
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟(با تغ�ر)1

"به طورمعمول، در همۀ پستاندارانی که ............ است، ............ صورت می گیرد."

رودۀ باریک محل اصلی جذب مواد غذایی - فرآیند گوارش، ابتدا توسط میکروب ها (1

لولۀ گوارش به صورت طویل و مارپیچ - گوارش گوشت و مواد جانوری با سهولت زیادی (2

معدۀ چندقسمتی محل فعالیت آنزیم سلوالز - گوارش مواد غذایی تقریبًا به طور کامل (3

رودۀ کور محل تجزیۀ مولکول های سلولز - جذب سلولز اغلب در رودۀ باریک (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام موارد صحیح اند؟2

الف) بخش   های مختلف دستگاه گوارش را ماهیچه   های صاف حلقوی از هم جدا می   کنند که فقط هنگام عبور مواد باز می   شوند.

ب) بندارۀ ابتدای مری همانند بندارۀ انتهای رودۀ بزرگ، شامل یاخته   های ماهیچه   ای غیر صاف است.

ج) دیوارۀ کولون باالرو و رودۀ باریک، ساختار تقریبًا مشابهی با بخش ابتدایی مری دارند.

د) تعداد بنداره   های حاوی ماهیچۀ صاف در لولۀ گوارش دو برابر بنداره   های دارای ماهیچه   های مختطط است.

ج و د (2 الف، ب و د (1

ب، ج و د (4 الف، ج و د (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

غشاء یک سلول شنوایی را در حلزون گوش داخلی انسان در نظر بگیرید. زنجیره های کربوهیدراتی که به این سلول متصل اند3

.............

به کلسترول های بین غشایی حتمًا اتصال خواهند داشت. (1

فقط به پروتئین های کانالی متصل شده و گیرندۀ اختصاصی می شوند. (2

شامل انواعی از آمینواسیدهای غشایی خواهند شد. (3

همۀ آن ها در سطح خارجی غشاء سلول قابل مشاهده اند. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

MrKonkoriزیست دهم فصل ۲دهم

آقای کنکور
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دربارۀ یک یاختۀ جانوری ............ مورد به ............ بیان شده است.4

الف) همۀ پروتئین های غشایی فقط در یک الیۀ فسفولیپیدی غشاء قرار دارند.

ب) همۀ مولکول های کلسترول در الیۀ داخلی غشاء یاخته ای قرار دارند.

ج) همۀ زنجیره های کربوهیدراتی در سطح خارجی غشاء به لیپیدها و پروتئین ها متصل هستند.

د) همۀ فسفولیپیدهای غشاء یاخته ای از دو بخش آبدوست و آبگریز تشکیل شده اند.

4 - درستی (2 4 - نادرستی (1

2 - نادرستی (4 3 - درستی (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟5

"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 واحدهای سازندۀ آن  ها پیش رفته است. (1

یاخته  های پوششی سطحی، با فرورفتن در بافت زیرین خود، حفره  هایی را به وجود آورده  اند. (2

مولکول  های دی و پلی  ساکاریدی، با تبدیل به مولکول  های مونوساکاریدی جذب گردیده  اند. (3

با حضور ترکیبی فاقد آنزیم، چربی  ها گوارش یافته و به محیط داخلی وارد شده  اند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

به طورمعمول، سلول های دیوارۀ ............ در گنجشک همانند سلول های دیوارۀ رودۀ باریک در اسب، نمیتوانند ............6

پیش معده - مواد حاصل از تجزیۀ سلولز را جذب نمایند. (1

سنگدان - آنزیم های هیدرولیز کنندۀ سلولز را ترشح نمایند. (2

معده - از فرآورده های آنزیم های غیرپروتئینی استفاده نمایند. (3

چینه دان آدنوزین تری فسفات را در سطح پیش ماده بسازند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

زیاد بودن لیپوپروتئین ............ نسبت به ............، احتمال رسوب کلسترول در دیوارۀ سرخرگ ها را کاهش می دهد و مصرف7

مثًال چربی های اشباع می تواند میزان لیپوپروتئین های ............ را افزایش دهد.

2) پر چگال 1) کم چگال

4) کم چگال 3) پر چگال

−LDL − HDL− HDL − LDL

−LDL − HDL− HDL − LDL

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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کدام عبارت نادرست است؟8

در سطحی از غشاء یاختۀ پوششی پرز که پروتئین انتقال دهندۀ سدیم و پتاسیم مشاهده می شود، قطعًا اتصال آن به آنزیم (1

یاختۀ پرز نیز اتفاق می افتد.

در ساختار پرز همانند محلی که تحت تاثیر رفالکس قرار می گیرد یاخته ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی مشاهده می شود. (2

به هنگام مشاهدۀ درون لولۀ گوارش امکان دارد که وقایعی نظیر آنچه که در التهاب دیده می شود رؤیت گردد. (3

نمی توان گفت تنها افرادی که چند سال رژیم پرچربی داشته اند در معرض رسوب ترکیبات آب گریز در کیسه صفرا هستند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

چند مورد ویژگی مشترک همۀ آنزیم هایی است که در فضای درونی معدۀ یک فرد بالغ یافت می شود؟9

الف) تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش تولید شده اند.

ب) فقط توسط سلول های اصلی غدد معده ساخته شده اند.

ج) به کمک اسیدکلریدریک به صورت فعال درآمده اند.

د) توسط واکنش های سنتز آبدهی به وجود آمده اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

در تصویر زیر (مربوط به بخش های تشکیل دهندۀ لولۀ گوارش کرم خاکی) کدام شماره اشتباه نام گذاری شده است؟10

3 (1

4 (2

5 (3

6 (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

در مشاهدۀ درون دستگاه گوارش به کمک ............ می   توان ............11

کولون بینی (کولونوسکوپی) - زخم   ها، سرطان و عفونت ناشی از هلیکوباکتری پیلوری را تشخیص داد. (1

درون بینی (آندوسکوپی) - درون یاخته   های بخش   های مختلف بدن از مری، معده و دوازدهه را مشاهده کرد. (2

کولون بینی (کولونوسکوپی) - اختالالت احتمالی رودۀ بزرگ تا محل اتصال به بندارۀ انتهای رودۀ کوچک را مشاهده کرد. (3

درون بینی (آندوسکوپی) - به منظور بررسی روده   ها، با درون بین از آن ها نمونه برداری کرد. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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چند مورد به درستی بیان شده است؟12

الف) در کبد انسان یاخته هایی از بافت ماهیچه قرار دارند.

ب) یاخته هایی با فضای اندک در همۀ اندام های بدن انسان یافت می شود.

ج) در ماهیچۀ سه سر بازو، بخشی از محتویات فضای بین یاخته ای توسط یاخته های بافت پوششی ساخته می شود.

د) در اندامی از بدن که سطح بدن را پوشش می دهد، یاخته های پوششی یک الیه دیده می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

نمی توان گفت که ............ باعث ............13

بزرگ ترین غدۀ ترشح کنندۀ بزاق - ترشح بزاق به درون مجرایی در مجاورت آروارۀ باال می شود. (1

تخریب بزرگ ترین یاخته های پوششی غدد معده، الزامًا - عدم جذب ویتامین  از دستگاه گوارش می شود. (2

دیدن، بو�دن و فکر کردن به غذا - فعال شدن دستگاه عصبی خودمختار نمی گردد. (3

عاملی که باعث از بین رفتن ریز پرزها در روده می شود - باعث کاهش تولید ATP در بندارۀ انتهای مری می شود. (4

B۱۲

تالیفی موسی بیات

ماده ای که در هنگام جذب در روده ............ می شود، فقط ............14

وارد مویرگ های لنفی - درون بزرگ سیاهرگ ها مشاهده می شود. (1

بدون صرف انرژی تولید شده در یاخته وارد یاخته های استوانه ای - از بین لیپیدهای غشا عبور می کند. (2

از طریق برون رانی وارد مایع بین یاخته ای - می تواند نوعی ترکیب آبگریز باشد. (3

وارد مویرگ های خونی - در ساخت گلیکوژن مشارکت دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک یاختۀ پوششی مخاط رودۀ باریک انسان ............ برخالف ............ مایع بین یاخته ای ............15

خروج سدیم - ورود پتاسیم به - با نوعی انتقال فعال بدون نیاز به ATP صورت می گیرد. (1

خروج گلوکز - خروج سدیم از - در خالف جهت شیب غلظت انجام می گیرد. (2

ورود گلوکز - خروج سدیم به - با کمک مولکول ویژه ای و به صورت هم انتقالی انجام می شود. (3

ورود سدیم - خروج گلوکز از - توسط پروتئینی انجام می شود که به یک نوع ماده متصل می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در درون بینی لولۀ گوارش انسان بخش هایی که لولۀ باریک و انعطاف پذیر از آن عبور می کند، قطعًا ............16

در زیر الیۀ زیرمخاط ماهیچه ای حلقوی برای حرکت دادن مواد غذایی دارند. (1

توسط پرده ای که اندام های درون شکم را به هم وصل می کند، پوشیده شده اند. (2

ماده ای برای جلوگیری از خراشیدگی و برش سطح ترشح می کنند. (3

یاخته هایی دارد که با ترشح نوعی مولکول آلی سدی محافظتی برای جلوگیری از اثر آنزیم و اسید پدید می آورند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر نوع بافتی که ............ قطعًا ............17

فضای بین یاخته ای اندکی دارد - سطح حفره ها و مجاری درون بدن را می پوشاند. (1

یاخته های آن به صورت چندالیه کنار هم قرار بگیرند - مجاری باریکی پدید می آورد تا ترشحات یاخته ها را هدایت کند. (2

بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی در بدن باشد - می تواند به عنوان متعادل کنندۀ دمای بدن ایفای نقش  کند. (3

در فضای بین یاخته ای آن کالژن داشته باشد - از بافت های پوششی بدن محافظت می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

بافتی با کدام ویژگی به صورت الیه ای در چهار الیۀ روده قرار دارد؟18

حاوی سلول های دوکی شکل یک هسته ای (2 دارای مادۀ زمینه ای انعطاف پذیر و فراوان (1

سلول های متصل به غشای پایه (4 دارای کالژن بیشتر و مادۀ زمینه ای کمتر (3

تالیفی منصور کهندل

کدام یک از گزینه های زیر به طور قطعی در مورد دستگاه گوارش انسان درست است؟19

با انجام حرکت کرمی شکل در مری، محتویات به سمت دریچۀ انتهایی شروع به حرکت می کنند. (1

با شروع حرکات کرمی شکل، لولۀ گوارش، گشاد شده و نورون های دیوارۀ لولۀ گوارش تحریک  شده اند. (2

با شروع حرکات قطعه قطعه کننده، موج انقباضی به صورت پیوسته در تمامی طول لولۀ گوارش اتفاق می افتد. (3

در طول لولۀ گوارش، حرکات کرمی شکل به کمک یاخته های عضالنی چندهسته ای امکان پذیر نیست. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

هر آنزیم گوارشی ............20

موجود در مجرای صفرا قطعًا توسط یاخته های کیسۀ صفرا ساخته نشده است. (1

ترشح شده از یاخته های پوششی مخاط روده در گوارش هر مادۀ غذایی موجود در کیموس نقش دارد. (2

فعال درون مجاری لوزالمعده قطعًا قادر به شکستن پیوند پپتیدی نیست. (3

موجود درون فضای داخلی قطعًا با ترشح از یاخته های خود فرد آزاد شده است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در روشی از انتقال مواد که  ............21

مواد برخالف شیب غلظت حرکت می کنندATP  مصرف می شود. (1

که ATP مصرف می شود مواد در خالف شیب حرکت می کنند. (2

مواد از البه الی فسفولیپیدها حرکت می کنند انرژی مصرف نمی شود. (3

پروتئین های غشایی شرکت دارند، انرژی مصرف می شود. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟22

"در رودۀ باریک انسان حین جذب گلوکز، درصورتی که ............ یاخته های پوششی مخاط قطع شود ممکن است ............"

ورود پتاسیم به - ورود سدیم به درون یاخته مختل شود. (1

تولید ATP درون - ورود گلوکز به درون یاخته قطع شود. (2

خروج سدیم از - به دلیل جذب آب زیاد، یاخته بترکد. (3

ورود سدیم به - پمپ انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم به شدت کار کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در لولۀ گوارش ............ بالفاصله پس از ............ اندامی قرار دارد که ............23

انسان - رودۀ باریک - امکان مشاهدۀ شیرۀ گوارشی در آن وجود ندارد. (1

ملخ - معده - معادل بخشی در پرندۀ دانه خوار است که می تواند تنها به جذب آب و یون ها بپردازد. (2

انسان - مری - معادل بخشی در پرندۀ دانه خوار است که به ذخیرۀ موقت مواد غذایی می پردازد. (3

پرندۀ دانه خوار - سنگدان - نسبت به کبد به پاهای جانور نزدیک تر است. (4

تالیفی موسی بیات

کدام گزینه، درست بیان شده است؟24

در سیرابی گاو برخالف رودۀ باریک اسب، گوارش سلولز انجام می شود. (1

در هزارالی گاو برخالف معدۀ اسب، آنزیم های گوارشی جانور ترشح می گردد. (2

در نگاری گاو برخالف رودۀ کور اسب، میکروب های تجزیه کنندۀ سلولز وجود دارند. (3

در رودۀ باریک گاو برخالف رودۀ کور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396
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کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟25

"باتوجه به شکل زیر (در) شمارۀ ............ شمارۀ ............"

1 برخالف - 2، یاخته هایی دارد که مواد دفعی آن ها به خوناب وارد (1

می شود.

3 همانند - 2، متعلق به بافتی است که اتصال دهندۀ بافت های دیگر به (2

یکدیگر است.

2 همانند - 1، حداقل دو نوع رشتۀ پروتئینی در فضای بین یاخته ای وجود (3

دارد.

3 برخالف - 1، تماس بین یاخته ای زیادی دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هر جانوری که بخشی از فرآیند جذب مواد در معدۀ آن انجام می شود ............26

میکروب ها به کمک حرارت بدن و ترشح مایعات تا حدودی توده های غذا را گوارش می دهند. (1

مواد گوارش نیافته پس از عبور از روده بزرگ به راست روده وارد و تخلیه می شوند. (2

کیسه های متعدد اطراف معده، آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند. (3

فرآیند گوارش درون کریچه های غذایی که آنزیم های لیزوزومی دارند ادامه می یابد. (4

تالیفی امیرحسین حقانی فر

در یاخته های پوششی در محل اصلی جذب مواد غذایی در انسان، هر پروتئینی که ............27

گلوکز را از غشاء یاخته عبور می دهد، از انرژی شیب غلظت سدیم استفاده می کند. (1

با مصرف انرژی زیستی فعالیت می کند، نوعی پروتئین سراسری محسوب می شود. (2

یون ها را جابه جا می کند، بار مثبت داخل یاخته را افزایش می دهد. (3

در جذب چربی ها نقش دارد، نوعی آنزیم هیدرولیزکننده است. (4

تالیفی امیرحسین حقانی فر

در مورد آمیالز و پپسینوژن، کدام گزینۀ زیر کامًال درست است؟28

آمیالز همانند پپسینوژن می تواند درشت مولکول ها را به مولکول های کوچک تر تبدیل کند. (1

پپسینوژن همانند آمیالز، فعالیت های خود را در محیطی مانند معده در pH پا�ن انجام می دهد. (2

آمیالز برخالف پپسینوژن از طریق اگزوسیتوز (برون رانی) از سلول هایی که آن را می سازند خارج می شود. (3

پپسینوژن برخالف آمیالز توسط لولۀ گوارش ساخته می شود. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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هیچ بخشی از ............ بدن قرار ندارد.29

اندام ذخیره کنندۀ شیرۀ حاوی بیلی روبین در سمت چپ (1

اندام گوارشی ترشح کننده اسید و آنزیم در نیمۀ راست (2

غدۀ گوارشی ترشح کننده گوناگون ترین آنزیم ها در سمت راست (3

بخشی از رودۀ باریک پا�ن تر از رودۀ بزرگ (4

تالیفی منصور کهندل

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟30

"در رابطه با ساختار لولۀ گوارش انسان سالم می توان گفت هر الیه ای که در مجاورت الیۀ ............ قرار دارد به طور حتم می تواند

"............

مخاطی - با ترشح نوعی مادۀ لغزنده روی الیۀ ماهیچه ای دیوارۀ لولۀ گوارش چین بخورد. (1

بیرونی - در بین دو الیۀ ماهیچه ای خود، بافت پیوندی سست و شبکه ای از رگ های خونی داشته باشد. (2

زیرمخاطی - در مخلوط شدن غذا با شیرۀ گوارشی و کمک به حرکت محتویات آن نقش داشته باشد. (3

ماهیچه ای - عصب داشته باشد و خون رسانی بخش های مختلف خود را توسط رگ های خونی خود انجام دهد. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه عبارت را به درستی کامل می کند؟31

"در معده ............"

پیش ساز پروتئازهای معده را به طورکلی پپسین می نامند که بر اثر کلریدریک اسید فعال می شود. (1

اگر یاخته های هدف گاسترین تخریب شوند، تعداد یاخته های نوعی بافت پیوندی کاهش خواهد یافت. (2

اگر انقباض بندارۀ ابتدایی مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید می شود. (3

یاخته های پوششی مخاط معده، در بافت پیوندی زیرین فرورفته اند و بخش مسطحی را به وجود آورده اند. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

در انسان، دربارۀ بنداره های طول لولۀ گوارش به جز بنداره های ابتدایی و انتهایی، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟32

تعداد آن ها در سمت راست بدن بیشتر از چپ بدن است. (1

باز شدن آن ها باعث ورود محتویات لولۀ گوارش به بخش دیگر می شود. (2

انتهای یک بخش از لولۀ گوارش را دقیقًا به ابتدای بخش دیگر لوله مرتبط می کنند. (3

یاخته های پوششی دو سمت آن ها قادر به ترشح نوعی مادۀ گلیکوپروتئینی است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در رودۀ باریک انسان، ............ صرف انرژی و ............ به درون یاخته های پوششی مخاط وارد می شود.33

ویتامین A بدون - از میان نوعی پروتئین موجود در چین های میکروسکوپی (1

ویتامین  با - از طریق تشکیل ریزکیسه هایی (2

کلسیم بدون - از طریق یک ناقل (3

ATP اغلب آمینواسیدها با - توسط یک پروتئین سراسری تجزیه کنندۀ (4

B۱۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک فرد بالغ و سالم، حین انعکاسی که در آن تنها یک مسیر از چهارراه حلق باز می ماند، ............ بالفاصله پس از............ رخ34

می دهد.

شل شدن بندارۀ انتهای مری - آغاز حرکات کرمی لوله گوارش (1

افزایش چین های مخاطی معده - شل شدن بندارۀ انتهای مری (2

شل شدن بندارۀ انتهای مری - ادامۀ حرکات کرمی شکل در مری (3

باال رفتن زبان کوچک و پا�ن رفتن برچاکنای - بسته شدن دیوارۀ ماهیچه ای حلق (4

تالیفی پدرام فرهادیان

دربارۀ رودۀ باریک انسان ............ مورد به درستی بیان شده است.35

الف) هر چین خوردگی شامل تعداد زیادی پرز است که در زیر هریک، شبکۀ مویرگی خونی و لنفی وجود دارد.

ب) برخی از یاخته های ریزپرز، عاملی ترشح می کنند که یاخته های الیۀ مخاطی را از آسیب های شیمیایی حفظ می کند.

ج) مواد جذبی واردشده درون روده برای رسیدن به محیط داخلی بدن ممکن است از منافذ بین یاخته های پوششی عبور کنند.

د) یاخته های پوششی مخاط رودۀ باریک در سمت محیط داخلی چین خوردگی های فراوانی دارد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه در رابطه با ماده ای که در حضور کلریدریک اسید در دمای ویژه فعالیت می کند و با نوعی مکانیسم خاص روند تبدیل36

پپسینوژن به فرم فعال آنزیم را تسریع می کند، به درستی بیان شده است؟

پروتئین ها را به مونومرهایی تبدیل می کند که شامل گروه های آمینی و کربوکسیلی است. (1

توسط یاخته هایی ساخته می شوند که در گوارش پروتئین ها و لیپیدها نقش مؤثری دارند. (2

نوعی مادۀ آلی با اثر بر آن گوارش گروهی از درشت   مولکول ها را امکان پذیر می کند. (3

در  و دمای حدود 37 درجۀ سانتی  گراد حداکثر فعالیت را دارد. (4pH = ۲

تالیفی پیمان رسولی
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کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر، مناسب نیست؟37

"یاخته های موجود در درون غدد روده ای ...........، یاخته های پرز روده ............ ."

برخالف - نمی توانند عمل جذب و ترشح مادۀ مخاطی را انجام دهند. (1

برخالف - توانایی تولید پیک های دوربرد و ورود آن ها به جریان خون را دارند. (2

همانند - بر روی شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی مستقر هستند. (3

همانند - از مویرگ های منفذدار، اکسیژن موردنیاز خود را طی انتشار دریافت می کنند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام عبارت ویژگی یاخته   هایی است که برای نخستین بار گوارش چربی   های غذا را انجام می   دهند؟38

در جایگاه اصلی گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی قرار دارند. (1

در نواحی پا�ن غدۀ معده جای گرفته   اند. (2

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی باعث افزایش میزان اسید و پپسینوژن شیرۀ معده می   شوند. (3

به صورت مجموعه   ای از یاخته   ها در غدۀ زیر و موازی معده قرار گرفته   اند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد از عبارت های داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟39

"باتوجه به تصویر زیر در رابطه با بخشی که با شمارۀ ............ مشخص شده است می توان گفت ............"

