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پرسش های فصل گوارش و جذب مواد
گفتار1و2

درستی یا نا درستی هریک از جمالت زیر را مشخص کنید:
1-انتشار،حرکت مولکول ها از جای کم تراکم به جای پرتراکم است.

2-در انتقال فعال سلول باید انرژی مصرف کند این انرژی را از ساخته شدن مولکول ATP به دست می آورد.
3-بافت چربی بزرگترین ذخیره انرژی در بدن را تشکیل می دهد ودر تمام بدن نقش ضربه گیری دارد.

4-الیه ی ماهیچه ای در دهان، حلق و ابتدای مری از نوع مخطط ودریچه ی خارجی مخرج از نوع صاف است. 
5-دیواره ی بخش های مختلف لوله ی گوارش ، ساختار تقریباً مشابهی دارند.

6-خارجی ترین الیه ی دیواره ی گوارشی، بافت پیوندی رشته ای است.
7-صفاق یاروده بند، اندام های موجود در حفره ی شکمی را از داخل به یکدیگر متصل می کند.

8-داخلی ترین الیه ی لوله ی گوارشی الیه مخاطی است.
9-زیربافت پوششی غشای مخاطی قرار دارد.

10-بافت پوششی در دهان و مری از نوع سنگفرشی و در معده و روده از نوع استوانه ای چندالیه است.
11-همه ی سلول های بافت پوششی لوله گوارشی توانایی جذب مواد گوارش یافته را دارند.

12-با شل شدن اسفنکتر مری-معدی غذا وارد معده می شود.
13-پروتئازهای پانکراس به شکل فعال ترشح می شوند.

14-انقباضات موضعی سبب تقسیم روده به قطعاتی با فواصل منظم می شود.
15-حرکات کرمی شکل در روده ی باریک قویتر از معده است.

برخی ازموارد ستون »الف« با برخی از موارد ستون »ب« در ارتباط است.ارتباط ها را پیداکرده 
و آن ها را در کنار ستون »الف« بنویسید:

بالف
A-عبورآب ازغشای نیمه تراوا1- انتشار

B-خالف شیب غلظت  2- انتشارتسهیل شده
C-شیب غلظت3- اسمز

D-خروج آمینواسیدهاازسلولهای پرزبه خون4- انتقال فعال
F - مصرف5ATP- آندوسیتوز
G – خروج کیلومیکرونهاازسلولهای پوششی روده6- اگزوسیتوز

-Eنوعی آمیالز7- گوارش مکانیکی
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-T تشخیص عفونت هیلوباکترپیلوری8- اضافه وزن
-Zپپسینوژن9- کاردیا

-Xتبدیل قطعات درشت غذا به قطعات کوچکتر10- پتیالین
-Wویتامین11B12- استوانه ای یک الیه

-Yکیموس12- پروتئازهای معده
-Hدریچه ی انتهای مری13- محتویات معده

-Iتغذیه ی نامناسب14- افزایش بیلی روبین خون
-K دی ساکارید جانوری15-الکتوز
-Lروده16-ساکارز

-M یرقان17-سنتزآبدهی
-N تشکیل یک دی ساکارید18-پپسین

-Oدی ساکارید گیاهی19-کولونوسکوپی
-Pرشته های کالژن20-آندوسکوپی

-Qورود به سلول21-فاکتور داخلی معده

به پرسش های زیر پاسخ دهید: 
1-چگونگی قرارگیری فسفولیپید ها در غشا را بنویسید.

