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در رودة باریک انسان،  همۀ موادي که در از بین بردن اثر اسیدي کیموس معده نقش مؤثري دارند، توسط سلول هاي  .................. می شوند.  1

داراي ریزپرزهاي فراوان، ساخته  مستقر بر روي غشاي پایه، تولید 

غدد برون ریز به مایع بین سلولی، وارد  سازندة صفرا به ابتداي دوازدهه، ترشح 

در گوسفند، غذاي  .................. پس از آن که از  .................. عبور کرد، بالفاصله وارد بخش دیگري می شود که در آن  ..................  2

کامل جویده شده - سیرابی - محتویات لولۀ گوارش تا حدودي آبگیري می شوند.

نیمه جویده - هزارال - آنزیم هاي گوارشی وارد عمل می شوند و گوارش ادامه پیدا می کند.

کامل جویده شده - معدة واقعی - مولکول هاي حاصل از آب کافت (هیدرولیز) سلولز به خون جذب می شوند.

نیمه جویده - نگاري - میکروب ها به کمک حرکات آن تا حدودي توده هاي غذا را گوارش می دهند.

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستى کامل مى کند؟   3
«یاخته هاي بافت .................. یاخته هاى بافت .................. »

ماهیچه اى مخطط، همانند – چربی، هسته را به غشاى سیتوپالسمى خود بسیار نزدیک کرده اند. 

ماهیچه اي، برخالف – عصبی، همگی توانایی تحریک شدن به کمک پیام هاي عصبی را دارند.

ماهیچه اي صاف، همانند – پیوندي سست، در الیه هاي همۀ بخش هاي لولۀ گوارش قابل مشاهده هستند.

پیوندى متراکم، برخالف – چربى، در ساخت رشته هاى پروتئینى تشکیل دهندة بافت نقش دارند.

کدام گزینه، عبارت مقابل را به طور نامناسب کامل می کند؟ «به طور معمول، در فرایند جذب مواد در رودة باریک انسان، .................. »  4

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. 
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کدام عبارت زیر نادرست می   باشد؟  5

خروج اسید از معده تنها نتیجۀ ریفالکس می  باشد که قطعًا با آسیب مخاط مري همراه است.  

افزایش مصرف نوشیدنی هاي الکلی و سیگار می تواند موجب شل شدن اسفنکتر انتهاي مري شود.

باز شدن اسفنکتر مري پس از پایان عمل بلع، دلیل قطعی بر اختالل آن نیست.

ماهیچۀ اسفنکتر انتهاي مري از سلول هاي دوکی شکل و غیرارادي تشکیل می شود.

زمان
داخل یاخته

خارج یاخته

غشاء یاخته

براي شکل روبه رو که یکی از روش هاي انتقال ذرات را از عرض غشاي یاخته نشان می دهد، کدام نمودار مناسب است؟  6
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اندامی که در ذخیرة مولکول هاي حاصل از گوارش لیپیدها نقش دارد؛ ممکن نیست ..................  7

دریافت کنندة خون سیاهرگی اندامی غیر گوارشی باشد.  در ذخیرة آهن و برخی ویتامین ها نیز نقش داشته باشد. 

در کاهش میزان اسیدیتۀ کیموس معده مؤثر باشد.  با ترشح صفرا، در آغاز گوارش دسته اي از مولکول هاي زیستی نقش داشته باشد. 

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟    8
به طور معمول، .................. فرایند بلع، ..................

حین – زبان و زبان کوچک نیمی از راه هاي حلق را می بندند. قبل از آغاز مرحلۀ غیرارادي – بندارة ابتداي مري باز نمی شود.

بعد از شروع – پس از عبور تودة غذا از مقابل حنجره، دهانۀ ناي باز می شود. حین – حنجره همانند برچاکناي به سمت پایین حرکت می کند.

B

A

کدام مطلب در مورد شکل مقابل، صحیح است؟  9

در هنگام بلع، دریچۀ  و  هر دو باز می شوند.

جنس دریچه هاي  و  از ماهیچه هاي حلقوي غیر ارادي هستند.

، از ماهیچه ارادي است. جنس دریچه ي  از ماهیچه حلقوي غیر ارادي و جنس دریچه ي 

در هنگام بلع، دریچۀ  باز و دریچه  بسته است.
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چند مورد از موارد زیر صحیح نیست؟   10
الف) گوارش شیمیایی غذا در ملخ بر خالف انسان از پیش معده آغاز می شود.  