الف) 2 - قطعًا نقش زیستی مستقلی ندارند اما همواره پیوند های دوگانه در ساختار خود دارند.

ب) 3 - ساختار آبدوست موجود در فسفولیپید های غشاء یاخته محسوب می شود.

ج) 1 - بخش آبگریز فراوان ترین لیپید رژیم غذایی انسان است.

د) 4 - در اثر تجزیۀ آن دو پیوند کوواالنسی شکسته می شود.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی پیمان رسولی

باتوجه به شکل زیر، ...........40

همۀ پروتئین های آزادشده از یاخته های شمارۀ ۳ در تجزيۀ نوعی مادۀ غذایی دخالت دارد. (1

آنزیم های فعال تولیدشده در شمارۀ ۱ به همراه بی کربنات (سدیم) به محل تولید کیموس وارد می شوند. (2

از شمارۀ ۴ مادۀ مخاطی به همراه لسیتین و کلسترول به درون دوازدهه وارد می شود. (3

بخشی از مواد دفعی بدن به همراه موادی که به ورود چربی به محیط داخلی کمک می کنند، در شماره ۲ (4

ذخیره می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در شکل زیر، یاخته های دیوارۀ بخش ............، یاخته های دیوارۀ بخش ............41

3 همانند - 1، مولکول های سلولز موجود در مواد غذایی را تجزیه می نمایند. (1

1 برخالف - 2، در مجاورت با غذای دوباره جویده شده، قرار می گیرند. (2

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

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

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

همۀ آنزیم های شیرۀ پانکراس ............42

تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش افزایش می یابند. (1

در واکنش های آبکافت، فعالیت خود را انجام می دهند. (2

همزمان با عبور صفرا به بخش ابتدایی رودۀ باریک وارد می شوند. (3

با تأثیر بر لیپازها، مولکول های زیستی قابل جذب ایجاد می کنند. (4

تالیفی امیرحسین حقانی فر

در لولۀ گوارش، هر پروتئاز ............43

آزادشده به درون معده توسط کلریدریک اسید فعال می شود. (1

تولیدی لوزالمعده درون روده فعال است. (2

آزادشده از یاخته های مخاط روده با آبکافت همۀ پیوندهای پپتیدی مواد موجود در رودۀ باریک را می شکند. (3

خاتمه دهندۀ گوارش پروتئین ها با مصرف انرژی یاخته و با برون رانی از طریق یک پروتئین اختصاصی آزاد می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در بدن یک انسان سالم بافتی که معموًال از بافت پوششی پشتیبانی می کند در مقایسه با نوعی بافت پوششی که در ساختار بخش44

شروع کنندۀ گوارش مکانیکی مواد غذایی قرار دارد از نظر ............ شباهت دارد اما از نظر ............ متفاوت است.

داشتن مادۀ زمینه ای - مستقر شدن روی شبکه ای از رشته های گلیکوپروتئینی (1

حضور در تمامی الیه های لولۀ گوارش - داشتن رشته های پروتئینی (2

اتصال به نوعی بخش غیرسلولی - حضور در بخشی از لولۀ گوارش (3

داشتن مادۀ بین سلولی - تراکم رشته های کالژن و کشسان (4

تالیفی پیمان رسولی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می   کند؟45

"درون  یاخته   های ............"

- کبد، تخریب هموگلوبین گویچه   های قرمز آسیب دیده منجر به تولید ماده   ای می   شود که یرقان را پدید می   آورد.

- اصلی معده، پیش ساز پروتئازهای معده با تأثیر اسیدکلریدریک به پروتئاز فعال تبدیل می   شوند.

- رودۀ باریک، مالتوز و مولکول   های درشت   تر حاصل از فعالیت آمیالز بزاق، به مولکول   های مونوساکاریدی تبدیل می   شوند.

- پوششی دارای ریز پرز رودۀ باریک، کیلومیکرون   ها از تجمع تری گلیسرید   ها همراه با پروتئین   ها و سایر لیپیدها ساخته می   شوند.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام مورد دربارۀ گوارش و جذب مواد در جانوران، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟46

"............ که دارای ............ است، می تواند ............"

هیدر - دو نوع یاختۀ پوشانندۀ حفرۀ گوارشی - فرآیند گوارش را با تشکیل کریچه های غذایی آغاز کند. (1

پارامسی - گوارش درون یاخته ای - با ترشح آنزیم ها توسط کافنده تن، بر سطح غشاء کریچۀ غذایی بیفزاید. (2

هیدر - ۶ عدد بازو - گردش مواد خود را درون حفره ای غیرمنشعب انجام دهد. (3

کرم کدو - پیکری نواری شکل - به کمک آنزیم های سایر جانداران، گروهی از مواد غذایی را جذب نماید. (4

تالیفی موسی بیات

در انسان، به منظور ورود مولکول های گلوکز به یاخته های پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروری است؟47

الف) حضور مولکول های ویژۀ پروتئینی در غشاء یاخته

ب) فعالیت پروتئین انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم

ج) انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم

د) تشکیل کیسه های غشائی

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در مورد یک مولکول تری گلیسیرید و یک مولکول پروتئین، کدام یک از گزینه های زیر درست است؟48

در مولکول پروتئین همانند تری گلیسیرید، اتم اکسیژن می تواند ارتباط بین اجزای سازنده را برقرار کند. (1

در مولکول پروتئین برخالف تری گلیسیرید، ساختار شیمیایی اجزای سازندۀ آن می تواند متفاوت باشد. (2

هر دو، به طور قطعی دارای پیوند دوگانه در مولکول اکسیژن هستند. (3

پیوندهای مولکول پروتئین برخالف تری گلیسیرید، تحت اثر آنزیم گوارشی، از هم جدا می شوند. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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در هر فرد مبتال به یرقان، کدام مورد به طور حتم دیده می شود؟49

با بسته شدن مجرای خروج صفرا گیرنده های درد تحریک می شوند. (1

میزان بیلی روبین در سیاهرگ خارج شده از کبد افزایش می یابد. (2

تجزیۀ پروتئین موثر در انتقال گازهای تنفسی افزایش می یابد. (3

بیلی روبین توسط بافت پوششی کیسه صفرا باز جذب می شود. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

در رابطه با بافت پوششی چند عبارت به طور نادرست مطرح شده است؟50

الف) انواع اشکال آن در سطح داخلی لولۀ گوارش مشاهده می شود.

ب) همۀ الیه های یاخته ای انواع آن، در یک سطح با غشایی بنام غشای پایه در تماس هستند.

ج) سطح داخلی رگ ها همانند سطح بدن توسط این بافت پوشانده شده است.

د) سه شکل های سنگفرشی، مکعبی و استوانه ای در یک یا چندالیه سازمان یافته است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

در فرد مبتال به ........... انتظار می رود ............ یابد.51

استفراغ شدید -pH خون سیاهرگ ورودی به کبد (باب)، افزایش (1

یرقان طوالنی مدت - میزان پوکی استخوان ها، کاهش (2

، افزایش سرطانی که معده او را برداشته اند - جذب ویتامین (3

ریفالکس - انقباض یکی از بنداره های معده، کاهش (4

B۱۲

تالیفی پدرام فرهادیان

در مورد گردش خون دستگاه گوارش، کدام  یک از گزینه ها درست است؟52

تمامی خون لولۀ گوارش، به سیاهرگ باب می رسد. (1

مواد مغذی که به کبد وارد می شوند، ممکن است تغ�ر کرده و به سایر بافت ها منتقل شوند. (2

مقدار جریان خون در دستگاه گوارش، در همۀ شرایط مقدار ثابتی است. (3

خون موجود در طحال به سیاهرگ باب وارد نمی شود. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟53

"در لولۀ گوارش، ماهیچۀ مورب، در اندامی مشاهده می شود که ............"

دو سمت آن توسط ماهیچه های حلقوی صاف از مابقی لوله جدا می شود. (1

به عنوان محلی برای ذخیرۀ موقت مواد غذایی بلعیده شده عمل می کند. (2

به دنبال فعالیت مخلوط کنندگی حرکات کرمی در آن، پیلور شل می شود. (3

به طور مستقیم در تولید گویچه های قرمز خون و جلوگیری از ایجاد کم خونی خطرناک نقش دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به شکل زیر، دربارۀ بخشی از فرآیند گوارش لیپیدها، ............54

شمارۀ ۳ برخالف شمارۀ ۲ قطعًا در ساختار خود نوعی لیپید دارد. (1

شمارۀ ۲ به واسطۀ اگزوسیتوز از یاخته های پوششی مخاط آزاد می شود. (2

شمارۀ ۱ تحت اثر آنزیم های لیپاز و تجزیه کنندۀ لیپیدها به شمارۀ ۳ تبدیل می شود. (3

شمارۀ ۲ برخالف شمارۀ ۱ توسط یاخته های بدن فرد تولید می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟55

در ............ برخالف ............

الف) گنجشک - ملخ، غذا پس از دهان وارد سنگدان می شود.

ب) کرم خاکی - ملخ، جذب مواد غذایی تمامًا در روده انجام می گیرد.

ج) ملخ - گنجشک، حلق وجود ندارد.

د) کرم خاکی - ملخ، مری بخش حجیمی از لولۀ گوارش است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

فعالیت چند مورد از موارد زیر با استفاده از منبع رایج انرژی یاخته صورت می گیرد؟56

الف) ورود گلوکز به فضای بین یاخته ای در هنگام جذب روده ای

ب) کاهش غلظت سدیم در یاخته های استوانه ای روده

پ) خروج کیلومیکرون از یاخته های پوششی روده

ت) ورود گلوکز به فضای میان یاخته ای مخاط روده

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیرحسین حقانی فر
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پروتئازهای ............57

لوزالمعده همانند لیپازهای معده با تغ�رات pH فعال می شوند. (1

فعال معده برخالف پروتئازهای لوزالمعده در محیط اسیدی فعالیت نمی کنند. (2

یاخته های پوششی مخاط روده برخالف پپسینوژن معده از یاخته های پوششی استوانه ای تک الیه آزاد می شوند. (3

موجود در یاخته های کبدی همانند پروتئازهای یاخته های پوششی مخاط در حین فعالیت به مولکول آب نیازمندند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟58

"در انسان، ............ ماهیچه  های حلقوی (اسفنکترهای) لولۀ گوارش، فقط ............"

بعضی از - یاخته  های تک  هسته  ای دارند. (1

همۀ - هنگام عبور مواد از انقباض رها می  شوند. (2

همۀ - تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. (3

بعضی از - در شرایط خاصی، مواد غذایی را با سرعت به  سمت دهان می  رانند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

در............ ، محتویات لولۀ گوارش، پس از آن که از ................... عبور کردند، بالفاصله وارد بخش دیگری می شوند که معادل59

بخشی از بدن ملخ است که جایگاه ................. می باشد. (با تغ�ر)

کرم خاکی - معده - ترشح آنزیم های گوارشی (1

گنجشک - سنگدان - اصلی جذب مواد معدنی و آب (2

کرم خاکی - معده - آغاز گوارش شیمیایی مواد غذایی (3

گنجشک - سنگدان - گوارش شیمیایی و مکانیکی مواد غذایی (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در فرد مبتالبه سنگ کیسه صفرا، ............60

جذب برخی ویتامین ها به رگ لنفی دچار اختالل می شود. (1

میزان دفع لیپید ها از طریق روده، کاهش می یابد. (2

ترشح آنزیم های هضم کنندۀ چربی ها متوقف می شود. (3

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

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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چند عبارت نادرست است؟61

الف) در سمتی از بدن که دو شاخه از مجاری کبدی به یکدیگر می پیوندند و به سمت مجرای صفراوی می روند، کولون پا�ن رو

مشاهده می شود.

ب) بندارۀ رودۀ باریک به محلی از رودۀ بزرگ وارد می شود که فاقد ریزپرز و چین خوردگی است.

ج) هر دریچۀ ماهیچه ای که غیر ارادی فعالیت می کند، قطعًا از سلول های دوکی شکل با هسته های کشیده تشکیل شده است.

د) داخلی ترین الیۀ لولۀ گوارش در محل پیلور، الیۀ مخاطی است، که همانند بخش های مختلف لولۀ گوارش کارهای مشابه و

یکسانی انجام می دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

در یک یاختۀ جانوری، ............ برخالف ............ قطعًا نیازمند حضور پروتئین های غشایی نیست.62

اسمز - انتقال فعال (2 انتقال فعال - انتشار تسهیل شده (1

انتشار تسهیل شده - برون رانی (4 درون بری - انتقال فعال (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟63

"وجه ............ پرزها و چین های حلقوی رودۀ باریک در ............ نیست."

اشتراک - وجود شبکه ای از یاخته های عصبی در بافت پیوندی سست (1

اشتراک - وجود تعداد فراوانی یاختۀ متصل به غشاء پایۀ غیرسلولی (2

تمایز - تعداد رگ هایی که آب موجود در فضای میان  بافتی را دریافت می کنند. (3

تمایز - وجود برآمدگی های الیۀ مخاطی و زیر مخاطی به سمت فضای درونی رودۀ باریک (4

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد از موارد زیر در رابطه با دستگاه گوارش آدمی صحیح است؟64

الف) ماهیچۀ طولی معده برخالف ماهیچۀ حلقوی با الیۀ پیوندی مستقیمًا در تماس است.

ب) پیش و پس از بندارۀ پیلور، دو بافت  پوششی با تعداد الیۀ یکسان و شکل شبیه به هم وجود دارد.

پ) در انسان ممکن است کیموس معدی پس از افزایش چین های طولی، از کاردیا عبور کند.

2 (2 1 (1

0 (4 3 (3

تالیفی امیرحسین حقانی فر
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کدام گزینه ترتیب درستی و نادرستی عبارت های زیر را نشان می دهد؟65

الف) بخش قاعدۀ اپی گلوت به جلوی حنجره متصل است اما رأس آن در مجاورت مری قرار دارد.

ب) بخش ابتدایی مری در پشت لوب بزرگ کبد قرار دارد.

ج) در فرورفتگی های معده زیر مخاط وجود ندارد.

د) بندارۀ پیلور در سمت راست بدن و زیر کبد قرار دارد.

نادرست - نادرست - درست - درست (2 درست - نادرست - درست - درست (1

درست - نادرست - نادرست - درست (4 درست - نادرست - درست - نادرست (3

تالیفی پیمان رسولی

نمی توان گفت در معدۀ انسان، ............ نمی تواند ............66

یاختۀ کناری همانند یاختۀ اصلی - در شکستن پیوند بین آمینواسیدها نقش داشته باشد. (1

بی کربنات برخالف کلریدریک اسید - توسط یاخته های درون غده ها تولید شود. (2

یاختۀ پوششی سطحی برخالف یاختۀ هورمون ساز - به طور کامل توسط ماده ای که ترشح می کند، محافظت شود. (3

پپسینوژن همانند لیپاز - شامل یک نوع آنزیم باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت صحیح است؟67

در محل تولید قطره های ریز چربی، فعالیت لیپاز لوزالمعده باید قبل از اثر لسیتین آغاز گردد. (1

غده ای که آنزیم های الزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید می کند، از نازک ترین بخش خود به رودۀ باریک چسبیده (2

است.

در حرکات کرمی شکل، پیش روندگی گلولۀ غذایی می تواند مقدم بر انتقال انقباض باشد. (3

در محل آغاز گوارش شیمیایی غذا در بدن، امکان مشاهدۀ هیچ سطحی از ایمنی وجود ندارد. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه در رابطه با کبد و خون رسانی آن به ن  ادرستی بیان شده است؟68

سیاهرگ فوق کبدی به بزرگ سیاهرگ زیرین متصل است و قطر بیشتری نسبت به سیاهرگ باب دارد. (1

سیاهرگ باب کبدی نسبت به سیاهرگ فوق کبدی مواد غذایی بیشتری دارد. (2

بیشتر حجم خون ورودی به کبد از طریق سیاهرگ باب است. (3

سیاهرگ باب کبدی پس از ورود به کبد منشعب می شود. (4

تالیفی پیمان رسولی
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چند مورد در ارتباط با همۀ آنزیم هایی که در فضای درونی معدۀ یک فرد بالغ وجود دارد، صحیح است؟69

الف- توسط واکنش های انرژی خواه به وجود آمده اند..

ب- تحت تأثیر عوامل هورمونی لولۀ گوارش تولید شده اند.

ج- درشت مولکول ها را به صورت مونومرهای یکسان در می آورند.

د- به کمک ترشحات سلول های کناری غدد معدی فعال می گردند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در رابطه با معدۀ انسان، کدام مورد یا موارد زیر به طور غلط مطرح  شده است؟70

الف) سلول های ترشح کنندۀ کلریدریک اسید، توانایی ترشح عامل داخلی محافظ  را نیز دارند.

ب) ماهیچه هایی با جهت مورب مابین ماهیچه هایی با جهت طولی و حلقوی قرار دارد.

ج) همۀ یاخته های غده های معده، مادۀ مخاطی زیادی ترشح می کنند که بسیار چسبنده است.

د) پپسین تولید شده توسط یاخته های اصلی غدد معدی پروتئین ها را تا حد مولکول های کوچک تر تجزیه می کند.

B۱۲

ب و ج و د (2 فقط ب (1

ب و ج (4 هر 4 مورد (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

در بدن انسان مصرف بیش از حد نوعی ترکیب شیمیایی میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش می دهد. کدام عبارت دربارۀ71

این ترکیب غیرهورمونی صحیح است؟( با تغ�ر)

تنها ترکیب آب گریز صفرا است. (1

فقط با بخش های آب دوست غشاجانوری در تماس است. (2

در شرایط غیرمعمول می تواند باعث افزایش مواد رنگی خون شود. (3

به شکل کیلومیکرون از پرز روده مستقیما جذب رگ های خونی می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟72

"در غشاء یک یاختۀ انسانی هر پروتئینی که در انتقال مواد بین مایع بین یاخته ای و مایع میان یاخته ای دخالت دارد فقط ............"

الف) درجهت شیب غلظت مولکول و یا یون ها را جابه جا می کند.

ب) با بخش های آبگریز لیپیدهای غشایی در تماس است.

ج) با مصرف ATP موجود در مایع میان یاخته عمل انتقال را انجام می دهد.

د) با اتصال به مادۀ انتقالی و تغ�ر شکل فضائی یون ها را جابه جا می کند.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد درست است؟73

الف) همۀ حرکات لولۀ گوارش تحت کنترل دستگاه عصبی روده ای است.

ب) همۀ اعمال دستگاه عصبی روده ای تحت کنترل اعصاب خودمختار است.

پ) ترشح اسید معده برخالف پپسینوژن تحت کنترل گاسترین قرار دارد.

ت) آنزیم های پانکراس بدون اثر سکرتین ترشح می شوند.

دو (2 یک (1

چهار (4 سه  (3

تالیفی منصور کهندل

کدام عبارت صحیح است؟74

غدۀ زیر آرواره ای نزدیک ترین غده بزاقی به دندان های پیش است. (1

فاصلۀ غدۀ زیر زبانی تا عضله مخططی که طی انعکاس بلع به صورت غیرارادی منقبض می شود کمتر از فاصلۀ آن غده تا هر (2

یک از مجاری بزاقی است.

