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درباره ي جذب و ورود مواد از لوله ي گوارش انسان به جریان خون، کدام جمله صحیح است؟ - 1

ویتامین C از طریق انتشار وارد مویرگ لنفی می شود. ترکیبات معدنی، منحصراً از طریق انتشار وارد مویرگ می شوند.
آمینواسیدهاي حاصل از هیدرولیز آمیالز، وارد مویرگ هاي خونی روده می شوند. براي جذب همه ي آمینواسیدها، وجود سدیم ضروري است.

کدام، از ترشحات غده ي برون ریز محسوب می شود؟  - 2

اکسی توسین کورتیزول سکرتین لیزوزیم

به طور معمول، .................. در سمت راست بدن انسان قرار ندارد.  - 3

کیسه ي صفرا دریچه ي پیلور دریچه ي  انتهاي مري  روده ي کور

قسمتی از معده ي گاو که به روده متصل می شود، چه نام دارد؟ - 4

هزارال نگاري سیرابی شیردان

لوزالمعدهي انسان، توانایی سنتز  .................. را دارد. - 5

موسین لیپاز سکرتین گاسترین

عمل آزادسازي انرژي از گلوکز در کدام یک از اندامک هاي زیر انجام می شود؟ - 6

شبکه ي آندوپالسمی صاف  جسم گلژي   هسته  راکیزه 

مولکول دنا در یک یاخته از پروانه مونارك در .................. قرار دارد. - 7

شبکه ي آندوپالسمی ریبوزوم   گلژي هسته

بیش ترین تعداد مولکول هاي شرکت کننده در ساختار غشاء کدام است؟ - 8

کربوهیدرات کلسترول   پروتئین فسفولیپید

غشاء یاخته نفوذپذیري انتخابی دارد یعنی؛ ..................  - 9

فقط برخی از پروتئین ها می توانند از غشاء عبور کنند. مواد را بر اساس اندازه از غشاء عبور می دهد.
فقط برخی از یون ها و مولکول ها می توانند از غشاء عبور کنند. یون هاي بزرگ از غشاء عبور نمی کنند.

اکسیژن به چه صورتی از عرض غشاي یاخته عبور می کند؟ - 10

آندوستیوز انتشار انتقال فعال انتشار تسهیل شده

خروج گلوکز از یاخته هاي پوششی روده ي باریک طی پدیده .................. انجام می شود. - 11

برون بري انتشار تسهیل   شده انتقال فعال انتشار

کدام یک از روش هاي عبور مواد از غشاي یاخته  نیازي به مصرف  ندارد؟ - 12

انتشار تسهیل شده برون بري درون بري انتقال فّعال

کدام گزینه انواع بافت پیوندي را به طور کامل و صحیح بیان کرده است؟ - 13

سست - متراکم - خون - غضروف - ماهیچه اي غده اي - سست - متراکم - غضروف - خون
عصبی - ماهیچه اي - سست - متراکم - چربی سست - متراکم - چربی - خون - غضروف - استخوان

کدام گزینه در مورد شکل به درستی بیان شده است؟ - 14

داراي غشاي پایه است. نسبت به دیگر بافت هاي پیوندي مقاومت بیشتري دارد.
می تواند نوعی بافت پوششی غده اي باشد. در ساختمان خود گلیکوپروتئین دارد.

نام آزمون: زیست دهم فصل 2
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کدام گزینه در مورد شکل زیر صحیح است؟ - 15

نوعی بافت پوششی است. نوعی بافت پیوندي است.
نوعی بافت عصبی است. نوعی بافت ماهیچه اي است.