2-چه شرایطی جهت برقراری اسمز الزم است؟
3-کدامیک از فرایندهای انتقال مواد سبب افزایش اختالف غلظت می شود؟

4- اگر در بیرون سلول محلولی با آب کمتر باشد آب چگونه حرکت می کند؟
5- حرکت ملکول ها در انتقال فعال به عملکرد کدام اندمک سلول وابسته است؟ چرا؟

6-تفاوت های انتشار تسهیل شده و انتقال فعال رابنویسید.
7-دو نوع بافت نام ببرید که به جانوران پرسلولی امکان می دهند که در پاسخ به تحریک کننده ها به سرعت حرکت 

کنند؟
8- نقش صفرا در گوارش چربی ها مکانیکی است یا شیمیایی؟ چرا؟

9- در چه صورتی اسید معده می تواند باعث زخم شدن مری شود؟
10- دیواره خارجی معده از چه نوع بافتی است؟

11- عضالت ابتدایی ترین و انتهایی ترین بخش دستگاه گوارش انسان از چه نوعی هستند؟
12- در صورت از بین رفتن کدام سلول های معده فرد دچار کم خونی می شود؟ چرا؟
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13- چرا افرادی که رژیم پر چرب دارند بیشتر در معرض ابتال به سنگهای صفرا می باشند؟
14-الف- کدام آنزیم ها   در تجزیه پروتئین ها نقش دارند؟

ب-محصول کدامیک آمینو اسید  و کدامیک پپتید است؟
15-مراحل گوارش چربی ها را نام ببرید.

گفتار3و4
درستی یا نا درستی هریک از جمالت زیر را مشخص کنید:

1- در دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در روده ی باریک انجام می شود.
2- همه ی ویتامین های محلول در آب با انتشار و یا انتقال با واسطه جذب می شوند.

3- روده ی بزرگ پرز ندارد و سلول های پوششی آن مایع مخاطی ترشح می کنند ولی آنزیم ندارند
4-افراد چاق بیشتر در معرض ابتالء به دیابت نوع2 هستند.

5-دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز را به غدد بزاقی می رساند درنتیجه بزاق آگاهانه ترشح می شود .
6- در هنگام بلع، مرکز بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز تنفس را تحریک می کند در نتیجه نای بسته می شود.

عصبی  رادستگاه  شبکه  وجوددارد،این  نورونی  های  شبکه  مقعد(  تا  مری  )از  گوارش  ی  لوله  ی  دیواره  در   -7
خودمختارمی نامند.

8-سکرتین هورمونی است که از پانکراس در پاسخ به ورود کیموس اسیدی معده به دوازدهه ترشح می شود.
9-انگل های درونی مانندکرم کدوفاقددهان ودستگاه گوارش اند.

10- جانداران تک سلولی نظیر پارامسی گوارش درون سلولی دارند و گوارش در واکوئل دفعی آنها انجام می شود.
11- حفره ی گوارشی دارای سلول هایی است که ابتدا فرآیند گوارش درون سلولی را آغاز می کنند.  12-در دستگاه 

گوارش ملخ کامل شدن گوارش برون سلولی در کیسه های معده انجام می شود.
13-در نشخوارکنندگان بخش باالیی معده تشکیل کیسه بزرگی به نام نگاری و بخش کوچکی به نام سیرابی را می 

دهد.
14-در گیاهخواران غیر نشخوارکننده مشابه نشخوارکنندگان میکروب هایی که در روده ی کور بزرگ جانور زندگی 

می کنند سلولز را هیدرولیز می کنند.
15-لسیتین نوعی لیپید در صفرا است که به خنثی کردن اسید معده کمک می کند.
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برخی ازموارد ستون »الف« با برخی از موارد ستون »ب« در ارتباط است.ارتباط ها را پیداکرده 
و آن ها را در کنار ستون »الف« بنویسید:

بالف
-Aماهی خاویاری1-سلیاک

-B محل اصلی جذب مواد گوارش یافته2-چینه دان
-Cحساسیت به پروتئین گلوتن3-سنگدان

-D معده ی واقعی نشخوارکنندگان4-هزارال
-Eمحل ذخیره موقتی غذا5- دهان
-Fچین خوردگی هر سلول پرز6- معده

-Hورود به سلول7- ریزپرز
-Iرسوب کلسترول در دیواره ی سرخرگ8- روده باریک

-Jگروه لیپوپروتئین های کم چگال9- هم انتقالی
-Kگوسفند10- گاسترین

LDL -11اسبL-
-M گروه لیپوپرتئین های پرچگال 12-نشخوارکنندگان

-N انتقال دو ماده به طور همزمان از عرض غشاء13- شیردان
HDL-14 اسید ترشح  غذا)تحریک  در  موجود  -Oپروتئین 

معده(

به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1-جذب گلوکز به سلول های پوششی روده چگونه انجام می شود؟

2-نقش پمپ سدیم – پتاسیم در جذب گلوکز چیست؟
3- موادی که جذب مویرگ های خونی می شوند در کبد چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

4-محرک ترشح گاسترین ، سکرتین و سلول های هدف هر یک را بنویسید.
5- سلول  های عضالنی چین ها و پرز ها را از نظر منشاء با یکدیگر مقایسه کنید.