فاصلۀ راست روده تا محل الحاق مجاری کبدی به یکدیگر کمتر از فاصلۀ آن تا دریچۀ پیلور است. (3

فاصلۀ آپاندیس تا کیسه صفرا کمتر از فاصلۀ آن تا کاردیا است. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام یک در رابطه با دستگاه گوارش انسان، به طور صحیح مطرح شده است؟75

ممکن نیست در الیۀ بیرونی لولۀ گوارش، بافت پیوندی سست، مشاهده شود. (1

موادی توسط یاخته های پوششی مخاط لولۀ گوارش می تواند ساخته شود که با ذرات غذایی در تماس نباشد. (2

الیۀ ماهیچه ای لولۀ گوارش به جز دهان، حلق و ابتدای مری، از نوع صاف است. (3

در مواد درون محتویات استفراغ ممکن نیست ترکیبات صفرا نیز وجود داشته باشد. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

کدام مورد دربارۀ کیلومیکرون ها نادرست است؟76

لیپیدها به شکل کیلومیکرون به مویرگ لنفی خود جذب می شوند. (1

کیلومیکرون شامل تری گلیسیرید، فسفولیپید، کلسترول و پروتئین است. (2

کیلومیکرون ها همراه با لنف، از خون خارج و لیپیدهای آن در کبد یا بافت چربی ذخیره می شود. (3

در کبد، مولکول های لیپوپروتئینی که از کیلومیکرون ها ساخته می شوند به کمک خون به بافت ها می رسند. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ............ دربارۀ دستگاه گوارش آدمی درست است.77

برخی از آنزیم های موجود در دوازدهه، قوی و متنوع هستند و می توانند لوزالمعده را تجزیه کنند. (1

از هر مجرایی بی کربنات لوزالمعده به دوازدهه می ریزد، همزمان بیلی روبین هم حمل می شود. (2

فعالیت گروهی از یاخته هایی با منشأ مغز قرمز استخوان ممکن است باعث اختالل در بلع شود. (3

خون خروجی از دو اندام لنفی پیش از رسیدن به قلب از بزرگ ترین غدۀ برون ریز بدن عبور می کند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در رودۀ باریک انسان، گوارش ............78

زنجیره های پلی پپتیدی درنتیجۀ فعالیت پروتئازهای مختلف شروع می شود. (1

پروتئین های سالم توسط آنزیم های یاخته های رودۀ باریک واحدهای قابل جذب تولید می کند. (2

زنجیره های پلی پپتیدی در محیط قلیایی با مصرف آب به ازای هر آمینواسید همراه است. (3

پروتئین ها باعث افزایش غلظت مواد موجود در مجرای روده می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، ............ می شوند. (با تغ�ر)79

از ابتدای دوازدهه ترشح (1

ابتدا به مایع بین یاخته ای ترشح (2

مستقیمًا باعث تولید تعدادی آمینواسید (3

توسط ترشحات بعضی از سلول های غدد معدی، فعال (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش که دارای ماهیچۀ مورب است برخالف قسمتی از لولۀ گوارش که مواد غذایی را از دهان و حلق80

به معده منتقل می کند، چه مشخصه ای دارد؟

هنگام تجمع مواد غذایی در بخش انتهایی آن با افزایش انقباضات نوعی اسفنکتر غذا وارد بخش بعدی می شود. (1

امکان مشاهدۀ اسیدی که پپسینوژن را به فرم فعال آن تبدیل می کند، در این بخش لولۀ گوارش وجود دارد. (2

در تمامی بخش های آن یاخته  هایی با عملکردی غیرارادی با هستۀ غیرکناری قابل مشاهده است. (3

یاخته های بافت تشکیل دهندۀ آن هسته ای استوانه ای  شکل و ظاهری بیضی شکل دارند. (4

تالیفی پیمان رسولی

در جانور ملخ، گوارش مکانیکی ............ ورود مواد غذایی به دهان و جذب مواد مغذی ............ ورود غذا به کیسه های معده81

انجام می شود.

قبل از - پس از (2 پس از - قبل از (1

قبل از - قبل از (4 پس از - پس از (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)82

" در فرد مبتالبه سنگ کیسۀ صفرا، بخشی از ............ "

مواد رنگین صفرا به خون وارد می شود. (1

تری گلیسرید ها، از طریق روده دفع می گردد. (2

ترکیبات صفرا در محلی غیر از کبد رسوب می کنند. (3

چربی ها به مویرگ های خونی دیوارۀ روده وارد می شوند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

بافت ............83

پیوندی سست، همواره بافت پوششی را پشتیبانی می کند. (1

پیوندی سست، شفاف و به رنگ های مختلف یافت می شود. (2

پیوندی متصل کنندۀ بافت های دیگر به هم دارای سلول کمتر و کالژن بیشتر است. (3

پیوندی رشته ای نسبت به سست مادۀ زمینه ای کمتری دارد. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟84

"باتوجه به شکل زیر، ............"

تعداد زیادی شمارۀ 1 روی چین خوردگی های حلقوی درون رودۀ باریک دیده می شوند. (1

شمارۀ 2 در کنار شبکه های مویرگی موجود در الیۀ مخاطی قرار دارد. (2

انقباض شمارۀ 2 بر اساس پیام ارسالی از شمارۀ ۳ در پیش بردن منظم کیموس در معده مؤثر است. (3

حرکت شمارۀ 1 باعث افزایش سطح تماس کیموس با سطح بافت پوششی مخاط و افزایش جذب مواد است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در انسان، هر اندام مرتبط با لولۀ گوارش که ترشحات خود را به درون آن تخلیه می کند، چه مشخصه ای دارد؟85

موسین و آنزیم را به درون شیرۀ خود ترشح می کند. (1

از میزان بی کربنات در محیط داخلی بدن می کاهد. (2

نقش مستقیمی در دفع مواد زائد بدن ندارد. (3

تحت تاثیر دستگاه عصبی روده ای، ترشحات خود را تنظیم می کند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان
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کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟86

"در یک فرد سالم در هنگام گوارش چربی ها در پی ............ ممکن است ............"

فعالیت لیپاز پانکراس - بیش از دو اسید چرب از فراوان ترین لیپیدهای غذا جدا شود. (1

حرکات مخلوط کنندۀ رودۀ باریک و ریز شدن چربی ها - آنزیم لیپاز پانکراس فعال شود. (2

فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه - پیوند بین مونومرها شکسته و مولکول آب مصرف شود. (3

اتصال لسیتین به قطرات چربی - با فعالیت لیپاز، اسید چرب و مونوگلیسیرید ایجاد می شود. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام مورد نادرست است؟87

لسیتین با اتصال به قطره های چربی در پراکنده کردن آن ها نقش دارد. (1

گوارش لیپیدها بیشتر در ابتدای رودۀ باریک انجام می گیرد. (2

حرکات روده در گوارش لیپیدها نقش گوارش مکانیکی دارند. (3

لیپیدهای وارد شده به روده صرفا به کمک پروتئین های آنزیمی گوارش می یابند. (4

تالیفی منصور کهندل

طی فرآیند جذب در لولۀ گوارش انسان، هر مادۀ مغذی ............88

به منظور رسیدن به محیط داخلی بدن حداقل از دو غشاء یاخته ای عبور می کند. (1

قطعًا در ابتدا وارد محیط داخلی درون صفاق شده و سپس پخش می گردد. (2

واردشده به مایع بین یاخته ای به درون خون یا لنف هدایت می شود. (3

همواره با عبور از یک یاختۀ بافت پوششی به محیط داخلی وارد می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد ویژگی بخش فاقد پرز رودۀ انسان را به درستی بیان می کند؟89

الف) با یک ماهیچۀ حلقوی عمومًا منقبض در ابتدای آن شروع می شود.

ب) همانند بخشی که بالفاصله قبل از آن واقع است، توانایی جذب مواد باردار را دارد.

ج) از دو سمت یاخته های پوششی مخاط آن پروتئین هایی ترشح می شود.

د) ممکن است درون آن آنزیم های گوارشی فعال مشاهده شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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نمی توان گفت در انسان، ............ نمی تواند ............90

هر لیپوپروتئینی - در جابه جایی پروتئین های تولیدشده در یاخته های روده مشارکت دارد. (1

LDL - در افراد مبتال به چاقی و پرتحرک به فراوانی مشاهده می شود. (2

HDL - درون رگ های بستۀ موجود در پرزها مشاهده شود. (3

کیلومیکرون - حاوی هر نوع لیپیدی باشد که در غشاء یاخته ای دیده می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت در مورد نوعی بافت پیوندی که معموًال بافت پوششی را پشتیبانی می   کند، درست است؟91

همانند بافت پوششی غده   ای، از یاخته   ها و مواد موجود در فضای بین یاخته   ای تشکیل شده است. (1

برخالف بافت پیوندی متراکم، مخلوطی از انواع رشته   های پروتئینی مانند رشته   های االستیک است. (2

مادۀ زمینه   ای آن شفاف، بی رنگ و چسبنده است که یاخته   های بافت پوششی را به هم و به بافت   های زیر آن متصل نگه (3

می   دارد.

در مقایسه با بافت سازندۀ زردپی و رباط تعداد یاخته   های آن کمتر و مادۀ زمینه   ای آن نیز اندک است. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد از عبارات داده شده در رابطه با غده ای که در زیر و موازی معده قرار دارد و بخش سر آن در تماس با دوازدهه است به92

نادرستی بیان شده است؟

الف) تنظیم ترشحات آن عالوه بر اعصاب خودمختار تحت تأثیر هورمون سکرتین است.

ب) آمیالز مترشحه از آن همانند آمیالز بزاق قادر به تجزیۀ سلولز است.

ج) گوارش چربی ها، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز مترشحه از آن است.

د) بخش دم این غده نزدیک به اندام طحال است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می   کند؟93

"در هر روش انتقال مواد از غشای یاخته که طی آن ............ برخالف فرآیندی که ............، فقط مولکول ATP برای تامین انرژی

مصرف می   شود."

مولکول   های پروتئینی با تغ�ر شکل موقت ماده   ای را منتقل می   کنند - مواد را از فضای بین مولکول   های لیپیدی منتقل می   کند (1

کیسه   های غشائی درون یاخته تشکیل می   شود - مواد را به کمک پروتئین های غشایی برخالف شیب غلظت منتقل می   کند (2

شیب غلظت در دو سوی غشا افزایش می   یابد - که طی آن پروتئین   های غشا انتشار مواد را تسهیل می   کنند (3

مواد با فرآیند   های ویژه   ای از غشا عبور می   کنند - با تغ�ر مساحت غشا در لحظۀ انتقال همراه است (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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کدام گزینه در ارتباط با یاخته   های پوششی بخش کیسه   ای شکل لولۀ گوارش انسان صحیح است؟94

سطحی   ترین یاخته   های غدۀ آن همانند یاخته   های سازندۀ حفرات آن، بی   کربنات ترشح می   کنند. (1

عمقی   ترین یاخته   های غدۀ آن برخالف بزرگ ترین یاخته   های مخاط آن، پپسین و لیپاز ترشح می   کنند. (2

فراوان ترین یاخته   های غدۀ آن همانند سطحی   ترین یاخته   های مخاط آن، در ایجاد الیۀ ژله ای چسبناک نقش دارند. (3

سطحی   ترین یاخته   های مخاط آن همانند برخی از یاخته   های غدۀ آن، مادۀ مخاطی زیادی ترشح می   کنند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

در مورد رودۀ بزرگ کدام گزینه درست است؟95

ممکن است در مواد دفعی آن، یاخته های مرده نیز دیده شود. (1

توانایی جذب مواد در آن دیده نمی شود. (2

وقتی که مدفوع به رودۀ کور می رسد، انعکاس دفع به راه می افتد. (3

بندارۀ داخلی انتهای راست روده، دفع ارادی مدفوع را به وجود می آورد. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

کدام عبارت، در ارتباط با دستگاه عصبی روده ای انسان صحیح است؟96

فقط میزان تحرک روده را تنظیم می کند. (1

فقط در الیۀ زیر مخاطی روده نفوذ می نماید. (2

همواره همراه با دستگاه عصبی خودمختار فعالیت می کند. (3

با اعصاب هم حس (سمپاتیک) و پادهم حس (پاراسمپاتیک) ارتباط دارد. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟97

"هر الیه از لولۀ گوارش انسان که ............ به طور حتم ............"

دارای بافت پیوندی سست است - دارای شبکه ای از یاخته های عصبی است. (1

با کیموس مرتبط است - رشته های پروتئینی کشسان مقاومت کمی را به وجود آورده اند. (2

دارای رشته های پروتئینی کالژن است - ارتباطی مستقیمی با محتویات لولۀ گوارش دارد. (3

ارتباطی مستقیمی با محتویات لولۀ گوارش ندارد - به صورت غیرارادی به انقباض درمی آید. (4

تالیفی پیمان رسولی
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در یک انسان سالم صفرا در ............ نقش ............98

دفع کلسترول اضافی بدن - ندارد. (1

ورود چربی ها به محیط داخلی بدن - ندارد. (2

حفاظت از یاخته های پوششی مخاط روده - دارد. (3

جذب آمینواسیدهای تولیدشده در رودۀ باریک - دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد از عبارات داده شده از نظر درستی یا نادرستی مخالف جملۀ زیر است؟99

"در فرآیند برون رانی برخالف فرآیند درون بری مساحت غشاء یاخته افزایش پیدا می کند."

الف) در فرآیند درون بری همانند برون رانی جابه جایی مولکول ها تابع شیب غلظت آن ها است.

ب) اغلب مولکول های محلول در خون یا مایع میان بافتی از طریق انتشار مبادله می شوند.

ج) در اسمز برخالف دیگر روش های انتقال مواد از عرض غشا، مادۀ حالل جابه جا می شود.

د) سرعت انتشار در فرآیند انتشار تسهیل شده تنها به تعداد مولکول های پروتئینی ناقل در واحد سطح بستگی دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

برای انجام درست اعمال بدن چند مورد از موارد زیر دربارۀ غذای مصرفی اهمیت دارد؟100

الف) حجم کم                      ب) کیفیت مناسب

ج) داشتن مواد مغذی            د) تجزیه پذیری

هـ) کمیت بیش از نیاز           و) طعم مناسب

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد به ترتیب دربارۀ ویژگی های رودۀ باریک و رودۀ بزرگ انسان به درستی عنوان شده است؟101

* انجام گوارش مواد شیمیایی موجود در مواد غذایی فرد

* اگزوسیتوز نوعی رشتۀ پروتئینی با استفاده از انرژی حاصل از تنفس یاخته ای توسط یاخته های پوششی مخاط

* جذب نوعی مادۀ باردار موجود در مجرای لولۀ گوارش با پروتئین های اختصاصی در غشا

* عبور خون خروجی از کبد پیش از رسیدن به قلب

3 - 3 (2 2 - 3 (1

4 - 4 (4 3 - 4 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام عبارت صحیح است؟102

قطعًا حداقل یکی از یاخته های مجاور یاخته های کناری غدۀ معده، یاختۀ ترشح کنندۀ هورمون خواهند بود. (1

قلیایی کردِن الیۀ ژله ای حفاظتِی معده به کمک ماده ای صورت می گیرد که در کیسه صفرا ساخته و ذخیره می شود. (2

گوارش مکانیکی ممکن است در بخشی از لولۀ گوارش مشاهده شود که در ابتدای آن شدت بروز مراحل پایانی گوارش زیاد (3

است.

بیلی روبین ماده ای است که در محل تولید هورمون محرک تولید یاخته های بی هسته تولید می شود و صفرا در دفع آن (4

همانند بسیاری از مواد دیگر نقش دارد.

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟103

"در بخشی از لولۀ گوارش ............ می  شود، مواد غذایی تحت تأثیر آنزیم یا آنزیم  های ............ جانور قرار می  گیرند."

اسب که سلولز به طور عمده آبکافت - سلوالز (1

ملخ که غذا به کمک دندانه  های دیوارۀ آن خرد - گوارشی (2

گاو که فرآیند آب  گیری تا حدود زیادی انجام - معدۀ واقعی (3

پرنده که فرآیند آسیاب  کردن غذا تسهیل - مترشحه از کبد (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در یک یاختۀ جانوری ............104

مولکول های لیپیدی برخالف کربوهیدرات ها در هر دو الیۀ غشایی حضور دارند. (1

مولکول های لیپیدی غشاء در تماس با کربوهیدرات های داخلی هستند. (2

مولکولی که از غشاء یاخته عبور می کند فقط از فضای بین مولکول های فسفولیپیدی می گذرد. (3

مولکول های پروتئینی غشاء در ارتباط با همۀ مولکول های لیپیدی غشاء هستند. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

در رابطه با غشاء یاخته ای درستی یا نادرستی چند مورد همانند عبارت زیر است؟105

"همۀ زنجیره های کوتاه کربوهیدراتی متصل به مولکول های پروتئینی سمت بیرونی غشاء، فاقد انشعاب هستند."

الف) قسمت بزرگی از پروتئین های سراسری غشاء با قسمت بزرگی از مولکول های فسفولیپیدی در تماس اند.

ب) کانال های الزم برای جابه جایی یون ها اغلب از جنس پروتئین های سراسری هستند.

ج) مولکول های کلسترول با پروتئین های سطحی غشاء می توانند تماس داشته باشند.

د) اغلب لیپیدهای غشاء دارای دو دم در بخش مرکزی دوالیۀ غشایی هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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به طورمعمول در فردی پس از غذا خوردن، می توان گفت میزان ............ سیاهرگ ............ سیاهرگ ............ است.106

گلوکز - خارج شده از رودۀ بزرگ بیشتر از - فوق کبدی (1

آمینواسیدهای - فوق کبدی کمتر از بزرگ - زیرین (2

ویتامین A - باب کبدی بیشتر از - فوق کبدی (3

آمینواسیدهای بزرگ - زیرین کمتر از - باب کبدی (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ............، محتویات لولۀ گوارش پس ازآن که نخستین محل ذخیره و نرم شدن موقتی خارج شدند، بالفاصله به بخش دیگری107

وارد می شوند که در ملخ جایگاه ............ مواد غذایی است. (با تغ�ر)

کرم خاکی - خرد و آسیاب شدن (2 گنجشک - اصلی جذب (1

گنجشک -  گوارش شیمیایی (4 کرم خاکی - آغاز گوارش مکانیکی (3

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در غشاء یک یاختۀ جانوری، کدام ویژگی مشترک مولکول هایی است که با بخش میانی دوالیۀ فسفولیپیدی در تماس قرار دارند؟108

قطعًا در یک الیۀ فسفولیپیدی قرار دارند. (1

از اتصال چندین آمینواسید به هم تشکیل شده اند. (2

توسط شبکۀ آندوپالسمی و جسم گلژی ساخته شده اند. (3

در نوعی جابه جایی مواد از عرض غشاء مؤثر هستند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت در ارتباط با کمبود ترشح کلریدریک اسید بدن انسان، صحیح است؟109

می  تواند میزان خون  بهر (هماتوکریت) فرد تغ�ر یابد. (1

نمی  تواند هضم پروتئین  های غذایی فرد دستخوش اختالل شود. (2

می  تواند منجر به کاهش همۀ ترشحات برون  ریز لولۀ گوارش فرد شود. (3

نمی  تواند ناشی از اختالل در عملکرد شبکه  های یاخته  های عصبی باشد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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عبارت های کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟110

"در یک انسان سالم در هر نوع بافت ............ وجود دارد به طور حتم ............"

الف) پیوندی که در آن یاخته های حاوی چربی فراوانی - کمترین فضای بین سلولی را نسبت به سایر بافت های پیوندی دارد.

ب) پیوندی که یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ زمینه ای - رشته های کشسان و کالژن دیده می شود.

ج) ماهیچه ای که یاخته هایی با فعالیت ارادی - شکل ظاهری خط دار و منشعب دارد.

د) پوششی که یاخته هایی با هستۀ بیضی شکل - غشاء پایۀ فاقد یاخته است.

ج - د (2 الف - ب (1

ب - ج (4 الف - د (3

تالیفی پیمان رسولی

باتوجه به شکل زیر، ............111

از شمارۀ ۳ آنزیم گلیکوپروتئینی آزاد می شود که از آسیب شیمیایی دیوارۀ لولۀ گوارش محافظت (1

می کند.

شمارۀ ۲ برخالف شمارۀ ۳ به فرآیند بلع تودۀ غذایی کمک می کند. (2

از شمارۀ ۱ همانند شمارۀ ۲ لیزوزیم برخالف آمیالز آزاد می شود. (3

شمارۀ 1 از بخش باالیی حفرۀ دهان مواد ترشحی خود را به مواد غذایی اضافه می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه در رابطه با آنزیم های آغاز گر روند هضم پروتئین ها به نادرستی بیان شده است؟112

تنها از غدد مجاور دریچۀ انتهای معده ترشح می شوند. (1

توسط ترشحات برخی از یاخته های غدۀ معده فعال می شوند. (2

تحت تأثیر نوعی پیک شیمیایی دستگاه درون ریز قرار می گیرند. (3

می توانند در تولید مولکو ل های کوچک پپتیدی مؤثر باشند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام نادرست است؟113

مهم ترین عامل مؤثر بر تخلیۀ معده، حجم کیموس معده است. (1

در یک فرد مبتال به یرقان به طور حتم رنگ مدفوع کاهش می یابد. (2

کلسترول، قطرات بزرگ چربی را برای تأثیر لیپاز به قطره های بسیار ریز تبدیل می کند. (3

بی کربنات پانکراس اثر اسید معده را خنثی و درون دوازده را قلیایی می کند. (4

تالیفی امیرحسین حقانی فر
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دربارۀ بخشی از لولۀ گوارش انسان که در آن ماهیچۀ مورب مشاهده می شود، کدام گزینه نادرست است؟114

شل شدن بندارۀ انتهایی به دنبال حرکات کرمی شکل در آن اتفاق می افتد. (1

به واسطۀ دو ماهیچۀ صاف حلقوی از مابقی لولۀ گوارش جدا می شود. (2

چین خوردگی های حلقوی آن با ورود مواد غذایی باز می شود. (3

آنزیم های ترشح شده از غدد آن، از واحدهای ساختاری کم وبیش یکسان ساخته شده اند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در دستگاه گوارش ............ به طورقطع ............115

گاو - غذا پس از عبور از سیرابی و نگاری، ابتدا وارد مری می شود. (1

گیاه خواران - گوارش میکروبی روی سلولز، قبل از گوارش آنزیمی روی پروتئین صورت می گیرد. (2

پرندۀ دانه خوار - غذا پس از عبور از حجیم ترین بخش لولۀ گوارش، وارد معده می شود. (3

ملخ - غذا پس از خرد شدن توسط دندانه هایی در لولۀ گوارش، وارد معده می شود. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام عبارت درست است؟116

در افراد چاق میانسال، میزان لیپوپروتئین پرچگال بیشتر از افراد هم سن و هم قد ولی الغرتر است. (1

در انسان لسیتین سبب گوارش شیمیایی مختصر روی قطرۀ چربی می شود. (2

در بدن انسان، حلق و اپی گلوت باالتر از حنجره قرار دارند. (3

اندام سازندۀ صفرا، می تواند به کمک سیاهرگ فوق کبدی، کیلومیکرون جذب کند. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام مورد در ارتباط با موجودات زنده، صحیح است؟117

نتیجۀ انتشار هر ماده در شرایط طبیعی و مدتی طوالنی، یکسان شدن مقدار آن ماده در دو سوی غشاء است. (1

در روش انتقال فعال، الزامًا با مصرف ATP، ماده ای در خالف جهت شیب غلظت جابه جا می شود. (2

هر واحد ساختاری و عملکردی در بدن جانداران، به طور دائم مواد مغذی را با مایع بین یاخته ای مبادله می کند. (3

هر روشی که مواد با صرف ATP از طریق پروتئین غشایی در عرض غشا ءجابه جا می شوند، نوعی انتقال فعال است. (4

تالیفی موسی بیات
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چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می   کند؟118

"در ارتباط با ساختار لولۀ گوارش انسان نمی   توان گفت ............"