بافت ماهیچه اي  ..................  بر خالف بافت ماهیچه اي قلبی، ..................   می باشد.    - 16

صاف – غیر ارادي اسکلتی – غیر ارادي صاف – ارادي اسکلتی – ارادي

در دیوارة رودة باریک بر روي چین هاي .................. یاخته هاي پوششی اي وجود دارند که داراي .................. هستند. - 17

طولی – پرز طولی – ریزپرز  حلقوي – پرز   حلقوي – ریزپرز  

قسمت هاي خواسته شده در شکل، به ترتیب شماره از راست به چپ کدام است؟ - 18

در لوله ي گوارش انسان، الیه .................. نسبت به الیه .................. ، .................. است. - 19

زیرمخاطی – مخاطی – داخلی تر مخاطی – زیرمخاطی – خارجی تر ماهیچه اي – زیرمخاطی – خارجی تر زیرمخاطی – مخاطی – داخلی تر

کدام یک از موادر زیر در مورد شکل مقابل، نمی تواند درست باشد؟ - 20

نوعی از بافت پیوندي با تعداد زیادي یاخته  است.
در یاخته هاي این بافت، مقدار زیادي مادة چربی قرار دارد.

این بافت بزرگترین ذخیرة انرژي در بدن است و نقش عایق حرارتی هم دارد.
این بافت از انواع بافت پیوندي متراکم است.

کدام یک از لیپیدهاي زیر، با رسوب کردن، باعث تنگ شدن مسیر خون در سرخرگ ها می شود؟ - 21

فسفولیپید تري گلیسرید

مواد معدنی، ویتامین  ، یون آهن و ویتامین  به ترتیب به روش هاي .................. ، .................. ، .................. و .................. جذب می شوند. - 22

انتقال فعال – درون بري – انتقال فعال – انتقال فعال انتشار – انتقال فعال – انتشار تسهیل شده – انتقال فعال
انتقال فعال – انتقال فعال – انتشار تسهیل شده – انتشار انتشار – درون بري – انتقال فعال – انتشار تسهیل شده

چند مورد از عبارت هاي زیر، درست بیان شده اند؟   - 23
الف) سلول هاي ماهیچه اي مخاط روده با انقباض خود موجب حرکت پرزها و در نتیجه جذب بیشتر می شوند. 

ب) ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. 
ج) در دهان، جذب اندك و در معده جذب اصلی انجام می شود.  

د) مولکول هاي مواد مغذي، باید از غشاي یاخته هاي پوششی روده بگذرند تا بتوانند، به محیط داخلی وارد شوند.

کدام یک از علل چاقی نیست؟ - 24

زندگی بدون تحرك دیابت غذا خوردن براي رهایی از تنش استفاده از غذاهاي پرچرب و شیرین

در کدام یک از جانوران زیر، مواد غذایی به روش بیگانه خواري وارد یاخته می شوند؟  - 25

کرم پهن ملخ هیدر کرم خاکی

در مورد معده گاو، کدام نمی تواند درست باشد؟ - 26

معده واقعی گاو، شیردان می باشد چون آنزیم هاي گوارشی در آن قرار دارند. از دو بخش باالیی (سیرابی و نگاري) و پایینی (هزارال و شیردان) تشکیل شده
در هزارال، آبگیري انجام می شود و سپس وارد روده می شود. در سیرابی، میکرب ها قرار دارند که به گوارش توده هاي غذایی کمک می کند.

در کدام یک از جانوران زیر، میکرب هایی که در روده کور جانور زندگی می کنند، سلولز را آب کافت می کند؟ - 27

ماهی اسب کبوتر گوسفند
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شکل زیر می تواند مربوط به بافت پوششی کدام گزینه باشد؟ - 28

 رودة بزرگ
غدة تیروئید

دهان
دیوارة مویرگ

در کدام محل هاي زیر بنداره وجود ندارد؟ - 29

بین معده و روده باریک انتهاي مري ابتداي مري ابتداي روده باریک

ترشحات چند مورد از اندام هاي زیر به درون لوله گوارشی می ریزد؟  - 30
الف)پانکراس                             ب)کبد                       ج)غده بزاقی                          د)ناي

چهارمورد سه مورد دومورد یک مورد

دیوارة بخشهاي مختلف لوله گوارشی ساختاري تقریبا .................. دارند که شامل  .................. الیۀ اصلی می باشد. - 31

