
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست 3 فصل اول

عطاردتاریخ آزمون: 1400/07/19

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می نماید؟ «در معده .................. »  1

اگر بندارة انتهاي مري به اندازة کافی منقبض نباشد، ریفالکس رخ می دهد.

امواج کرمی شکل همزمان با ورود غذا از زیر بندارة انتهاي مري شروع می شوند.

اگر یاخته هاي هدف گاسترین تخریب شوند، تعداد یاخته هاي نوعی بافت پیوندي کاهش خواهد یافت. 

افزایش چین خوردگی هاي معده همواره با شل شدن پیلور رابطۀ مستقیم و با شل شدن بندارة انتهاي مري رابطۀ عکس دارد. 

چند مورد از موارد موجود، براي کامل کردن جملۀ مقابل صحیح است؟«در قسمت هاي فوقانی دستگاه گوارش انسان ..................» (با تغییر)   2
الف) الیۀ ماهیچه اي لولۀ گوارش بین دو بافتی قرار گرفته است که فضاي بین یاخته اي فراوان دارد.

ب) نوع بافت ماهیچه اي مري و دهان برخالف نوع بافت پوششی آنها، در بیشتر قسمت ها باهم متفاوت است. 
ج) در همۀ بخش هاي آن ماهیچه هاي مخطط و یا صاف وجود دارد. 

د) گوارش شیمیایی غذا برخالف گوارش مکانیکی غذاها آغاز نمی شود.
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در رابطه با بیشترین یاخته هاي موجود در سطح پرزهاي رودة باریک در بدن انسان، چند مورد نادرست است؟   3
الف) از طریق چین خوردگی هاي غشاي سلولی خود، محصول آنزیم آمیالز پانکراسی را وارد سیتوپالسم می کنند. 

ب) در هر محل مربوط به جذب مولکول هاي ویتامین محلول در آب  ، یافت می شوند. 
ج) قابلیت تولید نوعی هورمون مؤثر بر افزایش ترشح بی کربنات از پانکراس را دارند. 

د) قابلیت تولید آنزیم هاي مؤثر در گوارش مولکول هاي مواد غذایی را دارند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

B12
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با فرض این که به انسانی، مهار کنندة انیدراز کربنیک تزریق شود، .................. می یابد.  4

فشار  سیاهرگ هایش، کاهش خونش، کاهش ظرفیت حمل  در خونش، افزایش CO2O2CO2HCOتولید   بافت هایش، افزایش
−

3

در دستگاه گوارش انسان، بخش .................. رودة بزرگ ..................  5

انتهایی - آنزیم گوارشی ترشح می کند.

ابتدایی - در سمت راست بدن تا زیر کبد، باال می رود.

انتهایی - ممکن نیست داراي یاخته هاي چند هسته اي باشد.

ابتدایی - به زائده اي ختم می شود که هیچ راه ارتباطی با فضاي درون رودة بزرگ ندارد. 

در ارتباط با تشریح شش گوسفند می توان مشاهده کرد که نایژه ها .................. ناي می توانند غضروف هایی ..................  6

برخالف – به صورت حلقۀ کامل داشته باشند. برخالف – با خاصیت کشسانی داشته باشند.

همانند – در بین الیه هاي مخاط و زیر مخاط قرار داشته باشند. همانند – در هر تکه از برش ششی داشته باشند.

کدام عبارت درباره ي همۀ آنزیم هاي تجزیه کننده پروتئین ها در رودة باریک صحیح است؟  7

همراه با ترشحات صفرا به ابتداي دوازدهه تخلیه می شوند. می توانند در محیط قلیایی رودة باریک به خوبی فعالیت داشته باشند. 

توسط یاخته هاي مستقر بر روي غشاي پایه و با صرف انرژي تولید شده اند. پروتئین ها را به واحد هاي سازنده خود یعنی آمینواسیدها، آبکافت می کنند.  

1

زمان برگزاري: 90 دقیقه



چند مورد، دربارة هر آنزیم گوارشی که در بخش برون ریز پانکراس یک انسان سالم و بالغ ساخته می شود، نادرست است؟   8
الف) توسط مجراي مشترك با مجراي صفرا، به درون دوازدهه وارد می شود. 

ب) درون فضاي دوازدهه، با ایجاد تغییراتی به آنزیم هاي فعال تبدیل می شوند. 

ج) همگی براي فعالیت خود نیازمند  قلیایی در فضاي درونی دوازدهه می باشند. 
د) آنزیم هایی متنوع و قوي بوده که توسط یاخته هایی با فضاي بین سلولی اندك تولید می شوند.

 مورد  مورد  مورد  مورد 

pH
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در ملخ  .................. گنجشک،  .................. می شود.  9

همانند - غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگ دان همانند - مواد گوارش نیافته در چینه دان ذخیره 

برخالف - آب در روده جذب  برخالف - مواد غذایی در معده جذب 

کدام گزینه درست است؟  10

در گذرندگی درون سلول باکتري، مولکول هاي آب در اثر اختالف غلظت جابه جا می شوند.

منظور از انتشار تسهیل شده، ورود مواد از خارج سلول به سیتوپالسم به کمک برخی پروتئین هاي غشاء است.

فشار اسمزي محلول هاي دو طرف غشاء زیستی بدون صرف انرژي ایجاد می شود.  

سرعت حرکت مولکول ها در فرایند گذرندگی همانند انتشار ساده و تسهیل شده به اختالف غلظت آن بستگی دارد.

در معدة انسان، هر یک از یاخته هاي ترشح کننده ..................، برخالف یاخته هاي .................. .  11

مادة مخاطی - کناري، در مجاورت یاخته هاي اصلی قرار دارند.

هورمون - اصلی، نزدیک ترین یاخته هاي غدة معده به بافت ماهیچه اي مخاط دیوارة معده هستند.

آنزیم گوارشی - ترشح کنندة بی کربنات، در عمق غدد معدي قرار دارند.

مادة مخاطی - درون غدد معدي، ترشحات خود را مستقیمًا وارد حفره هاي معده می کنند.

گوارش .................. غذا در لولۀ گوارش، نمی تواند ..................  12

مکانیکی - در اثر تأثیر آنزیم ترشح شدة بزاق بر تودة غذایی باشد. شیمیایی - در اثر تحریکات شبکۀ عصبی باشد. 

مکانیکی - منجر به کاهش آسیب به یاخته هاي الیۀ ماهیچه دار شوند. شیمیایی - به دنبال ترکیب تودة غذایی جویده شده با بزاق باشد.

چند مورد در ارتباط با بافت هاي پوششی نادرست می باشد؟   13
الف) در بافت پوششی دیوارة مویرگ هاي خونی الیه هاي سلولی همواره بر روي غشاي پایه قرار دارند. 

ب) نمی توان گفت تمام انواع سلول هاي بافت پوششی در سطح داخلی لولۀ گوارش دیده می شوند. 
ج) در سراسر لولۀ گوارش، همۀ سلول هاي پوششی با شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی در تماس اند. 

د) تنها وظیفۀ غشاي پایه این است که یاخته هاي بافت پوششی را به بافت هاي زیرین آن متصل نگه می دارد.
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟   14
«در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، .................. »

فقط از غدد مجاور دریچۀ انتهایی معده ترشح می شوند. می توانند در تولید مولکول هاي کوچک پپتیدي نقش داشته باشند. 

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی دستگاه درون ریز قرار می گیرند. توسط ترشحات بعضی از سلول هاي غدد معدي، فعال می شوند.

یاخته هاي .................. همانند یاخته هاي .................. در معده .................. هستند.   15

اصلی - کناري و برخالف یاخته هاي ترشح کنندة هورمون - داراي تعداد زیادي میتوکندري 

سطحی معده - حفره - از نوع بافت پوششی

ماهیچۀ حلقوي - ماهیچۀ طولی - تنها در یک طرف خود در تماس با بافت پیوندي

کناري - اصلی و ترشح کنندة هورمون - در پایین ترین بخش غدد معده  
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غشاء پایه شبکه اى از رشته هاى پروتئینى و گلیکوپروتئینى است که در اتصال گروهى از یاخته ها به هم نقش دارد؛ کدام گزینه ویژگى مشترك  16
تمامى این یاخته ها را به درستى بیان مى کند؟

توسط غشا پایه به یاخته هاى دیگر بافت خود متصل مى شوند.  با فاصلۀ نزدیکی نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند. 

سطح بدن و سطح حفره ها و مجارى درونى بدن را مى پوشاند.  با مادة زمینه اي فاقد رشته هاي پروتئینی می تواند در ارتباط باشد. 

چند مورد از موارد داده شده به درستی بیان نشده اند؟   17
الف) در ساختار هموگلوبین، دو نوع رشتۀ آمینو اسیدي وجود دارد. 

ب) نوزادان زودرس به دلیل عدم وجود سورفاکتانت به سختی نفس می کشند. 
ج) مویرگ هاي خونی در همۀ قسمت هاي حبابک ها، وجود ندارند. 

د) نقش اصلی هموگلوبین انتقال اکسیژن و کربن دي اکسید می باشد.
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شکل روبه رو مربوط به دم نگاره (اسپیروگرام) پسري  ساله است. کدام عبارت به درستی بیان نشده است؟  18

، فاصلۀ جناغ با ستون مهره  کاهش می یابد. همزمان با ثبت بخش 

بخش  پس از اتمام انقباض ماهیچه هاي ناحیۀ گردنی ثبت شده است. 

، افزایش حجم قفسۀ سینه شروع می شود. به دنبال ثبت بخش 

بخش  می تواند به دنبال فعالیت گیرنده هاي شیمیایی ثبت شود. 
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دربارة ساختار غشاى یک یاختۀ زنده مى توان گفت ..................؛ قطعًا ..................  19

کربوهیدرات هایی که متصل به پروتئین ها هستند – در تماس مستقیم با مایع بین یاخته اى قرار مى گیرند. 

پروتئینى که عرض غشا یاخته را به صورت کامل طى مى کند – جابجایی مواد بین دو سوى غشا را ممکن می سازد.  

مولکولی که فقط در تماس با یکى از دو الیۀ فسفولیپیدى قرار مى گیرد – فاقد اتم نیتروژن در ساختار خود می باشد. 