6-چگونه تنفس در زمان بلع متوقف می شود؟
7- فعالیت ترشحی و جذب توسط کدام شبکه نورونی تنظیم می شود؟

8- جذب هریک از ویتامین های زیر به چه روشی انجام می شود؟
C ج- ویتامین    B12 ب- ویتامین   A -الف
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9-حفره گوارشی در کدام جانوران دیده می شود، نام ببرید.
10-نقش معده در ملخ،سنگدان در  پرندگان و روده درکرم خاکی چیست؟

11-آیا در سنگدان ملخ آنزیم ترشح می شود؟در  سنگدان چگونه گوارش شیمیایی انجام می شود؟
12-کدام یک از اندام هایی که در دستگاه گوارش گنجشک و ملخ وجود دارد ، کرم خاکی دیده نمی شود؟

13- چه مزیتی نشخوارکنندگان بر غیرنشخوارکنندگان دارند؟
14- آخرین بخش معده در گاو چیست و چه نقشی دارد؟  

15-الف- مسیری را که غذا در دستگاه گوارش نشخوار کننده طی می کند را به ترتیب نام ببرید.
 ب- کدام بخش از معده این جانور به دهان و کدام بخش آن به دم نزدیکتر است؟
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کنکور سراسری داخل و خارج از کشور  فصل گوارش و جذب مواد

1- درباره جذب و ورود مواد از لوله گوارش انسان به جریان خون، کدام جمله صحیح است؟              )سراسری 83(     
 1( ترکیبات معدنی، منحصراً در طریق انتشار وارد مویرگ می شوند.

 2( ویتامین c از طریق انتشار وارد مویرگ لنفی می شود.
 3( برای جذب همه ی آمینواسیدها، وجود سدیم ضروری است.

 4( آمینواسیدهای حاصل از هیدرولیز آمیالز، وارد مویرگ خونی روده می شوند.

2- سلول های پوششی .................. فاقد مژه است.     )سراسری - 84(
 1(نای   2(مجرای بینی  3(روده   4(لوله فالوپ

3-کدام جمله نادرست است؟                                                                                                      )سراسری - 84(
 1( صفرا، چربی ها را به اسید چرب و گلیسرول تبدیل می کند.
 2( پروتئازهای شیره ی لوزالمعده در پانکرانس غیرفعال هستند.

 3(از غده های دیواره ی روده ی بزگ انسان، کمی پتاسیم ترشح می شود.
 4(در دستگاه گوارش فیل، گلوکز از روده ی کور و روده ی بزرگ، جذب خون می شود.

4-در هیدر، آنزیم های هیدروالز با کدام روش وارد کیسه ی گوارشی می شوند. )سراسری خارج از کشور- 84(
 1(انتشار  2(انتقال فعال   3(اگزوسیتوز   4(انتشار تسهیل شده

5-کدام فاقد سلول است؟                                                                                  )سراسری- 85(
 1(رباط     2(غضروف  

 3(غشای موکوزی )مخاطی(   4(غشای پایه

6- منشاء کدام بافت پیوندی نیست؟                                                                                                )سراسری -85(
 1(   2(اسفکتر   3(رباط   4(زردپی آستیل

7-کدام عبارت صحیح نمی باشد؟                                )سراسری86(
 1(ماهیچه ی دیواره ی روده ی انسان از نوع صاف است.

 2(پستانداران گیاه خوار، عموماً روده ی بسیار طوالنی دارند.
 3(نقش روده در همه ی جانوران، جذب همه ی مواد غذایی است.

