی است، متفاوت جانوران در اسکلت ساختار

 و بیرونی ،ایستاییآب گروه سه به را جانوران در اسکلت

 مایع تجمع اثر در ایستاییآب اسکلت .کرد بندیطبقه درونی

آب اسکلت دریایی عروس .دهدمی شکل آن به بدن درون

 بیرون، به آب جریان فشار با جانوران، این در .دارد ایستایی

 حرکت مانند حالت این .کندمی حرکت مخالف سمت به نورجا

 شدن رانده باعث و است آن هوای شدن خالی هنگام بادکنک

.شودمی هوا خروج جهت خالف در بادکنک

 از ییهانمونه !( هاحلزون) و خت پوستانس ،حشرات

 اسکلت جانوران، این در .هستند بیرونی اسکلت دارای جانوران

 افزایش با .دارد هم تیحفاظ وظیفة حرکت، به کمک بر عالوه

 ترضخیم و تربزرگ باید هم آن خارجی اسکلت جانور، اندازۀ

می آن شدن ترسنگین باعث خارجی، اسکلت بودن بزرگ .شود

 همین به .کندمی ایجاد محدودیت جانور حرکات در که شود

.شودمین تربیش خاصی حدّ  از جانوران این اندازۀ علت،

 مانند هاماهی از انواعی در .دارند درونی اسکلت دارانمهره

 در ولی است، غضروفی نوع از اسکلت این جنس ماهی، کوسه

 ساختار .دارد نیز غضروف که است استخوانی دارانمهره سایر

 انسان استخوان ساختار شبیه بسیار جانوران این در استخوان

 .است

 از یک هر کنید تحقیق علمی منابع از استفاده با :5 فعالیت

 .دارند تهایی محدودی و مزایا چه بیرونی یا درونی اسکلت نواعا

 .کنید ارائه کالس در گزارش صورت به را خود تحقیق نتایج

چند مورد صحیح است؟ :19تست 

دار فاقد اسکلت استخوانی، گردش خون ساده دارد.* هر مهره

 * هر جانور دارای اسکلت بیرونی، تنفس نایدیسی دارد.

 جانور دارای شش، دارای اسکلت درونی است.* هر 

 * هر جانور دارای اسکلت آب ایستایی، فاقد سلئوم است.

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :20 تمرین

 پرانتز پر کنید:

متفاوت(  -اساس حرکت در عروس دریایی و ملخ )مشابه -الف

 است. ……

هیدر بالغ  ……همانند(  -ایی بالغ )برخالفدر عروس دری -ب

حفرۀ گوارشی جانور به  ……خروج آب از(  -با )ورود آب به

 کند.سمت مخالف حرکت می

های لوله -هر چه اسکلت جانور دارای )پروتونفریدی -ت

 شود.تر نیز میتر شود، ضخیمبزرگ ……مالپیگی( 

 پاسخ:

است؟ نادرستکدام عبارت  :20تست 

 های حرکتی در جانوران بسیار متنوع است.وه( شی1

ای وجود داران با اسکلت غضروفی، غدد راست روده( در مهره2

 دارد.

( هر جانوری در طول زندگی خود برای کسب غذا از جایی به 3

 رود.جایی دیگر می

 ( هر جانور دارای اسکلت درونی قطعاً گردش خون بسته دارد.4

 پاسخ:
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 و اینترنت تلفن، مثل ارتباطی وسایل تمام روزی کنید تصور

 ممکن شهر آن کردن اداره آیا. شود قطع شهر یک در رادیو

 فواصل در که را شهر مختلفهای بخش توانمی آیا بود؟ خواهد

 توانمی آیا کرد؟ هماهنگ دیگریک با دارند، قرار نزدیک یا دور

اند؟رس شهر مردم همۀ اطالع به را خبر یک

 در. باشند مستقل دیگریک از توانندمینها یاخته ،ریاختگانپُ در

های دستگاه از یکی عصبی، دستگاه که دیدیم گذشته فصل

های یاخته تک تک با عصبی دستگاه اما. است بدن ارتباطی

می آشنا شیمیایی ارتباطات با فصل، این در. ندارد ارتباط بدن

 بدن فرایندهای از میمه شبخ چگونه که دید خواهیم و شویم

 .شودمی انجام آن توسط

 شیمیایی ارتباط: 1 گفتار

 مختلف نقاط بین ارتباطها نورون که دیدیم گذشته فصل در

 در راها مولکول نقش گفتار، این در. کنندمی برقرار را بدن

.دید خواهیم ارتباط برقراری

شیمیایی پیک

هیاخت. کندمی منتقل را پیامی که است مولکولی شیمیایی پیک

.دارد نام هدف یاختۀ کندمی دریافت را پیام کهای 

 کندمی پیداها یاخته انبوه میان از را هدف یاختۀ چگونه پیک،

 برای هدف، یاختۀ رساند؟مین دیگر یاختۀ به اشتباهی را پیام و

میای هیاخت بر تنها پیک، مولکول (.1 شکل) دارد هگیرند پیک

 یاخته، این و باشد داشته را آن گیرندۀ که بگذارد رتأثی تواند

.است هدف یاختۀ همان

 برسد، هدف یاختۀ به تا کندمی طی پیک که مسافتی براساس

.کنندمی تقسیم بُرد دور و ُبرد کوتاه گروه دو به راها پیک

 یاختۀ در خود اختصاصی برگیرندۀ اثر طریق از پیک -1 شکل

 .کندمی ایجاد تغییر آن در هدف

ها یاختگان، یاختهتک ……در پُریاختگان  :1تست 

…….

 باشند.توانند فاقد هومئوستاز نمی -الف( برخ1

 دیگر مستقل باشند.توانند از یکنمی -( برخالف2

های ارتباطی توانند تحت کنترل یکی از دستگاهمی -( همانند3

 قرار گیرند.

های دیگر ارتباط نند با یاختهتوافقط از راه غشا می -( همانند4

 مستقیم برقرار کنند.

 پاسخ:

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :1تمرین 

 مشخص کنید:

 هر پیک شیمیایی که به خون ترشح شود، هورمون است. -الف

 بُرد، هورمون است. هر پیک شیمیایی دور -ب

یی ای است که برای هر پیک شیمیایاختۀ هدف، یاخته -پ

 گیرنده دارد.

 هر پیک شیمیایی فقط یک نوع یاختۀ هدف دارد. -ت

 پاسخ:
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ُبرد کوتاههای پیک

 هایییاخته بین پیداست، آن نام از کهچنان برد، کوتاه پیک

 چند حداکثر و اندهم نزدیکی در که کندمی برقرار ارتباط

. است برد کوتاه پیک یک عصبی ناقل. دارند فاصله هم با یاخته

پس یاختۀ بر و ترشح سیناپسیپیش یاختۀ از پیک این

 .کندمی اثر سیناپسی

دوربرد هایپیک

می وارد خون جریان به که هستند ییهاپیک دوربردهای پیک

ها هورمون. کنندمی منتقل دورهای فاصل به را پیام و شوند

 (.2 شکل) دوربردندهای پیک

 عصبی ناقل و هورمون مقایسۀ -2 شکل

 این در ؛کنندمی ترشح خون به را شیمیایی پیکها نورون اهیگ

 ناقل یک نه آید،می شمار به هورمون یک پیک این صورت،

 .عصبی

بدنهای غده

 این. شوندمی ترشح ریز درونهای یاخته از هاهورمون

. شوند دیدهها اندام در پراکنده صورت به است ممکنها یاخته

 خواندیم گذشته سال در مثالً. مایهدید قبالً راها یاخته این مثال

 هورمون ترتیب، به دوازدهه و معده در ریز درونهای یاخته که

 است ممکن همچنین. کنندمی ترشح را سکرتین و گاسترین

 این در که یافت مجتمع صورت به را ریزدرونهای یاخته

درون غدۀ ترشحات. دهندمی تشکیل را ریزدرون غدۀ صورت،

 از را خود ترشحات ریزبرون غدّۀ اما شود،می وارد خون هب ریز

 (.3ل شک) ریزدمی بدن حفرات یا سطح به مجرایی طریق

ریزبرون و ریزدرون غدۀ -3 شکل

یاختۀ عصبی  ……یاختۀ ترشحی عصبی  :2تست 

…….

رانی پیک شیمیایی خود را ترشح از طریق برون -( همانند1

 کند.می

طریق پیک شیمیایی خود روی یاختۀ  از -( همانند2

 گذارد.سیناپسی تأثیر میپس

 فاقد توانایی هدایت پیام عصبی است. -( برخالف3

 سیناپسی باشد.تواند نورون پسنمی -( برخالف4

 پاسخ:

مشخص کنید در جدول زیر  -با عالمت + و  :2تمرین 

 ند؟ها دور بُرد و کدام نزدیک بُرد هستکدام پیک

 دور بُرد نزدیک بُرد پیک شیمیایی

گاسترین

دوپامین

اریتروپویتین

سکرتین

هیستامین

پاسخ:
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 را هاآنهای هورمون و ریزدرون غدد وها یاخته مجموع

 دستگاه همراه به دستگاه این. نامندمی ریزدرون دستگاه

 به نسبت و کنندمی تنظیم را بدنهای فعالیت عصبی،

 دستگاه اصلی غدد. دهندمی پاسخ بیرونی و درونیی هامحرک

 .بینیدمی 4 شکل در را ریز درون

اصلی ریز درون غدد -4 شکل

ته:نک

یاخته هدف محل ترشح هورمون

معده گاسترین
های کنارییاخته -1

 های اصلییاخته -2

 ریز پانکراسبرون دوازدهه سکرتین

استخوان مغز قرمز کبد و کلیه اریتروپویتین

تواند جملۀ زیر را چند مورد از موارد نام برده می :3تست 

(91)سراسری  تکمیل نماید؟ 

 . ……های عصبی دهندهطور معمول، انتقالبه

تری را در خون طی ها، مسافت کوتاهدر مقایسه با هورمون -الف

 کنند.می

 شوند.د میهای متفاوتی ساخته و آزادر پاسخ به محرک -ب

 شوند.های سریع و کوتاه مدتی را سبب میپاسخ -پ

های بدن نقش باشد و در هماهنگ کردن فعالیتمتنوع می -ت

 دارند.

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

 پاسخ:

 -با توجه به جدول زیر با عالمت + و  :3تمرین 

های کدام مشخص کنید هر یک از موارد زیر مربوط به ویژگی

 غده است؟

 ریزغده برون ریزغده درون یویژگ

عمل غیرآگاهانه

تحت کنترل دستگاه 

 عصبی محیطی

یاختۀ ترشحی چسبیده 

 به غشای پایه

داشتن یاختۀ درون ریز

پاسخ:

 چند مورد درست است؟ :2تست 

ریز اصلی بدن ترشح * سکرتین برخالف گاسترین از غدد درون

 شود.می

ریز بدن مرکز باالترین غده اصلی درون* در یک فرد ایستاده، 

 پردازش اولیه اطالعات حسی بدن است.

 روند.سن تحلیل می* بعضی از غدد اصلی بدن با افزایش 

رانی به مایع * سکرتین همانند گاسترین از طریق برون

 شود.ای وارد مییاختهبین

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

 پاسخ:
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 ریز درونهای غّده: 2 گفتار

های فعالیت ،اند آن از مهمی بخشها غدّه که ریز، درون ستگاهد

 غدد گفتار، این در. کندمی تنظیمها هورمون وسیلۀ به را بدن

.کنیممی بررسی انسان در را هاآنهای هورمون و ریز درون

(هیپوفیز) مغزی زیر غده

 به ای هقسا با و است نخود یک اندازۀ به تقریباً مغزی زیر غدۀ

 درون غدّه این (.5 شکل) است متصل( هیپوتاالموس) نهنجزیر

 زیر غدۀ. دارد جای جمجمه کف از استخوانی در گودی، یک

می نامیده پسین و میانی پیشین، که دارد بخش سه مغزی

 نشده شناخته خوبی به انسان در میانی بخش عملکرد. شوند

 .است

زیرمغزی غده -5 شکل

پیشین بخش

می ترشح هورمون شش ،زیرنهنج ظیمتن تحت پیشین بخش

 دارد ارتباط پیشین بخش با خونیهای رگ توسط زیرنهنج. کند

 که کندمی ترشح مهارکننده و آزادکننده نام به هاییهورمون و

 کهاین یا شوند، ترشح پیشین بخشهای هورمون شوندمی باعث

 نقش نهنج زیر غدّۀ دلیل، همین به. شود متوقف هاآن ترشح

.دارد عهده بر هاغدّه سایر ترشح تنظیم در یمهم

 با که است پیشین بخشهای هورمون از یکی ،رشد هورمون

 در. دهدمی افزایش را قد اندازۀ ،درازهای استخوان طولی رشد

 وجود غضروفی صفحۀ دو دراز،های استخوان سر دو نزدیکی

 غضروفیهای یاخته (6 شکل) دارند نام رشد صفحات که دارد

های یاخته که همچنان. شوندمی تقسیم صفحات این رد

های یاخته جانشین استخوانیهای یاخته آیند،می پدید جدیدتر

می رشد استخوان ترتیب، این به و شوندمی ترمیقدی غضروفی

 به غضروفی حالت از رشد صفحات ،بلوغ از بعد سال چند. کند

 متوقف تخواناس رشد حالت، این در. شوندمی تبدیل استخوانی

 «.بسته شده است رشد صفحات»  گویندمی و شودمی

 نکات مهم 

های هیپوتاالموسهورمون         



                                    

هامهارکننده -هاآزادکننده          ضد ادرار -توسیناکسی   

                                    

های درون ساقهرگ                  های بلندآکسون   

                                    

مویرگ هیپوفیز پیشین         مویرگ هیپوفیز پسین   

                                    

 یز پیشینریز هیپوفهای درونسلول                  سیاهرگ         



LH- FSH-پروالکتین -رشد -محرک تیروئید -کلیهمحرک فوق       



 مویرگ هیپوفیز پیشین      



 هاسیاهرگ         

های آزادکننده

هیپوتاالموس

هورمون رشد

پروالکتین

محرک 

کلیهفوق

قشر 

کلیهفوق

های هورمون

جنسی

وسترونآلد

کورتیزول

 تیروئید محرک تیروئید
3T

4T

محرک 

غدد  فولیکولی

جنسی

تستوسترون

کنندهلوتئینی
استروژن

پروژسترون
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 تواندمی رشد هورمون اند،نشده بسته صفحات این که زمانی تا

 . دهد افزایش را قد

 رشد چگونگی و دراز هایاستخوان در رشد صفحات -6 شکل

 .استخوان

 تولد از پس. است پیشین بخش دیگر هورمون پروالکتین

 تا. داردمیوا شیر تولید به را شیری غدد هورمون، این نوزاد،

 اما. است همین تنها پروالکتین کار که شدمی تصورها مدت

 دستگاه در هورمون این نقش بر مبنی روزافزونی شواهد اکنون

 این مردان، در. است آمده دست به آب تعادل حفظ و ایمنی

.دارد نقش نیز مثل تولید دستگاه فرایندهای تنظیم در هورمون

 را پیشین بخش ماندۀباقی هورمون چهار ،محرک هایهورمون

 فعالیت هاهورمون این ترشح با پیشین بخش. دهندمی تشکیل

 فعالیت ،تیروئید محرک رمونهو. کنندمی تنظیم را غدد سایر

 محرک هورمون کند؛می تحریک را( تیروئید) سپردیس غدّۀ

 هایهورمون و گذاردمی تأثیر کلیه فوق غدّۀ روی کلیه فوق

های غدّه کار دارند نام FSHو  LHکه  جنسیهای غدّه محرک

.کندمی تنظیم ا( ربیضه و تخمدان) جنسی

پسین بخش

 پسین بخش هایهورمون. سازدیمن هورمونی هیچ پسین بخش

 کهها هورمون این. شوندمی تولید زیرنهنج عصبیهای یاخته در

 بخش به هاآسه طریق از اندشده ساخته ایهیاخت جسم در

 ،ادراری ضدّ هاینام به هورمون دو (.7 شکل) رسندمی پسین

 در که ،توسیناکسی و شدیم، آشنا آن با قبل سال در که

 بخش در و ساخته زیرنهنج در شویم،می آشنا آن با  7 فصل

 .شوندمی ترشح و ذخیره پسین،

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :4تمرین 

 پر کنید.

 به اندازۀ یک نخود است. ……مغزی(  -غدۀ زیر )نهنج -الف

ای که در گودی کف استخوان جمجمه قرار دارد غده -ب

 کند.ترشح می ……والکتین( پر -هورمون )آزادکننده

کند به بخشی از هیپوفیز که شش نوع هورمون ترشح می -پ

 است. ……لوب بویایی(  -)مغز میانیسمت 

بخشی از هیپوفیز که عملکرد آن توسط انسان به خوبی  -ت

بخش  ……ترین( کوچک -ترینشناخته نشده است )بزرگ

 هیپوفیز است.

 پاسخ:

 ست؟کدام عبارت درست ا :5تست 

 هر بخش از غده زیر مغزی تحت تنظیم غده زیر نهنج است.( 1

ها ( غدۀ زیر مغزی نقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غده2

 دارد.

تر از غدۀ زیر مغزی های غدۀ زیر نهنج بیشتنوع هورمون( 3

 است.

های هیپوتاالموس از طریق رگ خونی به ( هر یک از هورمون4

 شود.هیپوفیز وارد می

 پاسخ:

در مورد صفحه رشد درستی یا نادرستی هر  :5تمرین 

 یک از جمالت زیر را مشخص کنید.

 دست بین مچ و کتف در  ریک از استخوان هایهدر  -الف

  همانند هریک از استخوان های بین مچ و نیم لگن وجود دارد.

 .می تواند با الیه پیوندی روی استخوان در تماس باشد -ب

 اورس یافت.در دوطرف آن می توان سامانه های ه -پ

 سروانی از سمت های استخهوان ران، یاختدر استخ -ت

 شود.های غضروفی میجایگزین یاخته

 پاسخ:
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 زیرنهنج با پسین بخش ارتباط -7 شکل

(تیروئید) سپردیس غدۀ

 واقع حنجره زیر در و دارد سپر به شبیه شکلی تیروئید غدۀ

 شوندمی ترشح غدۀ این از که هاییهورمون (.8 شکل) است

 .تونینکلسی و تیروئیدیهای هورمون: از دانعبارت

سپردیس غدۀ -8 شکل

و  3Tهای نام به دار ید هورمون دو تیروئیدیهای هورمون

4T و گلوکز تجزیۀ میزان تیروئیدیهای هورمون. هستند 

 ۀتجزی که جاییآن از. کنندمی تنظیم را دسترس در انرژی

 یاختۀ همگی، پس دهدمی رخ بدنهای یاخته همۀ در گلوکز

.هستندها هورمون این هدف

 عصبی دستگاه نموّ برای 3T کودکی، و جنینی دوران در

 دستگاه نمو اختالالت به آن فقدان بنابراین، است؛ الزم مرکزی

.انجامدمی جنین جسمی و ذهنی ماندگیعقب و عصبی

 تیروئیدی هورمون گاهآن نباشد، کافی مقدار به غذا در ید اگر

 با زیرمغزی غدۀ حالت این در. شوندمین ساخته کافی اندازۀ به

کدام گزینه برای تکمیل جملۀ زیر مناسب  :6تست 

 ؟نیست

 ……* صفحۀ رشد 

 ( از جنس بافت پیوندی است.1

شود.های غضروفی آن تقسیم نمی( اگر بسته شود، یاخته2

 (پس از بلوغ فرد چندین سال وجود دارد.3

 شود.های قدیمی، استخوانی می( از سمت یاخته4

 پاسخ:

 جدول زیر را تکمیل کنید. :6تمرین 

محل هدف محل ترشح هورمون

LH

غدۀ سپردیس

ضد ادراری

پیشینهیپوفیز  هیپوتاالموس

پاسخ:

 چند مورد از موارد زیر درست است؟ :7تست 

هر هورمونی که در حفظ تعادل آب در بدن نقش دارد از  -

 شود.هیپوفیز پسین وارد خون می

هر هورمونی در محل تولید خود ذخیره و به خون وارد  -

 شود.می

تواند روی تنظیم شود میهورمونی که از غدد شیری تولید می -

 یندهای دستگاه تولیدمثل مردان مؤثر باشد.فرا

 غدد تیروئید در جلوی نای و زیر حنجره قرار دارند. -

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ:
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 شودمی غده تربیش رشد باعث ،تیروئید محرک هورمون ترشح 

 به منجر تیروئید غدۀ تربیش فعالیت. کند جذب یتربیش ید تا

.گویندمی گواتر آن به که شودمی آن شدن بزرگ

فراورده در موجود ید مقدار. است فراوان دریایی غذاهای در ید

 بستگی خاک ید مقدار به منطقه، یک دامی و کشاورزی های

 بسیاری همچون ما، کشور خاک در ید کمبود به توجه با. دارد

 غیر هایفراورده به متکی غذایی هایبرنامه کشورها، دیگر از

 .باشد بدن نیاز مورد ید کنندۀفراهم دتوانمین دریایی

 را بدن نیاز مورد ید تواندمی یددار نمک از : استفاده1فعالیت 

 شرایطی چه در یددار هاینمک که کنید تحقیق .کند تأمین

می ید جذب مانع غذاهایی چه و کنندمی حفظ را خود خواص

 شوند؟

 در سیمکل که زمانی. است تونینکلسی تیروئید، دیگر هورمون

ها استخوان از کلسیم برداشت از هورمون این. است زیاد خوناب

 .کندمی جلوگیری

پاراتیروئیدهای غدّه

 قرار تیروئید پشت در عدد چهار تعداد به پاراتیروئیدهای غدّه

 .کنندمی ترشح پاراتیروئیدی هورمون غدد، این (.9 شکل)دارند

پاراتیروئید هایغدّه -9 شکل

 ترشح خوناب کلسیم کاهش به پاسخ در اراتیروئیدیپ هورمون

 هورمون، این. دارد نقش کلسیم ایستاییهم در و شودمی

 همچنین. کندمی آزاد و جدا استخوان زمینۀ مادۀ از را کلسیم

.دهدمی افزایش کلیه در را کلسیم جذب باز

 Dویتامین  بر اثر پاراتیروئیدی هورمون کارهای از دیگر یکی

 که کندمی تبدیل شکلی به را Dویتامین  هورمون، این. است

دهد. بنابراین، کمبود  افزایش را روده از کلسیم جذب تواندمی

 . شودمی روده از کلسیم جذب کاهش باعث D ویتامین

داخل پرانتز  جاهای خالی را با کلمات مناسب :7تمرین 

 پر کنید.

ریز روی غدۀ برون ……ضدادرار(  -هورمون )پروالکتین -الف

 اثر دارد.

هورمون محرک  ……همانند(  -توسین )برخالفاکسی -ب

 شود.تولید می ……نهنج(  -تیروئید در غدۀ زیر)مغزی

برخالف(  -با توجه به کمبود ید در خاک کشور ما )همانند -پ

ای غذایی متکی به هها، برنامهبسیاری از دیگر کشور ……

کنندۀ ید فراهم ……تواند( نمی -توانددریایی )میهای فراورده

 مورد نیاز بدن باشد.

زیرمغزی  ……همانند(  -ن )برخالفزیرمغزی پسی -ت

 اند.های عصبی ترشحیین دارای پایانۀ آکسون یاختهپیش

 پاسخ:

 درست است؟کدام مورد  :7تست 

کمبود ید و افزایش هورمون محرک تیروئید از غدۀ ( به دنبال 1

 شود.زیرنهنج، فرد دچار گواتر می

های ( در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده2

 یابد.خود، میزان کلسیم خوناب افزایش می

در جنین یا کودک، اختالل 4T( به دنبال عدم ترشح هورمون 3

 ود.شدر نمو دستگاه عصبی ایجاد می

های خود، های تیروئیدی به گیرنده( در پی اتصال هورمون4

 یابد.فعالیت نوعی آنزیم در غشای گلبول قرمز، افزایش می

 پاسخ:
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کلیه فوق غدۀ

 و قشری بخش دو از و دارد قرار کلیه روی کلیه فوق غدۀ

(.10 شکل) اندمستقل دیگرهم از که است شده تشکیل مرکزی

 تنش شرایط در فرد وقتی. دارد عصبی ارساخت مرکزی بخش

 نور و نفریناپیهای نام به هورمون دو بخش این گیرد،می قرار

 فشار ،قلب ضربانها هورمون این. کندمی ترشح نفریناپی

 در را هانایژک و دهندمی افزایش را خوناب گلوکز و خون

های پاسخ برای را بدن تغییراتی چنین. کنندمی بازها شش

.کندمی آماده مدت وتاهک

 دادن دست از غم مثل ،مدت طوالنیهای تنش به قشری بخش

 این. دهدمی دیرپا پاسخ کورتیزول ترشح با نزدیکان،

.دهدمی افزایش را خون گلوکز هورمون

 ایمنی دستگاه کورتیزول یابد، ادامه زیادی مدت بهها تنش اگر

.کندمی تضعیف را

 بازجذب که است دوسترونآل قشری بخش دیگر هورمون

 آب سدیم، بازجذب دنبال به. دهدمی افزایش کلیه از را سدیم

.رودمی باال خون فشار نتیجه در و شودمی بازجذب هم

 را مردانه و زنانه جنسی هورمون از کمی مقدار قشری بخش

 .کندمی ترشح نیز جنس دو هر در

کلیه فوق غدۀ -10 شکل

زیر را درستی هر یک از جمالت درستی یا نا :8تمرین 

 مشخص کنید.

از روده  Dدر حضور هورمون پاراتیروئیدی جذب ویتامین  -الف

 یابد.افزایش می

تر هورمون در افراد مبتال به سنگ صفرا احتمال ترشح بیش -ب

 پاراتیروئیدی وجود دارد.

به دنبال کاهش فعالیت غده پاراتیروئیدی تبدیل فیبرینوژن  -پ

 شود.دچار اختالل می به فیبرین

دهد.هورمون پاراتیروئیدی میزان کلسیم ادرار را کاهش می -ت

 پاسخ:

هر هورمونی که روی سیستم ایمنی بدن  :8تست 

 . ……انسان تأثیرگذار است قطعاً 

 شود.های محیطی تولید میش( در اثر تن1

 شود.ای نوعی بافت پیوندی می( وارد مادۀ زمینه2

 شود.ر مستقیم آزادکننده ترشح می( تحت تأثی3

 شود.ای در پایین حنجره تولید می( از غده4

 پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :9تمرین 

 پر کنید.

 ……همانند(  -)برخالف 4Tو  3Tهای هورمون -الف

دارند(  -تأثیر )ندارندتونین روی عمل تطابق چشم کلسی

…….

غدۀ پاراتیروئید  ……همانند(  -غدۀ تیروئید )برخالف -ب

 یاختۀ هدف برای هورمون زیرمغزی است. ……دارای(  -)فاقد

 ……برخالف(  -کلیه )همانندفوق قشری در مرد بخش -پ

 . …… کند(نمی -کندبیضه هورمون جنسی زنانه ترشح )می

بخش  ……برخالف(  -ندکلیه )همانبخش مرکزی فوق -ت

ندارد(  -کلیه قرار )داردتحت تأثیر هورمون محرک فوققشری 

…….

پاسخ:
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لوزالمعده غدۀ

 شده تشکیل ریزدرون و ریزبرون قسمت دو از لوزالمعده غده

 بیکربنات و گوارشیهای آنزیم ریز،برون بخش (.11 شکل) است

درون بخش. شدیم آشنا آن با گذشته سال در که کندمی ترشح

 ریزبرون بخش بین درها یاخته ازای همجموع صورت به ریز

 .دارند نام النگرهانس جزایر که است

 لوزالمعده -11 شکل

 و گلوکاگونهای نام به هورمون دو لوزالمعده ریزدرون بخش از

.شودمی ترشح انسولین

 باعث شده، ترشح خون گلوکز کاهش به پاسخ در گلوکاگون

 را خون قند ترتیب، این به و شودمی گلوکز به وژنگلیک تجزیۀ

 ترشح خون گلوکز افزایش به پاسخ در انسولین. دهدمی افزایش

 قند ترتیب، این به و شودمیها یاخته به گلوکز ورود باعث و

 خون از را گلوکز نتوانندها یاخته اگر. دهدمی کاهش را خون

 علت همین به. یابدمی افزایش خون گلوکز غلظت بگیرند،

 به وضعیتی چنین .شودمی ادرار وارد آب آن دنبال به و گلوکز

ها یاخته دیابت، نوع این در. است معروف شیرین دیابت

 هاپروتئین حتی یا هاچربی از را خود نیاز مورد انرژی مجبورند

 تجزیۀ اثر بر. انجامدمی وزن کاهش به که آورند دست به

 وضعیت این اگر که شودمی لیدتو اسیدی محصوالت ،هاچربی

 آن، بر عالوه. شد خواهد منجر مرگ و اغما به نشود درمان

 افراد بنابراین،. دهدمی کاهش را بدن مقاومت ،هاپروتئین تجزیه

 و کنند رعایت پیش از بیش را بهداشت باید دیابت به مبتال

.باشند کوچک چند هرهای سوختگی وها زخم مراقب

 به یا شودمین ترشح انسولین، Iنوع  در. است نوع دو بر دیابت

 خود بیماری یک بیماری، این. شودمین ترشح کافی اندازۀ

 کنندۀترشحهای یاخته ایمنی دستگاه آن در که است ایمنی

 با بیماری این .بردمی بین از را النگرهانس جزایر در انسولین

 IIنوع  دیابت در. آمد خواهددر واپایش تحت انسولین تزریق

 مقدار به انسولین IIنوع  در. نیست انسولین تولید در اشکال

. دهندپاسخ نمیانسولین به آن های گیرنده اما دارد، وجود کافی

های مترشحه از چند مورد دربارۀ همۀ هورمون :9تست 

 (96)سراسری   ؟دق استغدۀ تیروئید انسان صا

 گذارند.بر بافت استخوان تأثیر می -

 ها نقش دارند.یاخته در ترشح مواد از  -

 های اسکلتی نقش دارند.در انقباض ماهیچه -

کاهش کلسیم خوناب می تواند روی تولید و ترشح آنها موثر  -

 .باشد

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

 پاسخ:

 -------- شیرین دیابت ------مزهبی دیابتدر  :10تست 

.شوندمیتحریک  هیپوتاالموس هایگیرنده -همانند ( 1

 .یابدحجم ادرار کاهش می -همانند ( 2

 .یابددفع ادرار از بدن افزایش می -برخالف ( 3

 .دهدتراوش گلوکز در کالفک رخ نمی -برخالف ( 4

 پاسخ:

تواند ناشی از می ……در یک فرد بالغ  :11تست 

 باشد. ……افزایش 

 هورمون کورتیزول -مقدار یاخته های میلوئیدیکاهش ( 1

 هورمون ضد ادراری -کاهش میزان آب خون( 2

 فشارهای روحی و جسمی -( افزایش دفع سدیم از کلیه3

دهم حریک اعصاب پات -چه توأمرسانی به ماهی( افزایش خون4

 حس

 پاسخ:

دیابت دو  ……در فرد مبتال به دیابت یک  :12تست 

……

دفع  -( همانند1
H ها زیاد است.توسط کلیه 

 مقدار انسولین خون زیاد است. -( برخالف2

شود.بر ذخیره گلیکوژنی عضالت افزوده می -( همانند3

سال شایع است. 40تر در افراد باالی بیش -( برخالف4

 پاسخ:
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 از سن حدود II نوع تدیاب. دهندمین پاسخ آن به انسولین

 افرادی در تحرک عدم و چاقی نتیجه در بعد، به سالگی چهل

 .شودمی ظاهر دارند را بیماری زمینۀ که

 II نوع دیابت از پیشگیری برای که کنید تحقیق :2فعالیت 

 ؟کرد باید چه

ریز درون غدد سایر

 است مغز ریز درون غدد از دیگر یکی (یزفاپی) مغزی رو غدۀ

 و( 12 شکل) دارد قرار چهارگانههای برجستگی باالی در که

 در هورمون این ترشح مقدار. کندمی ترشح مالتونین هورمون

 عملکرد. رسدمی حداقل به ظهر نزدیکی در و حداکثر به شب

 رسدمی نظر به اما ،نیست معلوم خوبی به انسان در هورمون این

 . باشد داشته ارتباط روزی شبانههای ریتم تنظیم در

 مغزی رو غدّۀ جایگاه -12 شکل

 تمایز در که کندمی ترشح تیموسین هورمون تیموس غدۀ

 تربیش 5 فصل درها لنفوسیت تمایز با. دارد نقشها لنفوسیت

 و جنسیهای غدّه عملکرد همچنین .شد خواهیم آشنا

.دید خواهید 7 لفص در را هاآنهای هورمون

هاهورمون بهها یاختههای پاسخ گوناگونی

 کهاین یا کند دریافت را هورمون چند یاخته یک است ممکن

 هورمون نوع براساس. کنند دریافت را هورمون یک یاخته، چند

. شودمی تفسیر خاصی عملکرد به پیک پیام ،هدف یاختۀ نوع و

می افزایش را خون یمکلس که پاراتیروئیدی هورمون وقتی مثالً

 اما کند،می زیاد را کلسیم جذب باز رسد،می کلیه به دهد

 کلسیم و شده استخوان تجزیۀ باعث استخوان در هورمون همان

 .کندمی آزاد را

 جدول زیر را تکمیل کنید. :10تمرین 

IIدیابت  Iدیابت  اثرات

بیماریلت ع

انسولینترشح 

انسولینیگیرنده 

چربی بدنمقدار 

قند خونمقدار 

آبدفع 

H+دفع 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :11تمرین 

 پرانتز پر کنید.

تحت تاثیر  ……( صفرا -نسولین ا)ندام سازندۀ هورمون ا -الف

 .دارد ین قرارهورمون سکرت

 -حداکثر وقتی مقدار ترشح هورمون مالتونین به ) -ب

می ............. می رسد فعالیت گیرنده های مخروطی (حداقل

 .حداکثر برسد. هبتواند 

می تواند در  فیز در باالی بخشی قرار دارد که یغدۀ اپ -پ

 …… (پردازش اولیه پیام های حسی اغلب بدن –شنوایی )

 .نقش داشته باشد

ح غده ترشح کنندۀ هورمون تیموسین همانند غده ترش -ت

تنظیم ریتم های شبانه  -تجزیه گلوکزکنندۀ هورمونی که  در )

 نقش دارد در جلوی نای واقع است. …… (روزی 

 پاسخ:

ا مشخص درستی یا نادرستی جمالت زیر ر :12تمرین 

 کنید:

 هر هورمون فقط یک نوع یاخته هدف دارد؟ -الف

برای یک نوع هورمون گیرندۀ هر یاخته هدف فقط  -ب

 اختصاصی دارد.

هیچ یاختۀ نمی تواند تحت تاثیر هم هورومون و هم ناقل  -پ

 عصبی باشد.

 هر هورمونی که روی لنفوسیت موثر باشد، تیموسین است. -ت

 پاسخ:
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هاهورمون ترشح بازخوردی تنظیم

 همین با اما شوند،می ترشح کم خیلی مقادیر درها هورمون

 هر تغییر بنابراین،. گذارندمی ایبرج را خود اثرات کم، مقدار

 درپیای همالحظ قابل اثراتها هورمون ترشح مقدار در کم چند

 دقت به بایدها هورمون ترشح علت همین به .داشت خواهد

.شود تنظیم

 ترشح تنظیم در رایجی روش بازخوردی تنظیم چرخۀ

 در. شودمی دیده مثبت و منفی صورت دو به که ستهاهورمون

 تأثیرات یا هورمون یک مقدار افزایش منفی، ازخوردیب تنظیم

. بالعکس و شودمی هورمون همان ترشح کاهش باعث آن،

 تنظیم .شوندمی تنظیم منفی بازخورد توسطها هورمون تربیش

(.13 شکل) است منفی بازخورد یک از مثالی انسولین،

 یا هورمون یک مقدار افزایش مثبت، بازخوردی تنظیم در

. شودمی هورمون همان ترشح افزایش باعث آن، تتأثیرا

می تنظیم مثبت بازخوردی چرخۀ توسط توسیناکسی عملکرد

 .شد خواهید آشنا آن با 7 فصل در که شود

 منفی با بازخورد گلوکز بازخورد تنظیم -13 شکل

جانوران در شیمیایی ارتباط

 بین اطارتب برای فقط نه شیمیایی ارتباط از جانوران دنیای در

. شودمی استفاده نیز دیگریک با افراد ارتباط برای بلکه ،هایاخته

 یا فرد در و شده ترشح فرد یک از که هستند موادی هافرومون

 مثالً . کندمی ایجاد رفتاریهای پاسخ گونه همان از دیگری افراد

 دیگران به شکارچی حضور خطر هشدار برایها فرومون از زنبور

 شیمیایی ییهاگیرنده با قادرند مارها یا. ندکمی استفاده

 از و دهند تشخیص را هوا در موجودهای فرومون زبانشان،

ها فرومون ازها گربه. شوند آگاه خود اطراف در جانوران وجود

 .کنندمی استفاده خود قلمرو تعیین برای

در یک دختر بالغ، افزایش شدیدی در  :13تست 

دهد. در این فرد، رخ می… …هایمیزان ترشح هورمون

 (95خارج کشور) یابد.ترتیب افزایش و کاهش میبه ……

 چربی بدن کلسیم خون و ذخیرۀ -( یددار تیروئید1 

و  آزاد کننده ترشح هورمون -( موجود در هیپوفیز پسین2

 دارغلظت

های جنسی و ترشح هورمون -( هیپوفیزی مؤثر بر تخمدان3

 رحم ضخامت دیوارۀ

های فشار خون و میزان رشته -( بخش قشری غدد فوق کلیه4

در بافت زیر پوستکالژن 

 پاسخ:

طور ، عبارت زیر را بهچند مورد :14تست 

 (96)سراسری   کند؟مناسب کامل می

 تا شودمی سبب ……در انسان، کاهش غیرطبیعی هورمون  

 .یابد کاهش ……

 بازجذب اوره به مایع بین سلولی -دیورتیکآنتی - 

 هابازجذب کلسیم در نفرون -غدد پاراتیروئیدی -

ترشح  -انسولین -


H هابه درون نفرون 

 غلظت پتاسیم در خون -آلدوسترون -

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 
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 کرد، آشکار را هامیکروب ناپیدای دنیای میکروسکوپ، که زمانی 

 بتوانند سادگی، و ریزی این به موجوداتی که شدمین تصور

 به شواهدی تدریج به اما .کنند بیمار را انسان چون جانداری

می بیان که ایهنظری .انجامید نوزدهم قرن در که آمد دست

 توانندمی ارائۀ به «هابیماری میکروبی نظریۀ» هامیکروب کند

 .باشند زابیماری

 ابتال از پس یافتن بهبودی یا نشدن بیمار در انسان بدن توانایی

 بدن که است واقعیت این دهندۀنشان میکروبی هایبیماری به

 .کند دفاع خود از هامیکروب برابر در تواندمی

 جلوگیری، هامیکروب ورود از که دارد دفاعی خط چند ما بدن

 این با فصل، این در .کندمی مبارزه شده وارد هایمیکروب با یا

 چرا دارد، دفاع توانایی ما بدن اگر .شویممی آشنا دفاعی خطوط

 به دیگری چیزهای چه برابر در ایمنی دستگاه زنیم؟می واکسن

 این در که است سؤاالتی هااین کند؟می دفاع ،هامیکروب جز

 .یافت خواهیم را هاآن پاسخ فصل،

 ممنوع ورود :دفاعی خط نخستین :1 گفتار

 ورود از جلوگیری ،هامیکروب از ماندن امان در راه بهترین شاید

 با که گونه همان .است همین هم واقعیت .باشد بدن به هاآن

 برابر در سدّی توانمی شهر، یک گرداگرد در کشیدن دیوار

 اطراف در اییسده وسیلۀ به ما بدن کرد، ایجاد بیگانگان حملۀ

 برابر در محکمی سدّ مخاط، و پوست .شودمی محافظت خود،

 .کنندمی ایجاد هامیکروب ورود

 درونی و بیرونی هایالیه که است بدن هایاندام از یکی پوست

 (.1 شکل) دارند نقش بدن به هامیکروب ورود از جلوگیری در آن

خارجی که است پوششی یاختۀ الیۀ چندین شامل بیرونی الیۀ

 ریزندمی تدریج به مرده هاییاخته .نداهمرد آن هاییاخته ترین

 بدن از ند،اهچسبید آن به که را هاییمیکروب ترتیب، این به و

 .کنندمی دور

 
 پوست مختلف هایالیه -1 شکل

 نکته:

انواع 

 بیماری

کنند مثل ها ایجاد میواگیردار: میکروب

 کزاز، ایدز

غیر 

 واگیردار

 یماری ژنتیکی: تاالسمیب

 MSاختالل در دستگاه ایمنی: 

 سوءتغذیه: گواتر

 

چند مورد زیر در نخستین خط دفاعی رخ  :1تست  

 دهد؟می

 * مرگ میکروب

 * جلوگیری از رشد میکروب

 * بیرون راندن میکروب از بدن

 * جلوگیری از پیشروی میکروب

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

 پاسخ: 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :1تمرین  

 پرانتز پر کنید.

