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از همکاران عزیزم جناب آقای سید احمد آل علی و جناب آقای یونس حمه صادقی که در همه مراحل تألیف کتاب بازوهای توانمندی برایم 
بودند و با همة توان و ظرفیت خود در پیدایش این اثر کوشیدند تشکر ویژه دارم.

از زحمات بی دریغ جناب آقای علی شمس خامنه که با دقت بی نظیر خود در تألیف کتاب ما را یاری رسانده و از نظرات خود بهره مند ساختند 
نهایت تشکر و قدرانی را دارم.

در خاتمه از یکایک پرسنل محترم انتشارات علمی فار به ویژه مدیر مسئول محترم جناب آقای علی امین صادقیه، آقایان دکتر هامون سبطی 
)مدیر محترم نشر دریافت(، نوری، حیدری، حجازی و حسینی سپاسگزاری می کنم.

از سرکار خانم ها افسانه بابایی، نسرین صداقت و نرگس صداقت که با دقت و حوصلة تمام، نهایت سعة صدر را در تایپ و آماده سازی کتاب 
به خرج دادند صمیمانه تشکر می کنم.

هم چنین از سرکار خانم قنبری که زحمت ویرایش ادبی کتاب را کشیدند کمال امتنان را دارم.
از سرکار خانم زاهدی و سرکار خانم زهرا امین صادقیه که در هماهنگی امور مربوط به تألیف کتاب متحمل زحمت زیاد شدند بسیار سپاسگزارم.
از صاحب نظران، دبیران و دانش آموزان گرامی تقاضا دارم در صورت مشاهده هرگونه کاستی حتماً آن را از طریق سایت انتشارات منعکس 

فرمایند تا در چاپ های بعدی اصالحات الزم صورت پذیرد.
در پایان سپاس قلبی ام را به خانوادة عزیزم که در هر مرحله از کار تألیف کتاب شکیبایی فراوان به خرج داده اند نثار می کنم.

سربلند و پیروز باشید
دکتر وحید عزیزی

)عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی(
آفتابگردان پیله دوان .... !

روزگاری نه چندان دور آفتابگردانی از گوشة رؤیاهای فرزندان این سرزمین طلوع کرد. آفتابگردان فارغ از تمام هیاهوها به اندیشة همة نظاره گرانش 
سرك کشید. اندیشه ساخت و همه را در اندیشة خود سهیم کرد! بذر حقیقت جویی را در اعماق جان ودل مریدانش کاشت و آب داد و آن را 
پروراند. آفتابگردان ریشه در اندیشه ها دوانده و قهرمان رؤیاها شده بود. هر روز رو به خورشید نگاه میداشت، قد می کشید و ما به درخشیدن 
چون آفتابش می بالیدیم، اما علف های هرز ...! علف های هرز انگار از این همه حقیقت دل خوش نبودند و این نیز حقیقت بود که آفتاب سهم 
آفتابگردان است. سایة پرمهر آفتابگردان برای حقیقت جویان مایة رشد! و برای علف های هرز محروم شدن از نور خورشید و تلف شدن بود! 
روزگار می گذشت و خورشید حقیقت تاب روزی دیگر طلوع کرد اما دیگر کسی آفتابگردان را آفتابگردان ندید! او به دور خودش پیله ای تنید 

و از دیدگان محو گشت و خدا می داند چه بر سر این پیله آمده است، اما من همیشه منتظرم که روزی پیله بشکافد!
مهم نیست که دیگر او آفتابگردان نباشد چرا که کسی ندیده پیله دواننده پس از خروج از پیله اش همان باشد که بود! اما ازآنجاکه می دانم 
صمیمانه ترین و خالصانه ترین آرزوهاي قلب هایی پاك بدرقه ي راه او بوده است، خروجش چون اولین سر برآوردنش با حقیقت جویی همراه و 

آن روز او تنها نخواهد بود و همگان آشنا خواهند یافتش!
نیک می دانم قلب های مهربانتان در آرزوی فرداهایی زیبا می تپد و چقدر خرسندم که در رسیدن به آرزوهای زیبای شما سهمی اندك داشته 
باشم و شاید باور نداشته باشید که آرزوی برخی ها تحقق آرزوهای زیبای دیگران است. در این راه بر آن شدیم تا هر آنچه در توانمان است و 
الیق شماست را بر زبان قلم جاری و تقدیمتان کنیم. مؤلفین این کتاب نهایت تالش خود را کرده اند تا شما را در مسیر رسیدن به آرزوهایتان 
راهنمایی واقعی باشند و شما را با حقیقت آنچه قرار است در جلسه کنکور با آن مواجه شوید آشنا نمایند. امیدوارم نیت خالصانة ما را در حین 

مطالعه کتاب حس کنید و ما را از دعای خیرتان بی نصیب نکنید. 
دوستان خوبم  سؤاالت زیست شناسی سال های اخیر کنکور سراسری به چند دلیل برای بسیاری از داوطلبان سخت بوده است. مهم ترین این دالیل:
عدم درك صحیح از اهداف کلی طرح تست زیست شناسی در کنکور سراسری. توضیح این مورد مفصل است و امیدوارم فرصتی فراهم شود 
تا در این مورد اطالعات جامعی را در اختیارتان قرار دهم. همین بس که بسیاری از سؤاالت زیست شناسی در کنکور سراسری بسیار زیرکانه 

با دیدی آینده نگر طرح شده و مفاهیم و نگارش آن ها مجموعه ای از توانایی های شما را هدف قرار می دهند.
عدم آشنایی با روش های ایده یابی طرح تست زیست شناسی در کنکور سراسری. این مورد در سایه درك هدف اول محقق خواهد شد. سعی 
کرده ایم در طرح سؤاالت این کتاب شما را غیرمستقیم با این روش ها آشنا کنیم و در خالل پاسخگویی به سؤاالت و مطالعة پاسخ های تشریحی 

شما را با نحوه گزینش ایده های طرح تست آشنا نماییم.
عدم استفاده از سؤاالتی که استاندارهای طرح تست زیست شناسی در کنکور سراسری را رعایت کرده باشند. حقیقت انکارناپذیر این است 
که کتاب درسی شما منبع اول و آخر طرح تست در کنکور است و مطالعه دقیق و چندین باره ی آن واجب و اولین و اصلی ترین گام است . 



اما بایستی قبول کرد که در مسیر درك صحیح متن کتاب درسی و تمرین و تکرار مفاهیم آن نیازمند سؤاالتی همسنگ کنکور خواهیم بود. 
متأسفانه بسیاری از سؤاالت تألیفی موجود تنها به طوالنی تر کردن گزینه ها بسنده کرده اند و از تکنیک های نگارشی و مفهومی مورد استفاده 
در سؤاالت کنکور سراسری غافل بوده اند. به جرئت می گویم مطالعة  چندین باره و مرور کتاب درسی به مراتب مفیدتر از استفاده از برخی 
تست های تألیفی خواهد بود. با مطالعه سؤاالت این کتاب با تکنیک های نگارشی مورد استفاده در کنکور سراسری آشنا خواهید شد و  در 
مسیر پیوستة مطالعة کتاب به آن ها پی خواهید برد. و درنهایت خواهید دید که چگونه می شود ایده های طرح تست در زیست شناسی کنکور 

سراسری و مفاهیم موجود در کتاب درسی را با انواع روش های نگارشی مطرح کرد. حالجی این روش ها بر عهدة خودتان!
هرکسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رودزندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست
به جــاست پیــوستــه  خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یادصحــنه 

در پایان بر خود واجب می دانم که تشکر کنم از:
خانواده عزیزم که در مدت تألیف این کتاب بسیار برای آن ها کم گذاشته و از آن ها غافل بوده ام. امیدوارم بر من ببخشایند و هم چون همیشه 

دعای خیرشان را از من دریغ ندارند. مادرجان عاشقانه می پرستمت، مرسی که هستی!
استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر هامون سبطی که هرچه از بزرگواری ایشان بگویم کم گفته ام. از اعتماد و حمایت ایشان بسیار سپاسگزارم 

و امیدوارم چون ایشان در عرصه آموزش این کشور افزون شود. 
استاد گران قدرم جناب آقای دکتر وحید عزیزی که سعة صدر و فروتنی و خضوع ایشان توصیف کردنی نیست. سپاس آقای دکتر!

جناب آقای علی امین صادقیه مدیر مسئول انتشارات فار و تمامی پرسنل محترم انتشارات فار که زمینه نشر این کتاب را فراهم آوردند.
و در آخر ممنونم از بزرگترین هدیه خداوند، گره پیشاهنگ زندگی ام !

پیروز و همیشه در اوج باشید
یونس حمه صادقی 

 UHSbio@gmail.com

راهنمای كتاب

دوستان عزیز، فرزندان ایران سربلند سالم!
بي شک شما دانش آموزان عزیز گروه آزمایشي علوم تجربي از اهمیت فوق العاده زیاد جایگاه درس زیست شناسي در کنکور کشورمان آگاه هستید. 
اختصاص بیش ترین تعداد سؤال و باالترین ضریب به این مادة امتحاني، درجة اهمیت این درس را بسیار باال برده است. این جایگاه ویژه ایجاب 
مي کند که طّراحان محترم سؤاالت کنکور اهتمام فراواني در طرح پرسش هایي درخور و شایسته داشته باشند؛ به نحوي که سؤاالت بتوانند 
در این رقابت تنگاتنگ، سطح دانش، مهارت، انتقال سریع ذهني و اشراف داوطلبان را محک بزنند و افراد توانمند، برگزیده شوند. بدین جهت 
سؤاالت این درس از اتکاء ِصرْف به محفوظات خارج شده و بنیان آن بر درك عمیق مفاهیم، دّقت نظر باال و قابلیت داوطلب در احضار ذهني 
سریع موضوعات در زمان اندك پاسخگویي استوار شده است. در سال هاي اخیر بر تعداد سؤاالت تلفیقي و ترکیبي این درس افزوده شده است 
و طّراحان محترم با رویکردهاي جدید به زوایاي مختلف مباحث نگاه مي کنند و در هر سال، سؤاالتي نو، غیرتکراري و فني تر از سال هاي قبل 
را پیش روي داوطلبان قرار مي دهند! اکنون این سؤال پیش مي آید که زیست شناسي را به چه نحو باید مطالعه کرد؟ آن چه همواره و در بیست 
و اندي سال تدریس در کالس هایم بدان تأکید داشته ام و دارم مطالعة: »کتاب محور«ي است. واقعیت این است که طّراحان محترم سؤاالت 
کنکور، کتاب درسي شما را پیش رو قرار مي دهند و از آن سؤال طرح مي کنند! نه از کتاب هاي کمک آموزشي و جزوات موجود در بازار ـ که 
بسیاري از آن ها بي محتوا، داراي ایرادهاي علمي و ساختاري و ... هستند! آن ها براساس تجربه و علم خود، مفاهیم زیست شناختي را در قالب 
پرسش هایي در مي آورند که هم دربرگیرندة توان استنتاج منطقي دانش آموز است و هم انباشته هاي حافظة او را در فراگیري مطالب کتاب 
درسي مورد سنجش قرار مي دهند. بنابراین شما عزیزان باید هم در بخش حفظیات مطالب زیست شناسي توانمندي کسب کنید هم قادر به 
تحلیل باال در پذیرش یا رّد گزینه ها و جمالت ارائه شده در سؤال باشید. یعني باید بتوانید موشکافانه ایرادهایي که در گزینه ها یا عبارات 
سؤال وجود دارند را مورد بررسي قرار دهید. این کار ممکن نیست مگر در سایة تکرار پیوسته و هر روزة مطالب کتاب درسي و سپس درك 

و برقراري ارتباط بین موضوعات در ذهن خود!

آزمون های متنوع

در این کتاب 4 نوع آزمون طراحی شده است که به ترتیب زیر می باشد:



1( آزمون های مویرگی )مبحثی(: به این معنا که هر فصل به مبحث های کوچک تر تقسیم شده است و از هر مبحث با توجه به حجم و اهمیت 
آن، یک یا چند آزمون طراحی شده است. این آزمون ها حالت آموزشی دارند.

2( آزمون های جمع بندی فصل: در پایان هر فصل چند آزمون جهت جمع بندی آن فصل و ارزیابی دانش آموز از خودش وجود دارد.
3( آزمون های یادآوری )دوره ای(: از فصل 2 به بعد در پایان فصل ها، 1 یا 2 آزمون یادآوری طراحی شده است تا دانش آموزان بتوانند آن فصل 
و تمامی فصل های گذشته را مرور کنند مثاًل در پایان فصل سوم، 2 آزمون بصورت ترکیبی از فصل های اول، دوم و سوم وجود دارد تا دوره 

یادآوری آن ها در کنار هم انجام شود.
4( آزمون های جامع پایان کتاب: در پایان کتاب، چندین آزمون جامع به صورت ترکیبی از تمام فصل های کتاب ارائه شده است.

سطح بندی سوال ها

برای آنکه دانش آموزان بتوانند سطح دشواری هر یک از سوال های آزمون ها را تشخیص دهند در ابتدای هر پاسخ درجه بندی آن تست با 3 
سطح بسیار دشوار، نسبتاً دشوار و متوسط، مشخص گشته است.

درس نامه های مفید

کتاب های فار آزمون دارای درس نامه های مفید همراه با مثال های متنوع هستند. این درس نامه ها در بعضی از کتاب ها بعد از پاسخ نامه و در 
بعضی از کتاب ها در کنار پاسخ هایی که نیاز به توضیحات ضروری دارند ارائه شده است تا چنانچه مطلبی از کتاب درسی مبهم باقی مانده 

باشد این توضیحات بتواند آن ابهام ها را برطرف نماید.
پاسخنامه های تشریحی

در پایان هر فصل یا در انتهای هر آزمون، پاسخنامه هایی بصورت تشریحی و درس آموز قرار گرفته اند. دانش آموزان باید بعد از آزمون دادن به 
آن ها مراجعه کنند تا با تحلیل پاسخ سواالت بتوانند اشکاالت خود را رفع نمایند.

کیفیت سواالت

1( پوشش کامل کتاب درسی: در کتاب های فارآزمون تمامی مبحث ها و درس های کتاب بطور کامل پوشش داده شده است و هیچ مطلبی از 
تمرین های کتاب درسی، نکته های مورد نیاز و تست های کنکورهای سال های گذشته )به صورت به روزرسانی شده( وجود ندارد که در آزمون ها 

نیامده باشد.
2( تست های همانندسازی شده با کتاب درسی: تمامی آزمون های یک فصل، از تمرین ها و فعالیت های کتاب درسی ایده گرفته و تست هایی بر 

پایة آن ها تألیف کرده اند.
3( طرح سواالت با مدل های مختلف: برای آنکه دانش آموزان با شکل های مختلف سؤال آشنا شوند سؤاالت متنوعی طراحی شده است به ویژه 

سؤاالتی که شامل تصویرها و نمودارها هستند.
4( طرح تست های پیشرو: تست های پیشرو تست هایی هستند که در آزمون های سال های گذشته مطرح نشده اند اما با توجه به محتوای کتاب 

درسی، امکان طرح در کنکور سال های آینده را دارند.
جمع بندي راهنماي استفاده از کتاب به قرار زیر است: 

1( مطالعة دقیق و عمیق هر بخش از یک فصل کتاب
2( انجام آزمون آن بخش بدون تعجیل و زمان گرفتن و تصحیح آزمون مطابق کلید

3( خواندن پاسخ هاي تشریحي تک تک سؤاالت؛ چه سؤاالتي که به آن ها پاسخ صحیح داده اید و چه آن ها که جواب نادرست داده اید یا صاًل نزده اید!
4( انجام آزمون هاي کلّي هر فصل سعي کنید قبل از این کار مروري سریع بر مطالب آن فصل داشته باشید.

5( تحلیل پاسخ هاي تشریحي همة سؤاالت آزمون هاي کلّي فصل
6( انجام آزمون هاي در زماني معادل هر تست 45 ثانیه 

7( بررسي دقیق پاسخ هاي تشریحي آزمون های جامع
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ان شاءاهلل تعالي
دوستدار شما وحید عزیزي
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آزمون های فصل دوم

حواس

آزمون 8  گفتار   1 20 دقیقه "

گیرندٔه حسی قطعًا ................. 1
1( یاخته ای است که اثر محرک را دریافت و آن را به پیام عصبی تبدیل می کند.

2( یاخته یا بخشی از آن است که محرک را دریافت و آن را به پیام عصبی تبدیل می کند.
3( براساس نوع محرک، در انسان می تواند در یکی از پنج دستٔه کلی طبقه بندی شود.

4( قادر به درک اثر محرک و تغییر آن می باشد.

اساس چگونگی ایجاد پیام عصبی در گیرنده حسی کدام است؟. 2
2( باز شدن کانال های سدیمی تحت تأثیر تغییرات ولتاژ 1( تغییر نفوذپذیری غشا به یون های سدیم و پتاسیم 

4( غیرفعال شدن دریچه کانال پتاسیمی 3( عملکرد پمپ سدیمـ  پتاسیم در غشای پایانه دندریتی 

شکل روبه رو گیرنده ................ را نمایش می دهد و قسمت ................ است.. 3
1( فشارـ  D، غالف پوششی
2( لمسـ  A، پایانه آکسونی
3( فشارـ  B، یاخته پشتیبان

4( لمسـ  C، مایع بین یاخته ای

کدام گزینه در مورد پدیدٔه سازش گیرنده های حسی در انسان نادرست است؟. 4
1( این پدیده حاصل قرارگیری گیرنده ها در معرض محرک های ثابت است.

2( این پدیده باعث می شود اطالعات حسی کم تری از تاالموس )نهنج( به قشر مم ارسال شود.
3( این پدیده در حفظ بقا و واکنش به ضعیف ترین محرک ها تأثیرگذار است.

4( این پدیده مغز را در پردازش اطالعات مهم تر کمک می کند.

کدام گزینه در مورد فّعالّیت گیرندٔه فشار در پوست به درستی بیان نشده است؟. 5
1( این گیرنده انتهای دندریت های )دارینه های( یک نورون حسی است که درون پوششی چند الیه و انعطاف پذیر قرار دارد.

2( فشرده شدن پوشش چند الیه، رشتٔه دندریت، را تحت فشار قرار می دهد و در آن تغییر شکل ایجاد می کند.
3( در نتیجٔه تحت فشار قرار گرفتن دندریت کانال های یونی غشای این گیرنده باز و پتانسیل آن تغییر می کند.

4( تغییر در دندریت، پتانسیل عمل ایجاد می کند که به صورت پیام عصبی به دستگاه عصبی مرکزی فرستاده می شود.

گیرنده های میزان اکسیژن در آئورت ................ گیرنده های فشار خون دیواره سرخ رگ ها ................ هستند.. 6
4( همانندـ  مکانیکی 3( برخالفـ  مکانیکی  2( همانندـ  شیمیایی  1( برخالفـ  شیمیایی 
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جملٔه ................ جملٔه ................ است.. 7
الف( گیرنده های دمایی که در برخی سیاهرگ های بزرگ قرار دارند نسبت به تغییرات دمای محیط حساس اند.

ب( در اطراف قاعدٔه موی انسان گیرنده هایی قرار دارند که همانند گیرندٔه درد انتهای دارینه ای آزاد دارند.
ج( اکثر گیرنده های مربوط به حواس پیکری در ضخیم ترین الیه پوست قرار دارند.

د( گیرنده های درد سطحی ترین گیرنده های پوست هستند که پوشش اطراف پایانٔه دندریتی آن ها با یاخته های سنگفرشی چند الیه در تماس است.
2( »ب« برخالفـ  »ج« نادرست 1( »الف« همانندـ  »د« درست  
4( »الف« همانندـ  »ج« درست 3( »د« برخالفـ  »ب« نادرست  

در متن زیر کدام بخش نادرست است؟. 8
فّعالّیت گیرنده های حس وضعیت موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیری قسمت های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون 

و حرکت اطالع یابد. این گیرنده ها در ماهیچه های اسکلتی، رباط ها و کپسول مفصلی قرار دارند و به تغییر طول ماهیچه حساس اند.

4( د 3( ج  2( ب  1( الف 

کدام جمله نادرست است؟. 9
1( در حس های پیکری، گیرنده های فشار جزو گیرنده های تماسی قرار می گیرند.

2( به قاعدٔه موی سر انسان ماهیچه  ای ظریف متصل است.
3( عالوه بر زردپی ماهیچٔه دو سر بازو، گیرندٔه حس وضعیت درون ماهیچه نیز وجود دارد. 

4( درون ماهیچٔه جلوی ران گیرندٔه مکانیکی وضعی فقط با رشتٔه عصبی حسی ارتباط دارد.

با توجه به عبارات زیر کدام گزینه صحیح است؟. 10
الف( گیرنده های دمایی در پوست و دیوارٔه برخی سیاهرگ های بزرگ قرار دارند و هر دو به تغییرات دمایی محیط و خون حساس اند.

ب( گیرنده های وضعیت درون ماهیچه های اسکلتی به تغییرات طول ماهیچه حساس اند.
ج( گیرنده های درد به آسیب های بافتی پوست و دیواره سرخرگ ها پاسخ می دهند.

د( گیرنده های تماس در نوک انگشتان و لب ها به محرک های فشاری و ارتعاش پاسخ می دهند.
2( »ج« و »د« برخالف »الف« درست هستند. 1( »الف« و »ب« همانند ج درست هستند. 
4( »د« برخالف »الف« و »ج« نادرست است. 3( »ب« همانند »ج« و »د« نادرست است. 

................ در طوالنی مدت ممکن است باعث ................ شود.. 11
1( فشرده شدن پوشش چند الیٔه همٔه گیرنده های حسی پوستـ  تغییر شکل دندریت ها

2( مواجهه گیرنده های درد با محرک های مکانیکیـ  سازش گیرنده ها
3( حرکت اندام ها در پی تغییر طول ماهیچه های اسکلتیـ  تحریک گیرنده های حس وضعیت 

4( ثابت بودن نوع محرک های محیطیـ  ورود اطالعات کم تری به مغز

گیرنده های حسی ................ که با ارتعاش تحریک می شوند ................ غالف پیوندی هستند.. 12
2( تماسیـ  همانند گیرندٔه درد دارای 1( وضعیـ  همانند گیرندٔه درد فاقد 

4( مجاری نیم دایرهـ  برخالف گیرندٔه درد دارای 3( شنوایی در گوش میانیـ  برخالف گیرندٔه گرما فاقد 

با توجه به شـکل زیر که یکی از مراحل ایجاد پیام عصبی به وسـیله گیرندٔه فشـار پوسـت را نشـان می دهد؛ چند مورد از عبارات زیر به . 13
نادرستی بیان شده اند؟

الف( لحظاتی قبل از این مرحله، اختالف پتانسیل دو سوی غشای گیرنده مثبت بوده است.
ب( لحظاتی بعد از این مرحله، انتقال پیام عصبی به صورت جهشی صورت می گیرد.
ج( لحظاتی قبل از این مرحله، میزان بار مثبت درون گیرنده از بیرون آن کم تر است.

د( لحظاتی بعد از این مرحله، با ورود یون های مثبت به درون گیرنده تحریک ایجاد می شود.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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چند مورد از عبارات زیر نمی تواند در مورد هر گیرندٔه حسی موجود در پوست صحیح باشد؟. 14
الف( درون پوششی از بافت پیوندی قرار دارد.

ب( اثر محرک را به شکل پیام عصبی به نهنج ارسال می کند.
ج( انتهای منشعب آزاد و یا قرار گرفته در پوششی پیوندی از دندریت نورون های حسی است.

د( تحت تأثیر محرک های ثابت سازش پیدا می کنند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

.......................................، امکان پذیراست.. 15
1( سازش گیرنده های حواس ویژه وضعیت در ماهیچه ها 

2( پردازش اطالعات مهم تر توسط مغز، در پی سازش گیرنده های درد 
3( کاهش حساسیت گیرنده های حواس پیکری درد در پوست در پی نشستن طوالنی مدت

4( افزایش پردازش اطالعات در مخچه، در پی فعالیت گیرنده های حس وضعیت

کدام گزینه برای تکمیل درست عبارت زیر مناسب است؟. 16
»گیرنده های پیکری که ساز و کار حفاظتی را در بدن انسان به اجرا در می آورند ..........«

1( دارای پوشش چند الیه از بافت پیوندی در پیرامون پایانه دارینه ای خود هستند.
2( در پوست و دیوارٔه رگ های بدن مستقر هستند.

3( وقتی در معرض الکتیک اسید قرار گیرند به مرور زمان سازش پیدا می کنند.
4( در شرایطی تحت تأثیر محرک های گیرنده های دمایی دچار تغییر در پتانسیل طرفین غشای خود می شوند.

کدام گیرندٔه حسی در گروهی متفاوت از سایرین طبقه بندی می شود؟. 17
2( گیرنده حساس به نور قرمز در شبکیه چشم 1( گیرنده میزان اکسیژن در آئورت 

4( یاخته های مژک دار موجود در جوانه چشایی 3( یاخته های عصبی مژک دار سقف حفره بینی 

مکان کدام گیرنده حسی درست بیان نشده است؟. 18
2( حساس به کاهش اکسیژن در سرخ رگ های ناحیه گردن 1( حساس به افزایش کربن دی اکسید در بصل النخاع 

4( حساس به تغییرات فشار اسمزی خون در نهنج 3( حس وضعیت در کپسول پوشاننده مفصل زانو 

درباره گیرنده های حس وضعیت کدام گزینه نادرست است؟. 19
1( از جمله گیرنده های مکانیکی هستند که در گروه حواس پیکری طبقه بندی می شوند.

2( مغز را از چگونگی قرارگیری قسمت های مختلف بدن نسبت به هم هنگام سکون و حرکت آماده می کنند.
3( اطراف یاخته های سطحی ماهیچه های اسکلتی پیچیده اند و در پی تغییر طول ماهیچه تحریک می شوند.

4( ممکن است با یاخته های غیرماهیچه ای اتصال داشته باشند.

الیه های پوشاننده در گیرندٔه فشار پوست کدام ویژگی را ندارند؟. 20
1( در ساختار خود رشته های کالژن و کش سان دارند.

2( در انتهای آسه ای نورون مقداری از مایع خارج یاخته ای را نگه داشته اند.
3( یاخته های تشکیل دهندٔه آن ها ماده زمینه ای بافت را می سازند.

4( الیه های بیرونی تر در اثر وارد آمدن فشار تغییر شکل بیش تری می دهند.

  1 1234

  2 1234

  3 1234

  4 1234

  5 1234

  6 1234

  7 1234
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  9 1234
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آزمون 9  گفتار    2 20 دقیقه "

کدام گیرنده متعلق به دستگاه حواس ویژه نیست؟. 1
4( مجاری نیم دایره 3( حس تماس  2( مخروطی شبکیه  1( بویایی مخاط بینی 

چند مورد از عبارات زیر در مورد ویژگی های بخشی از خارجی ترین الیٔه کره چشم به درستی بیان شده است؟. 2
الف( در تماس با عصب بینایی قرار گرفته است.

ب( پرده ای سفید رنگ و محکم که نور از آن عبور نمی کند.
ج( پرده ای که به دلیل شفافیت باعث همگرایی نور وارد شده به چشم می شوند.

