یزست شناسی دهم
١٦١٦٨کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
« معموالً در مکانی از لولة گوارش انسان که جایگاه  ...........است ،حرکات  ................میتوانند » ..................
 )1شروع گوارش مکانیکی  -کرمیشکل برخالف قطعهقطعهکننده  -به واسطة عضالت صاف ایجاد شوند.
 )2شروع گوارش پروتئینها  -کرمیشکل همانند قطعهقطعهکننده  -گوارش مکانیکی غذا را راحتتر کنند.
 )3پایان گوارش شیمیایی  -قطعهقطعهکننده برخالف کرمیشکل  -قطعات شل بین حلقههای انقباضی ایجاد کنند.
 )4پایان جذب آب و یون ها -قطعهقطعهکننده همانند کرمیشکل  -محتویات لولة گوارش را با شیرة گوارش مخلوط کنند.
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١٦١٦٩در بدن یک فرد سالم و ایستاده  ..............در سمت  ................بدن قرار دارد.
 )2کیسة صفرا همانند قسمت کوچک کبد  -چپ
		
 )1بندارة انتهای مری همانند بخش اعظم کبد – چپ
 )4دوازدهه همانند آپاندیس  -راست
		
 )3بخش اعظم کبد همانند کولون پایینرو – راست

نتظیم فرآیندهای گوارشی و وزن مناسب

!!
,,شکر میان تست :یه تست همه چی تموم از گاسترین و سکرتین !! ...

١٧١٧٠چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟
« در بدن انسان ،هورمون گاسترین برخالف هورمون سکرتین » .............
ب) ازیاخته های سازندة خود به محیط داخلی می ریزد.
			
الف) محرک ترشح پروتئازهای فعال است.
د) بر روی اندامی که از آن ترشح شده است ،اثر می گذارد.
ج) دریاخته های لولة گوارش تولید می شود		.
و) ازیاخته هایی مستقر در سمت راست بدن ،ترشح می شود.
هـ) موجب کاهش  pHلولة گوارش می شود		.
5 )5
			
4 )3
			
3 )2
			
2 )1
١٧١٧١به طور معمول در مرحلة  ............دستگاه گوارش یک فرد سالم ،امکان ندارد .............
 )1فعالیت شدید  -از میزان انقباض بندارة پیلور کاسته و بر میزان ترشح شیرة لوزالمعده افزوده شود.
 )2خاموسی نسبی -میزان حرکات روده همانند مقدار جریان خون سیاهرگی معده ،کاهش یابد.
 )3فعالیت شدید  -مصرف مولکول های  ATPدر بندارة انتهایی معده ،افزایش یابد.
 )4خاموشی نسبی  -ورود موادغذایی از معده به روده کاهش یابد.
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شکر میان تست :ترکیب در ترکیب که میگن تست پایینیه هااا !!

١٧١٧٢چند مورد ،جملة زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
«در یک فرد سالم ،هر هورمونی که از  ...............به خون وارد می شود ،میتواند  ............را افزایش دهد».
الف)یاخته های بخش کیسهایشکل لولة گوارش  pH -خون بازگشتی از دیوارة معده
ب)یاخته های درونریز اندام سازندة صفرا  -سرعت تولید گویچههای قرمز
ج) بخش ابتدایی رودة بایک  -نوعی از ترشحات پانکراس به خون
د) بخش قشری غدة فوقکلیه – میزان گلوکز خون
4 )4
			
3 )3
			
2 )2
			
1 )1
١٧١٧٣کدام گزینة زیر ،ویژگی مشترک هورمون مؤثر بریاخته های کناری معده و هورمون افزایندۀ فعالیت بخش برون ریز پانکراس نیست؟
 )1در تنظیم میزان ترشحات یاخته های دیوارة لولة گوارش نقش دارند.
 )2بافتی را مورد هدف قرار میدهند که فضای بینیاخته ای اندکی دارد.
 )3از غدد مجاور بندارة انتهایی بخش کیسهایشکل لولة گوارش ترشح می شوند.
 )4با عبور از شبکهای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی ،وارد خون می شوند.
١٧١٧٤کدام گزینه عبارت زیر به به درستی تکمیل می کند؟ 	 « در افراد دارای  ..........امکان ندارد » ...................
 )1اضافه وزن شدید  -در فرآیند دریافت گلوکز خون توسط یاخته های ماهیچه ای اختالل ایجاد شود.
 )2بیاشتهایی مفرط  -عالیمی نظیر عالیم اثرات فقدان فاکتور داخلی معده مشاهده گردد.
 )3اضافه وزن شدید  -رسوب نوعی لیپید حلقوی در دیوارة سرخرگها دیده شود.
 )4بیاشتهایی عصبی  -احتمال سکتة مغزی افزایش پیدا کند.
١٧١٧٥در حفرة شکمی یک فرد سالم ،اندامی که خون غنی از کربن دیاکسید خود را به کبد ارسال می کند ،توانایی  .............را ندارد.
 )1تخریب یاخته های خونی آسیبدیده و مرده
 )2خنثی کردن اثر اسید معده موجود درون دوازدهه
 )3انتقال مستقیم موادغذایی درون سیاهرگ خود به سیاهرگ فوقکبدی
 )4ترشح هورمون کاهندۀ  pHشیرۀ موجود در بخش کیسه مانند لولۀ گوارش
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سؤاالت فصل سوم
١٣١٣٧کدام گزینه ،جملة مقابل را به نادرستی تکمیل میکند؟ «در بدن یک فرد سالم ،گیرندههای حساس به ...........میتوانند منجر به ..............شوند».
 )1کشش دیوارة مثانه -فعال کردن انعکاس تخلیة ادرار
 )2فشارخون سرخرگی -تحریک مرکز تشنگی در زیرنهنج
		