 -الف( شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب )نخستین

 خط دفاعی بدن باشد. ……سومین( 

الیه درم  ……همانند(  -ب( در پوست الیه اپیدرم )برخالف

 ها به بدن نقش دارند.در جلوگیری از ورود میکروب

الیه درم قرار  ……درون(  -زیرپ( بافت چربی پوست در )

 دارد.

 ……یک(  -های اپیدرم پوست متعلق به )چندینت( یاخته

زنده  -اندمرده)های آن ترین یاختهاند که خارجینوع بافت

 . ……ندارند(  -و در دفاع نقش )دارند اند(................

  پاسخ:
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 در هارشته که دارد وجود ایهرشت پیوندی بافت درونی، الیۀ در

 دوام با و محکم الیه این .نداهتابید مه به محکمی طرز به آن

 همین به مربوط شودمی درست جانوران پوست از که چرم .است

 .است نفوذ قابل غیر و محکم سدّی عمالا  درونی، الیۀ .است الیه

 .دارد هم مختلفی ترشحات بلکه ؛نیست ساده سد یک فقط پوست

 داشتن علت به ماده این .پوشاندمی چرب ایهماد را پوست سطح

 زندگی برای اسیدی محیط .دارد اسیدی خاصیت چرب، اسیدهای

 .نیست مناسب زابیماری هایمیکروب

 

 :که کنید : تحقیق1فعالیت 

 دارد؟ دیگری فواید چه پوست سطح چربی( الف

 پوست چربی با ارتباطی چه سر شورۀ و پوستی هایجوش (ب

 دارد؟

 

 .دارد نمک که است عرق پوست، سطح ترشحات از دیگر یکی

 هم لیزوزیم آنزیم عرق، .نیست مناسب هاباکتری برای نمک

 داشت؟ نقشی چه لیزوزیم که دارید خاطر به آیا .دارد

 شرایط با که کنندمی زندگی ییهامیکروب ما پوست سطح در

 از هامیکروب این .نداهیافت سازش بودن، اسیدی جمله از پوست،

 رقابت در چون کنند،می یریجلوگ زابیماری هایمیکروب تکثیر

 .شوندمی پیروز هاآن بر غذا کسب برای

 نپوشانده را بدن جای همه اما است، محکمی سد پوست که این با

 بیرون محیط با تناسلی ادراری و گوارش تنفس، هایدستگاه .است

 .دارد وجود هاآن طریق از هامیکروب نفوذ امکان و اندارتباط در

 دارید یاد به .است پوشانده مخاط را هاتگاهدس این مجاری سطح

 تشکیل پیوندی بافت از آستری با پوششی بافت یک از مخاط که

 .کندمی ترشح مخاطی مادۀ نام به را چسبناکی مادۀ و است شده

 .کنندمی ایجاد را سدّی و نداهچسبید هم به پوششی هاییاخته

 دام به را اهمیکروب است، چسبناک که مخاطی، مادّۀ همچنین

 مخاط، ترشحات .کندمی جلوگیری هاآن پیشروی از و اندازدمی

 .شودمی هاباکتری شدن کشته موجب لیزوزیم داشتن با

 کارهای و ساز یادشده هایدستگاه از کدام هر در مخاط، بر عالوه

 مثال، عنوان به .دارد وجود هامیکروب با مبارزه برای هم دیگری

 به هامیکروب نفوذ مانع تنفس تگاهدس در دارمژک مخاط

 .دارد لیزوزیم بزاق گوارش، دستگاه در .شودمی ترعمیق هایبخش

 .سازدمی نابود را غذا در موجود هایمیکروب ،معده اسید همچنین

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :2تمرین  

 مشخص کنید.

که محکم و  آیدوجود میای از پوست بهچرم از الیهالف( 

 غیرقابل نفوذ است.

های ب( موادی که در سطح پوست مانع از رشد میکروب

های ها در انقباضاند که ماهیچهشوند مشابه موادیزا میبیماری

 کنند.عنوان سوخت استفاده میطوالنی به

شود همانند پ( مایعی که روی سطح درم پوست ترشح می

دارای نمک و آنزیم مایعی که روی سطح قرنیه وجود دارد 

 لیزوزیم است.

ت( بافت زیر درم پوست، جنسی مشابه الیه روی استخوان 

 دارد.

  پاسخ:

 

 

 

 

 

مشخص کنید در کدام موارد  -با عالمت + و  :3تمرین  

 شوند.در درم و اپیدرم پوست یافت می

 اپیدرم درم ساختار

   گیرندۀ عصبی

   رگ خونی

   کالژن

   بافت پوششی ترشحی

  پاسخ:
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 ادرار و مدفوع ،استفراغ ،سرفه ،عطسه مانند کارهایی و ساز 

 داشتن با اشک .شودمی مجاری هایمیکروب راندن بیرون باعث

 .کندمی محافظت چشم از لیزوزیم و نمک

 

 نفوذ مانع چگونه تنفس دستگاه دارمژک : مخاط2فعالیت 

 شود؟می هامیکروب

 زند؟می آسیب بخش این به عواملی چه

 

 هنگام باشند، که نوعی هر از ،هامیکروب بینیممی کهچنان

 و پوست .شوندمی روروبه بدن دفاع اوّل خط با بدن، به ورود

 سدّی ،هاآن نوع به توجه بدون ،هامیکروب نفوذ برابر در مخاط،

 .گویندمی اختصاصی غیر دفاع دفاع، نوع این به .کنندمی ایجاد

 در که شودمی گرفته کار به ییهاروش اختصاصی، غیر دفاع در

 دستگاه مقابل، در .است مؤثر هامیکروب از وسیعی طیف برابر

 دفاع هامیکروب برابر در نیز اختصاصی طور به تواندمی ایمنی

 نوع همان بر فقط ایمنی دستگاه پاسخ اختصاصی دفاع در .کند

 .ندارد اثری دیگر انواع از ییهامیکروب بر و است مؤثر میکروب
 

های دفاعی نخستین خط بندی مکانیسمجمعنکته: 

 دفاعی بدن:

 بافت پوششی -الف

 فرشی چند الیه سنگ -1

 )پوست، دهان و مری(

 ای تک الیه )لولۀ گوارش(استوانه -2

 دار ای تک الیه مژهاستوانه -3

 )مجاری تنفسی(

 بافت پوششی  -4

 تناسلی( -)مجاری ادراری

 ترشحات بدن -ب

 اشک و عرق  -1

 )حاوی آنزیم لیزوزیم + نمک(

 اسید چرب -2

 مایع مخاطی -3

 بزاق -4

 شیرۀ معده -5

های واکنش -پ

 دفعی

 عطسه و سرفه -1

 استفراغ -2

 دفع مدفوع و ادرار -3

 های مفیدمیکروب -ت

 

 چند مورد درست است؟ :2تست  

ن خط دفاعی بدن وابسته به های نخستی* بعضی از مکانیسم

 عمل دستگاه عصبی مرکزی است.

 نفوذها توسط ماکروفاژها، میکروب خواری* شرط بیگانه

 بدن است. های پوششیبافت به زیرها میکروب

فرشی چند الیه جزو نخستین خط * هر بافت پوششی سنگ

 دفاعی بدن است.

به  از محیط بیرونی مغزی مانع از ورود میکروب -* سد خونی

 شود.ن میمحیط داخلی بد

 2( 4 ( صفر3 3( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :4تمرین  

 مشخص کنید:

دار، مانع از نفوذ هر بافت پوششی مژهدر بدن انسان الف( 

 شود.تر دستگاه تنفس میهای عمیقها به بخشمیکروب

 ب( برای ترشح لیزوزیم دستگاه عصبی محیطی دخالت دارد.

های ت بعضی از ماهیچهستین خط دفاعی بدن فعالیپ( در نخ

 اسکلتی ضروری است. یا حلقوی صاف

ت( هر پروتئینی که در نخستین خط دفاعی بدن نقش دارد، 

 نوعی آنزیم است.

  پاسخ:

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


4 

 

 : ایمنی5فصل   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 

 سریع اما عمومی هایواکنش :دفاعی خط دومین :2 گفتار

یاخته اآی کند، عبور دفاعی خط نخستین از بتواند میکروبی اگر

 کنند؟ مبارزه آن با توانندمی ما بدن های

 دانشمند یک مشاهدۀ

 ایلیا نام به شناسی جانور مشاهدۀ از سؤال، این به پاسخ کلید

 که ،دریایی ستارۀ الرو مطالعۀ حین در او .آمد دستبه مچنیکو

 مچنیکو .یافت دست انگیزیشگفت مشاهدۀ به است، شفاف

 شبیه که دید را ییهایاخته الرو بدن درون بار، نخستین برای

 .خوردندمی را خود اطراف مواد و کردندمی حرکت بودند؛ آمیب

 هایاخته این شاید :کرد خطور او ذهن به فکری هنگام این در

 نقش دفاع در و خورندمی هم را خارجی ذرات و هامیکروب

 دنب به خارج از که را هایذر بتوانند باید باشد چنین اگر .دارند

 فرضیه، این آزمودن برای او .کنند نابود است شده وارد الرو

 وارد الرو پوست زیر به را رز گل خارهای از ریزی هایخرده

 صبح تا .بود زده حدس درست او .ماند منتظر مشتاقانه و کرد

 نگذاشته باقی هاخرده از اثری ،شکل آمیبی هاییاخته این فردا،

 عمر بقیۀ او .نامید خواربیگانه را هایاخته این مچنیکو .بودند

 و پرداخت هامیکروب برابر در بدن دفاع نحوۀ مطالعۀ به را خود

 .آورد دستبه را نوبل جایزۀ شد موفق سرانجام

 بیگانه و خودی

 ابتدا کند، حمله میکروب به ما بدن خوارهایبیگانه آنکه از قبل

 فرد، هر نیایم دستگاه دهد. تشخیص را آن «بودن بیگانه» باید

 که چهآن برابر در تنها و شناسدمی را «خودی» هاییاخته

 دهد.می پاسخ شودمی داده تشخیص «بیگانه»

 بر را هابیگانه که است کارهایی و ساز شامل دفاعی خط دومین

 از بنابراین، .کندمی شناسایی هاآن عمومی هایویژگی اساس

بیگانه شامل یدفاع خط دومین .است غیراختصاصی دفاع نوع

 و التهابی پاسخ ،هاپروتئین ،سفید هایگویچه ،خوارها

 .است تب

 (هافاگوسیت) خوارهابیگانه

شده شناسایی خواربیگانه هاییاخته از مختلفی انواع انسان در

درشت .دارند حضور انسان بدن جایجای در خوارهابیگانه .اند

 (.2 شکل) خوارهاستبیگانه از یکی خوار

 

 

 

 

 نکته:

 دومین خط دفاعی بدن در یک نگاه:

دومین 

خط 

دفاعی 

 بدن

 خوارهابیگانه-1

 ها()فاگوسیت

 = نوتروفیلو خارج خونداخل 

از خارج 

 خون

 ماکروفاژ

 اییاختۀ دارینه

 هاماستوسیت

 های سفید گویچه -2

)نوتروفیل+ بازوفیل+ ائوزینوفیل+ مونوسیت+ 

 لنفوسیت(

 های مکمل()اینترفرون+ پروتئین هاپروتئین -3

 پاسخ التهابی -4

 تب -5

 

یکو ممکن نیست نجانور مورد مطالعۀ مچ :3تست  

…… 
 هایی برای تنفس باشد.درپوست خود دارای محل (1

 خوار باشد.بیگانه هایدر زیر پوست خود دارای یاخته (2

 همانند ماهی دارای دفاع اختصاصی باشد. (3

 وس دریایی دارای اسکلت درونی باشد.برخالف عر( 4

 پاسخ: 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :5تمرین  

 مشخص کنید.

ای که سبب ایجاد پاسخ در دستگاه ایمنی بدن هر یاختهالف( 

 شود.انسان شود، بیگانه تلقی می

خوارها مورد حمله قرار ب( هر یاختۀ بیگانه که توسط بیگانه

 عی میکروب است.گیرد، نومی

  پاسخ:

 

چرا دومین خط دفاعی بدن، نوعی دفاع  :6تمرین  

 غیراختصاصی است؟

  پاسخ:
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 خواریبیگانه حال در خواردرشت -2 شکل

 

درشت آیا .آشناست شما برای (ماکروفاژ) خواردرشت واژۀ

 در خوارهادرشت دارید؟ یاد به هاشش در را حبابکی خوارهای

 با و دارند حضور لنفاوی، هایگره جمله از ،مختلف هایاندام

 .کنندمی مبارزه هامیکروب

 مردۀ هاییاخته بردن بین از خواردرشت وظایف از دیگر یکی

 کبد که دارید یاد به گذشته سال از .ستهاآن بقایای یا هابافت

 دانیدمی .کنندمی پاکسازی را مرده قرمز هایگویچه طحال و

می انجام هااندام این خوارهایدرشت وسیلۀ به کار این چگونه؟

  .شود

 نام (دندریتی) ایهدارین هاییاخته خوارهابیگانه از دیگری نوع

 به مانند،دندریت انشعابات داشتن علت به را هایاخته این .دارد

 که بدن از هاییبخش رد دندریتی هاییاخته .خوانندمی نام این

 به گوارش، لولۀ و پوست مثل اند،ارتباط در بیرون محیط با

 خواری،بیگانه بر عالوه هایاخته این .شوندمی یافت فراوانی

 سپس .دهندمی قرار خود سطح در را میکروب از ییهاقسمت

 هاقسمت این تا رسانند،می نزدیک لنفاوی هایگره به را خود

 با ایمنی هاییاخته (.3 شکل) کنند ارائه ایمنی هاییاخته به را

 خواهند شناسایی را مهاجم میکروب ها،قسمت این ناختنش

 .کرد

 

 

 

 

 

 

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :4تست  

 کند؟می

 ……خواری در دستگاه ایمنی بدن انسان هر یاختۀ بیگانه

 کند.* پس از دیاپدز فعالیت خود را شروع می

 آید.ی* اگر نوتروفیل نباشد از تغییر شکل مونوسیت پدید م

 محیط داخلی بدن وارد شده بههای به مبارزه با میکروب * قادر

 .هستند

خوار است که در دومین خط دفاعی بدن فعالیت * نوعی درشت

 دارد.

 ( صفر4 2( 3 3( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

ماکروفاژها در تجزیه چند مورد زیر نقش  :5تست  

 ؟دارند

 های صفرا* رنگ

 * هِم

 * آنزیم انیدراز کربنیک

 ادتن* پ

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

 پاسخ: 

 

 

برای تکمیل هر یک از جمالت زیر کدام  :7تمرین  

 تر است؟مورد درون پرانتز مناسب

همانند( الیۀ  -های دندریتی در پوست )برخالفیاختهالف( 

 شود.م یافت میراپیدرم در الیه د

روبین ساخته همانند( طحال، بیلی -ب( در کبد )برخالف

 شود.می

است( در تقسیم  -های دندریتی ممکن )نیست( یاختهپ

 ها دخالت داشته باشند.لنفوسیت

ای در های دارینهبرخالف( یاخته -ها )همانندت( ماستوسیت

 شوند.کبد( به فراوانی یافت می -)پوست

  پاسخ:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


6 

 

 : ایمنی5فصل   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 
 دندریتی هاییاخته عملکرد نحوۀ -3 شکل

 

یاخته مانند هاستوسیتما .دارد نام ماستوسیت دیگر خواربیگانه

ارتباط در بیرون محیط با که بدن از هاییبخش در دندریتی های

 نام به ایهماد هاماستوسیت .شوندمی یافت فراوانی به اند،

 را هاآن نفوذپذیری و گشاد را هارگ هیستامین .دارند هیستامین

 و خون جریان افزایش باعث هارگ شدن گشاد .کندمی زیاد

 .شودمی سفید هایگویچه تریشب حضور

 حاوی که خوناب تا شود،می موجب هارگ تربیش نفوذپذیری

 .کند نشت رگ خارج به گذشته از بیش است دفاعی هایپروتئین

 سفید هایگویچه انواع از که است دیگری خواربیگانه ،نوتروفیل

 .کنیممی بررسی سفید هایگویچه بخش در را هانوتروفیل .است

 سفید هایچهگوی

 هایبیماری جریان در که دهدمی نشان اولیه هایتهیاف

 این به و یابدمی افزایش سفید هایگویچه تعداد میکروبی،

 ارتباط هامیکروب و هاگویچه این بین که شد داده نشان ترتیب،

 هایگویچه :بود ماندهباقی دیگر سؤال یک هنوز اما .دارد وجود

 .باشند توانندمی جا همه هامیکروب اما اند،خون در سفید

 مبارزه خون از خارج هایمیکروب با چگونه سفید هایگویچه

 شوند؟ خارج خون از توانندمی سفید هایگویچه آیا کنند؟می

 ،میکروسکوپ با کار و آمیزیرنگ هایروش پیشرفت با

 را معما این توانستمی که یافتند دست کشفی به دانشمندان

 نه سفید هایگویچه که کردند مشاهده نشمنداندا .کند حل

 پس .شوندمی یافت هم دیگر هایبافت در بلکه خون، در تنها

 .دارند را خون از خروج توانایی سفید، هایگویچه

 

درستی تکمیل کدام عبارت جملۀ زیر را به :6تست  

 کند؟می

 خوار است.قطعاا، بیگانه ………هر یاختۀ 

 ینکنندۀ هیستامترشح (1

 های سیتوپالسمیدارای رشته (2

 شودکه از رگ لنفی وارد گرۀ لنفی می (3

های ن یاخته دارای دانهبا میادارای هستۀ چند قسمتی ( 4

 روشن ریز

 پاسخ: 

 

خوارهای دستگاه چند مورد از وظایف بیگانه :7تست  

 ؟ایمنی بدن انسان است

 * تغییر نیروی تراوش خون

 ای دوکی شکله* تغییر انقباض یاخته

 * تبدیل لنفوسیت غیرفعال به لنفوسیت فعال

 هاهای سفید در بافت* تغییر توزیع گویچه

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

 پاسخ: 

 

 

 

 های زیر پاسخ کوتاه دهید:به پرسش :8تمرین  

با پیشرفت چه تکنیکی دانشمندان موفق شدند که الف( 

های سفید های خارج از خون و گویچهبفهمند بین میکروب

 داخل خون ارتباط وجود دارد؟

های سفید از چه نوع ب( تراگذاری )دیاپدز( فرایند عبور گویچه

های سفید های کدام گروه از گویچهرگی است و از ویژگی

 است؟

  پاسخ:

 

 

 

 خاطره
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 تراگذاری ،هامویرگ دیوارۀ از را سفید هایگویچه عبور فرایند 

 همۀ هایویژگی از تراگذاری (.4 شکل) نامندمی (دیاپدز)

 .است سفید هایگویچه

 دارند مختلفی انواع سفید هایگویچه دانستید گذشته سال در

 ییهاآن قسمت این در .کنندمی مبارزه مختلفی هایروش به و

 سایر .دارند نقش دفاعی خط دومین در که کنیممی بررسی را

  .کرد خواهیم بررسی بعدی هایقسمت در را سفید هایگویچه

 
 سفید گویچۀ تراگذاری -4 شکل

 

 شده داده نشان سفید هایگویچه انواع زیر، شکل : در3فعالیت 

 با .(است نشده رعایت هم به نسبت هاگویچه مقیاس) است

 :ایدخوانده قبل سال در که چهنآ به توجه

 
 .کنید بیان را یک هر نام (الف

 بدون یکدامک در و داردانه هاگویچه کدام در یاخته میان (ب

 است؟ دانه

 اند؟شده ساخته چیزی چه از هادانه (ج

 

 .کرد تشبیه «سریع واکنش نیروهای» به توانمی را هانوتروفیل

 تراگذری با هانوتروفیل شود، وارد بافت در زابیماری عامل اگر

می نابود را هاآن خواریبیگانه با و رسانندمی هاآن به را خود

 (.5 شکل) کنند

 .اندچابک و کنندمین حمل زیادی دفاعی مواد هاتروفیلنو

 
 هانوتروفیل خواریبیگانه -5 شکل

 

 در .برد بین از خواریبیگانه با توانمین را زابیماری عوامل همۀ

  قابل که انگل هایکرم مثل تریبزرگ زایبیماری عوامل برابر

 نکته:

سلول 

 بنیادی

یاختۀ 

 میلوئیدی

 ها(الکتمگا کاریوسیت)پ

 اریتروسیت )گویچه سرخ(

های گویچه

 دارسفید دانه

 بازوفیل

 ائوزینوفیل

 نوتروفیل

انه
یگ
ب

رها
خوا

 

 مونوسیت

 ماکروفاژ

یاختۀ 

 ایدارینه

 ماستوسیت

یاختۀ 

 لنفوئیدی

 لنفوسیت غیراختصاصی 

 )یاختۀ کشندۀ طبیعی(

لنفوسیت 

 اختصاصی

B 

T 

 

در شکل مقابل کدام گلبول سفید اشتباه  :8ت تس 

 گذاری شده است؟نام

 
   ائوزینوفیل (1

 بازوفیل (2

   مونوسیت (3

 نوتروفیل( 4

 پاسخ: 
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 .کنندمی مبارزه هاائوزینوفیل نیستند، خواریبیگانه

 به را خود هایدانه محتویات خواری،بیگانه جای به هاائوزینوفیل

 (.6 شکل) دریزنمی انگل روی

 
 .اندکرده احاطه را انگل الرو هاائوزینوفیل -6 شکل

 

می تغییر خروج، از پس و شوندمی خارج خون از ،هامونوسیت

 .شوندمی تبدیل دندریتی هاییاخته یا و خواردرشت به و کنند

 دفاع در که را لنفوسیتی .دارند مختلفی انواع هالنفوسیت

 که نامندمی طبیعی کشندۀ ۀیاخت دارد، نقش غیراختصاصی

 این .کنندمی نابود را ویروس به آلوده و سرطانی هاییاخته

 با شود،می متصل سرطانی یاختۀ به طبیعی، کشندۀ یاختۀ

 ایجاد یاخته غشای در منفذی پرفورین نام به پروتئینی ترشح

 مرگ باعث یاخته، درون به آنزیمی کردن وارد با سپس .کندمی

 ایهبرنام ،هایاخته در (.7 شکل) شودمی یاخته شده ریزیبرنامه

 نوع این .میردمی یاخته آن، اجرای صورت در که دارد وجود

 دفاع هایلنفوسیت .نامندمی شده ریزیبرنامه مرگ را مرگ

 با بعد کمی و نامندمی T و B هایلنفوسیت را اختصاصی

 .شد خواهیم آشنا اهآن

 
 طبیعی کشندۀ یاختۀ عملکرد نحوۀ -7 شکل

 

 و مشاهده میکروسکوپ با را خون آماده گسترش : یک4فعالیت 

 .کنید مشاهده آن در را سفید هایگویچه انواع

نیروهای »عنوان ها بههایی که از آنیاخته :9تست  

 ……شود ممکن نیست تشبیه می« واکنش سریع

 زیادی حمل کنند. مواد دفاعی (1

 کنند.خواری در خارج از خوناب بیگانه (2

 های ریز و روشن داشته باشند.ای با دانهیاختهمیان (3

 های بیگانه را داشته باشند.توانایی شناسایی یاخته( 4

 پاسخ: 

 

 

 موارد ستون الف و ب را با هم ارتباط دهید: :9تمرین  

 ب الف

 ( مونوسیت1

 ( بازوفیل2

 ئوزینوفیل( ا3

 ( نوتروفیل4

 ( لنفوسیت5

a( های روشن درشتیاختۀ با دانهمیان 

b( های تیرهیاخته با دانهمیان 

c( هسته تکی خمیده یا لوبیایی 

d(هسته تکی گرد یا بیضی 

e( ریز های روشنیاخته با دانهمیان 

  پاسخ:

 

کدام عبارت در مورد یاختۀ کشندۀ طبیعی  :10تست  

 ؟است نادرست

 آید.وجود میاز یاختۀ لنفوئیدی به (1

 و یاخته های سرطانی هاویروسنافذ در غشای باعث ایجاد م (2

 می شود.

 کند.مصرف می ATP، فورینتولید و ترشح پر ایبر (3

های خارج شده از خون عث افزایش فعالیت مونوسیتبا( 4

 شود.می

 پاسخ: 
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 هاپروتئین 

 .دارند نقش بدن ایمنی در هم هاپروتئین ،هایاخته بر عالوه

 در محلول) خون هایپروتئین از گروهی مکمل، هایپروتئین

 اند،غیرفعال صورت به آلوده غیر فرد در هاپروتئین این .اند(خوناب

 فعال واکنش .شوندمی فعال کند، نفوذ بدن به میکروبی گرا اما

 را دیگری شود،می فعال یکی وقتی که است صورت این به شدن،

 .یابدمی ادامه ترتیب همین به و کندمی فعال

حلقه ساختارهای دیگر،یک کمک به شدهفعال هایپروتئین

 روزنه یک مشابه که کنندمی ایجاد هامیکروب غشای در را مانندی

 در را میکروب ایهیاخت غشای عملکرد هاروزنه این .کندمی عمل

 میردمی یاخته سرانجام و برندمی بین از مواد خروج و ورود کنترل

 روی مکمل هایپروتئین قرارگرفتن ،آن بر عالوه (.8 شکل)

 .شود انجام ترآسان خواریبیگانه که شودمی باعث میکروب،

 
 مکمّل هایپروتئین عملکرد نحوۀ -8 شکل

 

 اینترفرون نام به پروتئینی ترشح دفاع، هایروش از دیگر یکی

 و شودمی ترشح ویروس به آلوده یاخته از I نوع اینترفرون .است

 و کندمی اثر هم مجاور سالم هاییاخته بر ،آلوده یاختۀ بر عالوه

 از II نوع اینترفرون .کندمی مقاوم ویروس برابر در را هاآن

 شودمی ترشح T هایلنفوسیت و طبیعی کشندۀ هاییاخته

 مهمی نقش اینترفرون نوع این .کندمی فعال را خوارها درشت و

  .دارد سرطانی هاییاخته علیه مبارزه در

 التهابی پاسخ

 .ایمداشته را بریدگی یا دنش زخمی تجربۀ نوعی به ما از یک هر

 برای فرصتی هامیکروب و بیندمی آسیب پوست موارد، این در

 آسیب موضع در که درد و گرما ،تورم ،قرمزی .کنندمی پیدا نفوذ

 .اندالتهاب هاینشانه شوند،می مشاهده دیده

می بروز بافتی آسیب دنبال به که است موضعی پاسخی التهاب،

 انتشار از جلوگیری ،هامیکروب بردن بین از به پاسخ این .کند

 ایجاد چگونه التهاب. انجامدمی بهبودی تسریع وها میکروب

 شود؟می

 

برای تکمیل جمالت زیر کدام مورد داخل  :10تمرین  

 تر است؟پرانتز مناسب

لنفوئیدی(  -ای که از تقسیم سلول )میلوئیدیالف( هر یاخته

 ایمنی بدن نقش دارد. آید در دستگاهوجود میبه ……

 -های آزاد شده )همانندریزی شده آنزیمب( در مرگ برنامه

فورین ترشح شده به درون سلول هدف وارد پر ……برخالف( 

 شوند.می

از تشکیل ساختار  ……بعد(  -های مکمل )قبلپ( پروتئین

 شوند.حلقه مانند فعال می

نقش ریزی شده یاختۀ هدف ت( ماکروفاژها در مرگ برنامه

 .……ندارند(  -)دارند

  پاسخ:

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :11تست  

 کند؟می

 است. ……دخالت دارد، قطعاا  ……که در  ……هر 

یاختۀ کشندۀ  -افزایش فعالیت ماکروفاژها -* لنفوسیتی

 طبیعی

 پروتئین مکمل -ایجاد منفذ در غشای میکروب -* پروتئینی

 پرفورین -هادرشت خوارالیت افزایش فع -* پروتئینی

 ماستوسیت -کردن لنفوسیتفعال -خواری* بیگانه

 4( 4 2( 3 صفر( 2 1( 1

 پاسخ: 

 (II)اینترفرون  ……… (I)اینترفرون  :12تست  

……… 

 شود.از یاختۀ آلوده به ویروس ترشح می -همانند( 1

ترشح  Tاز یاختۀ کشندۀ طبیعی و لنفوسیت  -برخالف( 2

 شود.می

 های عمومی و سریع نقش دارد.در واکنش -همانند( 3

های سرطانی نقش مهمی در مبارزه علیه یاخته -برخالف( 4

 دارد.

 پاسخ: 
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 .شودمی رها هیستامین دیدهآسیب هایماستوسیت از التهاب، در

 هدایت آسیب موضع به یتربیش سفید هایگویچه ترتیب، این به

 (.9 شکل) کندمی نشت ونبیر به یتربیش خوناب و شوندمی

 تولید با بافتی خوارهایبیگانه و هامویرگ دیوارۀ هاییاخته

 آسیب موضع به را خون سفید، هایگویچه ،شیمیایی هایپیک

 .خوانندمی فرا

 خون از تراگذاری با اند،گردش در که ییهامونوسیت و هانوتروفیل

 هامونوسیت و دکننمی خواریبیگانه هانوتروفیل .شوندمی خارج

 .شوندمی تبدیل خواردرشت به

 
 :التهاب مراحل -9 شکل

 بدن به باکتری ورود -1

 .کنندمی تولید( آبی نقاط) هیستامین ها ماستوسیت -2

 .شوندمی خارج مویرگ از هامونوسیت و هانوتروفیل -3

 .شوندمی متصل باکتری غشای به شده فعال مکمل، پروتئین -4

 را هاباکتری شیمیایی پیک تولید ضمن بافتی خوارهایدرشت

 .کنندمی خواریبیگانه

 

 را التهاب موضع شدگیگرم و تورم قرمزی، علت (: الف5فعالیت 

 دهید؟می توضیح چگونه

 اهمیتی چه رگ از التهاب محل در تربیش خوناب خروج (ب

 دارد؟

 .کنید تحقیق آن در موجود مواد و چرک با رابطه در

 

 تب

میکروب فعالیت .است تب میکروبی، هایبیماری هاینشانه از یکی

 بعضی بدن، به میکروب ورود با ،یابدمی کاهش باال دماهای در ها

 زیرنهنج از بخشی به خون طریق از هاآن ترشحات از

 .بردمی باال را بدن دمای و رسدمی (هیپوتاالموس)

 گذارد؟می راث هامیکروب فعالیت بر چگونه تب (: الف6فعالیت 

 اند؟خطرناک شدید هایتب چرا (ب

 

تواند نشانۀ قطعی یک از موارد زیر نمیکدام :13تست  

 ابتال بدن به یک نوع میکروب باشد؟

 (I)اینترفرون( 2 پروتئین مکمل فعال( 1

 لیزوزیم( 4 ترشحات ائوزینوفیل( 3

 پاسخ: 

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را :11تمرین  

 مشخص کنید.

هر یک از ترشحات یاختۀ کشندۀ طبیعی، پس از ورود  -الف

 شوند.میکروب به بدن آزاد می

 شود.هر پروتئین مکمل توسط پروتئین مکمل دیگر فعال می -ب

های مکمل غیرفعال ممکن نیست باعث افزایش بیگانه پ( پروتئین

 خواری شوند.

پذیری انتخابی های مکمل موجب از بین رفتن نفوذت( پروتئین

 شوند.ها میغشای میکروب

  پاسخ:

 

 ……در پاسخ التهابی ممکن نیست  :14تست  

 خوارهای بافتی، تراگذاری کاهش یابد.با مهار بیگانه( 1

 با مهار ترشح هیستامین، درد متوقف شود.( 2

 ها شروع شوند.بدون پارگی رگ خونی، واکنش( 3

 ها ایجاد شود.یکروبساختارهای حلقه مانندی در غشای م( 4

 پاسخ: 

چند مورد در ارتباط با دومین خط دفاعی بدن  :15تست  

 انسان صحیح است؟

خوارها تری را به درشتهای بیشتوانند مونوسیت* ماکروفاژها می

 تبدیل کنند.

تواند موجب مرگ * آنزیم لیزوزیم موجود در اشک و بزاق می

 ها شود.باکتری

ها زا، محتویات دانه ائوزینوفیلبیماری * در مبارزه با عوامل

 شود.ها، از یاخته خارج میبرخالف نوتروفیل

تواند در این خط دفاعی توسین می* غدۀ سازندۀ هورمون اکسی

 نقش داشته باشد.

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

 پاسخ: 
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 اختصاصی دفاع :دفاعی خطّ سومین :3 گفتار

 بیگانه عامل نوع به آیدمی بر آن نام از کهچنان اختصاصی دفاع

 مثال، عنوان به .است مؤثر عامل همان بر تنها و دارد بستگی

 هامیکروب سایر بر شودمی ایجاد کزاز میکروب علیه که پاسخی

 شناسایی اختصاصی طوربه غیرخودی عامل چگونه .ندارد اثری

 .است هالنفوسیت برعهدۀ وظیفه این شود؟می

 ژنآنتی شناسایی و هالنفوسیت

می انجام T و B هایلنفوسیت وسیلۀ به اختصاصی دفاع

 در و شوندمی تولید استخوان مغز در لنفوسیت نوع دو هر .شود

  .ندارند را بیگانه عامل شناسایی توانایی یعنی ؛اندنابالغ ابتدا

 T هایلنفوسیت اما استخوان مغز همان در B هایلنفوسیت

 شناسایی توانایی ترتیب، این به و شوندمی بالغ تیموس در

 دوران در تیموس (.10 شکل) آورندمی دستبه را بیگانه عامل

 آن فعالیت از تدریج به اما دارد زیادی فعالیت کودکی و نوزادی

 .رودمی حلیلت آن اندازۀ و شودمی کاسته

 
 هالنفوسیت بلوغ محل -10 شکل

 

 ژنآنتی کنند،می شناسایی هالنفوسیت این که ییهامولکول

 هر کنند؟می شناسایی را ژنآنتی چگونه هالنفوسیت .دارد نام

 که دارد ژنآنتی هایگیرنده خود، سطح در T یا B لنفوسیت

 یعنی کند؛می عمل اختصاصی گیرنده هر .اندنوع یک از مگیه

 ترتیب، این به و شود متصل ژنآنتی نوع یک به تواندمی فقط

 .شودمی شناسایی ژنآنتی

 

 

 

 

 

 

نادرستی هر یک از جمالت زیر  درستی یا :12تمرین  

 را مشخص کنید.

صورت بالغ از مغز استخوان خارج هر لنفوسیتی که به -الف

 است. Bشود، لنفوسیت یم

صورت نابالغ از مغز استخوان خارج هر لنفوسیتی که به -ب

 شود برای بلوغ نیاز به هورمون تیموسین دارد.می

هر اندام تولیدکنندۀ لنفوسیت در فرد بالغ، هدف هورمون  -پ

 اریتروپویتین است.

کننده در دفاع های شرکتدر هر سامانۀ هاورس، یاخته -ت

 شوند.لید میاختصاصی تو

  پاسخ:

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :13تمرین  

 پرانتز پر کنید.

پشت(  -)جلوی Tلنفوسیت  ……تولید(  -محل )بلوغ -الف

 نای قرار دارد. ……

شوند ها شناسایی میهایی که توسط لنفوسیتمولکول -ب

 نام دارد. ……ژن( آنتی -)پادگن

مغز استخوان  ……برخالف(  -های لنفی )هماننددر گره -پ

 وجود دارد. ……هر دو(  -غیرفعال -ها )فعاللنفوسیت

شود فعالیت که صفحۀ رشد بسته میغدۀ تیموس درزمانی -ت

 دارد. ……کمی(  -)زیادی

  پاسخ:

 

 ممکن نیست ……های هر یک از لنفوسیت :16تست  

…… 
1 )B- د.ژنی باشهای آنتیدر سطح خود دارای انواعی از گیرنده 

2 )T- ژن هایی باشد که فقط به یک نوع آنتیدارای گیرنده

 متصل شوند.

3 )B- ژن متصل ای باشد که به بیش از یک آنتیدارای گیرنده

 شود.

4 )T- ژن را داشته در محل تولید خود توانایی شناسایی آنتی

 باشد.

 پاسخ: 
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 B لنفوسیت عملکرد نحوۀ

 مثل محلول ذرات یا هامیکروب سطح ژنتیآن B لنفوسیت

 میان از .کندمی شناسایی را هامیکروب سم یا هاویروس

 توانسته که لنفوسیتی آن مختلف، هایگیرنده با هایلنفوسیت

 و شودمی تکثیر سرعت به کند شناسایی را ژنآنتی است

 آوردمی پدید را (پالسموسیت)سازپادتن نام به ییهایاخته

 همراه پادتن .کندمی ترشح پادتن سازپادتن یاختۀ (.11 شکل)

 جا هر و آیدمی در گردش به لنف و خون ای،یاخته بین مایعات

 .سازدمی اثربی یا ،نابود را آن کرد برخورد میکروب با

 
 Bت لنفوسی عملکرد نحوۀ -11 شکل

 

 پادتن ره .اندپروتئین جنس از و شکل Y ییهامولکول هاپادتن

  (.12 شکل) دارد (ژن آنتی) نپادگِ  به اتصال برای جایگاه دو

 
 پادتن مولکول -12 شکل

 

 B لنفوسیت غشای به هاآن از نوع یک .اندنوع دو بر هاپادتن

 ترشحی دیگر، نوع دارد. را ژنآنتی گیرندۀ نقش و است متصل

 خود گیرندۀ با مشابه پادتنی تواندمی Bلنفوسیت هر .است

 (.13 )شکل کند ترشح

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر  :14تمرین  

 را مشخص کنید.

ساز قطعاا تقسیم برای تبدیل به یاختۀ پادتن Bلنفوسیت  -الف

 شود.می

ساز قطعاا تمایز برای تبدیل به یاختۀ پادتن Bلنفوسیت  -ب

 یابد.می

شود در ساز تبدیل میهر لنفوسیتی که به یاختۀ پادتن -پ

 اند.ژن متصلهایی دارد که به آنتیسطح خود گیرنده

، متصل شودژنی آنتی هکه ب Bهر لنفوسیت  DNA -ت

 کند.همانندسازی می

  پاسخ:

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :15تمرین  

 پرانتز پر کنید.