فراوان ترین مولکول هایى که تشکیل دهندة الیۀ داخلی آن هستند – گروه هاى فسفات را در تماس با سیتوپالسم قرار مى دهند. 

چند مورد عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می کند؟   20
«بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش انسان  ..................» 

الف) همانند قسمتی که بالفاصله بعد از آن قرار دارد، چین خوردگی هایی دارد. 
ب) نسبت به قسمتی که بالفاصله قبل از آن قرار دارد، داراي یک الیۀ ماهیچه اي اضافه تر می باشد. 

پ) برخالف قسمت قبل و همانند قسمت بعد از خود، با تولید آنزیم هاي گوارشی در گوارش شیمیایی غذا نقش دارد. 
ت) برخالف قسمتی که بالفاصله قبل از آن قرار دارد، محل ذخیره موقتی غذا است.
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کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟  21

در سراسر نایژه، غضروف ها به صورت قطعه قطعه و نامنظم وجود دارد. 

در ناي الیۀ داراي رگ هاي خونی دومین الیه از داخل می باشد.

هر مجراي تنفسی در شش ها که غضروف ندارد، نایژك دستگاه تنفس محسوب می شود.

نایژك انتهایی، آخرین انشعاب نایژك در بخش هادي دستگاه تنفس است. 
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چند مورد به درستی بیان شده است؟   22
الف) نایژك ها نسبت به نایژه هاي باریک، غضروف کمتري دارند. 

ب) میزان تراکم ماهیچه در نایژك ها بیشتر از ناي است. 
ج) در بافت پیوندي سست الیۀ زیر مخاط، سلول هاي ترشح کنندة مادة مخاطی وجود دارد.

321صفر مورد 

هر یاخته اي در دیوارة معدة انسان که .................. ؛ می تواند ..................  23

هدف هورمون گاسترین قرار می گیرد - با ترشحات خود در جذب نوعی ویتامین محلول در آب در رودة باریک نقش داشته باشد. 

مادة مخاطی چسبنده ترشح می کند - در ژنگان هسته اي خود حاوي ژن هاي رمزکنندة پروتئین پپسینوژن باشد. 

در ساخت گویچه هاي جدید نقش دارد - در غدد معدي، با پروتئین هاي غشا پایه در تماس مستقیم نمی باشند. 

pHبا ترشحات خود از مخاط معده محافظت می کند - در افزایش  این الیۀ حفاظتی نقش داشته باشد. 

تمامی موادي که وارد یاخته هاي پوششی پرز می شوند، ..................  24

پس از خروج از یاخته هاي پوششی، به درون فضاي داخلی مویرگ هاي خونی منتقل می شوند.

با مصرف انرژي زیستی و یا از طریق ناقل عبور می کنند.

با همان روش از یاخته خارج می شوند.

در نهایت وارد محیط داخلی بدن می شوند.

چند مورد از موارد زیر دربارة ساختار بخش هاي مختلف دستگاه گوارش در انسان صحیح است؟    25

الف) لولۀ گوارش از  الیه تشکیل شده که در هر الیه انواع بافت ها را می توان مشاهده نمود. 
ب) در تمام طول لولۀ گوارش، الیۀ بیرونی بخشی از صفاق است. 

ج) دیوارة معده داراي سه الیۀ ماهیچه اي است. 
د) دیوارة بخش هاي مختلف دستگاه گوارش ساختار تقریبًا مشابهی دارد. 

ه) در همۀ الیه هاي لولۀ گوارش می توان نوعی بافت پیوندي مشاهده نمود.

4
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کدام عبارت در رابطه با دم در انسان صحیح است؟  26

بصل النخاع با تأثیر بر مرکز تنفس در پل مغزي، دم را خاتمه می دهد.

فرآیند دم با انقباض ماهیچه هاي دیافراگم و بین دنده اي داخلی آغاز می شود.

تأثیر پل مغزي بر بصل النخاع برخالف کاهش  در خون، دم را تحریک نمی کند.

پیام ارسال شده از ماهیچه هاي بیِن دنده اي خارجی در دم به مرکز تنفس در مغز می رسد.

O2

CO2 O2 پوست

رگ خونی

 

شکل زیر مربوط به نوعی روش اصلی براي تنفس در جانوران است. در رابطه با این روش، چند مورد صحیح است؟     27
  

- همانند تنفس نایدیسی، می تواند هم در بی مهرگان و هم در مهره داران دیده شود. 
- سطح پوست جانور داراي این تنفس همانند انسان، می تواند با مادة مخاطی پوشیده شده باشد. 

- در جانور داراي این نوع تنفس قلب به کمک اسکلت استخوانی محافظت می شود. 
- جانور داراي این نوع تنفس، می تواند مواد غذایی جذب شده از لولۀ گوارش را به درون حفرة

عمومی خود منتقل کند.
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چند مورد از موارد زیر به  درستی بیان شده است؟   28
الف) تفاوت بوم سازگان هاي یک زیست بوم در آب و هواي آن هاست. 

ب) جمعیت هاي مستقل از یکدیگر توانایی تولیدمثل با یکدیگر را ندارند. 
ج) با کنار هم قرار گرفتن زیست بوم هاي مختلف بوم سازگان به وجود می آید. 

د) هیچ یک از جانداران حاضر در یک اجتماع، توانایی تولید مثل با یکدیگر را ندارند.

صفر مورد  دو مورد  سه مورد  یک مورد 

در انسان، عامل اول مؤثر بر فرآیند دم، .................. عامل دوم ..................  29

برخالف – در تنفس آرام و طبیعی، در تغییر حجم قفسۀ سینه مهم ترین نقش را بر عهده دارد.

همانند – به همراه ویژگی کشسانی شش ها، حجم شش ها را افزایش می دهد.

برخالف – در تماس با بافت استخوانی قفسۀ سینه قرار دارد.

همانند – با دستور بصل النخاع از حالت گنبدي خارج می شود.

چند مورد به درستی بیان شده است؟   30
در ارتباط با غشاي یاخته هاي جانوري می توان گفت .................. . 

الف) مولکول هاي کلسترول، کربوهیدرات هاي غشاء متصل نیستند.  
ب) مولکول هاي کلسترول در هر دو الیۀ غشا یافت می شوند. 

ج) فسفولیپیدها فراوان ترین مولکول هاي موجود در غشا می باشند. 
د) بعضی از کربوهیدرات هاي غشا با مایع بین یاخته اي در تماس می باشند.

4321

چند مورد در ارتباط با روش هاي عبور مواد از غشا درست می باشد؟   31
الف) هنگامی که غشایی با تراوایی نسبی بین دو محلول وجود داشته باشد، اسمز رخ می دهد. 

ب) پروتئین هاي تولید شده در سلول می توانند از طریق پروتئین هاي سراسري غشا با مصرف انرژي خارج شوند. 
ج) اسمز همانند انتشار تسهیل شده فقط در سلول هاي زنده انجام می شود. 

د) در اسمز و انتشار ساده همانند انتشار تسهیل شده، انرژي جنبشی مولکول ها عامل حرکت آن ها است.

صفر 321

چند مورد عبارت زیر را به درستى کامل مى کند؟   32
« اندامی خارج از لولۀ گوارش که تأمین  کنندة یون بیکربنات موجود در رودة باریک است؛ قطعًا .................. » 

الف) شیرة خود را از طریق مجارى خاصى وارد دوازدهه می کند.
ب) نسبت به دریچۀ انتهایى معده در سطح باالترى قرار گرفته است. 

ج) در خنثى سازى اثر اسیدى کیموس معده نقش مهمى ایفا مى کند. 
د) در ترشح آنزیم هاي گوارشی به محل اصلی جذب مواد مغذي نقش دارد.

123صفر

در دیواره ي لوله ي گوارش انسان حرکات ..................   33

کرمی شکل فقط زمانی نقش مخلوط کنندگی دارد که با برخورد به یک بنداره متوقف شود. 

کرمی شکل همواره منجر به حرکت غذا در طول لوله ي گوارش می شود.

کرمی شکل همواره با مشارکت غذا از سمت دهان به مخرج همراه می شود.

قطعه قطعه کننده با انقباض ماهیچه ي حلقوي و سپس با استراحت آن همراه است. 
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در دستگاه گوارشى پستانداران نشخوارکنندة داراى معدة چهارقسمتى، هر گاه مادة غذایى از .................. خارج شود، وارد بخشى دیگر مى شود  34
که ..................

نگارى – به شکل یک اتاقک الیه الیه قابل مشاهده است. مرى – به کمک میکروب ها غذا را تا حدي گوارش می دهد.

هزارال – سلوالز را به فضاي درونی خود ترشح می کند. سیرابى – غذا را به مري یا هزارال هدایت می کند.

کدام عبارت نادرست است؟   35
به دنبال فعالیت آنزیم موجود در گویچۀ قرمز .................. .

هموگلوبین مانع از اسیدي شدن خون می شود. بیشترین درصد دي اکسید کربن انتقالی در خون شکل می گیرد.

به دلیل مصرف مولکول آب، واکنش هاي آب کافت صورت می گیرد. P خون تحت تأثیر مولکول هاي تولیدشده قرار می گیرد. H

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «نایدیس ها به طور قطع، .................. »  36

ساختاري جهت بستن منافذ دارند که مانع از هدر رفتن آب بدن می شود.

در انتشار گازها بین یاخته هاي بدن نقش دارند.

در هر بی مهرة خشکی زي وجود دارند و به انتقال گازهاي تنفسی کمک می کنند.

داراي مایعی در سراسر انشعابات خود هستند که تبادالت گازي را با یاخته هاي بدن ممکن می سازد.

در جانور مقابل، چند عبارت، می تواند درست باشد؟   37
الف) این جانور فرایند گوارش درون یاخته اي را در اجزاي غشادار ادامه می دهد. 

ب) یاخته هاي موجود در حفرة گوارشی این جانور، ذره هاي غذایی را با درون بري دریافت می کنند. 
ج) این جانور فاقد دهان می باشد، اما حفرة گوارشی دارد. 

د) در این جانور، بازوها می توانند در هدایت مواد ذرات غذا به سمت دهان نقش داشته باشند.

1234

چند مورد از موارد زیر، بین فرایندهاي درون بري و برون رانی مشترك است؟   38
الف) تعداد مولکول هاي لیپیدي غشا تغییر می کند. 