- دومین الیه از خارج همانند دومین الیه از داخل در مری دارای شبکه   ای از یاخته   های عصبی است.

- در بین بخش   های مختلف آن، الیۀ ماهیچه   ای به شکل حلقوی، طولی و مورب سازمان یافته است.

- امکان مشاهدۀ بافت پوششی استوانه   ای یک الیه و سنگفرشی ساده در مخاط رودۀ کوچک وجود دارد.

- بافت پیوندی شفاف، بی رنگ و چسبنده در مجاورت الیۀ ماهیچه   ای در تمام طول بخش   های آن وجود دارد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟119

"باتوجه به شکل زیر، شمارۀ ............"

1، باعث ایجاد مقاومت در هنگام کشیدگی بافت می شود. (1

2، یاخته هایی از بافت تشکیل دهندۀ بخشی از قلب را نشان می دهد. (2

1، مواد دفعی خود را به فضائی وارد می کند که ترکیب مواد آن مشابه خوناب است. (3

2، دارای مراکزی برای ذخیرۀ اطالعات ژنتیکی است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در رابطه با لولۀ گوارش انسان و اندام های مرتبط با آن، ............ گفت ............ بندارۀ انتهای رودۀ باریک، در سمت ............120

بدن قرار دارد.

می توان - کولون پا�ن رو برخالف - راست (2 نمی توان - کولون باالرو همانند - چپ (1

می توان - بخش بزرگ کبد برخالف - چپ (4 می توان - بندارۀ انتهای مری همانند - راست (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه عبارت زیر را به ن  ادرست  ی تکمیل می کند؟121

"بعضی از یاخته های موجود در........... رودۀ باریک ............ ."

سطحی ترین بخش پرزهای - فاقد حاشیۀ چین خوردۀ غشایی بر سطح رأسی خود هستند. (1

غده  های - به واسطۀ شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی به بافت پیوندی سست متصل اند. (2

غده های - نوعی پیک شیمیایی می سازند که بر سطح غشاء گروهی از یاخته های لوزالمعده، گیرنده دارند. (3

بخش میانی پرزهای - پیش از خروج از محل تولید خود، فام تن های (کروموزوم های) خود را از دست داده اند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



در دستگاه گوارش آدمی نمی توان گفت ............122

بنداره ها هنگام عبور یک طرفۀ مواد باز می شوند. (1

هنگام بلع، فقط راه مری برای عبور غذا باز است. (2

با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیرارادی آغاز می شود. (3

پروتئازهای لوزالمعده توانایی تجزیۀ خود لوزالمعده را دارند. (4

تالیفی امیرحسین حقانی فر

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟123

"در اثر ورود مواد غذایی از ............ ممکن است ............"

معده به دهان - در اثر کاهش چین خوردگی های معده و جابه جایی مواد، اپی گلوت پا�ن بیاید. (1

دهان به معده - پس از پا�ن آمدن اپی گلوت، انقباضات دیوارۀ ماهیچه ای حلق افزایش یابد. (2

معده به دهان - پیش از باال رفتن زبان کوچک، جهت حرکت کرمی لولۀ گوارش وارونه شود. (3

دهان به معده - با تحریک پا�ن ترین بخش مغز، زبان کوچک باال برود. (4

تالیفی پیمان رسولی

فرآیند ............ برای انتقال مواد ............124

انتقال فعال، برخالف انتشار و همانند گذرندگی - از انرژی زیستی استفاده نمی کند. (1

گذرندگی، همانند درون بری و همانند انتشار تسهیل شده - از انرژی زیستی استفاده می کند. (2

انتشار تسهیل شده، برخالف برون رانی و همانند آندوسیتوز - از انرژی زیستی استفاده نمی کند. (3

برون رانی، همانند انتقال فعال و برخالف اسمز - از انرژی زیستی استفاده می کند. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟125

"باتوجه به شکل زیر، ............"

A فقط زمانی باز می شود که مواد غذایی از آن عبور کند. (1

B قطعًا دارای الیه ای است که در آن شبکه ای از نورون ها دیده می شود. (2

B و C قطعًا در مخلوط کردن مواد غذایی برای گوارش بیشتر در بخش (3

بعدی لولۀ گوارش مؤثر هستند.

A و C فقط دارای ماهیچۀ حلقوی در الیۀ ماهیچه ای خود هستند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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ماده ای که شامل ترکیبی از نمک های صفراوی، بی کربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین است، پس از تولید وارد اندامی می شود126

که ............ اما این اندام هرگز نمی تواند ............

در پشت باالترین اندام حفرۀ گوارشی قرار دارد - همانند کولون پا�ن رو در سمت چپ بدن واقع شده باشد. (1

در پا�ن اندام تولیدکنندۀ لیپوپروتئین ها قرار دارد - در گوارش چربی نقش داشته باشد. (2

مستقیمًا با مجاری صفراوی کبد در ارتباط است - در سمت راست بدن قرار گرفته باشد. (3

در آزاد کردن صفرا به درون دوازدهه مؤثر است - واجد رسوب کلسترول باشد. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت نادرست است؟127

غشاء پایه به ساختار بدون سلولی گفته می شود که قطعًا در مجاورت بزرگ ترین سلول های بافت پوششی مری واقع شده (1

است.

نمی توان گفت کوچک ترین سطح یاخته های مکعبی گردیزه ها قطعًا با غشاء پایه پوشانده شده است. (2

می توان گفت بافت زیرین یاخته های سنگفرشی تک الیه، دارای یاخته های هسته دار است. (3

نمی توان گفت هسته یاخته های استوانه  ای رودۀ باریک قطعًا در اتصال با بخشی از آن است که برروی غشاء پایه قرار دارد. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

به طورمعمول بافت پشتیبان بافت پوششی، ............128

نوعی بافت انعطاف پذیر است که با شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در تماس است. (1

حاوی مخلوطی از پروتئین های رشته ای کشسان رنگی در مادۀ زمینه ای خود است. (2

دارای رشته های کالژنی فراوان در مایع بین یاخته ای است تا استحکام بافت حفظ شود. (3

قطعًا به دلیل استحکام باال از ورود میکروب ها به محیط داخلی بدن جلوگیری می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

می توان گفت ............129

خون همۀ اندام های بدن ما به طور مستقیم به قلب بر می گردد. (1

سکرتین از پانکراس ترشح و درنهایت موجب افزایش ترشح بیکربنات می شود. (2

دستگاه عصبی روده ای نمی تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. (3

گاسترین از بعضی یاخته های دیوارۀ معده که در مجاورت پیلور قرار دارند ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و (4

پیپسینوژن می شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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(در) ............ برخالف ............130

1) -  پروتئین های رسوب کرده در دیوارۀ سرخرگ های خونی را جمع می کند.

2) -  از لیپیدهای جذب شده توسط پرزهای روده ساخته شده است.

HDL - کیلومیکرون پس از تولید به سمت کبد حرکت می کند. (3

کیلومیکرون - LDL در رودۀ باریک ساخته شده و لیپیدهای جذب شده را جابه جا می کند. (4

HDLLDL

LDLHDL

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ............ غذا پس از عبور از ............ وارد روده می شود.131

ملخ - سنگدان (2 کرم خاکی - معده (1

کرم خاکی - سنگدان (4 کبوتر - معده (3

تالیفی منصور کهندل

چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟132

"در مخاط معدۀ انسان، یاختۀ ترشح کنندۀ ............ یاخته ............"

الف) هورمون همانند - اصلی، به یاخته های بافت پیوندی سست زیرین متصل است.

ب) HCl برخالف - حفرۀ معده در تولید الیه ای چسبناک و ژله ای نقش دارد.

ج) لیپاز همانند - پوششی سطح معده در حفاظت از یاخته های معده نقشی ندارد.

د) پپسینوژن برخالف - کناری، عاملی برای محافظت از نوعی ویتامین تولید نمی کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در رودۀ انسان، ورود ........... به یاخته های پوششی مخاط روده همانند فرآیند ورود .......... از این یاخته ها به مایع میان یاخته ای133

به روش ............. صورت می گیرد.

بیشتر آمینواسیدها - گلوکز - انتقال فعال (2 گلوکز - ویتامین های محلول در چربی - انتشار (1

برخی آمینواسیدها - لیپیدها - انتشار (4 گلوکز - برخی آمینواسیدها - انتقال فعال (3

تالیفی پدرام فرهادیان

فردی مبتال به سنگ کیسه صفرا است. در این صورت چند مورد در این فرد ممکن است اتفاق بیفتد؟134

1) ترکیبات صفراوی در این فرد، غلظت بیشتری پیدا می کند.

2) چربی ها به مویرگ های خونی دیوارۀ روده وارد می شوند.

3) انواعی از تری گلیسریدها از طریق روده دفع می شوند.

4) مواد رنگین صفرا، به خون وارد می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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چند مورد در رابطه با یاخته های غدۀ معده به درستی بیان شده است؟135

الف) یاخته هایی که کمترین فراوانی را دارند، بیشتر در عمق غدۀ معده قرار گرفته اند.

ب) در صورت تخریب یاخته هایی که بیشترین فراوانی را دارند فرد دچار کم خونی می شود.

ج) نزدیک ترین یاخته ها به حفرات معده، در بخش باالیی و میانی غدۀ معده قرار دارند.

د) بزرگ ترین یاخته های بافت پوششی غدد معده، در بین یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی و یاخته های اصلی قرار دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد نادرست است؟136

الف) کبد خون روشن دریافت نمی کند.

ب) چربی های به صورت کیلومیکرون وارد سلول های روده می شوند.

ج) خروج گلوکز از سلول های پوششی روده انرژی مصرف نمی کند.

د) در هر پرز یک سرخرگ، یک سیاهرگ و یک مویرگ لنفی وجود دارد.

دو (2 یک (1

چهار (4 سه  (3

تالیفی منصور کهندل

در رودۀ باریک انسان، هر ماده ای که با ............ جذب می شود، ............137

هم انتقالی - پس ازاینکه به مایع بین سلولی وارد می شود به رگ های خونی وارد می شود. (1

آندوسیتوز - به کمک سلول های کناری معده تولید شده است. (2

انتقال فعال - به دنبال گوارش آنزیمی به وجود آمده است. (3

انتشار ساده - به رگ های لنفی وارد می شوند. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

در بخشی از لولۀ گوارش انسان که خارج از صفاق قرار دارد، تنها ............138

یک بندار دیده می شود که فقط از درون آن موادی با گوارش جزئی عبور می کند. (1

در محل بندارۀ آن انقباض الیۀ ماهیچه اتفاق می افتد. (2

موسین در همۀ طول مسیر توسط یاخته های بافت پوششی ترشح می شوند. (3

گوارش شیمیایی مواد غذایی اتفاق می افتد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد در رابطه با جانوری که با میکروب های مفید در رودۀ کور همزیستی همیاری و سود دوطرفه دارد صحیح است؟139

الف) افزایش طول روده به هضم مواد غذایی کمک می کند.

ب) آنزیم های مترشحه از لولۀ گوارش قادر به تجزیۀ سلولز نیستند.

پ) گوارش سلولز قبل از رودۀ بزرگ انجام نمی شود.

ت) محل هضم و جذب گلوکز حاصل از گوارش یکسان است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیرحسین حقانی فر

کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟140

"در گاو بخشی از لولۀ گوارش که محل ............ گوارش ............ در گاو است ............"

الف) پایان ـ میکروبی ـ برخالف سیرابی، با روده در تماس فیزیکی قرار دارد.

ب) شروع ـ میکروبی ـ همانند نگاری در کاهش غلظت مواد مغذی مؤثر است.

ج) پایان ـ آنزیمی ـ در مقایسه با سایر بخش های معده، در سمت پا�ن تری از بدن قرار دارد.

د) شروع ـ آنزیمی ـ برخالف سایر بخش های معده، ترشحات آنزیمی با منشأ جانوری دارد.

ج ـ د (2 الف ـ ب (1

ب ـ د (4 الف ـ ج (3

تالیفی پیمان رسولی

به طور معمول در انسان، در ساختار چین های سطح درونی معده ............ چین های سطح درونی رودۀ باریک، .......... .141

همانند - اغلب یاخته ها در قسمتی از غشاء خود، دارای برجستگی های متعدد غشایی هستند. (1

برخالف - یاخته های ویژۀ موثر در حرکت دادن الیۀ سطحی مخاط، تمایز یافته اند. (2

برخالف - الیۀ ماهیچه ای مورب، بالفاصله در زیر حفرۀ معده قرار دارد. (3

همانند - الیۀ ماهیچه ای طولی و حلقوی یافت نمی شود. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟142

"در ............، ساختاری که به ذخیرۀ غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی موردنیاز خود را

تأمین کند، ............"

ملخ - در باالی غدد ترشح کنندۀ آمیالز قرار دارد. (1

گوسفند - تا حدود زیادی به آب گیری مواد غذایی می پردازد. (2

کرم خاکی - دندانه هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد. (3

پرندۀ دانه خوار - مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می نماید. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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جذب ..........143

آب در بدن انسان همواره از قوانین اسمز پیروی می کند و در هیچ یاخته ای امکان دخالت پروتئین ها در انتقال آب وجود (1

ندارد.

گلوکز در محلی انجام می شود که قطر رگی که خون تیره را از آنجا به سیاهرگ باب کبدی منتقل می کند، بیشتر از محل (2

تخلیۀ خون تیرۀ سیاهرگ فوق کبدی است.

لیپیدها به کمک انتشار صورت می گیرد و ضمن بروز این اتفاق کیلومیکرون از فضای روده ای به درون یاختۀ پرز منتقل (3

می شود.

جذب ویتامین به کمک فرآیندی اتفاق می افتد که برخالف انتشار از شیب غلظت تبعیت نمی کند. (4B۱۲

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟144

"تصویر لولۀ گوارش یک فرد سالم و اندام های مرتبط با آن را نشان می دهد. بخش ............ به طور حتم می تواند ............ نقش

داشته باشد اما قطعًا نمی تواند ............"

D - در ترشح بی کربنات - پروتئازهای قوی و متنوعی را از روده باریک دریافت  کند. (1

A - در تولید کلسترول و بیلی روبین - مادۀ حاوی بی کربنات و آنزیم گوارشی تولید کند. (2

B - در ذخیرۀ کلسترول و بیلی روبین - مادۀ مؤثر در خنثی سازی کیموس اسیدی معده را (3

تولید می کند.

C - به صورت غیرمستقیم در تجزیۀ پروتئین ها - به کمک یاخته های پوششی سنگفرشی خود (4

مواد غذایی را جذب کند.

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟145

"در نوعی بیماری که با خوردن گندم در برخی افراد ایجاد می شود، قطعًا ............"

سطح جذب مواد در رودۀ باریک کاهش بسیار شدیدی پیدا می کند. (1

برخی از مواد مغذی وارد محیط داخلی بدن می شود. (2

با از بین رفتن پرزها، یاخته های ماهیچه ای پیش برندۀ کیموس در رودۀ باریک نیز از بین می روند. (3

مقدار پروتئین های مسئول هم انتقالی گلوکز کم می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟146

"در بخشی از لولۀ گوارش ............"

گاو که آنزیم  های گوارشی جانور ترشح می  گردند، مواد غذایی تا حدود زیادی آبگیری می  شوند. (1

اسب که در محل اتصال رودۀ بزرگ و رودۀ کوچک قرار دارد، سلوالز جانور وارد عمل می  شود. (2

پرنده که فرآیند آسیاب   کردن غذا انجام می  شود، آنزیم  های گوارشی جانور ترشح می  گردد. (3

ملخ که غذا نرم و ذخیره می  شود، مواد غذایی تا حدی گوارش یافته  اند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

یاخته های درون بدن انسان فقط ............147

از درون مایع بین یاخته ای مواد مغذی و اکسیژن دریافت می کنند. (1

درون هستۀ خود دارای مادۀ ژنتیک هستند. (2

به عنوان واحدهای ساختاری بافت ها فعالیت می کنند. (3

به برخی مواد و یون ها اجازۀ عبور از غشاء دوالیۀ خود را می دهند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ 148

"............ بافت پیوندی ............"

تعداد یاخته های - متراکم نسبت به بافت پیوندی سست کمتر است. (1

رشته های کالژن - سست در کنار پروتئین های دیگر در فضای بین یاخته ای مستقر می شوند. (2

انعطاف - متراکم به دلیل وجود رشته های پروتئینی هم راستا زیاد است. (3

مقدار مادۀ زمینه ای در - سست نسبت به بافت پیوندی متراکم بیشتر است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه نادرست است؟149

در انتشار تسهیل شده، مواد در جهت شیب غلظت و بدون نیاز به انرژی منتقل می شوند. (1

انتشار مواد از جایی با غلظت بیشتر به جایی با غلظت کمتر، به کمک انرژی جنبشی ماده صورت می گیرد. (2

در انتشار هر ماده ای، مولکول های منتشر شونده از فضای بین مولکول های لیپیدی می گذرند. (3

در طی انتشار ساده، برخالف انتشار تسهیل شده، مواد از درون مولکول های پروتئینی غشاء عبور نمی کنند. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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با افزایش .......... احتمال ........... نیز افزایش می یابد که دلیل آن ............... است.150

میزان نمایه توده بدنی - ابتال به دیابت 2 - افزایش بافت چربی همراه با وجود زمینۀ ارثی (1

مصرف لیپوپروتئین های پرچگال بدن - انسداد سرخرگ ها - افزایش رسوب کلسترول در دیواره سرخرگ ها (2

فعالیت اعصاب پاد هم حس (پاراسمپاتیک) - افزایش حرکات کرمی شکل لولۀ گوارش - اثر مستقیم این اعصاب بر الیۀ (3

ماهیچه ای لولۀ گوارش

مصرف پروتئین گلوتن در فرد مبتال به سلیاک - تخریب یاخته های ریز پرز رودۀ باریک - حملۀ یاخته های ایمنی به بافت (4

پوششی

تالیفی پدرام فرهادیان

نمی توان گفت ..........151

هنگامی که معده اندکی انبساط می یابد، ممکن است ترکیبات اسیدی به ابتدای دوازدهه وارد شوند. (1

در ایجاد ترکیبی که گوارش آن از دهان آغاز می شود، مولکول های آب  تاثیر دارند. (2

در فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی، اجزایی مشاهده می شوند که به  منظور فراهم کردن ATP به کار می آیند. (3

مجرایی که محتویات کیسۀ صفرا را به سمت دوازده می برد، از حجیم ترین بخش کیسۀ صفرا جدا می گردد. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام عبارت صحیح است؟152

مولکول   های کلسترول، ترکیبات آبگریزی هستند که تمام بخش   های آن در تماس با بخش   های آبگریز غشا است. (1

هر مولکول    قند سادۀ موجود در غشا، حداقل با دو مولکول قندی دیگر پیوند برقرار کرده است. (2

هرکدام از مولکول   های بخش لیپیدی غشا، حاوی بخش   های آبدوست و آبگریز است. (3

هر مولکول پروتئینی که به کربوهیدارت متصل نیست، تمام عرض غشاء دو الیه را طی می   کند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام عبارت، درست بیان شده است؟153

در نگاری گاو همانند روده باریک اسب، گوارش سلولز انجام می شود. (1

در هزارالی گاو برخالف معده اسب، مواد غذایی به طور موقت ذخیره می گردند. (2

در سیرابی گاو برخالف رودۀ کور اسب، مواد حاصل از گوارش سلولز جذب می گردد. (3

در شیردان گاو همانند رودۀ کور اسب، میکروب های تجزیه کنندۀ سلولز یافت می شوند. (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام عبارت نادرست است؟154

یکی از منافذ موجود در دیافراگم مربوط به محل عبور لوله ای است که از پشت مجرای غضروف دار گذشته و دارای بافتی است (1

که می تواند سلول های مختلف االندازه داشته باشد.

پیام عصبی می تواند به انتهای برآمدۀ یک یاختۀ عصبی دیرتر از بخش های میلین دار آن برسد. (2

بندارۀ انتهای رودۀ باریک در راستای محل خروج آپاندیس از رودۀ بزرگ و باالتر از آن قرار دارد. (3

مجرایی که ترشحات غدۀ بناگوشی را به حفرۀ دهانی وارد می کند، از باالی دندان نیش می گذرد. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

در دستگاه گوارش گاو، وقتی غذا دوباره بلعیده شد، به ترتیب محتویات وارد کدام بخش های معده می شود؟155

نگاری - هزارال - شیردان - روده (2 هزارال - شیردان - سیرابی - نگاری (1

شیردان - سیرابی - نگاری - هزارال (4 سیرابی - نگاری - هزارال - شیردان (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟156

"نمی توان گفت که ............"