 )3کشش نایژک ها -توقف انقباض بزرگ ترین عضلة تنفسی
 )4کاهش  O2با ارسال پیام به پل مغزی -افزایش طول فرآیند دم
١٣١٣٨در مغز انسان ،مرکز تنفس ..............پیام عصبی مربوط به پر شدن بیش از حد شش ها را از .........و پیام عصبی مربوط به کاهش  O2را از.......
دریافت می کند.
 )1پایین تر -بافت غضروفی دیوارة نایژه -سرخرگ های ناحیة گردن
 )2باالتر -نوعی بافت پیوندی دیوارة نایژه -پایین ترین بخش مغز
 )3پایین تر -ماهیچه های صاف دیوارة آخرین انشعاب بخش هادی -سرخرگ های گردن
 )4باالتر -ماهیچه های صاف دیوارة نایژک -بزرگ ترین سرخرگ بدن
١٣١٣٩کدام گزینه در رابطه با هر مرکز عصبی در انسان بالغ صحیح است که با تأثیر مستقیم بر روی ماهیچه های تنفسی مدت زمان فرآیند دم را
تنظیم می کند؟
 )1با دریافت پیام از چشم و بینی نوعی فعالیت غیر ارادی و انعکاسی را در بدن تنظیم می کنند.
 )2مراکز تنظیم کننده اعصاب خودمختار ارسال شده برای فعالیت صحیح قلب محسوب می شوند.
 )3در حالتی که ماهیچه های شکمی در حالت استراحت قرار دارند ،با ارسال پیام عصبی آن ها را به انقباض در می آورد.
 )4پس از تحریک گیرنده های فشاری و شیمیایی سرخرگ های بدن پیام عصبی مؤثر در تنظیم فشار خون را دریافت می کند.
TNT

١٤١٤٠کدام گزینه در رابطه با عاملی که به طور معمول نقش مهم تری را در افزایش آهنگ تنفس و حجم تنفسی در دقیقه در بدن انسان دارد ،به
درستی بیان شده است؟
 )1برای تأثیر بر مرکز تنفس ،پیام عصبی را از بخش های واجد شیارهای عقبی و جلویی عبور می دهد.
 )2پیام را از گیرنده های شیمیایی دیوارة سرخرگ های ناحیة گردن دریافت و به قشر مخ ارسال می کند.
 )3برخالف سایر گیرنده های شیمیایی در تنظیم سازوکارهای مربوط به حفظ فشارخون نقش مؤثری دارد.
 )4کانال های دریچه دار موجود در یاخته های مرکز تقسیم فعالیت های اشک و بزاق را تحت تأثیر قرار می دهد.
١٤١٤١چند مورد از عبارات داده شده جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟
«در یک انسان بالغ ..............مرکز عصبی تنفس در مغز عالوه بر..................می تواند» ....................
الف) باالترین  -تنظیم مدت زمان دم  -با اثر بر غدد اشکی در دفاع غیراختصاصی مؤثر باشد.
ب) پایین ترین  -دریافت پیام از مرکز عصبی دیگر  -یاخته هایی با قدرت تکثیر باال داشته باشد.
ج) پایین ترین  -ارسال پیام به ماهیچه های تنفسی  -ترشحات غدد زیرآرواره ای را تحت تأثیر قرار دهد.
د) باالترین  -دریافت پیام مربوط به افزایش کربن دی اکسید خون  -مرکز انعکاس عطسه در نظر گرفته شود.
1)4
			
2)3
			
3 )2
			
4 )1
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١٤١٤٢کدام گزینه در رابطه با هر گیرنده شیمیایی تحریک پذیر نسبت به تغییرات میزان گازهای تنفسی در محیط داخلی بدن به درستی بیان
شده است؟
 )1نسبت به تغییرات یون هیدروژن نیز تحریک پذیر بوده و سازوکارهای انعکاسی مربوط به حفظ فشارخون را تنظیم می کنند.
 )2با ارسال پیام عصبی از اسیدی شدن محیط داخلی بدن و تغییر در ساختارهای پروتئین ها ممانعت به عمل می آورد.
 )3از نظر نوع با گیرنده های سرخرگ های گردش خون عمومی مشابه و با گیرنده های سرخرگ آوران متفاوت هستند.
 )4اگرچه در مرکز تنظیم برخی انعکاس های بدن قرار دارند اما حجم تنفس در دقیقه را افزایش می دهند.
 ١٤١٤٣در انسان ،به هنگام  ..............نوعی واکنش دفاعی آغاز می شود .در این واکنش ،ابتدا . .................
 )2استفراغ – زبان کوچک به سمت پایین متمایل می گردد.
		