د( بیش تر گیرنده های نوری آن در نور زیاد تحریک می شود. 
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

زاللیه مایعی شفاف است که ................. 3
1( در دفع مواد زاید عنبیه نقش دارد.

2( در فضای پشت عدسی موجب شکست نور می  شود.
3( منشأ پالسمایی دارد و دائمًا در حال تشکیل و تخلیه شدن است.

4( با ماهیچه های مژگانی و تارهای آویزی عدسی در تماس است.

انقباض ماهیچه های ................ تحت تأثیر اعصاب ................ می دهد.. 4
1( مردمک، پاراسمپاتیک، میزان نور ورودی به چشم را کاهش

2( مژکی، پیکری، میزان همگرایی نور را افزایش
3( مردمک، سمپاتیک، تحریک گیرنده های استوانه ای را کاهش

4( مژکی، خودمختار، قطر عدسی چشم را افزایش

در نور ................ تحریک اعصاب ................ نور ورودی به چشم باعث تحریک بیش تر گیرنده های ................ می شود.. 5
2( کمـ  پاراسمپاتیک با افزایشـ  مخروطی 1( زیادـ  سمپاتیک با افزایشـ  مخروطی 

4( کمـ  سمپاتیک با افزایشـ  استوانه ای 3( زیادـ  پاراسمپاتیک با کاهشـ  استوانه ای 

شکل های روبه رو گیرنده های نوری چشم را نشان می دهند.. 6
کمبود ویتامین A می تواند در ................ اختالل ایجاد کند.

1( ساخت مادٔه حساس به نور درون گیرندٔه شماره 1 جهت تشخیص رنگ ها
2( ساخت مادٔه حساس به نور درون گیرندٔه شماره 2 جهت دقت و تیزبینی

3( تحریک بیش از حد گیرندٔه شماره 1 در نور زیاد
4( تحریک بیش از حد گیرندٔه شماره 2 در نور کم

در فرد ................ تصویر شئ ................ شبکیه می افتد.. 7
2( دوربینـ  نزدیک، پشت 1( نزدیک بینـ  نزدیک، جلوی  

4( دوربینـ  دور، جلوی 3( نزدیک بینـ  دور، پشت  

به طـور معمول در نور ................ اعصاب خودمختار بر ماهیچه های ................ عنبیه اثر کرده و گیرنده های ................ بیش تر . 8
تحریک می شوند.

4( زیادـ  حلقویـ  مخروطی 3( زیادـ  شعاعیـ  استوانه ای  2( کمـ  حلقویـ  استوانه ای  1( کمـ  شعاعیـ  مخروطی 

(2)(1)
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چند جمله در خصوص ساختار گوش انسان صحیح است؟. 9
الف( مجرای شنوایی هوا را به اطراف استخوانچه های گوش میانی هدایت می کند.

ب( همه بخش های مجرای شنوایی در استخوان گیجگاهی قرار دارد.
ج( پرده صماخ با زاویه حدود 45 درجه در مرز بین گوش خارجی و میانی قرار دارد.

د( خرده استخوان های گوش میانی با داشتن سه مفصل بین خود انرژی صوت را تقویت می کنند.
ه( شیپور استاش حلق را به گوش درونی مرتبط می سازد.

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

در حلزون گوش درونی ................. 10
1( تعداد ردیف های گیرنده های مکانیکی یک طرف بخش تونل مانند، سه برابر طرف دیگر است.

2( تالطم مایع درون حلزون با برخورد به مژک ها، باعث تحریک گیرنده های مکانیکی می شود.
3( اجتماع آسه های یاخته های مژک دار حسی، شاخه حلزونی عصب گوش را تشکیل می دهند.

4( فراوان ترین یاخته های موجود در حلزون شنوایی فضای بین یاخته ای زیادی دارند.

در گوش یک فرد بالغ ایستاده، ................. 11
1( استخوان سندانی پایین تر از استخوان چکشی قرار ندارد.

2( مجاری نیم دایره ای در راستای مجرای گوش قرار دارند.
3( حلزون گوش در راستای مجرای گوش قرار ندارد.

4( عصب دهلیزی پایین تر از عصب شنوایی قرار دارد.

در یک فرد بالغ به دنبال تحریک گروهی از یاخته های مژک دار در ................. 12
1( حلزون گوش، پیام تعادلی به قشر مم ارسال می شود.

2( بخش دهلیزی گوش، پیام شنوایی به قشر مم ارسال می شود.
3( مجاری نیم دایره ای گوش، پیام تعادلی به مخچه ارسال نمی شود.

4( گوش درونی، پیام شنوایی به مخچه ارسال نمی شود.

................ استخوان ................ گوش ................. 13
2( کفـ  رکابیـ  روی دریچه بیضی گوش میانی قرار گرفته است. 1( دستهـ  چکشیـ  درونی روی پرده صماخ چسبیده است. 

4( کف رکابـ  کوچکـ  میانی روی دریچٔه گرد قرار دارد. 3( دو مفصل در طرفینـ  سندانیـ  میانی وجود دارد. 

)سراسریـ  90(. 14  کدام عبارت صحیح است؟ 
1( در گوش انسان، امواج صوتی در مجاری نیم دایره به پیام عصبی تبدیل و به مغز ارسال می شود.

2( عدم تمرکز پرتوهای نوری بر یک نقطه ی شبکیه، می تواند نشانه ی آستیگماتیسم باشد.
3( در رشته های میلین دار، انتقال پیام عصبی به صورت جهشی انجام می گیرد.

4( در روی زبان انسان، تعداد کمی جوانه ی چشایی وجود دارد و هر جوانه، تعداد زیادی یاختٔه چشایی دارد.

کدام گزینه در مورد گیرنده های بویایی انسان به درستی بیان شده است؟. 15
1( در تمام سطوح حفره بینی، توسط مولکول های بودار هوای تنفسی تحریک می شوند.

2( بدون عبور از حفرات استخوان جمجمه، پیام عصبی را به مغز ارسال می کنند.
3( آسه های بلند آن ها پیام بویایی را به قشر مم می رسانند.

4( تحریک آن ها پس از تماس مولکول های بودار با مژک ها رخ می دهد.

در انسان پرتوهای نور بالفاصله ................ از عبور از ................ وارد فضای یک ................ نمی شوند.. 16
2( قبلـ  عدسیـ  مایع شفاف 1( قبلـ  مردمکـ  مایع شفاف  
4( بعدـ  مردمکـ  مادٔه ژله ای 3( بعدـ  عدسیـ  مادٔه ژله ای  
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پاسخ نامه فصل دوم

حواس

پاسخ آزمون 8   گفتار 1  !

***
گزینه 3. 1

c گیرنده  حسی بخش حسی دستگاه عصبی محیطی 

 اطالعاتی دربارٔه محرک ها جمع آوری می کند.در بخش حسی، 1( گیرنده های حسی و 2( اندام های حسی وجود دارد.
c  بخش حسی دسـتگاه عصبی محیطی ← ارسـال اطالعات به مغز یا نخاع ← تفسـیر اطالعات ← صدور پاسخ حرکتی )در

صورت نیاز(

گیرندٔه حسی: 

یاختٔه تخصصی یا نورونی تخصصی یا بخشی از آن که اثر محرک را دریافت می کند و می تواند اثر محرک را به پیام عصبی )پتانسیل 
عمل(، تبدیل کند )در پاسخ به محرک، پیام عصبی تولید کند(.

مالک طبقه بندی گیرنده ها، نوع محرک است: مکانیکی، شیمیایی، دمایی، نوری و درد. )در انسان 5 نوع محرک اصلی داریم(.

محل گیرنده هاانواع گیرنده ها
گیرنده های شبکیه چشمنوری 

گیرنده های چشایی و بویایی شیمیایی

مکانیکی

جهت بدن نسبت به 
جاذبه

بخش مجراهای نیم دایره ای گوش درونی

پوستفشار
پوست، رگ ها، معده، مثانه، گیرندٔه فشار خون دیواره رگ هاکشش

 بخش حلزونی،گوش درونیصدا )ارتعاش(
پوست، رگ ها و بسیاری اندام های دیگردمایی
تقریبًا همه جای بدن  درد

c .گیرندٔه حسی، یاخته یا بخشی از آن است. این یاخته می تواند نورون نیز باشد
c  دیدگاه کلی کتاب درسـی در تعریف نورون، دیدگاهی ساختارگرایانه است )نه براساس ویژگی های عملی(، بر این اساس در فصل 

قبل، نورون یاخته ای تعریف شـده اسـت که دارای دندریت)دارینه( و آکسون)آسـه( و جسم سلولی اسـت. در این فصل اما به 
گیرنده نام عمومی »نورون تخصصی« نیز، اطالق شـده اسـت. لذا می توانیم این نکته را خاطر نشـان کنیم که براسـاس دیدگاه 
سـاختارگرایانٔه کتاب درسی، یاخته هایی هسـتند که پیام عصبی تولید می کنند، اما نورون به حساب نمی آیند. به عبارت دیگر با 

توجه به این دیدگاه کتاب درسی، پیام عصبی همیشه حاصل فّعالّیت سلول عصبی یا نورون نیست!
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گیرندٔه حسـی یاخته یا بخشـی از آن اسـت که اثر محرک را دریافـت و آن را به پیام عصبی تبدیل می کنـد. گیرنده ها توانایی درک، 
تفسـیر و تغییر اثر محرک را ندارند. )دلیل رد شـدن گزینه های 1 و 2 و 4(. گیرنده های حسـی در انسـان براساس نوع محرک به 5 

گروه دسته بندی می شوند.
***

 گزینه 1. 2

c کار گیرنده های حسی

گیرنده چگونه اثر محرک را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کند؟
عوامل گوناگون مانند تغییر شـکل در اثر فشار، مواد شیمیایی و تغییر دما، نفوذپذیری غشای گیرنده به یون ها و در نتیجه پتانسیل 

غشای آن را تغییر می دهند.

فشار فشار

دندریت
پوشش از نوع بافت پیوندی

پ)ب)الف)
پتانسیل عمل

شکل1: ایجاد پیام عصبی به وسیلٔه گیرندٔه فشار در پوست.

الف: ساختار گیرنده، ب: وارد آمدن تحریک، پ: تبدیل اثر محرک به پیام عصبی

گیرندٔه فشار

c .این گیرندٔه انتهای دندریت)دارینه( یک نورون حسی است
c .درون پوششی چند الیه و انعطاف پذیر از نوع بافت پیوندی قرار دارد
c .فشرده شدن این پوشش، رشتٔه دندریت را تحت فشار قرار داده و در آن تغییر شکل ایجاد می کند
c  در نتیجه کانال های یونی غشـای گیرنده، باز شـده و پتانسـیل الکتریکی غشـا تغییرمی کند )در دندریت پیام عصبی ایجاد و به

دستگاه عصبی مرکزی ارسال می شود(.
c .با توجه به این که در مورد شکل باال در کتاب به دندریت اشاره شده، لذا گیرندٔه فشار نوعی نورون تخصصی است 
c .دندریت های نورون حسی گیرندٔه فشار، دارای غالف میلین است
c .پوشش دور دندریت از جنس بافت پیوندی است 
c .)کانال های سدیمی واقع در دندریت های این گیرنده، کانال های وابسته به فشار هستند )دریچه های آن ها بر اثر فشار باز می شوند 

ساختار گیرنده ها 
گیرنده های درددارای دندریت آزاد 

دارای دندریت قرارگرفته در درون پوششی (غالفی) از جنس بافت پیوندی       گیرندٔه فشارو...

عوامل گوناگون مانند تغییر شـکل در اثر فشـار، مواد شـیمیایی و تغییر دما، نفوذپذیری غشای گیرنده به یون ها ودر نتیجه پتانسیل 
الکتریکی دو سوی غشای آن را تغییر می دهند.
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***
 گزینه 3. 3

شکل، ساختار گیرندٔه فشار در پوست انسان را نشان می دهد.
***

 گزینه 3. 4

c سازش )عادی شدن( در گیرنده های حسی

تعریف سازش: وقتی گیرنده ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند پیام عصبی کم تری ایجاد می کنند یا اصال پیامی ارسال نمی کنند.

دلیل: رسیدن اطالعات غیرضروری کم تر به مغز. مغز در این حالت می تواند اطالعات مهم تری را پردازش کند.

استثنا: تنها گیرنده هایی که به طور طبیعی سازش پیدا نمی کنند، گیرنده های درد هستند.

اگر محرک های مختلف خیلی شدید باشند به گونه ای که احتمال آسیب به بافت ها را ایجاد کنند، گیرنده های درد فّعال شده و پیام 
خطر را به مغز می فرستند.

c .تا وقتی که عامل بالقوه یا بالفعل آسیب رسان به بافت وجود داشته باشد، گیرنده های درد به مغز پیام می فرستند

وقتـی گیرنده هـا مدتـی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیـام عصبی کم تری ایجاد می کنند یا اصاًل پیامی ارسـال نمی کنند. این 
پدیده را سازش گیرنده ها می نامند. ارسال پیام های کم تر، به مغز کمک می کند تا اطالعات مهم تری را پردازش کند. اغلب پیام های 
حسـی قبل از ارسـال به قشـر مخ در تاالموس)نهنج( تقویت می شوند؛ با کاهش ارسـال پیام ها به تاالموس، از تاالموس هم پیام های 
کم تری به مخ ارسـال می شـود. دقت کنید که سازش یافتن گیرنده ها به نوعی باعث می شود که بدن به برخی محرک ها پاسخ ندهد 

و در واقع حساسیت نسبت به محرک ها را کاهش می دهد.
***

 گزینه 1. 5

گیرندٔه فشـار در پوسـت منشعب نیست و در واقع انتهای یک دندریت )نه دندریت های!( یک نورون حسی است که درون پوششی 
چند الیه و انعطاف پذیر از نوع بافت پیوندی قرار دارد.

***
 گزینه 1. 6

گیرنده های میزان اکسیژن در آئورت ← شیمیایی
گیرنده های فشار خون دیوارٔه سرخرگ ها ← مکانیکی

***
 گزینه 3. 7

جمله های الف و د نادرست و جمله های »ب« و »ج« درست هستند.
جملٔه الف:گیرنده های دمایی در برخی سیاهرگ های بزرگ به تغییرات دمای درون بدن حساس اند نه محیط!

جملٔه د:گیرنده های درد، دندریت های برهنه هستند )بدون پوشش(.
***

گزینه 3. 8

c دو گروه اصلی حواس 

حواس پیکری: در همهٔ جای بدن پراکنده اند، مانند گیرنده های دما، درد و ...

حواس ویژه: گیرنده های آن ها در اندام های ویژه قرار دارند مانند گیرندٔه نوری در چشم.
حواس انسان 
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c حواس پیکری 

پراکندگی: در بخش های گوناگون بدن مانند پوست، 

ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و ...
انواع: گیرنده های تماس، دما، وضعیت و درد.

گیرنده   های حواس پیکری، انتهای دندریت )دارینه( 
آزاد مانند گیرنده های درد و یا دندریت هایی درون 
پوششی از بافت پیوندی مانند گیرندٔه فشار درپوست 

هستند.

در عبارت متن سٔوال به جای رباط ها باید زردپی باشد. چون این گیرنده ها وضعیت »ماهیچه ها« را به مغز مخابره می کنند.
***

 گزینه 4. 9

c گیرنده های تماسی 

محل ← گیرنده  مکانیکی در پوست و بافت های دیگر

محرک ← تماس، فشار یا ارتعاش )محرک های مکانیکی(

توزیع ← در بعضی نقاط زیادتر، در بعضی نقاط کم تر )در نوک انگشتان و لب ها ← زیاد(

گزینٔه 1: درست است

گزینٔه 2:به ماهیچه موجود در شکل 2 این فصل از کتاب درسی توجه کنید.

گزینٔه 3: در شکل 3 این فصل کتاب درسی این واقعیت را می بینید.

گزینٔه 4: در همان شکل مالحظه می کنید که گیرندٔه وضعیت درون ماهیچه هم با رشتٔه حسی هم با رشتٔه حرکتی ارتباط دارد.
***

 گزینه 2. 10

c گیرنده های دمایی

محل ← بخش های درونی بدن مانند درون برخی سیاهرگ های بزرگ و الیه های عمقی پوست.

محرک ← سرما یا گرما )کاهش یا افزایش دما( )محرک دمایی(

c  گیرنده های دمایی درون بدن به تغییرات دمای درون بدن وگیرنده هایی دمای پوسـت به تغییرات دمای سطح بدن حساس اند
و سرما یا گرما را دریافت می کنند.

گیرندٔه فشار

شبکٔه عصبی 
ریشه  مو

انتهای
 دندریت آزاد

گیرنده های پوست
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جملٔه الف: گیرنده های دمایی در بخش هایی از درون بدن، مانند برخی سیاهرگ های بزرگ و پوست جای دارند. گیرنده های دمایی درون 

بدن به تغییرات دمای درون بدن و گیرنده های دمایی پوست به تغییرات دمای سطح بدن حساس اند. پس جمله الف نادرست است.
جملٔه ب: عین متن کتاب درسی

جملٔه ج: گیرنده های درد به آسیب های بافتی پاسخ می دهند. این گیرنده ها در پوست و بخش های گوناگون بدن مثل دیواره سرخرگ ها 

قرار دارند. گیرنده های تماس، گیرنده هایی مکانیکی هستند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می شوند. تعداد گیرنده های تماس در 
پوست بخش های گوناگون متفاوت است و بخش هایی که تعداد گیرنده های بیش تری دارند، مانند نوک انگشتان و لب ها حساس ترند.

***
 گزینه 4. 11

گزینٔه 1: همه گیرنده های حسی پوست دارای چند الیه بافت پیوندی نیستند. مثاًل گیرنده های درد!

گزینٔه 2: گیرنده های درد سازش پیدا نمی کنند.

گزینٔه 3: گیرنده های وضعیت درون ماهیچه ها به تغییر طول ماهیچه حسـاس اند. حرکت اندام ها و تغییر طول ماهیچه های اسکلتی 

قطعًا باعث تحریک گیرنده های حس وضعیت می شود. علت نادرستی این گزینه عبارت طوالنی مدت در متن سوال است.
گزینٔه 4: سـازش گیرنده ها زمانی اتفاق می افتد که گیرنده ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار بگیرند. در این شـرایط پیام عصبی 

کم تری ایجاد می کنند یا اصاًل پیامی ارسال نمی کنند.
***

 گزینه 1. 12

c گیرنده های وضعیت

فّعالّیت گیرنده های حس وضعیت موجب می شود مغز از چگونگی قرارگیری 
قسمت های مختلف بدن نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت، اطالع 
یابد.گیرنده های حس وضعیت در ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها وکپسول 

پوشاننده مفصل ها  قرار دارند. 

گیرنده های حّس وضعیت:

محل ← در ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندٔه مفصل ها

محرک ← تغییر طول یا کشش ماهیچه ها و زردپی ها )محرک مکانیکی(

عمل ← اطالع مغز از چگونگی قرارگیری قسمت های مختلف بدن 

در هنگام سکون و حرکت.
c  این گیرنده ها از مهم ترین گیرنده هایی هسـتند که پیام هایشان را به

مخچه می رسانند.
c  گیرنده های وضعیت درون ماهیچه ها به تغییر طول ماهیچه حساس اند. مثال وقتی دست خود را حرکت می دهید، طول ماهیچه

تغییر می کند و گیرنده های درون ماهیچه تحریک می شوند.

گزینٔه 1: در شـکل مشـاهده می کنید کـه گیرنده های دندریتی حس وضعیـت در درون ماهیچه ها مانند گیرنده های درد بدون پوشـش 

پیوندی هستند.
گزینـٔه 2: بـه عنـوان نمونه گیرندٔه فشـار جزء گیرنده های تماس اسـت که غالف پیونـدی دارد اما گیرنده درد برهنه اسـت؛ پس واژه 

»همانند« نادرست است.
گزینٔه 3:گوش میانی گیرندٔه حس شنوایی ندارد بلکه این گیرنده ها درون گوش درونی هستند.

زردپی

گیرندٔه وضعیت 
زردپی

تارهای ماهیچه ای

گیرندٔه وضعیت
 درون ماهیچه

ماهیچٔه دوسر

رشتٔه عصبی حسی
رشتٔه عصبی حرکتی

گیرنده های حس وضعیت در ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و 
کپسول پوشاننده مفصل ها قرار دارند.
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گزینٔه 4: مژک های گیرنده های تعادلی در مجاری نیم دایره  در گوش درونی توسط غالف ژالتینی پوشیده شده اند نه غالف پیوندی!
***

 گزینه 3. 13

فقط مورد »ج« به درستی بیان شده است
شکل مربوط به لحظٔه وارد آمدن تحریک )فشار( است.

جمله الف: قبل از ایجاد تحریک، گیرنده در حالت آرامش است و اختالف پتانسیل دو سوی غشاء منفی است.

جمله ب: پس از ایجاد تحریک، اثر آن به پیام عصبی تبدیل می شود و چون گیرنده دارای میلین است پیام به صورت جهشی هدایت 

می شود )نه انتقال!( 
جمله ج: در حالت آرامش بار مثبت درون گیرنده از بیرون آن کم تر است.

جمله د: بسیار دقت کنید که در این شکل تحریک ایجاد شده است و با ورود یون های مثبت اثر آن به پیام عصبی و پتانسیل عمل 

تبدیل می شود.
***

 گزینه 4. 14

c گیرنده های درد

گیرنده های درد در پوست و بخش های گوناگون بدن مثل دیواره سرخرگ ها قرار دارند. گیرنده های درد به آسیب بافتی پاسخ می دهند. 

گیرنده های درد:

محل ← پوست و اکثر بخش های بدن )مانند دیوارٔه سرخرگ ها( به جز مغز )البته در کتاب درسی شما نیامده است!(.

محرک ← هر چیزی که احتمال آسیب رساندن به بافت ها را باال ببرد.

آسیب  بافتی در اثرعوامل مکانیکی مثل بریدگی، سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی مثل الکتیک اسید ایجاد می شود.
در شکل ساختار گیرنده های پوست، انتهای دندریت آزاد دیده می شوند که گیرندٔه درد هستند.

c .گیرنده های درد سازش پیدا نمی کنند.مادامی که محرک آسیب رسان وجود دارد، فرد از آن اطالع دارد
c .درد یک ساز و کار حفاظتی است
c  هرگاه یاخته ها در معرض تخریب قرار گیرند، درد ایجاد و موجب می شـود که فرد برای برطرف کردن عامل ایجاد درد، واکنش

مناسب انجام دهد.
مثال: نشستن طوالنی مدت ممکن است موجب تخریب بافت پوست در محل نشیمنگاه شود. بنابراین فرد به طور ناخودآگاه 

تغییر وضعیت می دهد، در غیر این صورت پوست در نقاط تحت فشار تخریب می شود.

جملٔه الف: گیرنده درد فاقد پوشش پیوندی است.

جملٔه ب: اغلب پیام های حسـی جهت تقویت به تاالموس می روند. انعکاس عقب کشـیدن دست در حین برخورد با یک جسم داغ 

را در نظر بگیرید که تاالموس نقشی در تقویت پیام ها ندارد!
جملٔه ج: گیرنده فشار را در نظر بگیرید که منشعب نیست.

جملٔه د: گیرنده های درد سازش پیدا نمی کنند.
***

 گزینه 4. 15

حس وضعیت از جمله حواس پیکری است ) نه ویژه!(
گیرنده های درد سازش پیدا نمی کنند.

نشسـتن طوالنی مدت ممکن اسـت موجب آسـیب بافت پوسـت در محل نشیمن گاه شـود. هرگاه یاخته ها در معرض تخریب قرار 
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گیرند، گیرنده های درد تحریک می شوند. کاهش حساسیت گیرنده ها نوعی سازش است و گیرنده های درد سازش پیدا نمی کنند.
گیرنده هـای حـس وضعیـت در پی تغییر وضعیت ماهیچه ها تحریک می شـوند و طـی پیامی عصبی چگونگـی قرارگیری بخش های 

مختلف بدن را به مرکز تعادل بدن )مخچه( اطالع می دهند.
***

 گزینه 4. 16

این گیرنده ها، گیرنده های درد هستند. گزینه 1 به توصیف گیرنده فشار پرداخته است.
گزینٔه 2: گیرنده های درد را برای دیواره رگ های قائل شـده اسـت در صورتی که باید بگوییم دیواره سـرخرگ ها ! الاقل می دانیم که 

مویرگ ها که متشکل از یک ردیف سلول سنگفرشی هستند گیرنده ای در جدار خود ندارند.
گزینٔه 3: گیرنده های درد هرگز سازش پیدا نمی کنند.

گزینٔه 4: گرما و سرمای شدید گیرنده های درد را نیز تحریک می کنند تا فرد از محرک دردزا اجتناب ورزد.
***

 گزینه 1. 17

گیرنده میزان اکسـیژن در آئورت از نوع گیرنده های حواس پیکری اما سـایر گزینه ها از گیرنده های حواس ویژه هستند. به فعالیت 
1 فصل دوم رجوع کنید.

***
 گزینه 4. 18

گیرنده های اسـمزی که به تغییرات فشـار اسمزی خون حساس هسـتند در هیپوتاالموس )زیرنهنج( قرار دارند. به فصل های 3 و 5 
کتاب سال دهم رجوع کنید.

***
 گزینه 3. 19

گیرنده های حسی وضعیت به یاخته های ماهیچه ای درون ماهیچه اسکلتی متصل هستند نه به یاخته های سطحی ماهیچه! به شکل 
3 فصل رجوع کنید.

در خصوص گزینه 4 هم باید به همان شکل دقت داشته باشید که گیرنده وضعیت به زردپی )از بافت پیوندی رشته ای یا متراکم( متصل 
است. نمونه دیگر را می توان اتصال این گیرنده ها به کپسول پوشاننده مفصل در نظر گرفت که آن نیز از بافت پیوندی رشته ای است.

***
 گزینه 3. 20

الیه هـای پیونـدی انعطاف پذیـر در انتهای دندریتی گیرنده فشـار قـرار دارند. در بافت هـای پیوندی رشـته های کالژن و ارتجاعی 
)کش سـان(، یاخته ها و ماده زمینه ای وجود دارند. یاخته های بافت ماده زمینه را تولید و ترشـح می کنند. در مورد گزینه 4 به شـکل 

1 فصل دوم دقت کنید.

پاسخ آزمون 9   گفتار 2  !

***
گزینه 3. 1

c حواس ویژه

حواس ویژه شامل گیرنده های بینایی، شنوایی، تعادل، بویایی و چشایی می شود.
محل این گیرنده های ویژه در اندام های حسی مجتمع در سر هستند. 

چون حس تماس در سراسر بدن )در پوست( یافت می شود، جزء حس های پیکری به حساب می آید. حس های پیکری شامل: حّس 
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تماس، دما، وضعیت و درد هستند.
حس های ویژه حس هایی هستند که اندام های حّسی آن ها در سر قرار دارند: گوش، چشم، زبان، بینی.

***
 گزینه 2. 2

c بینایی

بیشتر اطالعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس بینایی یعنی چشم دریافت می کنیم.
کرٔه چشم در حفرٔه استخوانی کاسه چشم قرار دارد.