سن و جنسیت در بررسی وزن مناسب همۀ افراد جامعه موردبررسی قرار می گیرد. (1

تع�ن وزن مناسب بر اساس نمایۀ تودۀ بدنی پس از اتمام سن رشد، در هر فرد عدد ثابتی است. (2

در مقایسۀ دو فرد با جرم برابر فردی که قد بلندتر است، نمایۀ تودۀ بدنی باالتری دارد. (3

مقدار نمایۀ تودۀ بدنی، به مقدار بافت ذخیره کنندۀ انرژی در بدن بستگی دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟ (با تغ�ر)157

"در یک فرد بالغ، آنزیم هایی که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشند، ............"

می توانند در تولید مولکول های کوچک پپتیدی نقش داشته باشند. (1

توسط ریبوزوم های درون شبکه آندوپالسمی یاخته های اصلی تولید می شوند. (2

توسط ترشحات بعضی از یاخته های غدد معدی، فعال می شوند. (3

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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کدام عبارت در مورد معدۀ آدمی به درستی بیان شده است؟158

درشت ترین یاخته های درون غدد معده انواعی از پروتئازها را به مجرای غده وارد می کنند. (1

بیشتر یاخته های عمیق غدد معدی تحت تاثیر دو نوع پیک شیمیایی ترشحات خود را به شیرۀ معده می افزایند. (2

یاخته های پوششی مخاط با فرو رفتن در بافت پیوندی الیۀ زیر مخاط، حفرات معده را به وجود می آورند. (3

بعضی از یاخته های درون ریز غدد معده برخالف یاخته های پوشاندۀ حفره های معده، مادۀ مخاطی اسیدی ترشح می کنند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

در مورد رشته های کالژنی و مقایسۀ آن با رشته های کشسانی، کدام گزینه درست است؟159

کالژن ها، با صرف انرژی ATP، از سلول های بافت پیوندی خارج می شوند ولی کشسانی نیازی به مصرف ATP ندارند. (1

کالژن ها برخالف کشسانی، بعدازاینکه به فضای بین سلولی بافت پیوندی وارد شدند، مقاومت بافت را نسبت به کشش (2

کاهش می دهند.

کالژن ها، برخالف کشسانی، توسط ریبوزوم ها ساخته می شوند و با صرف انرژی زیستی، برون رانی می شوند. (3

کالژن های همانند کشسانی، با صرف انرژی زیستی از سلول های بافت پیوندی برون رانی می شوند. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

کدام عبارت در ارتباط با شبکه های یاخته های عصبی دستگاه عصبی روده ای لولۀ گوارش انسان درست است؟160

فقط در الیۀ ماهیچه ای دیوارۀ روده نفوذ می کند. (1

فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می نماید. (2

می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. (3

به ندرت تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار می گیرد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام ویژگی برای جانور مطرح شده به صورت نادرست بیان شده است؟161

مرجان ها، واجد کیسۀ منشعبی بنام حفرۀ گوارشی هستند. (1

پارامسی، به کمک تاژک های خود غذا را از محیط به طرف حفره دهانی منتقل می کند. (2

کرم کدو، فاقد دهان و دستگاه گوارش است. (3

در ملخ، آمیالز بزاق، گوارش کربوهیدرات ها را آغاز می کند. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

بافت پیوندی سست در مقایسه با بافت پیوندی متراکم به ترتیب ازنظر تعداد یاخته ای، میزان رشته های کالژن و مقاومت بافت در162

مقابل کشش چگونه است؟

کمتر - بیشتر - کمتر (2 بیشتر - کمتر - کمتر (1

کمتر - کمتر - بیشتر (4 بیشتر - بیشتر - بیشتر (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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در یک یاخته بخش جذب کنندۀ   مواد غذایی در یک انسان سالم، بخش اعظم غشا از مولکول هایی تشکیل شده است که ............163

اما این مولکول ها هرگز نمی توانند ............

بخش غیرلیپیدی غشا را تشکیل می دهند - کانال های دریچه دار داشته باشند. (1

دارای دو اسید چرب در ساختار خود است - نفوذپذیری باالیی نسبت به مولکول های آب داشته باشند. (2

امکان عبور ذرات ریز از بین این ساختارها وجود دارد - به کربوهیدرات های سطح خارجی غشا متصل باشند. (3

دارای منافذ ویژه ای برای عبور از درشت مولکول ها هستند - نوعی مولکول موجود در ترکیب صفرای تولیدشده توسط کبد (4

باشند.

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد از اتفاقات ذکر شده ممکن است در فرد مبتال به سنگ کیسۀ صفرا بروز کند؟164

الف) افزایش دفع لیپیدها

ب) ورود بخشی از مواد رنگی صفرا به خون

ج) توقف ترشح آنزیم های هضم کنندۀ تری گلیسیریدها

د) افزایش میزان تری گلیسیریدهای مویرگ های لنفی روده

هـ) ایجاد زردی در پوست

و) افزایش میزان نمایۀ تودۀ بدنی نسبت به افراد عادی

4 (2 3 (1

6 (4 5 (3

تالیفی پیمان رسولی

در نوعی جابه جایی از عرض غشاء که بدون دخالت انرژی تولیدشده درون مایع یاخته اتفاق می افتد، قطعًا ............165

از غلظت نوعی یون در یک سمت غشاء یاخته کاسته می شود. (1

مادۀ عبوری با کمک نوعی پروتئین غشایی جابه جا می شود. (2

جابه جایی مادۀ انتقالی، از البه الی بخش آبگریز لیپیدهای غشاء انجام می شود. (3

اختالف غلظت نوعی ماده در دو سمت غشاء یاخته کاهش می یابد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد جملۀ زیر را به صورت صحیح تکمیل می کند؟166

باتوجه به مشاهدات مدل سادۀ غشای دو الیه ای یاخته می توان گفت ............

الف) تعداد مولکول های فسفولیپیدی نسبت به تعداد مولکول های دیگر بیشتر است.

ب) مولکول های پروتئینی ممکن است در یک سطح غشاء قرار داشته باشند.

ج) مولکول های کلسترول در میان غشاء می توانند تا سطح غشاء خارج یا داخل ادامه داشته  باشند.

د) کربوهیدرات ها هم به صورت متصل به پروتئین ها و هم به صورت متصل به فسفولیپید ها به صورت سطحی قرار دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می   کند؟167

"همۀ یاخته   های پوششی ............ در، ............"

- دیوارۀ داخلی رودۀ باریک با داشتن چین   های میکروسکوپی فراوان - جذب مواد به محیط داخلی نقش ویژه   ای دارند.

- مخاط معده - بافت پیوندی زیرین فرورفته اند و حفرات معده را به وجود می   آورند.

- الیۀ مخاط دهان و مری به شکل سنگفرشی   اند و -تماس با شبکه   ای از رشته   های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارند.

- بخش غده   ای معده با داشتن گیرندۀ    هورمون گاسترین - تشکیل شیرۀ معده نقش دارند.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد دربارۀ بخشی از لولۀ گوارش که یاخته های پوشانندۀ سطح آن چین خوردگی های میکروسکوپی دارد درست است؟168

الف) در داخل ترین الیۀ دیوارۀ آن پیام عصبی به یاخته های ماهیچه ای استوانه ای می رسد.

ب) همۀ مواد مغذی واردشده به درون مایع بین یاخته ای درون پرزهای مخاط به درون یک مویرگ بسته وارد می شود.

ج) هر نوع انقباض در الیۀ ماهیچه ای در دیوارۀ آن در مخلوط کردن محتویات با شیرۀ گوارشی نقش دارد.

د) چین خوردگی های الیۀ مخاط در این بخش با انقباض یاخته های ماهیچه ای حرکت کرده و میزان جذب را افزایش می دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

اگر مصرف چربی های اشباع شده بیش ازحد باشد، چند مورد ممکن است اتفاق بیفتد؟169

الف) تغ�ر رنگ پوست

ب) آسیب به مخاط روده

ج) کم شدن قطره های درشت چربی در روده

د) افزایش نسبت 
HDL
LDL

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟170

"هر بخشی از رودۀ بزرگ یک انسان سالم که ............ به طور حتم ............"

محتویات خود را به کولون افقی وارد می کند - می تواند در سمت چپ بدن قرار داشته باشد. (1

به آپاندیس ختم می شود - می تواند یاخته هایی با قابلیت ترشح آنزیم های گوارشی داشته باشد. (2

حرکات آهسته دارد - نمی تواند در دیوارۀ خود مجموعه ای از یاخته های پوششی که پرز است، داشته باشد. (3

توسط صفاق به رودۀ باریک متصل می شود - نمی تواند یاخته های پوششی با قابلیت ترشح مادۀ مخاطی داشته باشد. (4

تالیفی پیمان رسولی
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کدام گزینه، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟171

"به طورمعمول در انسان، ............ ماهیچه  های حلقوی که بخش  های مختلف لولۀ گوارش را از هم جدا می  کنند، فقط ............"

همۀ - هنگام عبور مواد از انقباض خارج می  شوند. (1

همۀ - تحت تأثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. (2

بعضی از - تارهای عضالنی تک  هسته  ای و چندهسته  ای دارند. (3

بعضی از - به هنگام حرکات روبه عقب مواد غذایی باز می  شوند. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می   کند؟172

"حرکات کرمی ............ حرکات قطعه قطعه کننده، ............

- همانند - حرکات منظمی هستند که در اثر انقباض ماهیچه   های اسکلتی و صاف دیوارۀ لولۀ گوارش به وجود می      آیند.

- برخالف - به صورت یک حلقۀ انقباضی از دهان آغاز و غذا را به سمت مخرج حرکت می   دهند.

- همانند - بخش   هایی از لولۀ گوارش را به صورت یک درمیان منقبض و شل می   کنند.

- برخالف - به شکل حلقه   های انقباضی در لوله ظاهر می   شود و غذا را با سرعتی مناسب در طول آن به جلو می   راند.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

چند مورد دربارۀ همۀ آنزیم های موجود در رودۀ باریک انسان، نادرست است؟173

الف) همواره به صورت غیرفعال، ترشح می شوند.

ب) هم زمان با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه، وارد می گردند.

ج) در یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک، تولید می گردند.

د) با مصرف انرژی توسط غشاء یاختۀ سازندۀ خود، خارج می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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چند مورد از موارد موجود، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟174

"به طور معمول .......... از غشاء یاخته های پوششِی رودۀ انسان عبور .........."

الف) گاسترین برخالف قنِد شیر - می کند.

ب) بیلی روبین برخالف بی کربنات - نمی کند.

پ) تری گلیسیرید همانند دی گلیسیرید همواره - می کند.

ت) محصول فعالیت آمیالزها همانند کیلومیکرون همواره - می کند.

ث) محصول فعالیت پپسین برخالف متیونین - نمی کند.

ج) پتاسیم همانند سدیم - می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

به طورمعمول، در فرد مبتال به بیماری سلیاک تغ�ری در ............ دیده نمی   شود.175

میزان تولید ویتامین  (2 تعداد پرزها و ریز پرزهای روده (1

میزان تولید لیپوپروتئین   های پرچگال (4 میزان آمینواسیدهای ضروری بدن (3

B۱۲

تالیفی کیوان نصیرزاده

در رابطه با غشاء یاخته ای درستی یا نادرستی چندمورد همانند عبارت زیر است؟176

"همۀ زنجیره های کوتاه کربوهیدراتی متصل به مولکول های پروتئینی سمت بیرونی غشاء، فاقد انشعاب هستند."

الف) معموًال بخش بزرگی از پروتئین های سراسری غشاء با بخش بزرگی از مولکول های فسفولیپیدی در تماس اند.

ب) کانال های الزم برای جابه جایی یون ها اغلب از جنس پروتئین های سراسری می باشند.

ج) مولکول های کلسترول با پروتئین های سطحی غشاء می توانند تماس داشته باشند.

د) اغلب لیپیدهای غشاء دارای دو دم در بخش مرکزی دو الیه غشایی هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

رودۀ بزرگ برخالف رودۀ باریک ............177

بنداره ای دارد که از بخش قبلی خود جدا می شود. (1

انقباضات زیادی توسط ماهیچه های صاف خود ندارد. (2

آنزیم های آبکافت دارد. (3

روی چین های حلقوی خود، اجتماعی از سلول های پوششی دارد. (4

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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کدام گروه از گزینه های زیر شامل عبارت هایی است که صحیح نیستند؟178

الف) در فرآیند چرخه ای تولید گازوئیل زیستی، پس از تصفیۀ روغن گیاهی، واکنش های شیمیایی و پیش از آن، استخراج روغن

گیاهی صورت می گیرد.

ب) در یک یاختۀ جانوری، تعداد اندامک های دارای پمپ غشایی ممکن نیست از تعداد اندامک هایی که در ترشح مهم ترین نقش

را دارند، بیشتر باشد.

ج) خارجی ترین ترکیبی که به هنگام مشاهدۀ غشاء یک یاختۀ جانوری رؤیت می شود، ممکن نیست در ساختار دیوارۀ یاخته ای

دانۀ ذخیره کنندۀ گلوتن مشاهده شود.

د) به هنگام جابه جایی مواد برخالف جهت شیب غلظت، برخالف زمان افزایش شدت قندکافت، میزان فسفات آزاد تنها در بیرون

یاخته افزایش می یابد.

ج ، ب ، الف (2 الف ، ج ، د (1

الف ، ب (4 ب ، ج ، د (3

تالیفی پدرام فرهادیان

در معدۀ گاو در کوچک ترین بخش معده کدام روی می دهد؟179

ترشح آنزیم های گوارشی (2 آبگیری از مواد غذایی (1

ترشح اسید و مرگ میکروب ها (4 ادامۀ گوارش میکروبی سلولز (3

تالیفی منصور کهندل

در انسان، به منظور عبور مولکول های گلوکز از غشای یاختۀ پوششی پرز روده، به طورحتم الزم است تا ............180

مولکول های ویژۀ پروتئینی، در امر جابه جا نمودن گلوكز دخالت نمایند. (1

یون های پتاسیم همواره بدون صرف انرژی به درون یاخته منتقل گردند. (2

گلوکز با کمک کیسه های غشایی جابه جا گردد. (3

گلوکز همراه با سدیم از یاخته خارج گردد. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

(در) نوعی حرکت لولۀ گوارش انسان که در آن بخش هایی از لوله به طور یک درمیان منقبض و شل می شوند، ............181

مواد غذایی درون لولۀ گوارش به جلو رانده می شوند. (1

فقط در قسمتی از لولۀ گوارش دیده می شود که الیۀ بیرونی آن بخشی از صفاق است. (2

فقط در محل بنداره ها اثر مخلوط کنندگی دارد. (3

بسپارهای موجود در فضای درونی لولۀ گوارش به طور کامل به تک پار تبدیل می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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دربارۀ بافت ماهیچه ای چند مورد به درستی بیان شده است؟182

الف) بافت ماهیچۀ اسکلتی اغلب توسط بافت پیوندی به استخوان ها متصل می شود.

ب) بافت ماهیچۀ صاف، یاخته های کوتاه و غیرمنشعب دارد.

ج) بافت ماهیچۀ قلبی از یاخته هایی تشکیل شده است که اتصاالت فراوانی با همدیگر دارند.

د) بافت هر ماهیچۀ مخطط قطعًا بیش از یک هسته در میان یاختۀ خود دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

باتوجه به تصویر زیر می توان گفت در فرآیند تنظیم عملکرد لولۀ گوارش ............ به طور حتم ............183

بخش A که در سرتاسر لولۀ گوارش دیده می شود - می تواند در روده، مستقل از دستگاه (1

عصبی خودمختار باشد.

بخش A که قسمتی از دستگاه عصبی خودمختار است - ترشح بزاق را تنها در فکر کردن به غذا (2

افزایش می دهد.

B همانند C - دارای شکل و عملکرد یکسانی در سراسر لولۀ گورش است. (3

گاه عمل می کند. بخش A که در بخش های B و D قابل مشاهده است به صورت خودآ (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟184

"در بخشی از لولۀ گوارش انسان که محل .......... است، امکان .......... وجود ندارد."

آغاز گوارش مولکول های غذایی درشت - ترشح انواعی از آنزیم ها توسط غدد درون ریز (1

آغاز و پایان گوارش نوعی از مولکول های غذایی - ترشح پروتئاز از یاخته های پوششی (2

ترشح مادۀ مخاطی بدون آنزیم - ایجاد نوعی انعکاس بعد از اتساع بخشی از لولۀ گوارش (3

ترشح عامل داخلی معده به همراه لیپاز - ترشح مواد قلیایی و موسین دار توسط یاخته های سطحی (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟185

"در ............ ساختاری که به ذخیرۀ غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی موردنیاز خود را

تأمین کند، ............"

گوسفند - توانایی تولید آنزیم گوارش دهندۀ سلولز را دارد. (1

کرم خاکی - فرآیند آسیاب کردن غذا را به انجام می رساند. (2

ملخ - ابتدا مواد غذایی را به بخش حجیم انتهای مری وارد می نماید. (3

پرندۀ دانه خوار - ابتدا مواد غذایی را به بخشی در جلوی سنگدان منتقل می کند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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چند مورد جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟186

"همۀ اسفنگترهای لولۀ گوارش ............"

الف) از خروج محتویات یک بخش از لوله جلوگیری می کنند.

ب) در ساختار خود قطعًا ماهیچه ای با یاخته های غیرمنشعب دارند.

ج) در میانه یا سمت راست بدن انسان قرار دارند.

د) کامًال به صورت غیرارادی کنترل می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در مورد آنزیم لیزوزیم چند مورد نادرست است؟187

الف) این آنزیم در بزاق انسان است و پس از بلع، از طریق رودۀ بزرگ دفع می شود.

ب) هورمونی است که از غدد بزاقی ترشح شده و باکتری ها را از بین می برد.

ج) لیزوزیم آنزیمی است که از غدۀ پانکراس ترشح می شود و باکتری ها را از بین می برد.

د) لیزوزیم آنزیمی است که از غدد بزاقی ترشح می شود و در از بین بردن باکتری ها درون دهان نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟188

شمارۀ 1 پس از ورود به A بالفاصله از آن خارج شده و به گیرندۀ خود در یاختۀ (1

هدف متصل می شود.

دو نوع یاختۀ هدف برای دریافت شمارۀ ۲ گیرندۀ اختصاصی دارند. (2

شمارۀ ۱ همانند شمارۀ ۲ روی یاخته هایی از لولۀ گوارش گیرنده دارد. (3

بخش B با دریافت اثرات شمارۀ 1، با مصرف انرژی در گروهی از یاخته ها شمارۀ (4

2 را آزاد می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

189............ A باتوجه به شکل زیر، عالمت

در سمتی از بدن قرار دارد که در آن سمت طحال واقع شده است. (1

زمانی باز می شود که ماهیچۀ خطی موجود در ساختار آن انقباض را متوقف کند. (2

فقط در حالت بسته موجب می شود حرکات کرمی شکل اثر مخلوط کنندگی داشته باشند. (3

در حالت بسته می تواند مانع ورود مواد به درون معده  شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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باتوجه به شکل زیر، ............190

شمارۀ 1 یاخته ای است که درون آن تعداد زیادی ریزکیسه پروتئینی دیده می شود. (1

شمارۀ ۳ برخالف شمارۀ ۲ در کنار یاخته های اصلی قرار می گیرد. (2

شمارۀ ۲ برخالف شمارۀ ۱ روی یک الیه از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارند. (3

شمارۀ 3 نسبت سطح به حجم کمتری نسبت به یاخته های دیگر دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در فرآیند گوارش پروتئین ها ............ گوارش کربوهیدرات ها ............191

برخالف - توسط آنزیمی فعال در رودۀ باریک خاتمه می یابد. (1

همانند - آنزیمی دخالت دارد که در محیط اسیدی فعالیت می کند. (2

برخالف - با مصرف آب از لولۀ گوارش واحدهای سازنده حاصل می شوند. (3

همانند - آنزیمی شروع می کند که از طریق مجاری وارد لولۀ گوارش می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ساختار لولۀ گوارش انسان، درون الیه ای که بخشی از صفاق است، ممکن ............192

است، انقباض ماهیچه های حلقوی باعث حرکت مواد غذایی به سمت بخش های پا�ن لولۀ گوارش شود. (1

نیست، یاخته های ماهیچه ای تک هسته ای مشاهده شود. (2

است، رشته های چسبناک ترشح شده از یاخته ها باعث اتصال آن ها به بافت کالژن دار شود. (3

نیست، پیام عصبی برای تحریک یک یاختۀ چندهسته ای جریان داشته باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام عبارت، دربارۀ همه آنزیم های موجود در رودۀ باریک انسان درست است؟193

ابتدا به صورت مولکول هایی غیرفعال ترشح می شوند. (1

همراه با ترشحات صفرا به ابتدای دوازدهه وارد می گردند. (2

تنها با صرف انرژی توسط سلول های سازندۀ خود، آزاد می گردند. (3

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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چند مورد در رابطه با انسان به درستی بیان شده است؟194

الف) در محل شروع گوارش مکانیکی مواد غذایی حرکات کرمی برخالف حرکات قطعه قطعه کننده دیده می شود.

ب) در محل پایان جذب آب و یون ها در لولۀ گوارش، آنزیم گوارشی ترشح نمی شود.

ج) در محل شروع گوارش شیمیایی نشاسته گروهی از مواد توسط مخاط جذب می شوند.