 )1سرفه – عضالت شکم به شدت منقبض می گردند.
 )4استفراغ – انقباض ماهیچه های حلقوی بخش انتهایی مری از بین می رود.
 )3عطسه – فشار هوای داخل ریه ها به سرعت افزایش می یابد.

(کنکور  95داخل)

نتوع تبادالت گازی

!!

١٤١٤٤کدام گزینه برای تکمیل جملة مقابل مناسب است؟
 )1ماهیان بالغ  -نوزاد بعضی از دوزیستان ،آبشش
 )2همة ماهی ها  -ستارة دریایی ،کارآمدترین آبشش ها
 )3حشراتی نظیر ملخ  -سایر بندپایان ،سیستم تنفس نایدیسی
 )4همة مهره داران  -بعضی از بی مهرگان ،شبکة مویرگ های خونی وسیع

« در ...........برای تبادالت گازی ،همانند ..........یافت می شود».
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یزست شناسی دهم
١١١١٨کدام موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟
« در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که حجم خون موجود درون بزرگترین حفرات قلب در حال  ...............می باشد » ...................
ب) افزایش – جلوترین دریچۀ قلبی مانع عبور خون می شود.
		
الف) کاهش – عقبیترین دریچۀ قلبی بسته هستند.
د) افزایش – ماهیچه های حفرات باالیی قلب در حال انقباض هستند.
ج) کاهش – فشار خون درون بطن ها در حال کاهش است.
 )4ب  -د
			
 )3الف – ج
			
 )2ج – د
 )1الف – ب		
١١١١٩در بخشی از چرخۀ ضربان قلب فرد سالم و در حال استراحت که خون در حال تجمع درون دهلیزها می باشد؛ ممکن نیست ..................
 )2حجم کلی خون موجود درون قلب در حال کاهش باشد.
		
 )1دریچه های موجود در ابتدای سرخرگ ها باز شوند.
 )4ماهیچه های کوچک ترین حفرات قلبی منقبض شوند.
			
 )3فشار خون موجود در بطن ها افزایش یابد.
١٢١٢٠امکان بروز کدام یک از موارد زیر در بخشی از چرخۀ ضربان قلب که خون در حال ورود به سرخرگ آئورت می باشد ،وجود دارد؟
 )2حرکت دریچه های بین دو حفرۀ قلبی مختلف به سمت باال
			
 )1ثابت ماندن حجم خون موجود در دهلیزها
 )4شنیده شدن صدای قلبی با کمک گوشی پزشکی
			
 )3انقباض ضخیمترین بخش ماهیچۀ قلب
١٢١٢١در هر بخشی از چرخۀ ضربان قلب که خون به درون همۀ حفرات قلبی وارد می شود .....................
 )2کوچک ترین دریچۀ قلبی مانع ورود خون به قلب می شود.
 )1ماهیچه های بخشی از میوکارد قلب در حال انقباض هستند.
 )4همۀ دریچه های موجود در قلب به سمت باال قرار گرفتهاند.
 )3فعالیت گرهها و تارهای شبکۀ هادی قلب دور از انتظار است.
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شکر میان تست :تستهایی که در اونها در کنار پارامترهای دیگه با زمان هم سروکار داریم !

١٢١٢٢کدام گزینه عبارت زیر را بهتر از سایر گزینهها تکمیل میکند؟
« در بدن فردی سالم و در حال استراحت ،در بیشتر مدت زمان هر چرخۀ ضربان قلب » ...................
 )2حجم خون درون بطن ها در حال کاهش است.
			
 )1دریچه های بین دهلیزها و بطن ها باز هستند.
 )4خون در حال ورود به درون حفرات باالیی قلب است.
		
 )3ماهیچه های دیوارۀ بطن ها در حال انقباض هستند.
١٢١٢٣کدام گزینه دربارۀ مرحلهای چرخۀ ضربان قلب درست است که بسیار زودگذر می باشد؟
 )2ضخیمترین بخش ماهیچۀ قلب در حال استراحت است.
 )1ماهیچه های حفرات باالیی قلب برای انقباض آماده می شوند.
 )4فشار خون درون سرخرگ آئورت در حال کاهش است.
 )3یکی از صداهای اصلی قلب در این مرحله شنیده می شود.
١٢١٢٤کدام ویژگی مشترک دومین و سومین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب محسوب می شود؟
 )2ورود خون به درون حفرات باالیی قلب
			
 )1شنیده شدن یکی از صداهای اصلی قلب
 )4کاهش حجم خون موجود در حفرات پایینی قلب
			
 )3بازبودن برخی از دریچه های دهلیزی-بطنی
١٢١٢٥در بدن فردی سالم ،در همۀ طول چرخۀ ضربان قلب ...............
 )2گروهی از دریچه های قلبی باز هستند.
			
 )1خون تیره وارد نیمۀ راست قلب می شود.
 )4خون روشن از نیمۀ چپ قلب خارج می شود.
		