مشابه-  متفاوت-  مشابه- متفاوت-

کدام یک از گزینه هاي زیر ساختار خارجی ترین الیه لوله گوارشی را صحیح تر نشان می دهد؟ - 32

بافت پیوندي متراکم - بافت چربی - رگ ها بافت پیوندي سست - بافت چربی - بافت پوششی
بافت پیوندي متراکم - بافت پوششی ،رگ ها، اعصاب  بافت پیوندي سست - بافت چربی - بافت پوششی - رگ ها

در لوله گوارشی، کدام یک از موارد زیر درالیۀ زیرین الیۀ ماهیچه اي دیده نمی شود؟ - 33

بافت ماهیچه اي صاف رگ هاي خونی شبکه اي از بافت عصبی بافت پیوندي سست

کدام یک از بافت هاي زیر در تمامی الیه هاي لوله گوارشی انسان دیده می شود؟ - 34

عصبی پیوندي متراکم چربی پیوندي سست

الیه ي  .................. لوله گوارشی بخشی از صفاق را می سازد. - 35

مخاطی زیرمخاطی ماهیچه اي بیرونی

گوارش کدام یک زودتر از سایرین صورت می گیرد؟ - 36

پپتید پروتئین لیپید نشاسته

در بافت پوششی کدام یک میتوز بیشتري انجام می شود؟ - 37

حبابک ها روده نفرون مري

نوع بافت پوششی کدام بخش از بقیه متفاوت تر است؟ - 38

روده دهان پوست مري

کدام یک جزو بافت هاي پیوندي محسوب نمی شود؟ - 39

استخوان ماهیچه چربی خون

تعداد غشاء هاي احاطه کننده کدام اندامک از بقیه بیشتر است؟ - 40

لیزوزوم جسم گلژي میتوکندري شبکه آندوپالسمی  

مولکول هاي پروتئینی شرکت کننده در انتقال فعال جزو پروتئین هاي .................. غشاء سلول محسوب می شود. - 41

کانالی سراسري سطح داخلی سطح خارجی

کدام گزینه نادرست است؟ - 42

در اثر تکرار عمل ریفالکس، به تدریج مخاط مري آسیب می بیند.
تنش و اضطراب می تواند یکی از دالیل ریفالکس باشد.

کافی نبودن انقباض بندارة انتهایی معده می تواند سبب آسیب رساندن به مري شود.
حفاظت از دیوارة معده و روده بیشتر از دیوارة مري می  باشد.
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هر آنزیم گوارش دهندة کربوهیدرات ها در لولۀ گوارش انسان .................. (باتغییر) - 43

توانایی تبدیل پلی ساکارید به مونوساکارید را دارد.

توانایی تبدیل دي ساکارید به مونوساکارید را دارد.
طی هیدرولیز پیوند بین مونوساکاریدها را می شکند.

ضمن مصرف آب، کربوهیدرات هاي درشت تر را به مولکول هاي کوچک تر تبدیل می کند

چند مورد از موارد زیر می تواند باعث ایجاد رفالکس شود؟   - 44
الف) سیگار کشیدن                    ب) رژیم غذایی نامناسب                    ج) مصرف نوشابه 

د) اضطراب                     ه) مصرف نوشابۀ الکلی                    و) استفادة بیش از حد از غذاي آماده

در دستگاه گوارش ملخ ترتیب بخش ها کدام است؟ (با تغییر) - 45

مري، معده، چینه دان، سنگ دان، روده، راست روده حلق، مري، چینه دان، سنگ دان، روده 
مري، چینه دان، معده، روده  حلق، چینه دان، روده، مخرج 

گاسترین ابتدا به کدام می ریزد؟ - 46

معده در مجاورت کاردیا  معده در مجاورت پیلور  خون دیوارة معده  خون دیوارة روده  

وجود پلی ساکاریدها در سطح مویرگ هاي خونی ردة انسان، مانع جذب  .................. نمی شود. - 47

ویتامین  ویتامین  کلسترول ویتامین 

چند مورد از موارد زیر دربارة محیط زندگی یاخته هاي هسته دار و زندة بافت هاي بدن انسان صحیح است؟  - 48

الف) می تواند داراي مولکول  باشد. 
ب) ترکیب مواد در آن شبیه خوناب است. 
ج) به تبادل اکسیژن با یاخته ها می پردازد. 