د) محل شروع گوارش نوکلئیک اسیدها اصلی ترین محل جذب مواد غذایی است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت نادرست است؟195

بخشی که در کولون بینی بررسی می شود، فاقد پرز بوده و می تواند همانند یاخته های نزدیک کاردیا در تولید مادۀ مخاطی (1

موثر باشد.

خونی که از رودۀ باریک برمی گردد برخالف خونی که توسط چهار رگ از شش ها خارج می شود، تیره بوده و مستقیمًا به قلب (2

می رود.

به دنبال مصرف اتانول، در محل ذخیرۀ برخی از ویتامین ها، ممکن است بافت مردگی ایجاد شود. (3

در ساختار بخشی از لولۀ گوارش که در آن هم انتقالی رخ می دهد، همانند بخشی که تحت تاثیر ریفالکس آسیب می بیند، (4

بافت پیوندی با مادۀ زمینه ای مشاهده می شود.

تالیفی پدرام فرهادیان

در بدن یک فرد سالم ماده ای که توسط یاخته های کبد تولید می شود و عالوه بر بیلی روبین و بی کربنات، کلسترول دارد فاقد چه196

مشخصه ای است؟

در گوارش مکانیکی چربی ها مؤثر است. (1

در دفع برخی از مواد نقش دارد. (2

با فاصلۀ کمی بعد از کیموس، به دوازدهه می ریزد. (3

آنزیم های آن در اسیدیتۀ بهینه بهترین فعالیت را دارند. (4

تالیفی پیمان رسولی
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باتوجه به شکل زیر، ............ به ............ بیان شده است.197

الف) A حرکتی از لولۀ گوارش را نشان می دهد که همواره در جهت جلو راندن غذا استفاده

می شود.

ب) تداوم انجام حرکت B باعث تماس بیشتر مواد غذایی با مخاط لولۀ گوارش می شود.

ج) در فردی که دچار ریفالکس می شود A اثری در مخلوط کردن مواد غذایی با آنزیم های

گوارشی ندارد.

د) B حرکت منظمی است که انقباض یاخته های دوکی شکل موجب آن می شود.

الف برخالف ب - درستی (1

ج همانند د - درستی (2

الف همانند ج - نادرستی (3

ب برخالف د - نادرستی (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هریک از کاهش دهنده های انرژی فعال سازی در رودۀ باریک انسان که در گوارش.............. نقش دارد، .................... .198

لیپیدها - ازطریق مجاری ویژه ای به فضای درون دوازدهه راه می یابد. (1

کربوهیدرات ها - به روش برون رانی (اگزوسیتوز) از یاخته های سازندۀ خود ترشح می گردند. (2

پروتئین ها - رشته های پلی پپتیدی موجود در غذا را به آمینواسیدها تجزیه می نمایند. (3

نوکلئیک اسیدها - بر سطح غشاء گروهی از یاخته های پرزهای روده مستقر هستند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش آدمی ............199

در ابتدا و انتهای خود بنداره دارد. (1

دارای حرکات کرمی شکل و قطعه قطعه کننده است. (2

دارای بافتی است که یاخته های آن فاصله بین یاخته ای اندکی دارند. (3

ترشحات آن فقط تحت کنترل دستگاه عصبی روده ای است. (4

تالیفی منصور کهندل

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟200

الف) هنگامی که تودۀ غذایی در راستای مری قرار دارد، ممکن است زبان به سقف حفرۀ دهانی نزدیک شده باشد.

ب) به هنگام افزایش نسبت سطح به حجم یاختۀ کناری حفرۀ معده، تبدیل پپسینوژن به پپسین افزایش می یابد.

پ) ترکیبی که می تواند بر تخریب محل تولید کیلومیکرون ها موثر باشد، ممکن نیست در پی تولید آب در دانۀ غالت ایجاد شده

باشد.

2 (2 1 (1

هیچ کدام (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان
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کدام گزینه، عبارت زیر را به  طور مناسب کامل می  کند؟201

"قبل از ورود کیموس به بخشی از لولۀ گوارش انسان که مراحل پایانی گوارش مواد غذایی در آن آغاز می  شود، ............"

کربوهیدرات  ها به مونوساکاریدها تبدیل می  گردند. (1

تحت تأثیر پروتئازها، پروتئین  ها به آمینواسیدها تجزیه می  گردند. (2

فراوان  ترین لیپیدهای رژیم غذایی، به  طور کامل گوارش می  یابند. (3

یاخته  های پوششی سطحی و بعضی یاخته  های غدد، مادۀ مخاطی زیادی ترشح می  کنند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

کدام مورد درست است؟202

سلول های بدن آدمی معموًال در خطر ترکیدن در اثر اسمز هستند. (1

سلول های آدمی معموًال در محیطی هم غلظت میان یاختۀ خود قرار دارند. (2

تنها منبع ذخیرۀ انرژی در سلول ها، مولکول های  هستند. (3

هر نوع جابه جایی مواد از عرض غشا توسط پروتئین های غشایی، انرژی مصرف می کند. (4

ATP

تالیفی منصور کهندل

در لولۀ گوارش انسان، هر نوع حرکت کرمی که ............. قطعًا ............... .203

غذا را به جلو می  راند - توسط دستگاه عصبی روده ای راه اندازه می شود. (1

در محل ترشح آنزیم های گوارشی ایجاد می  شود - به منظور گوارش غذا راه اندازی شده است. (2

در بخشی درون قفسۀ سینه ایجاد می  شود - محتویات غذایی را به سمت انتهای لولۀ گوارش می برد. (3

در محل اصلی جذب مواد غذایی ایجاد می شود - با ایجاد یک حلقۀ انقباضی توسط الیۀ ماهیچه ای همراه است. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

باتوجه به شکل زیر، ............204

در شمارۀ ۱ برخالف شمارۀ ۲ انقباض دیوارۀ ماهیچه ای باعث حرکت محتویات درون آن می شود. (1

شمارۀ ۲ همانند شمارۀ 1 چین خوردگی هایی در داخلی ترین الیۀ خود دارد. (2

در شمارۀ 1 همانند شمارۀ ۲ آمینواسیدهای حاصل از فعالیت پروتئازهای موجود در درون آن وارد محیط (3

داخلی بدن می شود.

شمارۀ ۲ برخالف شمارۀ ۱ حاوی یاخته های مرده از بدن خود فرد است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام مورد نشان دهندۀ انتشار ساده از عرض غشاء برای یک ماده با مقدار مشخص است؟205

(2 (1

(4 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه در رابطه با بخشی از دستگاه گوارش که گوارش شیمیایی نشاسته در آن آغاز می شود، به درستی بیان شده است؟206

مادۀ مترشحه از آن به علت داشتن نوعی آنزیم دفاعی خاص به نابودی تمامی میکروب های موجود در غذا می پردازد. (1

ترشح مادۀ واجد بی کربنات و موسین در آن توسط مرکزی از مغز کنترل می شود که در تنظیم فشارخون مؤثر است. (2

ساختار ماهیچه ای درون آن می تواند همانند حلق پیام عصبی را از پا�ن ترین بخش مغز دریافت  کند. (3

با هدایت غذا به سوی حلق باعث می شود اپی گلوت به سمت باال رفته تا راه نای بسته شود. (4

تالیفی پیمان رسولی

در دهان انسان، هر نوع پروتئین ترشحی موجود در بزاق ............207

در گوارش مواد غذایی می تواند مؤثر باشد. (1

آب جذب کرده و باعث چسبیدن ذره های غذایی و ایجاد تودۀ غذایی می شود. (2

در شرایط اسیدی فعالیت مناسبی از خود بروز نمی دهد. (3

در فعالیت ضدمیکروبی دخالت دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه جملۀ   زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟208

"اندامی که در ............ محل ............ است، می تواند در ............"

کرم  خاکی - شروع گوارش شیمیایی - ملخ به انتقال مواد گوارش نیافته به راست روده نقش داشته باشد. (1

گاو - گوارش نهایی مواد غذایی - انسان چین هایی حلقوی در سطح داخلی خود داشته باشد. (2

پرندۀ دانه خوار - گوارش نهایی مواد غذایی - کرم خاکی جذب مواد غذایی را انجام دهد. (3

ملخ - جذب مواد مغذی - پرندۀ   دانه خوار حجیم ترین بخش لولۀ   گوارش باشد. (4

تالیفی پیمان رسولی
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باتوجه به طراحی آزمایش زیر، اگر حرف A نشانگر یک تخم مرغ بدون پوستۀ آهکی باشد به ترتیب در صورت استفاده از آب مقطر209

و محلول نمک در محیط مشخص شده با حروف B، تخم مرغ ............ و ............ می شود که نشان دهندۀ پدیده ............ است.

چروکیده - متورم - برون رانی و درون بری (1

متورم - چروکیده - گذرندگی (2

چروکیده - متورم - گذرندگی (3

متورم - چروکیده - درون بری و برون رانی (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه جملۀ زیر     را به درستی تکمیل می کند؟210

"غدۀ برون ریز ............ و در مورد آن می توان گفت ............"

A همانند B ترشحات خود را به وسیلۀ D به محیط داخلی بدن می ریزد - آنزیمی با هیدرولیز (1

تولید می کند.

B همانند C ماده ای ترشح می کند که به گوارش نشاسته کمک می کند - باالی آروارۀ پا�نی قرار (2

دارد.

A همانند B موسین ترشح می کند - تحت تأثیر اعصاب سمپاتیک کم کار می شود. (3

C برخالف B موسین ترشح می کند - ترشحات قلیایی خود را به D وارد می کند. (4

تالیفی پیمان رسولی

در لولۀ گوارش انسان، از ............ الیۀ ............ ممکن نیست ............211

خارج به داخل - دوم - حاوی یاخته های عصبی فراوان در بین یاخته ها باشد. (1

داخل به خارج - چهارم - دارای رگ های خونی و نوعی بافت پیوندی باشد. (2

خارج به داخل - سوم - حاوی غدد ترشح کنندۀ پروتئین های مؤثر در عملکرد لولۀ گوارش باشد. (3

داخل به خارج - اول - در بسته بودن بندارۀ واقع در زیر کبد مؤثر باشد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در هر جانوری که آمیالز بزاق، گوارش کربوهیدرات ها را آغاز می کند ............212

امکان جریان یک طرفۀ غذا بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی فراهم آمده است. (1

غذای خردشده از طریق مری به محلی وارد می شود که فاقد آنزیم های گوارش کننده است. (2

دیوارۀ معده دندانه هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک می کند. (3

بخشی از مواد غذایی بالفاصله پس از عبور از معده جذب مویرگ های روده می شوند. (4

تالیفی امیرحسین حقانی فر
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غدۀ سازندۀ کدام ماده نمی تواند بی کربنات ترشح کند؟213

پپسینوژن (2 آنزیم لیزوزیم (1

مادۀ مخاطی حاوی آب و یون های مختلف (4 بیلی روبین (3

تالیفی منصور کهندل

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟214

الف) رگی که در آن بیشترین غلظت هورمون محرک ترشح اسید معده مشاهده می شود؛ برخالف مویرگ، دارای بافت پیوندی و

ماهیچه ای بسیار ضخیم است.

ب) یاخته هایی از لولۀ گوارش که در کاهش چشمگیر pH محیط داخلی موثراند، برخالف یاخته هایی که دارای زائده های

میکروتوبولی هستند، به بافت تک الیه تعلق دارند.

ج) هنگامی که مدفوع چرب تولید می شود، ممکن نیست در بدن یک فرد، فرآیند التهابی برخالف انعقادی رخ دهد.

د) در اندامی که همانند معده کامًال در نیمۀ چپ بدن قرار دارد، ممکن نیست همانند غدۀ تولیدکنندۀ هورمون های تیروئیدی،

یاخته های خاطره مشاهده نشود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه جملۀ زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟215

"در آزمایش اثر آمیالز بر نشاسته، ............"

لوگول با نشاسته واکنش داده و آبی رنگ می شود. (1

آمیالز باعث می شود که نشاسته تجزیه شده و رنگ قرمز ایجاد می شود. (2

اثر آمیالز بر نشاسته در ۳۷ درجه بیشترین مقدار است. (3

مالتوز حاصل از اثر آمیالز با لوگول واکنش نمی دهد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟216

"در انسان، بعضی از مولکول ها می توانند در ............ شیب غلظت و ............ و از طریق ............ غشا به سلول های استوانه ای

چشم وارد شوند."

الف) جهت - با کمک انرژی جنبشی خود - فراوان ترین مولکول های

ب) خالف جهت - با کمک انرژی جنبشی خود - پمپ های موجود در

پ) جهت - در پی مصرف شدن انرژی زیستی - پروتئین های کانالی

ت)  خالف جهت - در پی مصرف شدن انرژی زیستی - پروتئین های فاقد کانال

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

معدۀ چندقسمتی در نشخوارکنندگان محل فعالیت آنزیم سلوالز است. به دلیل چندقسمتی بودن گوارش مواد غذایی تقریبًا

به صورت کامل انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فرآیند گوارش پیش از اثر میکروب ها، در دهان و معده شروع می شود.

گزینۀ 2: در گیاه خواران لولۀ گوارش طویل و مارپیچی است که گوشت نمی خورند.

گزینۀ 4: در علف خواران غیرنشخوارکننده مثل اسب رودۀ کور محل تجمع باکتری های تولیدکنندۀ سلوالز است.در این جانوران

گوارش سلولز در رودۀ باریک انجام نمی شود و بخشی از مواد غذایی دفع می شود.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 2

طبق متن کتاب، بخش   های مختلف لولۀ گوارش ساختار تقریبًا مشابهی دارند (درستی مورد ج). از شش بندارۀ موجود در لولۀ

گوارش دو بندارۀ ابتدایی و انتهایی از نوع اسکلتی و بقیه (4 تا) از نوع صاف اند (درستی مورد د).

بررسی سایر موارد:

الف) بخش   های مختلف لولۀ (نه دستگاه) گوارش را ماهیچه   های صاف حلقوی از هم جدا می   کنند که فقط هنگام عبور مواد باز

می   شوند.

ب) انتهای رودۀ بزرگ بنداره ندارد. دقت کنید که راست روده جزء رودۀ بزرگ نیست.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 3

1) الزامًا کربوهیدرات ها به کلسترول های بین غشایی متصل نمی شوند.

2) کلمۀ فقط نادرست است. کربوهیدرات ها می توانند در سطح خارجی فسفولیپیدها نیز قرار گیرند.

3) کربوهیدرات ها از مونومرهایی غیر از آمینواسید تشکیل می شوند. مونومر کربوهیدرات ها، گلوکز است.

4) درست است. کربوهیدرات ها در سطح خارجی غشاء سلول قابل مشاهده اند.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

MrKonkoriزیست دهم فصل ۲دهم

آقای کنکور
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گزینه 4 4

بررسی موارد:

الف) نادرست. پروتئین های غشایی می توانند سطحی باشند و در الیۀ بیرونی یا داخلی دیده شوند یا اینکه سراسری باشند و در هر

دو یاخته قرار داشته باشند.

ب) نادرست. در الیۀ خارجی نیز کلسترول مشاهده می شود.

ج) درست. زنجیره های کربوهیدراتی فقط در قسمت بیرونی قرار دارند و با پیوند اشتراکی به فسفولیپیدها و پروتئین ها متصل

می شوند.

د) درست. فسفولیپیدها یک گروه فسفات به همراه دو دم اسید چرب دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 5

منظور صورت سؤال معده است. در معده یاخته  های پوششی سطحی به درون بافت پیوندی زیرین خود فرومی  روند و حفرات

معده را می  سازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پروتئازهای معده پروتئین  ها را به مولکول  های کوچک  تر تبدیل می  کنند نه به واحدهای سازندۀ آن  ها.

گزینۀ 3: گوارش کامل کربوهیدرات  ها و جذب مونوساکارید حاصل از آن در رودۀ باریک انجام می  شود.

گزینۀ 4: منظور گزینۀ صفرا است که به معده نمی  ریزد.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 6

به این نکته توجه داشته باشید که جانوران توانایی تولید آنزیم تجزیه کنندۀ سلولز را ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در دستگاه گوارش پرندۀ دانه خوار پیش معده وجود ندارد.

گزینۀ 3: منظور از فرآورده های آنزیم های غیرپروتئینی rRNAها می باشند، که در پروتئین سازی مورداستفاده قرار می گیرند.

گزینۀ 4: چینه دان دارای سلول های زنده است، پس گلیکولیز انجام می دهد که ضمن آن آدنوزین تری فسفات، از انتقال یک گروه

فسفات دار به ADP در سطح پیش ماده ساخته می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 1 7

HDLLDLچون لیپوپروتئین پر چگال منظور  و کم چگال منظور  است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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گزینه 1 8

محل قرارگیری پروتئین انتقال دهندۀ سدیم - پتاسیم در سمت داخلی یاخته پرز و در نزدیکی مایع بین یاخته ای است. توجه داشته

باشید که امکان مشاهدۀ رگ های خونی و ناحیه های پرخون و متورم به هنگام مشاهدۀ درون لولۀ گوارش وجود دارد.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 1 9

فقط مورد (د) درست است.

آنزیم هایی که در معدۀ یک فرد یافت می شوند عبارت اند از:

آنزیم های شیرۀ معده (پپسینوژن) و آنزیم های واردشده به معده (مانند پتیالین غدۀ بناگوشی و لیزوزیم)

بررسی موارد:

الف) نادرست - دو هورمون لولۀ گوارش گاسترین و سکرتین ترشح پتیالین غدۀ بناگوشی را افزایش نمی دهند.

ب) نادرست - پپسینوژن توسط سلول های اصلی معده تولید می شود. درصورتی که پتیالین توسط سلول های غدد بناگوشی و

لیزوزیم توسط سلول های الیۀ مخاطی تولید می شود.

ج) نادرست - از بین این آنزیم ها فقط پپسینوژن به کمک HCl فعال می شود.

د) درست - هر سۀ این آنزیم ها مانند اغلب آنزیم ها پروتئینی هستند و با واکنش های سنتز آبدهی در ریبوزوم تولید می شوند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 2 10

شمارۀ 4 چینه دان است!

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 11

با کولون بینی می   توان رودۀ بزرگ یا کولون را تا محل اتصال به رودۀ کوچک بررسی کرد.

بررسی سایر گزینه   ها:

گزینۀ 1: مشاهدۀ زخم   ها، سرطان و عفونت ناشی از هلیکوباکتری پیلوری به کمک درون بینی ممکن است.

گزینۀ 2: با درون بینی نمی   توان درون یاخته   ها را مشاهده کرد.

گزینۀ 4: با درون بینی نمی   توان رودۀ بزرگ را مشاهده کرد. (به واژۀ روده   ها در گزینۀ 4 دقت کنید!)

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 12

همه موارد به درستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) درست. در همۀ اندام های بدن، یاخته هایی از هر چهار بافت اصلی وجود دارد.

ب) درست. بافت پوششی در همۀ اندام های بدن وجود دارد.

ج) درست. در ماهیچۀ سه سر بافت پوششی دیده می شود، ازجمله در دیوارۀ رگ ها! دقت کنید که چون یاخته های بافت پوششی

غشاء پایه می سازند، پس بخشی از محتویات فضای بین یاخته ای از ترکیباتی است که یاخته های بافت پوششی آن ها را تولید

کرده اند.

د) درست. سطح پوست با بافت سنگفرشی چندالیه پوشیده شده است ولی دقت کنید که در این بافت نیز مویرگ های خونی

وجود دارند که بافت پوششی سنگفرشی تک الیه دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 13

اگر همۀ یاخته های کناری معده نیز از بین برود، باز هم مقداری ویتامین  در رودۀ بزرگ ساخته می شود و جذب متوقف

نمی شود.

۱) طبق شکل کتاب، غدۀ بناگوشی ترشحات خود را از طریق مجرایی به سقف دهان می ریزد.

۳) اعصاب خودمختار همیشه فعال هستند و چیزی نمی تواند باعث فعال شدن آن ها شود.

۴) پروتئین گلوتن در بیماری سلیاک، باعث از بین رفتن ریز پرزها، کاهش جذب گلوکز و کاهش تولید ATP می شود.

B  ۱۲

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 14

آب، گروهی از مواد معدنی، واحدهای سازندۀ چربی (اسید چرب و کلسترول)، کلسترول و ویتامین های محلول در چربی ها بدون

صرف انرژی وارد یاخته های استوانه ای پرزهای روده می شوند. این مواد از بین لیپیدهای غشا عبور کرده و وارد یاخته ها می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مواد لیپیدی وارد رگ لنفی می شوند ولی توجه کنید که پس از ورود به خون درون همۀ رگ های خونی مشاهده

می شوند.

گزینۀ ۳: مولکول های درون کیلومیکرون ها با اگزوسیتوز به درون آب میان بافتی آزاد می شوند. در بین این مولکول ها پروتئین نیز

حضور دارد که الزامًا آبگریز نیست.

گزینۀ ۴: عالوه بر گلوکز، آمینواسیدها و ویتامین های محلول در آب نیز در روده به مویرگ خونی وارد می شوند؛ پس الزامًا در ساخت

گلیکوژن مورداستفاده قرار نمی گیرد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 15

ورود سدیم به درون یاختۀ پوششی مخاط از طریق هم انتقالی و خروج سدیم از این یاخته و ورود به مایع بین یاخته ای از طریق

پمپ انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم و با انتقال فعال صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: خروج سدیم از یاختۀ پوششی مخاط با انتقال فعال و مصرف ATP صورت می گیرد، نه با هم انتقالی!