 )3بخشی از ماهیچه های عادی میوکارد منقبض می شوند.
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١٢١٢٦امکان بروز چند مورد زیر فقط در نیمی از مدت زمان چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که در حال استراحت است ،وجود دارد؟
ب) خروج خون از بزرگترین حفرات قلب
		
الف) انقباض ماهیچه های میوکارد حفرات باالیی
د) استراحت ماهیچه های میوکارد حفرات پایینی قلب
		
ج) خروج خون از کوچک ترین حفرات موجود در قلب
3 )4
			
2 )3
			
1 )2
			
 )1صفر
١٢١٢٧کدام یک از وقایع زیر فقط در نخستین مرحلۀ هر دورۀ چرخۀ ضربان قلب روی می دهد؟
 )2شنیده شدن صدای تاک از سمت چپ قفسۀ سینه
			
 )1ورود خون به درون همۀ حفرات قلبی
 )4بسته بودن دریچه های متصل به طنابهای ارتجاعی
			
 )3بسته بودن دریچه های ابتدای سرخرگ ها
١٢١٢٨چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل میکند؟
« در فردی سالم و در حال استراحت در بخشی از چرخۀ ضربان قلب که  0/1ثانیه طول میکشد؛ برخالف بخشی از آن که  ...............ثانیه به طول
میانجامد؛ امکان  ...............وجود ندارد» .
			
الف)  – 0/3عبور خون از دریچۀ سینی
ب)  – 0/4کاهش طول ماهیچه های عادی دیوارۀ بطن ها
		
ج)  – 0/3شنیده شدن یکی از صداهای قلبی
د)  – 0/4فعالیت گره موجود در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین
1 )4
			
2 )3
			
3 )2
			
4 )1
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یزست شناسی دهم
هس��تند .از طرف��ی یاخته ه��ای کبد ،صفرا را که ش��امل نمک ه��ای صفراوی،
بیکربنات ،کلس��ترول و فسفولیپیدلس��یتین اس��ت ،می سازند .فس��فولیپیدها و
کلسترول همگی لیپید هستند.
 )2هر مولکول فسفولیپید ،دارای یک سر آبدوست و دو دم آبگریز میباشند.
همۀ مولکول های پروتئینی غش��ا ،با س��ر آبدوست فسفولیپیدها (همان بخش
کروی شکل) اتصال دارند.
 )4کربوهیدرات ها فقط در سطح خارجی غشا قرار دارند .گوارش کربوهیدرات ها
در رودۀ انس��ان از طریق فرایند آبکافت انجام می شود .از آنجایی که آبکافت با
مصرف مولکول های آب همراه اس��ت؛ بنابرای��ن گوارش کربوهیدرات ها در روده
باعث کاهش میزان آب آن می شود.

آندوپالسمی ساخته می شوند.
 »4«٨-  ٨منظور صورت سوال غش��ای پالسمایی یاختهی جانوری میباشد
که دارای خاصیت نفوذپذیری انتخابی اس��ت .لیپیدهای غشا شامل فسفولیپید
(تع��داد زیاد) و کلس��ترول (تعداد کم) هس��تند .کلس��ترول در ه��ر الیه ،بین
فسفولیپدها قرار دارد و در اتصال با پروتئین های سطحی قرار ندارند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1پروتئین ه��ای سراس��ری و بعض��ی از پروتئنها س��طحی ،می توانند در بین
فسفولیپیدهای غش��ایی قرار بگیرند .پروتئین های سراس��ری در تماس با مایع
بینیاخت��ه ای و سیتوپالس��م قرار میگیرند؛ اما پروتئین های س��طحی فقط در
تماس با سیتوپالسم یا مایع بینیاخته ای هستند.
)2دقت کنید که زنجیره های کربوهیدراتی عالوه بر بخش پروتئینی ،می توانند
به بخش لیپیدی نیز متصل شوند.
 )3بعضی از فس��فولییدهای غش��ا (نه همه آن ها) به مولکول های کربوهیدراتی
(زنجیره ای از مونوساکارید ها) اتصال دارند.

 »1«١٣- ١٣فس��فولیپیدها ،بیش��ترین مولکول های تش��کیلدهندة غش��ای
یاخته های جانوری هستند که کانال دریچه دار ،ندارند.
بررسی سایر گزینه ها:
( )2نفوذپذیری بخش فسفولیپیدی غشا نسبت به مولکول های آب کم است.
( )3تعدادی از فس��فولیپیدیهای غش��ا به کربوهیدرات های سطح خارجی آن
اتصال دارند.
( )4در بخش فس��فولیپیدی منافذ ریزی وجود دارد؛ اما این منافذ «ویژة عبور»
درشت مولکول ها نیستند.

 »4«٩-  ٩تنه��ا م��ورد (ج) وجه اش��تراک هم��ۀ پروتئین ه��ای موجود در
غش��ای یاخته های بافت چربی اس��ت .همۀ پروتئین های غش��ایی توسط شبکۀ
آندوپالسمی و جسم گلژی ساخته می شوند.
بررسی سایر موارد:
الف) پروتئین های س��طحی که فقط در سطح داخلی غشا قرار گرفتهاند ،توانایی
اتصال به یاخته های مجاور را ندارند.
ب) پروتئین های س��طحی می توانند در تماس با زنجیرة مونوس��اکاریدی باشند
یا نباشند.
د) پروتئین های سطحی ،منفذ ندارند.