ب) غلظت مولکول هاي جابه جا شده در دو سوي غشاي یاخته در نهایت برابر می شود. 
ج) به شکسته شدن پیوند در یکی از مولکول هاي پرانرژي سلول نیاز دارد. 

د) می تواند در سلول هاي باکتري و جانوري براي عبور ذرات بزرگ از غشاء یاخته روي دهد.

1234

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟   39
«در گوسفند، غذاي ..................  پس از آنکه از ..................  عبور کرد، بالفاصله وارد بخش دیگري می شود که در آن ..................  .» 

الف - کامل جویده شده - سیرابی - محتویات لولۀ گوارش تا حدودي آبگیري می شوند. 
ب - نیمه جویده - هزار ال - آنزیم هاي گوارشی وارد عمل می شوند و گوارش ادامه پیدا می کند. 

ج - کامل جویده شده - معدة واقعی - مولکول هاي حاصل از آب کافت سلولز به خون جذب می شوند. 
د - نیمه جویده - نگاري - میکروب ها به کمک حرکات آن تا حدودي توده هاي غذا را گوارش می دهند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

 
A
B

با توجه به شکل مقابل که مراکز تنفسی در انسان را نشان می دهد، کدام گزینه نادرست است؟  40

ارسال پیام از مرکز عصبی  به ماهیچۀ بین دنده اي خارجی می تواند سبب آغاز فرآیند دم عادي شود.

، امکان اختالل در تنظیم مدت زمان دم وجود دارد. در صورت آسیب مرکز عصبی 

مرکز عصبی  می تواند به طور مستقیم با اثر بر ماهیچۀ دیافراگم، سبب توقف دم شود.

مرکز عصبی  همانند  می تواند سبب توقف دم شود.

B

A

A

AB
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کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ «به طور معمول، در فرایند جذب مواد در رودة باریک انسان، .................. »  41

نوعی از ویتامین هاي محلول در آب با انتشار و یا انتقال فعال جذب نمی شوند. 

، به همراه یون سدیم وارد یاختۀ پرز می شود.  گلوکز مستقیمًا با مصرف انرژي مولکول هاي 

یون کلسیم برخالف شیب غلظت خود و به کمک مولکول هاي پروتئینی غشا جذب می شود. 

مولکول هاي حاصل از گوارش چربی ها از فضاي بین مولکول هاي لیپیدي غشا وارد یاختۀ پرز می شوند. 

AT P

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   42
الف) بین دو بخش از لولۀ گوارش می توان نوعی اسفنکتر یافت. 

ب) تنها بخش کیسه مانند لولۀ گوارش، در ابتدا و انتهاي خود داراي اسفنکتر بوده و درون خود داراي چین خوردگی هایی می باشد. 
ج) انتهایی ترین قسمت رودة باریک از بخش ابتدایی رودة بزرگ پایین تر است. 

د) باالترین قسمت معده از بنداره اي که در انتهاي مري قرار دارد باالتر است.

1324

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیحی تکمیل نمی کند؟   43
«در ساختار لولۀ گوارش انسان .................. » 

الف) خارجی ترین بافت الیۀ ماهیچه اي در ایجاد حرکات کرمی، فاقد نقش می باشد. 
ب) داخلی ترین بافت پیوندي، بین ماهیچه و بافت پوششی قرار دارد. 
ج) داخلی ترین بافت داراي سلول هایی با توانایی ترشح موسین است.  
د) در تمام طول لولۀ گوارشی خارجی ترین بافت، بافت پوششی است.

2413 مورد مورد مورد مورد

چند مورد از جمالت زیر درست هستند؟   44
الف) اسفنکترهایی که دو بخش مختلف لولۀ گوارش را به هم وصل می کنند و در زیر دیافراگم قرار دارند از جنس ماهیچۀ چند هسته اي هستند. 

ب) بافتی که در ساختار هر چهار الیۀ لولۀ گوارش قرار دارد، بزرگ ترین ذخیره کنندة انرژي در بدن می باشد. 
ج) الیه اي که بین الیۀ بیرونی و زیر مخاط معده قرار دارد، برخالف الیۀ مجاور صفاق در معده یک الیه بیشتر دارد. 

د) در الیۀ بیرونی دیوارة دوازدهه، امکان ندارد که مادة زمینه اي دیده شود.

1234

چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   45
«در انسان نایژك،  ..................  حبابک،  .................. » 

الف) همانند - فاقد غضروف است. 
ب) همانند - داراي مخاط مژك دار است. 

ج) برخالف - مادة مخاطی ترشح نمی کند. 
د) برخالف - واجد غشاي پایه است.

4321

کدام گزینه جمله ي زیر را درمورد ساختار لوله گوارشی به درستی تکمیل می کند؟   46
ممکن نیست .................. 

درالیۀ باالیی الیۀ زیرمخاطی، بافت پیوندي سست دیده شود. در الیۀ زیرمخاطی لوله گوارشی رشته هاي کشسان دیده شود.

الیۀ ماهیچه اي دردیوارة مري داراي  الیه یاخته ماهیچه اي است. 3در الیۀ بیرونی، نوعی بافت پیوندي دیده شود.
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کدام گزینه، براي تکمیل عبارِت زیر مناسب است؟   47
«قبل از ورود کیموس به بخشی از لولۀ گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می شود،  .................. »

گوارش پروتئین ها آغاز شده و تا مرحلۀ تولید کوچک ترین واحدهاي سازندة آن ها پیش رفته است. 

یاخته هاي پوششی سطحی، با فرو رفتن در بافت زیرین خود، حفره هایی را به وجود آورده اند.

مولکول هاي دي و پلی ساکاریدي، با تبدیل به مولکول هاي مونوساکاریدي جذب گردیده اند.

با حضور ترکیبی فاقد آنزیم، چربی ها گوارش یافته و به محیط داخلی وارد شده اند.

در فرآیند بلع .................. عطسه اسفنکتر ابتداي مري در حال .................. است.  48

همانند - انقباض برخالف - استراحت همانند - استراحت برخالف - انقباض

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   49
«در انسان، گروهی از مولکول ها می توانند در  ..................  شیب غلظت و  .................. و از طریق  .................. به یاخته هاي بدن وارد شوند.» 

الف) خالف جهت- فقط با کمک انرژي جنبشی خود- انتقال فعال 
ب) جهت- با کمک انرژي جنبشی خود- فراوان ترین مولکول هاي غشا 

ج) جهت- در پی مصرف مستقیم شکل رایج انرژي در یاخته- انتشار تسهیل شده 
د) خالف جهت- در پی مصرف شدن شکل رایج انرژي در یاخته- پروتئین هاي غشا

1234

ارسطو، در ارتباط با نفس کشیدن، نظریه اي را ارائه داد. کدام گزینه در ارتباط با این نظریه به درستی بیان شده است؟  50

وي معتقد بود هوا خود مخلوطی از چند نوع گاز است.  

امروزه مشخص شده است نفس کشیدن باعث خنک شدن قلب می شود.  

این نظریه بیان می کرد هواي دمی و بازدمی از نظر ترکیب شیمیایی یکسان اند.  

وي باتوجه به ارتباط دستگاه گردش خون و تنفس، توانست اهمیت تنفس را بیان نماید. 

در اطراف معدة نوعی جانور گیاه خوار، تعدادي کیسه  وجود دارند که آنزیم هایی را ترشح می کنند. مشخصۀ این جانور کدام است؟  51

غدد بزاقی آن در زیر چینه دان قرار دارند.  

در بخشی از لولۀ گوارش آن که دندانه هایی وجود دارد، جذب مواد مغذي انجام می شود.

حجیم ترین قسمت لولۀ گوارش آن، بخشی است که مواد گوارش نیافته پس از عبور از آن دفع می شوند.

در هر بخش از دستگاه گوارش آن که آنزیم گوارشی ترشح می شود، امکان جذب مواد غذایی وجود ندارد. 

کدام گزینه جملۀ زیر را در مورد غشاي یک یاخته جانوري به درستی تکمیل نمی کند؟    52
می توان نوعی   .................. را یافت که   ..................

پروتئین - از خارج به نوعی کربوهیدرات متصل باشد. 

فسفولیپید - از داخل به نوعی کربوهیدرات متصل باشد.  

پروتئین - با بخش هاي آبدوست و آبگریز مولکول هاي مجاور خود در تماس است. 

لیپید - در تماس با بخش آبگریز فسفولیپید باشد.  

چند مورد در ارتباط با مایع بین یاخته اي در انسان نادرست می باشد؟   53
الف) با همۀ پروتئین هاي غشاي یاخته در ارتباط می باشد. 

ب) مایع بین یاخته اي به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله می کند. 
ج) خون، مواد دفعی مانند کربن دي اکسید را به مایع بین یاخته اي می دهد تا به کمک آن دفع شود. 

د) در فرآیند اگزوسیتوز (برون رانی) ذره هاي بزرگ همراه با کیسۀ غشایی و با مصرف انرژي به درون مایع بین سلولی آزاد می شوند.

  1234
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اب 

کدام گزینه در  مورد دو شکل (الف) و (ب) به نادرستی بیان شده است؟  54

مقاومت بافت (ب) از بافت (الف) بیشتر است.

تعداد یاخته هاي بافت (ب) از بافت (الف) کمتر است.

در بافت (ب) برخالف بافت (الف) کالژن دیده نمی شود.

انعطاف پذیري بافت (ب) کمتر از بافت (الف) است.

1
2

3

4

 

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟    55
«بخش .................. معادل بخشی در لولۀ گوارشی .................. است که ..................»

 - انسان - حین حرکت آهستۀ مواد، آب و یون ها جذب خون و مدفوع ایجاد می شود. 

 - ملخ - غذاي گوارش نیافته را از مري دریافت و در خود ذخیره می کند. 

 - گاو - گوارش میکروبی را قبل از گوارش آنزیمی انجام می دهد. 

 - انسان - یاخته هاي آن می توانند صفرا تولید نمایند.

4

1

2

3

کدام گزینه جملۀ روبه رو را به نادرستی تکمیل می کند؟    «در انتشار  ..................  انتشار  ..................»  56

تسهیل شده، همانند ـ ساده غلظت ذرات در دو سوي غشا سرانجام یکسان می شود.