ماهیچه هایی که به کره چشم متصل اند آن را حرکت می دهند.
اندام حس بینایی ← چشم.

محل چشم ← حفرٔه استخوان کاسٔه چشم.

حرکت چشم به اطراف ← توسط ماهیچه های اسکلتی متصل به چشم.

حفاظت از چشم ← پلک ها، مژه ها، چربی روی کرٔه چشم و اشک.

تارهای آویزی

قرنیه

مردمک
عنبیه
عدسی

جسم مژگانی

صلبیه
مشیمیه
شبکیه    

عصب بینایی

رگ های
خونی    

 زجاجیه
شبکیه

صلبیه
مشیمیه

لکٔه زرد

عنبیه

ماهیچه های مژکی

تارهای آویزی

بخش های تشکیل دهنده کره چشم

c ساختار کره ی چشم

خارجی ترین الیۀ کره چشـم از ُصلبیه و قرنیه تشکیل شده است. صلبیه پرده ای سفید رنگ، محکم و قرنیه پردهٔ  شفاف جلوی 
چشم است. 

الیۀ میانی چشـم شامل َمشیمیه، جسـم مژگانی و عنبیه است. مشـیمیه الیه ای رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی است که 
شبکیه چشم، را تغذیه می کند. جسم مژگانی، حلقه ای بین مشیمیه و عنبیه و شامل ماهیچه های مژگانی است. عنبیه، بخش رنگین 
چشـم در پشت قرنیه است که در وسط آن سـوراخ مردمک قرار دارد. دو گروه ماهیچهٔ  صاف عنبیه، مردمک را تنگ )در نور زیاد( 
و گشـاد )در نور کم( می کنند. ماهیچه های تنگ کننده را اعصاب پاراسـمپاتیک و ماهیچه های گشـاد کننده را اعصاب سمپاتیک 

عصب دهی می کنند. 
c  عدسـی چشم همگرا  ، انعطاف پذیر و با رشته هایی به نام تار های آویزی به جسـم مژگانی متصل می باشد. فضای جلوی عدسی

چشم را مایعی شفاف به نام زاللیه پر کرده است که از مویرگ ها ترشح می شود. زاللیه مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه 
فراهم و مواد دفعی آن ها را جمع آوری می کند و به خون می دهد. در فضای پشـت عدسـی ماده ای ژله ای و شفاف به نام زجاجیه 

1

2
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قرار دارد که شکل کروی چشم را حفظ می کند.
 شبکیه داخلی ترین الیٔه چشم است که گیرنده های نوری یعنی یاخته های مخروطی و استوانه ای و نیز یاخته های عصبی در آن قرار دارند.

گیرنده های
 نوری

مشیمّیه

پرتوهای نور

یاخته های عصبی
 شبکیه

شبکیه
عصب 
بینایی

نقطٔه کور

c  آکسـون یاخته های عصبی ، عصب بینایی را تشکیل می دهند که پیام های بینایی رابه مغز می برد .محل خروج عصب بینایی از
شبکیه، نقطه کور نام دارد.  گیرنده های نوری یاخته های عصبی هستند .دربخشی ازاین گیرنده ها ماده حساس به نور جای دارد 

و بخشی از آن ها با یاخته های عصبی دیگر شبکیه سیناپس برقرار می کنند.

الیٔه خارجی 
صلبیه 

قرنیه 

الیٔه میانی چشم 

ساختار چشم 

مشیمیه 
چشم مژگانی 

عنبیه 

شبکیه الیٔه داخلی 

c مشیمّیه ← رنگ دانه دار، پرخون، تغذیه کنندٔه شبکیٔه چشم 
c .شبکیه رگ خونی ندارد 

ماهیچه های صاف عنبیه 
تنگ کنندٔه مردمک 

تحت تأثیر اعصاب سمپاتیکگشادکنندهٔ مردمک 

تحت تأثیر اعصاب پاراسمپاتیک 

گشاد کنندهٔ مردمک

c .)عدسی چشم محدب است )همگرا است

موارد »الف« و »ب« به درستی بیان شده اند.
خارجی ترین الیٔه کره چشم از صلبیه و قرنیه تشکیل شده است.

جملٔه الف: صلبیه بافت پیوندی احاطه کننده عصب بینایی است. به شکل ساختار کره ی چشم توجه کنید.

جملٔه ب: صلبیه پرده ای سفید رنگ و محکم است که نور از آن عبور نمی کند.

3

هسته

محل
قرارگیری

مادٔه حساس

گیرنده های
استوانه ای

گیرندٔه 
مخروطی
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آزمون های فصل پنجم

ایمنی

آزمون 32  گفتار    1 10 دقیقه "

در خصوص نقش دفاعی پوست انسان همٔه جمالت درست هستند به جز:. 1
1( یاخته های مرده الیه بیرونی پوست هنگام ریزش، میکروب های چسبیده به خود را از بدن دور می سازند.

2( وجود اسیدهای چرب سطح پوست محیط مناسبی برای رشد بعضی از میکروب ها فراهم می سازند.
3( رشته های محکم کالژن و کشسان در روپوست به این الیه استحکام می بخشند.

4( در سطح پوست میکروب های بیماری زا و غیربیماری زا بر سر کسب غذا رقابت دارند.

................ مربوط به الیه ای از پوست است که ................. 2
1( چرم که از پوست جانوران درست می شودـ  یاخته ها در آن به طرز محکمی به هم چسبیده اند.

2( دورکردن میکروب ها با ریزش یاخته های مردهـ  شامل یک الیه یاختٔه پوششی با فضای بین یاخته ای اندک است.
3( دور کردن میکروب ها با ریزش یاخته های مردهـ  یاخته ها در آن ماده ای زمینه ای می سازند.

4( چرم که از پوست جانوران درست می شودـ  زیر غشایی از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارد.

میکروب های مفید سطح پوست انسان برای زندگی در محیط ................ سازگاری پیدا کرده اند و توسط لیزوزیم تخریب ................ . 3
4( قلیاییـ  نمی شوند 3( اسیدیـ  می شوند  2( اسیدی و نمکیـ  نمی شوند  1( قلیایی و نمکیـ  می شوند 

نمی توان گفت که در انسان ................ . 4
1( مخاط رودٔه باریک همانند بزاق و اشک لیزوزیم دارد.

2( عطسه و سرفه برخالف بیگانه خواری در نخستین خط دفاعی از بدن محافظت می کنند.
3( یاخته های کناری غدد معده با ترشحات خود جلوی رشد میکروب های موجود در غذا را می گیرند.

4( برای کسب منابع غذایی بین باکتری های بیماری زا و مفید رقابت برقرار است.

کدام گزینه در مورد عوامل نخستین خط دفاعی بدن، به درستی بیان شده است؟. 5
1( اسید ترشح شده از یاخته های اصلی معده، میکروب های موجود در غذا را نابود می کند.

2( خروج هوا با فشار از راه بینی و دهان )سرفه( باعث بیرون راندن میکروب ها می شود.
3( مخاط مژک دار حبابک های هوایی از نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر جلوگیری می کند.

4( وارونه شدن حرکات کرمی شکل معده در حین استفراغ به بیرون راندن میکروب ها کمک می کند.

کامل ترین گزینه را انتخاب کنید.. 6
................ از ................ تشکیل شده است.

2( معدهـ  یاخته های پوششی ترشحی و آستر پیوندی 1( مخاط نایـ  یاخته هایی با فضای بین یاخته ای کم 
4( رحمـ  یاخته های مژک دار به هم چسبیده 3( میزنایـ  مادٔه چسبناک حاوی لیزوزیم 
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توصیف ارائه شده در کدام گزینه در مورد یکی از عوامل نخستین خط دفاعی در سطح پوست، به درستی بیان نشده است؟. 7
1( ماده ای چرب با اسیدی کردن سطح پوست از رشد میکروب ها جلوگیری می کند.

2( لیزوزوم موجود در عرق در نابودی باکتری های سطح پوست نقش دارد.
3( آنزیم موجود در مادٔه مخاطی میکروب ها را نابود می کند.

4( نمک موجود در عرق برای باکتری ها نامناسب است.

چند مورد از عبارات زیر در رابطه با بافت پوشانندٔه سطح مجاری دستگاه های تنفس و گوارش به درستی بیان شده است؟. 8
الف( یاخته های مژک دار این بافت مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شوند.

ب( آنزیم های ترشح شده از این بافت باعث نابودی باکتری ها می شوند.
ج( این بافت پوششی چند الیه، ماده ای مخاطی ترشح می کند که میکروب ها را به دام می اندازد.

د( فضای بین یاخته ای اندک این بافت به عنوان سدی در برابر میکروب ها عمل می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

جمالت ................ و ................ برخالف ................ و ................ نادرست هستند.. 9
الف( الیه های مرده سطح درونی دهان و مری جزء نخستین خط دفاعی بدن انسان هستند.

ب( لیزوزیم عالوه بر اشک و عرق در مخاط نیز وجود دارد.
ج( گربه ها به واسطه داشتن لیزوزوم در بزاق خود با لیسیدن بدن، سعی می کنند باکتری های بیماری زا را نابود کنند.

د( چرم گاو از بافت پیوندی رشته ای تشکیل شده است که رشته های آن به طرز محکمی به هم تابیده اند.
4( دـ  جـ  الفـ  ب 3( بـ  دـ  الفـ  ج  2( الفـ  دـ  جـ  ب  1( الفـ  جـ  بـ  د 

کدام گروه به طور کامل در نخستین خط دفاعی بدن انسان فعال است؟. 10
2( مخاط مژک دارـ  پروتئین مکملـ  عطسهـ  لیزوزیم 1( اشکـ  دفع مدفوعـ  استفراغـ  التهاب 

4( ریزش یاخته های مرده پوستـ  مادٔه مخاطیـ  دفع ادرارـ  سرفه 3( اسیدی بودن پوستـ  لیزوزیمـ  اسید معده ـ  تب 
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400 در صفحه 32پاسم آزمون 

آزمون 33  گفتار    2 20 دقیقه "

کدام گزینه در مورد جانور مورد مطالعٔه ایلیا مچنیکو به درستی بیان نشده است؟. 1
1( مطالعٔه دستگاه ایمنی این نوع از جانوران ما را در درک نحؤه پیدایش ایمنی اختصاصی یاری می کند.

2( یاخته های آمیبی شکل در الرو جانور قادر به بیگانه خواری هستند.
3( ساده ترین آبشش ها در نواحی خاصی از پوست جانور واقع شده اند.

4( گازهای تنفسی با عبور از دو الیٔه یاخته ای مبادله می شوند.

کدام، عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ » درشت خوارها ................ «. 2
1( در حبابک های ششی، به از بین بردن ذرات خارجی ای که به آن جا راه یافته اند، می پردازند.

2( به از بین بردن یاخته های مردٔه بافت ها یا بقایای آن ها می پردازند.
3( در کبد و طحال گویچه های قرمز مرده را پاکسازی می کنند.

4( گروهی به نام بیگانه خوارها را در خود جای داده اند که در جای جای بدن حضور دارند.

کدام یاخته جزو بیگانه خوارها به حساب نمی آید؟. 3
4( نوتروفیل ها 3( یاخته های پالسمایی  2( ماستوسیت ها  1( یاخته های دندریتی 
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چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟. 4
الف( یاخته های دندریتی )دارینه ای( قادرند میکروب ها را براساس ویژگی های عمومی آن ها شناسایی کنند.

ب( ماستوسیت ها با اتصال به رگ ها باعث گشاد شدن آن ها و افزایش جریان خون می شوند.
ج( یاخته های دندریتی قادرند نوع خاصی از میکروب ها را در گره های لنفی به یاخته های ایمنی معرفی کنند.

د( ماستوسیت ها با افزایش نفوذپذیری رگ ها، ورود پروتئین های دفاعی به خوناب را افزایش می دهند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

شکل روبه رو نوعی بیگانه خوار را نمایش می دهد که ................. 5
1( در لولٔه گوارش، خود را به گره های لنفی نزدیک می رساند.

2( می تواند در طحال گلبول های قرمز پیر و فرسوده را از بین برد.
3( با ترشح هیستامین رگ ها را گشاد می کند تا جریان خون موضعی افزایش یابد.

4( قادر به انجام تراگذری (Diapedesis) از جدار مویرگ های خونی می باشد.

یاخته های سفید خون که به نیروهای واکنش سریع معروف اند ................. 6
1( به دلیل نداشتن دانه در درون یاختٔه خود چابک اند.

2( هستٔه چند قسمتی به هم پیوسته دارند.
3( جزو درشت خوارهای خط دوم دفاع غیراختصاصی هستند.

4( طی تراگذری از دیوارٔه مویرگ های خونی عبور می کنند و وارد خوناب می شوند.

الرو کرم انگلی آسکاریس با ................ نابود می شود.. 7
(NKC) 2( یاختٔه کشنده طبیعی 1( بیگانه خوارهای یاخته های خط دوم دفاع غیراختصاصی 

4( ورود نیروهای یاخته ای واکنش سریع دفاعی 3( دریافت دانه های ائوزینوفیل ها 

مونوسیت ها چند ویژگی زیر را ندارند؟. 8
* منشاء یاخته های دندریتی
* داشتن دانه در میان یاخته

* فّعالّیت در خط دوم دفاع غیراختصاصی
* حضور در خارج از خون

* توانایی تراگذری
* داشتن هستٔه تکی لوبیایی شکل

* توانایی مقابله با الرو کرم های انگل
5 )4  4 )3  3 )2  2 )1

چند مورد عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کنند؟ » ................ برخالف ................ در ................ نقش دارد. «. 9
الف( پروتئین مکملـ  لنفوسیت های Tـ  افزایش بیگانه خواری

ب( اینترفرون نوع یکـ  یاخته های کشندٔه طبیعیـ  مبارزه علیه یاخته های آلوده به ویروس
ج( لنفوسیت Bـ  پرفورینـ  مبارزه علیه یاخته های سرطانی

د( مونوسیتـ  اینترفرون نوع دوـ  افزایش بیگانه خواری
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام گزینه عبارت روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ » التهاب پاسخی موضعی است که به ................ می انجامد. «. 10
1( خروج درشت خوارها از خون و افزایش بیگانه خواری

2( جلوگیری از انتشار میکروب ها و تسریع بهبودی
3( از بین بردن میکروب ها و تولید گرما و درد در موضع آسیب دیده

4( ترشح هیستامین و دیاپدز یاخته های خونی
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پاسخ نامه فصل پنجم

 دستگاه ایمنی

پاسخ آزمون 32    گفتار 1  !

***
گزینه 3. 1

c پوست 

ارائٔه »نظریٔه میکروبی بیماری ها« در قرن نوزدهم: 
»میکروب ها می توانند بیماری زا باشند«.

توانایی بدن انسـان در بیمار نشدن یا بهبودی 
یافتن پس از ابتال به بیماری های میکروبی نشان 
دهندٔه این واقعیت اسـت که بدن می تواند در 

برابر میکروب ها از خود دفاع کند.
بـدن ما چند خط دفاعی دارد کـه: 1( از ورود 
میکروب ها جلوگیری یا 2( با میکروب های وارد 

شده مبارزه می کند.
)بهتریـن راه در امـان مانـدن از میکروب هـا، 

جلوگیری از ورود آن ها به بدن است(.
 بدن ما به وسیلٔه سدهایی در اطراف خود محافظت می شود.

c  .پوست و مخاط، سد محکمی در برابر ورود میکروب ها ایجاد می کنند
پوست یکی از اندام های بدن است که الیه های بیرونی و درونی آن در جلوگیری از ورود میکروب ها به بدن نقش دارند.

الیٔه بیرونی:

c .چندین الیه یاختٔه پوششی است
c .خارجی ترین یاخته های آن مرده اند
c .)یاخته های مرده به تدریج می ریزند )میکروب هایی  را که به آن چسبیده اند، از بدن دور می کنند

الیٔه درونی:

c .در الیه درونی  بافت پیوندی رشته ای وجود دارد
c .رشته ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده اند
c .)این الیه محکم و بادوام است )چرم که از پوست جانوران درست می شود مربوط به همین الیه است

کالژن
رشته های کشسان

الیهٔ درونی (ِدرم)

الیهٔ بیرونی(اپیدرم)

الیه های مختلف پوست
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c .الیٔه درونی، عمال سدی محکم و غیر قابل نفوذ است

ترشحات پوست:

پوست فقط یک سد ساده نیست بلکه ترشحات مختلفی هم دارد: 1( اسیدهای چرب و 2( عرق حاوی نمک و لیزوزیم

1( اسیدهای چرب پوست

c .سطح پوست را ماده ای چرب می پوشاند
c .این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب خاصیت اسیدی دارد
c .محیط اسیدی برای زندگی میکروب های بیماری زا مناسب نیست

2( عرق حاوی نمک و لیزوزیم

c .یکی دیگر از ترشحات سطح پوست عرق است
c .عرق پوست، نمک دارد
c .نمک برای باکتری ها مناسب نیست
c .عرق آنزیم لیزوزیم هم دارد

میکروب های مفید هم زیست

c .در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدی بودن، سازش یافته اند
c .این میکروب ها از تکثیر میکروب های بیماری زا جلوگیری می کنند چون در رقابت برای کسب غذا بر آن ها پیروز می شوند

پوست در یک نگاه:

پوست

الیٔه خارجی مردهالیٔه بیرونیموانع ورود میکروب ها
الیه های داخلی زنده

ترشحات پوست

باکتری های مفید پوست

بافت پیوندی رشته ایالیه درونی

اسیدهای چرب 
نمک عرق

لیزوزیم
حذف رقابتی میکروب های بیماری زا

pH پائین آوردن

رشته های محکم کالژن و کشسان در الیه ی زنده ی پوست هستند نه در الیه ی مرده ی روپوست.
الیٔه بیرونی شامل چندین الیه یاختٔه پوششی است که خارجی ترین یاخته های آن مرده اند. یاخته های مرده به تدریج می ریزند و به این ترتیب 
میکروب هایی را که به آن چسبیده اند، از بدن دور می کنند. پوست فقط یک سد ساده نیست بلکه ترشحات مختلفی هم دارد. سطح پوست را 
ماده ای چرب می پوشـاند. این ماده به علت داشـتن اسیدهای چرب خاصیت اسیدی دارد. محیط اسیدی برای زندگی میکروب های بیماری زا 
مناسب نیست. در سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط پوست، از جمله اسیدی بودن، سازش یافته اند. این میکروب ها 

از تکثیر میکروب های بیماری زا جلوگیری می کنند چون در رقابت برای کسب غذا بر آن ها پیروز می شوند.
***

 گزینه 4. 2

گزینٔه 1: چرم که از پوست جانوران درست می شود مربوط به الیٔه درونی است. دقت کنید که در الیٔه درونی بافت پیوندی رشته ای وجود 

دارد که در آن رشته ها )نه یاخته ها( به طرز محکمی به هم تابیده اند. یاخته های بافت پیوندی دارای فضای بین یاخته ای زیادی هستند. 
گزینٔه 2: خارجی ترین یاخته های الیٔه بیرونی مرده اند و به تدریج می ریزند و به این ترتیب، میکروب هایی را که به آن چسبیده اند، از 

بدن دور می کنند. الیٔه بیرونی شامل چندین الیه )نه یک الیه( یاخته پوششی است که فضای بین یاخته ای اندکی دارند.
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گزینٔه 3: مادٔه زمینه ای را یاخته های بافت پیوندی می سازند. الیٔه بیرونی از چندین الیه یاختٔه پوششی تشکیل شده است.

گزینٔه 4: الیه درونی در زیر یاخته های پوششـی الیٔه بیرونی قرار دارد. می دانید که بافت پوششـی توسـط غشای پایه به بافت زیرین 

خود متصل است. غشای پایه از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی ساخته شده است.
***

 گزینه 2. 3

محیط اسـیدی برای زندگی میکروب های بیماری زا مناسـب نیسـت. در سطح پوسـت ما میکروب هایی زندگی می کنند که با شرایط 
پوست، از جمله اسیدی بودن، سازش یافته اند و طبیعتًا توسط لیزوزیم ترشح شده از پوست ما تخریب نمی شوند.

***
 گزینه 3. 4

c مخاط

c .پوست همه جای بدن را نپوشانده است
c .دستگاه های تنفس، گوارش و ادراری- تناسلی با محیط بیرون در ارتباط اند و امکان نفوذ میکروب ها از طریق آن ها وجود دارد
c .)سطح مجاری این دستگاه ها را مخاط پوشانده است )مخاط مربوط به دستگاه های تنفس، گوارش و ادراریـ  تناسلی است
c .مخاط از یک بافت پوششی با آستری از بافت پیوندی تشکیل شده است
c  .مخاط، مادٔه چسبناکی را به نام مادٔه مخاطی ترشح می کند
c .یاخته های پوششی به هم چسبیده اند و سدی را ایجاد می کنند
c .مادٔه  مخاطی، که چسبناک است، میکروب ها را به دام  می اندازد و از پیش روی آن ها جلوگیری می کند
c  .ترشحات مخاط، لیزوزیم هم دارد که باکتری ها را می کشد
c .مخاط، نوعی بافت پوششی است و ساختار یاخته ای دارد 
c :مادٔه مخاطی، نوعی مادٔه ترشحی از بافت مخاط است و ساختار یاخته ای ندارد. مخاط در یک نگاه

ترشح کنندهٔ مادهٔ مخاطیبافت پوششی با آستر پیوندیمخاط
به دام انداختن میکروب ها

دارابودن آنزیم لیزوزیم

یاخته های کناری معده، اسـید ترشـح می کنند. اسید معده جلوی رشد باکتری ها را نمی گیرد، آن ها را می ُکشد.گزینه های 1و 2و 4 ، 
گزاره های علمی صحیح هستند. دقت کنید که لیزوزیم عالوه بر اشک و بزاق در عرق و مخاط نیز یافت می شود.

***
 گزینه 4. 5

گزینٔه 1:اسید معده را یاخته های کناری غدد معده ترشح می کنند.

گزینٔه 2: در سرفه، هوا از راه دهان خارج می شود.

گزینٔه 3: حبابک های هوایی فاقد مخاط و مژک  هستند.

گزینه 4: بدون شرح!
***

گزینه 2. 6

c دیگر ساز و کارهای ممانعت کننده  از ورود عوامل بیگانه 

دفاع غیر اختصاصی

c .میکروب ها، از هر نوعی که باشند، هنگام ورود به بدن با خط اول دفاع بدن روبه رو می شوند
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c .پوست و مخاط سدی را در برابر نفوذ میکروب ها، بدون توجه به نوع آن ها، ایجاد می کنند
c .دفاع غیر اختصاصی در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر است
c :عالوه بر مخاط، در هر کدام از دستگاه های یادشده ساز وکارهای دیگری هم برای مبارزه با میکروب ها وجود دارد

1: مخاط مژک دار دستگاه تنفس مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شود.
2: لیزوزیم بزاق دستگاه گوارش میکروب های موجود در غذا را نابود می کند.

3: اسید معده در دستگاه گوارش.
4: نمک و لیزوزیم اشک در محافظت از چشم.

5: سازوکارهای بیرون راندن میکروب های مجاری بدن: عطسه، سرفه، استفراغ، مدفوع، ادرار.

دفاع اختصاصی )ایمنی(

c .دستگاه ایمنی می تواند به طور اختصاصی نیز در برابر میکروب ها دفاع کند
c .در دفاع اختصاصی پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر میکروب هایی از انواع دیگر اثری ندارد
c 

دفاع اختصاصی (ایمنی)
دفاع غیراختصاصی عبارت »ایمنی« فقط در مورد دفاع اختصاصی کاربرد دارد:سازوکارهای دفاعی بدن

c  واژٔه ایمنی فقط در مواقعی کاربرد دارد که ابتدا شناسـایی عوامل خودی و بیگانه انجام شـده و سـپس پاسخ دفاعی خاصی برای
میکروب خاصی، صادر می شود.

مخاط معده از یاخته های پوششی ترشحی و آستر پیوندی تشکیل شده است.
دستگاه های تنفس، گوارش و ادراری- تناسلی با محیط بیرون در ارتباط اند و امکان نفوذ میکروب ها از طریق آن ها وجود دارد. سطح 
مجاری این دسـتگاه ها را مخاط پوشـانده اسـت. به یاد دارید که مخاط از یک بافت پوششی با آستری از بافت پیوندی تشکیل شده 
است و مادٔه چسبناکی را به نام مادٔه مخاطی ترشح می کند. یاخته های پوششی به هم چسبیده اند و سدی را ایجاد می کنند. هم چنین 
مادٔه مخاطی، که چسبناک است، میکروب ها را به دام  می اندازد و از پیشروی آن ها جلوگیری می کند. ترشحات مخاط، لیزوزیم هم 

دارد که باکتری ها را می کشد. 
عالوه بر مخاط، در هر کدام از دسـتگاه های یادشـده سـاز وکارهای دیگری هم برای مبارزه با میکروب ها وجود دارد. به عنوان مثال 

مخاط مژک دار در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شود. در دستگاه گوارش، بزاق لیزوزیم دارد. 
هم چنین اسید معده، میکروب های موجود در غذا را نابود می کند. سازوکارهایی مانند عطسه، سرفه، استفراغ، مدفوع و ادرار باعث 

بیرون راندن میکروب های مجاری می شود. اشک با داشتن نمک و لیزوزیم از چشم محافظت می کند.
***

 گزینه 2. 7

گزینٔه 1: سـطح پوسـت را ماده ای چرب می پوشاند. این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب، خاصیت اسیدی دارد. محیط اسیدی 

برای زندگی میکروب های بیماری زا مناسب نیست.
گزینٔه 2: یکی دیگر از ترشـحات سـطح پوسـت، عرق اسـت. عرق آنزیم لیزوزیم دارد )نه لیزوزوم(. لیزوزوم یکی از اندامک های 

درون یاخته است.
گزینٔه 3: مادٔه مخاطی با داشتن لیزوزیم موجب نابودی باکتری ها می شود.

گزینٔه 4: عرق که از ترشحات سطح پوست است دارای نمک است. نمک برای باکتری ها مناسب نیست.
***

 گزینه 2. 8

موارد »ب« و »د« به درستی بیان شده اند.



ت يازدهم   
س

ن زي
  فار آزمو

 

404

جملٔه الف: یاخته های مژک دار در دستگاه تنفسی وجود دارند اما دستگاه گوارش فاقد یاخته های مژک دار است.

جملٔه ب: مادٔه مخاطی پوشانندٔه سطح مجاری این دستگاه ها دارای آنزیم لیزوزیم است که موجب نابودی باکتری ها می شود.

جملٔه ج: بافت پوششـی در تمام مجاری این دسـتگاه ها از نوع چند الیه نیسـت. مثاًل بافت پوششـی معده و روده از نوع استوانه ای 

یک الیه ای است. 
جملٔه د: یاخته های بافت پوششی مجاری این دستگاه ها به هم چسبیده اند و سدی را در برابر نفوذ میکروب ها پدید آورده اند.

***
 گزینه 1. 9

جمالت »الف« و »ج« نادرست، و جمالت :»ب« و »د« درست هستند:
جملٔه الف: سطح درونی دهان و مری الیه های مردٔه شاخی ندارد.