 Bلنفوسیت  ……همانند(  -رخالفساز )بیاختۀ پادتن -الف

 سازد.پادتن می

ساز یاختۀ پادتن ……همانند(  -)برخالف Bلنفوسیت  -ب

 ژن را دارد.توانایی شناسایی آنتی

ها در خون پادتن ……همانند(  -ها )برخالفویروس -پ

 اند.محلول

پادتنی مشابه  ……تواند( نمی -تواند)می Bلنفوسیت هر  -ت

 کند. با گیرندۀ خود ترشح

  پاسخ:

 

 ……هر پادتنی قطعاا  :17تست  

 شود.ژن به بدن ساخته میپس از ورود آنتی( 1

 شود.تحت تأثیر پپسین به آمینواسید هیدرولیز می( 2

 تواند متصل شود.به دو مولکول پادگن یکسان می( 3

 کند.س از برخورد با میکروب آن را نابود میپ( 4

 پاسخ: 
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 از پس که دارد گیرنده نوع یک فقط سیتلنفو هر -13 شکل

 .کندمی ترشح خود گیرندۀ با مشابه پادتنی سازپادتن به تبدیل

 

 شده داده نشان 14 شکل در که هاییروش با را ژنآنتی پادتن

 دارو عنوان به توانمی هاپادتن از .کندمی نابود یا اثربی است،

 مثال، عنوان به .مندنامی سرم را آماده پادتن .کرد استفاده نیز

 دارد، وجود کزاز باکتری فعالیت احتمال که ،شدید هایزخم در

 که مار سمّ پادزهر همچنین .شودمی استفاده کزاز ضدّ سرم از

 که است هاییپادتن حاوی شود،می استفاده مارگزیدگی از بعد

 .کنندمی خنثی را مار سمّ

 
 پادتن عملکرد نحوۀ -14 شکل

 

 T لنفوسیت عملکرد نحوۀ

 مثالا ،نداهکرد تغییر که را خودی هاییاخته ،T لنفوسیت

 همچنین کند.می نابود را است شده ویروس به آلوده یا سرطانی

 T لنفوسیت .کندمی حمله شده پیوند بخش هاییاخته به

 T یهافوسیتلن و شودمی تکثیر ژنآنتی شناسایی از پس

  .آوردمی پدید را کشنده

 با و شوندمی متصل هدف یاخته به کشندهT یهالنفوسیت

می راه به را «شده ریزیبرنامه مرگ» آنزیم و پرفورین ترشح

  .اندازند

 

 

ژن، های تأثیر پادتن روی آنتیدر مورد روش :18تست  

 ……ست ممکن نی

 ژن، بیش از یک پادتن متصل شود.به یک آنتی( 1

 های ویروسی توسط پادتن خنثی شوند.ژنآنتی( 2

 تراگذاری ماکروفاژها افزایش یابد.( 3

 پادزهرها موجب افزایش فاگوسیتوز شوند.( 4

 پاسخ: 

 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :17تمرین  

 پرانتز پر کنید.

های سرطانی سومین خط دفاعی بدن زه با سلولدر مبار -الف

 دومین خط دفاعی بدن شرکت دارد. ……همانند(  -)برخالف

 Tیاختۀ  ……برخالف(  -یاختۀ کشندۀ طبیعی )همانند -ب

 ریزی شده دخالت دارد.کشنده در مرگ برنامه

ژن به ورود آنتی ……قبل( از  -کشنده )پسTلنفوسیت  -پ

 آید.بدن پدید می

همانند(  -)برخالف (I)کننده اینترفرون ترشح یاختۀ -ت

هدف لنفوسیت (II)کنندۀ اینترفرون یاختۀ ترشح ……

T.کشنده است 

  پاسخ:
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می که آوردمی پدید ویروسی را پرندگان آنفلوانزای: 7فعالیت 

 ویروس این .کند آلوده نیز را انسان جمله از ها،گونه سایر تواند

 از بیش ایمنی دستگاه شودمی سبب و کندمی حمله هاشش به

 از بیش و انبوه تولید به ترتیب، بدین .کند فعالیت معمول حدّ

 .انجامدمی Tهای لنفوسیت اندازۀ

 توجیه چگونه را ویروس این با آلودگی اثر بر مرگ علت (الف

 کنید؟می

 پیشنهاد اهجمعیت در بیماری این کنترل برای را راهی چه (ب

 کنید؟می

 

 اختصاصی ایمنی در ثانویه و اوّلیه پاسخ

 و ژنآنتی شناسایی برای که است فرایندی اختصاصی، دفاع

 دفاع برخالف رو، این از .دارد نیاز زمان به هالنفوسیت تکثیر

 به قبالا که ژنیآنتی اگر اما .نیست سریعی دفاع غیراختصاصی،

 دفاع پاسخ شود، وارد نبد به دوباره است شده وارد بدن

 ؛(15 شکل) است ترقوی و ترسریع قبل به نسبت اختصاصی

 چرا؟

 
 ثانویه و اولیه پاسخ -15 شکل

 

 ژنیآنتی با وقتی یعنی است؛ «حافظه» دارای ایمنی دستگاه

 این به .داشت خواهد نگه را برخورد آن خاطرۀ کند، برخورد

 شودمی وارد دنب به بعدی دفعات برای که ژنیآنتی ترتیب،

 چگونه؟ اما .شودمی شناسایی ترسریع

 شود،می تکثیر کندمی شناسایی را ژنیآنتی لنفوسیت، وقتی

یاخته نام به دیگری هاییاخته شده، گفته هاییاخته بر عالوه

 مانندمی باقی خون در هامدت تا که آیدمی پدید خاطره های

 (.16 شکل)

 شودمی باعث خون، در هخاطر یاختۀ زیادی تعداد وجود

 برخوردهای برای و پذیرد صورت ترسریع ژنآنتی تشخیص

 .آید پدید خاطره یاختۀ یتربیش تعداد بعدی،

 ……قطعاا  ……هر یاختۀ  :19تست  

 در دومین خط دفاعی دخالت دارد. -کنندۀ پرفورینترشح( 1

 قابلیت تقسیم شدن دارد. -تولیدکنندۀ پادتن( 2

ازتقسیم یاختۀ لنفوئیدی پدید  -(II)اینترفرون تولیدکنندۀ ( 3

 آید.می

در دومین  -ریزی شدهده آنزیم برای مرگ برنامهنکنترشح( 4

 خط دفاعی دخالت دارد.

 پاسخ: 

 

هر یک از جمالت زیر  یدرستی یا نادرست :18تمرین  

 را مشخص کنید.

های ششی شود یاختهعامل آنفوالنزای پرندگان موجب می -الف

 تولید کنند. (I)ترفروناین

شود نوعی از عامل آنفوالنزای پرندگان موجب می -ب

های با هسته تکی، گرد یا بیضی بیش از اندازه تولید یاخته

 شوند.

توانند به می Bکشنده برخالف لنفوسیت  Tهای لنفوسیت -پ

 یاختۀ هدف متصل شوند.

عاا به ژنی، سریهای خاطره در برخورد با هر نوع آنتییاخته -ت

 دهند.آن پاسخ می

  پاسخ:

 

پاسخ اولیه به واکسن نسبت به پاسخ ثانویه  :20تست  

…… 
 کشد.تری طول میمدت زمان کوتاه( 1

 تری همراه است.با تولید پادتن بیش( 2

 تری همراه است.های خاطره بیشبا تولید یاخته( 3

 تری دارد.شدت اثر کم( 4

 پاسخ: 
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 خاطره هاییاخته -16 شکل

 

 دوم برخورد در ایمنی پاسخ بودن تر شدید : علت8فعالیت 

 چیست؟ اوّل برخورد به نسبت

 

 واکسیناسیون در اختصاصی، دفاع بودن دارحافظه خاصیت از

 شرایط در را میکروب بار یک است کافی .شودمی استفاده

 طریق این به و کنیم معرفی ایمنی دستگاه به شده کنترل

 همان دوباره اگر ترتیب، بدین .آوریم پدید را اطرهخ هاییاخته

 کند، پیدا عمل فرصت کهآن از قبل شود، وارد بدن به میکروب

 .آوردمی در پای از را آن ایمنی دستگاه

 یا میکروب ژنآنتی ،شده کشته ،شده ضعیف میکروب واکسن،

 بدن، به آن کردن وارد با که است آن شده خنثی سم

 علت، همین به (.17 شکل) آیدمی پدید خاطره هاییاخته

  مقابل، در .نامندمی فعال ایمنی را واکسن از حاصل ایمنی

در تزریق اول واکسن نسبت به تزریق دوم  :21تست  

 کند؟یک تغییر نمیواکسن کدام

 های خاطرهتعداد لنفوسیت( 1

 ژن هر پادتنتعداد جایگاه اتصال آنتی( 2

 مقدار پادتن ترشحی( 3

 خوارهافعالیت درشت( 4

 پاسخ: 

 

 

 

برای هر یک از موارد زیر یک دلیل  :19تمرین  

 کننده بنویسید.قانع

توانند در بعضی موارد اثر تزریق ای میهای دارینهیاخته -الف

 واکسن را کم و در بعضی موارد زیاد کنند.

 شود.ای تولید نمیهیچ یاختۀ خاطرهبا تزریق سرم  -ب

  پاسخ:

 

 

 

 

 

را با هم ارتباط  «ب»و « الف»موارد ستون  :20مرین ت 

 دهید.

 ب الف

 ایمنی فعال -1

 ایمنی غیرفعال -2

 موقتی ههموار -3

 تر موارد دائمیبیش -4

a( سرم 

b( واکسن 

 

  پاسخ:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


16 

 

 : ایمنی5فصل   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 در پادتن چون است فعال غیر ایمنی، سرم از حاصل ایمنی

 .است نیامده پدید نیز ایهخاطر یاختۀ و نشده لیدتو بدن

 
 واکسن عملکرد نحوۀ -17 شکل

 

می دریافت را هاییواکسن چه ایرانی کودکان (: الف9فعالیت 

 زمانی؟ چه در کنند؟

 کرد؟ تکرار باید را هاواکسن از بعضی چرا (ب

 

 اختصاصی ایمنی به تردقیق نگاهی ایدز،

می نامیده (AIDS) ایدز اختصار به که اکتسابی ایمنی نقص

 این ویروس .است ویروس آن عامل که است بیماری نوعی شود،

 دستگاه در عملکرد بیماری این در .دارد نام HIV بیماری

کم به ابتال حتی دلیل همین به .شودمی نقص دچار فرد، ایمنی

 .شود منجر مرگ به است ممکن واگیر هایبیماری خطرترین

 15 تا ماه 6 بین است ممکن بدن به ورود از پس ایدز ویروس

 آلوده فردی چنین .نکند ایجاد بیماری و بماند باقی نهفته سال

 .ندارد را ایدز از عالمتی هیچ و نیست بیمار اما است، HIV به

 آلوده فرد .است پزشکی آزمایش انجام ،آن تشخیص راه تنها

 این به .کند منتقل دیگران به را ویروس این تواندمی بیمار یا

  .شود ویروس انتشار باعث ترتیب،

HIV و آلوده خونی هایفراورده و خون ،جنسی رابطۀ طریق از 

 به آلوده خون به که ایهبرند و تیز اشیای نوع هر از استفاده نیز

 مشترک، تیغ یا سرنگ از استفاده مثل) باشد آغشته ویروس

 بدن ایعاتم و (مشترک سوزن با گوش کردن سوراخ و خالکوبی

 در تواندمی است HIV به آلوده که مادری .شودمی منتقل

 خود فرزند به را ویروس ،شیردهی و زایمان ،بارداری جریان

 این غذا، و آب حشرات، نیش روبوسی، دادن، دست .کند منتقل

  ترشحات طریق از ویروس انتقال .کندمین منتقل را ویروس

انتقال بیماری ایدز با های در ارتباط با راه :21تمرین  

 جدول زیر را پر کنید. -عالمت + و 

منتقل  راه انتقال

 شودمی

منتقل 

 شود.نمی

 اثبات نشده

    نیش حشرات

    شیردهی

    بزاق

    سرم

    غذا

    ادرار

    روبوسی

 

  پاسخ:

 

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :22تست  

 ل بکشد.سال طو 15ماه تا  6* ایدز ممکن است بین 

 شود.ترشح می (I)* در نقص ایمنی اکتسابی، اینترفرون 

، انجام آزمایش پزشکی HIV* تنها راه تشخیص آلودگی به 

 است.

 * بهترین راه مقابله با بیماری ایدز پیشگیری از راه واکسن

 است.

 4( 4 2( 3 صفر( 2 1( 1

 پاسخ: 
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 ثابت مدفوع و ادرار طریق از یا اشک، و عرق خلط، بزاق، بینی، 

 بهترین و است نشده یافت ایدز برای درمانی تاکنون .است نشده

 .استمیعمو آگاهی افزایش و پیشگیری ،آن با مقابله راه

 شناسانزیست بیند؟می آسیب ایدز در چگونه ایمنی دستگاه

 هایلنفوسیت به ویروس حملۀ ایدز، بیماری علت که دریافتند

T مشاهده این (.18 شکل) ستهاآن درآوردن پای از و 

 رفتن بین از چرا :کندمی مطرح را پرسشی بالفاصله

 حتی ،ایمنی دستگاه کل تضعیف به T هایلنفوسیت

 ارتباطی چه T لنفوسیت فعالیت انجامد؟میB هایلنفوسیت

  دارد؟ B لنفوسیت با

 
 با ویروس شکل، این در. ایدز مسبب ویروس HIV - 18 شکل

 شدن آزاد حال در هاویروس. است شده داده نشان قرمز رنگ

 به نزدیک که است ریز چنان ویروس این. اندآلوده یاخته از

 لهجم این پایان نقطۀ در توانمی را هاآن از عدد میلیون 200

 .داد جای

 

 دستگاه عمل نحوۀ از تریدقیق مدل درک به سؤال، این به پاسخ

 همۀ به نه HIV که داد نشان تربیش مشاهدات .انجامید ایمنی

 در .کندمی حمله هاآن از خاصی نوع به بلکه ،T هایلنفوسیت

 کمک به Tهایلنفوسیت دیگر و B هایلنفوسیت فعالیت واقع

کمک T هایلنفوسیت را آن لذا شود؛می انجام خاص نوع این

 عملکرد ،هالنفوسیت این بردن بین از با ویروس .نامیدند کننده

  .کندمی مختل را T و B هایلنفوسیت

 حساسیت

 دستگاه مثالا .دهدمین پاسخ خارجی مواد همۀ به ایمنی دستگاه

مین پاسخ گوارش دستگاه در مفید هایمیکروب حضور به ایمنی

 خارجی هایعامل برابر در ایمنی دستگاه پاسخ عدم به .دهد

 .گویندمی ایمنی تحمل

ورد زیر دچار در فرد مبتال به ایدز چند م :23تست  

 شود؟اختالل نمی

 های مکملمانند توسط پروتئین* تشکیل ساختار حلقه

 (I)* تولید اینترفرون 

 (II) تولید اینترفرون * 

 ریزی شده* مرگ برنامه

 4( 4 صفر( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :22تمرین  

 پرانتز پر کنید.

 ……تولید(  -)عملکرد HIVلۀ ویروس به دنبال حم -الف

مختل  Tلنفوسیت  ……برخالف(  -)همانند Bلنفوسیت 

 شود.می

)BT(نفوسیت نوعی ل HIVب(   ……  مله قرار حرا مورد

 دهد.می

میلیون  ……( 200-20نقطۀ پایان این جمله گنجایش ) -پ

 را دارد. HIVویروس 

 -کننده )بخشی ازکمک Tهای با کاهش تعداد لنفوسیت -ت

 شود.دستگاه این تضعیف می ……کل( 

  پاسخ:
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 دستگاه و خطرندبی که دارد وجود گوناگونی مواد ما اطراف در

 .دارد تحمل هاآن به نسبت ایمنی

 خطربی مواد این به ایمنی دستگاه است ممکن فردی در اما

 التیح چنین در .شود ایجاد ایمنی پاسخ و دهد نشان واکنش

 ایهماد .دارد حساسیت مادّه آن به نسبت فرد این که گوییممی

 .نامندمی زاحساسیت است، شده حساسیت باعث که را

 از هیستامین ترشح زا،حساسیت مادۀ به ایمنی دستگاه پاسخ

 هیستامین ترشح نتیجۀ در .ستهابازوفیل و هاماستوسیت

 ایجاد بینی زا ریزشآب و قرمزی مثل حساسیت شایعِ عالئمِ

 .شودمی

 ایمنی خود هایبیماری

 غیرخودی عنوان به را خودی هاییاخته ایمنی دستگاه گاهی

 به .شودمی بیماری باعث و کندمی حمله هاآن به و شناسایی

 نوع دیابت .گویندمی خودایمنی بیماری ،هابیماری نوع این

I دستگاه بیماری، این در .است ایمنی خود بیماری از مثالی 

 هاآن و کندمی حمله انسولین تولیدکنندۀ هاییاخته به ایمنی

 .بردمی بین از را

 است دیگری خودایمنی بیماری MS یا اسکلروزیس مالتیپل

 مورد نخاع و مغز در عصبی هاییاخته اطراف میلین آن در که

می بین از هاییقسمت در و یردگمی قرار ایمنی دستگاه حملۀ

 بدن بقیۀ با مرکزی عصبی دستگاه ارتباط در ترتیب، بدین .رود

 .شودمی ایجاد اختالل

 جانوران در ایمنی

 اختصاصی ایمنی اما دارند، اختصاصی غیر ایمنی جانوران همۀ

 کارهایی و ساز این، وجود با .شودمی دیده دارانمهره در اساساا

 عمل اختصاصی ایمنی مشابه که است شده تیاف مهرگانبی در

 شده کشف مولکولی ه،میو مگس در مثال، عنوان به .کنندمی

 هایژنآنتی و درآید مختلف شکل صدها به تواندمی که است

 .کند شناسایی را مختلفی

 در مهرگانبی ایمنی دستگاه دربارۀ دانشمندان مطالعات

 داده نشان را دارانهمهر با یتربیش هایشباهت اخیر، هایسال

 پیدایش نحوۀ بهتر درک در را ما مطالعات گونه این .است

 .کرد خواهد یاری اختصاصی ایمنی

 

 

 

 

 کدام عبارت درست است؟ :23تمرین  

ممکن است نخستین خط  منیبا اختالل در تحمل ای -الف

 دفاعی بدن دچار مشکل شود.

زا ترشح یتها، ماده حساسها همانند بازوفیلماستوسیت -ب

 کنند.می

حساسیت همانند پاسخ التهابی ممکن است عالئم شبیه به  -پ

 هم داشته باشند.

تواند سبب افزایش ترشح کنندۀ هپارین مییاختۀ ترشح -ت

 موسین شود.

  پاسخ:

 

 کدام عبارت درست است؟ :24تست  

های قشری مغز و نخاع بیش از بخش MSدر بیماری ( 1

 بینند.می های مرکزی آسیببخش

های تولیدکنندۀ ، دستگاه ایمنی به یاختهIدر دیابت نوع ( 2

 برد.ها از بین میکند و آنانسولین در کبد حمله می

های خارجی به عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عامل( 3

 شود.تحمل ایمنی گفته می

ها های خودایمنی برخالف حساسیت لنفوسیتدر بیماری( 4

 دخالت دارند.

 پاسخ: 

 

 چند مورد درست است؟ :25تست  

 * هر جانور دارای گردش خون بسته، دفاع اختصاصی دارد.

توانند به سلولی کشف شده که می ،* در مگس میوه

ژن مختلف را های مختلف درآید و آنتیشکلهای صورت

 شناسایی کند.

* همۀ جانوران دارای دفاع غیراختصاصی، گوارش برون سلولی 

 دارند.

مهرگان در * مطالعات دانشمندان دربارۀ دستگاه ایمنی بی

 .هددداران نشان میتری با مهرههای اخیر تفاوت بیشسال

 3( 4 صفر( 3 1( 2 2( 1

 پاسخ: 
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 و شودمی آغاز تخم نام به ایهیاخت تشکیل با انسان، زندگی 

 .شودمی تبدیل یاخته میلیاردها با نوزادی به ماه چند از پس

به یابد،می ادامه هم این از بعد حتی هایاخته افزایش روند

 میلیارد صدها به بالغ فرد یک بدن در هایاخته تعداد که طوری

 هایاخته پیاپی تقسیمات با زانگیشگفت افزایش این .رسدمی

 فرا گذشته هایسال در که مطالبی به توجه با .پذیردمی صورت

می را بالغ فرد یک بدن در تقسیم از انواعی چه گرفتید،

 انجام هایی،یاخته نوع چه در هاتقسیم این از نوع هر شناسید؟

 هاییاخته همۀ آیا چیست؟ تقسیم از نوع هر نتیجۀ شود؟می

 شوند؟می قسیمت بدن،

 کروموزوم :1 گفتار

 پروتئین و (DNA) دِنا از کروموزوم دانیدمی که طورهمان

 در یاخته که زمانی .کنید توجه ۱ شکل به .است شده تشکیل

 صورت به و ترکم هسته، وراثتی مادۀ فشردگی ،نیست تقسیم حال

می (کروماتین) فامینه آن، به که است درهم هایرشته از ایهتود

 تَن هسته نام بهتکراری  واحدهای از کروماتین رشتۀ هر .گویند

 «دِنا» DNAمولکول  آن، در کهشود می تشکیل )نوکلئوزوم(

 هیستون نام به پروتئینی مولکول 8 اطراف در دور 2 حدود

 به ،یاخته زندگی مراحل تمام در هسته وراثتی مادّۀ .است پیچیده

 ،یاخته تقسیم از یشپ .است کروماتین صورت به تقسیم، جز

 تَن فام شدن، فشرده با و شوندمی برابر دو کروماتینی هایرشته

 (.۱ شکل) کنندمی ایجاد را ها (کروموزوم)

 
 کروموزوم شدن فشرده مراحل -1 شکل

 

 :کروموزوم اجزای

می نشان فشردگی حداکثر در را کروموزوم یک تصویر ،2 شکل

 کروموزوم هر شود،می همشاهد شکل این در که طورهمان .دهد

 شده تشکیل (کروماتید) فامینک نام به هم به شبیه بخش دو از

 .گویندمی شده مضاعف هایکروموزوم ها،کروموزم این به .است

 به و اندیکسان هاژن نوع نظر از دوکروماتیدی هر کروماتیدهای

 .شودمی گفته خواهری کروماتیدهای هاآن

 ته:نک

انواع تقسیم 

 سلولی

 تقسیم دوتایی پروکاریوتی)باکتری(

 یوکاریوتی

 تقسیم هسته
 میتوز

 میوز

 تقسیم سیتوپالسم

 )سیتوکینز(

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :1تمرین 

 مشخص کنید:

 مولکول پروتئین تشکیل شده است. 8هر هیستون از  -الف

اسر طول در ساختار رشتۀ کروماتین در سر DNAمولکول -ب

 .خود به شکل مارپیچ است

ای، مادۀ وراثتی هسته دو برابر قبل از تقسیم هر نوع یاخته -پ

 شود.می

هر یاختۀ انسان اگر در حال تقسیم نباشد دارای مادۀ  -ت

 وراثتی به شکل فامینه است.

 پاسخ:

 

 

 

 

 Bژن به گیرندۀ لنفوسیتپس از اتصال آنتی :1تست  

 . ……ممکن نیست

 های فامینه افزایش یابد.تنهسته تعداد( ۱

 تن تغییر کند.در هر هسته DNAهای تعداد پیچ (2

 های یاخته افزایش یابد.تعداد ژن( 3

 ها دو کروماتیدی شوند.تنفام( 4

 پاسخ:
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 .اندمتصل هم به سانترومر نام به محلی در خواهری کروماتیدهای

 
 کروماتیدی دو کروموزوم یک ساختار -2 شکل

 کروموزوم عدادت

 پیکری هاییاخته در کروموزوم معیّنی تعداد جانداران، از گونه هر

 ،پیکری هاییاخته .گویندمی کروموزومی عدد آن به که دارند خود

 کروموزوم تعداد است ممکن .جاندارند غیرجنسی هاییاخته همان

 در مثالً باشد؛ هم شبیه جانداران از بعضی پیکری هاییاخته

 دارد، وجود کروموزوم 46 زیتون درخت و انسان پیکری ایهیاخته

 تعداد .اندمتفاوت بسیار هاآن هایژن مسلّم طور به ولی

 بیش تا 2 از (هاباکتری جز به) مختلف جانداران هایکروموزوم

 .است متغیر عدد ۱000از

 هستند (دیپلوئید) دوالد انسان، پیکری هاییاخته

 هایناهنجاری زا بعضی تشخیص و هاکروموزوم تعداد تعیین برای

 از تصویری کاریوتیپ .شودمی تهیه کاریوتیپ کروموزومی،

 ،شکل ،اندازه براساس که است فشردگی حداکثر با هاکروموزوم

 گذاریشماره و مرتب ،سانترومرها قرارگیری محل و ژنی محتوای

 (.3 لشک) نداهشد

 
 انسان کاریوتیپ -3 شکل

 کروموزوم هر که شودمی مشاهده انسان، پکاریوتی بررسی با

 همتا ،هاکروموزوم این به که است خود شبیه کروموزوم یک دارای

 هر از هاآن پیکری هاییاخته که جاندارانی به .شودمی گفته

 این در .گویندمی دیپلوئید باشند، داشته نسخه 2 کروموزوم

 به دو به دو که دارد وجود کروموزوم مجموعه دو ،هایاخته

 .اندشبیه دیگریک

 ها مرتب کنید.موارد زیر را از نظر تعداد ژن :2تمرین 

 تنب( هسته  DNAالف( 

 تنت( فام  پ( فامینک

 پاسخ:

 

 

 

 . …… ممکن نیست :2تست  

 تن متفاوت باشند.های دو فامینک یک فامژن( ۱

شده قبل از تقسیم سلولی ( سانترومر هر کروموزوم مضاعف2

 د آید.وجوبه

 تر باشد.ها نزدیک( سانترومر به انتهای یکی از کروموزوم3

 ها تک کروماتیدی باشند.( در هنگام تقسیم سلولی کروموزوم4

 پاسخ:

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :3تست  

دیده  DNAرشته مولکول  ۱84کثر * در هر هستۀ زیتون حدا

 شود.می

 است. * تعداد کروموزومی همۀ افراد یک گونه یکسان

 تن است.های عامل بیماری کزاز روی یک فام* همۀ ژن

دار تواند دو برابر یاختۀ دارینه* یاختۀ سرالدی زیتون می

 انسان، فامینک داشته باشد.

۱ )۱  2 )3 

3 )4  4 )2 

 پاسخ:
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 یک و مادری والد از کروموزوم مجموعه یک ،هایاخته این در  

 شده دریافت پدری والد از «n2» .دهندمی نشان مجموعه

 .دهندمی نشان «n2» کلی نماد با را هایاخته این .است

 در که دارند وجود ییهاکروموزوم ،جانداران بعضی و انسان در

 .دارند نقش جنسیت تعیین

 .شودمی گفته جنسی کروموزوم ،هاکروموزوم این به

 این ۀنمون .نباشند هم شبیه است ممکن سیجن هایکروموزوم

 .کنیدمی مشاهده 3 شکل کاریوتیپ در را هاکروموزوم

 نشان Yو X نماد با را انسان در جنسی هایکروموزوم

 و X کروموزوم یک مردان و X کروموزوم دو زنان دهند.می

 .دارند Yکروموزوم یک

 (لوئیدهاپ) الد تک انسان، جنسی یاختۀ مانند هایاخته بعضی

 پلوئیدها هاییاخته .دارند کروموزوم مجموعه یک یعنی هستند؛

 هایکروموزوم تعداد «n» دهند.می نشان «n» کلی نماد با را

 است. 23n انسان در مثالً است؛ مجموعه یک

 کروموزوم با وزومیکروم هیچ کروموزومی، مجموعۀ یک در

 .نیست تاهم دیگر

 ایهیاخت چرخۀ

 بعدی تقسیم پایان تا تقسیم یک پایان از یاخته یک که مراحلی

 شامل چرخه، این .گویندمی ایهیاخت چرخۀ را گذراندمی

 هاییاخته در .است تقسیم و (اینترفاز) چهر میان مراحل

 (.4 شکل) است متفاوت مراحل این مدت مختلف،

 
 یاخته چرخۀ مختلف مراحل -4 شکل

 

 :اینترفاز

 .گذرانندمی مرحله این در را خود زندگی مدت تربیش هایاخته

 کارهای انجام و نیاز مورد مواد ساخت ،رشد مانند کارهایی

 شامل اینترفاز .شودمی انجام مرحله این در یاخته معمول

 .است « 2G» و «1G»، «S» مراحل

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :3تمرین 

 مشخص کنید:

 است. ۱5تر از کروموزوم انسان بزرگ ۱اندازۀ کروموزوم  -الف

 است. Yتر از کروموزوم انسان بزرگ Xاندازۀ کروموزوم  -ب

 ند.اهر جفت کروموزوم انسان از نظر ژنی شبیه هم -پ

کروموزوم غیرجنسی  22در هر مجموعه کروموزومی انسان  -ت

 وجود دارد.

 پاسخ:

 

 

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :4تست  

 کند؟می

برای تهیه کاریوتیپ کروموزومی انسان ممکن نیست از 

……… 
 * نورون استفاده شود.

 * محل قرارگیری سانترومرها استفاده شود.

 ها مورد توجه قرار گیرد.وموزوم* محتوای ژنی کر

 ها استفاده شود.تن* شکل فام

۱ )۱  2 )3 

 2( 4  ( صفر3

 پاسخ:

 

 

هر یک از جمالت زیر را با کلمات مناسب  :4تمرین 

 داخل پرانتز پر کنید.

 ………توان( نمی -تواناز روی کاریوتیپ انسان )می -الف

 جنسیت را تعیین کرد.

ری ژنتیکی تهیۀ کاریوتیپ برای تشخیص هر نوع بیما -ب

 . ………نیست(  -کارساز )است

از  ………بسیاری(  -توان )بعضیاز روی کاریوتیپ می -پ

 های کروموزومی را شناسایی کرد.ناهنجاری

 پاسخ:
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 و ستهایاخته رشد مرحلۀ «:1G» یا اّول وقفۀ مرحلۀ

 ییهایاخته .نندمامی مرحله این در زیادی زمان مدت هایاخته

 این در معموالً ،شوندمین تقسیم دائمی یا موقت طور به که

 به دائم یا موقت طور به هایاخته این .شوندمی متوقف مرحله

 این نمونۀ ،نورون .شوندمی وارد «G» منا به ایهمرحل

 .ستهااختهی

 این در ،هسته (DNA) دِنای دنش برابر دو «:S» مرحلۀ

 همانندسازی .است همانندسازی نتیجۀ که شودمی انجام مرحله

 مولکول دو دِنا، مولکول یک از آن طی که است فرایندی دِنا

 .شودمی ایجاد هم شبیه کامالً

 مراحل به نسبت مرحله این «:2G» یا دوم وقفۀ مرحلۀ

 مرحلۀ آمادۀ هایاخته ،آن در و است ترکوتاه اینترفاز، قبلی

 عوامل و هاپروتئین ساخت مرحله، این در .شوندمی تقسیم

 هایاخته و کنندمی پیدا افزایش یاخته تقسیم برای نیاز مورد

 .شوندمی تقسیم آمادۀ

 :یاخته تقسیم

 یاخته میان تقسیم و هسته تقسیم فرایند دو مرحله، این در

 فرایندها این با حدودی تا گذشته هایلسا در .شودمی انجام

 جدید یاختۀ دو نهایت در یاخته، میان تقسیم با .شدید آشنا

 .شودمی ایجاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124یاختۀ  :5تست   n  مجموعه  ……دارای

 هستند. ……کروموزومی است که کروموزوم هر مجموعه 

 غیرهمتا -( سه2  همتا -( سه۱

 غیرهمتا -( چهار4  همتا -هار( چ3

 پاسخ:

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :5تمرین 

 مشخص کنید:

 است. Gهر یاختۀ انسان اگر تقسیم نشود در مرحلۀ  -الف

ترین مرحلۀ اینترفاز هر رشتۀ کروماتین دارای دو در کوتاه -ب

 است. DNAمولکول 

مرحله  5شامل  Mمرحله دارد که در آن  6 تقسیم سلول -پ

 است.

تر مدت زندگی خود را در مرحلۀ بیش Bهای لنفوسیت -ت

 کند.همانندسازی می DNAگذرانند که می

 پاسخ:

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :6تست  

های پیکری یک مرد سالم ممکن نیست * هیچ یک از یاخته

 داشته باشند. Xم بیش از یک کروموزو

 سانترومر دارد. 46* هر یاختۀ زندۀ زیتون حداقل 

 DNAمولکول  92یک یاختۀ پیکری انسان  2G* در مرحلۀ 

 شود.دیده می

 شود.پروتئین ساخته می 1Gبرخالف  2G* در مرحلۀ 

۱ )2 2 )3 3 )4 4 )۱ 

 سخ:پا
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 میتوز :2 گفتار

« S» مرحلۀ در که ژنتیک، مادّۀ (میتوز) رشتمان در

 هاکروموزوم .رسدمی جدید هاییاخته شده بود بههمانندسازی 

 یاخته وسط در دقیق طور به باید ابتدا ،نداهپراکند هسته در که

 تقسیم خترید هاییاخته بین مساوی مقدار به و یابند آرایش

 ها،کروموزوم صحیح شدن جدا و حرکت برای .شوند

 (.الف -5 شکل) شودمی ایجاد تقسیم دوک نام به ساختارهایی

 که است پروتئینی هایلوله ریز از هایهمجموع تقسیم، دوک

می متصل آن هب کروموزوم سانترومر و پدیدار ،تقسیم هنگام

 سانترومر، به متصل دوک هایرشته شدن کوتاه با .شود

 .روندمی قطبین به و شوندمی جدا هم از هاکروموزوم

 شدن ساخته (هاسانتریول) میانک جانوری، هاییاخته در

 .دهندمی سازمان را دوک هایرشته

 ،اینترفاز در که اند برهم عمود استوانۀ جفت یک ،هاسانتریول

 این از یک هر .کنندمی همانندسازی یاخته، تقسیم برای

 شده تشکیل پروتئینی ترکوچک لولۀ تعدادی از ،هاوانهاست

 .است شده داده نشان 5 شکل در هاسانتریول ساختار .است

 
 تقسیم دوک (الف -5 شکل

 سانتریول جفت (ب

 سادگی، برای شناسانزیست ولی ،است پیوسته فرایندی میتوز،

 .کنندمی بندیمرحله را آن

می مشاهده 6 شکل در را هاکروموزوم تقسیم از ایهساد طرح

 .کنید

 
 شدن جدا و هاکروموزوم تقسیم از ایساده طرح -6 شکل

 میتوز در خواهری کروماتیدهای

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :6تمرین 

 مشخص کنید:

در رشتمان که مادۀ ژنتیک همانندسازی کرده است به  -الف

 رسد.های جدید مییاخته

 ته برای تقسیم شدن نیاز به تشکیل دوک دارد.هر یاخ -ب

دهی دوک تقسیم نیاز به میانک هر یاخته برای سازمان -پ

 دارد.

های دختری حاصل از یک تقسیم تعداد کروموزوم یاخته -ت

 میتوز در حالت طبیعی همواره برابر است.

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر  :7تمرین 

 کنید.

 ……جدا شدن(  -دوک تقسیم در )حرکت -لفا

 های همتا دخالت دارد.کروموزوم

 ریزلوله است. ……( 54-27هر سانتریول معادل ) -ب

، یک جفت استوانۀ عمود بر ……ها( میانک -ها)فامینک -پ

 اند.هم

 ……تایی(  9دستۀ  3 -تایی 3دستۀ  9هر سانتریول ) -ت

 ریزلوله است.

 پاسخ:
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 ،فشرده کروماتین هایرشته مرحله، این در :(پروفاز) چهر پیش

 .شوندمی ترکوتاه و ضخیم

 را هاآن توانمی نوری میکروسکوپ با تدریج به که طوریبه

 دو به هاسانتریول کروموزوم، شدن فشرده ضمن .کرد مشاهده

 تشکیل میتوزی دوک هاآن بین و کنندمی حرکت یاخته طرف

 .شودمی

 این در .شودمی آغاز دوک تشکیل از پس فاصلهبال :پرومتافاز

 ترکوچک قطعات به آندوپالسمی شبکۀ و هسته پوشش مرحله،

 .برسند هاکروموزوم به بتوانند دوک هایرشته تا شوندمی تجزیه

 متصل دوک هایرشته به هاکروموزوم سانترومر حال همین در

 .شوندمی

 پیدا را فشردگی نیتربیش که هاکروموزوم :(متافاز) چهر پس

 .شوندمی ردیف یاخته (استوایی سطح) وسط در ند،اهکرد

 در اتصالی پروتئین تجزیۀ با مرحله این در :(آنافاز) چهر پسین

 شدن جدا .شوندمی جدا هم از کروماتیدها سانترومر، ناحیۀ

 کروموزوم به متصل دوک هایرشته شدن کوتاه با کروماتیدها

 دو به اند،کروماتیدی تک اکنون که هاومکروموز .شودمی انجام

 .شوندمی کشیده (قطب) یاخته سوی

 و شده تخریب دوک هایرشته :(تلوفاز) چهر واپسین

 کروماتین صورت به تا کنندمی شدن باز به شروع هاکروموزوم

 تلوفاز، پایان در .شودمی تشکیل مجدداً نیز هسته پوشش .درآیند

 میتوز تقسیم مراحل .دارد مشابه تیکیژن مادۀ با هسته دو یاخته

 .است شده داده نشان 7 شکل در

 
 میتوز تقسیم مراحل از ایساده طرح -7 شکل

 سیتوپالسم تقسیم

 تقسیم سیتوپالسم دو بین یاخته اجزای ،(میتوز) رشتمان از پس

 .شودمی تشکیل جدید یاختۀ دو سیتوپالسم تقسیم با .شوندمی

 در فرورفتگی ایجاد با سیتوپالسم سیمتق جانوری هاییاخته در

  ایهحلق انقباض حاصل فرورفتگی این .شودمی شروع آن وسط

هر رشتۀ دوک تقسیم در یاختۀ جانوری قطعاً  :7تست  

…… 
 شود.( به سانترومر کروموزوم متصل می۱

 یاخته است.( یک ریزلوله پروتئینی در میان2

 ت دارد.( در حرکت کروموزوم به وسط سلول دخال3

 شود.( پس از فاصله گرفتن دو سانتریول از هم سازماندهی می4

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زیر را به هم ارتباط دهید. :8تمرین 

 «ب» «الف»

 چهر( پیش ۱

 ( پرومتافاز2

 چهر( پس 3

 ( پسین چهر4

 ( واپسین چهر5

aناپدید شدن هسته ) 

bناپدید شدن هستک ) 

cهای دوک( ظاهر شدن رشته 

dها( شروع حرکت کروموزوم 

fهای دختری( تشکیل کروموزوم 

gمناسب برای تهیۀ کاریوتیپ ) 

 

 پاسخ:
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 در کمربندی مانند که است میوزین و اکتین جنس از 

 شدن تنگ با .است متصل غشاء به و گیردمی قرار سیتوپالسم

 شوندمی جدا هم از یاخته دو نهایت در انقباضی حلقۀ این

 (.8 لشک)

 
 جانوری یاختۀ یک در یاختهمیان تقسیم -8 شکل

 این در .شودمین تشکیل انقباضی حلقۀ گیاهی، هاییاخته در

 محلّ  در ایهیاخت صفحۀ نام به ساختاری نخست هایاخته

 تجمع با صفحه این .شودمی ایجاد جدید، دیوارۀ تشکیل

یم تشکیل هاآن پیوستن هم به و گلژی دستگاه هایریزکیسه

 دیوارۀ و میانی تیغۀ هایسازپیش دارای ،هاریزکیسه این .شود

 یاختۀ دو مادری یاختۀ دیوارۀ به صفحه این اتصال با .اندیاخته

 و الن مانند ساختارهایی (.9 شکل) شوندمی جدا هم از جدید

 هنگام در شدید آشنا هاآن با گذشته سال که پالسمودسم

 .شوندمی گذاریپایه جدید، دیواره تشکیل

 
 گیاهی یاختۀ در یاختهمیان تقسیم -9 شکل

روش به ایچندهسته هاییاخته جانداران دنیای : در۱فعالیت 

 این از بعضی با گذشته سال در .شوندمی ایجاد مختلفی های

 در ببرید؟ نام را هاآن از بعضی توانیدمی آیا .شدید آشنا هایاخته

 آن نتیجۀ و کنید تحقیق هاتهیاخ از نوع این تشکیل نحوۀ مورد

 .دهید ارائه کالس به را

 

 تصاویر ایدفراگرفته میتوز دربارۀ چهآن به توجه : با2فعالیت 

 گذاریشماره با تقسیم، مراحل اساس بر را زیر میکروسکوپی

 .کنید مرتب

 

جدول زیر را برای یک یاخته سرالدی زیتون  :9تمرین 

 مقدار هر یک را مشخص کنید:

کروموزوم  n لهمرح

 )سانترومر(

 (DNA)کروماتید

1G    

2G    

    پروفاز

    پرومتافاز

    متافاز

    آنافاز

هر هسته 

 تلوفاز

   

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 ……در میتوز قطعاً  ……بالفاصله پس از  :8تست  

آنافاز شروع  -اتصالی در محل سانترومر ( تجزیه پروتئین۱

 شود.می

 شود.پرومتافاز شروع می -( شروع سازماندهی دوک تقسیم2

متافاز پایان  -ها در وسط سلول( مرتب شدن کروموزوم3

 یابد.می

 یابد.تلوفاز پایان می -( ناپدید شدن دوک تقسیم4

 پاسخ:

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


8 

 

 : تقسیم یاخته6فصل               و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . همجموعسوءاستفاده از این هر گونه     (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 
 

 است شده تنظیم فرایندی یاخته، تقسیم

 مغز بنیادی هاییاخته مانند ،جانداران بدن هاییاخته از یبعض

 تقسیم دائماً توانندمی گیاهان سرالدی هاییاخته و استخوان

 نامساعد شرایط مثالً خاصی، شرایط در هایاخته همین .شوند

 را خود تقسیم ،هایاخته تعداد حدّ از بیش افزایش یا محیطی

 هاینورون برعکس، .کنندمی متوقف یا و دهندمی کاهش

 چگونه هایاخته این .شوندمی تقسیم ندرت به عصبی دستگاه

 تقسیم باید مقداری چه به یا زمان چه در دهندمی تشخیص

یاخته تقسیم تعداد و سرعت کنندۀتنظیم عواملی چه شوند؟

 این چرا و شوندمی تنظیم یاخته هایچرخه تعداد چگونه اند؟

 خورد؟می هم به هایاخته برخی در تنظیم

 یاخته تقسیم کنندۀتنظیم عوامل

 شیمیایی مواد و محیطی عوامل بعضی به پاسخ در هایاخته

 هاپروتئین از انواعی .کنندمی تنظیم را خود تقسیم سرعت

 .شوندمی ایهیاخت تقسیم به منجر فرایندهایی با داردکه وجود

 مانع صی،خا شرایط در که دارند وجود نیز دیگری هایپروتئین

 تقسیم سرعت در هاپروتئین این .شوندمی هایاخته تقسیم از

 در گیاهان در یا کنند؛می عمل ترمز و گاز پدال مانند یاخته

 تقسیم با تا شوندمی تولید رشد عامل نوعی دیده،آسیب محل

 نفوذ مانع یاخته تودۀ این .کنند ایجاد یاخته تودۀ سریع،

 زیر انسان پوست در ،رشد عامل نوعی یا شود؛می هامیکروب

 ،هایاخته تقسیم سرعت افزایش با که شودمی تولید زخم محل

 مواد، این دیگر مثال .دهدمی افزایش را زخم بهبود سرعت

 با .شدید آشنا آن با گذشته سال در که است اریتروپویتین

می اثر بدن بخش کدام بر ماده این آموختید چهآن به توجه

 چیست؟ آن هنتیج و گذارد

 وارسی نقاط .دارد وجود وارسی نقطۀ چند ،ایهیاخت چرخۀ در

 که دهندمی اطمینان آن به که اندیاخته چرخۀ از مراحلی

 بعد مرحلۀ برای الزم عوامل و است شده کامل قبل مرحلۀ

 .بینیدمی را نقاط این از بعضی ۱0 شکل در .اندآماده

 

 چند مورد درست است؟ :9تست  

از میتوز که شبکۀ آندوپالسمی به قطعات کوچک حلۀ ر* در م

 شوند.های دوک تشکیل میشود، رشتهتجزیه می

 * بدون کلسیم تقسیم یاختۀ جانوری غیرممکن است.