آب از غشایی با تراوایی نسبی، برخالف ـ تسهیل شده، یون ها فقط مولکول هاي آب عبور می کنند.

ساده، همانند ـ تسهیل شده، انرژي جنبشی ذرات عامل جابه جایی آن هاست.

تسهیل شده، برخالف ـ به روش گذرندگی، غلظت ذرات مورد انتشار در طرفین غشاي یاخته به برابري می رسد.

اگر فعالیت آنزیم  کربنیک انیدراز گویچه هاي قرمز خون انسان، دچار اختالل شود، .................. می یابد.  57

اتصال  به هموگلوبین، افزایش   تولید  توسط بافت ها، کاهش 

مقدار بیکربنات خون، کاهش  میزان  حمل شده در خون، افزایش 

CO2CO

O2

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟   58
در  .................. برخالف  .................. 

انتقال فعال – انتشار تسهیل شده، مولکول هاي پروتئینی براي انتقال مواد به طور اختصاصی عمل می کنند.

اسمز – انتشار حرکت مولکول ها در دو جهت صورت می گیرد.

انتشار تسهیل شده – اسمز، درنهایت از نظر مادة انتقالی تعادل برقرار می شود.

انتشار – انتقال فعال، مولکول ها صرفًا براساس انرژي جنبشی خود حرکت می کنند.

کدام جمله در رابطه با گوارش چربی ها در رودة باریک، درست است؟  59

صفرا به کمک آنزیم هاي خود، اثر شیرة پانکراس بر لیپیدهاي درون روده را تسهیل می کند.

کلسترول فراوان ترین لیپیدي است که در رژیم هاي غذایی دیده می شود.

گوارش چربی ها فقط بر اثر فعالیت لیپاز پانکراس در دوازدهه انجام می شود.

نوعی فسفولیپید در گوارش یافتن تري گلیسیریدها موثر است.

کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟   60
«در بخشی از لولۀ گوارش  .................. می شود، مواد غذایی تحت تأثیر آنزیم یا آنزیم هاي ..................  جانور قرار می گیرند.»

ملخ که غذا به کمک دندانه هاي دیوارة آن ُخرد - گوارشی  گاو که سلولز به طور عمده آب کافت - سلوالز 

پرنده که فرآیند آسیاب کردن غذا تسهیل - مترشحه از کبد  گاو که فرآیند آب گیري تا حدود زیادي انجام - معدة واقعی 

در سطوح سازمان یابی حیات، .................. نسبت به .................. در .................. سطح .................. قرار دارد.  61

بافت پوششی پوست – دستگاه حرکتی – دو – پایین تر بوم سازگان - کبد - چهار - باالتر

یوزپلنگ ایرانی – زیست کره – هشت – پایین تر نورون – انسان – چهار – باالتر
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می توان گفت  ..................  دستگاه تنفسی انسان در بخشی از آن که  .................. ، به پایان می رسد.  62

بافت غضروفی ـ امکان تنظیم هواي ورودي و خروجی را فراهم می کند. الیۀ مخاطی ـ فاقد یاخته هاي مژك دار است.  

خطوط دفاعی ـ فاقد بافت مخاطی است. Cحلقه هاي غضروفی  شکل ـ وارد شش ها می شود. 

در ملخ .................. گاو ..................    63

برخالف - معده در گوارش شیمیایی نقشی ندارد. همانند - توانایی تولید آنزیم سلوالز توسط لولۀ گوارشی وجود دارد.

برخالف - گوارش شیمیایی قبل از معده پایان می یابد. همانند - جذب مواد مغذي فقط در بخش هایی از روده انجام می شود.

چند مورد از موارد زیر صحیح نیست و کدام موارد صحیح است؟    64
الف) همۀ سؤال هاي ماهیچۀ صاف داراي یک هستۀ مرکزي هستند. 

ب) در یاخته هاي نوعی از بافت پیوندي، هسته به گوشه اي از سلول رانده شده است. 
ج) بافت پیوندي سست داراي سلول هاي تک هسته اي با انواعی از رشته هاي پروتئینی است. 

د) همۀ سلول هاي ماهیچۀ مخطط به صورت ارادي حرکت می کنند.

2121 - ب - د  - الف - ب - د  - الف - ج  - الف - ب - ج 

چند مورد، عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟    65
در لوله ي گوارش انسان، ..................  

الف) بافت ماهیچه اي طولی فقط در یکی از الیه هاي لوله گوارش دیده می شود. 
ب) رگ هاي خونی و اعصاب در همه الیه ها دیده می شوند. 

ج) بافت پیوندي سست در همه الیه ها دیده می شود اما بافت پوششی فقط در دو الیه خارجی تر دیده می شود.
د) ماهیچه هاي صاف و مخطط در الیه ماهیچه اي، در قسمت هاي مختلف دیده می شود.

1234

کدام یک از جمله ها، در مورد غشاي یاختۀ جانوري می تواند نادرست باشد؟  66

غشاي یاخته، نفوذپذیري انتخابی دارد، یعنی فقط برخی از مولکول ها و یون ها می توانند از آن عبور کنند.

غشاي یاختۀ جانوري، از مولکول هاي لیپیدي، پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است.

بخش لیپیدي غشا، مولکول هاي فسفولیپید و کلسترول دارد که در دو الیه قرار گرفته اند.

براي عبور مواد از غشاء، مولکول هاي لیپیدي ناقل یا مولکول هاي پروتئینی ناقل به انتقال آن ها کمک می کنند.

در بدن انسان، هر چه تفاوت تعداد مولکول هاي آب در واحد حجم، در دو سوي غشاي یاختۀ  زنده افزایش یابد، قطعًا ..................  67

آب سریع تر جابه جا می شود و حجم سیتوپالسم افزایش می یابد. فشار اسمزي و حجم یاخته بیشتر می شود.

جابه جایی آب سریع تر صورت می گیرد و حجم مایع اطراف یاخته افزایش می یابد. نفوذپذیري غشا به آب بیشتر شده و مولکول هاي بیشتري از غشا عبور می کنند.

چند مورد از گزینه هاي زیر جملۀ مورد نظر را به درستی تکمیل می کند؟   68
(نمایی بزرگ، کلی و معنادار از سامانه هاي زیستی زمانی ایجاد می شود که .................. .) 

الف) همۀ عوامل زنده و غیر زندة موثر بر حیات را بررسی کنیم. هر یک از اجزاء تنها بخشی از یک سامانۀ بزرگ باشند. 
ب) حداکثر در سطح بوم سازگان ها به مطالعه و بررسی آن ها بپردازیم. 

ج) ارتباط متقابل اجزا با یکدیگر را بررسی کنیم.
د) سطوح سازمان یابی حیات را چیزي بیش از اجزاي سازندة آن ها بدانیم.

4321

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   69
«مادة غذایی بالفاصله ..................  بخشی که حرکات قطعه   قطعه کنندة لولۀ گوارش در آن مشاهده می شوند؛ در بخش دیگري قرار می گیرد که ممکن

نیست .................. »

قبل ورود به - انواعی از یاخته ها در ترشح مادة مخاطی نقش داشته باشند.  بعد خروج از - در نیمۀ راست بدن قرار داشته باشد. 

قبل ورود به - الیۀ ماهیچه اي آن متفاوت با بخش هاي دیگر لولۀ گوارش باشد.  بعد خروج از - حاوي دو نوع بنداره در انتهاي خود باشد. 
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با توجه به سطوح سازمان یابی حیات چند مورد از جمالت زیر صحیح نمی باشند؟   70
الف) یاخته پایین ترین سطح حیات می باشد که اکثر ویژگی هاي حیات را دارد. 
ب) توانایی تقسیم شدن در پارامسی نمی تواند موجب ترمیم این جاندار شود. 

ج) هر بوم سازگان شامل چند نوع گونه و تنها یک اجتماع زیستی می باشد. 
د) تأثیرات متقابل عوامل زنده و غیر زنده، اولین بار در سطح زیست بوم مشاهده می شود.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه در مورد معده نادرست است؟  71

گوارش لیپیدها از معده آغاز می شود. ترشحات معده همگی روي مادة غذایی اثر مستقیم دارند.

سلول هاي پوششی سطحی بیکربنات ترشح می کنند. ترکیبات ترشحات معده متنوع تر از ترکیبات شیره معده است.

72  ..................  جمله از جمالت زیر درست هستند که عبارتند از ..................  
الف) از نظر ساختاري، دستگاه تنفس انسان از دو بخش اصلی هادي و مبادله اي تشکیل می شود. 

ب) عامل سطح فعال توسط یاخته هایی در بخش هادي دستگاه تنفس ترشح می شود. 
ج) بافت تشکیل دهندة عمده در اپی گلوت، غضروف است. 

د) فراوان ترین یاخته هاي دیوارة حبابک، شکلی مشابه یاخته هاي دیوارة مویرگ خونی دارند. 
هـ ) نایژك هاي مبادله اي برخالف نایژك هاي انتهایی غضروف ندارند.

3−2−3−2− «الف» و «ب» «الف»، «ب» و «د»   «ج» و «د» «ب» ، «ج» و «هـ»

چند مورد نادرست است؟   73
الف) مولکول هاي کربن دار، بیشترین ترکیب بدن جانداران را تشکیل می دهد. 

ب) هر مادة کربن داري که در سلول زنده تولید می شود، مادة آلی نام دارد. 
ج) همۀ مونومرها در ساختارهاي پلی مري شرکت می کنند. 

د) در سنتز نشاسته عالوه بر گلوکز مونوساکاریدهاي دیگر نیز شرکت دارند.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از جمالت زیر به نادرستی بیان شده است؟   74
الف) میزان رشته هاي کالژن در بافت پیوندي متراکم بیشتر از  سست است. 

ب) تعداد یاخته هاي بافت پیوندي متراکم، بیشتر  از  بافت پیوندي سست است. 
ج) میزان مادة زمینه اي بافت پیوندي متراکم کمتر  از  بافت پیوندي سست است. 

د) انعطاف پذیري بافت پیوندي متراکم از بافت پیوندي سست کمتر است.

چهار  مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

در یک انسان سالم طی فرآیند منتهی به افزایش غلظت اکسیژن متصل به هموگلوبین در خون، با  .................. فاصلۀ ماهیچۀ مخطط داراي فعالیت  75
ارادي و غیرارادي از قلب، قطعا  ..................