جملٔه ب: لیزوزیم عالوه بر اشک و عرق در مخاط و بزاق نیز وجود دارد.

جملٔه ج: گربه ها به واسطه داشتن لیزوزیم )نه لیزوزوم!(، در بزاق خود با لیسیدن بدن، سعی می کنند باکتری های بیماری زا را نابود کنند.

جملٔه د: چرم گاو از بافت پیوندی رشته ای )متراکم( تشکیل شده است که رشته های آن به طرز محکمی به هم تابیده اند.
***

 گزینه 4. 10

در گزینه ی 1، التهاب، در گزینه ی 2، پروتئین مکمل و در گزینه ِی 3، تب، از مکانیسم دفاعی در خط دوم هستند. خط دوم دفاع 
در برابر میکروب هایی است که از سدهای طبیعی خط اّول بدن عبور کرده اند.

پاسخ آزمون 33    گفتار 2  !

***
 گزینه 3. 1

c مشاهده ی یک دانشمند

اگر میکروبی بتواند از نخستین خط دفاعی عبور کند، آیا یاخته های بدن ما می توانند با آن مبارزه کنند؟
کلید پاسخ به این سؤال، از مشاهدٔه جانور شناسی به نام ایلیا مچنیکو )Metchnikoff( ) 1845-1916(به دست آمد.

او در حین مطالعٔه الرو ستارٔه دریایی، که  شفاف است، به مشاهدٔه شگفت انگیزی دست یافت.

مشاهده ی مچنیکو:

مچنیکو برای نخستین بار، درون  بدن الرو یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بودند، حرکت می کردند و مواد اطراف خود را می خوردند.

فرضیه ی مچنیکو:

شاید این سلول ها میکروب ها و ذرات خارجی را هم می خورند و در دفاع نقش دارند. اگر چنین باشد باید بتوانند ذره ای را که از خارج 
به بدن الرو وارد شده است نابود کنند.

آزمایش مچنیکو:

او برای آزمودن این فرضیه، خرده های ریزی از خارهای گل رز را به زیر پوست الرو وارد کرد و مشتاقانه منتظر ماند.
نتیجه ی آزمایش مچنیکو:

تا صبح فردا، این یاخته های آمیبی شـکل اثری از خرده ها باقی نگذاشـته بودند، او درسـت حـدس زده بود.مچنیکو این یاخته ها را 
بیگانه خوار نامید. 

ستاره دریایی مورد نظر است.
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گزینٔه 1: مطالعات دانشـمندان دربارٔه دسـتگاه ایمنی بی مهرگان، شـباهت های بیش تری با مهره داران را نشان داده است. این گونه 

مطالعات ما را در درک بهتر نحوه پیدایش ایمنی اختصاصی یاری خواهد کرد. ستاره دریایی از بی مهرگان است.
گزینٔه 2: مچنیکو درون بدن الرو ستاره دریایی یاخته هایی را دید که شبیه آمیب بودند؛ حرکت می کردند و مواد اطراف خود را می خوردند.

گزینٔه 3:ساده ترین آبشش ها، برجستگی های کوچک و پراکندٔه پوستی هستند، مانند آبشش های ستارٔه دریایی.

گزینٔه 4: اگر از سـال دهم به یاد داشـته باشـید، برآمدگی های آبششی سـتارٔه دریایی دارای یک الیٔه یاخته ای در زیر پوست جانور که 

خود دارای یک الیه یاخته ای دیگر است قرار گرفته است؛ پس به این ترتیب گازهای تنفسی از این دو الیه یاخته ها بایستی عبور کنند.
***

 گزینه 4. 2

c مفهوم خودی و بیگانه

قبل از آن که بیگانه خوارهای بدن ما  به میکروب حمله کنند، ابتدا باید »بیگانه بودن« آن را تشخیص دهند.
c .دستگاه ایمنی هر فرد، یاخته های »خودی« را می شناسد و تنها در برابر آن چه که »بیگانه « تشخیص داده می شود، پاسخ می دهد

دومین خط دفاعی

c .مجموعٔه واکنش های عمومی )غیراختصاصی( اما سریع در برابر میکروب هایی است که از سد دفاعی اول )پوست و مخاط( عبور کرده اند
c  دومین خط دفاعی شـامل سازوکارهایی است که غیر خودی ها را براساس »ویژگی های عمومی« آن ها شناسایی می کند و بنابراین

از نوع دفاع غیراختصاصی است.
دومین خط دفاعی شامل بیگانه خوارها، گویچه های سفید، پروتئین ها ، پاسخ التهابی و تب است.

خط دوم دفاع غیراختصاصی

بیگانه خوارها
گویچه های سفید

پروتئین ها

پاسخ التهابی
تب

c )انواع و عملکرد بیگانه خوارها )فاگوسیت ها

در انسان انواع مختلفی از یاخته های بیگانه خوار شناسایی شده اند:
1( درشت خوارها )ماکروفاژها(، 2( یاخته های دندریتی )دارینه ای(، 3( ماستوسیت ها، 4( نوتروفیل.

بیگانه خوارها در جای جای بدن انسان حضور دارند.

یاخته های درشت خوار )ماکروفاژها(

درشت خوار یکی از بیگانه خوارهاست.
درشت خوارها در اندام های مختلف، از جمله گره های لنفاوی، حضور دارند )هم چنین درشت خوارهای حبابکی در شش ها(.

وظایف درشت خوارها:

1- مبارزه با میکروب ها،

2- از بین بردن یاخته های مردٔه بافت ها یا بقایای آن هاسـت )کبد و طحال، به وسـیلٔه درشـت خوارهای این اندام ها گویچه های 

قرمز مرده را پاکسازی می کنند(.
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یاخته های دندریتی )دارینه ای(

این یاخته ها را به علت داشـتن انشـعابات دندریت )دارینه(  مانند به این 
نام می خوانند.

یاخته های دندریتی در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط 
اند، مثل پوست و لولٔه گوارش، به فراوانی یافت می شوند.

وظایف یاخته های دندریتی:

1- بیگانه خواری،

2- ارائه ی آنتی ژن های میکروب ها به یاخته های ایمنی: یاخته های دندریتی 

قسـمت هایی از میکروب را در سـطح خود قرار می دهند. سپس خود را 
به گره های لنفاوی نزدیک می رسـانند تا  این قسمت ها را به یاخته های 
ایمنی ارائه کنند. یاخته های ایمنی با شـناختن این قسمت ها، میکروب 

مهاجم را شناسایی خواهند کرد.
مکانیسم ارائٔه آنتی ژن به لنفوسیت توسط یاخته های دندریتی:

جدا کردن آنتی ژن های میکروب
 قرار گرفتن این اجزای میکروبی بر سطح یاخته های دندریتی )دارینه ای(

 حرکت یاختٔه دندریتی به نزدیک ترین گرٔه لنفاوی
 ارائٔه آنتی ژن ها به لنفوسیت های مستقر در گرٔه لنفاوی

 شناسایی میکروب های مهاجم توسط یاخته های لنفوسیت و پاسخ ایمنی )دفاع اختصاصی(

ماستوسیت ها

ماستوسیت ها در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند، به فراوانی یافت می شوند )مانند یاخته های دندریتی(.

وظایف ماستوسیت ها:

ماستوسیت ها ماده ای به نام هیستامین دارند.
هیستامین:

1( رگ ها را گشاد و 2( نفوذپذیری آن ها را زیاد می کند.
گشاد شدن رگ ها باعث افزایش جریان خون و حضور بیش تر گویچه های سفید می شود.

نفوذ پذیری بیش تر رگ ها موجب می شود خوناب که حاوی پروتئین های دفاعی است بیش از گذشته به خارج رگ نشت کند.

نوتروفیل ها

نوتروفیل بیگانه خوار دیگری است که از انواع گویچه های سفید است.
انواع و عملکرد بیگانه خوارها )فاگوسیت ها(، در یک نگاه:

ماکروفاژها (درشت خوارها)معروف ترین یاخته بیگانه خوار
بیگانه خوارها

انواع یاخته ها

فاگوسیت ها (یاخته های فاگوسیتوزکننده)

ماکروفاژها (درشت خوارها)
یاخته های دندریتی (دارینه ای)

ماستوسیت ها
نوتروفیل ها

در نقاط مختلف بدنپراکندگی

           

الیه بیرونی

الیه درونی

یاختهٔ دندریتی

رگ لنفی

لنفوسیت غیرفعاللنفوسیت فعال

ذره بیگانه

نحؤه عمل یاخته های دندریتی

1
2
3
4
5
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محل ماکروفاژها
کیسه های هوایی شش ها (درشت خوارهای حبابکی)

گره های لنفاوی    

وظایف ماکروفاژها
دفاع غیراختصاصی در برابر میکروب ها و عوامل بیگانه دیگر 

از بین بردن یاخته های مردٔه بافت ها یا بقایای آن  ها
(مثًال ماکروفاژهای کبد و طحال که گلبول های قرمز 

را پس از مرگ پاکسازی می کنند).

یاخته های دارینه ای (دندریتی)
دارای انشعابات دندریت مانند (درخت مانند، شاخه دار).

محل استقرار: بخش هایی که با محیط بیرونی در تماس هستند
پوست

لولٔه گوارشی
بیگانه خواریاعمال

ارائٔه آنتی ژن ها به یاخته های لنفوسیت

ماستوسیت ها
محل استقرار: بخش هایی از بدن که در تماس با محیط بیرون است.

گشاد شدن رگ هاکار اصلی: ترشح هیستامین
افزایش نفوذپذیری رگ ها

)١)
)٢)

1ـ گشاد شدن رگ ها ← افزایش جریان خون ←حضور بیش تر گویچه های سفید
2ـ افزایش نفوذپذیری رگ ها ← نشت بیش تر خوناب ← افزایش پروتئین های دفاعی

در انسـان انواع مختلفی از یاخته های بیگانه خوار شناسایی شده اند. بیگانه خوارها در جای جای بدن انسان حضور دارند. درشت خوار 
یکی از بیگانه خوارهاست. سایر گزینه ها ویژگی های درشت خوار ها به حساب می آیند.

***
 گزینه 3. 3

درشت خوارها )ماکروفاژها(، یاخته های دندریتی )دارینه ای(، ماستوسیت ها و نوتروفیل ها، انواع یاخته های بیگانه خوار هستند.
***

 گزینه 1. 4

مورد »الف« به درستی بیان شده است.
جملٔه الف: بیگانه خوارها از جمله عوامل دخیل در دومین خط دفاعی بدن هسـتند. دومین خط دفاعی شـامل ساز و کارهایی است که 

بیگانه ها را براساس ویژگی های عمومی آن ها شناسایی می کند.
جملٔه ب: این عمل ماستوسیت ها توسط ترشح هیستامین انجام می پذیرد و نه با اتصال ماستوسیت به رگ ها!

جملٔه ج: یاخته های دندریتی از جمله عوامل دخیل در دفاع غیراختصاصی هستند. در این نوع از دفاع میکروب ها به صورت عمومی 

مورد تهاجم قرار می گیرند نه به صورت اختصاصی.
جملـٔه د: دقـت کنید که افزایش نفوذپذیری رگ ها باعث می شـود تـا خوناب که حاوی پروتئین های دفاعی اسـت بیش تر به خارج 

مویرگ نشت کند )نه برعکس!(
***

 گزینه 2. 5

یکی دیگر از وظایف درشـت خوارها از بین بردن یاخته های مردٔه بافت ها یا بقایای آن هاسـت. کبد و طحال گویچه های قرمز مرده را 
پاکسـازی می کنند. این کار به وسـیلٔه درشـت خوارهای این اندام ها انجام می شود. درشـت خوارها )ماکروفاژ ها( در بافت ها هستند و 

نیازی به تراگذری ندارند. ترشح هیستامین نیز از نقش های ماستوسیت ها است.
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***
 گزینه 2. 6

c گلبول های سفید و دفاع غیراختصاصی

در جریان بیماری های میکروبی، تعداد گویچه های سفید افزایش می یابد، در نتیجه: »بین این گویچه ها و میکروب ها ارتباط وجود دارد«.
دانشمندان مشاهده کردند که گویچه های سفید نه تنها در خون بلکه در بافت های دیگر هم  یافت می شوند )با پیشرفت روش های 

رنگ آمیزی و کار با میکروسکوپ(.
پس گویچه های سفید، توانایی خروج از خون را دارند.

فرایند عبور گویچه های سفید را از دیوارٔه مویرگ ها دیاپدز )تراگذری( 
می نامند.

دیاپدز از ویژگی های همٔه گویچه های سفید است.

افزایش در جریان بیماری های میکروبیگویچه های سفید
رفت و آمد بین خون و بافت هاتوانایی دیاپدز (تراگذاری)

نقش گویچه های سفید در دومین خط دفاعی

یادآوری: در شکل زیر انواع گویچه های سفید و نام هر یک نشان داده شده است. گلبول های سفید به دو دستٔه دانه دار )گرانولوسیت( 

و بدون دانه )آگرانولوسیت( تقسیم می شوند:

گرانولوسیت ها
ائوزینوفیل ها (اسیدوفیل ها)

نوتروفیل ها
بازوفیل ها

آگرانولوسیت ها
لنفوسیت ها
مونوسیت ها

c  میان یاخته )سیتوپالسم( در نوتروفیل ها، بازوفیل ها و ائوزینوفیل ها
دانه دار و در لنفوسیت ها و مونوسیت ها بدون دانه است. دانه ها 

از وزیکول های غشایی حاوی آنزیم ها و مواد دیگر ساخته شده اند.

نقش گویچه های سفید در دفاع

در خط دوم دفاع غیراختصاصی

لنفوسیت های اختصاصی

B لنفوسیتT لنفوسیت

نوتروفیل ها
ائوزینوفیل ها
مونوسیت ها

لنفوسیت ها (یاخته های کشندٔه طبیعی) در دفاع اختصاصی (ایمنی)

مونوسیتائوزنیوفیلبازوفیل

لنفوسیت نوتروفیل

دیاپدز گویچٔه سفید
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c انواع گلبول های سفید

نوتروفیل ها

نوتروفیل ها )نیروهای واکنش سریع( ← 1ـ ورود عوامل بیماری زا به بافت، 2ـ تراگذری نوتروفیل ها، 3ـ بیگانه خواری

مواد دفاعی زیادی حمل نمی کننددو ویژگی نوتروفیل ها
چابک اند

بیگانه خواری نوتروفیل ها

ائوزینوفیل ها

همٔه عوامل بیماری زا را نمی توان با بیگانه خواری از بین برد.
در برابر عوامل بیماری زای بزرگ تری مثل کرم های انگل  که قابل بیگانه خواری نیستند، 

ائوزینوفیل ها مبارزه می کنند. 
ائوزینوفیل ها  به جای بیگانه خواری، محتویات دانه های خود را به روی انگل می ریزند.

مبارزه با عوامل بیگانٔه بزرگ (مانند کرم های انگل غیرقابل بیگانه خواری)ائوزینوفیل ها
نحؤه عمل: اتصال به انگل و ریختن محتویات دانه های خود بر روی آن

مونوسیت ها

مونوسیت ها، از خون خارج می شوند و پس از خروج، تغییر می کنند و به درشت خوار یا یاخته های دندریتی تبدیل می شوند.

ماکروفاژ (درشت خوار)
یاخته های دندریتی

تغییر و تبدیل شدن بهخروج از خونمونوسیت ها

لنفوسیت ها 

انواع مختلفی دارند:
1( لنفوسیت هایی را که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند، یاختٔه کشندٔه طبیعی می نامند.

2( لنفوسیت های دفاع اختصاصی  را لنفوسیت های B و T می نامند.
c .یاخته های کشنده ی طبیعی، یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس را نابود می کنند
c  .یاختٔه کشنده طبیعی به یاختٔه سرطانی متصل می شود، با ترشح پروتئینی به نام پرفورین منفذی در غشای یاخته ایجاد می کند

سپس با وارد کردن مولکول های مخصوصی به درون یاخته، باعث مرگ برنامه ریزی شدٔه یاخته می شود.

مکانیسم عمل یاخته های کشندٔه طبیعی:

1ـ اتصال به یاختٔه سرطانی )یا آلوده به ویروس(
2ـ ترشح پروتئین پرفورین

3ـ ایجاد منفذ در غشای یاخته
4ـ وارد کردن آنزیم خاصی به درون یاخته

5ـ مرگ برنامه ریزی شده

الروانگل

15میکرومتر

ائوزنیوفیل ها

ائوزینوفیل ها الرو انگل را احاطه کرده اند.
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آزمون 36  جامع فصل    20 دقیقه "

یاخته هایی که در خط دوم دفاع غیراختصاصی نقش دارند کدام ویژگی را ندارند؟. 1
1( انشعابات دارینه مانند

2( ترشح مولکول هایی با دو جایگاه اتصالی برای آنتی ژن
3( ارائه قسمت هایی از میکروب ها به یاخته های ایمنی درون گره های لنفی

4( از بین بردن گلبول های قرمز مرده در طحال

نمی توان گفت ................. 2
1( نوع میکروب ها برای فّعالّیت پوست و مخاط به عنوان سدی در برابر نفوذ آن ها، مهم نیست.

2( میکروب ها از هر نوعی که باشند هنگام ورود به بدن با نخستین خط دفاعی روبه رو می شوند.

3( دفاع غیراختصاصی با وجود گستردگی زیاد در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر نیست.
4( در دفاع اختصاصی، پاسم دستگاه ایمنی فقط بر نوع خاصی از میکروب ها اثرگذار است.

برخی عوامل بیگانه خوار، در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند، به فراوانی یافت می شـوند. چند مورد در رابطه با همٔه . 3
این عوامل به درستی بیان نشده است؟

الف( قبل از بیگانه خواری، توانایی تشخیص نوع خاصی از میکروب ها را کسب می کنند.
ب( در برابر طیف وسیعی از میکروب ها واکنش هایی اختصاصی و سریع بروز می دهند.

ج( در صورت بروز یک عفونت عمومی به سرعت از رگ ها خارج می شوند.
د( در نخستین خط دفاعی، تنها در برابر آن چه غیرخودی تشخیص داده شود پاسخ می دهند. 

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

شکل روبه رو مربوط به کدام مورد است؟. 4
1( دخالت پروتئین های مکمل در نابودسازی باکتری

2( ریخته شدن محتویات دانه های ائوزینوفیل روی الرو انگل
3( از بین رفتن خرده های گل رز توسط الرو ستاره دریایی

4( حمله نوتروفیل ها به تخم کرم انگل

................، میان یاخته ای ................ دارند و ................. 5
1( مونوسیت ها برخالف لنفوسیت های Tـ  بدون دانهـ  پس از خروج از خون به بیگانه خوارها تبدیل می شوند.

2( نوتروفیل ها همانند ائوزینوفیل هاـ  با دانه های ریزـ  قادر نیستند کرم های انگل را با بیگانه خواری نابود کنند.
3( ائوزینوفیل ها همانند بازوفیل هاـ با دانه های روشنـ  قادرند با تراگذری از دیواره مویرگ ها عبور کنند.

4( لنفوسیت های B برخالف نوتروفیل هاـ  بدون دانهـ  میکروب ها را به صورت اختصاصی شناسایی می کنند.

شکل روبه رو بخشی از نحوه عمل نوعی پروتئین دفاعی را نشان می دهد که ................. 6
1( در فرد سالم به صورت غیرفعال در پالسما نامحلول اند.

2( در برخورد با میکروب فعال می شوند و هر کدام از آن ها یک منفذ در غشای آن ایجاد می کنند.
3( قرار گرفتن شکل فعال آن ها روی میکروب بیگانه خواری را آسان تر می کند.

4( با ایجاد حفره در غشای میکروب جذب آب و نمک توسط یاخته را آسان می کند.

)مشابه خارج از کشورـ  87(. 7 کدام عبارت صحیح است؟ 
1( تولید همٔه گویچه های سفید با منشاء میلوئیدی، در مغز استخوان انجام می شود.

2( نوتروفیل ها در مقابله با کرم های انگل، قدرت بیگانه خواری بیش تری از ائوزینوفیل ها دارند.
3( لنفوسیت ها در عمل بیگانه خواری و ترشح هیستامین نقش دارند.

4( برخی از یاخته های دارای میان یاخته ای دانه دار، از خون خارج شده و به بیگانه خوار تبدیل می شوند.
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نمی توان گفت ................ از یاخته های ................ ترشح می شود و باعث ................ می شود.. 8
1( پرفورینـ  کشندٔه طبیعیـ  افزایش فّعالّیت درشت خوارها

2( اینترفرون نوع یکـ  آلوده به ویروسـ  مقاومت یاخته های سالم مجاور
3( پروتئین مکملـ  آلوده به ویروسـ  نشت مواد درون یاخته به بیرون

4( اینترفرون نوع دوـ  کشندٔه طبیعیـ  شکل گیری مبارزه علیه یاخته های سرطانی 

دفاع اختصاصی که ................. 9
1( در خط های دوم و سوم دفاعی بدن به انجام می رسد به وسیله لنفوسیت ها صورت می پذیرد.

2( آخرین خط دفاعی است به نوع عامل غیرخودی بستگی دارد و تنها بر همان عامل مؤثر است.
3( براساس ویژه بودن گیرندٔه آنتی ژنـ  آنتی ژن عمل می کند فقط قادر به مهار باکتری هاست.

4( خط سوم دفاعی را شامل می شود از یاخته هایی بهره می گیرد که در مغز استخوان تولید و در تیموس بالغ می شوند.

با توجه به شکل روبه رو نمی توان گفت ................. 10
D )1 ساختاری کاماًل مشابه با C دارد.

B )2 محصول تقسیم A یا یاخته های کاماًل مشابه با آن است.
3( تعداد جایگاه برای اتصال آنتی ژن در C و D برابر است.

4( ژن رمزکنندٔه D در یاختٔه B متفاوت با ژن C در یاختٔه A است.

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل نمی کنند؟ » می توان گفت هر ................«. 11
الف( لنفوسیت، در اثر برخورد با یک نوع آنتی ژن، یاخته های خاطره تولید می کند.

ب( یاختٔه پادتن ساز، در سطح خود تنها یک نوع گیرندٔه آنتی ژنی دارد.
ج( لنفوسیت، قادر است فّعالّیت درشت خوارها در خون را افزایش دهد.

د( یاختٔه کشنده، در دفاع اختصاصی یک نوع خاص از آنتی ژن ها را شناسایی می کند.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

کدام، جملٔه زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟. 12
»ایمنی حاصل از ................ است زیرا در آن یاخته خاطره تولید ................«.

2( پادزهر سم مار غیرفعالـ  نمی شود. 1( سرم علیه عامل کزاز فعالـ  می شود. 
4( انتقال پادتن از مادر به جنین غیرفعالـ  نمی شود. 3( حمله ویروس هاری فعالـ  می شود. 

)خارج از کشورـ  89(. 13 کدام عبارت در مورد نقش پادتن ها نادرست است؟ 
1( آنتی ژن ها را شناسایی و خنثی می کنند.

2( قدرت بیگانه خواری نوتروفیل ها را افزایش می دهند.
3( گردش ماکروفاژ ها را در خون و لنف تسریع می کنند.

4( مانع از اتصال و تأثیر میکروب ها بر یاخته های میزبان می شوند.

چند عبارت نادرست است؟. 14
الف( در اولین حملٔه آنتی ژن به بدن انسان خط سوم دفاع نسبت به دو خط دیگر سریع عمل می کند.

ب( وجود یاخته های خاطره در بدن باعث می شود پاسخ ثانویه ایمنی اختصاصی نسبت به همان نوع آنتی ژن فقط سریع تر باشد.
ج( مبنای عملکرد واکسن ها خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی در بدن است.

د( ابتالی فرد به آنفلوآنزای پرندگان همانند دریافت سرم هاری توسط فرد نوعی ایمنی فعال است.
هـ ( پادتن های شیر مادر در لوله گوارش نوزاد تجزیه نمی شوند و پس از جذب ایمنی غیرفعال ایجاد می کند.

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

A

B  C

D
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)خارج از کشورـ  88(. 15 کدام عبارت نادرست است؟ در ایمنی حاصل از سرم، .......... 
1( آنتی ژن ها سریع شناسایی و خنثی می گردند.

2( از اتصال و تأثیر میکروب به یاخته میزبان ممانعت می شود.
3( لنفوسیت های B، تعدادی یاخته پادتن ساز و یاخته های خاطره می سازند.

4( اتصال پادتن به آنتی ژن، زمینه ی فّعالّیت درشت خوارها را فراهم می کند.

................ نوعی بیماری ................ است که در آن ................. 16
1( دیابت نوع دوـ  خود ایمنیـ  یاخته های تولیدکننده انسولین نابود می شوند.

2( ایدزـ  نقص ایمنیـ  نابودی نوع خاصی از لنفوسیت های B باعث تضعیف کل دستگاه ایمنی می شود.
3( مالتیپل اسکلروزیسـ  خود ایمنیـ  نورون های رابط به طور معمول آسیب نمی بینند.
4( دیابت نوع یکـ  نقص ایمنیـ  یاخته های بدن توانایی جذب گلوکز از خون را ندارند.

در بیماری مالتیپل اسکلروزیس ................. 17
1( یاخته های عصبی به دلیل حملٔه یاخته های ایمنی نابود می شوند.

2( انتقال پیام های عصبی در نورون های دستگاه عصبی مرکزی دچار اختالل می شود.
3( نورون های رابط نخاع آسیب نمی بینند.

4( یاخته های عصبی پشتیبان از بین می روند و هدایت جهشی مختل می شود.

ستاره دریایی ................ ماهی ................. 18
2( همانندـ  به تولید پادتن در پیکر خود می پردازد. 1( برخالفـ  در پیکر خود بیگانه خوار دارد. 

4( برخالفـ  فاقد یاخته خاطره ایمنی می باشد. 3( وـ  در داشتن ایمنی اختصاصی اشتراک دارند. 

ساز و کارهایی در بی مهرگان یافت شده است که مشابه ایمنی اختصاصی عمل می کنند. به عنوان مثال مولکولی در یک بی مهره می تواند . 19
آنتی ژن های مختلف را تشخیص دهد. چند مورد از عبارت زیر در مورد این جانور می تواند صحیح باشد؟

الف( قبل از خوردن غذاها، قادر است مزٔه آن ها را تشخیص دهد.
ب( دستگاه گردش مواد در این جانور نقشی در تبادل گازها ی تنفسی ندارد.

ج( چشم این جانور از تعداد زیادی واحد بینایی تشکیل شده است.
د( یاخته های دستگاه ایمنی در این جانور قادرند در عفونت ها از جدارٔه مویرگ ها عبور کنند.

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

ویروس ایدز (HIV) همٔه ویژگی ها را دارد به جز:. 20
1( در بدن فرد نقص ایمنی اکتسابی ایجاد می کند.

2( پس از ورود به بدن انسان ممکن است بین 6 ماه تا 15 سال نهفته باقی بماند.
3( در فرد آلوده از ابتدا عالئمی را ایجاد می کند.

4( می تواند از طریق مایعات بدن، سرنگ آلوده و روابط جنسی انتقال یابد.
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 K و B دستگاه ایمنی به همٔه مواد خارجی پاسخ نمی دهد. مثال دستگاه ایمنی به حضور میکروب های مفید تولیدکننده ی ویتامین های
در روده بزرگ پاسخ نمی دهد. به عدم پاسخ دستگاه ایمنی در برابر عامل های خارجی تحمل ایمنی می گویند.