 4(نقش روده در ملخ، فشرده تر کردن مواد غذایی است.

8-کدام پس از جذب روده ی باریک، به طور مستقیم به کبد وارد نمی شود؟    )سراسری خارج از کشور86(
B124(ویتامین   E 1(لوسین  2(گلوکز   3(ویتامین 

9- کدام بخش معده ی گاو به دم نزدیک تر است؟                                               )سراسری87(
 1(هزارال   2(نگاری   3(سیرابی   4(شیردان

10-در معده ی انسان، غدد مجاور پیلور، توانایی ................... را ندارند.                  )سراسری87(
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 1(ترشح گاسترین     2(تولید پپسینوژن 
 3(سنتز اسید کلریدریک         4(تحریک سلول های حاشیه ای

11-لوزالمعده ی انسان، توانایی تولید ................... را دارد.                             )سراسری خارج از کشور87(
 1(گاسترین   2( سکرتین   3( موسین   4( لیپاز

12-وجود پلی ساکاریدها در سطح مویرگ های خونی روده ی انسان، مانع جذب ........ نمی شود.                        )سراسری88(
K4(ویتامین   A2(کلسترول   3(ویتامین  )B1 1(تیامین)ویتامین 

13(دردستگاه گوارش ملخ، ........................ مانند .................. جذب عمده ی آب را بر عهده دارد. )سراسری88(
 1(معده- شیردان در فیل     2(معده-شیردان در گوسفند

 3(روده- هزارال در اسب    4(روده-هزارال در گوزن

14-در هیدر .................................... .                                                             )سراسری88(
 1(جهت حرکت مواد در کیسه ی گوارشی، یک طرفه می باشد.

 2(همه ی سلول ها می توانند به طور مستقل به تبادل مواد  با محیط بپردازند.
 3(تولیدمثل به روش های جنسی، جوانه زدن و قطعه قطعه شدن دیده می شود.

 4(برخی سلول های کیسه ی گوارشی مژک دارند و بعضی آنزیم های هیدرولیزکننده ترشح می کنند.

15-کدام عبارت درباره ی حرکات روده ی باریک انسان نادرست است؟           )سراسری خارج از کشور88(
 1(صفرا حرکات دودی روده را افزایش می دهد.

 2(حرکات دودی، محتویات روده را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم می کند.
 3(تکرار حرکات موضعی در ابتدای روده باریک بیش از انتهای آن است.

 4(حرکات دودی، محتویات روده را در هر نوبت حدود 15 سانتی متر به جلو می راند.

16-کدام مطلب، درباره ی ساختار لوله ی گوارش انسان، نادرست است؟            )سراسری خارج از کشور88(
 1(هر سلول مخاط روده صدها ریزپرز دارد. 

 2(مخاط، یک الیه ی پیوندی با رگ های خونی فراوان است.
 3(ماهیچه های طولی در خارج ماهیچه های حلقوی قرار گرفته اند.

 4(سطح داخلی معده را یک الیه ی ضخیم چسبنده و قلیایی موکوزی می پوشاند.

17-به طور معمول، ............................ در سمت راست بدن انسان قرار ندارد.     )سراسری89(
 1(روده ی کور  2(دریچه ی کاردیا  3(کیسه ی صفرا  4(دریچه ی پیلور

18-در انسان، چربی ها پس از گوارش، مجدداً در .............. روده، به تری گلیسیرید تبدیل می شوند.                 )سراسری89(
 1(زیر مخاط  2(پوششی استوانه ای  3(مویرگ های لنفی  4(مویرگ های خونی

19-در انسان، غددی که در نزدیکی پیلور قرار دارند، ............ سایر غدد معدی ..............ترشح می کنند.       )سراسری89(
 1(بر خالف- آنزیم     2(بر خالف- گاسترین   

 3(همانند- اسید      4(همانند-فاکتور داخلی معده

20-در .............. ، غذا ............... . )سراسری89(
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 1(ملخ- قبل از سنگدان گوارش پیدا نمی کند.    
  2(گنجشک- پس از سنگدان به معده وارد می شود.