کاهش_ماهیچۀ شکمی در حال انقباض می باشد. افزایش _ با کاهش حجم شش ها می توان فرآیند شکل دهی به صدا را انجام داد.

کاهش _ مبادلۀ گازها در شش ها ادامه پیدا می کند. افزایش _ ماهیچۀ گردن با انقباض خود به فرایند دم عمیق کمک می کند.

افزایش دما .................. افزایش شیب غلظت باعث .................. سرعت انتشار می شود.  76

برخالف - افزایش برخالف - کاهش  مانند - افزایش مانند - کاهش

ماهیچه هاي موجود درالیه مخاطی لوله گوارشی همانند ماهیچه هاي الیه ماهیچه اي در  .................. و برخالف الیه ي ماهیچه اي در  .................. از  77
نوع ماهیچه هاي صاف هستند.

حلق - دهان معده - انتهاي مري دهان - ابتداي مري انتهاي مري - دهان
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در بدن انسان، نوعی از بافت پوششی که در داخلی ترین بخش مخاط  ..................  دیده می شود،  ..................  78

رودة باریک - به کمک غشاي پایه مستقیمًا در تماس با بافت پیوندي سست  الیۀ زیرمخاط قرار می گیرد.

معده - هستۀ یاخته هاي خود را در بخش مرکزي یاخته سازمان دهی کرده است. 

دهان - داراي یاخته هایی است که گروهی از آنها در تماس مستقیم با رشتۀ گلیکوپروتئینی قرار ندارند. 

مري - در بخش سطحی خود سلول هاي کوچک تري نسبت به بخش عمقی دارد. 

چند مورد عبارت زیر را به درستى کامل مى کند؟  79
« در واحد ساختار و عملکرد جانوران، اندامکى که داراى .................. باشد؛ قطعًا .................. »

الف) دو الیه غشاى پالسمایى – در تأمین انرژى فعالیت هاى مختلف یاخته نقش دارد. 
ب) تعدادى کیسۀ غشایى – در ساخت گروهى از مولکول هاى زیستى مورد نیاز یاخته نقش دارد. 

ج) رناتن هایى به صورت چسبیده به خود – در سراسر سیتوپالسم یاخته گسترش پیدا کرده است. 
د) در ساخت آنزیم هاى تجزیه کننده مواد مختلف – به صورت کیسه اى کوچک در سیتوپالسم وجود دارد.

123صفر مورد  مورد  مورد 

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟   80
الف) منبع تأمین بیشترین نیاز جهان به انرژي، همانند گازوئیل زیستی حاصل از دانه هاي روغنی، منشأ زیستی دارد. 

ب) تغییر آب و هوا و فرسایش خاك و افزایش تنوع زیستی از پیامدهاي جنگل زدایی است. 
ج) پزشکی شخصی روشی در حال گسترش براي تشخیص و درمان بیماري هاست.

سه مورد  دو مورد  یک مورد  صفر مورد 

کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟  81

مواد شیرة روده، لوزالمعده و صفرا همگی به دوزادهه می ریزند.

با ورود کیموس معده به رودة باریک مراحل پایانی گوارش عمدتًا در دوازدهه انجام می شود. 

حرکات رودة باریک باعث پیش رفتن کیموس در طول روده می شود.

حرکات روده نقشی در گوارش نهایی کیموس ندارد.

کدام یک صحیح نیست؟  82

صفرا در ورود چربی ها به محیط داخلی نقش مهمی دارد. کمی بعد از ورود کیموس به دوازدهه، صفرا به دوازدهه می ریزد.

صفرا از طریق مجاري صفراوي به کیسه صفرا وارد و در آن جا ذخیره می شود. معده، آغازگر گوارش شیمیایی لیپیدها است.

در ملخ ..................  83

آمیالز بزاق، گوارش کربوهیدرات ها را آغاز می کند.

جذب در روده صورت می گیرد.

چینه دان بالفاصله بین مري و معده قرار گرفته است.

دندانه هایی که در دیواره پیش معده قرار گرفته اند، باعث آغاز ریز شدن ذرات می شوند.  

می توان گفت هر مولکولی که ..................  84

با تغییر وسعت غشا منتقل می  شود، به درون یاخته وارد می  شود. در خالف جهت شیب غلظت عبور می کند، با مصرف  منتقل می شود.

بدون مصرف انرژي وارد یاخته می  شود، در جهت شیب غلظت عبور می کند. با کمک پروتئین  ها منتقل می شود، موجب کاهش اختالف غلظت ماده می شود.  

AT P
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چند مورد از موارد زیر درست است؟   85
الف) حنجره در قسمت عقب اپی گلوت است. 

ب) در هنگام ریفالکس معده غذا و شیرة معده از معده به مري به دلیل باز شدن اسفنکتر انتهاي مري باز می گردد. 
ج) معده، کیموس مري را از اسفنکتري که در انتهاي مري قرار دارد، می گیرد. 

د) ترشحات سلول هاي کناري معده بر تجزیۀ کالژن موثر است. 

B12هـ) یکی از عوامل کم خونی جذب نشدن ویتامین  در معده است.

4123

.................. همانند   .................. و برخالف   .................. در   .................. بدن قرار دارد.  86

کبد - آپاندیس - بخش پایین رو روده بزرگ - سمت راست لوزالمعده - کولون باالرو - کولون پایین رو - سمت چپ

معده - مري - راست روده - سمت چپ مخرج - حلق - مري - وسط

کدام یک از موارد زیر دربارة ساختارهاي یک یاختۀ جانوري هسته دار صحیح نیست؟  87

در غشاي هسته منافذي مشاهده می شود.

ریبوزوم ها می توانند درون سیتوپالسم فقط به صورت آزاد  باشند و یا به صورت فعال درون میتوکندري قرار گیرند. 

شبکۀ آندوپالسمی را می توان در نزدیکی هسته و همچنین در نزدیکی غشاي یاخته اي یافت. 

غشاي یاخته از مولکول هاي لیپید، پروتئین و کربوهیدرات ساخته شده است. 

کدام گزینه درمورد الیۀ زیرین الیه ي بیرونی در لولۀ گوارشی نادرست است؟  88

داراي رگ هاي خونی و شبکه اي از بافت هاي عصبی است.

درساختار آن درتمام طول لوله گوارشی فقط یک نوع بافت ماهیچه اي دیده می شود.

درساختار آن بافت پیوندي سست دیده می شود.

بیش از یک الیه یاخته ماهیچه اي در ساختار آن دیده می شود.

درالیۀ ماهیچه اي معده .................. روده .................. الیه یاخته ي ماهیچه اي دیده می شود.  89

همانند - سه برخالف - دو    همانند - دو برخالف - سه

در گیاهخواران نشخوارکننده، عمل گوارش .................. پس از گوارش .................. صورت می گیرد.  90

غیرآنزیمی ، میکروبی غیرمیکروبی ، آنزیمی آنزیمی ، میکروبی میکروبی ، آنزیمی

بین عوامل زیر، کدام یک سبب کمک به کمک به گوارش شیمیایی مواد مغذي نمی شوند؟  91

تماس شیره معده با مواد مغذي آسیاب شدن غذا در دهان توسط دندان ها و زبان و....

عامل داخلی معده حرکت هاي روده باریک

کدام یک از گزینه هاي زیر نمی تواند درست باشد؟  92

 مولکول هاي پروتئینی، به روش انتشار ساده، انتقال فعال یا درون بري وارد یاخته می شوند.  

عامل پیش برندة اسمز، همان عامل متوقف کنندة اسمز است که فشار اسمزي محلول نامیده می شود.

در روش هاي انتقال مواد به داخل سلول، اگر غلظت آن ها داخل سلول بیشتر از بیرون باشد، انرژي براي ورود مجدد آن به سلول، صرف می شود.

در انتشار تسهیل شده، همانند انتقال فعال، پروتئین ها، کار انتقال مواد مورد نظر را انجام می دهند.

چند مورد از موارد زیر در مورد هر جزئی از سلول که داراي  غشاء می باشد، درست است؟   93
الف) داراي غشاء درونی چین خورده است. 

ب) در همۀ یاخته هاي زنده وجود دارد. 
ج) داراي مادة ژنتیکی می باشد. 

د) در فرآیند فتوسنتز مستقیمًا نقش دارند.

2

1234
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   94
الف) در مري همانند دهان بافت پوششی سنگفرشی یافت می شود. 

ب) در گردیزه برخالف مویرگ شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی دیده می شود. 
ج) یاخته هاي غشاء پایه در ساختار خود داراي گلیکوپروتئین می باشند. 

د) معده برخالف روده، یاخته هاي استوانه اي شکل دارند.

1234

چند مورد از موارد زیر درست است؟   95
الف) هر پروتئین غشاء یاخته که با دو سمت غشاء در ارتباط است، در تماس با کربوهیدرات ها می باشد. 

ب) پروتئین هاي ناقل غشاء یاخته، با هر دو الیۀ فسفولیپیدي غشاء در تماس هستند. 
ج) فشار اسمزي مایع اطراف یاخته ها دقیقًا مشابه درون آن ها است. 

د) هر اندامک دو غشایی در همۀ یاخته هاي زنده وجود دارد.

1234

کدام گزینه در مورد بافت پوششی صحیح نیست؟    96
در بافت پوششی ..................

استوانه  اي تک الیه، هر سلول داراي هسته  اي است که تقریبًا به غشاي پایه نزدیک  تر از قطب دیگر سلول اند.

گردیزه، سلول ها مکعبی بوده و داراي هسته اي گرد و تقریبًا در وسط سلول ها هستند. 

دیوارة مویرگ، غشاي پایه با پروتئین ها و گلیکوپروتئین هاي خود، این بافت سنگفرشی را احاطه کرده است. 

مري، تمام سلول ها در تماس با غشاي پایه نیستند ولی هم اندازه می باشند.

الیۀ ماهیچه اي در  .................. همانند .................. و برخالف .................. ازنوع ماهیچه هاي  .................. می باشد.  97

دهان - ابتداي مري - حلق - مخطط حلق - بنداره داخلی مخرج - ابتداي مري - صاف

دریچه خارجی مخرج - دهان - روده - صاف دهان - حلق - انتهاي مري - مخطط

درباره غشاي سلول هاي جانوري، چند عبارت نادرست است؟   98
الف) کلسترول فقط در الیۀ فسفولیپیدي داخلی غشاي یاخته وجود دارد. 