د) همواره مواد مختلفی را با خون مبادله می کند.

کدام گزینه در مورد بافت پوششی درست است؟ - 49

مري: سنگفرشی تک الیه معده: استوانه اي تک الیه کولون: استوانه اي چندالیه دهان: سنگفرشی تک الیه

ترتیب صحیح عبور غذا در قسمتی از دستگاه گوارش پرندگان کدام است؟ - 50

سنگ دان، معده، چینه دان سنگ دان، چینه دان، معده  چینه دان، سنگ دان، معده  چینه دان، معده، سنگ دان
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ATP

ADP
K+

Na+
یاخته

آمیالز نوعی آنزیم از جنس پروتئین است. به همین دلیل، در صورت هیدرولیز آمیالز، آمینواسید حاصل می شود که این آمینواسیدهاي حاصله، از راه مویرگ خونی جذب می شود.  گزینه 4 - 1
رد سایر گزینهها: 

 ) ترکیبات معدنی از راه انتشار یا انتقال فعال جذب میشوند. 

 ) ویتامین C از ویتامینهاي محلول در آب است و وارد مویرگ خونی میشود.  

 ) وجود سدیم در روده براي انتقال برخی از آمینواسیدها الزم است. 

لیزوزیم از غدد بزاق اشک و عرق (که برون ریز هستند) ترشح می شود. گزینه 1 - 2

دریچۀ انتهاي مري (بر خالف سایر موارد) در سمت چپ بدن آدمی قرار دارد. گزینه 2 - 3

قسمت انتهاي معده که بالفاصله پس از آن روده قرار دارد، شیردان است. گزینه 2 - 4

لیپاز آنزیم هاي گوارشی است و توسط سلول هاي برون ریز لوزالمعده (پانکراس) ساخته میشود. هورمون گاسترین توسط سلولهاي درون ریز غدههاي مجاور پیلور در معده ساخته گزینه 4 - 5
میشود. سکرتین توسط سلولهاي درون ریز دیوارهي دوازدهه ترشح میشود. اندام هدف هورمون سکرتین پانکراس است. سلول هاي ترشح کنندهي موسین در طول لولهي گوارش (مانند دهان،

معده، روده ي باریک و روده ي بزرگ) وجود دارند، اما در پانکراس یافت نمیشوند. 

عمل تنفس سلولی (سوختن گلوکز و تولید انرژي) در اندامک راکیزه (میتوکندري) انجام می شود. گزینه 1 - 6

مولکول  (دنا) در هستۀ یاخته هاي جانوري قرار دارد. (پروانۀ مونارك در فرمانروي جانوران طبقه بندي می شود) گزینه 1 - 7

فسفولیپیدها بیش ترین تعداد مولکول هاي شرکت کننده در ساختار غشاء می باشند. گزینه 1 - 8

غشاء یاخته نفوذپذیري انتخابی دارد یعنی مواد را بدون توجه به اندازه و فقط بر اساس نیاز یا عدم نیاز می تواند وارد یاخته کند و یا از آن خارج کند. گزینه 4 - 9

گزینه 3 و  طی پدیده ي انتشار بین دو سوي غشاي یاخته منتشر می شوند.  - 10

خروج گلوکز و اغلب آمینواسید از یاخته هاي روده ي باریک طی پدیده انتشار تسهیل شده انجام می شود. گزینه 3 - 11

عمل انتشار تسهیل شده نیازي به مصرف انرژي  ندارد. گزینه 4 - 12

بافت پیوندي شامل  گروه است که عبارتند از:  گزینه 3 - 13
سست - متراکم - چربی - خون - غضروف - استخوان 