 3(کرم خاکی- پس از سنگدان به روده وارد می شود.
 4(گاو- بدون وجود باکتری ها، گوارش پیدا نمی کند.

21- در روده باریک انسان ............... .                                   )سراسری خارج از کشور89(
 1(وجود سدیم برای جذب اغلب آمینواسیدها ضروری است. 
 2(ترکیبات معدنی از راه انتشار یا انتقال فعال جذب می شوند.

 3(جذب اکثر ویتامین ها به کمک پروتئین های حامل صورت می گیرد.
 4(جذب اغلب قندهای ساده از طریق انتشار تسهیل شده می باشد.

22- کدام عبارت، در مورد انسان صحیح است؟                            )سراسری خارج از کشور89(
 1(در هنگام بلع، زبان کوچک به سمت پایین کشیده می شود

 2(حرکات تخلیه معده، با کشیدگی دیواره ی آن رابطه ی عکس دارد.
 3(ماهیچه های حلقوی بخش انتهایی مری، در حالت عادی منبسط هستند.

 4(سرعت تبدیل پپسینوژن به پپسین، در حضور پپسین بیشتر می شود.

23- به طور معمول در .............. انسان، .............. وجود ندارد.      )سراسری خارج از کشور89(
 1(بافت پیوندی سست- کالژن   2(روده ی بزرگ- سلول ترشح کننده

 3(شیره ی پانکراس- آنزیم غیر فعال   4( کیسه ی صفرا- آنزیم لیپاز

24- کدام جاندار در محیط زیست خود بیشتر اوقات به تکیه گاه چسبیده است، دستگاه گردش خون ندارد و مواد 
غذایی مورد نیاز خود را با گوارش برون سلولی تامین می کند؟              )سراسری90(

 1(هیدر               2(اسفنج           3(کشتی چسب  4(کپک مخاطی سلولی

25- کدام عبارت در مورد جانداری که در شکل با عالمت سوال مشخص شده است، نادرست است؟ » این جاندار و 
..........«  )سراسری خارج از کشور90(              

 1(هیدر، رابطه ی همزیستی دارند.              
 2(شته، مواد زائد آمین دار دفع می کنند

 3(کشتی چسب، در یک گروه جای دارند.    
 4(خرچنگ دراز، گردش خون بسته دارند.  

26-کدام عبارت صحیح است؟                                                              )سراسری خارج از کشور90(
 1(همه کانال های پروتئینی به مولکول هالی آب اجازه ی عبور می دهند.

 2(کانال های پروتئینی در انتشار تسهیل شده غیر تخصصی عمل می کنند.
 3(بعضی مواد برخالف شیب غلظت، توسط کانال های پروتئینی از سلول خارج می شوند.

 4(یون ها و مولکول های کوچک می توانند به وسیله ی انتقال فعال یا آندوسیتوز وارد سلول شوند.

27- در ملخ ...................... گنجشک ....................... می شود                     )سراسری – 91(
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 1( برخالف – آب در روده جذب
 2( برخالف – موادغذایی در معده جذب

 3( مانند – مواد گوارش نیافته در چینه دان ذخیره
 4( مانند – غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگدان

می شود.      آغاز  معده  در  غذا  مکانیکی  گوارش   ........... در  و  روده  در  غذا  شیمیایی  گوارش   ................ در   -28
)سراسری خارج از کشور – 91(                                                                        

 1( گنجشک – ملخ     2( ملخ – گنجشک 
 3( گنجشک – کرم خاکی     4( کرم خاکی – گنجشک

29- کدام گزینه نادرست است؟ »در انسان، بخشی از مواد رنگی صفرا، ................ « )سراسری خارج از کشور – 91(
 1( بر اثر آنزیم های گوارشی تغییر می کند.   

 2( به وسیله ی ماکروفاژها تجزیه می شود.
 3( بر اثر بعضی بیماری های کبدی وارد خون می شود. 

 4( پس از جذب در روده، از طریق کلیه ها دفع می شود.