های بنیادی مغز استخوان انسان * ممکن نیست تقسیم یاخته

 های مریستمی گیاهان متوقف شود.همانند یاخته

های گیاهی بدون تشکیل خته* ممکن نیست در سیتوکینز یا

 میانی دیوارۀ نخستین ساخته شود. تیغه

 2( 4 ۱( 3 3( 2 صفر( ۱

 پاسخ:

 

 

 

 

 

جمالت زیر را با کلمات داخل پرانتز پر  :10تمرین 

 کنید.

در سیتوکینز یاخته جانوری حلقه انقباضی به غشا متصل  -الف

 ……نیست(  -)است

در ساخت دیوارۀ  در سیتوکینز یاختۀ گیاهی دستگاه گلژی-ب

 ساخت غشا دخالت دارد. ……همانند(  -سلولی )برخالف

ریزکیسه  ……تشکیل(  -)ادغام ای قبل ازصفحه یاخته -پ

 آید.بزرگ پدید می

در سیتوکینز سلول گیاهی ساختارهای مانند الن و  -ت

تشکیل دیواره جدید  هنگام(..... -پس از)پالسمودسم 

 شود.گذاری میپایه

 پاسخ:
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 یاخته چرخۀ در وارسی نقاط -10 شکل

 یاخته رویۀبی تقسیم

 تعادل اگر .یابندمی کاهش مرگ، با و افزایش تقسیم، با هایاخته

 وضعی چه بخورد، هم به هایاخته مرگ و یاخته تقسیم بین

هتود تومور، .باشد تومور یک ایجاد تواندمی نتیجه آید؟می پیش

 .شودمی ایجاد نشده تنظیم تقسیمات اثر در که است ای

 .شوندمی تقسیم بدخیم و خیمخوش نوع دو به تومورها

 خود جای در آن هاییاخته و دارد کم رشدی خیمخوش نوع

 بزرگ قدرآن معموالً تومور نوع این .شوندمین منتشر و مانندمی

 در البته .بزنند آسیب خود مجاور هایبافت به که شوندمین

 انجام در تواندمی شود، بزرگ اندازه از بیش رتومو که مواردی

 انواع از یکی لیپوما .کند ایجاد اختالل اندام طبیعی اعمال

 در .است متداول بالغ افراد در که است خیمخوش تومورهای

می ایجاد یاخته تودۀ و شده تکثیر چربی هاییاخته تومور، این

 (.الف -۱۱ شکل) کند

 
 آرنج نزدیکی در لیپوما خیم،خوش تومور (الف -11 تصویر

 و کندمی حمله مجاور هایبافت به سرطان یا بدخیم تومور

 از ییهایاخته تواندمی یعنی دارد؛ (متاستاز) دگرنشینی توانایی

 نواحی به لنف ویژه به یا ،خون جریان با همراه و شده جدا آن

 شکل) کنند رشد و شوند مستقر جاآن در بروند، بدن دیگر

 یاخته ژنتیکی مادۀ در تغییرات بعضی ،سرطان اصلی علت (.۱2

 شکل) شود خارج کنترل از یاخته چرخۀ شودمی باعث که است

 ب(. -۱۱

 

 

 درست است؟ کدام عبارت :10تست  

در مرحلۀ تقسیم یاختۀ جانوری، سه نقطه وارسی وجود ( ۱

 دارد.

بنیادی از نقطه وارسی های موجب عبور یاخته 2Oکمبود  (2

 شود.متافازی می

ها در وسط در نقطۀ وارسی متافازی از آرایش کروموزوم (3

 یابد.هسته اطمینان می

مانع از ورود یاخته به مرحلۀ بعد در  1G( نقطۀ وارسی 4

صورت فراهم نبودن عوامل الزم برای دوک تقسیم یا میتوز 

 شود.می

 پاسخ:

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :11تمرین 

 :مشخص کنید

 ای دوک تقسیم ظاهر شود.ممکن نیست دو جسم یاخته -الف

ها در پاسخ به بعضی عوامل محیطی و مواد شیمیایی یاخته -ب

 کنند.سرعت تقسیم خود را تنظیم می

از سالمت  1Gهای غضروفی، نقطۀ وارسی در یاخته -پ

DNA کند.مطمئن می 

ریزی شده تواند موجب مرگ برنامهمی 1Gنقطه وارسی  -ت

 یاخته گردد.

 پاسخ:
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رنگدانه هاییاخته بدخیم تومور نوعی :مالنوما (ب -11 تصویر

 پوست دار

 
 طانیسر هاییاخته دگرنشینی و رشد مراحل -12 شکل

 

 سرطان درمان و تشخیص

 دارد وجود هاسرطان درمان و تشخیص برای متعددی هایروش

 بافت .گیردمی قرار استفاده مورد هاروش این از ترکیبی گاهی و

 سرطانی بافت از بخشی یا تمام آن، در که است روشی برداری

 این به خون آزمایش .شودمی رداشتهب سرطان به مشکوک یا

 .کندمی کمک شناسایی

 و درمانیمیشی ،جراحی شامل سرطان درمان رایج هایروش

 سرعت به که ییهایاخته پرتودرمانی، در .است پرتودرمانی

 قرار قوی پرتوهای تأثیر تحت مستقیم طور به شوند،می تقسیم

 .گیرندمی

 تقسیم سرکوب باعث داروها از استفاده با درمانی شیمی

 توانندمی درمانی هایروش این .شودمی بدن همۀ در هایاخته

 گوارش دستگاه پوشش و مو پیاز ،استخوان مغز هاییاخته به

 .برسانند آسیب نیز

 که است درمانیمیشی جانبی عوارض از هایاخته این مرگ

 .شودمی خستگی و تهوع ،مو ریزش باعث

میشی یا شدید، هایتابش تأثیر تحت که افراد بعضی حتی

می استخوان مغز پیوند به مجبور گیرندیم قرار قوی درمانی

 .بسازند را نیاز مورد خونی هاییاخته بتوانند تا شوند

 دارند نقش سرطان ایجاد در دو هر محیط، و وراثت

 .هستند آن مرگ و یاختهۀچرخ کنندۀتنظیم ،هاپروتئین

 مشخص بنابراین، .هستند هاژن عملکرد محصول هاپروتئین

  زیادی هایژن .دارند نقش هاژن ان،سرط ایجاد در که است

خیم تومور خوش ……تومور بدخیم  :11تست  

…… 
 توانایی متاستاز ندارد. -( برخالف۱

 شود.نشده ایجاد میدر اثر تقسیمات تنظیم -( همانند2

اند که از طریق لنف پایه به ویژه هاییدارای یاخته -( برخالف3

 روند.خون به نواحی دیگر بدن می

 زند.های مجاور آسیب میهمواره به بافت -همانند( 4

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :12تست  

های نوعی بافت پیوندی لیپومانومی تکثیر غیرعادی یاخته* 

 است.

های بافت پوششی * مالنوما نوعی تکثیر غیرعادی یاخته

 سنگفرشی چند الیه است.

شان بسته شده، تر در افرادی که صفحه رشد* لیپوما بیش

 متداول است.

 کند.های متاستاز تولید می* مالنوما برخالف لیپوما، یاخته

 3( 4 4( 3 صفر( 2 2( ۱

 پاسخ:
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 تربیش شیوع علت .مؤثرند سرطان بروز در که نداهشد شناخته 

 .است مسئله همین جوامع، بعضی در هاسرطان بعضی

 ،فرابنفش پرتوهای .ندمؤثر سرطان بروز در هم محیطی عوامل

 «دِنا»ساختار  به خودروها دود و محیطی هایآالینده بعضی

 مواد زا،سرطان شیمیایی مواد و پرتوها سایر .زنندمی آسیب

 ،هاویروس بعضی ،دودی ماهی و گوشت مثل شده دودی غذایی

 عوامل از دخانیات و الکلی هاینوشیدنی ،ضدبارداری هایقرص

 .دانزاییسرطان مهم

 از نوع کدام که کنید بررسی علمی منابع از استفاده : با3فعالیت 

 انواع بعضی چرا .دارند تریبیش شیوع ما کشور در هاسرطان

 ترند؟شایع ما کشور از خاصی هایبخش در سرطان

 

 یاخته شدۀ ریزیبرنامه مرگ

 یا بریدگی در مثالً باشد؛ تصادفی تواندمی هایاخته مرگ

 این به .روندمی بین از و بینندمی آسیب هااختهی ،هاسوختگی

 شدۀ ریزیبرنامه مرگ ولی .شودمی گفته مردگی بافت حالت،

 شده ریزیبرنامه دقیقاً فرایندهای سری یک شامل ایهیاخت

 .شودمی ایجاد خاص شرایط در و هایاخته بعضی در که است

 دنبال به .شودمی شروع یاخته به عالیمی رسیدن با فرایند این

 یاخته در کنندهتخریب هایپروتئین ثانیه چند در رخداد، این

 .کنندمی آن مرگ و یاخته اجزای تجزیۀ به شروع

 آفتاب در آنچه مانند ،دیده آسیب یا پیر هاییاخته حذف

 شدۀ ریزیبرنامه مرگ از مثالی افتد،می اتفاق سوختگی

 ،اندفرابنفش ۀاشع دارای خورشید پرتوهای چون است؛ ایهیاخت

ها و بروز یاخته «دِنا»تواند سبب آسیب به می سوختگی آفتاب

ای، با از بین بردن شدۀ یاختهریزیسرطان شود. مرگ برنامه

 حذف دیگر، مثال.کندمی حذف را هاآن دیده، آسیب هاییاخته

 بین هایپرده مانند عملکردی هایبخش از اضافی هاییاخته

 (.۱3 شکل) است گانپرند در پا انگشتان

 

 

 

 

 

 

 

 

برای هر یک از موارد زیر یک پاسخ کوتاه  :12تمرین 

 بنویسید.

 علت اصلی سرطان چیست؟ -الف

توانند در انجام خیم میدر چه صورتی تومورهای خوش -ب

 ند؟ها اختالل ایجاد کناعمال طبیعی اندام

ها مثل قفل چه عواملی در تنظیم سرعت تقسیم یاخته -پ

 کنند؟ گاز یا ترمز عمل میپدال 

 پاسخ:

 

 

 

 

های تشخیص و کدام مورد در ارتباط با روش :13تست  

 ؟درمان سرطان نادرست است

( در روش شیمی درمانی ممکن است فرد در انعقاد خون ۱

 دچار مشکل شود.

های سرطانی مستقیم تحت ( در روش پرتو درمانی یاخته2

 گیرد.تابش پرتوها قرار می

های پرتودرمانی همانند روش شیمی درمانی از روش( روش 3

 رایج درمان سرطان است.

( در روش شیمی درمانی داروها باعث سرکوب تقسیم همۀ 4

 شود.های بدن مییاخته

 پاسخ:
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 جنینی دوران در انگشتان میانی هایپرده حذف -13 شکل

 شده ریزیبرنامه مرگ اثر در پرندگان برخی

 موارد رعایت با و (رنگ چند) بازی خمیر از استفاده : با4فعالیت 

 کار، این برای. کنید طراحی را میتوز تقسیم مراحل بهداشتی،

 هر .بگیرید نظر در 6 یا 4 را فرضی ۀیاخت کروموزومی عدد

 به توجه با و نمایید انتخاب رنگ یک با را هاکروموزوم مجموعه

 :دهید پاسخ زیر هایپرسش به فعالیت این

 چگونه هم به نسبت ساختهم هایکروموزوم متافاز در (لفا

 گیرند؟می قرار دوک هایرشته روی

 و هاکروموزوم تعداد انتخابی، کروموزومی عدد به توجه با (ب

 .کنید تعیین میتوز از بعد و قبل را کروماتیدها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :13تمرین 

 ص کنید.مشخ

درمانی همانند پرتودرمانی امکان پیوند در روش شیمی -الف

 مغز استخوان در افراد مبتال وجود دارد.

ها در بعضی جوامع نقش تر همه سرطانعلت شیوع بیش -ب

 هاست.ژن

های ضدبارداری همانند دخانیات از عوامل مهم قرص -پ

 اند.زاییسرطان

درمانی ممکن است میروش شیافراد سرطانی تحت درمان  -ت

 در جذب مواد غذایی دچار اختالل باشند.

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 کدام عبارت درست است؟ :14تست  

توانند تحت تأثیر می Iکننده اینترفرون های ترشح( یاخته۱

 قرار گیرند. IIاینترفرون 

ن منجر به بافت مردگی های بد( هر نوع مرگ تصادفی یاخته2

 شود.می

 دهد.ها رخ میبدون دخالت ژن ریزی شده( مرگ برنامه3

ای نیاز به ترشح ریزی شده( برای انجام هر نوع مرگ برنامه4

 پرفورین و آنزیم است.

 پاسخ:
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 جنسی مثل تولید و میوز :3 گفتار

 با .شدید آشنا غیرجنسی و جنسی مثل تولید با گذشته در

 نوع دو این در اصلی هایتفاوت چه ید،اهآموخت چهآن به جهتو

 دارد؟ مزایایی چه هاروش این از یک هر دارد؟ وجود تولیدمثل

 نوع کدام شناسید؟می را غیرجنسی مثل تولید هایروش چه

 دارد؟ یتربیش ارتباط جنسی مثل تولید با تقسیم

 هاکروموزوم تعداد ،کاهش(میوز) کاستمان

 و ترکیب هم با (گامت) جنسی یاختۀ دو جنسی، مثل تولید در

 تولید در مؤثر هاییاخته .شوندمی ادغام هم با هاآن هایهسته

 .شوندمی ایجاد میوز نام به کاهشی تقسیم نوعی با جنسی مثل

 چیست؟ جانداران در تقسیم نوع این اهمیت شما نظر به

 از پس است؛ شده تشکیل 2 و۱ میوز کلی مرحلۀ دو از میوز

 (.۱4 شکل) شودمی انجام یاخته میان تقسیم نیز هسته تقسیم

 .دهدمی رخ اینترفاز ،میتوز مانند نیز تقسیم این در

 
 میوز تقسیم از ایساده طرح -14 شکل

 1 میوز

 .شودمی نصف کروموزومی عدد میوز، تقسیم از مرحله این در

 ،۱ روفازپ :از اندعبارت که دارد مرحله 4 میوز از بخش این

 (.۱6 شکل) ۱ تلوفاز و ۱ آنافاز ،۱ متافاز

می قرار هم کنار در طول از همتا هایکروموزوم :1 پروفاز

 تتراد کروماتیدی، 4 ساختار این به .شوندمی فشرده و گیرند

 دوک هایرشته به سانترومر ۀناحی از هاتتراد .شودمی گفته

 پرومتافاز و پروفاز شبیه مرحله، این وقایع سایر .شوندمی متصل

 (.۱5 شکل) است میتوز

 
 تتراد یک از ایساده طرح -15 شکل

 

 پر کنید. –جدول زیر را با عالمت + و  :14تمرین 

 گیاه جانور باکتری جاندار

    تقسیم دوتایی

    تقسیم میتوز

    تقسیم میوز

    تولیدمثل جنسی

    تولید مثل غیرجنسی

 پاسخ:

 

 

مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  چند :15تست  

 کند؟می

وجود  ………یاختۀ دوالد قطعاً میوز در هر مرحله از تقسیم 

 دارند.

  های دو کروماتید* کروموزوم

 دختریهای * کروموزوم

 * تترادهای کروموزومی

 * هستۀ هاپلوئیدی

۱ )۱ 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ:

 

 

نتز پر جای خالی را با کلمات داخل پرا :15تمرین 

 کنید.

 -یک سلول دیپلوئید )همانند )II(الف( در پایان میوز 

دیپلوئید(  -سلول )هاپلوئید )I(پایان میوز  ………برخالف( 

 شود.تولید می ………

 ………( 4-2ب( هر تتراد کروموزوم معادل )

 است. ……… غیرهمتا( -تاهم)کروموزوم

برابر با(  –معموالً )دو برابر  )I(ر پایان میوز پ( یک سلول د

 .سانترومر داردتتراد،  ………

ت( سلولی که در سیتوپالسم خود دارای تتراد است قطعاً در 

 است. ………( )I(پروفاز  -)I(مرحلۀ )متافاز 

 پاسخ:
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می قرار دوک هایرشته روی یاخته، ستوایا در تترادها :1 متافاز

 .گیرند

 اند،کروماتیدی دو یک هر که ساخت هم هایکروموزوم :1 آنافاز

 .کنندمی حرکت یاخته قطبین سمت به و شوندمی جدا هم از

 .است میتوز فرایند شبیه دوک، هایرشته شدن کوتاه نحوۀ

 هسته پوشش یاخته، سوی دو به هاکروموزوم رسیدن با :1 تلوفاز

 یاخته میان تقسیم ۱ میوز پایان در معموالً  .شودمی تشکیل دوباره

 (.۱6 شکل) است یاخته دو ایجاد ۱ میوز نتیجۀ .شودمی انجام

 هاییاخته کروموزومی عدد بگویید توانیدمی ۱6 شکل به توجه با

 دارد؟ مادری ۀیاخت با تفاوتی چه حاصل،

 2 میوز

 متافاز ،2 پروفاز مراحل ،۱ میوز از صلحا هاییاخته مرحله این در

 .گذرانندمی را 2 تلوفاز و 2 آنافاز ،2

 یاخته هر از آن، پایان در و است میتوز شبیه بسیار 2 میوز وقایع

 تک هاآن هایکروموزوم که شودمی ایجاد هم شبیه یاخته دو

 .دارند را مادر هاییاخته هایکروموزوم نصف و است کروماتیدی

 با و مجموع در .شودمی انجام یاختهمیان تقسیم ،2 میوز نپایا در

 کروموزومی n یاخته n2، 4یاخته یک از میوز تقسیم پایان

 .شودمی حاصل

 
 میوز تقسیم مراحل از ایساده طرح -16 شکل

 

 جدا و هاومکروموز آرایش نحوۀ نظر از ۱ میوز تقسیم -۱: 5فعالیت 

 با توانیدمی آیا . دارد میتوز تقسیم با اساسی تفاوت هاآن شدن

 کنید؟ بیان را هاتفاوت این میوز، و میتوز هایشکل به توجه

 و هاشباهت چه .کنید مقایسه میتوز تقسیم با را 2میوز تقسیم -2

 دارد؟ وجود فرایند دو این بین هاییتفاوت

 

 

رشتۀ پلی  24دارای  )I( سولی در پروفاز :16تست  

همان تقسیم در هر یک از  )I(نوکلئوتیدی است، در تلوفاز 

 (86)سراسری کشور     ؟ها چند سانترومر خواهد داشتهسته

۱ )3 2 )4 3 )6 4 )۱2 

 پاسخ:

 ؟باشدتواند میشکل مقابل کدام ن :71تست  

 (86)سراسری خارج کشور 

 
 مرحلۀ از میتوز یک سلول هاپلوئید( ۱

 در یک سلول دیپلوئید. 2( متافاز 2

 در یک سلول هاپلوئید 2( متافاز 3

 ( مرحلۀ از میوز یک سلول دیپلوئید.4

 پاسخ:

 کدام عبارت صحیح است؟: 18تست  

 (89)سراسری  

 ها تک کروماتیدی هستند.ها، کروموزومتقسیم ۀ( در تلوفاز هم۱

ها، کروماتیدهای خواهری از یک دیگر تقسیم ۀنافاز هم( در آ2

 شوند.جدا می

های ها مسئول تولید رشتهها، سانتریولتقسیم ۀ( در پروفاز هم3

 دوک هستند.

های دو های دوک به کروموزومها، رشتهتقسیم ۀ( در متافاز هم4

 شوند.کروماتیدی متصل می

 پاسخ:

در مورد جانداران به  کدام گزینه عبارت زیر را: 19تست  

 (93)سراسری   نماید؟درستی تکمیل می

 ...........«در پایان .......... ممکن نیست که »

های حاصل، افزوده ی ژنتیکی سلولبر مقدار ماده - I( تلوفاز۱

 شود.

ی ژنتیکی های حاصل، مقدار مادهسلول –( یک میوز عادی 2

 اشند.متفاوتی داشته ب

عدد کروموزومی سلول جنسی با سلول  –( یک میتوز عادی 3

 ی آن برابر باشد.زاینده

تر از تترادهای ها، بیشدر سلولی، تعداد کروموزوم - II( تلوفاز4

 ی آن باشد.سلول زاینده

 پاسخ:
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 طرح بهداشتی، موارد بارعایت و خمیربازی از استفاده : با6فعالیت 

 عدد کار، این برای .بسازید را میوز تقسیم مراحل از ایساده

 بهتر .بگیرید نظر در 8 یا و 6، 4 را فرضی ٔ  یاخته کروموزومی

 .شوند انتخاب رنگ یک با هاکروموزوم از مجموعه هر که است

 

 هاکروموزوم تعداد در تغییر

 ندرت به ولی شود،می انجام زیاد دقت با ایهیاخت تقسیم چه گر

 پلی) چندالدی .دهد رخ تقسیم روند در اشتباهاتی است ممکن

 این از ییهانمونه ،هاکروموزوم ماندن هم با و شدن (پلوئیدی

 تقسیم در هم تواند،می تقسیم در اشتباه .هستند میوزی خطاهای

 از حاصل هاییاخته چون ولی دهد، رخ میوز تقسیم در هم و میتوز

 یتربیش اهمیت از دارند، مستقیم تدخال بعد نسل ایجاد در میوز

 .برخوردارند

 بدون هاکروموزوم همۀ آنافاز ۀمرحل در اگر :شدن پلوئیدیپلی

 برابر دو یاخته آن بروند، یاخته یک به شوند جدا هم از اینکه

 .بود خواهد کروموزوم فاقد دیگر ۀیاخت و داشت خواهد کروموزوم

 این تقسیم دوک یهارشته تخریب با توانمی آزمایشگاه در

 که جانداری یا یاخته به .(۱7 شکل) کرد ایجاد را وضعیت

 الد چند باشد، داشته کروموزوم دست دو از بیش آن هاییاخته

 n3 موز و n6زراعی گندم مثالً  شود؛می گفته (پلوئیدپلی)

 (.۱7 شکل) اندکروموزوم

 
 .هاکروموزوم تعداد از ایساده طرح -17 شکل

 کروموزوم چند یا یک حالت، این در :هاکروموزوم ماندن هم با

 در بنابراین، .شوندمین جدا هم از (میوز و میتوز) آنافاز مرحلۀ در

 مشاهده کروموزوم چند یا یک افزایش یا کاهش حاصل، هاییاخته

  .ستا داون نشانگان حالت، این نمونۀ (.۱8 شکل) شودمی

 

 تعداد هر یک از موارد زیر را محاسبه کنید. :16تمرین 

 زیتون 2و آنافاز  ۱های آنافاز کروموزومالف( 

 2گندم زراعی در پروفاز هر کروموزوم ب( کروماتیدهای 

 2و  ۱یاخته انسان در تلوفاز  DNAهای پ( رشته

 پاسخ:

خل پرانتز پر جای خالی را با کلمات دا :17تمرین 

 کنید.

 -الف( گندم زراعی نسبت به موز دو برابر )مجموعه کروموزومی

 دارد. ………کروموزوم( 

 -دو -ب( یاختۀ چند الد نسبت به یاختۀ هاپلوئید حداقل )یک

 تر دارد.مجموعه کروموزومی بیش ………سه( 

 ……… آنافاز میتوز( -2آنافاز  -۱پ( اگر در مرحلۀ )آنافاز 

برابر  وتواند داز هم جدا نشود سلول حاصل می هاکروموزوم …

 سلول مادر کروموزوم داشته باشد.

 ………همانند(  -ها )برخالفت( در با هم ماندن کروموزوم

ها از هم کروموزوم ………همه(  -چند -پلی پلوئیدی )یک

 شوند.جدا نمی

 

 پاسخ:

124یاختۀ  :18تمرین  n  123نسبت به یاختۀ n 

 ………سه(  -در هر مجموعه کروموزومی خود )یک

 دارد. ………تری( کم -تریکروموزوم )بیش

 پاسخ:
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می نشانگان حالت یک یا یک بیماری،های نشانه ای ازآمیزه به

 47 خود پیکری هاییاخته در داون، به مبتال افراد .گویند

 2۱ شمارۀ به مربوط اضافی کروموزوم (.۱8 شکل) دارند کروموزوم

 2۱ شمارۀ کروموزوم 3 افراد این پیکری هاییاخته یعنی است؛

 هایگامت از یکی که است آن حالت این بروز علت .دارند

 2 دارای ، 2۱ شمارۀ کروموزوم یک جای به فرد، ایجادکنندۀ

 از بارداری هنگام در مادران سنّ  باالبودن .است بوده 2۱ کروموزوم

 مادر، سنّ افزایش با زیرا است؛ بیماری این بروز مهم عوامل

 تربیش وی جنسی هاییاخته تشکیل در میوزی خطای احتمال

 .آموخت خواهید آینده هایفصل در را موضوع این علت .شودمی

 .شوند میوز تقسیم در اختالل موجب توانندمی نیز محیطی عوامل

 و مضر یپرتوها با جاورتم ،الکلی هاینوشیدنی ،دخانیات مصرف

 دو هر در هاکروموزوم شدن جدا روند در تواندمی نیز هاآلودگی

 .کند ایجاد اختالل جنس،

 
 توانیدمی آیا .داون به مبتال فرد یک کاریوتیپ -18 شکل

 دهید؟ تشخیص را فرد این جنسیت

 هایبیماری از دیگری انواع با علمی، منابع از استفاده : با7فعالیت 

 بررسی این گزارش و شوید آشنا هاکروموزوم ندنما هم با از ناشی

 .کنید ارائه کالس در را
 

 و بارداری هنگام در مادر سنّ بین رابطۀ زیر، : منحنی8فعالیت 
 .دهدمی نشان داون را نشانگان به مبتال فرزند آمدن دنیا به احتمال

 
 .کنید تفسیر را منحنی الف(

 50 مادر یک در بیماری به مبتال فرزند آمدن دنیا به احتمال ب(

 است؟ چقدر ساله

 مادر یک در داون بیماری به مبتال فرزند آمدن دنیا به احتمال پ(

 است؟ ساله 35 مادر برابر چند ساله 45

های زیادی در مورد افراد داون به پرسش :19تمرین 

 پاسخ دهید.

 الف( هر فرد چند مجموعه کروموزوم دارد؟

 رجنسی دارد؟ب( هر فرد چند کروموزوم غی

 ن؟وپسر داست یا تر ان بیشودختر دا پ( احتمال تولد

ساله نسبت به مادران  45ت( شانس تولد فرزند داون از مادران 

 ساله چقدر است؟ 40

 پاسخ:

 

 

 

 

سازی انسان، در اثر اگر در هنگام اسپرم :20تست  

خطای میوزی پدیدۀ با هم ماندن کروموزومی در یکی از 

ای ثانویه رخ دهد چقدر احتمال دارد از چهار هاسپرماتوسیت

اسپرم تولید شده، پس از لقاح فرزند مبتال به نشانگان داون 

 متولد شود؟

۱ )25% 2 )50% 3 )75% 4 )۱00% 

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 ای یک ساله و مبتال به نشانگان پسر بچه در: 2۱تست  

……… 

 ها رخ داده است.( پدیدۀ با هم ماندن کروموزوم۱

 است 2۱های پیکری دارای کروموزوم ۀ سلول( هم2

 شود.نیز یافت می X( سلولی با بیش از یک کروموزوم 3

 نیز هستند. yها دارای کروموزوم ( همۀ سلول4

  پاسخ
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 آشنا جنسی و غیرجنسی مثلتولید انواع با گذشته هایسال در 

 همراه (گامت) کامه تولید با که جنسی مثلتولید فرایند در .شدید

 خاص تولیدمثل دستگاه کدام هر که دارند شرکت فرد دو است،

 .دارند را خود

دستگاه بقیۀ با که شویدمی آشنا تولیدمثل دستگاه با فصل این در

 حتی و نکند کار درست دستگاه این اگر .دارد اوتتف بدن های

 .افتدمین خطر به فرد زندگی کنیم، خارج بدن از را آن از بخشی

 چیست؟ در تولیدمثل اهمیت شما نظر به

 با و است هاییبخش چه شامل انسان در مثلتولید دستگاه

 دارد؟ هاییتفاوت چه جانوران بقیۀ تولیدمثل دستگاه

 چیست؟ مثلتولید در ماده و نر جانور نقش 

 پاسخ به فصل، این مطالعۀ با که است ییهاپرسش از بخشی هااین

 .رسیممی هاآن

 مرد در مثلتولید دستگاه :1 گفتار

 مجموعۀ .بینیدمی1 شکل در را مرد  تولیدمثلی دستگاه اجزای

 :جمله از دارند متعددی وظایف دستگاه این هایاندام

 (اسپرم) نر نسیج هاییاخته تولید -1

 هااسپرم از نگهداری برای مناسب محیطی ایجاد -2

 بدن از خارج به هااسپرم انتقال -3

 (تستوسترون) مردانه جنسی هورمون تولید -4

 
 مرد در تولیدمثل دستگاه هایاندام -1 شکل

 

 .است اسپرم یا نر جنسی یاختۀ تولید ،دستگاه این اصلی کار

می تولید رن جنسی غدد همان یا بیضه جفت یک در هااسپرم

 کیسۀ طبیعی محل .دارند قرار بیضه کیسۀ درون هابیضه .شوند

 بیضه کیسۀ قرارگیری .است شکمی محوطۀ پایین و خارج بیضه

 سه حدود آن درون دمای شودمی باعث شکمی محوطۀ از خارج

 فعالیت برای دما این .گیرد قرار بدن دمای از ترپایین درجه

  .است ضروری هااسپرم صحیح تمایز و هابیضه

 

مشخص کنید کدام موارد از  -با عالمت + و :1تمرین 

 باشد؟ها میوظایف بیضه

 تولید اسپرم -

 داری اسپرمایجاد محیطی مناسب برای نگه -

 ها به خارج از بدنانتقال اسپرم -

 تولید هورمون جنسی مردانه -

 پاسخ:

 

 

ر یک از جمالت زیر را درستی یا نادرستی ه :2تمرین 

 مشخص کنید:

همانند ترشح الکتوز برای  در مردان سالم تولید کامه -الف

 گیرد.توسط یک جفت غده صورت می ،تغذیه اسپرم

تر محل تولید اسپرم همانند محل ذخیره اسپرم دمای پایین -ب

 از دمای مرکزی بدن دارد.

شده غده تشکیل  5دستگاه تولیدمثل یک مرد بالغ از  -پ

 است.

های بزرگ شرکت ای از رگبرای تنظیم دمای بیضه شبکه -ت

 دارند.

 پاسخ:

 

 

چند مورد از وظایف اصلی دستگاه تولیدمثلی  :1تست  

 مرد است؟

 * تولید اسپرم

 ها داری از اسپرم* ایجاد محیطی مناسب برای نگه

 * انتقال اسپرم به خارج از بدن

 * تولید تستوسترون

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

 پاسخ:
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 بیضه کیسۀ در کوچک هایرگ از ایشبکه وجود این، بر عالوه

 زیادی تعداد هابیضه در .کندمی کمک دما این تنظیم به نیز

 درون .دارد وجود سازاسپرم هایلوله نام به وخم پیچ پر هایلوله

 مراحل .شودمی تولید اسپرم ،عمر پایان تا بلوغ هنگام از هالوله این

 هایلوله بین در .بینیدمی 2 شکل در را زاییاسپرم یا اسپرم یدتول

 هورمون ترشح نقش که دارند قرار بینابینی هاییاخته سازاسپرم

 .دارند برعهده را نر جنسی

 گفت هم با زیر هایپرسش مورد در 2 شکل به توجه : با1فعالیت 

 .کنید وگو

 دهد؟می رخ زمیو سپس و میتوز تقسیم ابتدا دلیل چه به (الف

 لحاظ از اسپرماتید و ثانویه اولیه، اسپرماتوسیت انسان در (ب

 دارند؟ هاییتفاوت چه هم با کروموزومی

 دارند؟ هاییشباهت و هاتفاوت چه هم با اسپرم و اسپرماتید (پ

 (زاییاسپرم) زاییزامه

 که دارد ایهزایند هاییاخته (سازاسپرم) ساززامه هایلوله دیوارۀ

 هایاخته این .شودمی گفته (اسپرماتوگونی) زازامه هایاخته این هب

 میتوز با ابتدا اند،گرفته قرار هالوله خارجی سطح نزدیک که

 زاینده الیه در میتوز از حاصل هاییاخته از یکی شوندمی تقسیم

 یاخته زام که دیگر یاخته .شود حفظ زاینده الیه که ماندمی

 نام به یاخته دو 1 میوز تقسیم با دارد، نام هاولی (اسپرماتوسیت)

 ولی ،پلوئیدندها هایاخته این .کندمی تولید ثانویه اسپرماتوسیت

 .اندکروماتیدی دو آن هایکروموزوم

 یاختک زام یاخته دو ،2 میوز انجام با هایاخته این از کدام هر

 تک لیو ،پلوئیدها نیز هایاخته این.کنندمی ایجاد (اسپرماتید)

 چهار اولیه، اسپرماتوسیت یاختۀ یک از بنابراین، .اندکروماتیدی

 به خارج از لوله دیواره در هاگامت تمایز .شودمی حاصل اسپرماتید

 .شودمی انجام لوله وسط سمت

 تعداد تا کنندمی عمل صورت همین به زاینده هاییاخته همۀ

 در اسپرماتیدها .شود تولید سازاسپرم هایلوله درون گامت زیادی

 هاآن در تمایزی سازاسپرم هایلوله وسط سمت به حرکت حین

 که صورت این به .شوند تبدیل (اسپرم) زامه به تا دهدمی رخ

 از زیادی مقدار سپس شوند؛می دارتاژک و جدا هم از هایاخته

 در شده فشرده آن هستۀ .دهندمی دست از را خود سیتوپالسم

می پیدا کشیده حالت یاخته و گیردمی قرار مجزا صورت به سر

 وجود سازاسپرم هایلوله دیوارۀ در که سرتولی هاییاخته .کند

 ضمن در .کنندمی هدایت را هااسپرم تمایز خود ترشحات با دارند

 ،پشتیبانی ،زایی اسپرم مراحل همۀ در هایاخته این

 

 

 جدول زیر را کامل کنید. :3تمرین 

تعداد  وموزومتعداد کر یاخته

 کروماتیدها

دارای 

 متقسی

    زازامه

زام یاختۀ 

 اولیه

   

زام یاختۀ 

 ثانویه

   

    زام یاختک

    زامه

 پاسخ:

 

 است؟ نادرستکدام عبارت در یک مرد سالم  :2تست  

ساز، نیاز به هر یاختۀ با قدرت تقسیم در لولۀ اسپرم( 1

 همانندسازی مادۀ ژنتیک دارد.

های ساز دارای ژن یا ژنول هاپیلوئیدی در لولۀ اسپرمهر سل( 2

 تاژک است.

های الیۀ زاینده دارای توانایی تقسیم ممکن نیست یاخته( 3

 میوز باشد.

 ( هر یاخته برای تقسیم نیاز به همانندسازی سانتریول دارد.4

 پاسخ:

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :4تمرین 

 پر کنید.

برخالف(  -ها ترشحات سرتولی )همانندبرای تمایز اسپرم -الف

 دما تأثیر دارد. ……

تاژک داشته  ……است(  -اسپرماتیدها ممکن )نیست -ب

 باشند.