شکل مربوط به بافت پیوندي سست است که در ماده زمینه اي خود گلیکوپروتئین دارد، مقاومت این بافت نسبت به بافت پیوندي سست کمتر است.   گزینه 3 - 14

شکل مربوط به بافت ماهیچه اي صاف است. گزینه 3 - 15

بافت ماهیچه اي صاف و قلبی غیر ارادي هستند و ماهیچه هاي اسکلتی ارادي هستند. گزینه 1 - 16

در دیوارة رودة باریک، چین هاي حلقوي وجود دارند،  روي این چین ها پرزهاي فراوانی دیده می شوند. غشاي یاخته هاي پوششی روده ي باریک نیز در سمت فضاي روده چین خورده گزینه 1 - 17
است. به این چین هاي میکروسکوپی ریزپرز می گویند.  

، یاخته برخالف شیب غلظت یون پتاسیم را به یاخته وارد می کند و یون سدیم را از آن خارج می کند.  باتوجه به شکل فرایند انتقال در کتاب، با مصرف  و تبدیل آن به  گزینه 4 - 18

ترتیب الیه ها لوله گوارش از خارج به داخل: بیرونی، ماهیچه اي، زیرمخاطی و مخاطی می باشد. گزینه 2 - 19

این شکل سلول هاي چربی در بافت چربی است که از انواع بافت پیوندي است، اما خود بافت پیوندي متراکم، نوعی بافت پیوندي است و چربی تز بافت پیوندي متراکم غشا نمی گزینه 4 - 20
گیرد. 

گزینه 3  که کلسترول زیادي دارد و به دیواره سرخرگ ها چسبیده و مسیر عبور خون را تنگ و نهایتًا مسدود می کند. - 21

مواد معدنی: انتشار و انتقال فعال  گزینه 2 - 22
ویتامین  : درون بري 

یون آهن: انتقال فعال 

ویتامین  (محلول در آب): انتشار – انتقال فعال

همه ي موارد به جز مورد ج درست است چون در دهان و معده، جذب اندك است و جذب اصلی در روده باریک انجام می شود. گزینه 3 - 23

چون دیابت نوع  ربطی به چاقی ندارد. گزینه 3 - 24
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در بی مهرگانی مثل مرجان ها، در کیسه منشعبی به نام حفره گوارشی انجام می شود که برخی از یاخته هاي آن ها مواد مغذي را با بیگانه خواري دریافت می کنند. این اتفاق براي هیدر گزینه 2 - 25
هم می افتد.

سه گزینه اول درستند، اما وقتی آبگیري در هزارال انجام شود، ابتدا وارد شیردان می شود و سپس به روده می رود. گزینه 4 - 26

در گیاه خواران غیر نشخوارکننده، میکروب هایی که در روده کور زندگی می کنند، سلولز را هیدرولیز می کنند. در میان حیوانات گفته شده، اسب، گیاه خوار غیر نشخوارکننده است. گزینه 3 - 27

شکل نشان داده شده، بافت پوششی سنگفرشی چند الیه اي می باشد که در دهان و مري دیده می شود.  گزینه 3 - 28
رودة بزرگ: استوانه اي یک الیه اي – غدة تیروئید: مکعبی یک الیه اي و دیوارة مویرگ: سنگفرشی یک الیه اي می باشند. 