 »4«١٤- ١٤همۀ موارد عبارت صورت سوال را به نادرستی تکمیل می کنند.
بررسی همۀ موارد:
الف) دقت کنید که تش��کیل کیسههای غش��ایی فقط در درونبری و برون رانی
انجام می شود .بنابراین در انتقال فعال نیز کیسههای غشایی تشکیل نمی شود.
ب) در انتقال فعال مواد در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می شوند و نتیجۀ
نهایی آن ،افزایش اختالف غلظت مادۀ موردنظر در دو ظرف غشا است.
ج) در انتشار تسهیلشده ،جذب و یا دفع ماده به شیب غلظت آن بستگی دارد.
د) در فرآیند انتش��ار تسهیل شده انرژی زیستی ( )ATPمصرف نمی شود .دقت
کنی��د اگرچه در انتقال فعال ATP ،مصرف می ش��ود اما از تجزیۀ آن در هنگام
انتقال فعال ،یک یون فسفات تولید می شود ،نه دو یون فسفات.

 »3«١٠- ١٠همانطور که در ش��کل  2کتاب درس��ی نیز مش��خص اس��ت،
پروتئین های سراسری و کلس��ترولها ،مولکول هایی هستند که بخش عمدهی
آن ها با بخش میانی غش��ای یاخته در تماس اس��ت .به کلم��ة «می توانند» در
ابتدای گزینه دقت کنید .مولکول های کلس��ترول جن��س لیپید دارند ،بنابراین
آنزیم لیپاز می تواند روی آن ها تاثیر بگذارد.

نوعی
پروتئین

بررسی سایر گزینه ها:
 )1در مورد مولکول های کلسترول صدق نمی کند.
 )2فقط در مورد پروتئین های سراسری می توان این را گفت و در مورد کلسترول
این قضیه صدق نمی کند.
 )4این گزینه هم در مورد مولکول های کلسترول صدق نمی کند.
 »2«١١- ١١م��وارد (ال��ف) و (ج) در ارتباط با یاخته های بدن انس��ان صادق
نیستند.

انتشار
تسهیل شده

کانالی

انتقال فعال

پمپ

مواد جابه جا
شده در این
روش
مولکول های
کوچک و یون ها

مصرف انرژی
زیستی

جهت عبور مواد
در غشا

ندارد

در جهت شیب
غلظت

دارد (ATP
و )...

در خالف جهت
شیب غلظت

AAکنته :نمی توان گفت انرژی مصرف ش���ده در انتقال فعال همواره  ATPاست.
در غشای یاخته های پرز ،ورود گلوکز به درون یاخته از طریق انتقال فعال رخ می دهد
و انرژی مصرف ش���ده در این فرایند از ش���یب غلظت س���دیم بدست می آید ،نه
مصرف  .ATPدر س���ال دوازدهم نوعی پمپ در غش���ای تیالکوئید سبزدیس���ه ها
(کلروپالستها) و در غش���ای داخلی راکیزه ها (میتوکندری) یافت می شود که با مصرف
انرژی الکترون های برانگیخته ،یون هیدروژن را جا به جا می کنند.

بررسی همۀ موارد:
الف) پروتئین های دخیل در انتقال فعال مانند پمپ سدیم  -پتاسیم ،منبع رایج
ان��رژی یاخته ( )ATPرا تجزیه می کنند و از انرژی آزاد ش��ده برای انتقال مواد
استفاده می کنند .این پروتئین ها در غشای پالسمایی یافت می شوند.
ب) مایع بین یاخته ای با مولکول های پروتئنی که به الیۀ داخلی غشا متصل اند
و تنها در سطح داخلی غشا قابل مشاهده هستند ،در تماس نیست.
ج) منظور از اندامک زخیره کنندۀ اطالعات دنا ،هسته است.
د) تولید ( ATPآدنوزین تری فس��فات) در گلیکولیز که درون مایع احاطه شده
توسط فسفولیپیدهای غشا (مایع درون یاخته ای) انجام می شود ،ممکن است.

GGترکیب :همۀ انتشارهای تسهیل شدۀ کتاب درسی:
 -1پروتئین��ی که گلوکز را از یاختۀ پرز به مایع بین یاخته ای (نه مایع میان
یاخته) وارد می کند.
 -2کانال دریچه دار س��دیمی و کانال نش��تی س��دیمی که سدیم را به درون
یاخته (نورون) وارد می کند.
 -3کانال دریچه دار پتاس��یمی و کانال نشتی پتاسیمی که پتاسیم را از یاخته
(نورون) خارج می کند.
 -4کانال  ATPس��از در غش��ای تیالکوئید سبزدیسه ها (کلروپالست) :این

 »3«١٢- ١٢همانطور که در شکل  2کتاب درسی مشخص است ،زنجیره های
کربوهیدرات هم به پروتئین هایی که در سراس��ر عرض غشاء قرار دارند و هم به
پروتئین هایی که فقط در سطح خارجی غشاء قرار دارند ،متصل هستند.
بررسی سایر گزینه ها:
 )1بخ��ش اعظم مولکول های تش��کیل دهندۀ غش��ای جانوری ،فس��فولیپیدها

کان��ال ه��ا  H +را از فضای درون تیالکوئی��د خارج و به درون بس��تره وارد
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یزست شناسی دهم
می ش��ود؛ اما بخش کمی از هوای بازدمی وارد ظرف  Aنیز می شود و در تماس
با سطح درون ظرف  Aقرار می گیرد.