 شود.اسپرم تولید می ……دوم(  -از هر اسپرماتید )یک -پ

 -ساز )اسپرماتوسیت اولیهدر دیوارۀ لولۀ اسپرم -ت

 تر است.ه نزدیکبه وسط لول ……اسپرماتوسیت ثانویه( 

 پاسخ:
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 عهده بر را هاباکتری خواریبیگانه نیز و جنسی هاییاخته ،تغذیه  

 (.2 کلش) دارند

 
 اسپرم تولید مراحل و بیضه -2 شکل

 

 اسپرم ساختار

 یک دارای سر (.3 شکل) دارند دم و تنه سر، قسمت سه هااسپرم

 نام به آنزیم از پر ایهکیس و سیتوپالسم مقداری ،بزرگ هستۀ

 هسته جلوی در و مانند کاله آکروزوم .است (آکروزوم) تن تارَک

 .دارد قرار

حفاظت هایالیه در بتواند تا کنندمی کمک اسپرم به هاآنزیم

 .کند نفوذ (تخمک) ماده گامت کنندۀ

 به .دارد (میتوکندری) راکیزه زیادی تعداد میانی قطعۀ یا تنه در

 با دم دارد؟ اهمیتی چه جااین در زیاد راکیزۀ وجود شما نظر

 .راندمی جلو به را اسپرم خود، حرکات

 
 انسان اسپرم ساختار -3شکل

 (کمکی) ضمیمه هایاندام

 و خارج بیضه از هاآن ساز،اسپرم هایلوله در اسپرم تولید از پس

 منتقل (اپیدیدیم) خاگ نام به طویل و پیچیده ایهلول درون به

 حداقل باید و نیستند حرکت به قادر ابتدا اهاسپرم این .شوندمی

 .شود ایجاد هاآن در تحرک توانایی تا بمانند جاآن در ساعت 18

 

 

های سلول ………های کروموزوم سلول :3تست  

 است. ………

اسپرماتوسیت ثانویه، دو  -اسپرماتوسیت اولیه برخالف( 1

 کروماتیدی

 تک کروماتیدی اسپرماتوسیت اولیه، -( اسپرماتوگونی برخالف2

 اسپرماتوسیت ثانویه، تک الد -( اسپرماتید همانند3

 ، دو کروماتیدیاسپرماتید -همانند( اسپرماتوسیت اولیه 4

 پاسخ:

چند مورد، دربارۀ هر اسپرماتوسیت موجود در  :4تست  

 (95ساز یک فرد بالغ درست است؟ )سراسری های اسپرملوله

 .های دو کروماتیدی داردکروموزوم -

 باشد.های سازندۀ تاژک میحاوی ژن یا ژن -

 سازد.های هاپلوئیدی میبا تقسیم خود، سلول -

 دهد.ساختارهای چهار کروماتیدی تشکیل می -

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

 پاسخ:

 

 

هر یک از جمالت زیر را  درستی یا نادرستی :5تمرین 

 مشخص کنید.

خواری دخالت انهیاختۀ سرتولی همانند ماستوسیت در بیگ -الف

 دارد.

ای متصل است که تاژک اسپرم همانند سر اسپرم به قطعه -ب

 تعداد زیادی راکیزه دارد.

 تر است.هستۀ اسپرم نسبت به هستۀ اسپرماتید فشرده -پ

 کنند.های سرتولی تغذیه میها از ترشحات یاختهاسپرم -ت

 پاسخ:
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 (براسپرم) بَر مهزا نام به دیگری طویل لولۀ وارد هااسپرم سپس

می شکمی محوطۀ وارد و خارج براسپرم یک بیضه هر از .شوندمی

 پشت و کنار از عبور حین در براسپرم هایلوله از کدام هر .شود

می دریافت را (سمینال وزیکول) دانگُشناب غده ترشحات همثان

می اضافه هااسپرم به را فروکتوز از غنی مایعی غدد، این .کند

 .کندمی فراهم را هااسپرم فعالیت برای الزم انرژی فروکتوز .کنند

 به و شده پروستات غدۀ وارد مثانه زیر در براسپرم مجرای دو

 گردو یک اندازۀ به انسان در پروستات غدۀ .شوندمی متصل میزراه

 رنگ شیری مایعی ترشح با غده این .دارد اسفنجی حالتی و است

 اسپرم عبور مسیر در موجود اسیدی ادمو کردن خنثی به قلیایی و

 .کندمی کمک ،ماده گامت سمت به

 به نیز میزراهی پیازی نام به غده جفت یک پروستات، از بعد

 ،اندنخودفرنگی اندازۀ به که هاغده این .شوندمی متصل میزراه

 شکل) کنندمی اضافه مجرا به را ایهکنندروان و قلیایی ترشحات

 به را هااسپرم که شده یاد غدّۀ نوع سه حاتترش مجموع به (.4

 به توجه با .شودمی گفته منی مایع کنند،می منتقل بدن از بیرون

 .کنید مشخص را اسپرم عبور مسیر شکل،

 (مثانه پشتی نمای از) اسپرم عبور مسیر -4 شکل

 زیادی تعداد وجود و منی مایع ترکیبات به توجه : با2فعالیت 

 یا عفونت، مثل هابیماری از بعضی از جلوگیری یبرا آن، در اسپرم

 این در کرد؟ رعایت باید را بهداشتی نکات چه پروستات التهاب

 .کنید ارائه کالس در را آن گزارش و آوریجمع را اطالعاتی رابطه

 

 

 

 

 

 

 

 ……های در یک مرد سالم و بالغ غده :5تست  

 دارند. اند و حالت اسفنجی ( پروستات به اندازۀ گردو1

( سازندۀ مایع منی، ترشحات خود را به درون میزنای 2

 ریزند.می

( وزیکول سمینال تحت کنترل بخش عصبی خودمختار قرار 3

 دارد.

( پیاز میزراهی به اندازۀ نخودفرنگی هستند و در کیسه بیضه 4

 قرار دارند.

 پاسخ:

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :6تمرین 

 کنید:پر 

تحرک قابلیت  ……فاقد (  -ای )با هخاگ حاوی اسپرم -الف

 است.

غدۀ پروستات(  -های وزیکول سمینالها درون )غدهدفران -ب

 شوند.به میزراه متصل می ……

پروستات  ……همانند(  -دان )برخالفترشحات گشناب -پ

 ریزد.می ……میزراه(  -مستقیماً به )دفران

های غده ……همانند(  -فترشحات پروستات )برخال -ت

 ریزد.می ……میزراه(  -پیازی میزراهی مستقیماً به )دفران

 پاسخ:
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می تنظیم را مرد در مثلتولید دستگاه فعالیت ،هاهورمون 

 .کنند

 پیشین بخش از خواندید قبل هایفصل در که طور همان

 :شودمی ترشح جنسی غدد محرّک هورمون دو ،زیرمغزی

«FSH» و «LH». در هاآن فعالیت به هاهورمون این نام چه اگر 

 دستگاه فعالیت برای هاآن وجود اما ،است مرتبط ماده جنس

 .است ضروری نیز مرد در مثلتولید

 تمایز تا کندمی تحریک را سرتولیهای یاخته ، FSHمردان  در

می تحریک را بینابینیهای یاخته LHو  کنند تسهیل را اسپرم

 دانیدمی که طورهمان .کنند ترشح را تستوسترون نهورمو تا کند

 ویژه به مختلف هایاندام رشد تحریک ضمن تستوسترون

می مردان در ثانویه صفات بروز باعث ،هااستخوان و هاماهیچه

 دیگر هایقسمت و صورت در مو روییدن ،صدا شدن بم مثل شود؛

 منفی ازخوردب سازوکار با هاهورمون این ترشح میزان تنظیم .بدن

 .شودمی انجام

 
 

 

 

 

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :6تست  

ها خواری باکتریتواند موجب بیگانهمیFSH* یاختۀ هدف 

 شود.

های چسبیده به پروتئین و * هر غدۀ سازندۀ منی دارای یاخته

 گلیکوپروتئین است.

مستقیماً شود ها می* هر هورمونی که موجب رشد ماهیچه

 تحت تأثیر هورمون هیپوفیزی است.

ها، بم * برای بروز صفات ثانویه در مردان مثل رشد استخوان

های شدن صدا و روییدن مو در صورت نیاز به ترشحات یاخته

 بینابینی است.

 3( 4 3( 2 1( 2 صفر( 1

 پاسخ:

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :7تمرین 

 پر کنید:

تحت تأثیر  LH ……برخالف(  -)همانند FSH -لفا

 آزادکننده قرار دارد.

تحت تأثیر  FSH ……برخالف(  -)همانند LH -ب

 مستقیم تستوسترون قرار دارد.

ن رمووبا افزایش ترشح تستوسترون مقدار ترشح ه -پ

 شود.می ……زیاد(  -آزادکننده )کم

زیاد(  -ترشح تستوسترون )کم LHبا افزایش مقدار  -ت

 شود.می ……

 پاسخ:
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 زن در مثلتولید دستگاه :2 گفتار

 ییهااندام شامل دستگاه این بینید،می 5 شکل در که طور همان

 .نددار عهده بر را زیر هاینقش مجموعاً  که است

 (تخمک) ماده جنسی یاختۀ تولید -1

 رحم سمت به ماده جنسی هاییاخته انتقال -2

 تخمک و (اسپرم) زامه لقاح برای مناسب شرایط ایجاد -3

 تشکیل صورت در جنین تغذیۀ و حفاظت -4

 زنانه جنسی هایهورمون تولید -5

 
 زن در تولیدمثل دستگاه -5 شکل

 دارند قرار شکم محوطۀ درون هک اندماده جنسی غدد :هاتخمدان

متصل رحم خارجی دیوارۀ به عضالنی پیوندی، طنابی کمک با و

 .اند

 درپیچپیچ هایلوله آن درون .دارد تفاوت بیضه با تخمدان ساختار

 میلیون یک حدود در دختر نوزاد تخمدان هر درون .ندارد وجود

 هایاختهی را اووسیت هر .دارد وجود اولیه (اووسیت) یاختهمامه

 انبانک هاآن مجموعۀ به که کنندمی احاطه کنندهتغذیه

 هافولیکول این تعداد ،تولد از پس .شودمی گفته (فولیکول)

 از هاآن از زیادی تعداد نامعلومی دالیل به و یافت نخواهد افزایش

 6 شکل در دهدمی رخ تخمدان در که را تغییراتی .روندمی بین

 .بینیدمی

 
 جنسی دوره در آن تغییرات و تخمدان -6 شکل

 هایلوله ،رحم شامل زن در مثلتولید دستگاه دیگر هایبخش

 کیسه اندام رحم، .هستند (واژن) زِهراه و رحم گردن ،رحم

 

درستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را  :8تمرین 

 مشخص کنید.

رحم است که دو سمت رحم قرار شیپور بخشی از لولۀ  -الف

 د.دار

در غدد جنسی زنان همانند غدۀ جنسی مردان عالوه بر  -ب

 شود.انجام تقسیم کاستمان، هورمون جنسی نیز ترشح می

بخشی از دستگاه تولیدمثل زن که در حفاظت و تغذیۀ  -پ

 جنین دخالت دارد همان محل لقاح زامه و تخمک است.

 اولین بخش رحم، واژن نام دارد. -ت

 پاسخ:

 

 

 

 

 

ام عبارت در مورد دستگاه تولیدمثل زن کد :7تست  

 درست است؟

کننده استروژن از طریق طناب پیوندی عضالنی ( غدۀ ترشح1

 به آندومتر رحم متصل است.

 یابد.های انبانک افزایش نمی( پس از تولد تعداد یاخته2

های نوزاد دختر حدود یک میلیون هامه ( درون تخمدان3

 یاخته اولیه وجود دارد.

 لیکول بالغ حاوی جسم قطبی و اووسیت ثانویه است.( فو4

 پاسخ:
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 و رشد آن، درون جنین که است ایهماهیچ و شکل گالبی مانند،  

 و قاعدگی دوران در ،آندومتر یا رحم داخلی دیوارۀ .یابدمی نمو

 لوله دو به رحم باالی و پهن بخش .شودمی تغییراتی دچار بارداری

 .گویندمی (فالوپ هایلوله) رحم هایلوله هاآن به که است متصل

 .است مانند انگشت زوائدی دارای و مانند شیپور ،هالوله این انتهای

 زنش .است دارمژک و مخاطی رحم هایلوله داخل پوششی بافت

 .رانندمی رحم سمت به را اووسیت آن، هایمژک

 .یندگومی رحم گردن آن به که شده ترباریک ،رحم پایین بخش

 هاییاخته ورود محل واژن .شودمی باز واژن داخل به قسمت این

 محل طبیعی، زایمان هنگام در و قاعدگی خون خروج نر، جنسی

 .است جنین خروج

 زنان در جنسی دورۀ

 دیوارۀ آن در که شودمی شروع ماهانه عادت یا قاعدگی با دوره این

 و خون از یمخلوط و تخریب خونی یهارگ با همراه رحم داخلی

 .شودمی خارج بدن از شده تخریب هایبافت

 کم کم ولی ،نامنظم ابتدا شودمی آغاز جنسی بلوغ با ماهانه عادت

 دستگاه صحیح کارکرد شاخص ترینمهم آن نظم .شودمی منظم

 .است زن تولیدمثلی

 متوقف ماهانه عادت سالگی 50 تا 45 بین سالم هایزن در معموالً 

 کار از یائسگی علت .نامندمی یائسگی را پدیده این که شودمی

می پیر بدن هایدستگاه بقیۀ از زودتر که ستهاتخمدان افتادن

 سال 35 تا 30 حدود زن در تولیدمثلی و باروری دوره پس .شوند

 به جسمی و روحی فشار ،سخت و زیاد کار ،نامناسب تغذیۀ .است

 .کاهدمی مدت این طول از چشمگیر ایهگون

 عالئم مورد در .است عالئمی با همراه یائسگی : شروع3الیت فع

 و کرده تحقیق عالئم، این بروز کاهش هایروش و دوره این

 .کنید ارائه کالس در را آن گزارش

 زاییتخمک

 زا مامه نام به ایهزایند و دیپلوئید یاختۀ از زاییتخمک فرایند

 مراحل .شودمی شروع جنینی دوران از و تولد از قبل ،(اووگونی)

 .شودمی دیده 7 شکل در تخمک تولید

گفت هم با زیر هایپرسش دربارۀ 7 شکل به توجه : با4فعالیت 

 .کنید وگو

 هم با کروموزومی لحاظ از اووم و ثانویه اولیه، اووسیت انسان در

 دارند؟ هاییتفاوت چه

 دارند؟ تفاوتی چه قطبی اجسام دومین با قطبی جسم اوّلین

( 2  شکل) زاییاسپرم مراحل با را شکل این در زاییتخمک مراحل

 .بنویسید را هاآن هایتفاوت و هاشباهت .کنید مقایسه

 

جاهای خالی را با کلمات داخل پرانتز پر  :9تمرین 

 کنید.

دوران  ……همانند(  -در دوران قاعدگی )برخالف -الف

 رحم دچار تغییرات ……خارجی(  -بارداری دیوارۀ )داخلی

 شود.می

رحم است که در  ……باریک(  -گردن رحم بخش )پهن -ب

 -رحم قرار دارد و دارای دیوارۀ )نازک ……پایین(  -)باال

 است. ……ضخیم( 

وارد واژن  ……اووسیت ثانویه(  -از گردن رحم )اسپرم -پ

 شود.می

برخالف(  -های رحم )همانندبافت پوششی داخلی لوله -ت

 دار است.های مخاطی و مژکنایژک ……

 پاسخ:

 

 

 

 

 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل  :8تست  

 کند؟می

 «……هر تخمدان در یک زن سالم »

ها از آن ( دارای یک میلیون انبانک است که درون تعداد کمی1

 شود.میوز شروع می

 سازد.افتد و دیگر تخمک نمی( به دنبال یائسگی از کار می2

 کند.های جنسی تولید میهورمون سال 35تا  30حدود ( 3

 رساند.( با پایان قاعدگی، فعالیت خود را به اتمام می4

 پاسخ:
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 در میوز شروع از پس و آغاز جنینی دوران در زاییتخمک مراحل

 از یکی در ماه هر بلوغ سن به رسیدن با .شودمی متوقف 1 پروفاز

 متوقف دوباره ولی ،هددمی ادامه را میوز اولیه اووسیت هافولیکول

می خارج تخمدان از ثانویه اووسیت صورت به حاصل یاخته ،شده

می حرکت آن اطراف در رحم لولۀ ابتدای مانند انگشت زوائد .شود

 در .کنندمی هدایت رحم لولۀ درون به را ثانویه اووسیت و کنند

 آن به نر جنسی یاختۀ که شودمی کامل میوز تقسیم صورتی

 ثانویه اووسیت حالت، این در .شود آغاز لقاح فرایند و دکن برخورد

 اسپرم با که کندمی ایجاد تخمک و کندمی تکمیل را میوز تقسیم

 .شودمی تشکیل تخم و یابدمی لقاح

 ثانویه اووسیت ،نشود آغاز لقاح یا نکند برخورد آن با اسپرم اگر

 .شودمی دفع بدن از ایهدور ریزیخون با همراه

 نامساوی تقسیم زاییاسپرم با زاییتخمک اساسی هایاوتتف از

 بار هر از پس زاییتخمک در که صورت این به است سیتوپالسم

می صورت سیتوپالسم نامساوی تقسیم میوز در هسته تقسیم

 نام به ترکوچک یاختۀ یک و بزرگ یاختۀ یک نتیجه در گیرد؛

 مقدار سیدنر هدف با کار این .آیدمی وجود به قطبی گویچۀ

 در بتواند تا است تخمک به هااندامک و سیتوپالسم از یتربیش

 .کند برآورده را آن نیازهای جنین نمو و رشد اولیۀ مراحل

 
 زاییتخمک مراحل -7 شکل

 

 به .ندارند نمو و رشد در نقشی طبیعی، طور به قطبی هایگویچه

 تودۀ و یابد لقاح نیز قطبی گویچه با اسپرم است ممکن ندرت

می دفع بدن از مدتی از پس که کند ایجاد را شکلیبی ایهیاخت

 .شود

 

 جدول زیر را کامل کنید. :10تمرین 

تعداد  یاخته

 کروموزوم

تعداد 

 کروماتید

دارای 

 تقسیم

    اووگونی

    اووسیت اولیه

    اووسیت ثانویه

    اوول

نخستین 

 گویچه قطبی

   

دومین گویچه 

 قطبی

   

 :پاسخ

 

در طی چرخه جنسی یک زن سالم به دنبال  :10تست  

 شود.تولید می ……در تخمدان، قطعاً  ……تقسیم هر سلول 

 اووسیت اولیه -( اووگونی1

 دو گویچه قطبی -( نخستین گویچه قطبی2

 یک گویچه قطبی -( اووسیت اولیه3

 یک گویچه قطبی -( اووسیت ثانویه4

 پاسخ:

 

با کلمات مناسب داخل پرانتز جاهای خالی را  :11تمرین 

 پر کنید.

سازی، تخمک ……همانند(  -سازی )برخالفدر اسپرم -الف

 آید.غده جنسی یدید می ………خارج(  -کامه بالغ در )درون

دومین  ……برخالف(  -نخستین گویچه قطبی )همانند -ب

 است. ……دو الد(  -الدگویچه قطبی)تک

اسپرماتوسیت  ……برخالف(  -اووسیت ثانویه )همانند -پ

 آید.پدید می …… فرد بالغ( -ثانویه در )جنین

دومین گویچه  -از لقاح اسپرم با )نخستین گویچه قطبی -ت

تقسیم  ……بدون(  -شود که )باسلولی ایجاد می ……قطبی( 

 شود.شدن دفع می

 پاسخ:
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می پدید را ایهچرخ رویداد دو هورمونی نوسانات ماده، جنس در 

می انجام رحم و هاتخمدان در هم به وابسته ۀچرخ دو این آورد،

 در را اووسیت شدن بالغ بندیزمان ،تخمدانی چرخۀ .شود

می آماده بارداری برای را رحم ،رحمی چرخۀ و تنظیم تخمدان

 .کند

 و رحم دیوارۀ آمادگی تخمدان، در فولیکول تغییرات 8 شکل

 .دهدمی نشان را جنسی دوره یک طول در هورمون چهار میزان

هورمون میزان تغییرات و 8 شکل نمودارهای به توجه : با5فعالیت 

 :دهید پاسخ زیر موارد به زنانه جنسی های

 تریبیش اهمیت هورمون کدام نقش جنسی دوره هر نیمۀ در -1

 دارد؟

 دورۀ از زمانی چه در هاهورمون از یک هر مقدار ترینبیش -2

 است؟ جنسی

 رخ موقعی چه زنان جنسی دورۀ در نیهورمو تغییرات بارزترین -3

 چیست؟ به مربوط و دهدمی

 
 چرخۀ و تخمدانی چرخۀ ها،هورمون میزان تغییرات -8 شکل

 جنسی دورۀ یک در رحمی

 تعدادی تخمدان در که خواندید ترپیش :تخمدانی چرخۀ

 تشکیل را فولیکول اطرافشان هاییاخته همراه به اووسیت

 دورۀ هر در .دارند وجودها تخمدان در یجنین دورۀ از که دهندمی

 کرده پیدا تریبیش رشد همه از که ییهافولیکول یکی از جنسی

 .دهدمی ادامه و آغاز را تخمدانی چرخۀ است،

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :12تمرین 

 مشخص کنید:

با هم  FSHو  LHهای هر گاه اختالف غلظت هورمون -الف

 برابر باشد قطعاً تخمدان در دوره فولیکولی است.

Fو  LHهمزمان با اختالف غلظت حداکثری  -ب S H 

 دهد.گذاری رخ میتخمک

شروع به کاهش کند، FSHدر چرخۀ تخمدانی هر گاه  -پ

 یابد.نیز کاهش می LHح ترش

شروع به کاهش ولی در اواخر  LHدر شروع دوره لوتئالی  -ت

 یابد.این دوره ترشح آن افزایش می

 پاسخ:

 

 

 

 

چند مورد در ارتباط با چرخۀ جنسی یک زن  :11تست  

 است؟ نادرستسالم 

ی جنسی در خون در حداکثر ها* هر گاه اختالف غلظت هورمون

 است تخمدان در دوره اوتئالی است.

* هماهنگ با رشد فولیکول و تمایز اووسیت اختالف غلظت 

 های جنسی رو به افزایش است.هورمون

خون باالتر از استروژن باشد، غلظت * هر گاه سطح پروژسترون 

LH  خون باالتر ازFSH .است 

های جنسی در خون برابر باشد * هر گاه اختالف غلظت هورمون

 قطعاً جسم زرد در حال از بین رفتن است.

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

 پاسخ:
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 یک از و شوندمی حجیم و تکثیر فولیکول این ایهیاخت هایالیه

 سوی از و فراهم را فولیکول درون اووسیت نمو و رشد شرایط سو

 فولیکول رشد با که کنندمی ترشح را استروژن ونهورم دیگر

 (.6 شکل) یابدمی افزایش آن میزان

 و تنظیم FSH و LHهایهورمون تأثیر با تخمدانی چرخۀ

 وجود هایی گیرنده فولیکولی هاییاخته سطح در .شودمی هدایت

 را فولیکول اتصال این .شودمی متصل هاآن به FSH که دارند

 .شود بالغ و بزرگ تا ردهک فولیکولی تحریک

 زمان این در که ایهشد بالغ فولیکول در دوره چهاردهم روز حدود

 در .شودمی انجام گذاریتخمک است چسبیده تخمدان دیوارۀ به

 فولیکولی هاییاخته از تعدادی با همراه ثانویه اووسیت فرایند، این

 هاییاخته .شوندمی شکمی محوطۀ وارد و خارج تخمدان سطح از

 محافظت و تغذیه به مسیر ادامۀ در اووسیت به چسبیده فولیکولی

 ترشح افزایش اثر در که LH شدن زیاد کنند.می کمک آن از

 دنبال به .است گذاریتخمک اصلی عامل دهد،می رخ استروژن

 تودۀ صورت به تخمدان در فولیکول ماندۀباقی گذاری،تخمک

 هاییاخته .گویندمی ردز جسم آن به که آیدمی در ایهیاخت

 افزایش را خود ترشحی فعالیت LH هورمون تأثیر با زرد جسم

 .کنندمی ترشح را پروژسترون و استروژن هورمون دو و دهندمی

 اگر .دهندمی ادامه جنسی دورۀ در را رحم وقایع هاهورمون این

 دهدمی ادامه مدتی تا خود فعالیت به زرد جسم دهد، رخ بارداری

 در شده جایگزین جنین نتیجه در و رحم جدار هاهورمون این با و

 دورۀ اواخر در زرد جسم ،ندهد رخ بارداری اگر .شودمی حفظ آن

 سفید جسم نام به غیرفعال جسمی به و رودمی تحلیل جنسی

 و استروژن کاهش باعث زرد جسم شدن فعال غیر .شودمی تبدیل

 موجب هارمونهو این کاهش .شودمی خون در پروژسترون

 عالمت که شودمی آن ریزش و تخریب و رحم جدار ناپایداری

 (.8 شکل) است بعدی جنسی دورۀ شروع

 
 تخمدان گذاریتخمک -9 شکل

 

 
 تخمدان در زرد جسم -10 شکل

با توجه به مراحل تولید گامت در یک زن  :12تست  

 کند؟طور مناسب کامل میجوان، چند مورد عبارت زیر را به

 (95)سراسری 

 .« ……هر سلولی که در مرحلۀ پروفاز میوز قرار دارد، قطعاً »

 وجود آمده است.در ابتدای یک چرخۀ جنسی به -

 های فولیکولی احاطه شده است.توسط تعداد یاخته -

 آورد.وجود میتر از اسپرم را بهسلولی بسیار بزرگ -

 .شوددر واکنش به حداکثر میزان ترشح، تقسیم می -

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

 پاسخ:

طور مناسب کامل کدام گزینه، عبارت زیر را به :13تست  

 (96)سراسری     کند؟می

دارد،  ……طور معمول در یک فرد بالغ، هر اووسیتی که به»

……» 

 کند.دو سلول نابرابر ایجاد می -در لوله فالوپ وجود( 1

 آمده است. وجوددر درون تخمدان به -( دو جفت سانتریول2

 سازد.یک سلول جنسی را می -شدههای مضاعف( کروموزوم3

دوک تقسیم را تشکیل  -های فولیکولی( در اطراف خود سلول4

 دهد.می

 پاسخ:

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش :13تمرین 

های مشخص کنیدکدام از وظایف یاخته –با عالمت + و  -الف

 فولیکولی درون تخمدان است.

 استروژن )    (* ترشح 

 * تغذیه اووسیت ثانویه )    (

 * دخالت در نمو اووسیت اولیه )    (

هورمونی که با اتصال به فولیکول موجب تحریک آن شده تا  -ب

 شود؟بزرگ و بالغ شود از کجا ترشح می

افزایش  LHچرا با بزرگ شدن و بالغ شدن فولیکول  -پ

 یابد.می

 شود؟هورمون یا هورمون موجب تحریک جسم زرد میکدام  -ت

 پاسخ:
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می رخ دوره هر اول روزهای در قاعدگی رحم در :رحمی چرخۀ 

 آن، از پس .کشدمی طول روز هفت متوسط طور به که دهد

 ضخامت کندمی نمو و رشد به شروع اًمجدد رحم داخلی دیوارۀ

 خونی وختۀاند و حفرات ،هاخوردگیچین آن در و شده زیاد آن

 و رشد بینیدمی 8 شکل در که طور همان .آیدمی وجود به زیادی

 آن، از پس .یابدمی ادامه هم دوره نیمۀ از بعد تا داخلی دیوارۀ نمو

می افزایش درآن ترشحی فعالیت ولی شودمی کم آن رشد سرعت

 و پذیرش برای رحم جدار شدن آماده هافعالیت این نتیجۀ .یابد

 نیمۀ حدود در اگر .است تخم همان یا یافتهلقاح تخمک پرورش

 از پس گیرد، قرار ثانویه اووسیت مجاورت در اسپرم جنسی دورۀ

 از پس تخم و پذیردمی صورت لقاح زاییتخمک مراحل تکمیل

 جدار هایفرورفتگی از یکی در ،رحمی لولۀ در تقسیماتی انجام

 درون به جنین نفوذ شامل جایگزینی .شودمی جایگزین رحم

 لقاح اگر .است مادر با ایهتغذی و خونی رابطۀ ایجاد و رحم جدار

 و شودمی دفع جایگزینی بدون ثانویه اووسیت نگیرد، صورت

 خون دفع و داخلی دیوارۀ تخریب ،هشتم و بیست روز حدود

 رحمی چرخۀ و جنسی دورۀ شروع که شودمی آغاز (قاعدگی)

 .دهدمی نشان را بعدی

 استروژن) زنانه جنسی هایهورمون تأثیر با شده گفته وقایع تمام

 گیردمی انجام شوندمی ترشح هاتخمدان از که (پروژسترون و

 (8 )شکل

 زن در مثلتولید دستگاه هورمونی تنظیم

 و (پیشین هیپوفیز) پیشین زیرمغزی ،زیرنهنج هایهورمون

 تنظیم را زنولیدمثلی ت دستگاه در متفاوت وقایع زمان هاتخمدان

 بازخوردی صورت هب هاهورمون این میزان تنظیم .کنندمی

 (.11 شکل) شودمی انجام (خودتنظیم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :14تمرین 

 مشخص کنید.

های توانند کروموزومکننده استروژن میهای ترشحسلول -الف

 خود را مضاعف کنند.

تواند می FSHهمانند یاخته هدف  LHیاخته هدف  -ب

 دوالد باشد.

با تبدیل جسم زرد به جسم سفید ترشح استروژن و  -پ

 شود.پروژسترون در بدن متوقف می

 است. LHتر خون بیش FSHدر دوره قاعدگی مقدار  -ت

 پاسخ:

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :15تمرین 

 پر کنید.

ر امه -در دوره قاعدگی هیپوتاالموس هورمون )آزادکننده -الف

 کند.ترشح می …… کننده(

موجب  ……جنسی(  -های )هیپوفیزیکاهش هورمون -ب

 شود.ناپایداری دیواره رحم می

شروع با  ……( LH -وقتی مقدار هورمون )استروژن -پ

 کند.کند، آندومتر رحم شروع به ضخیم شدن میافزایش می

باالتر(  -تردر پایان چرخۀ رحمی سطح استروژن خون )پایین -ت

 از سطح پروژسترون است. ……

 پاسخ:
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 زن تولیدمثل در مؤثر هایهورمون و غدد -11 شکل

 مقدار دوره ابتدای در دیدیم 8 شکل هایمنحنی در که طورهمان

 این .است کم خون در پروژسترون و استروژن جنسی هورمون دو

 هورمون که دهدمی پیامی آزادکننده هیپوتاالموس به کمبود

 هیپوفیز پیشین بخش آزادکننده هورمون .کند ترشح ایهآزادکنند

 دهد. افزایش را LH و FSH هایهورمون ترشح تا تحریک را

 رشد موجب LH هورمون و فولیکول درش موجب FSH هورمون

 جسم رشد با و استروژن ترشح فولیکول رشد با .شودمی زرد جسم

 .یابدمی افزایش پروژسترون ترشح زرد

 ضخیم و رحم داخلی دیوارۀ رشد باعث پروژسترون و استروژن

 آماده احتمالی بارداری برای را رحم کار، این با و شده آن شدن

 از منفی بازخورد با هیپوتاالموس روی ثیرتأ با همچنین .کنندمی

 از بازخورد این .کاهندمی LH و FSH آزادکننده هورمون ترشح

 جنسی دورۀ طول در جدید هایفولیکول شدن بالغ و رشد

 .کندمی جلوگیری

 

 

 

 

را با هم ارتباط « ب»و « الف»موارد ستون  :16تمرین 

 دهید.

 ب الف

1 )FSH 

2) LH 

 ( استروژن3

 ( پروژسترون4

a(  بازخورد منفی روی هیپوفیز پیشین در

 14روز 

b( رشد فولیکول 

c( ترین هورمون جنسی خون در بیش

 26تا  16روزهای 

d( رشد جسم زرد 

 اسخ:پ

 

 

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش :17تمرین 

های جنسی در در ابتدای دوره جنسی در زنان مقدار هورمون -الف

 خون کم است یا زیاد؟

هورمون جنسی در خون روی آندومتر رحم و  این مقدار -ب

 چنین روی هیپوتاالموس چیست؟هم

در دوره فولیکولی هورمون استروژن باعث چه نوع  -پ

 شود؟ظیمی میخودتن

های جنسی چه تأثیری روی در دوره لوتئالی هورمون -ت

 ترشحات هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین دارند؟

 پاسخ:
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 روی ویژه به خون درها هورمون این میزان کاهش دوره، انتهای در 

 در و یافته کاهش آن استحکام. کندمی تأثیر رحم دیوارۀ داخلی

 کاهش. دهدمی رخ قاعدگی و پاشدمی هماز  ،بعد روز چند طول

 و کرده اثر هیپوتاالموس همچنین روی استروژن و پروژسترون

 که کندمی آغاز را LH و FSHآزادکننده،  هورمون مجدّد ترشح

 .است بعدی جنسی دورۀ شروع همان

از  کم غلظت در کند؛می ایفا را متضاد نقش دو واقع در استروژن

 ( امامنفی بازخوردکند )نعت میمما LHو  FSHآزاد شدن 

 آزاد برای محرکی ،آن بارۀیک افزایش ،دوره چهاردهم روز حدود

 شودمی هیپوفیزپیشین از LH وFSH زیادی مقدار شدن

می باعث ،هاهورمون مقدار در ناگهانی تغییر این (.مثبت بازخورد)

 شود تبدیل زرد جسم به فولیکول ماندۀباقی تخمدان، در شود

 (.8 و 6 شکل)

 دو به را هاتخمدان جنسی دورۀ منابع، از بعضی : در6فعالیت 

 .کنندمی بندیتقسیم (لوتئال) زردی جسم و فولیکولی قسمت

 :شما نظر به

 است؟ جنسی دورۀ از بخشی چه به مربوط قسمت هر -1

 روی تربیش هیپوفیز از هاییهورمون چه قسمت، هر در -2

 گذارند؟می اثر تخمدان

 و شودمی ترشح تخمدان از هاییهورمون چه قسمت هر رد -3

 دهد؟می رخ هاهورمون این میزان در تغییری چه

 است؟ ایمرحله چه بخش دو این جداکنندۀ -4

 

جنسی یک فرد  ۀبه طور معمول، در چرخ :14تست  

افزوده شده و از  ……بر مقدار تولید  ……سالم، هم زمان با 

 (92)سراسری  شود. ته میمیزان تولید استروژن کاس

 هورمون محرک فولیکولی -رحم ۀ( شروع ضخیم شدن دیوار1

 هورمون آزاد کننده -ها( شروع رشد فولیکول2

 هورمون لوتئینی کننده -( شروع رشد جسم زرد3

 پروژسترون -( آزاد شدن تخمک از تخمدان4

 پاسخ:

 

جنسی یک فرد  ۀبه طور معمول، در چرخ :15تست  

خون، کاهش و میزان استروژن  ، مقدار ……زمان با سالم، هم 

 . گذارددر خون، رو به افزایش می ……

 (92)سراسری خارج کشور 

 هورمون لوتئینی کننده -ها ( شروع رشد فولیکول1

 پروژسترون  -تخمک از تخمدان خروج( 2

 هورمون محرک فولیکولی -جسم زرد ( افزایش اندازۀ 3

 هورمون آزاد کننده -حمر ۀ( شروع ضخیم شدن دیوار4

 پاسخ:

 

جنسی یک فرد سالم، هم زمان  ۀچرخطی در  :16تست  

 ………در خود  ……میزان هورمون  ……با 

 (94)سراسری  

 -های فولیکولیای زرد رنگ از سلولآغاز تحلیل توده( 1

 یابد.کاهش می -استروژن

شروع به  -کنندهلوئینی -( تشکیل نخستین گویچه قطبی2

 نماید.افزایش می

شروع به  -محرک فولیکولی -( آغاز رشد فولیکول پاره شده3

 نماید.کاهش می

 یابد.افزایش می -پروژسترون -( آزاد شدن اوول از تخمدان4

 پاسخ:
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 جنین نمو و رشد :3 گفتار

 تخم .کندمی آغاز تخم یاختۀ یک صورت به را زندگی آدمی، نوزاد

 نوزاد و جنین به رانجامس مراحلی طی با متوالی تقسیمات با

 .یابدمی متمایز

 لقاح

 وارد فالوپ شیپور طریق از گذاری تخمک از پس ثانویه اووسیت

 و دیواره انقباض ،مانند انگشت زوائد حرکات .شودمی رحم لوله

 رحم سمت به را ثانویه اووسیت رحم، لولۀ دیواره هایمژک زنش

 به اسپرم هایونمیل رحم به منی مایع ورود با .دهندمی حرکت

 هاآن از کمی تعداد فقط ولی کنند،می شنا ثانویه اووسیت سمت

 دو از باید اووسیت به ورود برای .رسندمی اووسیت به رحم لولۀ در

باقی خارجی، الیۀ .کنند عبور آن اطراف داخلی و خارجی الیۀ

 است ایهژل و شفاف داخلی، الیۀ و فولیکولی هاییاخته ماندۀ

 آکروزوم کیسه ،خارجی الیۀ از اسپرم عبور حین در (.12 شکل)

 .کند هضم را داخلی الیۀ آن هایآنزیم تا شودمی پاره

 اووسیت غشای و اسپرم یک غشای که شودمی آغاز موقعی لقاح

 ادغام ضمن زمان، این در .کنند پیدا تماس همدیگر با ثانویه

 اتفاق سیتاوو سطح در تغییراتی اووسیت، غشای با اسپرم غشای

 جدار .شودمی لقاحی جدار نام به پوششی ایجاد باعث که افتدمی

 .کندمی جلوگیری اووسیت به دیگر هایاسپرم ورود از لقاحی

 
 (تخمک) اووسیت در اسپرم نفوذ و برخورد -12 شکل

 و ناپدید هسته پوشش ،اووسیت به اسپرم سرِ ورود با

 ثانویه، اووسیت ،الح همین در .شودمی رها آن هایکروموزوم

 هستۀ پوشش .شودمی تبدیل تخمک به و کندمی تکمیل را میوز

 (کروموزوم) تن فام مجموعۀ دو و شودمی ناپدید نیز تخمک

 و گیردمیفرا را هاآن اطراف جدیدی پوشش .شوندمی مخلوط

 (.12 شکل) گیردمی شکل کروموزوم جفت 23 با تخم یاختۀ

 

 

 

ادرستی هر یک از جمالت زیر را درستی یا ن :18تمرین 

 مشخص کنید.

برای حرکت اووسیت ثانویه در لولۀ فالوپ، یون کلسیم  -الف

 دخالت دارد.

های خود را آزاد تن آنزیمشود که تارکلقاح موقعی آغاز می -ب

 کند.

بافت پوششی لولۀ رحم در حرکت اووسیت ثانویه دخالتی  -پ

 ندارد.

های فولیکولی پاره رد با یاختهکیسه آکروزوم در اثر برخو -ت

 شود.می

 پاسخ:

 

 

 

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش :19تمرین 

 شود؟کدام الیه اطراف اووسیت به جدار لقاحی تبدیل می -الف

 شود؟مصرف می ATPچرا برای تشکیل لقاح خارجی،  -ب

برای پوشش بعد از لقاح اسپرم با اووسیت ثانویه چه اتفاقی  -پ

 افتد؟هسته می

 افتد؟( چه اتفاقی برای پوشش هسته می1

 دهد؟های اووسیت ثانویه رخ می( چه اتفاقی برای ریزلوله2

 شود یا تخمک؟( پوشش اووسیت ثانویه ناپدید می3

 شود؟چه موقع تخمک به یاختۀ تخم تبدیل می -ت

 پاسخ:
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 لقاح از پس وقایع 

 خود میتوزی تقسیمات تخم یاختۀ ،احلق از پس ساعت 36 حدود

 به تقریباً که است ایهیاخت تودۀ ایجاد آن، نتیجۀ .کندمی شروع را

 .اندنکرده رشد تقسیم از حاصل هاییاخته زیرا است؛ تخم اندازۀ

 از پس .کندمی حرکت رحم سمت به رحم لولۀ در توپر تودۀ این

 با آن ندرو و آمده در توخالی کرۀ شکل به رحم به رسیدن

می گفته بالستوسیست آن به مرحله، این در .شودمی پر مایعات

 که دارد تروفوبالست نام به بیرونی الیۀ یک بالستوسیست، .شود

 (13 )شکل کندمی دخالت جفت تشکیل در سرانجام

 
 جنین رشد اولیۀ مراحل -13 شکل

 

 تشکیل را درونی ایهیاخت تودۀ بالستوسیست درون هاییاخته

 هایبافت منشأ و دارند بنیادی حالت هایاخته این .هنددمی

 بنیادی، هاییاخته .هستند جنین دهندۀتشکیل مختلف

 هاییاخته به شدن تبدیل توانایی که اندنیافته تخصص ییهایاخته

می شکل جنینی زایندۀ هایالیه درونی تودۀ از .دارند را متفاوتی

 .اندمختلف هایاماند و هابافت منشأ هرکدام که گیرند

هضم هایآنزیم بالستوسیست، بیرونی الیه هاییاخته ادامه در

 تخریب را رحم جدار هاییاخته که کنندمی ترشح را ایهکنند

می جای آن در بالستوسیست که کنندمی ایجاد ایهحفر و کرده

 در جنین هاییاخته .شودمی گفته جایگزینی فرایند این به .گیرد

 شدههضم هایبافت این از را خود نیاز مورد مغذی مواد مرحله این

 (.14 شکل) آورندمی دست به

 

 

 

 

 

 

 چند مورد درست است؟ :17تست  

 کشد.ساعت طول می 36چهر یاختۀ تخم حدود * میان

های ت در طول لوله فالوپ به زنش مژکس* حرکت بالستوسی

 های لولۀ فالوپ وابسته است.یاخته

وجود  سلولی است که در شیپور فالوپ 32یاختۀ  * موروال تودۀ

 دارد.