ب) حفره هاي معده از بافت پوششی مخاط که در بافت پیوندي زیر خود فرو رفته اند تشکیل شده است. 
ج) غده هاي معده به حفره هاي معده راه داشته و از طریق آن ها ترشحات خود را به فضاي درون معده منتقل می کنند. 

د) تعدادي از یاخته هاي موجود در غدة معده همانند یاخته هاي پوششی سطحی قادر به ترشح مادة مخاطی هستند.
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کدام گزینه صحیح است؟   11

در هنگام ریفالکس حرکات معدي روده برعکس می شود.

حرکات کرمی شکل حرکاتی هستند که در آن ها بخش هایی از لولۀ گوارش به صورت یک در میان منقبض می شوند.

حرکات قطعه قطعه کننده با برخورد به یک بنداره متوقف شده و محتویات لولۀ گوارش را مخلوط می کنند.

حرکات کرمی یک حلقۀ انقباضی را در لولۀ گوارش ایجاد می کند که مواد را از ابتداي حلق به سمت مخرج به جلو هدایت می کند.

در لوله گوارش نشخوارکنندگان .................. ممکن نیست ..................  12

در نخستین بلع، مواد غذایی – از معده واقعی عبور کند. مواد غذایی از نگاري – به طور مستقیم وارد مري شود.

در دومین بلع، غذا – از همه بخش هاي معده عبور کند. مواد غذایی در سیرابی – در مجاورت با سلوالز قرار گیرد.

کدام گزینه در مورد بافت پوششی صحیح نیست؟    13
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.

در مورد بافت پوششی، کدام مورد درست نیست؟  14

در غده هاي معده یاخته هاي پوششی، آنزیم را می سازند. در بخش هاي مختلف لولۀ گوارش، همه انواع بافت پوششی دیده می شود.

بافت پوششی نفرون، با بافت پوششی دیواره مویرگ، متفاوت است. بافت پوششی دهان و مري، مانند هم است.
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چند مورد از موارد زیر دربارة بافت پوششی صحیح نیست؟   15
الف) در این بافت سلول ها بسیار به یکدیگر نزدیک هستند وفضاي بین یاخته اي اندکی دارند. 

ب) سلول هاي غشاي پایه می توانند همانند بافت پوششی دهان نوعی مادة پروتئینی از خود ترشح کنند. 
ج) سلول هاي پوششی مکعبی یک الیه در نفرون فاقد غشاي پایه هستند. 

د) سلول هاي غدد معده از بافت پوششی تخصص یافته می باشند.
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کدام گزینه در مورد بافت پیوندي سست به درستی بیان شده است؟  16

در مادة زمینه اي آن کالژن دیده نمی شود. در برابر کشش مقاومت خوبی دارد.

نوعی بافت پشتیبان براي بافت پیوندي متراکم است. در مادة زمینه اي آن ماده اي هم جنس با غشاي پایه دیده می شود.
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C
D

در جانور مقابل؛ قسمت هاي دستگاه گوارش نشان داده شده است. می توان گفت:  17

غذا از مري وارد قسمت  شده و در آن جا اولین مراحل گوارش کربوهیدرات ها آغاز می شود.

، تنها قسمت ترشح کنندة آنزیم در این جانور است. قسمت 

، جذب اصلی صورت می گیرد. در قسمت 

، گوارش برون یاخته اي کامل می شود.  در قسمت 
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کدام گزینه عبارت مقابل را به صورت صحیح تکمیل می کند؟   18
« .................. ، 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.

کدام گزینۀ زیر، فقط در مورد برخی از اندام هاي ترشح کننده بی کربنات به دوازدهه صدق می کند؟  19

داراي توانایی ترشح انواعی از آنزیم هاي گوارشی تحت تنظیم هورمون مترشحه از دوازدهه می باشد.  

به دنبال ترشح نوعی پیک شیمیایی به خون، مساحت غشاي یاختۀ ترشح کننده آن افزایش می  یابد.

با ترشح پروتئازهاي قوي و فعال به دوازدهه، باعث تبدیل پروتئین ها به مواد قابل جذب می شود.  

داراي توانایی ترشح نوعی مادة شیمیایی است که به گوارش چربی ها کمک مؤثري می کند.

کدام گزینه دربارة اولین بنداره  اي از لولۀ گوارش که از ماهیچه هاي صاف تشکیل شده است، درست است؟  20

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.
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