اس��تفاده می شود .فرایند ساخته ش��دن نوری  ATPحاصل فرایندی است که
با نور راه می افتد.

بررسی سایر گزینه ها:
 )1حرکت اس��تخوان جناغ به س��مت جلو ،مربوط به مرحله ی دم می باشد .در
ط��ی دم ،خ��روج گاز از لوله ی « »2و در طی بازدم ،خ��روج گاز از لوله ی «»3
رخ می دهد.
 )2ه��وای دمی (غن��ی از  ) O2از ظرف  Aو ه��وای بازدمی (غنی از  ) CO2از
ظرف  Bعبور می کند؛ بنابراین ،معرف درون ظرف  Bزودتر تغییر رنگ می دهد.
درون ظ��رف  ،Bمحل��ول آب آهک وجود دارد که پ��س از تماس با گاز ، CO2
شیری رنگ می شود.
 )4همان طور که گفتی��م ،هوای بازدمی (غنی از  ) CO2از درون ظرف  Bعبور
می کند .محلول آب آهک ،در ابتدا بی رنگ بوده و سپس شیری رنگ می شود.

GGفرایند هایی در ساخت  ATPنقش دارند:
 -1گلیکولی��ز (قندکافت) :این فرایند در همۀ یاخته های زنده رخ می دهد و
موجب سنتز مولکول  ATPدر سیتوپالسم یاخته می شود.
 -2چرخ��ۀ کرب��س :در ای��ن چرخۀ از اکس��ایش ه��ر مولک��ول  6کربنی
مولکول ه��ای  NADH ،FADH2و  ATPدر محل ه��ای مختلف��ی از چرخه
تشکیل می ش��وند .در زنجیرۀ انتقال الکترون با استفاده از انرژی مولکول های
 NADHو  ،FADH2مولکول  ATPتولید می شود.
 -3فرایند های تخمیری :در این نوع فرایند ها مانند تخمیر الکلی و الکتیکی ،
با بازس��ازی  NAD+در فرایند بی هوازی گلیکولیز به طور مداوم  ATPتولید
می شود.
 -4زنجی��رۀ انتق��ال الکترون :در زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در غش��ای
تیالکوئید ه��ا  ،با تابش نور به فتوسیس��تم ها و برانگیخته ش��دن الکترون های
موج��ود در این فتوسیس��تم ها ،ضمن عبور ای��ن الکترون ه��ای برانگیخته از
پروتئی��ن پمپ کنندۀ  H+ب��ه درون تیالکوئید  ،غلظ��ت  H+درون تیالکوئید
افزایش می یابد و آنزیم ATPساز ضمن عبور H+درجهت شیب غلظت  ،یک
فسفات به  ADPاضافه می کند و  ATPمی سازد.