گزینۀ 2: خروج گلوکز از یاختۀ  پوششی بر اساس انتشار تسهیل شده و در جهت شیب غلظت انجام می شود.

گزینۀ ۴: ورود سدیم به یاختۀ پوششی با هم انتقالی است؛ پس عالوه بر سدیم، گلوکز نیز به پروتئین انتقال دهنده متصل می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 16

در آندوسکوپی، لولۀ باریک درون بین از دهان، حلق، مری، معده و دوازدهه عبور می کند. در تمام این مسیر مادۀ مخاطی ترشح

می شود. مادۀ مخاطی از خراشیدگی و برش سطح لولۀ گوارش جلوگیری می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: عالوه بر ماهیچۀ حلقوی ماهیچۀ خطی هم وجود دارد. توجه داشته باشید که در معده در زیر الیۀ زیرمخاطی ماهیچۀ

مورب نیز دیده می شود.

گزینۀ 2: دهان، حلق و بخش عمدۀ مری خارج از صفاق قرار دارند.

گزینۀ 4: موسین و مادۀ مخاطی در سراسر لولۀ گوارش از اثر آنزیم ها محافظت می کند ولی برای اسید چنین نیست. توجه کنید که

در لولۀ گوارش یک فرد سالم فقط در معده اسید وجود دارد و مخاط معده از اثر آنزیم جلوگیری می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 17

بافت چربی بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی بدن است. این بافت می تواند به عنوان عایق حرارتی بدن باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در بافت پوششی فضای بین یاخته ای اندک است. این بافت عالوه بر سطح حفره ها و مجاری، سطح بدن (پوست) را نیز

می پوشاند.

گزینۀ 2: بافت پوشانندۀ غدد تک الیه است.

گزینۀ 4: همۀ بافت های دارای کالژن الزامًا پشتیبان بافت پوششی نیستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 18

بافت پیوندی سست در هر 4 الیۀ لولۀ گوارش وجود دارد که فقط گزینۀ 1 دربارۀ آن صدق می کند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 2 19

1) نادرست است؛ چون در سؤال گفته شده است به طور قطعی. باید دقت داشته باشیم که در هنگام استفراغ جهت حرکات کرمی

در معده معکوس می شود و به سمت بندارۀ ابتدایی، حرکت آغاز می شود.

2) حتمًا درست است. هرگاه حرکات کرمی شکل شروع شود، قبلش لولۀ گوارش متسع و گشاد شده و نورون های آن تحریک

شده اند.

3) نادرست است. می دانیم که حرکات قطعه قطعه کننده فقط در روده وجود دارد!!

4) نادرست است. می دانیم که ماهیچه های موجود در حلق از نوع مخطط و چندهسته ای بوده و دارای حرکات کرمی شکل اند.

(یاخته های مخطط در ماهیچه ها، همان ماهیچه های اسکلتی هستند که از به هم پیوستن یاخته ها، به صورت چندهسته ای

درآمده اند)

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 3 20

هر آنزیم گوارشی درون مجاری لوزالمعده یا غیرفعال (پروتئازها) یا فعال (آنزیم های گوارشی دیگر) هستند. به این ترتیب هر آنزیم

گوارشی فعال موجود در مجاری لوزالمعده قطعًا پروتئاز نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در مجرای صفرا آنزیمی وجود ندارد.

گزینۀ 2: هر آنزیم گوارشی در گوارش یک نوع مادۀ غذایی نقش دارد، نه هر مادۀ غذایی!

گزینۀ ۴: آنزیم های موجود در فضای داخلی لولۀ گوارش ممکن است از یاخته های مواد غذایی خورده شده توسط فرد آزاد شده

باشند و حاصل یاخته های خود فرد نباشند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 21

1) نادرست، در انتقال فعال انرژی های دیگری نیز می تواند مصرف شود.

2) نادرست، در برون رانی و درون رانی انرژی ATP مصرف می شود ولی نمی توان گفت خالف شیب غلظت است.

3) درست، موادی که از البه الی فسفولیپیدهای غشا حرکت می کنند عبارت اند از آب و مواد محلول در چربی که انتقال آن ها انرژی

مصرف نمی کند.

4) نادرست، انتشار تسهیل شده با کمک پروتئین های کانالی انجام می گیرد و انرژی مصرف نمی کند.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 4 22

درصورتی که ورود سدیم به درون یاختۀ پوششی مخاط قطع شود (مثًال هم انتقالی انجام نگیرد)، در این حالت چون مقدار سدیم

داخل یاخته زیاد نمی شود، پمپ سدیم- پتاسیم نیازی به فعالیت زیاد خارج کردن سدیم و وارد کردن پتاسیم ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ورود پتاسیم از طریق پمپ سدیم- پتاسیم اتفاق می افتد که اگر قطع شود، خروج سدیم نیز اتفاق نمی افتد. در این حالت

سدیم درون یاخته افزایش می یابد و سدیم های مجرای روده به راحتی وارد مایع میان یاخته نمی شوند.

گزینۀ 2: اگر تولید ATP قطع شود، فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم مختل شده و شیب غلظت سدیم از بین می رود؛ پس هم انتقالی

سدیم گلوکز با اختالل مواجه می شود.

گزینۀ ۳: با جلوگیری از خروج سدیم ها، غلظت سدیم درون یاخته زیاد شده، یاخته آب جذب کرده و می ترکد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 23

در دستگاه گوارش پرندۀ دانه خوار، پس از سنگدان، رودۀ باریک وجود دارد که نسبت به کبد به پاهای پرنده نزدیک تر است.

۱) در رودۀ بزرگ امکان مشاهدۀ باقی ماندۀ شیرۀ گوارشی وجود دارد.

۲) در ملخ بالفاصله بعد از معده، روده قرار دارد. در پرندگان، روده به جذب همۀ مواد غذایی الزم می پردازد.

۳) در انسان بعد از مری، معده قرار دارد. وظیفۀ معده در پرنده، گوارش مکانیکی و شیمیایی غذا است. دقت کنید منظور سؤال

چینه دان نبوده است.

تالیفی موسی بیات

گزینه 1 24

سیرابی و نگاری در گاو محل گوارش سلولز می باشند درصورتی که در اسب گوارش سلولز در رودۀ بزرگ یا رودۀ کور انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: در هزارالی گاو، آب جذب می شود و ترشح آنزیم های گوارشی در این جانور درون شیردان صورت می پذیرد.

گزینۀ3: در نگاری گاو همانند رودۀ بزرگ اسب، میکروب های تجزیه کننده وجود دارند.

گزینۀ4: جذب مواد حاصل از گوارش سلولز در گاو درون رودۀ باریک و در اسب درون رودۀ بزرگ (رودۀ کور) انجام می شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

گزینه 1 25

باتوجه به شکل: 1) بافت پیوندی سست، 2) بافت پیوندی متراکم و 3) بافت پیوندی چربی است. مواد دفعی یاخته های بافت

پیوندی متراکم نیز وارد خوناب می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: هر دو متعلق به بافت پیوندی هستند.

گزینۀ 3: در هر دو رشته های کشسان و رشتۀ کالژن در فضای بین یاخته ای یافت می شود.

گزینۀ 4: در بافت چربی یاخته ها به هم اتصال دارند و تماس بین آن ها زیاد است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 26

در ملخ و نشخوارکننده جذب مواد را در معده داریم. البته در ملخ جذب غذا و در نشخوارکننده جذب آب. کیسه های متعدد معده

ویژۀ ملخ است. گوارش در ملخ و نشخوارکننده برون یاخته ای است. ملخ و نشخوارکنندگان گیاه خوار هستند و میکروب ها می توانند

توده های غذا را تا حدی گوارش دهند.

تالیفی امیرحسین حقانی فر

گزینه 2 27

در انسان محل اصلی جذب، رودۀ باریک است. در غشاء یاخته های آن پروتئین سراسری با مصرف ATP یون ها را جابه جا می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گلوکز می تواند به روش انتشار تسهیل شده به فضای داخل پرز منتقل شود.

گزینۀ ۳: پمپ سدیم- پتاسیم با فعالیت خود سدیم درون یاخته را کاهش می دهد.

گزینۀ ۴: جذب چربی ها بدون مصرف ATP و تجزیۀ آن (هیدرولیز) انجام می شود.

تالیفی امیرحسین حقانی فر

گزینه 4 28

1) پپسینوژن حالت غیرفعال در آنزیم ها است و قادر به فعالیت آنزیمی نیست.

2) آمیالز در دهان و پانکراس است و پپسینوژن حالت غیرفعال دارد.

3) موادی که از غدد برون ریز ترشح می شوند، با صرف انرژی و به صورت اگزوسیتوز به محیط خارج می رسند.

4) پپسینوژن از طریق سلول های معده که بخشی از لولۀ گوارش هستند، ساخته می شود ولی آمیالز را غدد بزاقی و پانکراس

می سازند که با لولۀ گوارش در ارتباط هستند ولی جزء لولۀ گوارش به حساب نمی آیند.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 1 29

1) درست، کیسۀ صفرا تمامًا در سمت راست بدن قرار دارد.

2) نادرست، بخش کوچکی از معده که شامل پیلور نیز می شود در نیمۀ راست قرار دارد.

3) نادرست، گوناگون ترین آنزیم ها توسط پانکراس ترشح می شود که بخشی از آن در نیمۀ راست قرار دارد.

4) نادرست، کولون افقی رو باالتر از بخش اعظم رودۀ باریک قرار دارد.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 30

الیۀ زیرمخاطی با الیۀ ماهیچه ای و مخاطی در ارتباط است اما تنها الیۀ ماهیچه ای لولۀ گوارش می تواند در مخلوط شدن غذا با

شیرۀ گوارشی و کمک به حرکت محتویات آن نقش داشته باشد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) الیۀ زیرمخاطی در تماس با الیۀ مخاطی قرار     دارد.      این الیه با ترشح مخاط روی الیۀ ماهیچه ای به آن متصل     می شود و می تواند

روی آن چین بخورد یا بلغزد.

2) الیۀ ماهیچه ای لولۀ گوارش در مجاورت الیۀ بیرونی قرار     دارد.      این الیه در بین دو الیۀ حلقوی و طولی خود، بافت پیوندی

سست، شبکۀ عصبی و رگ های خونی     دارد.     

4) تمامی الیه های دیوارۀ لولۀ گوارش به غیر از الیۀ مخاطی عصب دارند و در تمامی الیه های لولۀ گوارش خون رسانی بخش های

مختلف آن الیه به وسیلۀ رگ های خونی موجود در همان الیه انجام     می شود.     

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 31

1) نادرست است. پیش ساز پروتئازهای معده را به طورکلی پپسینوژن می نامند که بر اثر کلریدریک اسید به پپسین فعال تبدیل

می شود.

2) درست است. یاخته های هدف گاسترین، یاخته های کناری و یاخته های اصلی اند، تخریب یاخته های کناری سبب عدم تولید

فاکتور داخلی معده می شود که در جذب و نگهداری ویتامین  نقش دارد؛ بنابراین ساخته شدن گلبول های قرمز دچار اشکال

می شود. گلبول های قرمز از یاخته های خونی هستند و خون هم نوعی بافت پیوندی است.

3) نادرست است. اگر انقباض بندارۀ انتهایی مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید می شود.

4) نادرست است. یاخته های پوششی مخاط معده، در بافت پیوندی زیرین فرو رفته و بخش حفره دار معده را به وجود می آورند.

B  ۱۲

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 3 32

دربارۀ بندارۀ انتهای رودۀ باریک صادق نیست که به کمی باالتر از ابتدای رودۀ بزرگ وصل می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 33

ویتامین  به کمک فاکتور داخلی معده به روش درون بری به داخل یاخته های پوششی مخاط وارد می شود.

ویتامین A محلول در چربی است و از البه الی لیپیدهای غشا عبور کرده و جذب می شود (رد گزینۀ 1). از طرفی جذب کلسیم با

انتقال فعال و پمپ است (رد گزینۀ ۳). دقت کنید که جذب اغلب آمینواسیدها با هم انتقالی انجام می شود، یعنی با استفاده از

شیب غلظت سدیم (رد گزینۀ ۴).

B۱۲

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 34

منظور پرسش از انعکاسی که در آن تنها یک مسیر از چهارراه حلق باز می ماند، بخش غیرارادی عمل بلع است که حین آن، مسیر

دهان، بینی و نای مسدود می شوند و تنها مسیر مری باز می ماند.

ترتیب وقایع رخداده در عمل بلع:

۱) باالرفتن زبان و فشار به تودۀ غذایی

۲) تحریک گیرنده های حسی مکانیکی دیوارۀ حلق

۳) باال رفتن زبان کوچک

۴) آغاز حرکات کرمی شکل در دیوارۀ ماهیچه ای حلق

۵) شل شدن بندارۀ ابتدای مری

۶) ادامۀ حرکت کرمی شکل در مری

۷) شل شدن بندارۀ انتهای مری

۸) باز شدن چین خوردگی های مخاط دیوارۀ معده

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 1 35

هیچ موردی به درستی بیان نشده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ شبکه های مویرگی خونی و لنفی درون هر پرز قرار دارند، نه زیر آن ها!

ب) نادرست؛ ریزپرز به چین خوردگی های میکروسکوپی غشاء یاخته گفته می شود. برخی یاخته های "پرز" مادۀ مخاطی تولید

می کنند.

ج) نادرست؛ یاخته های بافت پوششی مخاط به طور محکمی به هم چسبیده اند و بین یاخته ها منفذی وجود ندارد.

نکته: همۀ موارد جذب شده از روده قطعًا از درون یاخته های بافت پوششی عبور می کنند.

د) نادرست؛ در سمت فضای روده، چین  خورده است، نه سمت مقابل!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 36

پپسین آنزیمی است که در حضور کلرید ریک اسید و دمای ویژه فعالیت می کند و تولید آن در مکانیسم خودتنظیمی مثبت بررسی

    می شود؛ زیرا پپسین می تواند با تأثیر بر پپسینوژن روند تبدیل پپسینوژن به پپسین (فرم فعال آنزیم) را تسریع بخشد. آنزیم پپسین

در دمای طبیعی بدن (حدود 37 درجۀ سانتی گراد)   و محیط اسیدی معده  حداکثر فعالیت را     دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) با فعالیت آنزیم های گوارشی پروتئین ها در معده به پپتیدهای کوچک تر تبدیل     می شوند اما نمی توانند به مونومر تبدیل شوند.

مونومر پروتئین ها آمینواسیدها هستند که واجد گروه های آمینی و کربوکسیلی اند.

2) یاخته های اصلی غدۀ معده نمی توانند پپسین ترشح کنند اما در گوارش پروتئین ها و لیپیدها نقش اساسی دارند.

3)  نوعی مادۀ غیرآلی است که با اثر بر پپسینوژن آن را به پپسین تبدیل می  کند.

pH = ۲

HCl

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 37

در بین پرزهای موجود در سطح چین خوردگی های روده، فرورفتگی هایی وجود دارد که غدد روده ای را تشکیل می دهند. غده

روده ای نیز حاوی یاختۀ جذبی و ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی است (همانند خود پرزها!). اما عالوه بر این یاخته ها درون غده های

روده ای یاخته ترشح کنندۀ هورمون نیز یافت می شود (برخالف پرزها!).

گزینۀ "2" درون غده روده یاخته های ترشح کنندۀ هورمون وجود دارند که هورمون را وارد خون می کنند (سکرتین).

گزینۀ "3" همۀ یاخته های پوششی روده برروی غشاء پایه مستقرند.

گزینۀ "4" مویرگ های خونی رودۀ باریک از انواع مویرگ های خونی منفذدار هستند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 38

جایگاه شروع گوارش چربی   ها معده و توسط آنزیم لیپاز مترشحه از سلول   های اصلی است. این سلول   ها در نواحی پا�ن غدۀ معده

جای گرفته   اند. جایگاه اصلی گوارش چربی   ها نیز در رودۀ کوچک است. اسید از یاخته   های کناری معده ترشح می   شود.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 2 39

باتوجه به تصویر، بخش  های 1 تا 4 عبارت   اند از گلیسرول    ، اسید  های چرب، مجموعۀ گلیسرول و فسفات، فسفولیپید. عبارت  های (ج)

و (د) نادرست    اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

الف) اسید  های چرب قطعًا نقش زیستی مستقلی ندارند اما همواره پیوند  های دوگانه در ساختار خود دارند؛ زیرا اتم اکسیژن

موجود در ساختار آن ها دارای پیوند دوگانه است.

ب) فسفولیپید یک مولکول قطبی است که سر آن بخش آبدوست محسوب     می شود و شامل گلیسرول و فسفات است     .

ج) بخش آبگریز فراوان ترین لیپید رژیم غذایی (   تری گلیسیرید) از زنجیرۀ کربنی و هیدروژن تشکیل شده است.

د) در اثر تجزیۀ    فسفولیپید  ها سه پیوند کوواالنسی شکسته     می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 40

باتوجه به شکل؛ ۱ لوزالمعده، ۲ کیسۀ صفرا، ۳ دوازدهه و ۴ منفذ ورودی شیره لوزالمعده و صفرا است. در کیسۀ صفرا کلسترول

اضافی و بیلی روبین دفعی همراه با نمک های صفرا و لسیتین که به گوارش و ورود چربی ها به محیط داخلی کمک می کند، ذخیره

می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: از یاخته های دوازدهه (پوششی مخاط) عالوه بر آنزیم های گوارشی، پروتئین موسین (سازندۀ مخاط) نیز ترشح می شود.

گزینۀ ۲: کیموس در معده تولید می شود، درحالی که آنزیم های تولیدشده در لوزالمعده به دوازدهه می ریزند. دقت کنید که عنوان

نشده همۀ آنزیم های تولیدشده در لوزالمعده فعال هستند، بلکه در مورد آنزیم های فعال توضیح داده شده است.

گزینۀ ۳: از کبد و لوزالمعده موسین تولید و ترشح نمی شود. به این ترتیب صفرا و شیرۀ لوزالمعده فاقد ماده مخاط است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3

گام اول

گام دوم

41

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در شکل شمارۀ 1 (سیرابی)، شمارۀ 2( نگاری)، شمارۀ 3 (شیردان) و شمارۀ 4 (هزارال) می باشد.

همۀ سلول های زندۀ بدن ازجمله سلول های نگاری و هزارال قادر به تولید انرژی در فرآیند گلیکولیز هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: سلولز موجود در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان توسط میکروب های مفید تجزیه می شود و هیچ جانوری قادر به تولید

آنزیم تجزیه کنندۀ سلولز نیست.

گزینۀ2: سیرابی و نگاری در مسیر اولین بلع غذا هستند و هیچ کدام در مجاورت غذای دوباره جویده شده قرار نمی گیرند.

گزینۀ4: در هزارال جذب آب صورت می گیرد.

گزینه 2 42

آنزیم های لوزالمعده انواعی از هیدرولیزها هستند و در واکنش های آبکافت فعالیت خود را انجام می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هورمون سکرتین با تأثیر بر پانکراس باعث افزایش بی کربنات سدیم می شود.

گزینۀ ۳: ترشح شیرۀ پانکراس و صفرا مستقل از یکدیگر صورت می گیرد.

گزینۀ ۴: الزامًا همه آنزیم های شیرۀ پانکراس با تاثیر بر لیپازها مولکول زیستی قابل جذب درست نمی کنند.

تالیفی امیرحسین حقانی فر

گزینه 3 43

در لولۀ گوارش پروتئازهای آزادشده فعال هستند و همۀ زنجیره های پلی پپتیدی موجود در رودۀ باریک را آبکافت کرده و

آمینواسیدهای سازندۀ آن ها را تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ممکن است توسط یک پپسین فعال شود.

گزینۀ 2: لوزالمعده جزء لولۀ گوارش نیست بلکه از اندام های وابسته به آن است و پروتئازهای آن در رودۀ باریک فعال می شود.

گزینۀ ۴: در اگزوسیتوز پروتئاز بدون دخالت پروتئین اختصاصی از یاخته ها آزاد می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 44

بافت پیوندی سست معموًال از بافت پوششی پشتیبانی می کند. درحالی که پوشش سنگفرشی چندالیه در ساختار دهان (بخش

شروع کنندۀ گوارش مکانیکی مواد غذایی) قابل مشاهده است. در تمامی بافت های بدن مادۀ بین سلولی وجود     دارد؛ اما رشته های

کالژن و کشسان تنها در بافت پیوندی قابل مشاهده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) مادۀ زمینه ای تنها در بافت پیوندی وجود     دارد؛ اما توجه کنید که یاخته های بافت پوششی روی شبکه ای از رشته های پروتئینی و

گلیکوپروتئینی مستقرند.

2 و 3) بافت پیوندی سست در ساختار همۀ الیه های لولۀ گوارش وجود     دارد. همچنین همان طور که می دانید بافت پوششی

سنگفرشی چندالیه در ساختار دهان و مری قرار     دارد، و در زیر بافت پوششی شبکه ای از رشته های پروتئینی به نام غشاء پایه وجود

    دارد و در بافت پیوندی سست نیز انواعی از رشته های پروتئینی از نوع کالژن و کشسان قابل مشاهده است. غشاء پایه ساختار

غیرسلولی     دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 45

فقط مورد چهارم عبارت را به درستی تکمیل می   کند.