شود جدار لقاحی آن از بین ت وارد رحم میس* وقتی بالستوسی

 رود.می

 3( 4 ( صفر3 1( 2 2( 1

 پاسخ:

 

 

 

 

 است؟ نادرستکدام عبارت  :18تست  

آزادکننده  لولۀ فالوپ وجود دارد ترشح هورمون وقتی موروال در( 1

 یابد.می از هپوتاالموس کاهش

های شود یاختهت وارد حفرۀ رحمی میس( وقتی بالستوسی2

 کنند.ترشح می HCGتروفوبالست 

ای درونی بالستوسیت پس از جایگزینی سه الیه ( از تودۀ یاخته3

 شود.زایندۀ جنینی تشکیل می

کننده آندومتر رحم برای جایگزینی سبب های هضم( یاخته4

 شوند.رشح پروژسترون میتداوم ت

 پاسخ:

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


16 

 

 : تولیدمثل7فصل   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 
 رحم در جنین جایگزینی -14 شکل

 نام به هورمونی ،تروفوبالست هاییاخته همچنین ،مرحله این در

HCG اساس و شودیم مادر خون وارد که کنندمی ترشح 

 و زرد جسم حفظ سبب هورمون این .است بارداری هایتست

 این وجود .شودمی آن از پروژسترون هایهورمون ترشح تداوم

 جلوگیری مجدّد گذاریتخمک و قاعدگی از خون در هاهورمون

 .کندمی

می تشکیل جنین اطراف در کنندهمحافظت هایپرده ادامه در

 شامۀ برون و (آمنیون) جنین شامۀ درون هاآن ترینمهم که شوند

 نقش جنین تغذیۀ و حفاظت در آمنیون .هستند (کوریون) جنین

 جفت .کندمی دخالت ناف بند و جفت تشکیل در کوریون .دارد

 .است رحم دیوارۀ و ناف بند بین رابط

 جنین یک از بیش تشکیل

 هم از بنیادی هایاختهی است ممکن تخم اولیۀ تقسیمات حین در

 قسمت چند یا دو به بالستوسیست درونی تودۀ یا شوند، جدا

 که گیرندمی شکل جنین یک از بیش حالت، این در .شود تقسیم

 نشوند، جدا هم از کامالً هاجنین این اگر .اندهمسان هاجنین این

 .شوندمی متولد چسبیده همبه

 یک از بیش دوره یک در فرد یک هایتخمدان است ممکن

 این در .شود انجام لقاح چند یا دو و کنند آزاد ثانویه اووسیت

 چند یا دوقلو ،شود کامل هاآن در نمو و رشد مراحل اگر حالت،

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :20تمرین 

 پر کنید.

تخصص  -یافته های )تخصصهای بنیادی یاختهیاخته -الف

 ……بیرونی(  -اند که از الیه )درونی……نیافته( 

 اند.ت تشکیل شدهسبالستوسی

کوریون(  -بعد از جایگزینی زوائد انگشتی از الیه )آمنیون -ب

 گیرند.نشأ میم ……

ای الیۀ که در حفاظت و تغذیه جنین نقش دارد برخالف الیه -پ

های زاینده که در تشکیل جفت و بند ناف دخالت دارد به )الیه

 تر است.نزدیک ……آندومتر رحم(  -جنین

های های بارداری است توسط یاختههورمونی که اساس تست -ت

 شود. ترشح می ……جنینی(  -)مادری

 پاسخ:

 

 

 

 

طور نامناسب تکمیل گزینه جملۀ زیر را بهکدام  :19تست  

 ؟کندمی

 «……برای تشکیل دوقلوهای »

 ک اووسیت ثانویه دخالت دارد.یهمسان، یک اسپرم و ( 1

ت، به دو قسمت تقسیم سستوسیوده درونی یک بال( ناهمسان، ت2

 شود.می

ول های بنیادی حاصل از تقسیم سل( همسان، ممکن است یاخته3

 تخم از هم جدا شوند.

 ( ناهمسان، دو اسپرم در لقاح شرکت دارند.4

 پاسخ:
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 هم به شباهتی است ممکن که شوندمی متولد ناهمسان قلوهای  

 (15 شکل) باشند متفاوت هم جنسیت لحاظ از حتی و نداشته

 
 همسان (ب) و ناهمسان (الف) قلوهای دو -15 شکل

 توانندمی جنسیت لحاظ از انناهمس دوقلوهای -1: 7فعالیت 

 چیست؟ علت شما نظر به باشند، متفاوت یا مشابه

 سایرصفات و جنسیت لحاظ از چسبیده هم به دوقلوهای -2

 اند؟چگونه هم به نسبت ظاهری

 را اطالعاتی ناهمسان و همسان قلوهای دو انگشت اثر مورد در -3

 .کنید ارائه کالس در را آن گزارش و آوریجمع

 

 یاختۀ مردان، یا زنان از بعضی در است ممکن دیگر رفط از

 موفقی لقاح تخمک، و اسپرم بین دالیلی به یا نشود تولید جنسی

 با که شودمی مطرح ناباروری بحث صورت، این در .نشود انجام

 .کنندمی برطرف را هاآن از بعضی فنّاوری، کمک با و ییهاروش

 جفت در مواد خروج و ورود کنترل

 هفتۀ تا ولی شود،می شروع لقاح از بعد دوم هفتۀ از جفت زتمای

 آن در که است جفت و جنین بین رابط ناف، بند و دارد ادامه دهم

 از را خون ،سیاهرگ و برندمی جفت به را جنین خون هاسرخرگ

 دلیل به جفت در جنین و مادر خون .رساندمی جنین به جفت

 طرف دو بین تواندمی لیو ،شودمین مخلوط کوریون پردۀ وجود

 (.16 شکل) گیرد صورت مواد مبادلۀ پرده این

 

 جنین به جفت طریق از هاپادتن از بعضی و اکسیژن مغذّی، مواد

 دفعی مواد و شود محافظت و تغذیه جنین تا شوندمی منتقل

 عین در .شودمی منتقل مادر خون به طریق همین از نیز جنین

  کوکائین ،نیکوتین مانند ادیمو و زابیماری عوامل حال،

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :21تمرین 

 مشخص کنید.

 دوقلوهای به هم چسبیده همواره جنسیت یکسانی دارند. -الف

 گیرند.های خونی منشأ میاز کوریون رگ -ب

 در افراد نابارور تولید گامت غیرممکن است. -پ

 کشد.هفته طول می 9تمایز جفت  -ت

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 ……از قبل انسان، در معمول طوربه :20تست  

 (رییباتغ 94 یسراسر) 

 رحمۀ جدار به ستیبالستوس بندناف، یهااهرگیس لیتشک( 1

 .گرددیم متصل

 شدن لیتشک به شروع شامهدرون ون،یآمنۀ حفر یریگشکل( 2

 .کندیم

یم لیکتش جفت ساختار ن،یجن اطراف یهاپرده وجودآمدنبه( 3

 .شود

 متوقف تخمدانی هایفولیکول بلوغ جفت، لیتشک شروع( 4

 .شودمی

 پاسخ:

. …… انسان نیجن نافبند سرخرگ خون :21تست  

 (95 یسراسر) . است. …… ،یماه …… خون

 روشن -یپشتسرخرگ -همانند( 1

 رهیت -یشکم اهرگیس -برخالف( 2

 رهیت -یشکم سرخرگ -همانند( 3

 روشن -یآبشش سرخرگ -برخالف( 4

 پاسخ:
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 جنین نمو و رشد روی و کنند عبور جفت از توانندمی نیز الکل و

 .بگذارند سوء تأثیر

 روی داروها از بعضی آورزیان تأثیر و جفت از مواد عبور به توجه با

 دوران در دارو گونه هر مصرف از باید باردار زنان نمو، و رشد

 .کنند خودداری ص،متخص پزشک تجویز با جز به ،بارداری

 
 جنین و مادر با آن ارتباط و جفت -16 شکل

 

 از بعد چهارم هفتۀ پایان تا است ممکن باردار : مادران8فعالیت 

 چرخۀ هایزمان به توجه با. نباشد مطلع خود بارداری از هنوز لقاح

 وضعیتی چه در قاعدگی نظر از مادران این شما نظر به قاعدگی

 هستند؟

 

 (سونوگرافی) نگاری صوت

 باال (فرکانس) بسامد با صوتی امواج از تشخیصی، روش این در

 از رادیولوژی در که  X اشعۀ برخالف امواج این .کنندمی استفاده

 کمک با را امواج .ندارد ضرری جنین برای شود،می استفاده آن

 کرده دریافت را هاآن بازتاب و فرستندمی بدن درون به دستگاهی

 .دهندمی نشان ویدئویی رتصوی صورت به

 تعیین برای جنین ابعاد گیریاندازه ،اوّل ماه در بارداری تشخیص

 عملکرد و حرکتی لحاظ از جنین بودن سالم ،جنین جنسیت ،سن

 صوت در که است مواردی جمله از قلب مثل هااندام از بعضی

 .شودمی مشخص نگاری،

 تولد زمان : تعیین9فعالیت 

 روز 284 نوزاد تولد زمان بینیپیش در یمانزا و زنان متخصصان

 به توجه با .کنندمی اضافه مادر قاعدگی آخرین شروع زمان به را

 .دهید پاسخ زیر هایپرسش به 8 شکل نمودارهای

 دارد؟ وجود شخص بارداری و قاعدگی بین ارتباطی چه 

 گیرند؟می نظر در را قاعدگی آخرین شروع روز چرا 

 چرا .است روز 266 یا هفته 38 بارداری زمان مدت شودمی گفته 

 کنند؟می مطرح را روز 284 پزشکان

 

 

جمالت زیر را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :22تمرین 

 پر کنید.

 -کند )سرخرگرگی که خون جنین را به جفت وارد می -الف

 دارد. ……روشن(  -است که خون )تیره ……سیاهرگ( 

 ……های ششی( سرخرگ -های ششیتعداد )سیاهرگ -ب

 سیاهرگ بندناف است. ……چهار برابر(  -مادر )دو برابر

های مادر از جفت عبور پادتن ……بعضی(  -تربیش -)همه -پ

 کنند.می

کوکائین از جفت عبور  ……همانند(  -نیکوتین )برخالف -ت

 . ……کند( نمی -کند)می

 پاسخ:

 

 

 

 

 

  پذیر است؟در سونوگرافی چند مورد زیر امکان :22تست  

 * تشخیص بارداری قبل از پایان یافتن تمایز جفت

 * تشخیص جنسیت جنین

 * سالم بودن جنین از هر نظر

 X* ایجاد تصویر ویدئویی از اشعۀ 

 ( صفر4 1( 3 3( 2 2( 1

 پاسخ:
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 زایمان - تولد 

 را یونآمن کیسۀ و وارد فشار پایین سمت به جنین سر ابتدا در

 ترشح بیرون به مرتبه یک آمنیوتیک مایع نتیجه، در .کندمی پاره

 .است زایمان بودن نزدیک نشانۀ مایع، این خروج .شودمی

 توسیناکسی جمله از دارند؛ اساسی نقش مرحله این در هاهورمون

 آغاز انقباض تا کند،می تحریک را رحم دیوارۀ هایماهیچه که

 به .کندمی تربیش مرتباً را انقباض شدت و دفعات ادامه، در و شود

 را توسیناکسی زایمان به دادن سرعت برای پزشکان دلیل، همین

 با رحم هایماهیچه انقباض شروع .کنندمی تزریق مادر به

 تربیش ،انقباض بار هر در رحم دهانۀ .است همراه زایمان دردهای

 افزایش با .ردآومی فشار آن به تربیش جنین سر و شودمی باز

 و یافته افزایش مثبت بازخورد با توسیناکسی ترشح انقباضات

 طور به .شود خارج رحم از زودتر و ترآسان نوزاد شودمی باعث

 در .شودمی خارج رحم از بدن بقیۀ سپس و سر ابتدا طبیعی

 از ،آن با مرتبط جزایا و جفت ،رحم انقباض ادامۀ با بعد مرحلۀ

 .شودمی خارج رحم

 صاف ماهیچۀ ،زایمان در تأثیر بر عالوه توسین، اکسی هورمون

 البته .شود انجام شیر خروج تا کندمی منقبض نیز را شیری غدد

 اتفاق ،نوزاد مکیدن با شیری غدد در موجود هایگیرنده تحریک

 نوزاد مکیدن .شودمی تنظیم ،مثبت بازخورد طریق از و افتدمی

 .شودمی شیر ترشح و تولید زایشاف و هاهورمون افزایش باعث

 جراحی عمل با نوزاد تولد طبیعی، زایمان بر : عالوه10فعالیت 

 توصیه تربیش زایمان، و زنان پزشکان .شودمی انجام نیز (سزارین)

جنبه مورد در .شود انجام طبیعی صورت به زایمان که کنندمی

 کنید آوریجمع را اطالعاتی سزارین، جراحی منفی و مثبت های

 .کنید ارائه کالس در گزارش صورت به را آمده دستبه نتایج و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیتوسیاکس هورمون با ارتباط در مورد چند :23تست  

 است؟ حیصح

 .شودیم رحم صاف چهیماه انقباض شروع موجب* 

 .شودیم شامهدرون شدن پاره باعث یعیطب مانیزا هنگام در* 

 .شودیم دیتول یرمغزیز غده از مثبت یمیخودتنظ اثر در* 

 نیتوسیاکس ها،رندهیگ کیتحر و نوزاد زدنمک دنبال به* 

 .شودیم ریش ترشیب دیتول موجب

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

 پاسخ:
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 جانوران در مثلتولید :4 گفتار

 در ولی است، مشابه جانوران همۀ در جنسی مثلتولید اساس

 ییهاتفاوت ،جنین تغذیۀ و اظتحف و آن مراحل ،انجام چگونگی

 .کنیممی اشاره هاآن از بعضی به که دارد وجود

 لقاح نحوۀ

 خارجی لقاح آبزی مهرگانبی و دوزیستان ،هاماهی مثل آبزیان در

می آب در را خود هایگامت والدین روش، این در .شودمی دیده

 وردبرخ احتمال افزایش برای .گیردمی صورت آب در لقاح و ریزند

 .کنندمی آب وارد زمان هم را گامت زیادی تعداد والدین ،هاگامت

 دخالت متعددی عوامل آب به هاگامت ورود شدن زمان هم برای

 شیمیایی مواد کردن آزاد ،روز طول ،محیط دمای جمله از دارد

 در عروسی رقص مثل رفتارها بعضی بروز یا ماده یا نر توسط

 (.17 شکل) هاماهی

 
 هاماهی عروسی رقص -17 شکل

سخت مثل آبزیان از بعضی و زیخشکی جانوران در داخلی لقاح

 این در .شودمی دیده کوسه مثل هاماهی بعضی و پوستان

 لقاح و شودمی ماده فرد تولیدمثلی دستگاه وارد اسپرم جانوران،

 نیازمند لقاح، نوع این انجام .شودمی انجام ماده بدن در

 اسبک در .است یافته تخصص هایاندام با مثلیتولید هایدستگاه

 نر جنس بدن در ایهحفر درون به را تخمک ماده، جانور ماهی

 هاجنین نر، جنس و شودمی انجام نر بدن در لقاح .کندمی منتقل

 ،نموی و رشد مراحل طی از پس ،داردمی نگه خود بدن در را

 .شوندمی متولد نوزادان

 مکانا یا و دارند کندی حرکت که جانورانی در جنسی مثلتولید

 سختی به یابیجفت زیرا است؛ سازمشکل ندارند، یابیجفت

 :است شده انجام صورت دو به مشکل این رفع .گیردمی صورت

 

 

 

 
 

 است؟ حیصح عبارت کدام :24تست  

 .است گذارتخم یخارج لقاح یدارا جانور هر( 1

 هم با ماده و نر یهاجنس ستین مکنم ،یخارج لقاح یبرا( 2

 .باشند داشته یکیزیف تماس

 و نر یهاگامت برخورد احتمال شیافزا یبرا ،یخارج لقاح در( 3

 .ستین رگذاریثأت یطیمح عوامل چیه ماده،

 مواد آزادشدن ،یخارج لقاح در هاگامت رهاشدن زمانهم یبرا( 4

 .است یرضرو ماده و نر یهاجنس از کی هر توسط ییایمیش

 پاسخ:

   است؟ حیصح مورد چند: 25تست  

یم خارج نر جنس بدن از هااسپرم ،یداخل لقاح نوع هر در* 

 .شوند

 بدن از هاتخمک ،یخارج لقاح برخالف یداخل لقاح نوع هر در* 

 .شوندینم خارج ماده جنس

 تخصص یدمثلیتول دستگاه یدارا یداخل لقاح یدارا جانور هر* 

 .است اسپرم ای تخمک دیتول یبرا افتهی

 .است یزیخشک ،یداخل لقاح یدارا جانور هر* 

 صفر(4 3(3 2(2 1(1

 پاسخ:
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 حلقوی و پهن هایکرم در مثال طوربه :(هرمافرودیت) نرماده 

 دستگاه نوع دو هر فرد یک جانوران، این در شودمی دیده

 هر ،کبد رمک مثل پهن هایکرم در .دارد را ماده و نر تولیدمثلی

 مورد در (.الف -18 شکل) کندمی بارور را خود هایتخمک فرد

 شود؛می انجام طرفی دو لقاح ،خاکی کرم مثل حلقوی، هایکرم

 هایاسپرم گیرند،می قرار هم کنار در خاکی کرم دو وقتی یعنی

 (.ب -18 شکل) سازدمی بارور را دیگری هایتخمک کدام هر

 

 الف(

 ب( 

 ب و الف مافرودیتهر -18 شکل

 

 در مثال، برای و است جنسی مثلتولید از دیگر نوعی بکرزایی

 ماده فرد روش، این در .شودمی دیده مارها بعضی و عسل زنبور

 تخمک یا حالت، این در .کندمی مثلتولید تنهایی به اوقات گاهی

 را (هاپلوئید) الد تک موجود و کندمی تقسیم به شروع لقاح بدون

 (الف - 19 شکل) آوردمی ودوج به

 تا شودمی ساخته نسخه یک تخمک هایکروموزوم روی از یا

می تقسیم به شروع سپس و شوند برابر دو تخمک هایکروموزوم

 -19 شکل) آوردمی وجود به را (دیپلوئید) دوالد موجود و کند

 (.ب

 

 
 ب و الف بکرزایی انواع -19 شکل

   …… ستین ممکن یخلدا لقاح یدارا جانور :26تست  

 .بسازد گوتیز خود، دیتول یهاگامت با( 1

 .باشد وزیم فاقد( 2

 .دهد لیتشک نیجن لقاح، بدون( 3

 .باشد دمثلیتول یبرا افتهیتخصص یهااندام فاقد( 4

 پاسخ:

   …… یتیهرمافرود جانور هر :27تست  

 . ادارد ر خود یهاگامت لقاح ییتوانا( 1

 .کند دمثلیتول و یزندگ اندتویم ییتنها به( 2

 لیتشک گوتیز هم و تخمک و اسپرم هم خود بدن درون در( 3

 .دهدیم

 .کندیم رها و دیتول گامت یادیز تعداد( 4

 پاسخ

یم لیتکم یدرست به را ریز جمله مورد چند :28تست  

 کند؟

 قطعاً  شود دیتول …… اگر یخاککرم بدن از قطعه هر در»

 «. شودیم دیتول ……

 تخمک - اسپرم *

 گوتیز - اسپرم* 

 گوتیز -تخمک* 

 صفر(4 3(3 2(2 1(1

 پاسخ:

 نادرست مقابل شکل با ارتباط در مورد کدام :29تست  

 است؟

 
 .است یجنس غده نوع کی«ب» همانند «الف( »1

 .است انسان در یاچهیماه و شکل یگالب اندام معادل «ج( »2

کی با لقاح امکان «ب» و «الف» توسط دشدهیتول یهاسلول( 3

 .ندارند را گرید

 .است یدیپروتونفر یدفع دستگاه یدارا جانور نیا( 4

  پاسخ:

 «ب» «الف»

 «ج»

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


22 

 

 : تولیدمثل7فصل   و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 جنین حفاظت و تغذیه

 تخم تشکیل و لقاح از پس روز چند تا جنین نیاز مورد غذایی مواد

 از مخلوطی اندوخته این .شودمی تأمین تخمک غذایی اندوختۀ از

 مختلف جانوران در تخمک ازۀاند .است متفاوت مغذی مواد

 اندوخته گذارتخم جانوران در .دارد اندوخته میزان به بستگی

 بین غذایی ارتباط جنینی دوران در زیرا است؛ زیاد تخمک غذایی

 بین خونی ارتباط دلیل به پستانداران در .ندارد وجود جنین و مادر

 کوتاه جنینی دوره علت به دوزیستان و هاماهی در و جنین و مادر

 .است کم اندوخته این میزان

 و چسبناک ایهدیوار تخمک دارند خارجی لقاح که جانورانی در

 الیۀ این .چسباندمی هم به را هاتخمک لقاح از پس که دارد ایهژل

می محافظت محیطی نامساعد عوامل برابر در جنین از ابتدا ایهژل

می قرار نینج استفادۀ مورد اولیۀ غذای عنوان به سپس و کند

 (20 شکل) گیرد

 
 قورباغه تخم اطراف هایژله الیۀ -20 شکل

 هایصورت به جنین حفاظت دارند، داخلی لقاح که جانورانی در

 ضخیم پوستۀ وجود گذارتخم جانوران در .شودمی انجام متفاوتی

 محافظت برای البته .کندمی محافظت جنین از تخم اطراف در

 خاک و ماسه با هاتخم پشت الک لمث خزندگانی در تربیش

تخم پستاندار و خوابندمی هاتخم روی پرندگان .شوندمی پوشانده

 چند و داردمی نگه خود بدن در را تخم پوس،پالتی مثل گذاری

 خوابدمی هاآن روی و کندمی گذاریتخم نوزاد، تولد به مانده روز

 (.21 شکل) شود طی نمو و رشد نهایی مراحل تا

 رحم درون ابتدا جنین کانگورو مثل ،دارکیسه پستانداران در

 .کندمی آغاز را نمو و رشد مادر ابتدایی

 خود و شودمی متولد نارس صورت به شرایط نبودن مهیا دلیل به

  .رساندمی است مادر شکم روی بر که ایهکیس درون به را

 

 

   …… کدو کرم …… یخاککرم کی بدن در :30تست  

 .ابندییم لقاح دشدهیتول تخمک و اسپرم – نندهما( 1

 .شوندیم خارج بدن از دشدهیتول یهااسپرم – برخالف( 2

 .بسازند گامت نوع کی توانندیم قطعات از کی هر – همانند( 3

 .دارند حضور بند کی درتخمدان و هاضهیب – برخالف( 4

 پاسخ: 
 

 …… ماده مار …… ملکه زنبور ییزا بکر در :31تست  

 .شودیم میتقس دوالدشدن، از پس تخمک – همانند( 1

 .شودیم لیتبد نیجن به لقاح بدون تخمک – همانند (2

 . شودیم میتقس دوالدشدن، از پس تخمک – برخالف( 3

 .است توزیم میتقس حاصل نیجن مولد سلول – برخالف( 4

 پاسخ: 
 

 جنس بر نیجن حفاظت که یجانور هر در :32تست  
…… 

 .اندیفراوان ییغذا اندوخته یحاو هاتخمک است، دهما( 1

 .شودینم لیتشک نیجن و مادر نیب یخون ارتباط است، نر( 2

 اطراف چسبناک یاژله پوشش با یمحافظت یهاهیال است، ماده( 3

 .شودیم لیتشک نیجن

 .است گذارتخم جانور و بوده یخارج لقاح است، نر( 4

 پاسخ: 

 …… یگذارتخم جانور هر در :33تست  

 حفاظت نیجن از تخم اطراف در میضخ پوسته ،یداخل لقاح با( 1

 .کندیم

 .شودیم شروعی گذارازتخم پس نیجن رشدونمو( 2

 .خوابدیم تخمی رو نیوالد ازی کی ،یگذارتخم از پس( 3

 .شودیم نیجن هیتغذ صرف تخمک اطرافی اژله هیال( 4

 پاسخ: 

ینم مورد کدامی خارج قاحل بای جانوران در :34تست  

 باشد؟ ثرؤم آب درون به هاگامت زمانهم آزادشدن در تواند

 روز طول و طیمحی دما (1

 ماده ای نر جنس توسطیی ایمیش مواد ترشح( 2

 یحرکتی رفتارهای بعض بروز( 3

 فرد هر بدن در ماده و نری جنسی هااندام لیتشک( 4

 پاسخ: 
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 تا کندمی تغذیه آن درون یریش غدد از ،حفاظت ضمن جاآن در 

 .کند کامل را نمو و رشد مراحل

 آغاز را نمو و رشد مادر رحم درون جنین ،دارجفت پستانداران در

 آن از و شودمی مرتبط مادر خون با جفت نام به اندامی طریق از و

 برای تغذیه و ایمنی شرایط بهترین جانوران، این در .کندمی تغذیه

 کندمی تغذیه مادر شیری غدد از هم تولد از پس .مهیاست جنین

 .دهد ادامه زندگی به مستقل طور به بتواند که زمانی تا

 

 
 (پ درآشیانه پرنده تخم (ب پشت الک هایتخم (الف -21 شکل

 پوسپالتی تخم

 

 

 …… پستانداران انواع ۀهم در :35تست   

 .ردیگیم صورت دهما جنس بدن در اسپرم با تخمک لقاح (1

 .ردیگیم صورت جفت قیطر از نیجن با مادر ارتباط( 2

 .ستین یکاف تولد از قبل تا نیجن هیتغذ یبرا تخمک اندوخته( 3

یم لیتشک ونیآمن و ونیکور رحم در نیجن ینیگزیجا از پس( 4

 .شود

 پاسخ: 
 

 …… ستین ممکن تیهرمافرود جانور :36تست  

 .دباش یعصب طناب دو یدارا(1

 .باشد یالوله قلب (2

 .باشد یگوارشۀ حفر یدارا( 3

 .باشد انکیم فاقد( 4

 پاسخ: 
 

 …… توانیم…… ۀدرهم :37تست  

 . افتی ییبکرزا – ماده یمارها انواع( 1

 .افتی ییبکرزا – مادهی زنبورها انواع (2

 .افتی فروسرخ یهارندهیگ چشم ریز در – ماده یاهمار انواع( 3

 .افتی هیقرن نیچند – ماده یرهازنبو انواع( 4

 پاسخ: 
 

 بدن وزن به نسبت که یگذارتخم دارمهره هر :38تست  

 …… قطعاً  دارد، یتربزرگ مغز

 .است نیشیپ هوادار یهاسهیک یدارا( 1

 .دارد را ییبکرزا انجام ییتوانا( 2

 .است هیکل شکل نیتردهیچیپ یدارا (3

 .است بانیپشت یهااختهی یدارا خود یجانب خط در( 4

 پاسخ: 
 

 ای زبان کینزد در ینمک ۀغد با یدارانمهره :39تست  

 با و بوده …… لقاح محصول که هستند ینیجن یدارا خود چشم

 …… برقرار یخون ارتباط مادر

 .کندیم – یداخل( 2  .کندینم – یخارج( 1

 .کندینم – یداخل( 4  .کندیم – یخارج( 3

 پاسخ: 
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 تولید .کنندمی تولید گل که اندگیاهان از گروه تنها دانگاننهان 

 که ییهاتولیدگل ویژه به است؛ برهزینه گیاهان برای گل

 دانیدمی آیا .دارند شهد و معطر ترکیبات ،گوناگون هایرنگ

زمین روی گیاهان ینتربیش دارگل گیاهان این، وجود با چرا؟

 اختصاص خود به را زمین از یوسیع پهنۀ اندتوانسته و اند

 جانورانی گوناگونی چرا دارد؟ مزایایی چه گل داشتن .دهند

 است؟ تربیش دارگل گیاهان با زیستگاهی در هاحشره مانند

 شود؟می انجام آن در فرایندی چه و دارد ساختاری چه گل

 غیرجنسی مثل تولید :1 گفتار

 انگور درخت یک یا سرخ گل بوتۀ یک مانند گیاهی کنید فرض

 .تکثیرکنید را آن خواهیدمی و دارید

می را هاآن هایدانه و کنند تولید دانه تا کنیدمی صبر آیا

 برید؟می کار به دیگری روش یا کارید،

 رویشی هایبخش با تکثیر

 هایبخش از استفاده با و جنسی غیر روش به توانندمی گیاهان

 ریشۀ روی مثالً .یابند تکثیر ریشه و برگ ،ساقه یعنی ،رویشی

 هاآن رشد از که شودمی تشکیل ییهاجوانه ،آلبالو درخت

 نوع از مثلی تولید چنین .شوندمی ایجاد آلبالو هایدرخت

 چگونه را غیرجنسی مثل تولید .است رویشی یا ،غیرجنسی

 کنید؟می توصیف

 
 .ریشه روی هایجوانه از جدید هایدرخت تشکیل -1 شکل

 

 استفاده گیاه رویشی هایبخش از گیاهان تکثیر رایب معموالً

 خاک در ساقه از ییهاقطعه باگذاشتن هم شما شاید .کنیممی

 تکثیر برای حالت این در .باشید کرده تکثیر را گیاهی آب، یا

 نظر به (.الف -1 شکل) دایهبرد کار به را زدن قلمه روش گیاه،

 چیزی چه کند،می ایجاد جدید گیاه که ساقه از ایهقطع شما

 باشد؟ داشته باید

 این در .است رویشی تکثیر هایروش از دیگر یکی زدن پیوند

 ،پیوندک نام به شاخه یا جوانه مانند گیاه یک از ایهقطع روش

  زده پیوند گویند،می پایه آن به که دیگری گیاه تنۀ روی

 

 
 

 

 

  عبارت صحیح است؟ کدام :1 تست 

 (91)سراسری خارج کشور 

( برای تکثیر رویشی گیاهان، وجود محیط کشت سترون 1

 الزامی است.

تر از تولیدمثل ی گیاهان، تولیدمثل رویشی سریع( در همه2

 گیرد.جنسی انجام می

های معمول تکثیر ( استفاده از برگ و قطعات ساقه از روش3

 غیرجنسی در گیاهان است.

هایی د بخش( شرط انجام تکثیر غیرجنسی در گیاهان، وجو4

 اند.است که برای این منظور تخصص یافته

 

 «3»گزینة پاسخ: 
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 به مقاومت مانند ییهاویژگی پایه گیاه (.ب -2 شکل) شودمی

 گیاهی که حالی در دارد، شوری یا خشکی با سازگار ،هابیماری

 .دارد مطلوب میوۀ مثالً شود،می گرفته آن از پیوندک که

 گره دارای که را شاخه یا ساقه از بخشی ابانیدنخو روش در

 و ریشه گره، محل از مدتی از بعد .پوشانندمی خاک با است،

 پایۀ مادر، گیاه از کردن جدا با که شودمی ایجاد برگدار ساقۀ

 (.پ -2 شکل) شودمی ایجاد جدیدی

 
 .گیاهان در رویشی تکثیر متفاوت هایروش -2 شکل

 خوابانیدن، پ( زدن پیوند،  ب( زدن قلمهالف( 

 یادآوری

 گل و دانه آوند، نداشتن یا داشتن هایصفت براساس را گیاهان

 .کنندمی بندیگروه کلی طور به

 
 فروشیگل یا گل، پرورش مرکز یک به مراجعه : با1فعالیت 

 تصویری گزارش متفاوت، گیاهان رویشی تکثیر روش دربارۀ

 .دهید ارائه کالس در و تهیه

 هایافته تخصص

 مثل تولید برای که دارند وجود گیاهان در هاساقه از انواعی

 ساقۀ و پیاز ،غده ،(ریزوم) ساقه زمین .اندشده ویژه غیرجنسی

 مثل تولید برای شده ویژه هایساقه از ییهانمونه ،رونده

 .اندغیرجنسی

 همانند و کندمی رشد خاک زیر افقی طور به ،ساقه زمین

 موازات به ساقه این .دارد جانبی و انتهایی جوانه هوایی ساقۀ

 هاجوانه محل در جدیدی هایپایه خاک، زیر در خود افقی رشد

 شکل) دارد ساقه زمین که است گیاهانی از زنبق .کندمی تولید

 (.الف -3

 

 

 
 

 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل  :2 تست 

 (97)مدارس برتر     کند؟می

دهد، زمین ساقۀ نوعی گیاه علفی چند ساله که هر سال گل می»

 «……ساقۀ درخت آلبالو  ……

دارای سرالدهایی است که فقط در جوانه انتهایی قرار  -برخالف( 1

 دارند.

 برد.ها بهره میبرای هدایت شیرۀ خام از پالسمودسم -( همانند2

 ا نوار کاسپاری است.هایی بدارای یاخته -( برخالف3

تواند به کمک جوانه جانبی خود انواعی از بافت می -( همانند4

 ای بسازد.زمینه

 «4»گزینة پاسخ: 

طور افقی زیر خاک ای است که بهزمین ساقه، ساقۀ تخصص یاخته

کند و همانند ساقۀ هوایی، جوانۀ جانبی و انتهایی دارد. از رشد می

سرالدهای نخستین هستند، مجموعه ها که دارای رشد این جوانه

های بافتی تولید های مورد نیاز برای ساخته شدن سامانهیاخته

شود شوند. هدایت شیرۀ خام به کمک آوندهای چوبی انجام میمی

هایی با نوار کاسپاری در ریشه که فاقد پالسمودسم هستند. یاخته

 قرار دارند، نه در ساقه.
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 در غذایی مادۀ ذخیرۀ علت به که ستا زیرزمینی ایهساق ،غده 

 یک هر .است ایهساق چنین زمینی سیب .است شده متورم آن

 یک به زمینی،سیب غدۀ سطح در شده تشکیل هایجوانه از

 آن زمینی،سیب تکثیر برای (ب -3 شکل) شودمی تبدیل گیاه

 .دکارنمی خاک در و کنندمی تقسیم دارجوانه هایقطعه به را

 هایبرگ که دارد مانندی تکمه و کوتاه زمینیِ زیر قهسا ،پیاز

 چنین خوراکی پیاز (.پ -3 شکل) اندمتصل آن به خوراکی

 تعدادی پیاز هر از .دارند پیاز نیز الله و نرگس .است ساختاری

می گیاه یک خاستگاه یک هر که شودمی تشکیل کوچک پیاز

 .شوند

 -3 شکل) کندمی رشد خاک روی افقی طور به ،رونده ساقۀ

 فرنگیتوت گیاهان .دارد رونده ساقۀ فرنگیتوت گیاه (.ت

 .شوندمی ایجاد ،هاگره محل در جدیدی

 

  
 .غیرجنسی تولیدمثل برای یافتهتخصص هایساقه -3 شکل

 کالس به را زیرزمینی هایساقه از هایینمونه (: الف2فعالیت 

 .کنید مقایسه خود گروه در و بیاورید

 همانند شلغم آیا. کنید مقایسه هم با را زمینیسیب و مشلغ (ب

 دارید؟ خود پاسخ برای استداللی چه است؟ ساقه زمینیسیب

 گیاهان تکثیر و فنّاوری

 و مطلوب هایویژگی با گیاهان تولید برای بافت کشت فنّ از

 فن، این در .شودمی استفاده آزمایشگاه در هاآن انبوه تولید

می گذاشته کشت محیط در گیاهی بافت از یاهقطع یا یاخته

  گیاه نمو و رشد برای نیاز مورد مواد دارای محیط این .شود

 
 

 

 

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :3 تست 

 (97)مدارس برتر     کند؟می

 «…… ممکن نیست  ……در گیاه»

عاملی که برای تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده  -فرنگیالف( توت

 ست، دارای پوستک باشد.ا

 های معبر باشد.بخش کوتاه و تکمه مانند دارای یاخته -ب( الله

های جدید است، رشد بخشی که محل پیدایش یایه -پ( زنبق

 افقی داشته باشد.

کننده مواد غذایی، دارای بخش متورم ذخیره -زمینیت( سیب

 ای بزرگ باشند.هایی با هستهیاخته

 فر( ص4 3( 3 2( 2 1( 1

 «1»گزینة پاسخ: 

 کند.عبارت را به درستی کامل می« ب»تنها مورد 

 بررسی موارد:

فرنگی است که دارای پوستک الف( منظور، ساقۀ رونده در توت

 باشد.می

ب( منظور، پیاز در گیاه الله است که نوعی ساقه محسوب 

 های معبر در ریشه وجود دارند، نه در ساقه.شود. یاختهمی

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


4 

 

 : تولیدمثل نهاندانگان8فصل                و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه   (زیست یازدهم) علی کرامت  

Keramat A. 