30-  در دستگاه گوارش انسان ...................، در سمت ................... قرار  گرفته است.  )سراسری – 92(
 1( کاردیا همانند روده ی کور – راست  

 2( دریچه ی پیلور برخالف کیسه ی صفرا – چپ
 3( کولون باالرو همانند کیسه ی صفرا – راست 

 4( کولون پایین رو برخالف کاردیا – چپ

31-  در دستگاه گوارش ................، بخشی که بالفاصله قبل از ............... قرار دارد، می تواند موادغذایی را به طور 
)سراسری – 92( موقت ذخیره نموده و تنها به ................... موادغذایی بپردازد.   

 1( ملخ – روده – جذب     2( گاو – شیردان – گوارش شیمیایی
 3( کرم خاکی – روده – گوارش مکانیکی   4( گنجشک – سنگدان – گوارش شیمیایی

)سراسری – 92( 32- در انسان، سکرتین برخالف گاسترین، .......................  
 1( ترشح بیکربنات را به خون افزایش می دهد.   

 2( از سلول های سازنده ی خود به خون وارد می شود.
 3( محرک ترشح پروتئازهای فعال در لوزالمعده می باشد. 

 4( در خنثی نمودن کیموس اسیدی موجود در دوازدهه نقش دارد.

توانایی گوارش شیمیایی  داد،  قرار   .................... از  بالفاصله پس  بخشی که   ،................ در دستگاه گوارش   -33
موادغذایی را ندارد.                                                                                 )سراسری خارج از کشور – 92(

 1( ملخ – سنگدان     2( گاو – هزار ال  
 3( کرم خاکی – مری     4( گنجشک – چینه دان

34( در دستگاه گوارش انسان، ..............، در سمت ................. بدن قرار گرفته است. )سراسری خارج از کشور – 92(
 1( روده ی کور همانند کولون پایین رو – چپ   2( کیسه ی صفرا برخالف کولون  باالرو - راست 
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 3( دریچه ی پیلور همانند کولون باالرو – راست  4( کاردیا برخالف کولون پایین رو – چپ

35- در بخش مشخص شده ی روبه رو، ماهیچه های صاف ............. دارند.        )سراسری خارج از کشور92( 
 1(طولی، بالفاصله پس از بافت پوششی قرار

 2(حلقوی، بالفاصله پس از بافت پیوندی خارجی قرار
 3(طولی، نسبت به عضالت طولی نواحی باالتر، قطر کمتری

 4(حلقوی، نسبت به عظالت حلقوی نواحی باالتر، توانایی انقباض بیشتری 

36- به طور معمول، کبد انسان در ............... ناتوان است.                          )سراسری خارج از کشور92(
 1(تولید استروئیدها                                 2( افزایش هماتوکریت خون 

 3(خنثی نمودن اثرات سوء بعضی باکتری ها   4( استفاده از بقایای اریتروسیت های مسن

37- در انسان، هورمون سکرتین، .............. .                                   )سراسری خارج از کشور92(
 1(ترشح بیکربنات را به خون افزایش می دهد.

 2(پس از ورود کیموس معده به دوازدهه، ترشح می شود.
 3(محرک ترشح پروتئازهای فعال شیره ی پانکراس می باشد.

 4(محرک تولید اسید کلریدریک از سلول های جدار دوازدهه می باشد.

38- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟                                  )سراسری 93(
»در فرد مبتال به سنگ کیسه ی صفرا، بخشی از ...............« .

 1(مواد رنگین صفرا به خون وارد می شوند.
 2(تری گلیسریدها، از طریق روده دفع می گردد.

 3(ترکیبات صفرا حین غلیظ شدن رسوب می نمایند.
 4(چربی ها به مویرگ های خونی دیواره ی روده وارد می شوند.

