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تکنیکهای طرح تست زیستشناسی در کنکور سراسری (قسمت دوّم)

تکنیک دوّم :تکیه کامل بر مفاهیم ارائه شده در کتاب درسی و گذر از مفاهیم ناآشنا !!!
در چند سال اخیر ،برخی از سؤاالت مطرحشده در زیست شناسی کنکور سراسري ،با این دیدگاه و تحلیل که نکات گنجانده شده در
آنها خارج از مفاهیم مطرح شده در کتابهاي درسی است مورد انتقادهایی قرار گرفتهاند .امّا من هدف از طرح این سؤاال ت را نهایت
دقّت به مفاهیم مطرحشده در کتاب درسی می دانم؛ نه ارائه و هدف قرار دادن مفاهیم خارج از کتاب درسی!!! هرچند تعداد
این سؤاالت در کنکورهاي سراسري بسیار اندک بوده است ،امّا بهخوبی داوطلبانی که بر کتابهاي درسی مسلّط هستند و اهداف طرح
انواع سؤاالت را درک کردهاند را تفکیک نموده است .امّا توضیح مطلب:
درک هدف طرح یک سؤال ،در پاسخگویی هوشمندانه به آن بسیار راهگشا و کارآمد است .گاهی طرّاح محترم کنکور سراسري نهایت
دقّت و تسلّط شما بر مفاهیم ارائهشده در کتاب درسی را مورد سنجش قرار میدهد .در برخی سؤاالت ،اثبات نادرست بودن سایر گزینهها
از اثبات درست بودن گزینهي مورد نظر ،راهحلّی بهتر و هوشمندانهتر است و در برخی دیگر از سؤاالت ،اثبات درست بودن یک گزینه و
اعتماد به دانسته هاي خود و مفاهیم مبتنی بر کتاب درسی ،روشی است که از اتالف وقت و سردرگمی و استرس در جلسهي آزمون
جلوگیري خواهد کرد .ضمن اینکه امتیاز یک سؤال چالشی را نیز بهراحتی کسب خواهید کرد.
 تصوّر بفرمایید که در یک سؤال مربوط به واژگان زبان انگلیسی ،سه مورد از گزینهها کامالً ناآشنا و ظاهراً خارج از لغات مطرح شده در
کتاب درسی باشند ،امّا گزینهي چهارم که همان پاسخ درست نیز هست کامالً آشنا و در کتاب درسی مطرح شده باشد (نوع اوّل)؛ و یا
اینکه یکی از چهار گزینهي مطرح شده که اتّفاقاً پاسخ درست موردنظر سؤال نیز هست ،خارج از لغات مطرح شده در کتاب درسی باشد،
امّا سه گزینهي دیگر که پاسخهاي نادرست هستند لغاتی کامالً آشنا باشند (نوع دوّم) .آیا در پاسخ به این دو نوع سؤال مشکل چندانی
خواهیم داشت؟ هم آري و هم خیر!!
اگر هدف اصلی طرح اینگونه سؤاالت را تشخیص نداده باشیم ،قطعاً پاسخ به این سؤاالت دشوار خواهد بود ،چرا که حوور لغات ناآشنا،
ذهن را درگیر کرده و بر استرس و عدم تمرکز ما خواهد افزود .امّا واقعیّت اینکه ،هدف این است که در برخورد با سؤاالت نوع اوّل شما
به آنچه در کتاب درسی ارائه شده و بهوضوح پاسخ صحیح سؤال است مسلّط بوده و آنرا بدون درگیر شدن با معنی و مفهوم سایر گزینه
هاي به ظاهر ناآشنا ،بهعنوان پاسخ صحیح انتخاب نمایید .در برخورد با سؤاالت نوع دوّم نیز بایستی به نادرستی سه گزینهاي که معنی
و مفهوم آنها بهوضوح در کتاب درسی آمده است مسلّط باشید و گزینهي بهظاهر ناآشنا را به عنوان پاسخ صحیح انتخاب نمایید ،بدون
آنکه ناآشنا بودن آن شما را دچار تردید ،استرس و یا اتالف وقت نماید.