ب) پروتئین  ها درشت مولکول هایی هستند که می توانند در کل الیۀ فسفولیپیدي قرار بگیرند. 
ج) کربوهیدرات ها را فقط در الیۀ خارجی غشاي یاخته  می توان دید. 

د) در غشاي یاخته، سر فسفات فسفولیپید، در دو طرف بیرونی و درونی قرار دارند، اما دم هاي اسید چرب بین مولکول هاي فسفات، قرار گرفته اند.

1234

کدام یک از گزینه هاي زیر از ویژگی هاي همۀ جانداران محسوب نمی شود؟  99

موجودات کامًال شبیه به خود را ایجاد می کنند. به محرك هاي محیطی پاسخ می دهند.

می توانند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارند. رشد و نمو می کنند.

از میان روش هاي جابجایی مواد از عرض غشا، می توان گفت در  .................. .  100

 اسمز، در حضور محلول هاي آبی داراي غلظت یکسان، جابه جایی خالص آب صورت می پذیرد.

انتشار تسهیل شده، با افزایش غلظت ماده، سرعت فرایند انتشار نیز همواره افزایش می یابد.

انتشار ساده، مولکول ها به دلیل داشتن انرژي جنبشی و براساس شیب غلظت، جابه جا می شوند.

انتقال فعال، یاخته با مصرف انرژي، ذره هاي بزرگ پروتئینی را در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می کند.

نتیجۀ انتشار هر ماده .................. انتقال فعال .................. اختالف غلظت آن در دو محیط است.  101

مانند - کاهش برعکس - کاهش مانند - افزایش برعکس - افزایش  
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در یک سلول پرز رودة انسان بخش اعظم غشاء از مولکول هایی تشکیل شده است که ..................   102

نسبت به مولکول هاي آب نفوذپذیر نیستند.   از آن خارج می شود.

داراي منافذ ویژه اي براي عبور درشت مولکول می باشند. حداقل به یک زنجیرة پلی ساکاریدي اتصال دارند.

Co2

کدام گزینه از لحاظ علمی نادرست است؟  103

ویژگی هاي حیات در سطح یاخته پدیدار می شود. یاخته ها واحد ساختاري و عملی حیات هستند.

همۀ یاخته هاي زنده داراي غشاء هستند. اندامک ها پایین ترین سطح سازمان یابی حیات هستند.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   104
«در فردي با گنجایش ششی بیشتر نسبت به فردي با گنجایش ششی کمتر،  .................. بیشتر می باشد.» 

الف) مجموع حجم هاي جاري و ذخیرة دمی و ذخیرة بازدمی 
ب) مقدار هوایی که باعث می شود حبابک ها همیشه باز بمانند 

ج) حداکثر حجم هوایی که شش ها می توانند در خود جاي دهند 
د) بخشی از هواي دمی که در بخش هادي دستگاه تنفس می ماند

1234

کدام یک از گزاره هاي زیر صحیح نیست؟  105

فضاي درون رودة ملخ در سراسر آن به یک اندازه نیست.

جاندارانی از گروه مرجانیان بازوهایی دارند که در اطراف دهان آن ها قراردارند.

غدد بزاقی در ملخ، سرانجام ترشحات خود را به دهان می ریزند.

پس از خارج شدن مواد گوارش یافته از واکوئول گوارشی، واکوئول دفعی ایجاد شده به سمت حفرة دفعی حرکت می کند.

در خصوص دستگاه گوارش ملخ می توان گفت  ..................  106

هر چند غذاي گوارش یافته و مواد دفعی مخلوط نمی شوند اما فاقد مخرج است.

گوارش مکانیکی غذا پس از مخلوط شدن آن با بزاق در دهان جانور آغاز می شود.

غذا در بخش حجیم انتهاي مري جانور ذخیره و نرم می شود.

دیوارة معدة جانور دندانه هایی براي خرد شدن بیش تر مواد غذایی در گوارش مکانیکی دارد.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   107
نمی توان گفت ..................

تري گلیسریدها همانند کلسترول در آب حل نمی شوند.  در هر مولکول تري گلیسرید یک مولکول گلیسرول وجود دارد. 

نشاسته و گلیکوژن برخالف سلولز در ساختار دیواره هستند.  نشاسته و گلیکوژن هر دو از گلوکز ساخته شده اند. 

کدام یک از گزینه هاي زیر در جذب مواد در لولۀ گوارش انسان شرکت نمی کند؟  108

اندام ترشح کنندة گاسترین محلی که گوارش نشاسته از آنجا آغاز می شود.

بخشی که در اثر شل بودن بندارة انتهایی آن ریفالکس معده رخ می دهد. هر بخش متصل به روده باریک

چند مورد را در غشاء وزیکول حاوي میکروب بلعیده شده توسط ماکروفاژ می توان یافت؟   109
الف) گلیکو لپیید در سطح خارجی    ب) پروتئین سطحی در الیه خارجی 
ج) کلسترول در الیه داخلی                 د) هیدرات کربن در سطح داخلی

1234 مورد مورد مورد مورد 
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چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟    110
«هر بخش از لولۀ گوارش انسان که خوِن آن به طور مستقیم به قلب .................. توانایی انجام فرایند جذب می باشد،  ..................  می کند.»  

الف) بازمی گردد و داراي ــ به وسیلۀ ماهیچه اي حلقوي واقع در بخش انتهایی خود، عبور مواد را تنظیم  
ب) بازنمی گردد و فاقد ــ به منظور حفاظت از دیوارة دوازدهه، ترکیبی با خاصیت قلیایی تولید و ترشح  

ج) بازنمی گردد و داراي ــ به منظور تبدیل مولکول هاي درشت به مولکول هاي کوچک، آنزیم گوارشی ترشح 
د) بازمی گردد و فاقد ــ فقط به کمک ماهیچه هایی با ظاهر مخطط، حلقه هاي انقباضی و حرکات منظمی ایجاد

123صفر

کدام گزینه تکمیل کنندة مناسبی براي عبارت زیر نمی باشد؟   111
با توجه به ساختار اجزاي تشکیل دهندة دستگاه گوارش، گروهی از یاخته هاي سازندة  ..................  برخی یاخته هاي سازندة  ..................

رودة باریک برخالف -  معده، آنزیم مورد نیاز براي براي ایجاد واحد سازندة گروهی از کربوهیدارت ها را تولید می کند. 

معده همانند – دهان، توانایی جذب مواد و انتقال آن ها به محیط داخلی بدن را دارند. 

معده برخالف – رودة بزرگ، توانایی تولید و ترشح نوعی مادة گلیکوپروتئینی را به مجاري درون بدن دارند.

Pپانکراس برخالف - رودة باریک، پروتئاز هاي غیرفعال و قوي با توانایی فعالیت در  قلیایی تولید می کنند.  H

اختالل در عملکرد کدام گیرنده ها می تواند سبب اختالل بیشتر در عملکرد آنزیم هاي بدن شود؟  112

گیرنده هاي حساس به کاهش اکسیژن در مغز گیرنده هاي حساس به افزایش کربن دي اکسید در مغز

گیرنده هاي حساس به کاهش اکسیژن در سرخرگ آئورت گیرنده هاي حساس به افزایش کربن دي اکسید در سرخرگ آئورت

چند مورد از موارد زیر، دربارة بخش مبادله اي دستگاه تنفس انسان نادرست است؟   113
الف) نایژك هاي مبادله اي داراي حبابک بوده ولی فاقد مخاط مژك دار می باشند. 

ب) ماکروفاژها (درشت خوارها) با سطح داخلی دیوارة حبابک ها در تماس اند. 
ج) سطح خارجی حبابک ها با الیۀ نازکی از آب پوشیده شده است. 

د) در برخی بخش هاي کیسه هاي حبابکی، بین هواي درون حبابک ها و خون درون مویرگ هاي خونی، دو عدد غشاي پایه وجود دارد.

1234

کدام مورد به ترتیب دربارة متنوع ترین مادة سازندة غشاء و فراوان ترین مولکول سازندة غشاء صحیح است؟  114

قطعًا اجازه عبور به مواد کوچک را می دهد - مسیر عبور همۀ مواد از غشاء است.  قطعًا به کربوهیدرات متصل است - می تواند به کلسترول متصل باشد.

فقط در غشاي جانوران دیده می شود - در دو الیه غشاء قرار دارد. می تواند نقش آنزیمی داشته باشد - قسمت آب دوست و آب گریز دارد.

بافت مشخص شده در شکل در کدام یک از اندام هاي زیر دیده می شود؟  115

روده معده

نفرون  مري

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟    116
الف) پارامسی برخالف کرم کدو، ذره هاي غذا را از دهان وارد پیکر خود می کند.  

ب) در دستگاه گوارش ملخ همانند انسان، معده توانایی ترشح آنزیم گوارشی و جذب مواد را دارد.  
ج) در هیدر همانند پارامسی، قطعًا گوارش مواد مغذي به صورت درون یاخته اي امکان پذیر است.  

د) در پارامسی همانند هر یاختۀ دیوارة حفرة گوارشی هیدر، واکوئول غذایی با دریافت آنزیم ها به واکوئول گوارشی تبدیل می شود.

د و الف   ب و د   ج و ب   الف و ج  
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کدام گزینه در مورد ساختار لولۀ گوارش انسان درناحیۀ روده باریک، به نادرستی بیان شده است؟  117

در الیه اي که بخشی از صفاق را تشکیل می دهد، همانند الیه مخاطی، بافت پیوندي ُسست وجود دارد.

الیه اي که بالفاصله در زیر داخلی ترین الیه قرار دارد، در تماس با بخشی حاوي گلیکوپروتئین است.

بیرونی ترین الیه، در تماس مستقیم با الیه اي واجد یاخته هاي ماهیچه اي سازمان یافته به شکل حلقوي، قرار دارد.

الیه اي که درون آن شبکه اي از یاخته هاي عصبی وجود دارد، به طور معمول فاقد یاخته هاي چند هسته اي می باشد.

در  .................. بخشی از لولۀ گوارش بالفاصله  .................. قرار گرفته است. این بخش  ..................  118

هیدر_بعد از حفرة دهانی _ داراي یاخته هاي ترشح کنندة آنزیم است. کرم کدو_بعد از مري_با آنزیم هاي خود غذا را گوارش می دهد.