بخش  وارد  بالفاصله  نمودند،  آغاز  را  مکانیکی  آنکه گوارش  از  پس  لوله ی گوارش،  محتویات   ............. در   -39
دیگری می شوند که جایگاه ............... است.                                                                               )سراسری93(

 1(کرم خاکی برخالف گنجشک- ترشح آنزیم های گوارشی
 2( گنجشک برخالف ملخ- اصلی محل جذب مواد غذایی و آب

 3( ملخ همانند کرم خاکی- آغاز گوارش شیمیایی مواد غذایی
 4( گنجشک همانند ملخ- هضم شیمیایی و مکانیکی مواد غذایی

40- کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟                                              )سراسری93(
» در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، ............. « .

 1( می توانند در تولید مولکول های کوچک پپتیدی نقش داشته باشند.
 2( فقط از غدد مجاور دریچه ی انتهایی معده ترشح می شوند.

 3( توسط ترشحات بعضی از سلول های غدد معده، فعال می شوند.



       

زیست شناسی پایه دهم

 4( تحت تاثیر نوعی پیک شیمیایی دستگاه درون ریز قرار می گیرند.

41- در ............... محتویات لوله ی گوارش پس از آن که از نخستین محل ذخیره و نرم شدن موقتی خارج شدند، 
باالفاصله به بخش دیگری دارد می شوند که جایگاه .............. مواد غذایی است.         )سراسری خارج از کشور93(

 1(ملخ همانند گنجشک- آغاز گوارش مکانیکی
 2(ملخ برخالف کرم خاکی- خرد و آسیاب شدن

 3(کرم خاکی همانند گنجشک- اصلی گوارش و جذب
 4(گنجشک برخالف کرم خاکی- ترشح آنزیم های گوارشی

42- در فرد مبتال به سنگ کیسه صفرا، ................. .                                    )سراسری خارج از کشور93(
 1(بخشی از مواد رنگین صفرا به خون وارد می شوند.

 2(میزان دفع لیپیدها از طریق روده کاهش می یابد.
 3(ترشح آنزیم های هضم کننده ی چربی ها متوقف می شود.

 4(میزان تری گلیسریدها در مویرگ های لنفی روده، افزایش می یابد.

43- در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، .......... می شوند.  )سراسری خارج از 
کشور93(

 1(از ابتدای دوازدهه ترشح
 2(فقط توسط غدد مجاور دریچه ی انتهایی معده ساخته

 3(مستقیماً باعث تولید تعدادی آمینواسید
 4(توسط ترشحات  بعضی از سلول های غدد معده، فعال

44- کدام عبارت، درباره همه آنزیم های موجود در روده باریک انسان درست است؟                         )سراسری94(
 1(ابتدا به صورت مولکول های غیر فعال ترشح می شوند.

 2(همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردد.
 3(تنها با صرف انرِژی توسط سلول های سازنده خود، آزاد می گردند.

 4(توسط سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می شوند.

45- در شکل زیر سلول ها دیواره ی بخش .......... سلول های دیواره ی بخش .......... می توانند ............. .  )سراسری94(    
 1(1همانند-3- در عدم حضور اکسیژن انرِژی زیستی تولید کنند.

 2(4 همانند-3- سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه نماید.
 3(4 همانند-1- در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار گیرند.

 4(3 برخالف-2- جذب بخشی از مواد حاصل از گوارشی را انجام دهند.

ابتدا  باال رفتن زبان کوچک آغاز می  شود  بسته شدن حنجره و  انعکاس دفاعی که یک دم عمیق و  نوعی  46- در 
............. متوقف و سپس ................. خواهد یافت.                                                 )سراسری-94(

 1(انقباض عضالت دریچه پیلور- چین خوردگی های سطح داخلی معده، کاهش
 2(انقباض عضالت حلقوی بخش انتهای مری- کشیدگی دیواره معده، کاهش
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 3(انقباض عضالت مورب داخلی و خارجی شکم- حجم کیموس معده، افزایش
 4(تحریک گیرنده های معده- انقباض ماهیچه های ناحیه ی کاردیا، افزایش

47- چند مورد درباره همه آنزیم های موجود در روده باریک انسان، نادرست است؟   )سراسری خارج از کشور 94(
 الف( همواره به صورت غیرفعال، ترشح می شوند.    

 ب( هم زمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند.
 ج( در سلول هایی با فضاهای بین سلولی اندک، تولید می گردند.  