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مثال :1در یک فرد بالغ  ............میتواند ناشی از افزایش  ...........باشد( .سراسری )29
 )1کاهش استحکام زردپی آشیل  -هورمون و کورتیزول
 )2کاهش میزان آب خون  -هورمون ضدّ ادراري
 )3افزایش دفع سدیم از کلیه  -فشارهاي روحی جسمی
 )4افزایش خونرسانی به ماهیچهي توام  -تحریک اعصاب پاراسمپاتیک
پاسخ مثال :1گزینه .1باید اینگونه استدالل میکردید که هورمون کورتیزول قادر به تجزیهي پروتئینهاست .زردپی آشیل نوعی بافت
پیوندي است که حاوي رشتههاي پروتئینی به نام کالژن است .پس افزایش کورتیزول میتواند با تجزیهي رشتههاي پروتئینی باعث
کاهش استحکام زردپی آشیل شود .نمیتوان سند قانعکننده اي از کتاب درسی براي این استدالل ارائه کرد و این سؤال مطرح است که
از کجا بایستی استدالل کرد کورتیزول کدام پروتئینها را براي ایجاد انرژي تجزیه میکند؟ پس چگونه باید با این سؤال برخورد کرد؟
آیا فکر کردن و استدالل در مورد گزینه اوّل ،در جلسهي کنکور باعث اتالف وقت و ایجاد استرس نمیشود؟ اگر از گزینهي اوّل بگذرید
و سایر گزینهها را بررسی کنید ،بهراحتی به نادرستی آنها با توجّه به مفاهیم ارائهشده در کتاب درسی پی خواهید برد و درستی گزینهي
اوّل خودبهخود اثبات میشود )2 .هورمون ضدّ ادراري ،سبب میشود در مواقع لزوم ادرار غلیظ شود و در نتیجه آب در بدن حفظ شود
(پس این هورمون میزان آب خون را کاهش نمیدهد) )3 .در فشارهاي روحی -جسمی ،آلدوسترون باعث میشود کلیه دفع یون سدیم
را از طریق ادرار کم کند )4 .بخش سمپاتیک (نه پاراسمپاتیک) سبب افزایش فشار خون شده و جریان خون را به سوي ماهیچههاي
اسکلتی (از جمله ماهیچهي توام) هدایت میکند .عمل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک بهطورمعمول برخالف یکدیگر است .در واقع
هدف آن است که شما نادرستی سه گزینه را با توجّه به مفاهیم کتاب درسی تشخیص دهید!
مثال :9در سسک پشت سیاه ،حین عمل (..................کنکور )29
 )1دم ،ابتدا در همه کیسههاي هوادار ،فشار منفی ایجاد میشود.
 )2دم ،هواي همهي کیسههاي هوادار ،از سطوح تنفسی عبور میکند.
 )3بازدم ،هواي غنی از اکسیژن ،از همه کیسههاي هوادار خارج میشود.
 )4بازدم ،هواي تهویه شدهي همه کیسههاي هوادار ،به مجاري تنفسی منتقل میشود.
پاسخ مثال :9گزینه .1در کتاب درسی سال دوّم (چاپ سال  44و قبل از آن) در بحث تنفّس ،مفاهیم مربوط به فشار مثبت و منفی
مطرح نشده است .و با توجّه به آنچه در کتاب درسی در مورد تنفّس پرندگان آمده است نمیتوان بهصورت مستند ایجاد فشار منفی در
کیسههاي هوادار پرندگان را مطرح کرد (هرچند این مفهوم کامال علمی و درست است!) .اما اگر بدون توجّه به مفهوم فشار منفی مطرح
شده در گزینه اوّل ،سایر گزینهها را بررسی کنیم ،نادرستی آنها با توجّه به مفاهیم ارائه شده در کتاب درسی بهوضوح قابل اثبات است.
از این رو راه درست رسیدن به پاسخ صحیح در این سؤال ،نیز اثبات نادرستی سایر گزینههاست (هرچند شاید برخیها با مفهوم سادهي
فشار منفی کامالً آشنا باشند!)