پرندة دانه خوار _ بعد از سنگدان _ از طریق مجرایی با کبد در ارتباط است. ملخ _ قبل از روده _ محل انجام گوارش شیمیایی روي غذاي بلعیده شده است.

چند عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   119
«در یک یاختۀ جانوري، انواع پروتئین هاي غشایی از نظر .................. با یکدیگر شباهت دارند، اما از نظر .................. با یکدیگر متفاوت اند» 

الف) تماس با حداقل یک الیۀ فسفولیپیدي غشاء - نیاز به صرف انرژي براي ایفاي نقش خود 
ب) نوع مولکول رناي حاوي اطالعات الزم ساخت جهت آن ها - اتصال داشتن حداقل با زنجیره اي از مونوساکاریدها 

ج) تماس با مایع بین یاخته اي - توانایی عبور دادن مواد از منافذ اختصاصی خود 
د) توانایی انتقال مواد در عرض غشاء - توانایی اتصال به بخشی از یاختۀ مجاور

1234

چند مورد زیر در رابطه با ساختار دیواره ناي درست است؟   120
الف) الیه بین غضروف و مخاط حاوي رگ هاي خونی، اعصاب و غدد ترشحی است. 

ب) داخلی ترین الیه توسط یاخته هاي مکعبی مژك دار پوشیده شده است. 
ج) بیرونی ترین الیه واجد رشته هاي کالژن فراوان در فضاي بین یاخته اي است. 

د) الیه مجاور ماهیچه صاف تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار تغییر شکل می دهد. 
ه) الیه واجد غدد ترشحی مستقیمًا با هواي مرده محتوي کربن دي اکسید زیاد مجاورت دارد.

1234

کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟    121
«بخشی از لولۀ گوارش انسان که گوارش شیمیایی پروتئین ها در آن  .................. می شود، بالفاصله  .................. از بخشی قرار دارد که ..................»

کامل - بعد - آسیب نوعی از یاخته هاي آن می تواند سبب کمبود نوعی ویتامین گردد.  

آغاز - قبل - در آن پروتئین ها به واحدهاي سازندة خود، آبکافت می شوند.

آغاز - قبل - پروتئازهاي فعال لوزالمعده به درون آن ترشح می شوند.

آغاز - بعد - داراي توانایی ترشح مادة مخاطی است.  

چند مورد از جمالت زیر نادرست است؟   122
الف) پروتئین هاي ناقل غشاء یاخته با هر دو الیۀ فسفولیپیدي غشا در تماس هستند. 

ب) اختالف غلظت آب در دو سوي غشاء تأثیري بر فشار اسمزي ندارد. 

ج) پروتئین هاي ناقل غشاء یاخته، فقط از  به عنوان منبع انرژي خود استفاده می کنند. 
د) همۀ پمپ ها فقط می توانند یک نوع مولکول را انتقال دهند. 

هـ) افزایش تعداد مولکول هاي آب در یک سمت غشاء امکان ندارد باعث افزایش نسبت فشار اسمزي به سمت دیگر شود.

AT P

1234

رقیق

یاخته جانوري

محیط غلیظ
H O2

اگر یک یاخته ي جانوري را در محیطی غلیظ  تر از سیتو پالسم قرار دهیم، ..................  123

یاخته ي جانوري می ترکد. یاخته ي جانوري چروکیده می شود.

میزان زیادي آب وارد یاخته می شود. هیچ تغییري اتفاق نمی افتد.
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در رابطه با هر اندامی از دستگاه گوارش انسان که  ..................  می توان گفت .................. .  124

در گوارش مواد غذایی نقش دارد ــ ترشح نوعی آنزیم گوارشی به درون لولۀ گوارش را انجام می دهد.

در ساخت یون بی کربنات نقش دارد ــ آنزیم هاي گوارشی می سازد که به درون لولۀ گوارش وارد می شوند.

به ترشح پروتئاز غیرفعال می پردازد ــ به دنبال ورود کیموس به رودة باریک فعالیت خود را شروع می کند.

حرکات قطعه قطعه کننده در آن دیده می شود ــ بافتی با مادة  زمینه اي شفاف در همۀ الیه هاي دیوارة آن یافت می شود.

در انتقال مواد به روش  ..................  قطعًا  .................. .  125

درون بري ــ ذرات درشت در جهت شیب غلظت در عرض غشا جابه جا می شوند.

، ذرات درشت از یاخته خارج می  شوند. برون رانی ــ با شکستن پیوندهاي پرانرژي در مولکول 

آندوسیتوز ــ پروتئین هاي نامحلول در آب به درون یاخته وارد می  شوند.

اگزوسیتوز ــ الیۀ فسفولیپیدي داخلی ریزکیسه، در قسمت داخلی غشاي یاخته قرار می گیرد.

AT P

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   126
«در قسمت هاي باالیی دستگاه گوارش انسان  .................. » 

الف) در همۀ الیه  هاي لولۀ گوارش، بافتی با فضاي بین یاخته  ا ي زیاد وجود دارد. 
ب) نوع بافت ماهیچه  اي دهان و حلق با هم یکسان است اما حرکات کرمی در دهان دیده نمی  شوند.

ج) آنزیم آمیالز تنها از یاخته هاي لولۀ گوارش ترشح می  شود. 
د) شروع گوارش شیمیایی و مکانیکی در یک بخش از دستگاه گوارشی انجام نمی  شود.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 

کدام گزینه عبارت مقابل را به صورت صحیح تکمیل می کند؟   127
« .................. ، مربوط به جانوري است که قطعًا  ..................  »

باکتري  هاي تجزیۀ کنندة سلوالز در سیرابی - میزان گلوکز دفع شده در آن زیاد است.

سه بار عبور تودة غذا از مري - گوارش کامل مواد غذایی در معدة واقعی انجام می  شود.

وجود اتاقک الیه الیه در لولۀ گوارش - تجزیۀ کربوهیدرات ها فقط توسط باکتري  ها انجام
می  شود.

معده، محل اصلی جذب مواد غذایی - گوارش شیمیایی در بخش هاي قبل از معده دیده می  شود.

"گروهی از جانداران فاقد گوارش برون یاخته اي هستند." کدام گزاره در مورد این نوع جانداران صحیح است؟  128

زیر مجموعه اي از آغازیان می باشند. همواره مواد مغذي را به صورت مستقیم از سطح یاخته ها دریافت می کنند.

در کوچکترین ساختار حیات خود داراي ریبوزوم هستند. لولۀ گوارش در آن ها تشکیل نشده و فاقد حفرة دهانی هستند.

چند مورد از موارد زیر، از نظر صحیح یا غلط بودن با عبارت زیر مشابه است؟   129
«داشتن منشأ زیستی، ویژگی مشترك سوخت هاي زیستی و فسیلی است.» 

الف) انواعی از کربوهیدرات ها به مولکول فسفولیپیدي و پروتئینی غشاي یاختۀ جانوري متصل اند. 
ب) زیست کره آخرین سطح حیات است که همۀ جانداران آن، توانایی پاسخ به محرك هاي محیطی را دارند. 

ج) تولید فرآورده هاي غذایی و دارویی با عواقب زیانبار براي افراد، از موارد قطعی نقض اخالق زیستی در علم زیست شناسی محسوب می شود. 
د) استفاده از اطالعات سایر رشته ها براي شناخت بیشتر سامانه هاي زنده تأییدکنندة عبارت «کل سامانه، چیزي بیشتر از مجموع اجزاء است.» می باشد.

4321

کدام گزینه در ارتباط با سطوح سازمان یابی حیات به درستی بیان شده است؟  130

نخستین سطحی که همۀ ویژگی هاي حیات را دارد، واحد ساختاري است که تبادل مواد با محیط را تنظیم می کند.

در بزرگ ترین سطح، همۀ اجزا داراي یاخته هایی هستند که باهم در تعامل می باشند.

سطحی که در تشکیل اجتماع نقش دارد، مجموعه اي از جمعیت هاي گوناگون می باشد.

18در سطحی که قبل از زیست بوم قرار دارد، فقط تعامل میان افراد یک جمعیت و عوامل محیطی دیده می شود.
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کدام گزینه در رابطه با مولکول هاي زیستی به درستی بیان  شده است؟  131

تفاوت فسولیپیدها و تري گلیسرید ها فقط در نسبت عناصر مشابه است. 

کلسترول در غشاي یاخته هاي سازندة سلولز و فسفولیپید یافت می شود.

الکتوز از پیوند بین گلوکز و فروکتوز به وجود می آید.

با تغییر نسبت عناصر می توان انرژي ذخیره شده در مولکول هاي زیستی را تا حدود دو برابر افزایش داد. 

چند مورد از عبارات زیر جملۀ زیر را به درستی تکمیل نمی کنند؟    132
«در انسان سالم و بالغ  .................. ». 

الف) انسداد مجراي صفراوي می تواند موجب چرب شدن مدفوع شود.  
ب) مواد مغزي خون سیاهرگ باب نسبت به خون سیاهرگ فوق کبدي بیشتر است. 

ج) زمانی که گوارش مکانیکی غذا آغاز می شود، گوارش شیمیایی برخی از قندها نیز اتفاق می افتد.  
د) هنگام استفراغ، انقباض ماهیچه هاي انتهایی مري متوقف شده و به دنبال آن چین خوردگی هاي معده افزایش می یابد.

1234 مورد   مورد  مورد   مورد  

کدام گزینه با توجه به ویژگی هاي بافتی که شبکه اي از پروتئین ها و قندها در اتصال یاخته هاي آن به یکدیگر نقش دارد، صحیح نمی باشد؟  133

در اولین و آخرین قسمت بخش هادي و مبادله اي دستگاه تنفس، ترشحاتی دارند.   همواره توسط بافتی با مادة زمینه اي شفاف و چسبنده پشتیبانی می شود.

در مجاورت بندارة انتهایی معده، برخی از ترشحات خود را به خون می ریزند.   در بعضی از بخش هاي حفرة دهانی به صورت غده هایی برون ریز قرار دارند.  

کدام گزینه، عبارت زیر را به  درستی تکمیل نمی کند؟   134
« در جانوري که .................. ــ .................. وجود ندارد».