***
 گزینه 3. 19

جملٔه الف: دسـتگاه ایمنی ممکن اسـت به مواد بی خطر واکنش نشـان دهد و پاسـخ ایمنی ایجاد شود که در این حالت می گوییم که 

فرد نسبت به آن ماده حساسیت دارد.
جملـٔه ب: تحمـل ایمنـی، لزومًا در برابر عوامل غیرمیکروبی نیسـت؛ مثاًل دسـتگاه ایمنی به حضور میکروب های مفید در دسـتگاه 

گوارش پاسخ نمی دهد.
جملٔه ج: ماستوسیت ها خارج از خون اند.

جملٔه د: عین متن کتاب درسی!
***

 گزینه 2. 20

c بیماری های خودایمنی

c  گاهی دسـتگاه ایمنی یاخته های خودی را به عنوان غیرخودی شناسـایی و به آن ها حمله می کند و باعث بیماری می شود. به این
نوع بیماری ها، بیماری خودایمنی می گویند.

c  دیابت نوع یک، مثالی از بیماری خود ایمنی است. در این بیماری، دستگاه ایمنی به یاخته های تولیدکنندٔه انسولین حمله می کند
و آن ها را از بین می برد. 

c  میلین اطراف یاخته های عصبی در مغز و نخاع مورد حملٔه MS بیماری خودایمنی دیگری است. در ،MS مالتیپل اسکلروزیس یا
دسـتگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسـمت هایی از بین می رود. بدین ترتیب در ارتباط دسـتگاه عصبی مرکزی با بقیه بدن اختالل 

ایجاد می شود.

دیابت نوع یک، مثالی از بیماری خود ایمنی اسـت. در این بیماری، دسـتگاه ایمنی به یاخته های تولیدکنندٔه انسولین حمله می کند و 
آن ها را از بین می برد. مالتیپل اسکلروزیس، (MS) بیماری خودایمنی دیگری است که در آن غالف میلین اطراف یاخته های عصبی 
در مغز و نخاع مورد حملٔه دستگاه ایمنی قرار می گیرد و در قسمت هایی از بین می رود. بدین ترتیب در ارتباط دستگاه عصبی مرکزی 

با بقیه بدن اختالل ایجاد می شود.

پاسخ آزمون 36   جامع فصل  !

***
گزینه 2. 1

مولکول هایی با دو جایگاه اتصال برای آنتی ژن، همان پادتن ها هستند. پادتن ها در دفاع اختصاصی و توسط یاخته های پادتن ساز ترشح 
می شوند. گزینه ی 1 و 3 به یاخته های دندریتی و گزینه 4 به درشت خوارها اشاره دارند که همگی جزو دفاع غیراختصاصی هستند. 

***
 گزینه 3. 2

گزینٔه 1: پوست و مخاط، اولین خط دفاعی بدن هستند که به طور غیراختصاصی عمل می کنند و بدون توجه به نوع میکروب ها، در 

برابر نفوذ آن ها سدی ایجاد می کنند.
گزینٔه 2: عین متن کتاب درسی

گزینٔه 3: در دفاع غیراختصاصی روش هایی به کار گرفته می شود که در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر است.
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گزینٔه 4: در دفاع اختصاصی پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر نوع خاصی از میکروب ها مؤثر است و بر میکروب هایی از انواع دیگر اثری ندارد.
***

 گزینه 4. 3

بیگانه خوارهایی مانند ماکروفاژها )درشـت خوارها( در حبابک های هوایی و یاخته های دندریتی )دارینه ای( در پوسـت و لوله گوارش 
حضور دارند.

بیگانه خواری از جمله سازوکارهای دومین خط دفاعی بدن است که به صورت غیراختصاصی )نه اختصاصی( در برابر طیف وسیعی 
از میکروب ها واکنش های عمومی و سـریع بروز می دهد. دقت کنید نخسـتین خط دفاعی، بیگانه خواری را شـامل نمی شود. باز هم 

دقت کنید که ماکروفاژها و یاخته های دندریتی در خارج از رگ ها حضور دارند.
***

 گزینه 2. 4

در این شکل مشاهده می کنیم که ائوزینوفیل ها الرو انگل را احاطه کرده اند.
***

 گزینه 4. 5

گزینٔه 1: لنفوسیت ها نیز میان یاختٔه بدون دانه دارند.

گزینٔه 2: ائوزینوفیل ها میان یاخته ای با دانه های درشت دارند.

گزینٔه 3: بازوفیل ها میان یاخته ای با دانه های تیره دارند.

گزینٔه 4: بدون شرح!
***

 گزینه 3. 6

شـکل سـوال پروتئین های مکمل فّعال شـده را بر روی غشـای یک میکروب نشـان می دهد که سـاختاری حلقه مانند را در غشـای 
میکروب ایجاد کرده اند. عالوه بر این وجود پروتئین های مکمل برروی میکروب بیگانه خواری آن را آسان تر می کند.

***
 گزینه 1. 7

گزینٔه 1: در یک فرد بالغ، تولید یاخته های خونی در مغز استخوان انجام می شود.

گزینٔه 2: عوامل بیماری زای بزرگ مثل انگل ها قابل بیگانه خواری نیستند.

گزینٔه 3: لنفوسیت ها نقشی در ترشح هیستامین ندارند.

گزینٔه 4: مونوسیت ها از خون خارج شده و به یاخته های بیگانه خوار تبدیل می شوند؛ مونوسیت ها دارای میان یاخته ای بدون دانه هستند.
***

 گزینه 3. 8

پروتئین های مکمل، گروهی از پروتئین های خون هسـتند که در فرد غیرآلوده به صورت غیرفّعال اند، اما اگر میکروبی به بدن نفوذ 
کند، فّعال می شوند. این پروتئین ها را یاخته های آلوده به ویروس ترشح نمی کنند.

***
 گزینه 2. 9

دفاع اختصاصی چنان که از نام آن بر می آید به نوع عامل غیرخودی بستگی دارد و تنها بر همان عامل موثر است. به عنوان مثال، 
پاسخی که علیه میکروب کزاز ایجاد می شود بر سایر میکروب ها اثری ندارد.

گزینٔه 1: دفاع اختصاصی که در خط سوم )نه خط های دوم و سوم( دفاعی بدن به انجام می رسد به وسیله لنفوسیت ها به انجام می رسد.

گزینٔه 3: براساس ویژه بودن گیرندٔه آنتی ژن – آنتی ژن )شکل 13 فصل 5( عمل می کند قادر به مهار ویروس ها و باکتری هاست. 

و نه فقط باکتری ها.
گزینٔه 4: خط سوم دفاعی را شامل می شود از یاخته هایی بهره می گیرد که در مغز استخوان تولید و در همان مغز استخوان یا تیموس 

بالغ می شوند.
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***
 گزینه 4. 10

یاختـٔه B ، از تکثیـر یاختٔه Aحاصل شـده )بر اثر میتوز( و لذا از نظر ژنتیکی A و B مشـابه هسـتند. از طرفـی گیرنده های پروتیئنی 
سطحی مانند  C  و پادتن های ترشح شده مانند D  از یاخته های تولیدکنندٔه پادتن حاصل از تمایز یاخته B ، ساختار یکسانی دارند، لذا 
ژن رمزکنندٔه پادتن D، با ژن رمزکنندٔه گیرندٔه C که در یاخته A بوده اسـت یکسـان هستند و تفاوتی ندارند. لذا گزینه های 2،1 و3 

را می توان گفت و فقط4 را نمی توان گفت )4 غلط است(
***

 گزینه 4. 11

جملٔه الف: لنفوسـیت T پس از شناسـایی آنتی ژن تکثیر می شود و لنفوسـیت های T کشنده و خاطره را پدید می آورد. دقت کنید که 

در برخورد آنتی ژن با لنفوسـیت های T غیرفّعال و خاطره یاخته های خاطره پدید می آید، اما کار لنفوسـیت های T کشـنده اتصال به 
یاخته های هدف و نابودی آن هاست. یاخته های کشندٔه طبیعی عملکرد غیراختصاصی دارند.

جملٔه ب: یاخته های پادتن ساز فاقد گیرنده های آنتی ژنی اند.

جملٔه ج: درشت خوارها خارج از خون فّعالّیت دارند.

جملٔه د: یاخته های کشندٔه طبیعی در دفاع غیراختصاصی فّعالّیت دارند.
***

 گزینه 1. 12

هرگاه با وارد شدن یا وارد کردن عامل بیماری زا به بدن، یاخته های خاطره پدید آید، ایمنی حاصل را ایمنی فّعال می نامند. در مقابل، 
ایمنی حاصل از سرم ایمنی غیر فّعال است چون پادتن در بدن تولید نشده و یاختٔه خاطره ای نیز پدید نیامده است.از آن جا که جنین 

پادتن آماده را از مادر می گیرد و در بدن جنین سلول خاطره  تولید نمی شود، از زوایٔه دید جنین این ایمنی غیرفّعال است.
***

 گزینه 3. 13

درشت خوارها در خون حضور ندارند. پس گردش آن ها بین خون و لنف معنی ندارد.
***

 گزینه 3. 14

جملٔه الف: در اولین حملٔه آنتی ژن به بدن انسان خط سوم دفاع نسبت به دو خط دیگر سریع عمل می کند )نادرست، زیرا دفاع اختصاصی 

فرایندی است که برای شناسایی آنتی ژن و تکثیر لنفوسیت ها به زمان نیاز دارد و از این رو برخالف دفاع غیراختصاصی، دفاع سریعی نیست(.
جملٔه ب: وجود یاخته های خاطره در بدن باعث می شـود پاسـخ ثانویه ایمنی اختصاصی نسـبت به همان آنتی ژن فقط سریع تر باشد 

)نادرست، زیرا آنتی ژنی که برای دفعات بعدی به بدن وارد می شود سریع تر شناسایی می شود، نه همان آنتی ژن(.
جملٔه ج: مبنای عملکرد واکسن ها خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی در بدن است )درست(.

جملٔه د: ابتالی فرد به آنفلوانزای پرندگان همانند دریافت سـرم هاری توسـط فرد نوعی ایمنی فّعال اسـت )نادرسـت، زیرا دریافت 

سرم هاری ایمنی غیرفّعال است(.
جملٔه هـ : پادتن های شـیر مادر در لوله گوارش نوزاد تجزیه نمی شـوند و پس از جذب ایمنی غیرفّعال ایجاد می کند )درست(. توجه 

داشـته باشـید که اگر بنا باشد پادتن ها در لوله گوارش نوزادان و کودکان شیرخوار تجزیه شود سالم نمی مانند تا جذب خون شوند و 
آثار خود را بر جای بگذارند.

***
 گزینه 3. 15

سرم همان پادتن آماده است که ایمنی غیرفّعال ایجاد می کند. پادتن ها با اتصال به آنتی ژن های آسیب رسان یا آن ها را خنثی می کنند 
و یا زمینه فاگوسیته شدن بیش تر آن ها توسط ماکروفاژها را فراهم می کنند. فّعال شدن لنفوسیت B و تقسیم آن ها و تولید B خاطره 

و یاخته هایی پادتن ساز در ایمنی فّعال صورت می پذیرد که یا با ورود آنتی ژن و یا واکسن به بدن آغاز می شود.
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***
 گزینه 3. 16

گزینٔه 1:دیابت نوع دو نوعی بیماری خود ایمنی نیست. در این بیماری گیرنده های انسولینی به میزان کافی وجود ندارد.

گزینٔه 2: دقت کنید که در بیماری ایدز آن چه آغازگر اثرات بیماری اسـت، نابودی لنفوسـیت های T کمک کننده اسـت. این نوع از 

یاخته در یک انسان سالم در ایمنی بدن نقش دارند.
گزینٔه 3: در بیماری MS که نوعی بیماری خود ایمنی است، میلین اطراف یاخته های عصبی در مغز و نخاع مورد حملٔه دستگاه ایمنی 

قرار می گیرد. نورون های رابط میلین ندارند.
گزینٔه 4: دیابت نوع یک نوعی بیماری خود ایمنی است.

***
 گزینه 3. 17

در بیماری MS غالف میلین رشـته های عصبی در دسـتگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع( از بین می رود. نورون های رابط درون نخاع 
در بخش خاکستری آن قرار دارند و لذا فاقد میلین هستند و در بیماری MS آسیب نمی بینند. 

علت نادرستی گزینه 4 این است که گفته شده »یاخته های عصبی پشتیبان«! یاخته های پشتیبان یاخته هایی غیرعصبی هستند.
***

 گزینه 4. 18

c دفاع غیر اختصاصی و ایمنی در جانوران

c .همٔه جانوران ایمنی غیر اختصاصی دارند
c .ایمنی اختصاصی اساسا در مهره داران دیده می شود
c .سازوکارهایی در بی مهرگان یافت شده است که مشابه ایمنی اختصاصی عمل می کنند
c .در مگس میوه مولکولی کشف شده است که می تواند به صدها شکل مختلف درآید و آنتی ژن های مختلفی را شناسایی کند

همـٔه جانـوران ایمنی غیراختصاصی دارند اما ایمنی اختصاصی اساسـًا در مهره داران دیده می شـود. یاخته های خاطره جزئی از ایمنی 
اختصاصی هستند، پس فقط در مهره داران دیده می شوند.

***
 گزینه 3. 19

جانور مورد اشارٔه سؤال، مگس است. حشرات گردش خون باز دارند. دستگاه گردش خون باز فاقد مویرگ است.
موارد »الف«، »ب« و »ج« در مورد مگس کاماًل به درستی بیان شده است.

***
 گزینه 3. 20

ویـروس ایدز پس از ورود به بدن ممکن اسـت بین 6 ماه تا 15 سـال نهفته باقی بماند و بیمـاری ایجاد نکند. چنین فردی آلوده به 
HIV است اما بیمار نیست و هیچ عالمتی از ایدز را ندارد.

پاسخ آزمون 37   جامع فصل  !

***
گزینه 4. 1

گزینه هـای 1 و 3:بـا توجه به وجود پادتن های آماده در سـرم، آنتی ژن ها به سـرعت شناسـایی و خنثی می شـوند. امـا چون پادتن و 

یاخته های خاطره در بدن پدید نمی آیند، ایمنی حاصل از سرم غیرفّعال است.
گزینه های 2 و 4: ایمنی حاصل از واکسـن فّعال اسـت چرا که عالوه بر پدید آمدن تعداد زیادی از یاخته های پادتن سـاز، یاخته های 
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آزمون های فصل هشتم

تولید مثل نهاندانگان

آزمون 60  گفتار   1 15 دقیقه "

بیش ترین گیاهان روی زمین همٔه ویژگی ها را دارند به جز:. 1
1( ممکن است به روش غیرجنسی قابلیت تکثیر شدن داشته باشند.

2( تنها گروه گیاهان گل دار هستند که پهنٔه وسیعی از زمین را به خود اختصاص داده اند.
3( تنوع حشرات در زیستگاهشان زیاد است.

4( گلبرگ، ریشه و ساقه، بخش های رویشی آن ها به حساب می آید.

کدام جزو روش های تولید مثل غیرجنسی نهان دانگان به حساب نمی آید؟. 2
1( قرار دادن قطعات ساقٔه شمعدانی در آب منجر به تولید ریشه روی آن می شود.

2( تشکیل لولٔه گرده اطلسی در کاللٔه خامٔه گلی از همان گونه
3( قرار دادن پیوندک پرتقال روی پایه نارنج

4( ایجاد ریشه و ساقه برگ دار از محل گرٔه ساقٔه توت فرنگی که زیر خاک خوابانیده شده است.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟. 3
»به طور معمول در ................ می شود.«

1( پیوند زن، قطعه هایی از جوانه یا شاخه روی گیاهی که به آن پایه می گویند، پیوند زده
2( قلمه زدن، قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب تکثیر داده

3( خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخه که دارای گره است با خاک پوشانده
4( پیوند زدن، گیاهی که میوه های مطلوب تولید می کند به عنوان پایه انتخاب

کدام بخش تخصص یافته برای تولید مثل رویشی گیاهان، متناسب با نوع گیاه نیست؟. 4
ب( ساقٔه رونده برای زنبق الف( پیاز برای الله  

د( زمین ساقه برای توت فرنگی ج( غده برای سیب زمینی  
4( الفـ  ج 3( جـ  د  2( الفـ  ب  1( بـ  د 

نمی توان گفت در تولید مثل غیرجنسی ................ همانند ................ پدید می آید.. 5
1( توت فرنگیـ  روش خوابانیدن، در محل گره ها گیاه جدیدی

2( سیب زمینیـ  پیوند زدن، از جوانٔه گیاه جدیدی
3( زنبقـ  توت فرنگی، گیاه جدید از جوانه های ساقه در زیر خاک

4( نرگسـ  زنبق، گیاه جدید از بخش های تخصص یافته
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟. 6
»در تولید مثل غیرجنسی، هرگاه گیاه جدید از ................ پدید آید، قطعًا از بخش های ................ استفاده شده است.«

ب( محل گره هاـ  تخصص یافته الف( ساقه های زیر خاکـ  تخصص یافته 
د( قطعٔه بی جوانه ـ  غیرتخصصی ج( پایه های جدید روی ساقهـ  غیرتخصصی 

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

کدام، جملٔه روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟ »کشت بافت، فّنی است که ................ «. 7
1( برای تکثیر رویشی گیاهان کاربرد دارد.

2( در محیطی کاماًل سترون به انجام می رسد.
3( در آن توده ای از یاخته های هم شکل و یکسان به وجود می آید.

4( در آن فقط قطعه ای از بافت گیاهی به محیط کشت منتقل می شود.

به طور معمول ................. 8
1( نهان دانگان برای جبران هزینه های خود گل تولید می کنند.

2( بیش ترین گیاهان روی زمین فاقد دانه هستند.
3( تنوع جانوران در زیستگاه، با حضور گیاهان گل دار رابطه مستقیم دارد.

4( درخت آلبالو فاقد تولید مثل غیرجنسی است.

کدام در مورد زنبق نادرست است؟. 9
1( گیاهی است که در وضعیت بالغ خود آوند، گل و دانه دارد.

2( زمین ساقه بخش تخصص یافته، آن است که در تولید مثل رویشی گیاه نقش دارد.
3( ساقٔه افقی آن روی خاک رشد می کند و جوانٔه انتهایی و جانبی دارد.

4( از زمین ساقٔه آن هنگام تولید مثل غیرجنسی پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می شود.

شکل روبه رو ساقٔه ویژه شده در نوعی گیاه را نمایش می دهد که:. 10
1( هر جوانه روی ساقه، خاستگاه گیاهی کامل است.

2( به ساقٔه تکمه مانند آن برگ های خوراکی متصل است.
3( در محل گره های روی ساقه، گیاهان جدید ایجاد می شود.
4( همانند ساقٔه هوایی گیاه جوانه های انتهایی و جانبی دارد.

در فن کشت بافت گیاهی گل دار، ................ از آن که کروموزوم های یاخته ای که روی محیط کشت قرار گرفته است حداکثر فشردگی . 11
را پیدا کنند، ................

1( پسـ  پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی تجزیه می شوند.
2( قبلـ  در سطح استوایی یاخته ساختارهایی چهار کروماتیدی پدید می آید.

3( قبلـ  108 ریزلولٔه سانتریولی پدید آمدن دوک را سازمان دهی می کنند.
4( پسـ  کوتاه شدن رشته های دوک کروماتیدهای خواهری را از هم جدا می کند.

کال توده ای از یاخته های ................. 12
1( هم شکل است که از تقسیم میتوز فقط قطعه ای از بافت، در شرایط مناسب به وجود می آید.

2( گیاهی است که می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی با یکدیگر متفاوت باشند.
3( تمایز زدایی شده است که قادر به تمایزیابی مجدد هستند.

4( تمایز یافته است که برای تولید مثل رویشی برخی گیاهان در محیط کشت غیرسترون استفاده می شود.
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چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده است؟. 13
الف( از فن کشت بافت همانند پیوند زدن برای تولید گیاهان مطلوب استفاده می شود.

ب( در فن کشت، کال توده ای از یاخته های هم شکل است که با تقسیم میتوز پدید می آید.
ج( در فن کشت بافت برخالف روش خوابانیدن در خاک، برای تولید انبوه گیاه از محیط سترون استفاده می شود.

د( در فن کشت بافت، کال می تواند به گیاهانی که از نظر ژنی یکسان هستد تمایز یابد.
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

) مشابه سراسریـ  88(. 14 گیاه زنبق، ....................   
1( از گیاهان چوبی چندساله است.

2( همانند همٔه گیاهان چند ساله، هر سال می تواند گل بدهد.
3( از گیاهان علفی و دارای ساقٔه رونده است.

4( به هر دو روش جنسی و غیرجنسی قابل تکثیر است.

91 با تغییر(. 15 )خارج از کشورـ  کدام عبارت صحیح است؟  
1( برای تکثیر رویشی گیاهان، وجود محیط کشت سترون الزامی است.

2( در همٔه گیاهان، رشد پایه های جدید زیر خاک، حاصل تکثیر زمین ساقه است.
3( استفاده از برگ و قطعات ساقه از روش های معمول تکثیر غیرجنسی در گیاهان است.

4( شرط انجام تکثیر غیر جنسی در گیاهان، وجود بخش هایی است که برای این منظور تخصص یافته اند.
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552 در صفحه 60پاسم آزمون 

آزمون 61   گفتار   2 20 دقیقه "

چند جمله در مورد ساختار هر گل کامل نادرست است؟. 1
الف( اجزای آن روی نهنجی قرار دارد که صاف یا برآمده است.

ب( خارجی ترین و داخلی ترین حلقٔه آن هم مرکز هستند.
ج( مادگی آن از به هم پیوستن چند برچه تشکیل شده است.

د( فضای مادگی در انواع چند برچه ای ممکن است از هم جدا شده باشند.
ه( جزو گل های دو جنسی است.

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

در هر گلی، ................. 2
2( حلقٔه دوم دارای رنگ های درخشان است. 1( برچه واحد سازندٔه مادگی است. 

4( ساختار تخصص یافته برای تولید مثل جنسی وجود دارد. 3( پرچم ها بین گلبرگ ها و مادگی قرار دارند. 

با توجه به شکل یک گل کامل که در روبه رو نشان داده شده است، کدام نادرست است؟. 3
1( بخش »الف« وسیع است و ممکن است صاف، برآمده یا گود باشد.

2( دیوارٔه واحدهای سازندٔه بخش »ب« فضای مادگی را قطعًا از هم جدا کرده است.
3( بخش »ج« معمواًل به رنگ های متفاوت وجود دارد.

4( بخش »د« جزو قسمت های زایشی این گل کامل و دو جنسی است.

دب

ج
الف
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پاسخ نامه فصل هشتم

 تولید مثل نهاندانگان

پاسخ آزمون 60   گفتار 1  !

***
گزینه 4. 1

c اهمیت تولیدمثل نهاندانگان

c .نهان دانگان تنها گروه از گیاهان اند که گل تولید می کنند
c .)تولید گل برای گیاهان هزینه بر است )به ویژه تولید گل هایی که رنگ های گوناگون، ترکیبات معطر و شهد دارند
c .گیاهان گل دار بیش ترین گیاهان روی زمین اند و توانسته اند پهنٔه وسیعی از زمین را به خود اختصاص دهند
c  مزیت داشـتن گل جلب کردن حشـرات و دیگر جانورانی اسـت که هم در گرده افشـانی و هم در پراکنده کردن دانه به گیاهان

کمک می کنند.
c  هرچه پراکندگی گیاهان در ناحیه ای بیش تر باشـد و گرده افشانی بین گیاهان متنوع تری از افراد یک گونٔه گیاه انجام شود، تنوع

ژنتیکی زاده ها و در نتیجه شانس بقای آن ها بیش تر خواهد بود.

یادآوری:گیاهان را براساس صفت های داشتن یا نداشتن آوند، دانه و گل به طور کلی گروه بندی می کنند. جدول زیر گروه بندی کلی 

گیاهان را نشان می دهد:
گروه بندی گیاهان

بدون آوند
بدون دانه

خزه ها

آونددار

سرخس ها

دانه دار
بازدانگان )مخروط داران(بدون گل

گل دار )نهاندانگان(
تک لپه ای ها
دو لپه ای ها

گیاهان گل دار بیش ترین گیاهان روی زمین اند و توانسته اند پهنٔه وسیعی از زمین را به خود اختصاص دهند. گیاهان می توانند به شکل غیرجنسی 
و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی ساقه، برگ و ریشه تکثیر یابند )گلبرگ جزو بخش های رویشی نیست و نمی تواند در تولیدمثل غیرجنسی 

نقش داشته باشد(. به دلیل نقش حشرات در گرده افشانی، معمواًل تنوع حشرات در زیست گاه های گیاهان گل دار زیاد است.
***

 گزینه 2. 2

 تشکیل لولٔه گرده جزو مراحل تولید مثل جنسی است و گامت های نر گیاهان در درون لولٔه گرده به وجود می آیند. قلمه زدن، پیوند 
زدن و خوابانیدن، همگی از روش های تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان است.
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***
 گزینه 4. 3

c  تولید مثل غیرجنسی

c .بیش تر گیاهان می توانند به روش غیرجنسی تولیدمثل کنند
c .تولیدمثل گیاهان از طریق بخش های رویشی گیاه، تولیدمثل رویشی یا غیرجنسی نام دارد
c .افراد حاصل از این نوع تولیدمثل از نظر ژنتیکی همانند گیاه والد خود هستند
c .انواع مختلفی از تولیدمثل غیرجنسی در گیاهان وجود دارد
c  ،در تولیدمثل غیرجنسـی بخش های رویشـی گیاه، مانند سـاقه ها، ریشـه ها و برگ ها نقش دارند. مثال روی ریشه درخت آلبالو

جوانه هایی تشکیل می شوند که از رشد آن ها درخت های آلبالو ایجاد می شوند. چنین تولید مثلی از نوع غیرجنسی یا رویشی است.
c  برخی از بخش های رویشی گیاهان برای تولیدمثل تخصص یافته شده اند: ساقه های رونده، پیازها، ریزوم ها )زمین ساقه ها( و غده ها

انواعی از ساقه های تغییر شکل و تخصص یافته اند که گیاه با استفاده از آن ها تولید مثل غیرجنسی را انجام می دهد.
c .در بیش تر گیاهان تولیدمثل رویشی سریع تر از تولیدمثل جنسی است
c  یک گیاه در زیسـتگاه مناسـب خود از طریق تولید مثل رویشی به سرعت پراکنده می شود و تعداد فراوانی از افراد جدید به وجود

می آورد.

تکثیر با بخش های رویشی

معموال برای تکثیر گیاهان از بخش های رویشی )غیر تخصصی( گیاه استفاده می کنیم.

ج)ب)الف)

روش های متفاوت تکثیر رویشی در گیاهان. قلمه زدن )الف(، پیوند زدن )ب(، خوابانیدن )ج(.