 ایهتود ،میتوز تقسیم با مناسب، شرایط در بافت و تهیاخ .است

می نامیده کال که آورندمی وجودبه را شکل هم هاییاخته از

یکسان ژنی نظر از که یابد تمایز گیاهانی به تواندمی کال .شود

می انجام سترون کامالً محیطی در بافت کشت مراحل همۀ .اند

 (.4 شکل) شود

 
 .بافت کشت در کال از گیاه ایجاد -4 شکل

یاخته از استفاده با که اندخواسته شما از کنید : فرض3فعالیت 

 تکثیر بافت کشت روش به را گیاهی ،ایآکنه نرم مجزای های

می جدا بافتی سامانۀ چه از را هایاخته این دهید توضیح. دهید

 دهید؟می انجام را کار این چگونه و کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طور افقی در زیر خلک ، زمین ساقه در زنبق است که بهپ( منظور

 کند.های جدید تولید میها پایهکند و در محل جوانهرشد می

زمینی است که ت( منظور، غده یا همان ساقۀ زیرزمینی در سیب

های سرالدی مریستمی دارد که های خود یاختهدر ناحیه جوانه

 باشند.ای درشت میحاوی هسته
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 جنسی مثل تولید :2 گفتار 

 گل دانیدمی .دایهشد آشنا گذشته هایسال در گل ساختار با

 یاد به که را گل از ییهابخش نام .دارد متفاوتی هایبخش

 دهد؟می انجام کاری چه هابخش این از یک هر .بنویسید دارید،

 نیست کامل گلی هر

 و است جنسی مثل تولید برای یافته اختصاص ساختاری گل

 ،کاسبرگ ،گلبرگ دارای بینیدمی 5 شکل در که طور همان

 .دارند قرار نهنج نام به بخشی روی که است مادگی و پرچم

 .باشد گود یا رآمدهب ،صاف است ممکن و وسیع نهنج

کاسبرگ .شوندمی تشکیل مرکز هم حلقۀ چهار در گل اجزای

 دوم حلقۀ رد هاگلبرگ .گیرندمی قرار حلقه ترینخارجی در ها

 رنگی دانیدمی آیا .دارند وجود متفاوت هایرنگ به معموالً و

 و سوم حلقۀ در هاپرچم دارد؟ اهمیتی چه هاگلبرگ بودن

 .شوندمی تشکیل حلقه چهارمین در مادگی

 واقع در .است شده ساخته برچه تعدادی یا یک از گل مادگی

 ،ایهبرچ چند هایمادگی در .است مادگی سازندۀ واحد برچه

 .شوند جدا هم از هابرچه دیوارۀ با مادگی فضای است ممکن

 
 .آلبالو گیاه در گل -5 شکل

 به شش تا چهار هایگلبرگ تعداد با را گل نوع : چند4فعالیت 

 .بیاورید کالس

 .کنید مشخص را هاآن بودن ایدولپه یا لپه تک (الف

 چیست؟ گل دیگر اجزای از یک هر تعداد (ب

 از یک هر هایویژگی و مشاهده بینذره با دقت به را اهگل (پ

 .کنید یادداشت را اجزا

 گل، مادگی از عرضی و طولی هایبرش تیغ از استفاده با (ت

 .کنید ترسیم و یادداشت بینیدمی را چهآن و تهیه

 گل هر ساختار اید،آورده دستبه که هاییداده از استفاده با (ث

 .کنید گزارش را
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 گل مشاهدۀ شوند؟می تشکیل حلقه چهار این هاگل همۀ در آیا

 بنابراین، .نیست چیزی چنین دهد،می نشان متفاوت گیاهان در

 هاحلقه بعضی نبودن یا حلقه چهار هر وجود اساس بر را هاگل

 همچنین .دهندمی قرار ناکامل یا ،کامل هایگل گروه دو در

 دو گل باشند، داشته را مادگی و پرچم حلقۀ ود هر که هاییگل

 تک گل دارند، را هاحلقه این از یکی فقط که ییهاآن و جنسی

 (.6 )شکل نامندمی جنسی

 
 .کدو گیاه در جنسی تک هایگل -6 شکل

 جنسی هاییاخته تشکیل

 با نر (گامت) کامه لقاح از جنسی مثل تولید در که دانیدمی

 ،خزه مانند گیاهانی در نر گامت .شودمی ایجاد تخم ماده گامت

 در تواندمی و دارد حرکتی وسیلۀ جانوران در نر گامت همانند

 و کند شنا پوشانده، را گیاه سطح که رطوبتی یا آب هایقطره

 دارگل گیاهان در نر گامت اما .برساند ماده گامت به را خود

 گامت انتقال برای گیاهان این در بنابراین، .ندارد حرکتی وسیلۀ

 .شودمی تشکیل گرده لولۀ نام به ساختاری نر

می تشکیل بساک در گرده هایکیسه .کنید نگاه 7 شکل به

 (میوز) کاستمان تقسیم از .دارند دیپلوئیدی هاییاخته و شوند

 واقع در که شودمی ایجاد پلوئیدیها یاختۀ چهار ها،یاخته این

 تقسیم دادن انجام با هااختهی این از یک هر .اندنارس هایگرده

 رسیده گرده دانۀ به دیواره در تغییراتی و (میتوز) رشتمان

 دیوارۀ یک ،خارجی دیوارۀ یک رسیده گرده دانۀ .شودمی تبدیل

 .دارد زایشی یاختۀ یک و رویشی یاخته یک ،داخلی

 محل شود،می دیده گل در متورّم بخشی صورت به که تخمدان

 که دارد ایهالی دو پوششی جوان خمکت .ستهاتخمک تشکیل

 ،هایاخته این مجموع .گیردمی بر در را دیپلوئیدی هاییاخته

 (.7 شکل) سازندمی را خورش بافت نام به بافتی

 میوز تقسیم با و شودمی بزرگ خورش بافت هاییاخته از یکی

 فقط یاخته چهار این از .کندمی ایجاد پلوئیدیها یاختۀ چهار

  کیسۀ نام به ساختاری میتوز تقسیم با که ماندمی یباق یکی

 

کدام موارد برای هر نوع گل گیاه کدو صادق  :4 تست 

 (97)مدارس برتر     است؟

 های متصل به همالف( گلبرگ

 هاب( بخش وسیع برای اتصال کاسبرگ

 های با دیواره خارجی منفذدارپ( محلی برای تولید گرده

 سه رویانیت( محلی برای تشکیل کی

  «پ»و « ب( »2 «ب»و « الف( »1

 «ت»و « پ( »4 «ت»و « الف( »3

 «1»گزینة پاسخ: 

شناسی یازدهم، گیاه کتاب زیست 125، صفحۀ 6با توجه به شکل 

برای هر « ت»و « پ»کدو گیاهی تک جنسی است، پس موارد 

با توجه « ب»و « الف»نوع گل این گیاه صادق نیست و تنها موارد 

کند. در قسمت ربارۀ هر نوع گل این گیاه صدق میبه شکل د

 باشد.منظور نهنج می« ب»

 

 

های گل کامل امکان پیدایش در کدام حلقه :5 تست 

 (97)مدارس برتر   های نوترکیب وجود دارد؟فامینک

 ( سوم و چهارم2 ( اول و دوم1

 ( دوم و چهارم4 ( اول و سوم3

 «2»گزینة پاسخ: 

وترکیب مربوط به پدیدۀ نوترکیبی در فرایند های نامینکفایجاد 

باشد. در اور( در طی کاستمان )میوز( میچلیپایی شدن )کراسینگ

ها و مادگی قرار دارند، فرایند های سوم و چهارم که پرچمحلقه

 دهد.کاستمان رخ می
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 و زاتخم .دارد یاخته هفت رویانی کیسۀ .کندمی ایجاد رویانی 

 با لقاح در که اندرویانی کیسه هاییاخته از ایههست دو یاخته

 .کنندمی شرکت نر هایگامت

 
 .رویانی کیسۀ و گرده هایدانه تشکیل -7 شکل

 لقاح و افشانی گرده

 (.الف -8 شکل) شوندمی رها هاگرده ،بساک دیوارۀ شکافتن با

 یا صاف است ممکن و منفذدار گرده هایدانه خارجی دیوارۀ

 (ب -8 شکل) باشد تزئیناتی دارای

 

 
 گرده؛ هایدانه شدن رها و بساک شکوفایی (الف -8 شکل

 میکروسکوپ با مشاهده در گرده هایدانه از انواعی (ب

 .الکترونی

 و پراکنده محیط در جانوران و آب باد، وسیلۀ به گرده هایدانه

 .شوندمی منتقل دیگر گل به گلی از

 در .گویندمی افشانی گرده لهکال به بساک از گرده دانۀ انتقال به

 و کندمی رشد رویشی یاختۀ بپذیرد، را گرده کالله که صورتی

 بافت درون به گرده لولۀ .شودمی تشکیل گرده لولۀ آن رشد از

 یا (اسپرم) زامه دو خود، با همراه و کندمی نفوذ خامه و کالله

 شده ایجاد گرده لولۀ در زایشی یاختۀ تقسیم از که را نر گامت

 (.9 شکل) بردمی رویانی کیسه و تخمک سمت به اند،

 

 

 

 

 (97)مدارس برتر  است؟ نادرستکدام عبارت  :6 تست 

( در گل مغربی چهار الد، یاختۀ رویشی همانند یاختۀ زایشی 1

 تن دارد.فام 14

( هر تخمدان درخت سیب تنها قابلیت تولید دو یاختۀ تخم با 2

 ارد.عدد کروموزومی متفاوت را د

( برای ایجاد بخش سفید آندوسپرم نارگیل، دستگاه گلژی یاختۀ 3

 ضمیمه دخالت داشته است.

های های درخت بلوط برخالف گل قاصد، فاقد رنگ( گل4

 درخشان، بوهای قوی و شیره هستند.

 «2»گزینة پاسخ: 

هر تخمک موجود در تخمدان درخت سیب قابلیت تولید دو 

( را دارد. n3و تخم ضمیمۀ  n2یاختۀ تخم )تخم اصلی 

 ها است.تخمدان محل تشکیل تخمک

 ها:بررسی سایر گزینه

جا که یاختۀ رویشی همانند یاختۀ زایشی از از آن«: 1»گزینۀ 

شود و گل مغربی چهارالد تقسیم میتوز دانۀ گردۀ نارس ایجاد می

284 n 142ها باشد، هر دوی این یاختهمی n باشد.می 

بخش سفید رنگ نارگیل آندوسپرمی است که در آن «: 3»گزینۀ 

تقسیم سیتوپالسم رخ داده است. در تقسیم سیتوپالسم 

های گیاهی مربوط به آندوسپرم، دستگاه گلژی یاختۀ یاخته

 ضمیمه نقش دارد.

انی درختانی که وابسته به باد هستند مثل افشدر گرده«: 4»گزینۀ 

 های درخشان، بوهای قوی و شیره هستند.ها فاقد رنگبلوط، گل

 

قابل  ……درخت زیتون  ……در درون هر  :7 تست 

 (97)مدارس برتر    مشاهده است.

 تتراد 23 -( کیسۀ رویانی1

 تتراد 23 -( گردۀ رسیده2

 وکهای دهایی با رشتهیاخته -( لولۀ گرده3

 تنیفام 23یاخته  6حداکثر  -( تخمک رسیده4

 «4»گزینة پاسخ: 

در درون هر تخمک رسیده، کیسۀ رویانی شکل گرفته است که در 

یاختۀ هاپلوئید وجود دارند که در درخت  6این کیسه حداکثر 

 تنی( هستند.کروموزومی )فام 23زیتون 
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 .ضمیمه تخم و اصلی تخم تشکیل مراحل -9 شکل

 

 اصلی تخم زا،تخم یاختۀ با (هااسپرم) هازامه از یکی یزشآم از

 با دیگر اسپرم .یابدمی نمو رویان به تخم این .شودمی تشکیل

 تخم تشکیل آن نتیجۀ که یابدمی آمیزش ایههست دو یاختۀ

 .است ضمیمه

 دانه درون نام به بافتی متوالی هایتقسیم با ضمیمه تخم

 هآکن نرم هاییاخته از بافت این .دکنمی ایجاد را (آندوسپرم)

 شکل) است رویان رشد برای غذایی ذخیرۀ و شده ساخته ای

 علت همین به دهد،می رخ لقاح دو دیدید، که طور همین .(9

 .دارند دوتایی یا مضاعف لقاح دانگاننهان که شودمی گفته

 سیتوپالسم تقسیم اما شود، تقسیم ضمیمه تخمِ هستۀ اگر

 شیر .شودمی دیده مایع صورت به آندوسپرم بافت ،نگیرد انجام

 بخش که حالی در .است میآندوسپر چنین از مثالی نارگیل

 آن در که است آندوسپرمی نارگیل، رنگ سفید و گوشتی

 (.10 شکل) است شده انجام نیز سیتوپالسم تقسیم

 
 .است جامد و مایع حالت به نارگیل در آندوسپرم -10 شکل

 هاافشان گرده و هاگل

 جانوران که باشند داشته باید ییهاویژگی چه هاگل شما نظر به

 کنند؟ جلب خود سمت به را

توان انتظار داشت در در ارتباط با گیاه لوبیا می :8 تست 

 (97)مدارس برتر  غیرممکن است. ……حالت طبیعی، 

 ای که هنوز رشد آن پایان نیافتهها در لولۀ گرده( پیدایش زامه1

های حاصل از های نر با یاخته( امکان لقاح هر یک از کامه2

 تقسیم میوز پارانشیم خورش

های با عدد کروموزومی متفاوت در کیسۀ رویانی ( وجود هسته3

 لقاح یاخته

 های با حداکثر فشردگی در هر گردۀ نارستن( رویت فام4

 «2»گزینة پاسخ: 

از تقسیم میوز پارانشیم خورش، چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد 

ها وجود شود که در این زمان امکان لقاح زامه )اسپرم( با آنمی

مانده ساختاری به نام ندارد. از تقسیمات میتوزی تنها یاختۀ باقی

ها با شود که در این حالت امکان لقاح زامهکیسۀ رویانی ایجاد می

 ای وجود دارد.اختۀ دو هستهزا و ییاختۀ تخم

 

های در حالت طبیعی امکان تشکیل کدام یاخته :9 تست 

 ؟نداردتخم در یک کیسۀ رویانی گیاه ذرت وجود 

 (97)مدارس برتر 

1 )AaaBBbCCc - AaBbCc 

2 )AAABbbCCC – AABbCC 

3 )aaaBBbCcc – aaBbCc 

4 )aaaBbbCCc - aaBbCC 

 «4»گزینة پاسخ: 

تواند باشد، تخم ضمیمه می aaBbCCاگر تخم اصلی 

aaaBBbCCc  یاaaaBbbCCC  باشد و امکان

aaaBbbCCc .وجود ندارد 
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 کنند،می منتقل دیگر گل به گلی از را هاگرده که جانورانی 

 از تغذیه هنگام جانوران، این پیکر .شوندمی نامیده افشانگرده

 هایدانه ترتیب، نای به و شودمی آغشته گرده هایدانه به هاگل

  (.11 شکل) کنندمی منتقل دیگر گل به گلی از را گرده

 
 .جانوران وسیلۀ به افشانی گرده -11 شکل

 جذب عوامل از هاگل شهد و قوی بوهای ،درخشان هایرنگ

 را ییهاگل عسل زنبورهای .هستند هاگل سمت به جانوران

 باشد؛ داشته نیفراوا قند هاآن شهد که کنندمی افشانی گرده

 دیده فرابنفش نور در فقط که دارند عالئمی هاگل این همچنین

 شکل) کنندمی هدایت گل شهد سوی به را زنبور و شوندمی

12.) 

 
 الف                                               ب

گل قاصد آن طور که ما می بینیم )الف( آن طور که  -12 شکل

 زنبور می بیند)ب(

 گیاهان این .است باد به وابسته گیاهان بعضی افشانیدهگر

 هایرنگ فاقد و کنندمی تولید کوچک هایگل فراوانی تعداد

 .(13 شکل) اندشیره و قوی بوهای درخشان،

 

کدام مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل  :10 تست 

 (97)مدارس برتر     کند؟می

 «……دارد، قطعاً  ……افشانی که هر گرده»

برای  -( برای انتقال گازهای تنفسی خود به گردش خون نیاز1

 های خود به دو جفت میانک نیاز دارد.تقسیم یاخته

های دارای والدینی با یاخته -ای برای پرتوهای فرابنفش( گیرنده2

 پیکری دوالد است.

دارای  -افشانی گلی است که شهد آن قند فراوانی( مسئول گرده3

 ر چشم مرکب خود است.یک عدسی برای ه

های فاقد اندام -ها در شب وابستگی( برای تغذیه به باز شدن گل4

 آنالوگ با گردۀ افشان های دیگر است.

 «1»گزینة پاسخ: 

جانورانی مانند خفاش برای انتقال گازهای تنفسی خود به دستگاه 

افشان قطعاً برای تقسیم گردش خون نیاز دارند. این جانوران گرده

 های خود به دو جفت میانک نیاز دارند.هیاخت

 ها:بررسی سایر گزینه

 برای زنبور عسل صادق نیست.«: 2»گزینۀ 

منظور، زنبور عسل است که هر واحد بینایی آن )نه «: 3»گزینۀ 

 هر چشم مرکب آن( یک عدسی دارد.

منظور، خفاش است که بال آن با بال زنبور «: 4»گزینۀ 

 گ است.افشان دیگر( آنالو)گرده

 

 

  ……معمول، زنبورها،  طوربه  :11 تست 

 (92سراسری خارج کشور )

 شوند.ها می( ابتدا جذب رایحۀ گل1

 دهند.های سفید را انجام میافشانی گل( گرده2

 کنند.تغذیه می( نوزادان خود را فقط با شیرۀ گل 3

 را درک کنند. های نور مرئی طیف همه توانند ( می4

 

 «1»گزینة پاسخ: 
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 انجام باد را آن افشانی گرده که بلوط درخت در گل -13 شکل

 است؟ فراوان گیاهانی چنین در گل تعداد چرا .دهدمی

 شب در خفاش مانند ها،افشانگرده بعضی (: الف5فعالیت 

 جانوران این وسیلۀ به که هاییگل شما نظر به. کنندمی تغذیه

 منابع به مراجعه با دارند؟ هاییویژگی چه ند،شومی افشانیگرده

 .کنید گزارش را نتیجه و بررسی را خود نظر درستی معتبر

 باد یا جانوران با که گیاهانی در هاگل ویژگی به توجه با (ب

 محیط گیاهان در را افشانیگرده نوع شوند،می افشانیگرده

 .کنید گزارش و بینیپیش خود پیرامون
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 گیاه تا تخم یاخته از :3 گفتار 

 زاتخم یاختۀ با هااسپرم از یکی لقاح از اصلی تخم که گفتیم

 گیاه یک به تا کندمی طی را مراحلی چه تخم .شودمی تشکیل

 ایجاد با تخم یاختۀ از جدید گیاه تشکیل شود؟ تبدیل جدید

 است؟ همراه ساختارهایی چه

 شودمی تقسیم تخم

 در .شودمی تشکیل تخم یاختۀ پیدرپی تقسیم از رویان

می ایجاد متفاوت هایاندازه با یاخته دو تخم، تقسیمِ نخستین

 رویان منشأ کوچک یاختۀ (.است؟ نوعی چه از تقسیم این) شود

 .است

مشخص هالپه .بینیدمی 14 شکل در را رویان تشکیل مراحل

 انتهای دو در نیز یانیرو ریشۀ و ساقه .اندرویان بخش ترین

 به و کندمی تغییر نیز تخمک پوستۀ .شوندمی تشکیل رویان

 و رویان ،پوسته شامل دانه بنابراین، .شودمی تبدیل دانه پوستۀ

 رویان رشد هنگام غذایی ذخیرۀ (.14 شکل) است غذایی ذخیرۀ

 ییهابخش چه از رویان شکل، به توجه با .رسدمی مصرف به

 ؟است شده تشکیل

 
 .دانه در رویان تشکیل -14 شکل

 

این یا ،بماند باقی دانه ذخیرۀ عنوان به آندوسپرم است ممکن

 است ذرت در دانه ذخیرۀ آندوسپرم، مثالً .شود هالپه جذب که

 حال در رویان به آندوسپرم از غذایی مواد انتقال ،لپه نقش و

 .است رشد

 جاآن در و هالپه جذب آندوسپرم غذایی مواد لوبیا دانۀ در

 بخش ،اندشده بزرگ که هالپه نتیجه در ،شوندمی ذخیره

 نیز رویانی هایبرگ هالپه به .دهندمی تشکیل را دانه ایهذخیر

 
 

 
 

 

های دربرگیرندۀ ، دربارۀ سلولمورد چند  :12 تست 

 نادرستکیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارور شدۀ نخود، 

 ( 94)سراسری    است؟ 

 باشند.های همتا میاوی کروموزمومالف( ح

 را به طور کامل مصرف نمایند. ندوسپرمتوانند آب( می

 کنند.ج( در شرایطی، ساختارهای چهارکروماتیدی ایجاد می

د( با تشکیل بخشی ویژه، موجب اتصال رویان به گیاه مادر 

 شوند.می

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

 

 «3»گزینة پاسخ: 
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 و آیندمی بیرون خاک از هاگونه از بسیاری در زیرا گویند؛می 

 .کنندمی فتوسنتز کوتاهی مدت به

 

 

 مناسب شرایط در را ذرت و لوبیا مانند هاییدانه (: الف6فعالیت 

 با دهید؟می انجام چگونه را کار این. یابند رویش تا دهید قرار

 یککدام ابتدا کنید مشخص رویش، حال در هایدانه مشاهدۀ

 برای را مشاهده این. شوندمی خارج دانه از رویشی هاینداما از

 یک صورت به را نتیجه. دهید انجام نیز دیگر هایدانه از انواعی

 .بنویسید گزاره

 از بعد روزه، دو زمانی فواصل در را ذرت و لوبیا هایدانه (ب

 را آنچه زیر شکل از استفاده با و نصف وسط از خوردن خیس

 .کنید گذارینام بینید،می

 
 

 

 

 دانه رویش

 پوستۀ .شودمی تبدیل دانه پوستۀ به تخمک پوستۀ که دانستید

 نوع چه از دانه پوستۀ شما نظر به .است سخت معموالً هادانه

 برابر در را رویان دانه، پوستۀ است؟ شده تشکیل ییهایاخته

 حفظ شیمیایی یا فیزیکی هایصدمه و محیط نامساعد شرایط

 رشد از مانع دانه به اکسیژن و آب ورود از جلوگیری با و کندمی

 .شودمی رویان سریع

 رویان .شودمی متوقف مدتی تا آن رشد رویان، تشکیل از بعد

 صورت به و گیردمی سر از را خود رشد مناسب شرایط در

می خارج دانه از گویندمی رُست دانه آن به که کوچک گیاهی

 .است یافته رویش دانه که شودمی گفته حالت این در .شود

 

 نادرستبا توجه به شکل مقابل کدام گزینه  :31 تست 

 (97)مدارس برتر     است؟

 

ترین بخش رویان است و از تقسیم تخمی پدید مشخص« پ( »1

 آمده است که سیتوکینز نامساوی داشته است.

های سرالدی است و برخالف دارای یاخته« ب»همانند « الف( »2

 شود.زنی از خاک خارج میهنگام جوانه« پ»

حاصل تقسیم یاختۀ تخمی است که از لقاح کامه نر با « ت( »3

 ای پدید آمده است.یاخته دو هسته

ای سه الد به رویان نقش انتقال مواد غذایی بافت ذخیره« ب( »4

 را برعهده دارد.

 «4»گزینة پاسخ: 

  ب( ریشۀ رویانی الف( ساقۀ رویانی 

 ت( آندوسپرم  پ( لپه

باشد که در آن لپه شکل مربوط به دانۀ گیاه تک لپۀ ذرت می

الد دانه ای سهدر انتقال مواد غذایی از بافت ذخیره« پ»

 )ریشۀ رویانی(« ب»)آندوسپرم( به رویان نقش دارد، نه بخش 
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 .دارد نیاز مناسب دمای و اکسیژن ،آب به رویش برای دانه 

میبر شکاف هاآن پوستۀ و شوندمی متورّم آب ذبج با هادانه

 با رویان .رسدمی رویان به کافی اکسیژن نتیجه در .دارد

 .گیردمی سر از را خود نمو و رشد ،غذایی ذخایر از استفاده

می ریشه و ساقه طول به سرالدی هاییاخته سریع تقسیم

 آیا) رندگیمی شکل ریشه و ساقه در نیز بافتی سامانۀ سه .افزاید

 اینکه اساس بر دانگاننهان در (.دارید یاد به را بافتی سامانه سه

 شوند، خارج خاک از ساقه با همراه یا بمانند خاک درون هالپه

 است شده تعریف روزمینی رویش و زیرزمینی رویش ترتیب به

 (.15 شکل)

 ،برگ تولید یعنی ،رویشی شدر زمانی مدت از بعد دارگل گیاهان

 .کنندمی تولید دانه و میوه گل، ،جدید هایریشه و شاخه

 

 
 رویش ، ب( زیرزمینی نخود و ذرّت دانۀ رویشالف(  -15 شکل

 پیاز دانۀ ماندۀباقیپ(  و است زمینی رو نوع از پیاز و لوبیا دانۀ

 .شود می دیده شکل در

 میوه

 نمو و رشد از میوه .شوندمی تبدیل دانه به هاتخمک که گفتیم

 رشد از که ایهمیو .شودمی تشکیل گل هایقسمت بقیۀ

 ؛(16 شکل) شودمی نامیده حقیقی میوه شده، ایجاد تخمدان

 باشند، داشته نقش گل دیگر هایقسمت میوه تشکیل در اگر

 .است نهنج رشد حاصل که سیب میوۀ مانند .است کاذب میوه

 

 

 

 
 

به شکل زیر، کدام مورد صحیح با توجه  :14 تست 
 (92سراسری خارج کشور )                 است؟

 

 
 
 
 

 گیاه والد است.  جزای  ساختار تولیدمثلی ز ابخشی ا Aالف( 
 تفاوت دارد.  D، از نظر عدد کروموزومی با Cب( 
 ، قبل از لقاح تشکیل شده است. Bج( 
 تفاوت دارد. B، از نظر عدد کروموزومی با Cد( 
 د  –( ج 4 ب  –( ج 3 ب –( الف 2 د –( الف 1

 «1»گزینة پاسخ: 

 
 

 نادرستبا توجه به شکل زیر، کدام عبارت  :51 تست 
 (96)سراسری   بیان شده است؟

 
 
 
 

 
هایی با دو مجموعه ، سلول4همانند بخش  1( بخش 1

 کروموزوم دارد.
زنی از زیر خاک ، پس از جوانه1همانند بخش  3( بخش 2

 شود.خارج می
محسوب  جدیدیاه گ، جزئی از 4برخالف بخش  2( بخش3

 شود.می
خاک  مینی اززبه دلیل رویش زیر، 2برخالف بخش  3بخش  (4

  خارج می شود.

 «4»گزینة پاسخ: 
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 تخمدان رشد حاصل هلو درخت میوهالف(  -16 شکل

 .است نهنج رشد حاصل سیب درخت میوه وب( 

 

 در. دهیم تشخیص توانیممی نیز هامیوه در را هابرچه: 7فعالیت 

 .اندخورده برش عرض از میوه تعدادی زیر شکل

 کدام در .دهید برش عرضی طور به و انتخاب را میوه تعدادی

 شده تقسیم کامل طور به هاهبرچ دیوارۀ با تخمدان فضای میوه

 است؟

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (97)مدارس برتر  چند مورد صحیح است؟ :16 تست 

ای واحد سازندۀ مادگی قابل تشخیص الف( در هیچ میوۀ رسیده

 نیست.

های خود نقش های دانهب( هر میوۀ رسیده ای در پراکنش دانه

 دارد.

، تکمیل مراحل رشد و نمو n3ای پ( برای تشکیل هر نوع میوه

 رویان الزامی است.

 ها دارای اسکلت خارجی هستند.افشانت( اکثر گرده

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

 «1»گزینة پاسخ: 

 صحیح است.« ت»تنها مورد 

 بررسی موارد:

توانیم ها نیز میالف( واحد سازندۀ مادگی )برچه( را در میوه

شناسی کتاب زیست 133حۀ صف 7تشخیص دهیم. )فعالیت 

 یازدهم(

 های بدون دانه صادق نیست.ب( برای میوه

نازا است و میوۀ آن بدون دانه خواهد بود، در نتیجه  n3پ( گیاه 

 رویانی تشکیل نخواهد شد.

ها حشراتی نظیر زنبور عسل بوده که دارای افشانت( اکثر گرده

 اسکلت خارجی هستند.

 

هلو از  ……است و  ……سیب نوعی میوۀ  :17 تتس 

 (97)مدارس برتر  تغییر یکی از اجزای گل حاصل شده است.

  همانند -( کاذب2 برخالف -( حقیقی1

 برخالف -( کاذب4 همانند -( حقیقی3

 «2»گزینة پاسخ: 

میوۀ درخت سیب حاصل رشد نهنج است، اگر چه نهنج بخشی از 

چون حاصل رشد تخمدان  شود؛ اما این میوهگل محسوب می

ای کاذب است. میوۀ هلو از رشد تخمدان حاصل نیست، میوه

ای حقیقی است. تخمدان نیز همانند نهنج بخشی شود که میوهمی

 از گل است.
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 پراکنش در هادانه حفظ بر عالوه هامیوه :هامیوه پراکنش 

 اب و چسبندمی جانوران پیکر به هامیوه بعضی .دارند نقش هاآن

 هادانه و هامیوه نیز آب و باد (.17 شکل) شوندمی جاجابه هاآن

 .کنندمی جاجابه را

 نتیجه در .دارند ناخوشایندی مزۀ معموالً نارس هایمیوه

 وسیلۀ به شدن خورده از میوه رسیدگی زمان تا نارس هایدانه

 هایمیوه خوردن با جانوران طرفی از .شوندمی حفظ جانوران

 هادانه بعضی پوستۀ .دارند نقش هادانه پراکنش در رسیده،

 گوارشی هایشیره برابر در حتی که است محکم و سخت چنان

 رسیده هایمیوه درخشانِ هایرنگ .مانندمی سالم جانوران

 .کنندمی جذب خود به را جانوران

 
 .ها میوه پراکَنِش  17 شکل

 های ویژگی. دده می نشان را میوه انواعی زیر : شکل8فعالیت 

 این براساس و فهرست را ها میوه این از یک هر

 عاملی چه کمک با آنها پراکنش که کنید بینی پیش ها ویژگی

 منابع به مراجعه با. شود می انجام) جانور/ باد(

 .کنید گزارش را نتیجه و بررسی را گروه نظر درستی معتبر

 

 
 

 که ایهمیو به را دانه بدون میوۀ شاید :دانه بدون هایمیوه

می ایجاد دانه بدون میوۀ چگونه اما .دهید ترجیح دارد، دانه

 بدون واقعاً گوییم،می دانه بدون آن به که ایهمیو هر آیا شود؟

 است؟ دانه

 تخمک نمو و رشد از دانه اسپرم، و زاتخم لقاح از بعد دانستیم

 تشکیل نیز ایهدان نشود، انجام لقاح اگر بنابراین شود؛می ایجاد

 .شوندمی ایجاد روش این به دانه بدون هایپرتقال .شد نخواهد

 

 
 

 

 

شکل مقابل معرف پراکنده شدن عاملی توسط  :18تست 

 (97)مدارس برتر    ……باد است که 

 

 ( دو یاخته و دو پوسته دارد که پوستۀ خارجی منفذدار است.1

 ( پس از شکافتن دیواره بساک رها شده است.2

برای تشکیل آن به غیر از تخمک سایر اجزای گل نیز نقش ( 3

 داشته است.

هایی است که توسط بافت سخت آکنه ( دارای دانه رست4

 شود.محافظت می

 «3»گزینة پاسخ: 

دانید در شکل، در ارتباط با نوعی میوه در گیاهان است. می

و شوند و میوه از رشد ها به دانه تبدیل میدار، تخمکگیاهان گل

 شود.های گل تشکیل مینمو بقیۀ قسمت
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 داریم نیاز رشد هایکنندهتنظیم به ایهمیو چنین تشکیل برای

 .شویدمی آشنا هاآن با بعد فصل در که

 و رشد مراحل تکمیل از قبل رویان اما شود، انجام لقاح اگر حال

 و ریزند که شوندمی تشکیل نارسی هایدانه ،برود بین از نمو

 دانه بدون میوۀ ،نیز ییهامیوه چنین به .دارند نازک ایهپوست

 تشکیل شما نظر به .اند نوع این از دانه بدون هایموز .گویندمی

 است؟ رایج ایهپدید طبیعت، در دانه بدون هایمیوه

 
 های دانه موزها بعضی در  18 شکل

 .شوند می دیده نارس و ریز

 است؟ چقدر گیاهان عمر

 است ممکن و کندمی فرق گیاهی متفاوت هایگونه عمر طول

 .باشد قرن چند تا روز چند از

 گیاهان از دارند پسین سرالد که هادرخت عمر طول معموالً

 عمر طول اساس بر را گیاهان .است تربیش (درختی غیر) علفی

 .کنندمی تقسیم چندگروه به

 ،ترکم یا سال یک مدت در گیاهان این :ساله یک گیاهان

 و گندم گیاه .روندمی بین از سپس و کنندمی مثل تولید و رشد

 (.لفا -19 شکل) اند ساله یک گیاهان از خیار

 و دارند رویشی رشد اوّل سال در گیاهان این :ساله دو گیاهان

 گیاهی مثالً .دارند زایشی رشد دانه و گل تولید با دوم سال در

 مواد و دارد رویشی رشد اوّل سال در قند چغندر و شلغم مانند

 دوم سال در .شوندمی ذخیره هاآن ریشۀ در فتوسنتز از حاصل

 برای ریشه در شده ذخیره مواد و شودمی ایجاد دهندهگل ساقۀ

 (.ب -19 شکل) رسندمی مصرف به دانه و گل تشکیل

 خود رویشی رشد به هاسال گیاهان این :ساله چند گیاهان

 و دانه گل، توانندمی ساله هر اهآن از بعضی .دهندمی ادامه

 نداهسال چند گیاهان از هادرختچه و هادرخت .کنند تولید میوه

 گیاهان .کنند زندگی نیز قرن چند تا حتی است ممکن که

 و گیاهانی چنین از مثالی زنبق .دارد وجود نیز ساله چند علفی

-19 شکل) ماندمی باقی خاک در که است ساقه زمین دارای

 (.پ

 

گیاه  ……ای لپهو تک n6نوعی گیاه زراعی  :91 تست 

 (97)مدارس برتر     ……شلغم 

 از گیاه علفی و چند ساله است. -( همانند1

از مواد غذایی ذخیره شده در ریشۀ خود برای  -( همانند2

 کند.دهی استفاده میگل

 نشیند.ار میاش، چندین مرتبه به بدر طول زندگی -( برخالف3

اش را تکمیل در یک فصل رشد، تمام چرخۀ زندگی -( برخالف4

 کند.می

 «4»گزینة پاسخ: 

باشد. این گیاه یک ساله و تک لپه می n6گندم زراعی گیاهی 

است و برخالف گیاه شلغم که دو ساله است، چرخۀ زندگی را در 

 کند.طی یک فصل رشد کامل می

 

 

 

 (97)مدارس برتر است؟ نادرستکدام عبارت  :02 ستت 

ای از اکنه، شامل توده( کال حاصل از تقسیم یاختۀ نرم1

 شکل است.های هم یاخته

 ( گل آلبالو یک گل دو جنسی است که لقاح مضاعف دارد.2

زا وابسته به رشد ( گامت نر هر گیاهی برای رسیدن به تخم3

 یاختۀ رویشی است.

تر از گیاهانی است یاهانی با پوشش پریدرم بیش( طول عمر گ4

 که فقط پوشش اپیدرمی دارد.

 «3»گزینة پاسخ: 

گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گامت نر در جانوران 

های آب یا رطوبتی که تواند در قطرهوسیلۀ حرکتی دارند و می

، لذا سطح گیاه را پوشانده، شنا کند و خود را به گامت ماده برساند

دار( برای چه در نهاندانگان )گیاهان گلبه یاختۀ رویشی نظیر آن

 ایجاد لولۀ گرده دخالت دارد، نیاز ندارند.
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 جوانه رشد از، )ت( زنبق)پ( شلغم،)ب( خیار،)الف(  19 شکل

 می ایجاد جدیدی گیاهان ساقه، زمین از یافته رویش های

 .شوند

 افشانی گرده و اند حشره ها، شاناف گرده اکثر (الف): 9فعالیت 

 آنها کمک به میوه درختان و کشاورزی گیاهان از بسیاری

 گرده های حشره زندگی که عواملی دربارۀ. شود می انجام

 .کنید گزارش را نتیجه و تحقیق کند، می تهدید را افشان

 می نشان را دانه نهان گیاه یک زندگی چرخۀ زیر شکل) ب

 .کنید پر مناسب های کلمه اب را خالی جاهای. دهد

 
 

 

 

 

 
 

 

 ( 91)سراسری ……گیاهان دو ساله،  ۀدر هم :21 ستت 

 شود. وسط یک نوع آوند چوبی هدایت میخام فقط ت ۀ( شیر1

 باشد. های حاصل از رشد پسین غیر ممکن می( تشکیل بافت2

های نخستین در نوک ساقه و نزدیک به نوک ریشه ( مریستم3

 شوند. تشکیل می

مواد غذایی برای تشکیل محور گل  ۀ( ساقه تنها محل ذخیر4

 باشد.می

 «3»گزینة پاسخ: 

 

 

 …… خیار گیاه …… چغندرگیاه :22 ستت 

 ساله است.  دواز گیاهان علفی و  -همانند  (1

 رود.از بین میها دهی و رسیدن دانهپس از گل - همانند( 2

 نشیند.به بار می هر سالاش، در طول زندگی -( برخالف 3

اش را زندگیۀ در یک فصل رشد، تمام چرخ - برخالف( 4

 کند.تکمیل می

 «2»گزینة پاسخ: 
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 زمین سمت به ریشه و نور سمت به ساقه که باشید دیده شاید 

 و دما تغییر نتیجۀ در و فصل تغییر با گیاهان .کندمی رشد

این یا آورندمی وجود به جدید هایبرگ دهند،می گل روز طول

 نقش هاپدیده این در عواملی چه .ریزندمی یشانهابرگ که

می تنظیم جانوران ندهمان نیز گیاهان نمو و رشد آیا دارند؟

 شود؟

می پاسخ کنند،می دریافت محیط از که عالئمی به گیاهان آیا

می نشان واکنش محیطی عوامل چه به است، چنین اگر دهند؟

 دهند؟

 گیاهان در رشد هایکنندهتنظیم :1 گفتار

 در را شکل این مشابه وضعیتی احتماالً کنید؛ نگاه 1 شکل به

 سمت به گیاه شدن خم علت شما نظر به .ایددیده خود پیرامون

 شدن خم مانع توانیممی چگونه حالت این در چیست؟ نور

 شویم؟ هاساقه

 از دور بخش در ساقه طول با نور به رو بخش در ساقه طول آیا

 در تأثیری چه نور، سمت به گیاه شدن خم است؟ یکسان نور

 دارد؟ گیاه ماندگاری

 
 .نور سمت به گیاهان شدن خم -1 شکل

 آزمایش اوّلین

 .است طبیعت در رایج ایهپدید نور سمت به گیاهان شدن خم

 مندعالقه گیاهان در حرکت پدیده مطالعۀ به که داروین چارلز

 با را ییهاآزمایش پسرش با همراه موضوع، این بررسی برای بود،

 کرد اجرا و طراحی ،گندمیان از گیاه نوعی رستِ دانه از استفاده

 نور سمت به صورتی در رست دانه دریافتند هاآن (.2 شکل)

 شودمی خم ،(تابدمی گیاه به طرف یک از که نوری) جانبه یک

 رست دانه شدن خم به توجه با .باشد نور برابر در آن نوک که

 داخلی سطوح از یک شماکدام نظر به طرفه، یک نور سمت به

 دارد؟ یتربیش رشد آن بیرونی یا
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 در رست دانه. چمن رست دانه با هاداروین آزمایش -2 شکل

 .کندمی رشد مستقیم طوربه جانبه همه نور

 که دادند نشان یی،هاآزمایش انجام با دیگری محققان بعدها

 در که است ایهماد نور، سمت به رست دانه شدن خم عامل

 آزمایش، این در !کنید توجه 3 شکل به .دارد وجود آن نوک

 بریده است، کرده رشد جانبه همه نور در که را رستی دانه نوک

 مدتی از بعد .اند داده قرار آگار از ایهقطع روی مدتی برای و

 آن نوک که دهندمی قرار رستی دانه لبۀ روی را آگار قطعه این

 است شده خم رست دانه بینیدمی که طور همین شده؛ بریده

 دانۀ روی معمولی آگار دادن قرار که حالی در ،(الف 3 شکل)

 (.ب -3 شکل) شودمین آن شدن خم سبب نوک، بدون رستِ

 

 
خم عامل که دارد وجود رست دانه نوک در ایماده -3 شکل

 .است جانبه یک نور برابر در آن شدن

 دو هاییاخته اندازۀ اختالف معنای به رست دانه شدن خم

 که ادد نشان نیز میکروسکوپی هایمشاهده .است آن طرف

 است ییهایاخته از تربیش سایه سمت در هایاخته طولی رشد

 جابه باعث جانبه یک نور .دارند قرار نور به رو سمت در که

 (نور از دور) سایه سمت به نور مقابل سمت از ماده این جایی

 رشد ،سایه سمت در ماده این تجمع علت به نتیجه در .شودمی

 و است نور به رو سمت از تربیش سمت این در هایاخته طولی

 دارجهت رشد (.4 شکل) شودمی خم رُست دانه نتیجه در

 .نامیدند نورگرایی را جانبه یک نور به پاسخ در گیاه هایاندام

 به ،اکسین و شناسایی ماده این شیمیایی ترکیب سرانجام

 داد نشان تربیش هایپژوهش .شد نامیده «کردن رشد» معنای

 ساخته متفاوت گیاهان در اکسین مشابه کیباتتر از انواعی که

 این به را هااکسین نام بنابراین، دارند؛ مشابه اثرات که شوندمی

 .دادند ترکیبات از گروه

کدام گزینه در مورد آزمایشات مربوط به پدیدۀ  :1 تست 

 (97)مدارس برتر   است؟ نادرستنورگرایی 

ی نوک دانه در آزمایش داروین وقتی پوشش مات بر رو( 1

 داد.رست قرار داشت، خمیدگی رخ نمی

( اگر قطعۀ آگار معمولی روی دانه رستی که نوک آن قطع 2

 شود.شده قرار گیرد، دانه رست خم نمی

( در آزمایش داروین وقتی پوشش شفاف بر روی نوک دانه 3

 داد.رست قرار داشت، خمیدگی رخ می

اکسین در طرف  تر( خم شدن دانه رست به معنی تولید بیش4

 دور از نور )سایه( است.