 د( با مصرف انرژی توسط غشا سلول سازنده خود، خارج می شوند
4)4    3)3    2)2    2)1 

48-در نوعی انعکاس دفاعی که با یک دم عمیق و بسته شدن حنجره آغاز می گردد، ابتدا ................. متوقف، سپس 
................... خواهد یافت.                                                                                  )سراسری خارج از کشور-94(

 1( تحریک گیرنده های معده- انقباض عضالت حلقوی بخش انتهای مری-کاهش
 2( انقباض عضالت ناحیه کاردیا- چین خوردگی های سطح داخلی معده-افزایش
 3( انقباض عضالت مورب داخلی و خارجی شکم-حجم کیموس معده کم شده 

 4( انقباض عضالت دریچه ی پیلور-کشیدگی دیواره معده، افزایش

49-در شکل زیر، سلول های دیواره ی بخش ................. سلول های دیواره بخش ..................        )سراسری خارج 
از کشور -94(

 1(3همانند -1،مولکول های موجود در مواد غذایی را تجزیه می کند.
قرار  شده،  جویده  دوباره  غذای  با  مجاورت  در  2(1برخالف-2،   

می گیرند.
 3(2همانند-4، به تولید انرِژ زیستی در غیاب اکسیژن می پردازند.

 4( 3 برخالف-4، بخشی از مواد حاصل از گوارش را جذب می کنند.

50- هر پروتئین ....................... که در غشای یک سلول جانوری یافت می شود ............. دارد.     )سراسری-95(
 1( سراسری- با بخش آب دوست مولکول های مجاور تماس   

 2( سطحی- به ریز رشته های اسکلت سلولی اتصال
 3( سراسری-کانال های تخصصی برای عبور مواد                

 4( سطحی-با زنجیره ای از منوساکارید اتصال

توسط  دارند،  موثری  نقش  معده  کیموس  اسیدی  اثر  بردن  بین  از  در  که  موادی  همه  انسان،  باریک  روده  51-در 
................. سلول های .........................می شوند.                                                                           )سراسری-95(

 1(مستقر بر روی غشای پایه- تولید   2(دارای ریزپرزهای فراوان- ساخته
 3( سازنده صفرا به ابتدای دوازدهه - ترشح  4(غدد برون ریز به مایع بین سلولی- وارد

52-به طور معمول، سلول های دیواره ی .................. در گنجشک  همانند سلول های دیواره ی روده باریک در اسب، 
نمی توانند.....                                                                                                                         )سراسری-95(
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 1(روده- مواد حاصل از تجزیه سلولز را جذب نمایند.
 2(سنگدان- آنزیم های هیدرولیزکننده سلولز را ترشح نمایند.

 3(معده- از فرآورده های آنزیم های غیر پروتئینی استفاده نمایند.
 4(چینه دان- آدنوزین تری فسفات را در سطح پپیش ماده بسازند.

53- در یک سلول جانوری، پروتئین های سطحی غشا که به .................. متصل می باشند.          )سراسری خارج از 
کشور-95(

 1(ریز رشته های اسکلت سلولی- منافذی برای عبور مواد ایجاد کنند.
 2(ریز رشته های اسکلت سلولی- به زنجیره کوتاهی از منوساکاریدها پیوند یابند.

 3(پروتئین های سراسری عرض غشا- به ریز رشته های اسکلت سلولی متصل شوند.
 4(پروتئین های سراسری عرض غشا- با بخش آب گریز مولکول های غشا در تماس باشند.

54- سلول های دیواره.............................. در گنجشک، همانند سلول های دیواره روده کور در فسیل نمی توانند .....
                                                                                                              ..................

                                                                                                                   )سراسری خارج از کشور - 95(  
 1(روده- مواد حاصل از تجزیه سلولز را جذب کنند.

 2(معده در مجاورت با واحدهای سازنده سلولز قرار گیرند.
 3(چینه دان- آنزیم های هیدرولیز کننده سلولز را ترشح نمایند.

 4(سنگدان- آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند.