قلمه زدن

c .تکثیر گیاهی باگذاشتن قطعه هایی از ساقٔه آن در خاک یا آب
c .قطعه ای از ساقه که گیاه جدید ایجاد می کند، باید جوانه داشته باشد

پیوند زدن

c .در پیوندزدن قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک ، روی تنٔه گیاه دیگری که به آن پایه می گویند، پیوند زده می شود
c  گیاه پایه دارای ویژگی هایی مانند مقاومت به بیماری ها، سازگار با خشکی یا شوری است، در حالی که گیاهی که پیوندک از آن گرفته

می شود، مثاًل میؤه مطلوب دارد.

خوابانیدن

c .در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند
c .بعد از مدتی از محل گره، ریشه و ساقٔه برگ دار ایجاد می شود که با جدا کردن از گیاه مادر، پایٔه جدیدی ایجاد می شود
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گزینٔه 1: پیوند زدن یکی از روش های تکثیر رویشـی اسـت که در آن قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شـاخه به نام پیوندک، روی 

تنه گیاه دیگری که به آن پایه می گویند پیوند زده می شود.
گزینٔه 2: اگر قطعه هایی از ساقه یک گیاه را در خاک یا آب تکثیر کرده باشید، روش قلمه زدن را به کار برده اید.

گزینٔه 3: در روش خوابانیدن بخشـی از سـاقه یا شـاخه را که دارای گره اسـت، با خاک می پوشانند. بعد از مدتی از محل گره، ریشه 

و ساقه برگ دار ایجاد می شود.
گزینٔه 4: در پیوند زدن گیاه پایه ویژگی هایی مانند مقاومت به بیماری ها، سـازگاری با خشـکی یا شـوری دارد، درحالی که گیاهی که 

پیوندک از آن گرفته می شود، مثاًل میوه مطلوب دارد.
***

 گزینه 1. 4

زنبق، زمین ساقه و توت فرنگی، ساقٔه رونده دارند.
***

 گزینه 3. 5

c  تخصص یافته ها

انواعی از ساقه ها در گیاهان وجود دارند که برای تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده اند. زمین ساقه )ریزوم(، غده، پیاز و ساقٔه رونده، 
نمونه هایی از ساقه های ویژه شده برای تولید مثل غیرجنسی اند. 

زمین ساقه )ریزوم(

c .زمین ساقه به طور افقی زیر خاک رشد می کند
c .همانند ساقٔه هوایی، جوانٔه انتهایی و جانبی دارد
c  این سـاقه به موازات رشـد افقی خود در زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها

تولید می کند.
c .زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد

غده

c .غده، ساقه ای زیرزمینی است که به علت ذخیرٔه مادٔه غذایی در آن متورم شده است
c .سیب زمینی چنین ساقه ای است
c .هریک از جوانه های تشکیل شده در سطح غدٔه سیب زمینی، به یک گیاه تبدیل می شود
c .برای تکثیر سیب زمینی آن را به قطعه های جوانه دار تقسیم می کنند و در خاک می کارند

پیاز

c .پیاز، ساقه زیر زمینِی کوتاه و تکمه مانند است
c .پیاز خوراکی چنین ساقه ای دارد و برگ های خوراکی به آن متصل اند
c .نرگس و الله نیز پیاز دارند
c .از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک تشکیل می شود که هر یک خاستگاه یک گیاه می شوند

ساقه رونده

c .ساقه رونده به طور افقی روی خاک رشد می کند
c .گیاه توت فرنگی ساقه رونده دارد
c .در محل گره ها ، گیاهان توت فرنگی جدیدی ایجاد می شوند

زمین ساقه

برگ ها
ساقه

پیاز

ساقٔه رونده

دید
ٔه ج

پای

غده

الف)

ب)

پ)

ت)

 ساقه های تخصص یافته
برای تولید مثل غیرجنسی
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گزینٔه 1: گیاه توت فرنگی ساقٔه رونده دارد. ساقٔه رونده به طور افقی روی خاک رشد می کند و در محل گره ها گیاه توت فرنگی جدید 

ایجاد می شـود. در روش خوابانیدن که یکی از روش های تکثیر رویشـی اسـت نیز بعد از مدتی که بخشـی از سـاقه یا شاخه با خاک 
پوشانده شد، از محل گره ها ریشه و ساقٔه برگ دار ایجاد می شود.

گزینٔه 2: برای تکثیر سیب زمینی، آن را به قطعه های جوانه دار تقسیم می کنند و در خاک می کارند. هر یک از جوانه ها در سطح غده 

سـیب زمینی به یک گیاه جدید تبدیل می شـود. در پیوندزدن هم می توان جوانه گیاهی دارای صفت مطلوب را روی تنه گیاه دیگری 
پیوند زد. پس از مدتی جوانه رشد کرده و صفات مشترک با گیاهی که پیوندک از آن گرفته شده را دارد.

گزینٔه 3: زنبق از گیاهانی است که زمین ساقه دارد. زمین ساقه به طور افقی در زیر خاک رشد می کند. اما گیاه توت فرنگی ساقه رونده 

دارد و ساقه رونده برخالف زمین ساقه روی خاک رشد می کند.
گزینٔه 4: انواعی از ساقه ها در گیاهان وجود دارد که برای تولید مثل غیرجنسی ویژه شده اند. پیاز و زمین ساقه نمونه هایی از ساقه های 

ویژه شده برای تولید مثل غیرجنسی اند. نرگس و زنبق به ترتیب پیاز و زمین ساقه دارند.
***

 گزینه 4. 6

هر چهار مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.
تولید مثل غیرجنسی می توانند از طریق اندام های رویشی گیاه که برای این کار اختصاصی نشده اند نیز انجام شود مانند قلمه زدن، پیوند 
زدن و خوابانیدن و یا این که از طریق انواع ساقه های ویژه شده و تخصص یافته مانند زمین ساقه، پیاز، غده و ساقٔه رونده صورت پذیرد.

جمالت الف و ب: در روش خوابانیدن، گیاه جدید از محل گره های موجود روی ساقه های زیر خاک پدید می آیند.

جملٔه ج: زمین ساقه به طور افقی زیر خاک رشد می کند و به موازات رشد افقی خود، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند.

جملٔه د: برای تکثیر سیب زمینی، آن را به قطعه هایی جوانه دار تقسیم می کنند و در خاک می کارند. هر یک از جوانه های روی سطح 

غدٔه سیب زمینی به یک گیاه جدید تبدیل می شود.
***

 گزینه 4. 7

c فناوری و تکثیرگیاهان

c .از فن کشت بافت برای 1( تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و 2( تولید انبوه آن ها در آزمایشگاه استفاده می شود
c .در این فن، یاخته و یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود
c .این محیط دارای مواد مورد نیاز برای رشد و نمو گیاه است
c  یاخته و بافت در شـرایط مناسب، با تقسـیم میتوز ، توده ای از

یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شود.
c .کال می تواند به گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان اند
c .همه مراحل کشت بافت در محیطی کاماًل سترون انجام می شود
c  برای تکثیر گیاهی به روش کشت بافت با استفاده از یاخته های 

مجزای نرم آکنـه ای، که جزو بافت های زمینه ای هسـتند، 
ابتدا باید این یاخته ها را با اسـتفاده از روش های شـیمیایی یا 
اسـتفاده از آنزیم های تجزیه کنندٔه تیغٔه میانی بین یاخته ها، 

از هم جدا کنیم. 

در فّن کشـت بافت یاخته و یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشـت گذاشته می شود )نه فقط همیشه قطعه ای از بافت(. یاخته و 
بافت در شرایط مناسب، با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شود. کال می تواند به 

ریشه

ساقه

کانال

ایجاد گیاه از کال در کشت بافت
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گیاهانی تمایز یابد که از نظر ژنی یکسان اند. همٔه مراحل کشت بافت در محیطی کاماًل سترون انجام می شود.
***

 گزینه 3. 8

گزینٔه 1: تولید گل برای گیاهان هزینه بر است؛ به ویژه تولید گل هایی که رنگ های گوناگون، ترکیبات معطر و شهد دارند.

گزینٔه 2: گیاهان گل دار بیش ترین گیاهان روی زمین اند. گیاهان گل دار از جمله گیاهان دانه دار )نهان دانگان( هستند.

گزینٔه 3: گوناگونی جانوران در زیستگاهی با گیاهان گل دار بیش تر است.

گزینٔه 4: گیاهان می توانند به روش غیرجنسـی و با اسـتفاده از بخش های رویشـی، یعنی سـاقه، برگ و ریشه تکثیر یابند. مثاًل روی 

ریشٔه درخت آلبالو جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آن ها درخت های آلبالو ایجاد می شوند.
***

 گزینه 3. 9

تولید مثل غیر جنسـی در زنبق به کمک زمین سـاقه یا ریزوم انجام می شـود. زمین ساقه به طور افقی زیر خاک )نه روی خاک( رشد 
می کند و همانند ساقه هوایی جوانه انتهایی و جانبی دارد. زنبق از گیاهان علفی چند ساله است که هر ساله می تواند گل و دانه تولید 
کند. در زنبق از رشـد جوانه های رویش یافته از زمین سـاقه )ریزوم(، گیاهان جدیدی ایجاد می شـود. زمین سـاقه از انواع ساقه  های 

تخصص یافته ای است که در تولید مثل رویشی )غیرجنسی( نقش دارد.
***

 گزینه 4. 10

شکل ریزوم یا زمین ساقٔه زنبق را نشان می دهد. زمین ساقه به طور افقی زیر خاک رشد می کند و همانند ساقٔه هوایی جوانه انتهایی و 
جانبی دارد. گزینه های 1 و 2 و 3، هر یک به ترتیب به یکی از ویژگی های غّده، پیاز و ساقٔه رونده، اشاره دارند.

***
 گزینه 4. 11

در این فن )کشت بافت(، یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی روی محیط کشت قرار می گیرد. یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم 
میتوز، توده ای از یاخته های هم شکل به نام کال را پدید می آورند. حداکثر فشردگی کروموزوم ها در مرحلٔه متافاز میتوز رخ می دهد.

گزینٔه 1: قبل از مرحلٔه متافاز این اتفاق می افتد.

گزینٔه 2: در تقسیم میتوز ساختارهای چهارکروماتیدی پدید نمی آیند و تشکیل تترادها مربوط به تقسیم میوز است.

گزینٔه 3: گیاهان گل دار سانتریول ندارند.

گزینٔه 4: در مرحلٔه آنافاز میتوز که پس از متافاز رخ می دهد، با کوتاه شدن رشته های دوک، کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند.
***

 گزینه 3. 12

در فّن کشت بافت، یاخته و یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود. یاخته و بافت در شرایط مناسب، با تقسیم 
میتـوز، تـوده ای از یاخته های هم شـکل را به وجود می آورند که کال نامیده می شـود. کال می تواند به گیاهانـی تمایز یابد که از نظر 
ژنی یکسـان اند. همٔه مراحل کشـت بافت در محیطی کاماًل سـترون انجام می شـود. کال در اصل حاصل تمایز زدایی از یاخته های 

تخصص یافته است.
***

 گزینه 4. 13

همٔه موارد به درستی بیان شده اند.
از فن کشـت بافت برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه در آزمایشـگاه استفاده می شود.توجه داشته باشید که برای 

تولید کال محیط آزمایشگاهی سترون مورد نیاز است.عبارت »الف« تا »د« عین کتاب درسی هستند.
***

 گزینه 4. 14

گیاه زنبق، از گیاهان چندسـالٔه علفی اسـت. فقط بعضی از گیاهان چند سـاله، می توانند هر سـال گل، دانه و میوه تولید کنند. زنبق 
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دارای زمین ساقه است و در زیر خاک باقی می ماند. گیاه زنبق به واسطٔه داشتن زمین ساقه تولید مثل غیرجنسی و به واسطه تولید 
دانه تولیدمثل جنسی دارد.

***
 گزینه3. 15

تکثیر رویشـی بدون وجود محیط کشـت سـترون نیز در گیاهان انجام می شـود و اسـتفاده از فن کشـت بافت و محیط سترون، تنها 
یکی از روش های تکثیر غیرجنسـی در گیاهان اسـت. در گیاهانی که زمین سـاقه دارند )مانند زنبق( به موازات رشـد افقی سـاقه در 
زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می شود. اما در روش خوابانیدن نیز که بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره 
است با خاک می پوشانند. بعد از مدتی از محل گره های زیرخاک، ریشه و ساقه برگ دار ایجاد می شود. معموال برای تکثیر گیاهان از 
بخش های رویشی گیاه استفاده می کنیم. در واقع گیاهان می توانند به روش غیر جنسی و با استفاده از بخش های رویشی، یعنی ساقه، 
برگ و ریشه تکثیر یابند. گیاهان هم می توانند با استفاده از بخش هایی تخصص یافته که انواعی از ساقه ها هستند مانند زمین ساقه، 
ریزوم، پیاز و سـاقٔه رونده تولید مثل غیرجنسـی داشته باشند و هم می توانند با استفاده از بخش های رویشی گیاه مانند ساقه، برگ و 

ریشه این کار را انجام بدهند. پس لزومًا برای تولیدمثل غیر جنسی در گیاهان بخش های تخصص یافته ای نیاز نیست.

پاسخ آزمون 61  )گفتار 2(  !

***
گزینه 2 . 1

c  گل و تولید مثل جنسی

c .گل ساختاری اختصاص یافته برای تولید مثل جنسی است
c .یک گل کامل دارای بخش هایی به نام گلبرگ، کاسبرگ، پرچم و مادگی است که روی نهنج قرار دارند
c .نهنج وسیع و ممکن است صاف ، برآمده و یا گود باشد
c .بخش های مختلف گل در چهار حلقۀ هم مرکز تشکیل می شوند

پرچمبرچه / مادگی
میلهبساککاللهخامهتخمدان

گلبرگ

کاسبرگ
تخمک

نهنج

گل در گیاه آلبالو

وظایف هر کدام از اجزای یک گل به این شرح است:

کاسبرگ:

c .از اجزای پوشش گل و دارای نقش حفاظتی
c .کاسبرگ ها در خارجی ترین حلقه قرار می گیرند
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گلبرگ:

c .از اجزای پوشش گل و دارای نقش حفاظتی و همینطور جلب حشرات و پرندگان برای افزایش احتمال گرده افشانی
c .گلبرگ ها در حلقۀ دوم و معمواًل به رنگ های متفاوت وجود دارند

پرچم:

c .اندام تولید مثلی نر در گیاهان گل دار و مسئول تولید دانه گرده
c .پرچم ها در حلقه سوم و مادگی در چهارمین حلقه تشکیل می شوند

مادگی:

c .مادگی در چهارمین حلقه تشکیل می شوند
c .اندام تولید مثلی ماده در گیاهان گل دار و مسئول تولید تخمک
c .مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است
c .برچه واحد سازنده مادگی است
c .در مادگی های چند برچه ای، ممکن است فضای مادگی با دیواره برچه ها از هم جدا شوند

جمالت »الف« و »ج« نادرست و جمالت »ب« و »د« و »ه« درست هستند.
مادگی گل از یک یا تعدادی برچه سـاخته شـده اسـت. در واقع برچه واحد سازنده مادگی است. در مادگی های چند برچه ای، ممکن 
اسـت فضای مادگی با دیواره برچه ها از هم جدا شـوند.ایراد جملٔه اول این اسـت که اجزای گل روی نهنجی که صاف، برآمده یا گود 

باشد قرار می گیرند.
***

 گزینه 4. 2

c هرگلی کامل نیست

گل ها را بر اسـاس وجود هر چهار حلقه یـا نبودن بعضی 
حلقه ها در دو گروه گل های کامل و یا ناکامل قرار می دهند.
هم چنین گل هایی که هر دو حلقۀ زایشـی را داشته باشند 
گل دو جنسـی و آن هایی که فقط یکی از حلقه  های زایشی 

را دارند، گل تک جنسی می نامند.

گل ها می توانند کامل یا ناکامل باشند. گلی که یکی از چهار حلقٔه گل را نداشته باشد ناکامل است. گل هایی که هر دو حلقٔه پرچم و 
مادگی را داشته باشند گل دوجنسی و گل هایی که یکی از این حلقه ها را ندارند گل تک جنسی نام دارند.

گزینٔه 1: مادگی گل از یک یا تعدادی برچه سـاخته شـده اسـت. در واقع برچه واحد سازنده مادگی است، اما نه در هر گلی. یک گل 

تک جنسی می تواند فاقد مادگی باشد.
گزینـٔه 2: دقـت کنیـد که گلبرگ همٔه گیاهان دارای رنگ های درخشـان نیسـت. مثاًل گیاهانی که گرده افشـانی آن هـا را باد انجام 

می دهد، تعداد فراوانی گل کوچک تولید می کنند اما فاقد رنگ های درخشان هستند.
گزینٔه 3: همه گل ها دوجنسی نیستند و می توانند فاقد مادگی یا پرچم باشند.

گلبرگ های
 متصل به هم

کالله
خامه

گل نر

تخمدان

گل ماده

بساک

گل های تک جنسی در گیاه کدو
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آزمون 70  جامع1 فصل 8 و   9 20 دقیقه "

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 1
نمی توان گفت جهت به وجود آمدن کال در فرایند کشت بافت، .................................

الف( پس از حداکثر فشردگی کروموزوم ها، ساختارهای چهار کروماتیدی در میانٔه یاخته ردیف می شوند.
ب( قطعًا قبل از تشکیل ساختارهای چهار کروماتیدی پوشش هسته تجزیه می شود.
ج( سومین نقطٔه وارسی اصلی، کوتاه شدن صحیح رشته های دوک را کنترل می کند.

د( پوشش جدید هسته، اطراف کروموزوم های دو کروماتیدی را فرامی گیرد.
2)4  4)3  1)2  3)1

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟. 2
»برگ هـای آسـیب دیدٔه گیاه تنباکـو، ترکیبات فّراری از خود متصاعد می کنند که نوعی زنبور وحشـی را به سـمت خـود جلب می کند.

زنبورعسلی که جنسیت آن با این زنبور وحشی ................... است، قطعًا .....................«
الف( یکسان – نمی تواند با تقسیم میتوز گامت تولید کند.

ب( متفاوت – قادر به بکرزایی نیست.
ج(یکسان – حاصل بکرزایی نیست.

د( متفاوت – نمی تواند با تقسیم میوز گامت تولید کند.
2)4  4)3  1)2  3)1

جملٔه ................ جملٔه ................است / هستند.. 3
الف( یاخته های تشکیل دهندٔه آندوسپرم لوبیا جزو رایج ترین یاخته ها در سامانٔه بافتی زمینه ای گیاه است.

ب( گل هایی که گرده افشانی آن ها توسط خفاش صورت می گیرد باید گلبرگ های سفید داشته باشند.
ج( تابش نور یک جانبه سبب تجمع اکسین در سمت نور دیده ساقه دانه ُرست می شود.
ت، نشاسته را به گلوکز تجزیه می کند.

ّ
د( آمیالز بزاق انسان همانند این آنزیم در دانه غال

2( »د« برخالفـ  »ب« نادرست 1( »الف« همانندـ  »ج« درست  
3( »الف« وـ  »د« نادرست 3( »ج« وـ  »ب« درست  

می توان گفت دردانٔه .......................... و در این گیاه، ................................... 4
1( ذرت، آندوسپرم به عنوان ذخیرٔه دانه باقی می ماند – دو نوع سرالد پسین دیده می شود.

2( لوبیا، نقش لپه ها تنها انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان است - دو نوع سرالد پسین دیده می شود.
3( لوبیا، آندوسپرم جذب لپه ها می شود – مغز ساقه دیده نمی شود.

4( ذرت، نقش لپه تنها انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان است – مغز ساقه دیده نمی شود.

کدام جمالت نادرست هستند؟. 5
الف( غدٔه سیب زمینی، ساقٔه تخصص یافته ای برای تولید مثل رویشی است که در یاخته های خود آمیلو پالست دارد.

ب( پایٔه جدید توت فرنگی از گره های ساقٔه رونده نشأت می گیرد و از خاک بیرون می آید.
ج( عّلت قرمز بودن میؤه پرتقال تو سرخ وجود ترکیبات رنگی در کروموپالست های یاخته هاست.

د( نمی توان گفت یاخته های آندوسپرمی در نهان دانگان همواره سه مجموعه کروموزم دارند.
4( »ج«ـ  »الف« 3( »ج«ـ  »د«  2( »ب«ـ  »ج«  1( »الف«ـ  »ب«  
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طی تقسیم های متوالی تخم ضمیمه، قطعًا ................. 6
1( ساختارهای چهار کروماتیدی در مرحلٔه پروفاز پدید می آیند.

2( ریزکیسه های دستگاه گلژی در تقسیم سیتوپالسم نقش دارند.
3( کروموزوم های همتا در مرحلٔه آنافاز از هم جدا می شوند.

4( جدا شدن کروماتیدهای خواهری به کمک ریزلوله های پروتئینی انجام می شود.

نوعـی ویـروس بیمـاری زا یاخته هایی را آلـوده می کند که در حالـت عادی طی تقسـیم سیتوپالسـم آن هـا ................... پدید می آید. . 7
نمی توان انتظار داشت که این یاخته ها ....................

1( کمربندی از رشته های پروئینی – با ترشح نوعی پروتئین، باعث مقاومت یاخته های سالم شوند.
2( ساختاری به نام صفحٔه یاخته ای – دارای دیوارٔه نازک و اندامکی به نام دیسه باشند.

3( کمربندی از رشته های پروئینی – با ترشح نوعی پادتن، نوع خاصی از عوامل بیماری زای انسانی را شناسایی کنند.
4( ساختاری به نام صفحٔه یاخته ای – بارها کردن نوعی اسید ، مرگ برنامه ریزی شده در یاخته را القا کنند.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 8
»به طورمعمول ممکن .................................................«

الف( است ریشٔه یک گیاه دوساله، حاوی ماده ای باشد که در pHهای مختلف تغییر رنگ می دهد.
ب( نیست دانٔه یک گیاه یک ساله، حاوی ماده ای باشد که قادر به تخریب یاخته های روده انسان باشد.
ج( است در برگ یک گیاه یک ساله، دیوارٔه پسین یاخته های بافت چسب آکنه ای دارای سیلیس باشد.

د( نیست در ساقٔه یک گیاه دوساله، یاخته های بافت آوندی توانایی تقسیم داشته باشند.
2)4  4)4  3)2  1)1

بـا انتقـال نوعی گیاه آپارتمانی به شـرایط آب و هوایی که گیاه خرزهره در آن رشـد می کنـد؛ .................. انتظار داشـت که تحت تأثیر . 9
هورمون آبسیزیک اسید، ........................... یابد.

1( نمی توانـ  فاصلٔه یاخته های نگهبان روزنه از هم در برگ های گیاه ، کاهش
2( می توانـ  بسته شدن روزنه های آبی جهت حفظ آب در گیاه، افزایش

3( نمی توانـ  در نور کم محیط فّعالّیت سبزدیسه های گیاه، افزایش
4( می توانـ  تقسیم یاخته هایی با هستٔه بزرگ در جوانه های گیاه، کاهش

10 .)93 )مشابه خارج از کشورـ  گیاه ................... می تواند ..........................  
1( زنبق همانند نرگس – از طریق ساقه تخصص یافته، تولیدمثل غیرجنسی داشته باشد.

2( آلبالو همانند سیب – فقط از طریق گرده افشانی، تکثیر شود.
3( توت فرنگی برخالف بلوط – تعداد فراوانی گل تولید کند.

4( پیاز خوراکی برخالف الله – از طریق پیاز، تولیدمثل غیرجنسی داشته باشد.

یکی از اجزای یاخته های گیاهی می تواند ترکیبات رنگی که باعث جذب حشرات گرده افشان می شود را در خود ذخیره کند. این بخش . 11
از یاخته های گیاهی قادر به ذخیرٔه .............................

1( آنتوسیانین در ریشٔه گیاهان یک ساله مانند چغندر است.
2( گلوتن در بذر گیاهان یک ساله مانند گندم نیست.

3( ترکیبات پاداکسنده ای است که در پیشگیری از سرطان نقش دارند.
4(  گزانتوفیل قرمزرنگ در گوجه فرنگی نیست.
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کدام موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کنند؟. 12
»نمی توان گفت گیاه .....................، گیاه .............................«

الف( تنباکو، همانندـ  خشخاش، ترکیباتی تولید می کند که در دور کردن گیاه خواران نقش دارند.
ب( خشخاش، برخالفـ  نعنا، در صنعت داروسازی کاربرد دارد.

ج( آکاسیا، همانندـ  تنباکو، با تولید و منتشر کردن برخی ترکیبات در دور کردن جانوران نقش دارد.
د( گل محمدی، برخالفـ  چغندر، ترکیبات رنگی را در کریچه های خود ذخیره می کند.

4( »الف« و »ج« 3( »ج« و »د«  2(»ب« و »د«  1(»الف« و »ب« 

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟. 13
»بسیاری از گیاهان در برابر حملٔه گیاه خواران، مواد فّراری تولید و در هوا پخش می کنند و سبب جلب جانورانی می شوند که در آن ها 

........................ می تواند ........................... باشد«.
الف( سیستم گردش موادـ  در تبادل گازهای تنفسی فاقد نقش

ب( گامت هاپلوئیدـ  حاصل تقسیم میتوز
ج( خونـ  از انتهای باز برخی رگ ها خارج و با یاخته های بدن در تماس

د( رودهـ  نقش مهمی در دفع اسید اوریک داشته
2)4  3)3  4)2  1)1

در نخستین تقسیم تخم اصلی گیاه لوبیا، صفحٔه یاخته ای در وسط یاخته تشکیل .............. و طی این تقسیم، ............ 14
1( می شود – کروموزوم ها پس از تشکیل رشته های دوک، حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.

2( نمی شود - کروموزوم ها قبل از تشکیل رشته های دوک، حداکثر فشردگی را پیدا می کنند.
3( نمی شود – با کوتاه شدن هر رشتٔه دوک کروموزوم ها از هم دور نمی شوند.

4( می شود – با کوتاه شدن هر رشتٔه دوک کروموزوم ها از هم دور می شوند.

کدام جمله نادرست است؟. 15
1( یاختٔه زایشی دانٔه گردٔه رسیدٔه آلبالو همانند اسپرم این گیاه از تقسیم میوز حاصل می شود.

2(اکثر یاخته های موجود در کیسٔه رویانی لوبیا در لقاح شرکت نمی کنند.
3( هستٔه یاختٔه رویشی گردٔه رسیدٔه شبدر پس از تشکیل اسپرم ها نیز وجود دارد.

4( هرگز امکان احاطه شدن مادگی گل کدو توسط چندین پرچم وجود ندارد.