) بنداره داخلی مخرج    ) انتهاي روده باریک    ) بین معده و روده باریک (پیلور)    ) انتهاي مري    ) ابتداي مري    بنداره هاي لوله گوارشی عبارتند از:  گزینه 1 - 29
) بنداره خارجی مخرج 

ترشحات پانکراس، کبدو غدد بزاقی به درون لوله گوارشی می ریزد. گزینه 3 - 30

دیوارة بخش هاي مختلف لولۀ گوارش ساختاري تقریبًا مشابهی دارند که شامل چهار الیۀ اساسی می باشند.  گزینه 2 - 31

) رگهاي خونی دیده می شود. ) بافت چربی،   )بافت پوششی  )بافت پیوندي سست ،  درخارجی ترین الیه لوله گوارش  گزینه 3 - 32

) شبکه اي از بافت عصبی، دیده  می شود. ) رگ هاي خونی فراوان،  ) بافت پیوندي سست،  الیۀ زیرین الیۀ ماهیچه اي، الیۀ زیر مخاطی است در این الیه  گزینه 4 - 33

بافت پیوندي سست و بافت پوششی درتمامی چهار الیه ي لوله گوارشی دیده می شود.  گزینه 1 - 34

الیه ي بیرونی لوله گوارشی در ناحیه شکم بخشی از صفاق را می سازد، صفاق پرده اي است که اندام هاي درون شکم را از خارج به هم وصل می کند. گزینه 1 - 35

در دهان توسط آمیالز بزاق گوارش نشاسته شروع می شود. گزینه 1 - 36

چون بافت پوششی چند الیه است و با قدرت تقسیم باال گزینه 1 - 37

روده استوانه تک الیه است ولی در بقیه موارد بافت پوششی چند الیه است. گزینه 4 - 38

خون، چربی، غضروف و استخوان جزو بافت پیودنی هستند.  گزینه 3 - 39

میتوکندري داراي  غشاء است ولی بقیه یک غشاء دارند.  گزینه 2 - 40

مولکول هاي عبور مواد جزو مولکول هاي سرتاسري غشا هستند.   گزینه 3 - 41

کافی نبودن انقباض بندارة انتهاي مري می تواند سبب ریفالکس شود. گزینه 3 - 42

آنزیم هاي گوارش دهندة کربوهیدرات در لولۀ گوارش انسان، با واکنش آب کافت (هیدرولیز)، کربوهیدرات هاي درشت تر را به مولکول هاي کوچک تر تبدیل می کنند. در آب کافت با گزینه 4 - 43
مصرف آب، پیوند بین واحدهاي سازنده شکسته می شود. گزینۀ  و  و  در مورد آمیالز بزاق صادق نیست.

سیگار کشیدن، مصرف نوشابه هاي الکلی، رژیم غذایی نامناسب و استفادة بیش از اندازه از غذاهاي آماده و تنش و اضطراب از علت هاي برگشت اسیدند ولی مصرف نوشابه جزو این گزینه 2 - 44
موارد نمی باشد. 

ترتیب کلی دستگاه گوارش ملخ چنین است: دهان، مري، چینه دان، پیش معده، معده، روده، راست روده، مخرج  گزینه 4 - 45

گاسترین هورمونی است که به خون می ریزد و چون از معده ترشح می شود، به خون مجاور معده می ریزد. گزینه 2 - 46

ویتامین  از جمله ویتامین هاي محلول در آب بوده و به رگ هاي خونی وارد می شود. پلی ساکارید مویرگ مانع جذب چربی است.  گزینه 1 - 47

همۀ موارد صحیح اند. بررسی موارد:  گزینه 1 - 48
الف) یاخته ها مواد دفعی خود مثل  را وارد مایع بین یاخته اي می کنند. 

ب) ترکیب مواد در مایع بین یاخته اي مشابه با خوناب (پالسما) است. 
ج) یاخته ها مواد الزم (اکسیژن و مواد مغذي) را از مایع بین یاخته اي می گیرند. 

د) مایع بین یاخته اي به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله می کند.

بررسی گزینه ها:  گزینه 3 - 49
) نادرست، دهان: سنگفرشی چند الیه  

) نادرست، کولون: استوانه اي تک الیه 

) درست، معده: استوانه اي تک الیه 

) نادرست، مري: سنگفرشی چند الیه 

ترتیب عبور غذا در پرندگان به طور کلی به شرح زیر است: «دهان، مري، چینه دان، پیش معده، کیسه هاي معده، روده، راست روده، مخرج» گزینه 1 - 50
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