غذاي نیمه جویده را وارد معدة خود می کند، توانایی تولید سلوالز  لوله هاي مالپیکی دارد، شبکۀ گستردة مویرگی 

فاقد لولۀ گوارش است، امکان دریافت مواد مغذي   جذب مواد غذایی در معده انجام می شود، سنگدان برخالف چینه دان

در ارتباط با انسان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟    135
«در بافت سطح داخلی دیوارة .................. ، بیشتر سلول هاي زنده، .................. ».

معده ــ مقدار فراوانی ترکیبات موسینی ترشح می کنند. رودة باریک ــ ترشح کنندة مادة مخاطی نمی باشند.

مري ــ با شبکه اي از رشته هاي پروتئینی و گلیکوپروتئینی در تماس اند.   رودة بزرگ ــ به شکل استوانه اي و در چند الیه دیده می شوند.  

در لولۀ گوارش پرندگان دانه خوار بخشی که بین چینه دان و سنگدان قرار دارد، معادل بخشی از لولۀ گوارشی انسان است که .................. .  136

حرکتی از لولۀ گوارش که در آن یک حلقۀ انقباضی تشکیل می شود، در این محل آغاز می گردد.  

یاخته هاي آن از طریق درون بري می توانند عامل داخلی را به همراه ویتامین  جذب کنند.   

مواد جذب نشده و گوارش نیافته، یاخته هاي مرده و شیره هاي گوارشی  درنهایت وارد این بخش می شوند.  

سیاهرگ خارج شده ازاین اندام، با سیاهرگ طحال ادغام می گردد.

B12

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟    137
«در یاخته هاي جانوري، هر اندامکی که  ..................  قطعًا  .................. »  

الف) ممکن است در مجاورت غشاي پالسمایی قرار داشته باشد ـ فاقد اتصال با اندامک هاي دیگر می باشد.  
ب ) در پوشش خود منافذ متعدد پروتئینی دارد ـ با شبکه اي از لوله ها و کیسه ها احاطه شده است.  

ج ) می توان بیش از یک عدد از آن را در یاخته دید ـ داراي پوششی یک یا دو الیه از جنس نوعی لیپید می باشد.

123صفر 
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چند مورد از موارد زیر نادرست می باشد ؟   138
الف) در سمتی از بدن که دوشاخه از مجاري کبدي به یکدیگر می پیوندند و به سمت مجراي صفراوي می روند، کولون پایین رو مشاهده می شود.  

ب) هر بنداره با انقباض کند و طوالنی، توانایی مصرف کراتین فسفات را ندارد. 
ج) هر بنداره اي که می تواند غیرارادي فعالیت  کند، قطعا از سلول هاي دوکی شکل با هسته هاي کشیده تشکیل شده است .  

د) داخلی ترین الیۀ لولۀ گوارش در محل پیلور، الیۀ مخاطی است، که همانند بخش هاي مختلف لولۀ گوارش کارهاي مشابه و یکسانی انجام می دهد.

چهار مورد   سه مورد   دو مورد   یک مورد  

ماهیچۀ حلقوي بندارة بین معده و رودة باریک  ..................  ماهیچۀ حلقوي بندارة انتهاي مري  ..................  139

همانند - تحت تأثیر حرکات کرمی شکل، همواره انقباض خود را کاهش می دهد. برخالف - باعث حرکت یک طرفۀ مواد در لولۀ گوارش می  شود.

همانند -  در نزدیکی بخش ترشح کنندة آنزیم پروتئاز غیرفعال قرار دارد. برخالف - تحت تأثیر شبکۀ عصبی روده  اي می  تواند منقبض شود.

چند مورد مشخصۀ مشترك بافت پوششی مري و مویرگ هاي خونی است؟   140
الف) اندامک هاي استوانه اي درون سیتوپالسمی آن ها، فاقد غشا است.    ب) به طور حتم نمی توانند نوعی مولکول پلی ساکارید ذخیره کنند. 

ج) غشاي پایه سبب اتصال سلول هاي آن به هم می شود.                      د) نمی توانند با سلول هاي بافت پیوندي ویژگی مشترك حیاتی داشته باشند.

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر دربارة ساختاري در سلول جانوري صدق می کند که به صورت کیسه مانند درون سیتوپالسم قرار دارد؟   141
الف) حاوي برخی از آنزیم هاي سلول جانوري است.       ب) در بسته بندي مواد ترشحی به خارج سلول مؤثر است. 

ج) در جابه جایی مواد درون سیتوپالسم نقش دارد.        د) انواعی از آن به ریبوزوم ها متصل شده اند.

1234

کدام گزینه صحیح است؟  142

غشاي یاختۀ جانوري داراي تراوایی نسبی است و در قسمت خارج غشا کربوهیدرات ها به مولکول هاي فسفولیپیدي، پروتئینی و کلسترولی متصل می باشند.

سیتوپالسم تمام فضاي درون یاخته را پر می کند و متشکل از اندامک ها و مادة زمینه اي است. 

شکل و کار یاخته توسط مولکول دناي آن مشخص می شود.

در صورتی که کیسه هاي دارندة رناتن بر روي سطح خود بخواهد محصول تولیدي خود را به خارج یاخته ارسال کند، بالفاصله پس از تولید مستقیمًا آن را درون ریزکیسه به
خارج سلول برون رانی می کند.

در غدد .................. آدمی ..................  143

معده - یاخته هاي ترشح کننده مادة مخاطی نسبت به یاخته هاي ترشح کننده اسید پایین تر قرار دارند.

روده بزرگ - یاخته ها  ترشح کننده ماده مخاطی بیش تر از یاخته هاي ترشح کننده آنزیم گوارشی هستند.

معده - یاخته هاي ترشح کننده اسید، کوچک تر از یاخته هاي اصلی هستند.

روده باریک - تعداد یاخته هاي ترشح کننده هورمون ترشح کننده ماده مخاطی کم تر است.

نوعی ماده آلی که گوارش آن در اولین محل ..................  در لولۀ گوارش آغاز می شود، ممکن  ..................  .  144

داراي ترشحات درون ریز ــ است، در رودة باریک، جذب یاخته هاي پرز شود.  

گوارش مکانیکی غذا ــ نیست، فقط از سه عنصر هیدروژن، اکسیژن و کربن ساخته شده باشد.  

جذب مواد غذایی ــ است، توسط آنزیم هاي مترشحه از روده به شکل قابل جذب خود تبدیل شود.  

انبار شدن مواد غذایی ــ نیست، طی فعالیت آنزیمی در این اندام، به واحدهاي کوچک تر تجزیه شود.  

در انسان سکرتین  ..................  ترشحات غدد مجاور پیلور که به خون می ریزد  .................. .  145

برخالف ــ در یاخته هایی که بر روي شبکه اي گلیکو پروتئینی قرار دارند، تولید می شود.  

همانند ــ بر یاخته هاي قسمتی ازدستگاه گوارش که در آنجا پروتئین ها به اسیدهاي آمینه تبدیل می شوند، اثر می گذارد.  

برخالف ــ در خنثی نمودن اثر اسیدي کمیوس موجود در دوازدهه نقش دارد.  

همانند ــ جزئی از شیرة معده به حساب نمی آید، زیرا وارد محیط داخلی بدن نمی شود.  
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در لولۀ گوارش  .................. ، بخشی که بالفاصله قبل از  ..................  قرار دارد، می تواند در  ..................  را انجام دهد.  146

انسان ــ معده ــ ملخ، ترشح آنزیم آمیالز پرندة دانه خوار ــ سنگدان ــ ملخ، جذب غذا

پستاندار نشخوارکننده ــ شیردان ــ ملخ، جذب آب ملخ ــ پیش معده ــ پرندة دانه خوار، آسیاب کردن غذا

«با توجه به دستگاه گوارش انسان،  .................. ، نسبت به ..................  است.»  147

انتهاي کولون افقی رودة بزرگ ـ قسمت ابتدایی آن، به اندام تولیدکنندة صفرا نزدیک تر    

اندام تولیدکنندة هورمون گاسترین ـ پایین ترین قسمت آسیب پذیر در اثر ریفالکس از لوزالمعده دورتر

بندارة (اسفنکتر) انتهاي بخش کیسه اي شکل لولۀ گوارش ـ منفذ ورود صفرا به دوازدهه از کیسۀ صفرا دورتر   

قسمت شروع کنندة حرکات کرمی لولۀ گوارش ـ بندارة (اسفنکتر) ابتداي مري به زبان کوچک نزدیک تر   

کدام گزینه دربارة اولین بنداره  اي از لولۀ گوارش که از ماهیچه هاي صاف تشکیل شده است، درست است؟  148

با کاهش انقباض ماهیچه هاي آن، کیموس وارد بخش کیسه  اي شکل لولۀ گوارش می شود.

در ابتداي اندامی که الیۀ ماهیچه  اي آن به سه شکل سازماندهی شده است، قرار
دارد.

تحت تأثیر شبکه  هاي عصبی روده  اي و دستگاه عصبی خودمختار می تواند باز و بسته شود.

همانند انتهاي پهن ترپانکراس دوسمت چپ بدن است.

در رابطه با دستگاه گوارش انسان، کدام گزینۀ زیر نادرست است؟  149

در بخش داراي چین خوردگی هاي غیردائمی، ماده اي قلیایی ساخته می شود. هربخش کیسه اي شکل این دستگاه، در گوارش لیپیدها نقش دارد.

حرکات کرمی در سراسر لولۀ گوارشی و با سرعت هاي متفاوت انجام می شوند.  فعالیت برخی اندام هاي آن توسط شبکۀ عصبی روده اي تنظیم نمی شود.

چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟    150
«در همۀ جانداران ..................  گوارش برون سلولی مواد غذایی قطعًا  .................. »   

الف) داراي ـ گوارش مکانیکی ذره هاي غذایی درون حفره یا لولۀ گوارش شروع می شود.  
ب) فاقد ـ آنزیم هاي گوارشی به بیرون از یاخته ترشح نمی شوند و درون آن فعالیت می کنند.   

ج) فاقد ـ حرکت دادن مژك ها، دریافت ذره هاي غذایی را تسهیل می کند.  
د) داراي ـ نیازي به تشکیل واکوئول غذایی وجود ندارد.
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