هر گیاهی که .........................، همانند هر گیاه گوشت خوار، قطعًا در ............................. است.. 16
1( گل دادن آن به شب های طوالنی نیاز داردـ  برگ های خود فاقد کاروتنوئید 

2( ساقٔه آن به دور گیاهان دیگر می پیچدـ  ریشٔه خود دارای لیگنین 
3( گل دهی آن تحت تأثیر طول شب و روز قرار نمی گیردـ  میوه های رسیدٔه خود فاقد کاروتنوئید قرمز

4( برگ های آن در اثر تماس بسته می شودـ  ساقه های خود دارای پکتین

به دنبال آمیزش گیاه نر 2n و گیاه مادٔه 2n، انتظار می رود که لپه)هایی( ............ و آندوسپرمی .............. ایجاد شود.. 17
4n 2 وn )4  3n 2 وn)3  3n 4 وn )2  2n 3 وn)1

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 18
»......................... انتظار داشت که به دنبال آسیب بافت های گیاهی، .................... ترشح شود که ......................«

الف( نمی توانـ  هورمونیـ  از رشد جوانه های گیاهی جلوگیری می کند.
ب( می توانـ  نوعی عامل رشدـ  با تقسیمات سریع تودٔه یاخته ایجاد کند.

ج( نمی توانـ  ترکیبات چسبناکیـ  در محافظت از گیاه نقش داشته باشند.
د( می توانـ  مواد فّراریـ  باعث جلب جانوران شوند.

1)4  4)3  3)2  2)1
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پاسخ آزمون 70   جامع1 فصل 8 و 9  !

***
گزینه 3. 1

در فن کشـت بافت، یاخته و بافت در شـرایط مناسـب، با تقسـیم میتوز، توده ای از یاخته های هم شـکل را به وجود می آورند که کال 
نامیده می شود.

جمله های الف و ب: طی فرایند تقسیم میتوز، ساختارهای چهار کروماتیدی )تترادها( شکل نمی گیرند. 

جملٔه ج: سومین نقطٔه وارسی اصلی در پایان مرحلٔه متافاز قرار دارد و کوتاه شدن رشته های دوک در مرحلٔه آنافاز یعنی بعد از سومین 

نقطه وارسی اصلی به وقوع می پیوندد.
جملٔه د: در مرحلٔه تلوفاز تقسیم میتوز، پوشش هسته اطراف کروموزوم های تک کروماتیدی را فرا می گیرد.

***
 گزینه 3. 2

داسـتان از این قرار اسـت که: نوزاد کرمی شکل حشـرٔه آفت از برگ گیاه تنباکو تغذیه می کند. یاخته های آسیب دیده برگ، ترکیب 
فّراری متصاعد می کنند که نوعی زنبور وحشی ماده آن را شناسایی می کند.

جملٔه الف: زنبور عسل ماده میتواند ملکه و یا کارگر باشد که هر دو دیپلوئید (2n( هستند. گامت های تولید شده توسط زنبور ملکه 

هاپلوئید و حاصل تقسیم میوز هستند.
جملٔه ب: زنبور عسل نر، هاپلوئید (n) است و قادر به بکرزایی نیست.

جملٔه ج: زنبور عسل حاصل از بکرزایی، نر و هاپلوئید است. اما زنبورهای ماده حاصل لقاح گامت ها هستند.

جملٔه د: زنبورهای نر، هاپلوئید هستند و قادر به تقسیم میوز نیستند.
***

 گزینه 2. 3

جمله های »الف« و »ب« درست و جمله های »ج« و »د« نادرستند.
جملٔه الف: یاخته نرم آکنه ای )پارانشیمی( جزو رایج ترین یاخته های سامانه بافتی زمینه ای در گیاه است.

جملٔه ب: خفاش ها جانوران شب فّعال هستند وبرای دیده شدن گل هایی که گرده افشانی آن ها را برعهده دارند الزم است آن گل ها 

سفید باشند.
جملٔه ج: تابش نور یک جانبه سبب تجمع اکسین در سمت سایه می شود!

جملٔه د: آمیالز بزاق )پتیالین( نشاسته را به مالتوز و مولکول های درشت تر از مالتوز تجزیه می کند اما آمیالز دانٔه نشاسته را به گلوکز 

تجزیه می کند.
***

 گزینه 4. 4

گزینٔه 1:ذرت تک لپه ای است و سرالدهای پسین در گیاهان دو لپه ای دیده می شوند.

گزینه های 2 و 3: در دانٔه لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها و در آن جا ذخیره می شوند، در نتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش 

ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند. مغز ساقه، بافت نرم آکنه ای و بخشی از سامانٔه بافت زمینه ای است که در دو لپه ای ها دیده می شود.
گزینٔه 4: در دانٔه ذرت، آندوسپرم به عنوان ذخیرٔه دانه باقی می ماند و ذخیرٔه دانه ذرت محسوب می شود. نقش لپه ها، انتقال مواد 

غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است.
***

 گزینه 2. 5

جملٔه الف: یاخته های بخش خوراکی )غده( سـیب زمینی در خود نشادیسـه )آمیلوپالسـت( دارند تا بتوانند نشاسته را ذخیره کنند. 

غدٔه سیب زمینی برای تولیدمثل رویشی بخشی تخصص یافته است.
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جملٔه ب: ساقٔه روندٔه توت فرنگی روی زمین قرار دارد نه زیر زمین! 

از محل گره ها روی زمین ، پایه جدید حاصل می شوند.
جملٔه ج: عّلت قرمز بودن پرتقال توسرخ وجود آنتوسیانین ها در کریچه های یاخته ای است.

جملٔه د: اگر گیاه نهان دانه 2n باشد آندوسپرم آن 3n است!

آیا همٔه نهان دانگان 2n  هستند؟ پاسخ مسلمًا منفی است.
اساسًا عدد کروموزومی آندوسپرم از فرمول

آندوسپرم = عدد کروموزومی ×× 1.5 حاصل می شود.
***

 گزینه 4. 6

تقسیم های متوالی تخم ضمیمه از نوع میتوز است که نتیجٔه آن ایجاد آندوسپرم است.
گزینه های 1 و 3: تشکیل ساختارهای چهار کروماتیدی )تتراد( و جدا شدن کروموزوم های همتا مربوط به مراحل تقسیم میوز است.

گزینٔه 2: ممکن است هستٔه تخم ضمیمه تقسیم شود، اما تقسیم سیتوپالسم انجام نشود و آندوسپرم به صورت مایع دیده شود.

گزینٔه 4: با انجام تقسـیم های متوالی میتوزی قطعًا در مرحلٔه آنافاز با کوتاه شـدن رشته های دوک که ریز لوله های پروتئینی هستند، 

کروماتیدهای خواهری از هم جدا می شوند.
***

 گزینه 3. 7

پدید آمدن کمربندی از رشته های پروتئینی و ساختاری به نام صفحه یاخته ای به ترتیب اشاره دارد به تقسیم سیتوپالسم یاخته های 
جانوری و گیاهی.

گزینـٔه 1:یاخته هـای آلوده به ویروس در بدن انسـان اینترفرون نوع یک ترشـح می کنند. این پروتئین یاخته هـای مجاور را در برابر 

ویروس مقاوم می کند.
گزینٔه 2: یاخته های نرم آکنه ای گیاهان دیوارٔه نخسـتین نازک دارند. این یاخته های می توانند سبزدیسـه داشـته باشـند و فتوسنتز 

انجام دهند.
گزینٔه 3: یاخته های پادتن ساز که پادتن ترشح می کنند، تقسیم نمی شوند! 

گزینٔه 4: سالیسیلیک اسید یکی از تنظیم کننده های رشد در گیاهان است که یاخته آلوده به ویروس با رها کردن آن، مرگ یاخته ای 

را القا می کند.
***

 گزینه 1. 8

تنها مورد »الف« عبارت را به درستی تکمیل می کند
جملٔه الف: چغندر یک گیاه دو سـاله اسـت. آنتوسیانین در ریشـٔه چغندر به مقدار فراوانی وجود دارد. رنگ آنتوسیانین در pH های 

متفاوت تغییر می کند.
جملٔه ب: گندم یک گیاه یک سـاله اسـت. گلوتن یکی از پروتئین هایی اسـت که در بذر گندم و جو ذخیره می شود. بعضی از افراد به 

این پروتئین حساسـیت دارند. در بیماری سـلیاک یا حساسـیت به پروتئین گلوتن، در اثر گلوتن، یاخته های روده تخریب می شوند و 
ریزپرزها و حتی پرزها از بین می روند.

جملٔه ج: یاخته های چسب آکنه ای )کالنشیم( دیوارٔه پسین ندارند.

جملٔه د: اصلی ترین یاخته های بافت آوندی، یاخته هایی اند که آوندها را می سـازند. در این بافت عالوه بر آوندها، یاخته های دیگری 

مانند یاخته های نرم آکنه ای و فیبر نیز وجود دارد. می دانید که یاخته های نرم آکنه ای می توانند تقسیم شوند.
***

 گزینه 4. 9

گیاه خرزهره در مناطق خشـک و کم آب رشـد می کند. در این مناطق تابش نور خورشـید شـدید است و دمای هوا در روز باالست. 
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هورمون آبسیزیک اسید، مرد روزهای سخت )شرایط خشک و کم آبی( است که:
با بسـتن روزنه های هوایی از هدر رفتن آب جلوگیری می کند. برای بسـته شـدن روزنه های هوایی نیاز است که یاخته های نگهبان به 

هم نزدیک شوند )نادرستی گزینه1(
گزینٔه 2: روزنه های آبی همیشه باز هستند.

گزینٔه 3: بله کیه که قبول نداشـته باشـه در نور کم فّعالّیت فتوسـنتزی سبزدیسـه ها کاهش می یابد اما گفتیم که گیاه را به شرایط و 

آب و هوایی رشد خرزهره برده ایم که در روز تابش نور خورشید شدید است.
گزینٔه 4: منظور از یاخته هایی با هسته بزرگ همان یاخته های سرالدی است که در جوانه ها فراوان اند. می دانید که هورمون آبسیزیک 

اسید رشد گیاهان را در شرایط نامساعد محیطی کاهش می دهد. یاخته های سرالدی هم که مسئول رشد گیاه هستند در این شرایط 
تقسیم شان کاهش خواهد یافت.

***
 گزینه 1. 10

زنبق دارای زمین سـاقه اسـت و نرگس، پیاز دارد. زمین سـاقه و پیاز، ساقه های تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی هستند. گرده 
افشانی به تولیدمثل جنسی و تولید گل و دانه کمک می کند. درخت آلبالو می تواند به روش غیر جنسی و از طریق بخش های رویشی نیز 
تکثیر شود؛ چرا که روی ریشه درخت آلبالو، جوانه هایی تشکیل می شود که از رشد آن ها درخت آلبالو ایجاد می شود. درخت بلوط تعداد 
زیادی گل های کوچک تولید می کند. الله همانند پیاز خوراکی دارای پیاز است و از این طریق می تواند تولید مثل غیرجنسی داشته باشد.

***
 گزینه 3. 11

رنگ هایی که سبب جذب حشرات گرده افشان می شوند در کریچه ی یاخته های گلبرگ ذخیره می شوند.
گزینٔه 1:آنتوسیانین در کریچه ها ذخیره می شود، اما باید دقت کنید که چغندر یک گیاه دو ساله است! 

گزینٔه 2: نوعی پروتئین به نام گلوتن در کریچه های بذر گیاهانی مانند گندم و جو ذخیره می شود. گندم گیاهی یک ساله است.

گزینٔه 3: ترکیبات رنگی ذخیره شده در کریچه ها پاداکسنده )آنتی اکسیدان(اند. ترکیبات پاداکسنده در پیشگیری از سرطان نقش مثبتی دارند.

گزینٔه 4: بدانید و آگاه باشید که رنگ قرمز گوجه به علت لیکوپن در رنگ دیسه هاست. و باز هم بدانید و آگاه باشید که گزانتوفیل 

باعث به وجود آمدن رنگ زرد در گلبرگ ها می شود.
***

 گزینه 4. 12

فکر کنم حضور دوتا فعل منفی و قید برخالف در سوال، یکم تمرکز رو به هم بریزه!
جملٔه الف: ترکیبات آلکالوئیدی در دورکردن جانوران گیاه خوار نقش دارند. خشخاش جان! و تنباکو هر دو ترکیبات آلکالوئیدی دارند.

جملٔه ب: خشخاش جان! و نعنا هر دو در صنعت داروسازی بکار می روند.

جملـٔه ج: آکاسـیا با تولید و انتشـار مـواد، مورچه ها را فراری می دهد و تنباکو با داشـتن ترکیبات آلکالوئیـدی در دور کردن جانوران 

گیاه خوار نقش دارند.
جملٔه د: آقای چغندر ! در کریچه های ریشه خود ماده ای رنگی به نام آنتوسیانین ذخیره می کند.

***
 گزینه 2. 13

خب بازم با یک سوال چرت و پرت روبرو هستیم ! ← این جور سواال دو تا حسن داره: 
حسن اول: شما یاد می گیرید که روی سوال را با دقت بسیار بخوانید. 

حسن دوم: یه روزی سر جلسه کنکور ما رو بخاطر معرفی این نوع سوال غیر استاندارد دعا می کنید!!! )از ما گفتن بود!(

متن عبارت داده شـده نادرسـت اسـت، پس هر چهار گزینه عبارت را به نادرسـتی تکمیل خواهند کرد. حاال چرا عبارت داده شده 
نادرسته؟ چون تنها بعضی )نه بسیاری!( از گیاهان چنین ویژگی دارند. در همٔه گزینه ها هم ویژگی های حشرات را به درستی خدمت 

مبارکتان عرضه کردیم که قشنگ مشغول شوید و سرمست از اینکه دارید سوال را درست پاسخ می دهید.
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***
 گزینه 3. 14

اگر به شکل کتاب درسی دقت کرده باشید، در نخستین تقسیم تخم اصلی سیتوپالسم به صورت نامساوی تقسیم می شود و دو یاخته با اندازه های 
متفاوت پدید می آید. پس می توان نتیجه گرفت که صفحٔه یاخته ای در این تقسیم در وسط یاخته تشکیل نمی شود. )گزینه های 1و4 پر !( 

گزینٔه 2: حداکثر فشردگی کروموزوم ها در مرحلٔه متافاز رخ می دهد که قبل از آن رشته های دوک در مرحله پروفاز تشکیل می شوند.

گزینٔه 3: می دانید که در حین تقسیم، همه رشته های دوک موجود در یاخته به سانترومر کروموزوم ها متصل نیستند و می توان گفت 

با کوتاه شدن بعضی از رشته های دوک کروموزوم ها از هم دور نمی شوند!
***

 گزینه 1. 15

گزینٔه 1: یاختٔه زایشی دانٔه گردٔه رسیده نهان دانگان محصول مستقیم میتوز گرده نارس و اسپرم آن ها محصول مستقیم میتوز یاختٔه 

زایشی دانٔه گردٔه رسیده است؛ پس هر دو محصول مستقیم میتوز هستند نه میوز!
گزینٔه 2: در کیسٔه رویانی نهان دانه هفت یاخته وجود دارد که فقط دوتا از آن ها )تخم زا و دوهسته ای( در لقاح شرکت می کنند.

گزینٔه 3: با توجه به شکل 9 فصل 8 کتاب درسی در لولٔه گرده هسته یاختٔه رویشی را جلوتر از دو اسپرم موجود در لولٔه گرده می بینید!

گزینٔه 4: گل گیاه کدو تک جنسـی اسـت؛ یعنی در برخی گل ها فقط مادگی و در برخی دیگر فقط پرچم ها وجود دارند و هرگز ممکن 

نیست هردو ساختار تولیدمثلی نر و ماده در یک گل این گیاه وجود داشته باشند.
***

 گزینه 4. 16

گزینٔه 1:گیاهان فتوسنتزکننده اندامکی به نام سبزدیسه )کلروپالست( دارند که به مقدار فراوانی سبزینه دارد. سبزدیسه ها عالوه بر 

سبزینه، کاروتنوئید هم دارند که با رنگ سبز سبزینه پوشیده می شوند. گیاه داوودی برای گل دادن به شب های طوالنی نیاز دارد. 
گیاهان حشره خوار نیز فتوسنتز کننده اند.

گزینٔه 2: لیگنین )چوب( ماده ای اسـت که دیواره یاخته های گیاهی مانند آوندها را چوبی می کند. سـاقه گیاهانی مانند درخت مو در 

تماس با درختی دیگر به دور آن می پیچند. گیاه سـس نیز از جمله گیاهانی اسـت که سـاقه آن به دور گیاهان دیگر می پیچد، اما این 
گیاه انگل است و ریشه ندارد.

گزینٔه 3: رنگ قرمز گوجه فرنگی به علت لیکوپن موجود در رنگ دیسـه ها اسـت. گل دهی گیاه گوجه فرنگی تحت تاثیر طول شـب 

و روز نیست.
گزینٔه 4: در تقسـیم یاخته های گیاهی، بعد از تقسـیم هسته، الیه ای به نام تیغه میانی تشکیل می شود. تیغه میانی از پلی ساکاریدی 

به نام پکتین ساخته شدن است. همه یاخته های گیاهی تیغه میانی دارند. پکتین موجود در تیغه میانی مانند چسب عمل می کند و 
یاخته ها را کنار هم نگه می دارد.

***
 گزینه 3. 17

یاخته های دیپلوئید (2n( در کیسـه های گردٔه گیاه نر میوز انجام می دهند و چهار یاختٔه هاپلوئید (n) به وجود می آورند. هر کدام از 
این یاخته ها با یک تقسیم میتوز دو یاختٔه هاپلوئید دیگر )یاختٔه رویشی و یاختٔه زایشی( به وجود می آورند. یاختٔه رویشی لوله گرده را 

به وجود می آورد و یاختٔه زایشی درون لوله گرده تقسیم )میتوز( می شود و دو گامت نر هاپلوئید (n) را به وجود می آورد.
یکـی از یاخته های دیپلوئید (2n( بافت خورش در تخمک گیاه ماده بزرگ می شـود و با تقسـیم میوز چهـار یاختٔه هاپلوئید (n) ایجاد 
می کند. یکی از این چهار یاخته باقی می ماند و با تقسـیم میتوز پی در پی هفت یاختٔه کیسـه رویانی را پدید می آورد. تخم زای هاپلوئید 

(n) و یاختٔه دو هسته ای )دوتا هستٔه (n) ( از یاخته های کیسه رویانی اند که در لقاح با گامت های نر شرکت می کنند.

از لقـاح گامـت نـر هاپلوئید (n) و تخم زای هاپلوئید (n)، تخم اصلـی دیپلوئید (2n( پدید می آید. و از لقـاح گامت نر هاپلوئید (n) و 
یاخته ی دو هسته ای، تخم ضمیمه تریپلوئید (3n( پدید می آید.

می دانید که تخم اصلی با تقسیم میتوز، رویان را پدید می آورد و تخم ضمیمه نیز با تقسیم میتوز آندوسپرم را پدید می آورد. پس در 
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این مثال لپه ها که مشخص ترین بخش رویان هستند، (2n( و آندوسپرم  (3n(خواهد بود.
***

 گزینه 1. 18

موارد »ب« و »د« عبارت را به درستی تکمیل می کنند.
جملٔه الف: بافت های آسیب دیده گیاهان اتیلن تولید می کنند که تحت تاثیر اکسین مانع جوانه های جانبی می شود.

جملٔه ب: انواعی از پروتئین ها وجود دارد که با فرایندهایی منجر به تقسیم یاخته ای می شوند. مثال در گیاهان در محل آسیب دیده، 

نوعی عامل رشد تولید می شود تا با تقسیم سریع، تودٔه یاخته ایجاد کند. این تودٔه یاخته مانع نفوذ میکروب ها می شود.
جملٔه ج: بعضی گیاهان در پاسـخ به زخم، ترکیباتی ترشـح می کنند که در محافظت از آن ها نقش دارند. گاه حجم این ترکیبات آنقدر 

زیاد است که حشره در آن به دام می افتد.
جملٔه د: بعضی گیاهان در برابر حملٔه گیاه خواران، مواد فّراری تولید و در هوا پخش می کنند که سـبب جلب جانوران دیگر می شـود. 

مثال از یاخته های آسیب دیدٔه برگ گیاه تنباکو ترکیب فّراری متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی را به خود جلب می کند.
***

 گزینه 4. 19

اگر لقاح انجام نشـود، دانه ای نیز تشـکیل نخواهد شـد. پرتقال های بدون دانه به این روش ایجاد می شوند. اگر لقاح انجام شود، اما 
رویان قبل از تکمیل مراحل رشـد و نمو از بین برود دانه های نارسـی تشـکیل می شـوند که ریزند و پوسـته ای نازک دارند. به چنین 

میوه هایی نیز بدون دانه می گویند. موزهای بدون دانه از این نوع اند.
***

 گزینه 1. 20

در حالت عادی یاخته های دیپلوئید )2n=18( در کیسه های گردٔه گیاه نر میوز انجام می دهند و چهار یاختٔه هاپلوئید )n=9) به وجود 
می آورنـد. در حالتی که کروموزوم های یکی از تترادها از هم جدا نمی شـوند، نصـف یاخته ها 10 و نصف دیگر 8 کروموزوم دریافت 
خواهند کرد. هر کدام از این یاخته ها با یک تقسیم میتوز دو یاختٔه هاپلوئید دیگر )یاخته رویشی و یاخته زایشی( به وجود می آورند. 
یاخته رویشـی، لولٔه گرده را به وجود می آورد و یاخته زایشـی درون لوله گرده تقسـیم میتوز دو گامت نر هاپلوئید (n) را به وجود می 

آورد. پس دو نوع گامت n=8 و n=10 به وجود خواهند آمد.
 )2n) 4(بافت خورش در تخمک گیاه ماده، بزرگ می شـود و با تقسـیم میوز چهار یاختٔه دیپپلوئیدn)  در گیاه ماده، یکی از یاخته های
ایجـاد می کنـد. یکی از این چهار یاخته باقی می ماند و با تقسـیم میتوز پی در پی، هفت یاختٔه کیسـه رویانی را پدید می آورد. تخم زای 

دیپپلوئید (2n( و یاختٔه دو هسته ای )دوتا هستٔه (2n( ( از یاخته های کیسه رویانی اند که در لقاح با گامت های نر شرکت می کنند.
اگر گامت های 10 کروموزومی وارد لقاح شوند، تخم ضمیمه 2n)+10(2کروموزوم خواهد داشت. تخم ضمیمه با تقسیمات میتوزی 
 n !2(2کروموزوم خواهند داشت. میدانم که میدانیدn)+10 بافت آندوسپرم را به وجود خواهد آورد. پس یاخته های آندوسپرم نیز

تعداد کروموزوم های یک مجموعه کروموزومی یاخته های مادر است. 
2)2n)+10= 42

 4n = 32
 n=8

پاسخ آزمون 71   جامع2 فصل 8 و 9  !

***
 گزینه 4. 1

اکثر جانوران گرده افشان، حشره اند.
گزینه های 1 و 2: حشرات تنفس نایدیسی دارند. در این جانوران دستگاه گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.
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آزمون های فصل دهم 

جامع کل کتاب

آزمون 72   جامع   1 20 دقیقه "

با توجه به شکل روبه رو نمی توان گفت:. 1
1( هیچ نوروگلیای میلین سازی در بخش A وجود ندارد.

2( تعداد سیناپس های غیرفعال با تعداد سیناپس های مهاری برابر هستند.

3( همٔه نورون های موجود در ریشٔه شکمی، پیام عصبی را هدایت می کنند.
4( هر دو نورون رابط پیام را از نورون پیش سیناپسی دریافت اما یکی از آن ها پیام را به نورون پس سیناپسی منتقل می کند.

................ با قاطعیت گفت در فرد مبتال به بیماری ................. 2
1( نمی توانـ  MS ، غشای برخی یاخته های عصبی در مغز یا نخاع آسیب دیده است.

2( می توانـ  دیابت، یاخته های تولیدکنندٔه انسولین نابود شده اند.
3( می توانـ  ایدز، روابط جنسی در ابتالی فرد به بیماری نقش داشته است.

4( نمی توانـ  MS ، هدایت بخشی از پیام های عصبی دچار مشکل شده است.

پایین ترین بخش مغز، ................. 3
2( همانند هیپوتاالموس در تنظیم فشار خون نقش دارد. 1( برخالف پل مغزی در تنفس نقشی ندارد. 

4( برخالف تاالموس قادر به تقویت همٔه اطالعات حسی بدن نیست. 3( همانند قشر مم با سامانٔه کناره ای در تماس است. 

کاهش سطح پیک ................ دوپامین در ................ باعث احساس بی حوصلگی و افسردگی در افراد معتاد می شود.. 4
4( کوتاه بردـ  فضای سیناپسی 3( دوربردـ  فضای سیناپسی  2( کوتاه بردـ  خون  1( دوربردـ  خون 

به طور معمول هورمون ....................................... 5
1( اتیلن، نمی تواند در گیاه سس، رشد یاخته های سبز فتوسنتزکننده را افزایش دهد.

2( آبسیزیک اسید، می تواند در شرایط نامساعد محیطی، باعث حفظ آب در ریشٔه گیاه سس شود.
3( آبسیزیک اسید، نمی تواند در گیاهی که گل جالیز با آن رابطٔه انگلی دارد، باعث بسته شدن روزنه ها شود.

4( اتیلن، می تواند در گیاهی که گل جالیز با آن رابطٔه انگلی دارد، با رسیدن میوه ها افزایش یابد. 

نمی توان گفت ................. 6
1( درشت خوارهای کبد از تخریب هموگلوبین گویچه های قرمز بیلی روبین تولید می کنند.

2( منشأ ماکروفاژها یاخته هایی با هستٔه تکی خمیده یا لوبیایی و میان یاختٔه بدون دانه است.
3( فاگوسیت های کیسه های حبابکی ذرات گرد و غباری که از مخاط مژک دار گریخته اند را نابود می کنند.

4( یاخته های دارینه ای، درشت خوارهایی با قابلیت فعال سازی لنفوسیت های گره های لنفاوی هستند.

A
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در مورد دستگاه تولیدمثل مرد چند مورد نادرست است؟. 7
الف( کار اصلی این دستگاه تولید یاختٔه جنسی نر است.

ب( تنظیم دمای مناسب برای تمایز صحیح اسپرم ها فقط نتیجٔه قرار گرفتن کیسه بیضه در خارج از محوطٔه شکم است.
ج( یاخته های تولید کنندٔه تستوسترون همانند یاخته های سرتولی در خارج لوله های اسپرم ساز قرار دارند.

د( غدد درون ریز دستگاه تولید مثل پایین تر از هر غده برون ریز از این دستگاه قرار دارند.
هـ ( غدد وزیکول سمینال برخالف غدد پروستات در پشت مثانه قرار دارند.

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

کدام جمله نادرست است؟. 8
1( در آنافاز میتوز یاختٔه نرم آکنٔه جوان زیتون همانند اسپرماتوگونی انسان 46 سانترومر وجود دارد.

2( نمی توان گفت کروموزوم X انسان از کوچک ترین کروموزوم های غیرجنسی یک یاختٔه پیکری کوچک تر است.
3( تعداد کروموزوم های جانداران مختلف از 2 تا بیش از 1000 عدد متغیر است.

4( عالمت پایان کوتاه ترین مرحلٔه اینترفاز لنفوسیت B فشرده تر شدن رشته های کروماتین است.

در حین فعالیت یک یاختٔه عصبی، هم زمان با باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی ....................... 9
1( اختالف پتانسیل دو سوی غشا، شروع به افزایش می کند.

2( بار مثبت درون یاخته از بیرون آن کم تر است.
3( مقدار یون های پتاسیم در درون یاخته بیش تر از خارج آن است.