 «4»گزینة پاسخ: 

تر اکسین در طرف خم شدن دانه رست به معنی تجمع بیش

باشد، نه تولید آن، زیرا اکسین در نوک دور از نور یا سایه می

 شود.دانه رست تولید می
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 .شودمی سایه سمت در اکسین تجمع سبب نور تابش -4 شکل

 درش هایمحرک

 مانند رشد فرایندهای در هاجیبرلین و هاسیتوکینین ،هااکسین

 حفظ و ایجاد ،هایاخته طولی رشد ،یاخته تقسیم تحریک

 عنوان به را هاکنندهتنظیم این گرچه .دارند نقش هااندام

 ممکن اثر محل و مقدار اساس بر اما شناسیم؛می رشد محرک

 هر عملکرد به ادامه در .باشند داشته نیز دارندگی باز نقش است

 .پردازیممی هاکنندهتنظیم این از یک

 هااکسین

 ساقه طول افزایش سبب ،هایاخته طولی رشد افزایش با اکسین

 برای بنابراین، ؛کندمی تحریک را زاییریشه اکسین .شودمی

 شکل) رودمی کار به قلمه از استفاده با گیاهان رویشی تکثیر

 درشت و دانه بدون هایمیوه تشکیل یبرا را هااکسین (.5

  .برندمی کار به نیز هامیوه کردن

 
 ریشه ایجاد بر اکسین تأثیر -5 شکل

 طور به ترکیبات این ،هااکسین شیمیایی ساختار کشف از بعد

 بر هاآن اثر شناسایی برای ییهاپژوهش و ساخته مصنوعی

 این از بعضی که دریافتند محققان .شدند انجام گیاهان

 را هاآن بنابراین، ؛برندمی بین از را ایهلپ دو گیاهان ترکیبات،

 گیاهان بردن بین از منظور به کشاورزی سموم ساختن برای

 عامل .بردند کار به گندم، مزرعه مانند مزارعی در خودرو

 ایاالت .داشت اثری چنین بود، هااکسین از مخلوطی که نارنجی

 نارنجی عامل سال ده مدت به نامویت با جنگ در امریکا متحدۀ

 .برد کار به را

 و بود مبارزان مخفیگاه که ویتنام هایجنگل از بخشی نتیجه در

 اتمام آن، نتیجۀ که رفت بین از هاآن کشاورزی هایزمین نیز
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 این اتمام با نارنجی عامل تولید .بود هاامریکایی نفع به جنگ 

 احیا هاجنگل تا شیدک طول دهه چند اما شد؛ ممنوع جنگ،

 اثرهای از مادرزادی هاینقص با نوزادان تولد و سرطان .شوند

 .بود ماده این

 جوانی هورمون :هاسیتوکینین

 ایجاد نتیجه در و ایهیاخت تقسیم تحریک با هاسیتوکینین

 تأخیر به را گیاه هوایی هایاندام شدنِ پیر ،جدید هاییاخته

 برگ روی سیتوکینین کردن افشانه با علت همین به .اندازندمی

ساقه هورمون هاسیتوکینین .دارندمی نگه تازه را هاآن هاگل و

 کشت در هورمون این کارگیری به .شوندمی نامیده نیز زایی

 .شودمی تمایزنیافته هاییاخته از ساقه ایجاد سبب ،بافت

 کنندهتنظیم دو کنش برهم :تربیش هایبرگ و شاخه

می کار چه باشید، داشته تربرگ و شاخ پر گیاهی یدبخواه اگر

 رأسی هایجوانه محل که را هاسرشاخه احتماالً کنید؟

می ب -6 شکل در که طور همان .کنیدمی قطع اند، (انتهایی)

 و شاخه و ،رشد جانبی هایجوانه رأسی، جوانۀ قطع با بینید

 بر رأسی جوانه بازدارندگی اثر به .اندکرده ایجاد جدید برگ

 جوانه قطع با .گویندمی رأسی چیرگی جانبی، هایجوانه رشد

 مقدار و افزایش جانبی هایجوانه در سیتوکینین مقدار رأسی

 رشد جانبی هایجوانه نتیجه در ،یابدمی کاهش هاآن اکسین

 اکسین برش، محل در رأسی، جوانۀ قطع از بعد اگر .کنندمی

 این (.پ -6 شکل) کنندمین شدر جانبی هایجوانه دهیم؛ قرار

 هایجوانه به رأسی جوانۀ از اکسین که دهدمی نشان آزمایش

 .شودمی هاآن رشد از مانع و رودمی جانبی

 
 .شودمی جانبی هایجوانه رشد از مانع رأسی جوانۀ -6 شکل

 یاخته تودۀ یک از را ساقه و ریشه تمایز روروبه : شکل1فعالیت 

 و اکسین متفاوت مقدار حضور در کال مانه یا تمایزنیافته

 چه شکل این از .دهدمی نشان کشت محیط در سیتوکینین،

 گیرید؟می اینتیجه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

به دنبال هرس کردن جوانۀ انتهایی، هورمونی  :2 تست 

 ……تواند شود که میهای جانبی زیاد میدر جوانه

 (97)مدارس برتر 

 های هوایی شود.ن اندامموجب تأخیر در پیر شد( 1

 زایی شود.های کال برای ریشه( سبب تمایز یاخته2

 های چمن نقش داشته باشد.رست( در خمیدگی دانه3

 کننده برنج استخراج شود.( از نوعی قارچ آلوده4

 «1»گزینة پاسخ: 

ها و قطع جوانۀ انتهایی یا رأسی، میزان با هرس کردن سرشاخه

این امر موجب افزایش سیتوکینین  یابد کهاکسین کاهش می

های شود. سیتوکینین پیر شدن اندامهای جانبی میدر جوانه

 اندازد.هوایی گیاه را به تأخیر می
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 مشکل رفع برای تالش :هاجیبرلین

 بررسی در ژاپنی دانشمندان تالش حاصل هاجیبرلین کشف

 تالمب آن به برنج هایرست دانه که بود قارچی بیماری نوعی

 تا شدمی سبب جیبرال قارچ به هارست دانه آلودگی .شدندمی

 و بودند دراز و باریک هارست دانه این .کنند رشد سرعت به

 روی و شدندمی خم نتیجه در ،نداشتند کافی استحکامی بافت

 محصول کاهش سبب بیماری چنین مسلّماً .افتادندمی زمین

 و استخراج با دانشمندان .بود فراوان هایزیان نتیجه در و برنج

 توانستند ،جیبرال قارچ از آمده دست به ترکیبات شناسایی

 شد مشخص آن از پس .کنند معرفی و شناسایی را هاجیبرلین

 و رشد و شوندمی تولید نیز گیاهان در هاجیبرلین که

 رشد هایکنندهتنظیم این .کنندمی راکنترل هاآن هایفعالیت

 و یاخته طولی رشد تحریکِ طریق از هساق طول افزایش در

 هورمون این دارند؛ نقش هادانه رویش و میوه رشد ،آن تقسیم

 هامیوه کردن درشت و دانه بدون هایمیوه تولید برای را گیاهی

 (.7 شکل) برندمی کار به

 
 میوه شدن درشت (ب ساقه طول افزایش (الف

 )ب( هامیوه و)الف(  ایبوته برگیاهان جیبرلین اثر -7 شکل

 رویش هنگام در غالت رویان :غَالت بذر رویش و هاجیبرلین

خارجی بر هورمون این .سازندمی جیبرلین فراوانی مقدار دانه،

 رهاشدن و تولید سبب و گذاردمی اثر آندوسپرم الیۀ ترین

 هاآنزیم این (.8 شکل) شودمی دانه در گوارشی هایآنزیم

 .کنندمی تجزیه را آندوسپرم ذخایر و هایاخته دیوارۀ

 

 
 

 

های گیاهی چند مورد در ارتباط با هورمون :3 تست 

 (97)مدارس برتر    درست است؟

دار دانۀ در حال رویش به مقدار فراوانی الف( الیه گلوتن

 کند.جیبرلین تولید می

ب( هورمون آبسیزیک اسید، سبب ورود مقادیر فراوانی یون 

 شود.نگهبان روزنه میهای پتاسیم به یاخته

پ( در پاسخ به افزایش اکسین به اتیلن در برگ، الیۀ 

 آید.جداکننده در دمبرگ پدید می

ت( عامل نارنجی نوعی اکسین است که برای از بین بردن 

 شود.ای استفاده میگیاهان دولپه

 2( 4 1( 3 3( 2 صفر( 1

 «1»گزینة پاسخ: 

 همۀ موارد نادرست هستند.

 :بررسی موارد

شود نه الیۀ هورمون جیبرلین در رویان تولید می«: الف»مورد 

 دار.گلوتن

ورود مقادیر فراوان از یون پتاسیم به یاخته و جذب «: ب»مورد 

که شود. در حالیآب به دنبال آن سبب باز شدن روزنه می

 شود.ها میآبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه

کسین )نه اکسین به اتیلن( افزایش میزان اتیلن به ا«: پ»مورد 

 صحیح است.

 ها است.عامل نارنجی مخلوطی از اکسین«: ت»مورد 
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 گلوکز به آمیالز آنزیم اثر بر که است ذخایر این از یکی نشاسته

 .شودمی تجزیه رویان رشد برای نیاز مورد

 
 .دارند نقش غالت رویان ذخایر تجزیۀ در هاجیبرلین -8 شکل

GA :اسید جیبرلیک 

 رشد هایبازدارنده

 در که رشدند کنندۀتنظیم دو اتیلن و اسید آبسیزیک

 رسیدگی ،سخت شرایط در گیاه مقاومت به مربوط فرایندهای

 .دارند نقش میوه و برگ ریزش ،هامیوه

 نامساعد شرایط با مقابله :اسید آبسیزیک

 برای نیاز مورد آب تأمین برای کافی رطوبت محیط کنید فرض

 رویش شرایط این در دانه اگر .باشد نداشته را ستر دانه رشد

 خشکی شرایط در گیاه اگر آید؟می رست دانه سر بر چه یابد،

 دهد؟می رخ چیزی چه بمانند باز همچنان هاروزنه و گیرد قرار

 را اسید آبسیزیک تولید ،خشکی مانند محیط نامساعد شرایط

 شدن هبست سبب اسید آبسیزیک .کندمی تحریک گیاهان در

 دانه رویش مانع همچنین و گیاه آب حفظ نتیجه در و هاروزنه

 این کلی طوربه .شودمی نامساعد شرایط در هاجوانه رشد و

 کاهش نامساعد، شرایط به درپاسخ را رشدگیاهان ،کنندهتنظیم

 .(9 شکل) دهدمی

 
 باز روزنه بسته روزنه

 .هاروزنه شدن بسته با گیاه آب حفظ -9 شکل

 

 هامیوه رسیدن :یلنات

 نارس هایمیوه رسیدن برای که باشید شنیده هم شما شاید

  .دهید قرار رسیده موز یا سیب یک ،هامیوه پاکت در توانیدمی

 

دار، حاصل تقسیم در دانۀ غالت، الیۀ گلوتن :4 تست 

 کند.آزاد می ……GAاست که در پاسخ به  ……تخم 

 (97 )مدارس برتر

 آمیالز -( اصلی2 آمیالز -ضمیمه( 1

 گلوکز -( اصلی4 گلوکز -( ضمیمه3

 «1»گزینة پاسخ: 

ترین الیۀ آندوسپرم است که از تقسیمات دار خارجیالیۀ گلوتن

آید. این الیه در پاسخ به جیبرلین وجود میتخم ضمیمه به

)GA( کند.ید و رها میهای گوارشی نظیر آمیالز را تولآنزیم 

 

 

 

 

 

 

 

حاصل تالش دانشمندان ژاپنی، کشف  :5 تست 

نقش  ……هورمونی بود که عملی مخالف با هورمونی داشت که 

 (97)مدارس برتر     دارد.

 در درشت کردن میوه( 1

 های بدون دانه( تولید میوه2

 ( در افزایش فعالیت اکسیژنازی روبیسکو3

 زایی کال( در ریشه4

 «3»ینة گزپاسخ: 

منظور هورمون آبسیزیک اسید که در رویش دانه برخالف 

کند آبسیزیک اسید ژبا بستن روزنه هورمون جیبرلین عمل می

به گیاه، فعالیت اکسیژنازی روبیسکو را  2COو کاهش ورود 

 دهد.افزایش می
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 رسیدگی باعث که شودمی خارج چیزی چه رسیده میوۀ از 

 شود؟می نارس ایهمیوه

 هایمیوه از که دریافتند خود هایپژوهش در دانشمندان

 افزایش میوه رسیدن با اتیلن مقدار و شودمی آزاد اتیلن رسیده

می رها نیز فسیلی هایسوخت از که است گازی اتیلن .یابدمی

 تولید اتیلن گیاهان بدانند دانشمندان آنکه از قبل هاسال .شود

 فسیلی هایسوخت از حاصل اتیلن که بود شده معلوم کنند،می

 نیز میوه ریزش در اتیلن .شودمی درختان برگ ریزش باعث

می تولید اتیلن نیز گیاهان دیدۀآسیب هایبافت .دارد نقش

 خواهندمی که زمانی و چینندمی نارس را هامیوه گاهی .کنند

تیلنا محیط در مشخصی، مدت به کنند، پخش بازار در را هاآن

 .(10شکل) شوند رسیده تا دهندمی قرار دار

 
 چیده زمان یک در جعبه دو هر هایفرنگیگوجه -10 شکل

 محیط در روز سه راست، سمت هایفرنگیگوجه اما شده،

 .اندبوده داراتیلن

 

 رأسی چیرگی در اتیلن ردپای

 رشد مانع و است رأسی چیرگی عامل اکسین، که دیدید

 .شودمی انتهایی یا رأسی جوانۀ حضور در جانبی هایجوانه

 تحریک را جانبی هایجوانه در اتیلن تولید رأسی، جوانۀ اکسینِ

 رشد جانبی، هایجوانه در اتیلن افزایش با نتیجه در و کندمی

 .شودمی متوقف هاآن

 

 برگ ریزش

 با .باشد شده قطع شاخه با آن ارتباط که ریزدمی هنگامی برگ

 گیاهی هایبافت و هایاخته ساختار از که شناختی به توجه

 دهد،می رخ برگ ساختار در که را تغییراتی توانیدمی آیا دارید

 کنید؟ بینیپیش

 از هایاخته باید شود قطع شاخه با برگ ارتباط که باشد بنا اگر

 در که دهدمی نشان میکروسکوپی مشاهدات .شوند جدا هم

 
 

 

طور نامناسب زیر را بهکدام گزینه، عبارت  :6 تست 

 (97)مدارس برتر    کند؟کامل می

 ……کنندۀ رشد گیاهی که باعث نوعی از ترکیبات تنظیم»

 «گیرد.مورد استفاده قرار می ……شود، برای می

 هادرشت کردن بعضی میوه -هارویش دانه( 1

 های بدون دانهتولید میوه -( طویل شدن ساقه2

های کیل ساقه از سلولتش -های گل( شادابی شاخه3

 تمایزنیافته

داشتن تازه نگه -( حفظ آب در گیاهان تحت تنش خشکی4

 هابرگ

 «4»گزینة پاسخ: 

آبسیزیک اسید، موجب حفظ آب در گیاهان تحت تنش خشکی 

ها توسط هورمون داشتن گلکه تازه نگهشود، در حالیمی

ه مربوط ب«2»و « 1»های گیرد. گزینهسیتوکینین صورت می

مربوط به هورمون سیتوکینین « 3»هورمون جیبرلین و گزینۀ 

 است.
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 تشکیل جداکننده الیۀ شاخه، به اتصال محلّ در دمبرگ قاعدۀ 

 هایآنزیم فعالیت علت به منطقه این در هایاخته .شودمی

 در ،روندمی بین از تدریج به و شوندمی جدا هم از کنندهتجزیه

 چوب با برگ، ریزش از بعد .شودمی جدا شاخه از برگ نتیجه

 دمبرگ به اتصال محل در که شاخه از ییهایاخته شدنِ ایهپنب

 شودمی ایجاد بیرون محیط برابر در محافظی الیۀ دارند، قرار

 افزایش به پاسخ در برگ که است شده مشخص (.11 شکل)

 تولید را دیواره کنندۀتجزیه هایآنزیم ،اکسین به اتیلن نسبت

 .دکنمی

 
 .جداکننده الیۀ تشکیل با برگ ریزش -11 شکل

 یا ذخیره هنگام هامیوه شدن خراب دالیل از : یکی2فعالیت 

 ترکیباتی مشکل، این رفع برای. هاستآن در اتیلن تولید انتقال،

 یاخته در که اتیلن هایگیرنده به اتصال با که برندمی کاربه

 اکنون .شوندیم رسیدگی فرایند توقف سبب دارند، وجود

 به نسبت را گیاهان ژن، در تغییر با اندتالش در شناسانزیست

میوه گیاهان برای ایده این شما نظر به .کنند غیرحساس اتیلن

 .دهید ارائه دلیل خود پاسخ برای است؟ مناسب دار

 هایکنندهتنظیم شیمیایی فرمول کهاین به توجه : با3فعالیت 

 مصنوعی طوربه ترکیبات این ت،اس شده شناخته گیاهی رشد

 کشاورزی محصوالت دارینگه و تولید برای و شوندمی ساخته

 سالمت توانندمی ترکیبات این آیا شما نظر به .روندمی کاربه

 کنند؟ تهدید را زیست محیط و انسان

 

 

 

 

 

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in

https://t.me/mrkonkori


 (زیست یازدهم)علی کرامت     و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه       ها: پاسخ گیاهان به محرک9فصل 

 Keramat A. 

9 

 محیط به پاسخ :2 گفتار 

می گل سرما کاهش با درختان که باشید کرده توجه شاید

می بسته شب در گیاهان بعضی هایگلبرگ اینکه یا دهند،

 به گیاهان پاسخ دربارۀ نیز دیگری هایمثال توانیدمی آیا .شوند

 را هاپاسخ این از انواعی ادامه در دهید؟ ارائه محیطی شرایط

 .کنیممی بررسی

 نور به پاسخ

 پاسخ آیا .شودمی خم جانبه یک نور سمت به ساقه که دیدیم

 است؟ ساقه همانند جانبه، یک نور به ریشه

 یک نور به ریشه پاسخ که کنیدمی بینیپیش (: الف4فعالیت 

 باشد؟ چه جانبه

 طراحی آزمایشی خود، بینیپیش درستی بررسی برای (ب

 .کنید

 نتیجه و انجام گیاه چند با ایدکرده طراحی که را آزمایشی (پ

 .دهید گزارش را

 

 بر افزون نور اما است؛ حیاتی یاهان،گ در نور نقش که دانیدمی

 گیاهان در را متفاوتی فرایندهای دارد، فتوسنتز در که نقشی

 به ادامه در که فرایندهاست این از یکی دهیگل .کندمی تنظیم

 .پردازیممی آن

 گیاهان در دهیگل

 یا فصل چه در بینید،می خود زندگی محل در که گیاهانی

 و خاص فصلی در گیاهان بعضی چرا دهند؟می گل ییهافصل

 که را گیاهی بخواهیم اگر دهند؟می گل هافصل همۀ در بعضی

 کنیم، دهیگل به وادار پاییز در مثالً دهد،می گل تابستان در

 دهیم؟ قرار شرایطی چه در باید را آن

 قرار جوانه در که رویشی سرالد که دهدمی گل هنگامی گیاه

 شرایط به تبدیل این .شود تبدیل زایشی یا گل سرالد به دارد،

 را گیاهان .است وابسته شب و روز طول و دما مانند محیطی

 روز ،کوتاه روز دستۀ سه در دهیگل برای نور، به نیاز براساس

 کوتاه روزهای در داوودی گیاه .دهندمی قرار تفاوتبی و بلند

 هایشب به دادن گل برای گیاه این واقع در .دهدمی گل پاییز

کم حدّی از شب طول که دهدمی گل زمانی و دارد نیاز طوالنی

 این .است بلند روز دهد،می گل تابستان در که شبدر .نباشد تر

می گل زمانی و دارد نیاز کوتاه هایشب به دادن گل برای گیاه

 از آگاهی (.12 شکل) نباشد تربیش حدّی از شب طول که دهد

 داد امکان گل دهندگانپرورش به دهیگل بر نور تأثیر

 
 

 

 
 

 

 

دهد، طور طبیعی گل میبه ……در فصلی که  :7 تست 

 ……دهی اگر با یک جرقۀ نور شب شکسته شود، الگوی گل

 ……کند و تغییر می

 دهد.گل می -داوودی -شبدر( 1

 دهدگل نمی -شبدر -( داوودی2

 دهد.گل می -داوودی -( شبدر3

 دهد.گل می -شبدر -( داوودی4

 «4»گزینة پاسخ: 
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 ،هافصل همۀ در بتوانند مصنوعی نوری شرایط ایجاد با تا 

 .دهند پرورش متفاوت نوری نیازهای با ییهاگل

 روز و شب طول به وابسته گیاهان بعضی دادنِ گل حال هر به

 از فرنگیگوجه گیاه نامند؛می تفاوتبی را گیاهانی چنین .نیست

 .است گروه این

 
 .روزکوتاه و روزبلند گیاه در دهیگل -12 شکل

 

 توضیح -ب -12 شکل و مقابل شکل به توجه : با5فعالیت 

گل بر تأثیری چه نوری جرقۀ یک با شب شکستن که دهید

 .دارد کوتاه روز گیاه دهی

 
 دما به پاسخ

 شدید سرمای مثالً .کنند تحمل توانندمین را دمایی هر گیاهان

 بعضی برگ .شود هاجوانه و هادانه رویش از مانع تواندمی

 با هاجوانه و ریزدمی پاییز فصل در دما کاهش با درختان

 .شوندمی حفظ مانندی پولک هایبرگ

 .دارند متفاوتی نوری نیازهای دادن گل برای گیاهان که دیدیم

 سرما دوره یک گذراندن به نیاز دادن گل برای گیاهان بعضی

 اگر که است شده مشاهده گندم هگیا نوعی برای مثالً .دارند نیز

 آن رویشی دورۀ دهیم، قرار سرما در و کنیم مرطوب را آن بذر

 در ویژگی این کشف .دهدمی گل زودتر و شودمی کوتاه

 اکثر که کرد فراهم را ییهازمین از برداریبهره امکان گیاهان،

 .اندشده پوشیده یخ و برف با سال

 زمین گرانش به پاسخ

 شکل به دارد؟ اثر ریشه و ساقه رشد جهت بر مینز گرانش آیا

 جهت خالف در ساقه بینیدمی که طور همان .کنید نگاه 13

 رشد .کندمی رشد زمین گرانش درجهت ریشه و گرانش

های پاییزی به کمک جرقۀ نور با شکستن شب :8 تست 

 شد. ……در گیاه  ……توان سبب تغییر سرالد می

 (97)مدارس برتر 

  شبدر -به سرالد زایشی رویشی( 1

 داوودی -( رویشی به سرالد زایشی2

 داوودی -( زایشی به سرالد رویشی3

 گوجه فرنگی -( زایشی به سرالد رویشی4

 «1»گزینة پاسخ: 

دهد که سرالد رویشی در جوانه به سرالد گیاه زمانی گل می

دهی گیاه زایشی تبدیل شود. در پاییز شکستن شب موجب گل

 .شودشبدر می

 

 

 

 

 

 

های زیر رشد نابرابر اندام دیده در کدام حرکت :9 تست 

 (97)مدارس برتر    ؟شودنمی

   الف( پیچش ساقۀ مو

 گراییب( زمین

  پ( تا شدن گیاه حساس

 شدن برگ گیاه گوشتخوارت( بسته

 «ت»و « پ( »2 «ب»و « الف»( 1

 «ت»و « الف( »4 «ت»و « ب( »3

 «2»گزینة پاسخ: 

گیاه حساس و بسته شدن برگ گیاه گوشتخوار تا شدن برگ 

 پاسخ به تماس هستند که با رشد همراه نیستند.
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می نامیده گراییزمین زمین، گرانش به گیاه هایاندام دارجهت  

 در را گراییزمین یی،هاآزمایش اجرای و طراحی با توانیدمی .شود

 .کنید بررسی هارست دانه از انواعی

 
 .ساقه و ریشه رشد جهت بر زمین گرانش تأثیر -13 شکل

 تماس به پاسخ

می مشاهده را تماس به گیاهان پاسخ از ییهامثال 14 شکل در

 یا دیگر گیاهان دور به که باشید دیده را گیاهان بعضی شاید .کنید

 دیگر درختی با تماس در مو درخت ساقۀ مثالً .پیچندمی پایه یک

 در ساقه رشد تفاوت علت به یچشپ .پیچدمی آن دور به پایه، یا و

 شود؛می ایجاد آن مقابل سمت و گاهتکیه روی گرفته قرار بخش

 ضربه .یابدمی کاهش تماس محل در هایاخته رشد که طوری به

 پاسخ این .شودمی برگ شدن تا باعث ،حساس گیاه برگ به زدن

 در که دهدمی رخ ییهایاخته در تورژسانس فشار تغییر علت به

 ییهاکرک گوشتخوار گیاه مانند تله برگ .دارند قرار برگ دۀقاع

می راه به را ییهاپیام و تحریک هاآن به حشره برخورد با که دارد

 حشره افتادن دام به نتیجه در و برگ شدن بسته سبب که اندازند

 .شودمی

 
 هایبرگچه شدن تا هم روی (ب مو، ساقۀ پیچش (الف -14 شکل

 برخورد با خوارگوشت گیاه برگ شدن ستهب( پ حساس، گیاه

 .حشره

کدام عبارت در ارتباط با پاسخ گیاهان به  :10 تست 

 (97)مدارس برتر  های خارجی درست است؟محرک

ریشه در حال رویش برخالف ساقه در حال رویش ( 1

 گرایی دارد.زمین

هایی که با ( در ساقه در حال رویش گیاه مو، رشد یاخته2

 تر است.برخورد دارند، بیشگاه تکیه

( سنگواره گیاهی به دنبال نوعی پاسخ دفاعی در برابر زخم 3

 شود.ایجاد می

 شوند.ها در پاسخ به تاریکی بسته می( حلقۀ سوم همه گل4

 «3»گزینة پاسخ: 

شناسی یازدهم، کتاب زیست 147، صفحۀ 13با توجه به شکل 

گرایی ساقه زمین گرایی مثبت دارد وریشه برخالف ساقه زمین

گرایی نداشته باشد. رشد ساقۀ مو در که زمینمنفی دارد، نه این

تواند به دنبال زخم شود. سنگوارۀ گیاهی میمحل تماس کم می

های بعضی از در گیاه و ترشح ترکیباتی ایجاد شود. گلبرگ

شوند؛ گلبرگ حلقۀ دوم گل را تشکیل گیاهان در شب بسته می

 دهد )نه سوم(.می
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 دفاع جنس از ییهاپاسخ

 خوارگیاه جانوران و زابیماری عوامل هجوم معرض در گیاهان

 سیاهک یا گندم زنگ مانند ییهابیماری نام شاید .دارند قرار

 محصوالت تخریب سبب عوامل این .باشید شنیده را گندم

 دفاعبی هاآن برابر در گیاهان حال هر به .شوندمی کشاورزی

 کنند؟می دفاع خود از چگونه گیاهان شما نظر به .یستندن

 ورود از جلوگیری برای تالش

 هایبخش در بافتی سامانۀ ترینخارجی ،روپوست دانیدمی

 پوشیده پوستک با گیاه هوایی هایبخش در و است گیاه جوان

 حدودی تا پوستک دارید؟ یاد به را پوستک نقش .است شده

 دیوارۀ همچنین .شودمی گیاه به زاماریبی عوامل نفوذ از مانع

 وجود .نیست آسانی کار آن از عبور و است محکم ایهیاخت

 آن شدن سخت به دیواره در سیلیس یا لیگنین مانند ترکیباتی

 این با .کندمی کمک فیزیکی سدّ این توان افزایش درنتیجه و

 فضای یا هاروزنه منفذ از عبور با توانندمی زابیماری عوامل حال

 (.15 شکل) بگذرند سد این از هایاخته بین

 
 .زاستبیماری عوامل ورود برابر در سدی پوستک، -15 شکل

 

 حفظ بر عالوه گیاهان، مسن هایاندام در نیز پنبهچوب بافت

 .است رسانآسیب عوامل برابر در مانعی آب،

 مثالً (.16 شکل) دارند نقش گیاهان از دفاع در نیز خار و کرک

 راحتی به دارکرک هایبرگ روی توانندمین کوچک هایحشره

 کند، ترشح چسبناک مواد گیاه اگر همچنین کنند؛ حرکت

 .شودمی ممکن غیر گاه و دشوارتر حشره حرکت
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 وسیلۀ به شدن خورده از را گیاهان خارها (الف -16 شکل

 .کنندمی حفظ گیاهخواران

 .اندچسبیده حشره به که گیاه سطح در چسبناک مواد (ب

 در که کنندمی ترشح ترکیباتی زخم، به پاسخ در گیاهان بعضی

 قدر آن ترکیبات این حجم گاه .دارند نقش هاآن از محافظت

 این شدن سخت با .افتدمی دام به آن در حشره که است زیاد

 حفظ آن در حشره که شودمی ایجاد ییهاسنگواره ترکیبات،

 (.17 شکل) است شده

 
 گیاهی سنگوارۀ -17 شکل

 سبب که کنندمی تولید ترکیباتی گیاهان :شیمیایی دفاع

 این از سیانیددار ترکیبات .شوندمی خوارانگیاه بیماری یا مرگ

 .شوندمی ساخته گیاهی هایگونه از تعدادی در که اندگروه

 .کندمی متوقف را ایهیاخت تنفس سیانید

 از که نیکوتین .دارند نقش خوارانگیاه کردن ردو در آلکالوئیدها

 .دارد تنباکو گیاه در نقشی چنین آلکالوئیدهاست،

های دفاعی گیاهی از نظر کدام مورد از پاسخ :11 تست 

 (97)مدارس برتر  بندی با بقیۀ موارد متفاوت است؟طبقه

 ایشدن دیوارۀ یاختهکانی( 1

 ( رشد پسین2

 ( ایجاد کرک و خوار3

 تولید آلکالوئید( 4

 «4»گزینة پاسخ: 

تولید آلکالوئید از نوع دفاع شیمیایی است؛ اما در سه گزینۀ 

 دیگر نوع دفاع از نوع تالش برای جلوگیری از ورود است.

 

 

 (97)مدارس برتر  چند مورد صحیح است؟ :12 تست 

الف( هر نفوذ رشتۀ قارچی به درون یاختۀ گیاهی، منجر به 

 شود.رابطۀ انگلی می

 ب( همۀ گیاهان دارزی، گیاهانی انگل و فاقد سبزدیسه هستند.

 تواند مانع از نفوذ میکروب شود.پ( لیگنینی شدن می

های برگ گیاه گوشتخوار، گیاه در ساخت ت( با قطع کرک

 شود.های خود دچار مشکل میپروتئین

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

 «2»گزینة پاسخ: 

 .صحیح هستند« ت»و « پ»موارد 

 بررسی موارد:

 ای صادق نیست.برای قارچ ریشه«: الف»مورد 

 گیاهان دارزی، گیاه انگل نیستند.«: ب»مورد 

وجود ترکیبی نظیر لیگنین، سبب سخت شدن «: پ»مورد 

 دیواره و در نتیجه افزایش این سد فیزیکی است.

مانند گیاه گوشتخوار های تلههای برگقطع کرک«: ت»مورد 

برد که در در به دام انداختن حشره از بین میحساسیت آن را 

نتیجه، امکان به دام انداختن حشره و استفاده از نیتروژن آن 

 شود.سازی دچار اشکال میجهت پروتئین
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می مسموم را آن نکشد، را جانور سازد،می گیاه که ترکیباتی اگر

 که است جالب .کندمی پرهیز آن دوبارۀ خوردن از جانور و کند

 با گیاه شما نظر به ؛نیستند مرگبار گیاه خود برای ترکیباتی نینچ

 کند؟می حفظ ترکیبات این برابر در را خود سازوکاری چه

 برای متفاوتی سازوکارهای گیاهان که است شده مشخص

 از یکی .دارند خود ایهیاخت فرایندهای بر مواد این اثر از جلوگیری

 سمی گیاه خود در که است ترکیباتی تولید سازوکارها این

 سمّی مادۀ به و تجزیه جانوران گوارش لولۀ در بلکه نیستند؛

 تأثیری که سازدمی سیانیدداری ترکیب گیاه مثالً .شوندمی تبدیل

 این خورد،می را گیاه جانور وقتی اما ندارد؛ ایهیاخت تنفس بر

 .شودمی جدا آن از است سمّی که سیانید و تجزیه ترکیب

 دیگر گیاهان برای که موادی تولید با گیاهان : بعضی6فعالیت 

 خود اطراف در دیگر گیاهان رشد یا دانه رویش از اند،سمّی

 ماندگاری در نقشی چه ویژگی این شما نظر به .کنندمی جلوگیری

 دارد؟ گیاهانی چنین

 

 ایهیاخت مرگ

 .است گیاهان در دفاعی هایپاسخ از دیگر یکی ایهیاخت مرگ

 .کند نفوذ گیاه به است توانسته زابیماری ویروس نوعی یدکن فرض

 آن، نتیجۀ که اندازدمی راه به را فرایندهایی گیاه در ویروس ورود

 .است سالم هایبافت با هاآن ارتباط قطع و آلوده هاییاخته مرگ

 و یابد تکثیر گیاه سالم هایبافت در تواندمین ویروس نتیجه در

 تولید مانند دیگری سازوکارهای با تا کندمی پیدا فرصت گیاه

 مرگ در (.18 )شکل کند مقابله آن با ویروس ضد ترکیبات

 .شودمی گوارش خود هایآنزیم وسیلۀ به یاخته ،ایهیاخت

 در است گیاهان در رشد هایکنندهتنظیم از که اسید سالیسیلیک

 و رها را ترکیب این آلوده، گیاهی یاختۀ .دارد نقش ایهیاخت مرگ

 .کندمی القا را ایهیاخت مرگ

 
 سالم با آلوده هاییاخته ارتباط هایاخته مرگ با -18 شکل

 .شودمی قطع

 

 

ترکیبات سیانیددار تولید شده در گیاهان  :13 تست 

مصرف اکسیژن در  ……و ATPتولید  ……موجب 

 (97)مدارس برتر    شود.خواران میگیاه

 کاهش -( افزایش2 کاهش -کاهش( 1

 افزایش -( افزایش4 افزایش -( کاهش3

 «1»گزینة پاسخ: 

خوار منجر به آزاد ترکیبات سیانیددار در بدن جانوران گیاه

شود. سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال شدن سیانید می

لکترون را مهار و باعث توقف زنجیرۀ انتقال ا 2Oها به الکترون

شود. سپس موجب کاهش مصرف اکسیژن و کاهش تولید می

ATP .خواهد شد 

 

 

 

 .…جیبرلین  ……سالیسیلیک اسید  :14 تست 

 (97)مدارس برتر 

 های رشد گیاهی است.کنندهجزو تنظیم -برخالف( 1

 شود.های آلوده به ویروس میموجب مرگ یاخته -( همانند2

 سازی در گیاهان نقش دارد.روی پروتئین -( همانند3

 شود.زای گیاهی تولید میتوسط عوامل بیناری -( برخالف4

 «3»گزینة پاسخ: 

های رشد گیاهی( چه کنندههای گیاهی )تنظیمهمۀ هورمون

بازدارندۀ رشد و چه محرک آن، بر روی فرایندهای 

 سازی در گیاهان اثر دارند.پروتئین
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 کنندمی حفاظت گیاهان از جانوران 

 که ایهحشر به هامورچه از انبوهی !کنید نگاه 19 شکل به

 .اندبرده هجوم دارد، را آکاسیا درخت هایبرگ خوردن قصد

 هامورچه این مرگبار هایحمله از بتواند حشره که است بعید

 به حتی هامورچه این که است شده دیده .برد در به سالم جان

 گیاهان.کندمی حمله نیز دارزی هانگیا و کوچک پستانداران

 است جالب .کنندمی رشد درختان روی که اندگیاهانی دارزی،

 چیزی چه .زنبورهاست به وابسته آکاسیا درخت افشانیگرده که

 شود؟می افشان گرده زنبورهای به هامورچه حمله از مانع

 نوعی شوند،می باز آکاسیا هایگل وقتی است شده مشخص

 دادن فراری با که کنندمی منتشر و تولید یاییشیم ترکیب

 .شودمی افشانگرده زنبورهای به هاآن حملۀ از مانع هامورچه

 
 خود زندگی محلّ از حقیقت در هامورچه این -19 شکل

 .کنندمی محافظت

 در و تولید اریفرّ مواد خواران،گیاه حملۀ برابر در گیاهان بعضی

 همین .شودمی دیگر جانوران لبج سبب که کنندمی پخش هوا

 در حشره شکلِمیکر نوزاد بینید،می الف -20 شکل در که طور

 برگ، دیدهآسیب هاییاخته از .است تنباکو برگ خوردن حال

 را آن وحشی زنبور نوعی که شودمی متصاعد اریفرّ ترکیب

می زندگی اطراف آن در که ایهماد زنبور .کندمی شناسایی

  شکل میکر نوزاد به را خود مواد، این ابیردی با کند،

برگ گیاه حساس  ……برگ درخت آکاسیا  :15 تست 

 (97)مدارس برتر    برگچه است. ……

 فاقد -( برخالف2 دارای -همانند( 1

 دارای -( برخالف4 فاقد -( همانند3

 «1»گزینة پاسخ: 

، 151صفحۀ  19و شکل  148ب، صفحۀ -14با توجه به شکل 

های هر دو گیاه دارای برگچه شناسی یازدهم، برگکتاب زیست

 هستند.

 

 

 

 

 کدام عبارت صحیح است؟ :16 تست 

های آلوده در یاخته)I(سالیسیلیک اسید همانند اینترفرون ( 1

 شود.به ویروس تولید می

کند ( نوزاد کرمی شکلی که از برگ گیاه تنباکو تغذیه می2

 رود.ز بین میتوسط نیکوتین ا

افشانی آن وابسته به ( آکاسیا یک گیاه چند ساله است و گرده3

 مورچه است.

ساز در زیر پوست درختان سبب تولید بافت پنبهالد چوب( بن4

 شود.محافظ در گیاه می

 «1»گزینة پاسخ: 
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 خروج، از بعد زنبور نوزادان .گذاردمی تخم آن روی و رساندمی

 را آن نتیجه در و کنندمی تغذیه شکل میرک نوزاد از تخم از

 .است آفت حشره جمعیت کاهش رویداد این نتیجه .کشندمی

 دارد؟ وجود جاندار سه این بین روابطی چه -20شکل

 

 
 شکل کرمی نوزاد روی گذاریتخم حال در وحشی زنبور (ث

 حشره

 

 رشد بر صوتی امواج که است باور این بر فردی (: الف7فعالیت 

موافق نظر این با شما آیا .دارد تأثیر گیاهان محصول میزان و

 کنید؟می طراحی آزمایشی چه نظر این ردّ یا تأیید برای اید؟

 زندگی محل گیاهان در دفاعی سازوکارهای از هایینمونه (ب

 دارد وجود جانوران و هاآن بین که هاییارتباط نیز و خود

 .کنید گزارش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کدام رابطه با بقیه تفاوت زیادی دارد؟ :17 تست 

 (97)مدارس برتر 

 زنبور با درخت آکاسیا( 1

 ( مورچه با درخت آکاسیا2

 ( نوزاد کرمی شکل حشره با گیاه تنباکو3

 ( زنبور با گیاه تنباکو4

 «3»گزینة پاسخ: 

نوعی رابطۀ همکاری دو طرفه بین « 4»و « 2»، «1»های رابطه

د در حالی که نوزاد کرمی شکل حشره از حشرات با گیاه هستن

کند و سبب آسیب رساندن به آن گیاه تنباکو تغذیه می

 شود.می
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