 »3«١٢- ١٢موارد (الف)( ،ج) و (د) به نادرستی مطرح شده اند.
بررسی همۀ موارد:
الف) کراتین فس��فات در ماهیچه ها به منظور تامین انرژی مورد اس��تفاده قرار
می گیرد .به این ترتیب که گروه فس��فات به مولکول  ADPافزوده می ش��ود و
مولکول  ATPتولید می ش��ود .بنابراین عالوه بر تنف��س یاخته ای ،واکنش های
دیگری نیز هستند که  ATPتولید می کنند.
ب) نفس کش��یدن باعث ورود اکس��یژن به بدن و خروج کربن دی اکسید از آن
می ش��ود .یاخته های بدن نیز برای زنده ماندن و فعالیت به انرژی (البته از نوع
 )ATPنی��از دارند ATP .از طری��ق تنفس یاخته ای تولید می ش��ود و طی این
فرآیند اکس��یژن مصرف و کربن دی اکس��ید تولید می شود که اکسیژن مصرفی
این فرآیند هنگام دم وارد بدن می ش��ود و کربن اکس��ید تولیدی آن نیز هنگام
بازدم خارج می شود.
ج) بای��د دقت کنید ک��ه به هر مولک��ول  ADPتنها یک گروه فس��فات اضافه
می شود؛ بنابراین اصطالح «گروه های فسفات» در این جمله نادرست است.
د) انرژی موردنیاز فرایندهای یاخته ای ،به طور مستقیم از  ATPتامین می شود.
GGهمۀ چیز در مورد :ATP
س��اختار مولکول  :ATPاین مولک��ول از دو بخش
آدنوزین و س��ه گروه فسفات تش��کیل شده است.
بخ��ش آدنوزین از دو بخش باز دوحلقه ای (پورین)
آدنین و قند پنج کربنی ریبوز تشکیل شده است.
س��اخت  :ATPاضافه ش��دن فس��فات به آدنوزین
در هنگام س��نتز  ATPدر س��ه مرحله رخ می دهد.
ابتدا ( AMPآدنوزین مونوفس��فات) ،سپس ADP
(آدنوزین دی فس��فات) و در نهایت ( ATPآدنوزین تری فس��فات) تشکیل
می ش��ود .با شکسته شدن پیوند های بین فس��فات ها ،انرژی ذخیره شده در
مولکول  ATPآزاد می ش��ود .در فرایند تنفس یاخته ای ،با مصرف یک گروه
فسفات ADP ،به  ATPتبدیل می شود.
منب��ع رایج ان��رژی :نوکلئوتی��د آدنی��ن دار ( ATPآدنوزین تری فس��فات)
به عنوان منبع رایج انرژی در یاخته ش��ناخته می ش��ود .ان��رژی فرایند های
یاخته ای ،مس��تقیماً از مولکول پر انرژی  ATPتامین می شود نه مواد مغذی،
انرژی مواد مغذی مثل گلوکز ،به انرژی نهفته در  ATPتبدیل می شود.
GGروش های سنتز :ATP
 -1س��اخته شدن  ATPدر سطح پیش ماده :در ماهیچه ها به منظور تامین
انرژی گروه فسفات کراتین فسفات به  ADPمنتقل و  ATPتولید می شود.
 -2س��اخته شدن اکسایش��ی  ATP :ATPمی تواند از یون فسفات و انرژی
حاصل از انتقال الکترون ها در زنجیره انتقال الکترون راکیزه ساخته شود.
 -3ساخته شدن نوری  :ATPدر این روش ،از یون فسفات و انرژی حاصل
از انتق��ال الکترون ها در زنجیره ی انتقال الکترون س��بزینه ها در س��اخت آن
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نقش انرژی فعال سازی :برای تجزیه ی گلوکز در فرایند گلیکولیز به انرژی
فعال س��ازی نیاز اس��ت .این انرژی فعال س��ازی از  ATPحاصل می شود و
مولکول های فسفات حاصل از تجزیه ی  ATPبه گلوکز متصل می شود.
تنظیم تولید  :ATPتولید  ATPتحت کنترل میزان  ATPو  ADPاس��ت .در
صورت��ی که مقدار  ATPزیاد باش��د ،آنزیم های دخیل در فرایند قندکافت و
چرخۀ کربس مهار می ش��وند تا مقدار تولید ATPکاهش یابد .در صورتی که
مقدار  ADPزیاد و مقدار  ATPکم باشد ،این آنزیم ها فعال می شوند و تولید
 ATPافزایش می یابد.
نقش  ATPدر فرایند های رشد و نمو و تولیدمثل :حفظ هر یک از ویژگی های
جانداران مانند رشد و نمو و تولیدمثل وابسته به حضور  ATPاست.
حداکث��ر بازدۀ تولید  :ATPدر یاخته های یوکاریوتی در بهترین ش��رایط به
ازای تجزیۀ کامل گلوکز حداکثر  30مولکول  ATPتولید می شود.

AAکنته :در صورت کافی نبودن گلوکز و ذخیرۀ قندی کبد ،از تجزیۀ چربی ها و پروتئین ها
 ATPتولید می شود.
GGفرایند هایی که در طی انجام آن  ATPمصرف می  شود عبارت اند از:
 -1در فراین��د برون رانی (اگزوس��یتوز) و درون بری (آندوس��یتوز) ،ذره های
بزرگ��ی مانند مولکول های پروتئینی با مصرف انرژی  ATPدر عرض غش��اء
جابه جا می شوند.
 -2در فراین��د انتق��ال فع��ال ،مولکول پروتئین��ی ویژه ای با مص��رف انرژی
مولکول های ویژه ای از جمله  ATPموادی را در خالف جهت شیب غلظت به
یاخته وارد یا از یاخته خارج می کنند.

AAکنته :هم انتقالی نوعی انتقال فعال محسوب می شود .در هم انتقالی گلوکز و سدیم
در یاخته های پرز روده باریک ،مولکول پروتئینی ویژه ای با مصرف انرژی حاصل از شیب
غلظت سدیم  ،گلوکز را به درون یاخته منتقل می کند.
 -3انرژی الزم برای تولید رش��تۀ پلی پپتی��دی در فرایند ترجمه از مولکول
های پر انرژی مانند  ATPبه دست می آید.
 -4جذب کلسیم و آهن در روده باریک انسان از طریق انتقال فعال
 -5جذب برخی از ویتامین های محلول در آب از طریق انتقال فعال
 -6بازجذب فعال و ترشح فعال در نفرون ها

یزست شناسی دهم
 »2«٩-  ٩دهیلز چپ با چهار س��یاهرگ شش��ی در ارتباط است .چهار منفذ
موجود در دهلیز چپ مربوط به چهار س��یاهرگ شش��ی و یک منفذ آن مربوط
به دریچۀ دولختی است.
بررسی سایر گزینه ها  :
 )1حفرات موجود در نیمۀ چپ قلب یعنی دهلیز چپ و بطن راست دارای خون
غنی از اکسیژن اند.
 )3دهلیز راست (چپ) خون بزرگترین سیاهرگهای بدن یعنی سیاهرگ های
زیرین و زبرین را دریافت میکند.
 )4بطن ها نسبت به دهلیزها ،خون بیشتری را در خود جای میدهند.
 »4«١٠- ١٠همان طور که در ش��کل  1کتاب درس��ی نیز مش��خص اس��ت،
سرخرگ ششی چپ در جلوی بخش نزولی آئورت قرار دارد.