4( یون های سدیم از طریق کانال های همیشه باز از یاخته خارج می شوند.

بـه طور طبیعی در نهان دانگان 2n، کیسـه های گرده حاوی یاخته هایی هسـتند که از تقسـیم آن ها ........... بـه وجود می آید که از نظر . 10
محتوای ژنی .............

2( 2 یاخته – به هم شبیه هستند. 1( 4 یاخته – قطعًا یکسان نیستند. 
4( 4 نوع یاخته – قطعًا به هم شبیه نیستند. 3( 2نوع یاخته – دو به دو با هم یکسان هستند. 

................هورمون .............. زمان انعقاد خون را در فردی که دچار بریدگی در دست خود شده است را ............... می دهد.. 11
2( افزایشـ  پاراتیروئیدیـ  کاهش 1( کاهشـ  کلسی تونینـ  افزایش 
4( افزایشـ  کلسی تونینـ  کاهش 3( کاهشـ  پاراتیروئیدیـ  افزایش 

به طور معمول، کدام عبارت دربارٔه اتفاقات پس از تشکیل زیگوت در انسان نادرست است؟. 12
1( در زمان به وجود آمدن الیه های محافظ و تغذیه کنندٔه جنینی، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت می گیرد.

2( در زمان شروع تقسیمات میتوزی یاختٔه تخم، مرحلٔه فولیکولی تخمدان متوقف گردیده است.
3( در زمان رسیدن یاختٔه تخم به رحم، تودٔه سلولی به شکل یک توپ تو خالی در آمده است.

4( در زمان شروع عمل جایگزینی، رویان و پرده های اطراف آن به سرعت رشد می کنند.

می توان گفت ................ همانند ................ حاوی خون غنی از ................ است.. 13
1( در انسان سیاهرگ بند نافـ  سیاهرگ باب کبدیـ  مواد مغذی

2( سرخرگ بند ناف در انسانـ  سرخرگ پشتی در ماهیـ  اکسیژن
3( سیاهرگ بند ناف در انسانـ  سرخرگ شکمی در ماهیـ  اکسیژن

4( در انسان سرخرگ بند نافـ  سیاهرگ باب کبدیـ  مواد مغذی

با رسیدن پیام از مراکز عصبی، تحریک از طریق سیناپس از یاختٔه عصبی به یاختٔه ماهیچٔه دلتایی می رسد و ناقل عصبی آزاد شده ............ 14
1( با باز شدن دریچٔه کانال ها در غشای یاختٔه ماهیچه ای وارد آن می شود.

2( باعث افزایش اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاختٔه ماهیچه ای می شود.
3( با آنزیم هایی که از یاخته ترشح می شوند تجزیه می شود و به پروتئین گیرنده متصل می گردد.

4( با اتصال به کانال های کلسیمی شبکٔه آندوپالسمی یاخته ماهیچه ای باعث رهاسازی این یون ها از مخازن می شود.
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)مشابه سراسریـ  94(. 15 در همٔه گیاهانی که ...................... دارند، .......................... است.   
2( سال ها رشد رویشی – تولید گل، دانه و میوه هر سال قابل مشاهده 1( تولیدمثل غیر جنسی – گل فاقد هر چهار حلقٔه گل کامل 

4( گل های کامل دارند – محل تولید گامت های نر، لولٔه گرده 3( میؤه بدون دانه - لپه ها مشخص ترین بخش رویان تکامل یافته 

در صورت افزایش بیش از حد غلظت هورمونی که به تنش های طوالنی مدت بدن پاسخ دیرپا می دهد همٔه موارد مورد انتظار است به جز:. 16
1( بروز عالیمی شبیه دیابت شیرین در فرد

2( سرکوب یاخته های کشندٔه طبیعی در نابود کردن یاخته های سرطانی
3( صدور سریع تر جریان های الکتریکی توسط گره پیشاهنگ
4( افزایش احتمال بروز عفونت در کیسه های حبابکی شش ها

فـرض کنیـد آمیزش گیاه نر 2n و گیاه مادٔه 4n در ذرت و لوبیا امکان پذیر باشـد؛ در این صورت کدام گزینه در رابطه با شـکل های رو برو . 17
صحیح است؟

1( یاخته های بخش A از شـکل »الـف«، همانند یاخته های بخشD از شـکل 
ب، تتراپلوئید هستند.

2( در شکل »الف«، مجموع تعداد کروموزوم های دو یاخته از بخش B و E، از 
تعداد کروموزوم های یک یاخته از بخش A بیش تر است. 

3( در شکل »ب«، تعداد کروموزوم های یک یاخته از بخشD، از مجموع 
کروموزوم های دو یاخته از بخش A و Cبیش تر است.

4( یاخته های بخش B از شکل »ب«، برخالف یاخته های بخشB از شکل »الف«، تتراپلوئید هستند.

هر تار عصبی که به مسیر انعکاس عقب کشیدن دست تعلق دارد و با ماهیچٔه ........... سر بازو ارتباط مستقیم دارد، ............ 18
1( دوـ  پیام های عصبی را به نخاع ارسال می نماید.

2( سهـ  با نوعی نورون حسی سیناپس برقرار می کند.
3( سهـ  در شرایطی، نوعی مولکول شیمیایی را به الکتیک اسید تبدیل می نماید.
4( دوـ  تحت تأثیر نوعی مادٔه شیمیایی، پتانسیل الکتریکی خود را تغییر می دهد.

در نوعی بی مهره مولکولی کشف شده است که می تواند به صدها شکل مختلف درآید و آنتی ژن های مختلف را شناسایی کند. در این . 19
جانور ................

1( متوسط فاصلٔه یاخته ها از نایدیس های انتهایی چند میلی متر است.
2( همولنف از انتهای مویرگ ها وارد فضای بین یاخته ای می شود و در مجاورت یاخته ها جریان می یابد.

3( محتوای لوله های مالپیگی به راست روده وارد می شود تا آب آن جذب شود.
4( مغز اطالعات بینایی را یکپارچه و تصویری موزاییکی ایجاد می کند.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟. 20
»در صورت عدم ................ نقطٔه وارسی اصلی، قطعًا تقسیم یاخته را متوقف خواهد کرد.«

الف( اصالح مادٔه ژنتیک تغییر یافته، اولین
ب( اتصال دقیق هر رشتٔه دوک به سانترومر کروموزوم ها، سومین

ج( تشکیل رشته های دوک در پی دور شدن جفت سانتریول ها، دومین
د( ایجاد مجدد پوشش هسته در اطراف کروموزوم ها، سومین

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

  1 1234

  2 1234
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  4 1234

  5 1234

  6 1234
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پاسخ نامه فصل دهم

 جامع کل کتاب

پاسخ آزمون 72   جامع 1  !

***
گزینه 3. 1

در ریشٔه شکمی نورون های حرکتی با ماهیچٔه سه سر پشت بازو سیناپس دارند ولی حامل پیام در این انعکاس نیستند.
گزینٔه 1: بخش خاکستری نخاع (A) بخش بدون غالف میلین است و هیچ نوروگلیای میلین سازی در آن وجود ندارد.

گزینٔه 2: در نخاع بین هر نورون رابط مهاری و نورون حرکتی سه سر بازو یک سیناپس 

مهاری و بین هر نورون حرکتی با ماهیچٔه سه سر بازو یک سیناپس غیرفعال وجود دارد.
گزینٔه 4: هر دو نوع نورون رابط تحریکی و مهاری پیام را از نورون حسـی می گیرد اما 

فقط نورون رابط تحریکی پیام را به نورون حرکتی دو سر بازو می دهد.
***

 گزینه 1. 2

گزینه هـای 1 و 4: در بیمـاری MS، میلین مورد حمله قرار می گیرد )نه غشـای یاخته هـای عصبی(. می دانید که وجود غالف میلین 

باعث به وجود آمدن گره های رانویه می شود و رشته های میلین دار پیام عصبی را به سرعت بیش تری هدایت می کنند. با آسیب این 
غالف هدایت پیام عصبی دچار اختالل خواهد شد.

گزینٔه 2: دیابت نوع دو خود ایمنی نیست و تولیدکننده های انسولین سالم اند.

گزینٔه 3: عوامل انتقال دهندٔه بیماری ایدز می توانند غیر از این مورد باشد.
***

 گزینه 2. 3

بصل النخاع پایین ترین بخش مغز است.

گزینٔه 1: پل مفزی در تنفس نقش دارد.

گزینٔه 2:بصل النخاع و هیپوتاالموس )زیرنهنج( هر دو از مراکز مغزی هستند که در تنظیم فشار خون نقش دارند.

گزینٔه 3: بصل النخاع با سامانٔه لیمبیک )کناره ای( در تماس نیست.

گزینٔه 4: تاالموس )نهنج( نیز قادر به تقویت همه پیام های حسی نیست. اغلب پیام های حسی در تاالموس گرد هم می آیند تا پس 

از تقویت و پردازش اولیه به بخش های مربوط در قشر مخ، جهت پردازش نهایی فرستاده شوند.
***

 گزینه 4. 4

دوپامین یک پیک شیمیایی کوتاه ُبرد )ناقل عصبی( است که در بخشی از سامانٔه لیمبیک تولید و به فضای سیناپسی ترشح می شود. 
کاهش سطح این پیک کوتاه ُبرد در فضای سیناپسی باعث احساس بی حوصلگی و افسردگی در افراد معتاد شود.

بخش خاکستری نخاع
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***
 گزینه 4. 5

گزینٔه 1 و 2: گیاه سس یکی از گیاهان انگل است و توانایی فتوسنتز ندارد. این گیاه ساقٔه نارنجی یا زرد رنگی تولید می کند که فاقد ریشه است و 

 برای امرار معاش خود در این دنیا، بخش های مکنده ای ایجاد می کند که به درون دستگاه آوندی نفوذ و مواد مورد نیازش را جذب می کند.
گزینٔه 3 و 4: گل جالیز یکی دیگر از انگل های جامعه است! که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشٔه گیاهان جالیزی )مانند بوته 

گوجه فرنگی(، مواد مغذی را دریافت می کند. آبسـیزیک اسـید در شرایط نامسـاعد محیطی می تواند با بستن روزنه های گیاه گوجه 
فرنگی باعث حفظ آب در این گیاه مهربان! شود. مقدار اتیلن با رسیدن گوجه فرنگی های مهربان! افزایش می یابد.

***
 گزینه 4. 6

یاخته های دارینه ای )دندریتی(، بیگانه خوار )فاگوسـیت کننده( هسـتند و با قرار دادن میکروب ها در سـطح خود قابلیت فعال سازی  
لنفوسـیت های گره های لنفاوی را دارند. توجه کنید که درشـت خوارها )ماکروفاژها( توانایی یاخته های دارینه ای را ندارند. یاخته های 

دارینه ای درشت خوار )ماکروفاژ( نیستند، بلکه نوعی بیگانه خوار هستند.
گزینٔه 1: درشت خوارهای )ماکروفاژهای( کبد از تخریب هموگلوبین گویچه های قرمز، بیلی روبین تولید می کنند.

گزینٔه 2: منشأ درشت خوارها )ماکروفاژها( مونوسیت ها هستند که هسته تکی خمیده یا لوبیایی و میان یاختٔه بدون دانه دارد.

گزینٔه 3: درشـت خوارهای )ماکروفاژهای( کیسـه های حبابکی ذرات گرد و غبار عبور کرده از نایژک های مبادله ای را در کیسـه های 

حبابکی نابود می کنند.
***

 گزینه 3. 7

فقط عبارت های »الف« و »د« درست هستند.
کار اصلی دسـتگاه تولیدمثلی در مرد تولید یاختٔه جنسـی نر یا اسـپرم است. تنظیم دمای مناسب برای تمایز صحیح اسپرم ها توسط 
کیسـٔه بیضه و نیز شـبکه ای از رگ های کوچک در کیسـٔه بیضه تأمین می شـود. یاخته های تولید کنندٔه تستوسـترون )یا یاخته های 

الیدیگ(، خارج لوله های اسپرم ساز قرار دارند اما یاخته های سرتولی در درون لوله های اسپرم ساز هستند.
از نظر آناتومیک، بیضه ها پایین تر از همٔه اجزای دسـتگاه تولید مثل مرد قرار دارند. غدد وزیکول سـمینال پشـت مثانه )و در جلوی 
راست روده( قرار دارند اما پروستات در زیر مثانه قرار دارد.اما این عبارت چرا نادرست است؟ برای پروستات واژٔه »غدد« به کار رفته 

است در صورتی که پروستات یک غده است!
***

 گزینه 3. 8

تعداد کروموزوم های جانداران مختلف )به جز باکتری ها( از 2 تا بیش از 1000 عدد متغیر است.
گزینٔه 1: یاخته های نرم آکنه جوان زیتون در آنافاز میتوز 46 کروموزوم دو کروماتیدی دارند که هر دو کروماتید در محل سانترومر 

به هم متصل هسـتند و هر کروموزوم یک سـانترومر دارد که در کل 46 سـانترومر دارد. یاختٔه اسپرماتوگونی )زامه زا( در انسان 46 
عدد کروموزوم تک کروماتیدی و 46 عدد سانترومر دارد.

گزینٔه 2: با توجه به شـکل 3ـ  فصل 6 کاریوتیپ انسـان مشـاهده می کنیم که کروموزوم X از کروموزوم های غیرجنسی شماره 19، 

20، 21 و 22 یاخته پیکری بزرگ تر است.
گزینٔه 4: فشرده شدن رشته های کروماتین در مرحلٔه پروفاز )پیش چهر( آغاز می شود که نشان دهنده عبور از مرحله G2 که کوتاه ترین 

مرحله در اینترفاز )میان چهر( است.
***

 گزینه 3. 9

گزینٔه 1: در حین بسـته شـدن کانال های دریچه دار سـدیمی و در پی آن باز شـدن کانال های دریچه دار پتاسـیمی اختالف پتانسیل 

دو سـوی غشـاء در اثر ورود ناگهانی سـدیم به حدود 30+ می رسد. در این هنگام در اثر خروج ناگهانی یون ها پتاسیم ابتدا اختالف 



ت يازدهم   
س

ن زي
  فار آزمو

 

624

پتانسیل دو سوی غشاء به سوی صفر می رود و کاهش می یابد.
گزینـٔه 2: در حالـت آرامـش بـار مثبت نـورون درون یاخته های عصبـی از بیرون آن ها کم تر اسـت. اما در پی باز شـدن کانال های 

دریچه دار سـدیمی و ورود مقادیر زیادی یون سـدیم درون یاخته نسبت به خارج آن مثبت تر شده به نحوی که اختالف پتانسیل دو 
سوی غشاء در حین باز شدن کانال های سدیمی به 30+ رسیده است.

گزینٔه 3: به طور معمول مقدار یون های پتاسـیم در درون یاخته بیش تر از بیرون آن اسـت. هم زمان با باز شـدن کانال های دریچه دار 

پتاسیمی این یون ها از یاخته خارج می شوند.
گزینٔه 4:کانال های همیشه باز سدیمی همواره یون های سدیم را در جهت شیب غلظت وارد یاخته می کنند.

***
 گزینه 3. 10

کیسـه های گرده در بسـاک تشـکیل می شـوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند. از تقسـیم کاسـتمان )میوز( این یاخته ها، چهار یاختٔه 
هاپلوئیدی ایجاد می شـود که در واقع گرده های نارس اند. از فصل تقسـیم یاخته ها به یاد دارید که حاصل تقسـیم عادی میوز، چهار 

یاخته است از دو نوع و در واقع این یاخته ها دو به دو از لحاظ ژنی با هم یکسان هستند.
***

 گزینه 3. 11

افزایش غلظت کلسی تونین و کاهش غلظت هورمون پاراتیروئیدی باعث کاهش غلظت کلسیم خون می شود.از آن جا که وجود این 
یون برای انعقاد خون ضروری اسـت در چنین شـرایطی انعقاد به خوبی انجام نمی شود و زمان آن افزایش می یابد و یا اصاًل انعقاد به 

انجام نمی رسد. توجه داشته باشید که زیاد بودن غلظت کلسیم خون زمان انعقاد را کم نمی کند.
***

 گزینه 4. 12

پس از این که عمل جایگزینی انجام شد )نه در زمان شروع عمل جایگزینی(، رویان و پرده های اطراف آن به سرعت رشد می کنند.
***

 گزینه 1. 13

گزینٔه 1: سیاهرگ بند ناف خون را از جفت به جنین می رساند. مواد مغذی از طریق سیاهرگ بند ناف به جنین می رسند.خون خارج 

شـده از دسـتگاه گوارش که حاوی مواد مغذی جذب شـده در روده است قبل از بازگشت به قلب از طریق سیاهرگ باب کبدی وارد 
کبد می شود.

گزینٔه 2: سرخرگ های بند ناف خون جنین را به جفت می برند. خون در این سرخرگ ها غنی از اکسیژن نیست.

گزینٔه 3:سرخرگ ماهی دارای خون تیره و غنی از کربن دی اکسید است.

گزینٔه 4: سرخرگ های بند ناف خون تیره ای که مواد مغذی آن توسط رویان مصرف شده است را به سمت جفت می برند.
***

 گزینه 2. 14

ناقل عصبی پس از اتصال به غشـا یاخته های ماهیچٔه دلتایی باعث تحریک ماهیچه و افزایش اختالف پتانسـیل دو سوی غشا یاخته 
ماهیچه ای می شود.

گزینٔه 1: توجه کنید که ناقل عصبی به گیرنده های خود که در سطح غشا هستند متصل می شود و هیچ گاه وارد یاخته پس سیناپسی 

)یاخته ماهیچه ای( نمی شود.
گزینـٔه 3: زمانـی کـه دیگر نیازی به ناقل عصبی نیسـت ناقل عصبی توسـط آنزیم هایی تجزیه و یا مجدد به یاخته پیش سیناپسـی 

برمی گردد، نه اینکه توسط آنزیم تجزیه شود و به گیرنده متصل شود.
گزینٔه 4: ناقل عصبی به کانال های غشای یاختٔه ماهیچه )نه کانال های شبکه آندوپالسمی( متصل می گردد.

***
 گزینه 4. 15

درخت آلبالو دارای تولید مثل رویشی از طریق بخش های رویشی است و گل های کامل تولید می کند )دارای هر چهار حلقه کاسبرگ، 
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گلبرگ، پرچم و مادگی(. گیاهان چند سـاله، سـال ها به رشـد خود ادامه می دهند، اما فقط بعضی از آن ها هر ساله می توانند گل، دانه 
و میوه تولید کنند. اگر لقاح انجام شـود، اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشـد و نمو از بین برود، دانه های نارسـی تشکیل می شود که 
ریزند و پوسـته ای نازک دارند. به چنین میوه هایی نیز، میؤه بدون دانه می گویند. پس در این نوع از دانه ها رویان تکامل نمی یابد و 
از بیـن مـی رود. گیاهانی که گل تولید می کنند از نهان دانگان هسـتند و در نهان دانگان، گامت های نر در لولٔه گرده از تقسـیم یاختٔه 

زایشی پدید می آیند.
***

 گزینه 3. 16

کورتیزول هورمونی اسـت که از بخش قشـری غدٔه فوق کلیه ترشـح شـده و به تنش های طوالنی مدت بدن پاسـخ دیرپا می دهد. 
کورتیـزول مقـدار گلوکز خون را افزایش می دهد که می تواند منجر به بروز عالیمی شـبیه دیابت شـیرین در فرد شـود.)تأیید گزینه 
1(. کورتیزول دسـتگاه ایمنی را با از بین بردن گلبول های سـفید تضعیف می کند و می تواند یاخته های کشـندٔه طبیعی را که در نابود 
کردن یاخته های سـرطانی نقش دارند سـرکوب و از بین ببرید )تأیید گزینه 2(. می توانند درشـت خوارهایی مانند ماکروفاژها که در 
حبابک های ششـی هسـتند را تجزیه کنند و باعث افزایش احتمال بروز عفونت در کیسه های حبابکی شش ها شوند اما کورتیزول بر 

روی گره پیشاهنگ و ضربان قلب تأثیری ندارد )رد گزینه 3(.
***

 گزینه 2. 17

اگر گیاه نر 2n و گیاه ماده 4n، آمیزش داشته باشد. عدد کروموزومی بخش های مختلف دانه به این قرار خواهد بود:
) )3n) )ها(5(، رویان )شامل ریشه و ساقه رویانی و لپهn) 4(، آندوسپرمn) پوسته

اجزای دانه در شکل الف( A: آندوسپرم، B: لپه، C: ساقه رویانی، D: ریشه رویانی، E: پوسته
اجزای دانه در شکل ب( A: ساقه رویانی، B: ریشه رویانی، C: لپه ها، D: باقیمانده آندوسپرم، E: پوسته 

اگر هم توضیح اضافه و تکراری میل دارید، بفرماید: 
پوستٔه تخمک به پوستٔه دانه تبدیل می شود. پس عدد کروموزومی آن همان عدد کروموزومی گیاه مادر (4n( است.

یاخته های دیپلوئید (2n( در کیسـه های گردٔه گیاه نر میوز انجام می دهند و چهار یاختٔه هاپلوئید (n) به وجود می آورند. هر کدام از 
این یاخته ها با یک تقسـیم میتوز دو یاختٔه هاپلوئید دیگر )یاخته رویشـی و یاخته زایشی( به وجود می آورند. یاخته رویشی، لوله گرده 

را به وجود می آورد و یاخته زایشی درون لوله گرده تقسیم )میتوز( می شود و دو گامت نر هاپلوئید (n) را به وجود می آورد.
یکی از یاخته های (4n( بافت خورش در تخمک گیاه ماده، بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاختٔه دیپپلوئید (2n( ایجاد می کند. 
یکی از این چهار یاخته باقی می ماند و با تقسـیم میتوز پی در پی هفت یاختٔه کیسـه رویانی را پدید می آورد. تخم زای دیپلوئید  (2n(و 

یاختٔه دو هسته ای )دوتا هستٔه (2n(( از یاخته های کیسه رویانی اند که در لقاح با گامت های نر شرکت می کنند.
از لقـاح گامـت نر هاپلوئید (n) و تخم زای دیپپلوئید (2n(، تخم اصلی تریپلوئید  (3n(پدید می آید. و از لقاح گامت نر هاپلوئید (n) و 

یاختٔه دو هسته ای، تخم ضمیمه (5n( پدید می آید.
تخم ضمیمه با تقسـیم میتوز آندوسـپرم را پدید می آورد. پس در این مثال آندوسـپرم  (5n(خواهد بود. تخم اصلی با تقسیم میتوز، 

رویان را پدید می آورد. لپه ها که مشخص ترین بخش رویان هستند، (3n( خواهند بود.
***

 گزینه 4. 18

آسه )آکسون( یاخته های نورون حرکتی با ماهیچٔه دو سر بازو ارتباط مستقیم دارد. این نورون تحت تأثیر مواد شیمیایی )انتقال دهنده 
عصبی( که از نورون رابط خارج شده است. پتانسیل الکتریکی خود را تغییر می دهد.

گزینٔه 1: نورون های حسی )نه حرکتی( دو سر بازو که با این ماهیچه در ارتباط است پیام های عصبی حسی را به نخاع ارسال می کند.

گزینٔه 2: نورون حرکتی سه سر بازو پیام های عصبی را از نورون رابط )نه یاختٔه حسی( دریافت می کند.

گزینٔه 3: یاخته های عصبی برخالف یاخته های ماهیچه ای توانایی تولید الکتات ندارند.
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***
 گزینه 4. 19

در مگس که بی مهره ای از خانواده حشرات است مولکولی کشف شده است که می تواند به صدها شکل مختلف درآید و آنتی ژن های 
مختلف را شناسایی کند حشرات چشم مرکب دارند و مغز آن ها اطالعات بینایی را یکپارچه کرده و تصویر موزاییکی ایجاد می کند.

گزینٔه 1: متوسط فاصله یاخته ها از نایدیس های انتهایی چند میکرون )نه چند میلی متر( است.

گزینٔه 2: حشرات دارای دستگاه گردش خون باز و فاقد مویرگ هستند.

گزینٔه 3: محتویات لوله های مالپیگی به روده )نه راست روده( وارد می شود تا آب آن جذب شود.
***

 گزینه 3. 20

جملٔه الف:شـاهدی برای عدم قطعیت این گزینه عرضه نمایید! آفرین! یاخته های سـرطانی! علت اصلی سرطان، بعضی تغییرات در 

ماده ژنتیک یاخته است. از طرفی دیگر می دانیم که سرطان حاصل تقسیمات تنظیم نشده و بی رویه است. پس ادعای مطرح شده 
در این گزینه قاطعیت صددرصدی ندارد!

جملٔه ب: باز هم یادآور می شویم که هر رشتٔه دوک موجود در یاخته لزومًا به سانترومر یاخته ها متصل نمی شود.

جملٔه ج: رشته های دوک در کدام مرحله از تقسیم، با دور شدن جفت سانتریول ها پدید می آیند؟ دومین نقطٔه وارسی اصلی کجا واقع 

شده است؟ خب نتیجه می گیریم که این امر امکان پذیر نیست. 
جملٔه د: سومین نقطه وارسی اصلی نیز قبل از تشکیل مجدد پوشش هسته، فرایندهای تقسیم یاخته را کنترل می کند.

پاسخ آزمون 73   جامع 2  !

***
گزینه 2. 1

با توجه به شکل بخش های اشاره شده عبارتند از: الف: مخچه، ب: ساقه مغز، ج: نخاع، د: نیم کره مخ
بخش )ج( نخاع است، پرده های مننژ در مناطق وسیعی در اتصال با ماده سفید )نه خاکستری( 

نخاع است و به مقدار اندکی بخش خاکستری را احاطه می کند.
گزینٔه 1: مخچه در پشت بطن چهار قرار گرفته است و حرکات بدن را در حالت های گوناگون 

هماهنگ می کند.
گزینٔه 3: ساقٔه مغز در انعکاس بلع، باعث قرار گرفتن اپی گلوت روی نای در هنگام بلع می شود.

گزینٔه 4: نیم کره مخ دارای رابط پینه ای است که دارای غالف میلین می باشد و پیام عصبی 

با هدایت جهشی به نیم کره دیگر متصل است.
***

 گزینه 4. 2

پس از لقاح یاخته های جنسـی در انسـان، در زمان تشکیل الیه های محافظ و تغذیه کنندٔه جنین، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد 
صورت می گیرد.

علت نادرستی سایر گزینه ها:
گزینٔه 1: بعد از جایگزینی بالستوسیست در دیوارٔه رحم، تشکیل بافت های مقدماتی آغاز می شود.

گزینٔه 2: پس از عمل جایگزینی، رویان و پرده های اطراف آن به سرعت رشد می کنند.

گزینٔه 3:با انجام فرآیند تخمک گذاری و همچنین تشکیل تخم، مرحلٔه لوتئالی تخمدان شروع می شود.
***

 گزینه 3. 3

ترشـحات جزایر النگرهانس )ج( هورمون های انسـولین و گلوکاگون هستند که هر دو می توانند نفوذپذیری غشای یاخته ها را نسبت 

مخچه
نخاع

ساقٔه مغز

نیم کرٔه مخ
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