مثال :9در تار ماهیچهای اسکلتی یک فرد خردسال ،کدام اتّفاق رخ نمیدهد؟ (سراسری )29
 )1مواعف شدن کروموزومهاي تککروماتیدي
 )2تککروماتیدي شدن کروموزومهاي مواعف
 )3به وجود آمدن زنجیرههاي طویلی از نوعی مونوساکارید
 )4فرایند تشکیل کمربندي از رشتههاي پروتئینی در میان سلّول
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پاسخ مثال :9گزینه .4در مورد این سؤال تحلیلهاي زیادي صورت گرفته و بیشتر سعی شده است به خطّ فکري و استدالل علمی طرّاح
محترم سؤال انتقاد شود .آنچه براي ما مهم است نحوهي برخورد با این نوع سؤاالت است!!! آیا سلّولهاي ماهیچهي اسکلتی ،میتوز دارند
و فاقد سیتوکینز هستند و این مورد دلیلی بر چند هستهاي بودن آنهاست؟ از لحاظ علمی خیر ،این موضوع نادرست است! پس دلیل رخ
دادن موارد الف و ب ،به حوور  DNAدر میتوکندريهاي سلّول ماهیچهاي مربوط است؟ هیچ دلیل مستندي براي این ادّعا در کتاب
درسی و مفاهیم ارائه شده در آن نمیتوان ارائه کرد .پس چگونه به پاسخ صحیح مدّنظر طرّاح محترم این سؤال دست پیدا کنیم؟ اگر
گزینههاي 1و 2را به دالیلی که ذکر شد و گزینه  3را هم به دلیل ذخیره شدن گلیکوژن در سلّولهاي ماهیچهاي (که زنجیرههایی طویل
از مونوساکارید گلوکز است) کنار بگذاریم؛ با توجّه به مفاهیم ارائهشده در کتاب درسی رخ ندادن گزینه 4در تار ماهیچهاي اسکلتی
به آسانی قابل اثبات است .چرا که در کتاب درسی آمده است « :تعداد سلّولهاي ماهیچهي اسکلتی پس از تولّد افزایش نمییابد .آنچه
تعداد سلّولها را افزایش میدهد ،وقوع فرایند سیتوکینز است ،که در آن سیتوپالسم سلّول به دو نیم تقسیم میشود » .و باز هم در کتاب
درسی میخوانید که « در سلولهاي جانوري طی سیتوکینز ،کمربندي از رشتههاي پروتئینی در میانهي سلّول ایجاد میشود ».پس
بهراحتی با توجّه به مفاهیم کتاب درسی میتوان نتیجه گرفت که در یک تار ماهیچهاي بالغ عبارت مطرحشده در گزینه 4رخ نمیدهد.
تمرین :در رودهی باریک انسان ،همهی موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش مؤثری دارند ،توسّط سلّولهای
 ................میشوند( .سراسری )29
 )1مستقر بر روي غشاي پایه ،تولید
 )2داراي ریزپرزهاي فراوان ،ساخته
 )3سازندهي صفرا به ابتداي دوازدهه ،ترشّح
 )4غدد برونریز به مایع بین سلّولی ،وارد
پاسخ تمرین :گزینهي .1موادّي که در رودهي باریک ،در از بین بردن اثر اسیدي کیموس نقش دارند عبارتند از :بیکربنات ترشّحشده از
پانکراس ،بیکربنات موجود در صفرا که توسّط سلّولهاي کبد ترشّح میشود و بیکربنات ترشّح شده توسّط سلّولهاي پوششی روده باریک
(این مورد آخري در کتاب درسی چاپ  44و قبل از آن مطرح نشده است) .این مواد توسّط سلّولهاي بافت پوششی قرار گرفته بر روي
غشاي پایه ترشّح میشوند .نمیتوان دلیل مستندي از کتاب درسی (منبع طرح سؤال سال )49ارائه کرد که به وضوح به موضوع مطرح
شده در گزینهي 1اشاره داشته باشد (هرچند این مفهوم کامالً علمی و درست است!) .امّا بهراحتی میتوانید بدون آنکه ذهنتان درگیر
آنچه در گزینهي 1مطرح شده بشود ،نادرستی سایر گزینهها را اثبات کنید )2.ریزپرزها ،چینخوردگیهاي بسیار ریز مربوط به سلّولهاي
روده باریک است .ترشّح بیکربنات از پانکراس دلیلی بر نادرستی این گزینه است )3 .ترشّح بیکربنات از پانکراس دلیلی بر نادرستی این
گزینه است )4 .غدد برونریز ترشّحات خود را وارد مجراها میکنند نه مایع بین سلّولی! درضمن سکرتین که هورمون ترشّح شده از غدد
درونریز است ،با تحریک ترشّ ح بیکربنات از پانکراس در خنثی کردن کیموس اسیدي نقش دارد؛ امّا دقّت کنید که سکرتین وارد مایع
بین سلولی و بعد خون میشود و وارد فواي روده باریک نمیشود!
سؤاالت زیست کنکور سراسري ،میزان تسلّط شما بر مفاهیم مطرح شده در کتاب درسی را مورد سنجش قرار میدهند.
مهندس یونس حمهصادقی
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