رگ های متصل به قلب

بررسی سایر گزینه ها:
 )1دریچه ه��ای سینیش��کل باالت��ر از دریچه های داخل قلب (دولختی و س��ه
لختی) قرار دارند.
 )2همان طور که در شکل  1کتاب درسی مشخص است ،دریچة دو لختی قلب
انسان باالتر از دریچة سه لختی می باشد.

 )3سرخرگ ششی پس از خروج از قلب به دو شاخه تقسیم می شود و سرخرگ
ششی سمت راست از زیر قوس آئورت عبور میکند.
 »1«١١- ١١موارد (الف) و (ب) عبارت صورت س��ؤال را به درس��تی تکمیل
می کنند.
بررسی همة موارد:
الف) س��رخرگ ششی در خروج خون از نیمۀ راست قلب نقش دارد .در حفرات
نیمۀ راست قلب یعنی دهلیز و بطن راست ،خون تیره (کم اکسیژن) وجود دارد؛
بنابراین سرخرگ ششی خون تیره را از نیمۀ راست قلب خارج می کند.
ب) س��رخرگ آئورت در خ��روج خون از نیمۀ چپ قلب نق��ش دارد .در ابتدای
س��رخرگ آئورت دریچۀ س��ینی وجود دارد که با توجه به شکل  4از سه قطعه
تشکیل شده است.
ج) رگ خ��ارج کنندۀ خون از حف��رات باالیی قلب (دهلیزه��ا) وجود ندارد .به
دهلیزها تنها رگ وارد کنندۀ خون متصل است.
د) به حفرات پایینی قلب یعنی بطن ها ،س��رخرگ ها متصل اند .سرخرگ ششی،
در مسیر عبور خود ،دو شاخه می شود .بخش صعودی آئورت در مسیر عبور خود
سه شاخۀ کوچک تر را به اندام های باالتر از قلب می فرستد .بخش نزولی آئورت
به اندام های پایین تر از قلب خون رسانی می کند.

رگ خونی

نقش

ویژگی ها و نکات

مسیر گردش
خون عمومی
 /ششی

سرخرگ آئورت

انتقال خون روشن از بطن چپ به
همۀ اندام های بدن

 -1بزرگ ترین سرخرگ بدن است.
 -2بعد از خروج از قلب به چهار انش��عاب تقس��یم می شود که س��ه تا از این انشعابات به
سمت اندام های باالیی می روند .انشعاب دیگر که از سایر انشعابات قطور تر است ،بر روی
سرخرگ ششی ،قوس (قوس آئورت) برداشته و به سمت اندام های پایینی بدن می رود.
 -3در دیوارۀ سرخرگ آئورت ،مدخل سرخرگ اکلیلی وجود دارد.

عمومی

 -1چهار سیاهرگ ششی خون را از شش ها به دهلیز چپ می فرستند.
 -2دو س��یاهرگ شش��ی از شش راست و دو س��یاهرگ دیگر از شش چپ ،خون خود را
انتقال خون روشن از شش ها به دهلیز به قلب می ریزند.
سیاهرگ های ششی
 -3با توجه به اینکه قلب انسان کمی به سمت چپ بدن متمایل شده است ،می توان گفت
چپ
سیاهرگ های ششی که با شش چپ در ارتباط اند ،نسبت به سیاهرگ های ششی مرتبط
به شش راست ،کوتاه تر می باشند.

ششی

سرخرگ ششی

انتقال خون تیره از بطن راست به
شش ها

این رگ خونی بعد از خروج از قلب ،در زیر قوس آئورت به دو ش��اخه (س��رخرگ شش��ی
راس��ت و چپ) تقس��یم می شود .ش��اخه ای که به شش راست (س��رخرگ ششی راست)
می رود ،از زیر قوس آئورت عبور می کند.

ششی

سیاهرگ زبرین

انتقال خون تیره از اندام های باالیی
بدن به دهلیز راست

خ��ون تیرۀ جمع ش��ده از اندام های باالیی بدن را به دهلیز راس��ت
منتقل می کند.

عمومی

سیاهرگ زیرین

انتقال خون تیره از اندام های پایینی
بدن به دهلیز راست

بزرگ ترین
سیاهرگ بدن

خ��ون تیرۀ جمع ش��ده از اندام های پایینی بدن را به دهلیز راس��ت
منتقل می کند.

عمومی

سرخرگ اکلیلی

 -1از دیوارۀ س��رخرگ آئورت جدا و دو شاخه می ش��ود .یکی از شاخه های آن به سمت
انتقال خون روشن موجود در سرخرگ پشتی قلب و دیگری به سمت جلویی قلب می رود.
 -2در تغذیۀ بافت های قلبی نقش دارد.
آئورت به بافت های قلبی
 -3کوچک ترین رگ مرتبط با قلب محسوب می شود.

عمومی

سیاهرگ اکلیلی

 -1از به هم پیوس��تن دو ش��اخه سیاهرگی که خون را از بافت های جمع آوری می کنند،
انتقال خون تیره از بافت های قلبی به
تشکیل می شود.
دهلیز راست
 -2خون تیرۀ خود را به دهلیز راست می ریزد.

عمومی
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