بررسی سایر عبارت ها:

مورد اول: تخریب هموگلوبین گویچه   های قرمز پیر و فرسوده در فضای بین یاخته   ای کبد انجام می   شود، نه درون یاخته   های کبدی.

مورد دوم: تبدیل پپسینوژن به پپسین با اثر اسید معده خارج از یاخته   های اصلی و در معده صورت می گیرد.

مورد سوم: در فضای روده، مالتوز و مولکول   های درشت   تر حاصل از فعالیت آمیالز بزاق، به مولکول   های مونوساکاریدی تبدیل

می   شوند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 4 46

کرم کدو با اینکه فاقد دستگاه گوارش است، اما می تواند از آنزیم های دستگاه گوارش جانور میزبان برای تغذیه استفاده کند.

۱) هیدر گوارش را به صورت درون یاخته ای با درون بری ادامه می دهد نه اینکه آغاز کند.

۲) آنزیم های کافنده تن ترشح نمی شوند بلکه وارد کریچۀ غذایی می شوند.

۳) هیدر که دارای ۶ عدد بازو است، گردش مواد خود را در حفرۀ گوارشی و انشعابات آن انجام می دهد.

تالیفی موسی بیات
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گزینه 3 47

موارد (الف)، (ب) و (ج) به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) درست؛ ورود و خروج گلوکز به درون یاختۀ پرز به کمک پروتئین هایی صورت می گیرد که سراسر عرض غشاء را طی کرده اند.

ب) درست؛ همان طور که در شکل نشان داده شده است پروتئین انتقال دهندۀ سدیم- پتاسیم شیب غلظتی سدیم را ایجاد می کند

تا به این طریق با هم انتقالی سدیم، گلوکز به درون یاختۀ پرز وارد شود.

ج) درست؛ انرژی شیب غلظت سدیم برای وارد کردن گلوکز به درون یاختۀ پرز مورداستفاده قرار می گیرد.

د) نادرست؛ ازآنجایی که گلوکز مولکول درشتی نیست، ورود و خروج آن با دخالت ریزکیسۀ غشائی (آندوسیتوز و اگزوسیتوز)

نمی باشد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 48

1) نادرست است. در تری گلیسیریدها، همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، پیوند بین اسید چرب و گلیسرول ها،

توسط اتم اکسیژن برقرار شده است ولی در پروتئین ها، ارتباطی که بین یک آمینواسید با آمینواسید دیگر برقرار است، نوعی پیوند

(پپتیدی) است که بین اتم کربن و نیتروژن برقرار شده است.

2) نادرست است. هم پروتئین ها از اسیدآمینه های متفاوتی درست می شوند و هم در ساختار تری گلیسیریدها اسیدهای چرب

گوناگون یافت می شود.

3) درست است. همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، در محل پیوند اسید چرب و گلیسرول و هم بین کربن و

اکسیژن، پیوند دوگانه دیده می شود.

4) نادرست است. چه در پروتئین ها و چه در تری گلیسیریدها، آنزیم های گوارشی، آن ها را آبکافت (هیدرولیز) می کنند.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 2 49

در هر فرد مبتال به یرقان میزان بیلی روبین خون افزایش یافته و موجب زرد شدن بافت ها شده است. بنابراین میزان بیلی روبین در

سیاهرگ کبد همانند سایر عروق بدن بیشتر از حد طبیعی است. دقت داشته باشید که یکی از علت های یرقان سنگ کیسه صفرا

است.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 2 50

رد الف: در مورد سنگفرشی و استوانه ای صحیح است!

رد ب: مثًال در سنگفرشی چندالیه ای که همۀ الیه ها با غشای پایه در تماس نیستند!

ج و د: مشخصًا صحیح هستند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 51

در صورت ابتال به استفراغ شدید محتویات معده از جمله اسید کلریدریک به صورت مداوم از راه دهان بیرون می ریزد؛ بنابراین

یاخته های کناری غدد معدی برای تولید مجدد اسید ناچار به برداشت مقدار بیشتری  از خون مویرگی معده هستند، درنتیجه

انتظار می رود با ادامۀ این روند مقدار  در خون سیاهرگ معده که به سیاهرگ باب می رود کمتر شده و pH آن افزایش یابد

(قلیایی شود).

گزینۀ "2" یرقان طوالنی مدت نشانۀ ابتالی شخص به سنگ صفرا است که درنتیجۀ این امر امکان گوارش و جذب لیپیدها در رودۀ

فرد مبتال به شدت کاهش می یابد. یکی از مواد لیپیدی کاهش یافته ویتامین محلول در چربی D است که برای جذب کلسیم از

روده و استحکام استخوان ها ضروری است پس با کاهش جذب این ویتامین و کاهش جذب کلسیم ناشی از آن احتمال پوکی

استخوان افزایش می یابد.

گزینۀ "3" در پی برداشتن معده به  سبب وجود تومورهای بدخیم (سرطان) به واسطۀ حذف یاخته های کناری فرد مذکور فاقد عامل

داخلی معده بوده درنتیجه در جذب ویتامین  وی اختالل ایجاد می شود.

گزینۀ "4" بنداره ای که در ریفالکس شل می شود بندارۀ انتهای مری است نه ابتدای معده!!

H+

H+

B۱۲

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 52

1) خون موجود در اندام های لولۀ گوارش مثل دهان و قسمتی از مری، به سیاهرگ باب نمی رسد ولی خون حفرۀ شکمی به

سیاهرگ باب وارد می شود.

2) بعضی از مواد جذب شده مثل آهن و برخی از ویتامین ها در کبد ذخیره می شوند. سلول های کبدی از لیپیدها را برای ساخت

لیپوپروتئین ها استفاده می کنند و لیپوپروتئین ها، لیپیدها را به سایر بافت ها منتقل می کنند.

3) خیر. خون در قسمت های مختلف دستگاه گوارش، ترکیبات متفاوتی دارد. برای مثال خونی که از رودۀ باریک خارج می شود،

مواد غذایی بیشتری را حمل می کند.

4) خون موجود در طحال نیز به سیاهرگ باب وارد می شود. طحال از اندام های دستگاه گوارش نیست.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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گزینه 4 53

در معدۀ انسان ماهیچۀ مورب دیده می شود. معده با ترشح فاکتور داخلی در تولید گویچه های قرمز خون و جلوگیری از کم خونی

نقش دارد ولی توجه کنید که این نقش غیرمستقیم است، نه مستقیم!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: منظور از ماهیچۀ حلقوی دو سمت معده، بنداره ها است. بندارۀ انتهای مری و بندارۀ پیلور معده را از بقیۀ لولۀ گوارش

جدا می کند.

گزینۀ 2: معده به عنوان محل ذخیرۀ موقت مواد غذایی است.

گزینۀ ۳: با حرکات کرمی معده، پیلور شل شده و مقداری کیموس به درون دوازدهه وارد می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 54

باتوجه به شکل در رابطه با تولید قطره های ریز چربی، 1) قطرۀ چربی، 2) نمک های صفرا و لسیتین و 3) قطره های ریز چربی است.

به این ترتیب نمک های صفرا و لسیتین در بدن خود فرد تولید می شود، درحالی که قطرۀ چربی بخشی از رژیم غذایی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: لسیتین نوعی لیپید (فسفولیپید) است.

گزینۀ ۲: نمک های صفرا و لسیتین از یاخته های کبد تولید و ترشح می شوند، نه یاخته های پوششی مخاط!

گزینۀ ۳: تبدیل قطرۀ درشت چربی به قطره های ریزتر توسط صفرا انجام می گیرد، نه آنزیم لیپاز!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 55

الف) درست. در گنجشک، غذا با عبور از معده وارد سنگدان می شود. در ملخ سنگدان وجود ندارد. (دقت کنید که در این جمله

گفته نشده که غذا بالفاصله پس از دهان به سنگدان می رود)

ب) درست. در کرم خاکی جذب مواد تمامًا در روده انجام می گیرد ولی در ملخ جذب مواد غذایی در معده اتفاق می افتد.

ج) نادرست. ملخ و گنجشک، حلق ندارند.

د) درست. مری در کرم خاکی حجیم ولی در ملخ نازک و کوتاه است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 56

موارد "ب" و "پ" درست هستند.

دقت کنید منبع رایج انرژی مولکول ATP است.

بررسی موارد:

الف) گلوکز با انتشار تسهیل شده به فضای بین یاخته ای منتقل می شود و ATP نمی خواهد. (نادرست)

ب) پمپ با مصرف ATP، سدیم داخل یاخته را کم می کند؛ پس ATP می خواهد. (درست)

پ) خروج کیلومیکرون ها با اگزوسیتوز است و ATP مصرف می شود. (درست)

ت) ورود گلوکز به یاختۀ روده با هم انتقالی است و ATP مصرف نمی شود. (نادرست)

تالیفی امیرحسین حقانی فر
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گزینه 4 57

همۀ پروتئازها در حین فعالیت (برش پیوندهای پپتیدی) آب مصرف می کنند، چون همۀ این آنزیم ها واکنش آبکافت انجام

می دهند.

نکته: آنزیم های پروتئازی ممکن است درون یاخته باشند و باعث تخریب پروتئین های فرسوده و آسیب دیده شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پروتئازهای لوزالمعده غیرفعال هستند و پس از ورود به دوازدهه با تغ�ر pH فعال می شوند. در مقابل لیپازهای معده در

حین ترشح فعال هستند.

گزینۀ 2: آنزیم های پروتئازی معده در محیط اسیدی معده و آنزیم های پروتئازی لوزالمعده در محیط غیر اسیدی لوزالمعده فعالیت

می کنند.

گزینۀ  3: پپسینوژن نیز از یاخته های پوششی استوانه ای معده ترشح می شود.

نکته: از یاخته های پوششی مخاط روده یک نوع پروتئاز فعال ترشح می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 58

بنداره های لولۀ گوارش آدمی از نظر جنس دو دسته  اند:

بعضی از جنس ماهیچۀ اسکلتی و تحت  کنترل اعصاب پیکری هستند: مانند بندارۀ ابتدای مری وانتهای راست  روده.

بعضی از جنس ماهیچۀ صاف و تحت   کنترل اعصاب خودمختار هستند: مانند انتهای مری، پیلور، انتهای رودۀ باریک و بندارۀ

درونی راست  روده.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بنداره های ابتدای مری و انتهای راست  روده از نوع اسکلتی و دارای یاختۀ چندهسته  اند، اما بندارۀ انتهای مری، پیلور،

انتهای رودۀ باریک و درونی راست  روده از نوع صاف و تک  هسته  اند.

تذکر: دقت کنید که قید (بعضی) یا (برخی) همیشه به معنای زیر 50 درصد نیست.

گزینۀ 2: بنداره ها هنگام عبور مواد باز می  شوند (البته در اینجا واژۀ غذا برای بندارۀ انتهای روده و بنداره های درونی و بیرونی

راست  روده جالب نیست.)

گزینۀ 4: هنگام استفراغ گاهی محتویات معده (با بازشدن بنداره های مری) و گاهی محتویات معده و ابتدای روده باریک (با

بازشدن پیلور و بنداره های مری) باز می  شوند.

تذکر: دقت کنید که این گزینۀ جالبی نیست، چون این بنداره ها نیستند که غذا را هنگام استفراغ به  سوی دهان می  رانند. فشار

مثبت ناشی از انقباض ماهیچه های شکمی این کار را انجام می  دهد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 2 59

در گنجشک مواد غذایی پس از عبور پیدا کردن از سنگدان وارد روده می شوند و می دانیم که در ملخ جذب آب و مواد معدنی در

روده صورت می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1 و 3: کرم خاکی فاقد معده است.

گزینۀ4: در رودۀ ملخ گوارش انجام نمی شود زیرا در کیسه های معده گوارش مواد غذایی تکمیل شده است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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گزینه 1

گام اول

گام دوم

60

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در سنگ کیسۀ صفرا ممکن است رسیدن صفرا به محل عملکرد خود یعنی دوازدهه دچار  اختالل شود در نتیجه هضم و جذب

چربی ها و به دنبال آن جذب ویتامین های محلول در چربی دچار اختالل شود 

در فردی که دچار سنگ کیسۀ صفرا شده است به دلیل مسدود بودن مجاری صفراوی ممکن است بخشی از مواد رنگین صفرا وارد

فضای میان بافتی و سپس وارد خون شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: درنتیجۀ کاهش ترشح صفرا، میزان جذب چربی ها کاهش یافته و میزان دفع آن ها از طریق روده افزایش می یابد.

گزینۀ 3: آنزیم هضم کنندۀ چربی ها لیپاز است که از پانکراس ترشح می شود.

گزینۀ4: با کاهش ترشح صفرا، میزان جذب چربی ها کاهش یافته و درنتیجه، تری گلیسرید کمتری وارد مویرگ لنفی روده می شود.

گزینه 4 61

الف) بر طبق تصویر کتاب درستی محل عنوان شده نادرست است.

ب) چین خوردگی در رودۀ بزرگ مشاهده می شود.

ج) بنداره هایی که ماهیچه های مخطط دارند نیز می توانند تحت شرایطی عمل غیرارادی انجام دهند.

د) بر طبق کتاب درسی، یاخته های پوششی مخاط در بخش های مختلف، کارهای متفاوتی انجام می دهند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 62

در اسمز آب از البه الی مولکول های غشاء عبور می کند و نیازی به حضور پروتئین غشایی ندارد؛ درصورتی که جابه جایی در انتقال

فعال قطعًا نیازمند حضور نوعی پمپ (پروتئین سراسری غشاء) است.

در درون بری و برون رانی معموًال به حضور پروتئین های غشایی نیازی نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 1 63

در دیوارۀ داخلی روده، چین حلقوی وجود دارد. روی این چین ها، پرزهای فراوانی دیده     می شود. غشاء یاخته های پوششی رودۀ

باریک نیز در سمت فضای روده، چین خورده است. در چین های حلقوی رودۀ باریک شبکه ای از یاخته های عصبی در بافت پیوندی

سست وجود     دارد؛ زیرا شامل برآمدگی های الیه های مخاطی و زیرمخاطی به سمت درون فضای رودۀ باریک است اما پرزهای رودۀ

باریک تنها از الیۀ مخاطی تشکیل شده اند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) هر چین حلقوی و پرزهای تشکیل دهندۀ آن تعداد فراوانی یاختۀ پوششی     دارد.

یاخته های پوششی در اتصال با غشاء پایه قرار دارند. غشاء پایه ساختار غیرسلولی است.

3) در هر پرز یک رگ لنفی وجود     دارد و هر چین حلقوی تعدادی رگ لنفی     دارد.     

مایع نشت پیدا کرده از مویرگ ها وارد رگ های لنفی     می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 64

بررسی موارد:

الف) در معده ماهیچۀ حلقوی با الیۀ پیوندی مجاور نیست بلکه الیۀ ماهیچۀ مورب و طولی در تماس با الیه پیوندی است.

ب) بافت پوششی معده و روده استوانه ای یک الیه است.

پ) با انقباض معده چین های طولی آن افزایش می یابد.

تالیفی امیرحسین حقانی فر

گزینه 1 65

تنها عبارت (ب) نادرست است

الف) بر اساس شکل کتاب درسی بخش قاعدۀ اپی گلوت به جلوی حنجره متصل است اما رأس آن در مجاورت مری قرار     دارد.

ب) بر اساس شکل کتاب درسی، بخش ابتدایی مری در پشت لوب کوچک کبد قرار     دارد.

ج) بر اساس شکل کتاب درسی، در فرورفتگی  های معده زیر مخاط وجود    ندارد.

د) بر اساس شکل کتاب درسی، بندارۀ پیلور در سمت راست بدن و زیر کبد قرار     دارد.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 66

یاختۀ کناری HCl و یاختۀ اصلی پپسینوژن ترشح می کند؛ پس هر دو این یاخته ها در شکستن پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها

نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: بی کربنات توسط یاخته های پوشانندۀ سطح معده (نه غدد معده!) تولید می شود و کلریدریک اسید توسط یاخته های

کناری غدد معده!

گزینۀ 3: مواد محافظت کننده از سطح یاخته ها، موسین مادۀ مخاطی و بی کربنات است. ازآنجاکه یاخته های دیگری غیر از

یاخته های پوشانندۀ معده موسین ترشح می کنند، پس نمی توان گفت یاخته های پوشانندۀ معده توسط مادۀ ترشحی خودشان،

به طور کامل محافظت می شوند.

گزینۀ ۴: پپسینوژن شامل آنزیم های متعدد است ولی لیپاز تولیدی توسط یاخته های اصلی غدد فقط شامل یک نوع آنزیم است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 67

باتوجه به تصویر کتاب درسی، ورود لقمه غذایی لولۀ گوارش را در آن محل گشاد کرده و یاخته های عصبی آن ناحیه را تحریک

می کند و ماهیچه های دیواره را به انقباض وادار می کند. این اتفاق سبب ایجاد یک حلقۀ انقباضی و حرکت آن روبه جلو می شود.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 1 68

سیاهرگ فوق کبدی به بزرگ سیاهرگ زیرین متصل است اما بر اساس شکل کتاب درسی قطر سیاهرگ فوق کبدی نسبت به

سیاهرگ باب کمتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) سیاهرگ باب کبدی و سیاهرگ روده نسبت به سیاهرگ فوق کبدی مواد غذایی بیشتری     دارد.

3) بیشتر حجم خون ورودی به کبد از طریق سیاهرگ باب است (نه سرخرگ کبدی).

4) بر اساس شکل کتاب درسی سیاهرگ باب کبدی پس از ورود به کبد منشعب     می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 69

آنزیم های درون معده متشکل از آنزیم های ترشحی خود معده، آنزیم های بزاقی و آنزیم های موجود درون مواد غذایی خوراکی

است. تنها مورد "الف" دربارۀ همۀ این آنزیم ها صحیح است.

بررسی موارد:

الف: درست - همۀ این آنزیم ها از جنس پروتئین هستند و در حین ساخت با واکنش های سنتز آبدهی و به صورت انرژی خواه تولید

شده اند.

ب: نادرست - فقط آنزیم های خود معده تحت تأثیر هورمون ها تولید می شوند.

ج: نادرست - درنهایت این آنزیم ها نمی توانند با هیدرولیز مونومر ایجاد کنند و مونومرها از فعالیت آنزیم های روده حاصل می شود.

د: نادرست - فقط پپسینوژن ترشحی از سلول های معده با HCI تولید شده از سلول های کناری فعال می شوند.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 70

تأ�د الف: یاخته های کناری غده های معده کلریدریک اسید و عامل (فاکتور) داخلی ترشح می کنند.

رد ب: مطابق کتاب، مورب بین طولی و حلقوی قرار نگرفته است.

رد ج: برخی از یاخته های غده های معده!

رد د: اصًال معده هیچ انسانی پپسین ترشح نمی کند!

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 71

 در بدن انسان مصرف بیش از حد کلسترول میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش می دهد. 

با رسوب كلسترول در کیسه صفرا، سنگ کیسه صفرا ایجاد می شود، در اثر انسداد مجرای صفرا به وسیله سنگ یرقان ایجادشده و

مواد صفراوی از کبد به خون وارد می شوند که باعث افزایش مواد رنگی خون (بیلی روبین) می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در صفرا دو ترکیب آب گریز از جنس لیپید وجود دارد؛ کلسترول و لسیتین.

گزینۀ ۲:  باتوجه به شکل کتاب درسی کلسترول با قسمت آب گریز و آب دوست غشای سلول جانوری در تماس است.

گزینۀ ۴: کلسترول به شکل کیلومیکرون جذب رگ های لنفی می شود .

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 1 72

این پروتئین ها شامل پروتئین های انتقال فعال (پمپ ها) و انتشار تسهیل شده (کانال ها و ناقل ها) است. هیچ کدام از موارد جملۀ

سؤال را به درستی تکمیل نمی کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در مورد پمپ ها که انتقال فعال انجام می دهند، صادق نیست.

ب) نادرست. این پروتئین ها قطعًا سراسری هستند و عالوه بر بخش آبگریز لیپیدها با بخش های آبدوست آن ها و همین طور

مایعات میان یاخته ای و بین یاخته ای در تماس اند.

ج) نادرست. کانال و ناقل از انرژی زیستی استفاده نمی کنند. در ضمن همۀ پمپ ها نیز الزامًا ATP مصرف نمی کنند و ممکن است

حالت های دیگری از انرژی یاخته ای (مثل شیب غلظت سدیم و انرژی الکترون های پرانرژی) را استفاده کنند.

د) نادرست. پروتئین های ناقل و پمپ به مادۀ انتقالی متصل می شوند، درحالی که کانال ها بدون اتصال به مادۀ انتقالی آن ها را

جابه جا می کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 73

الف) نادرست. شبکۀ عصبی روده در دهان و حلق وجود ندارد.

ب) نادرست. بخشی از اعمال شبکۀ عصبی روده ای تحت کنترل اعصاب خودمختار قرار دارد.

پ) نادرست. گاسترین بر ترشح اسید معده نیز اثر دارد.

ت) درست. سکرتین ترشح بی کربنات را افزایش می دهد نه آنزیم های پانکراس.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 4 74

باتوجه به تصاویر زیر محل دقیق هر ساختار و فاصلۀ هر عضو تا عضو دیگر قابل تشخیص است و بر این اساس مشخص است که

فاصلۀ آپاندیس تا کیسه صفرا کمتر از فاصلۀ آن تا کاردیا است.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 75

رد 1: در الیۀ بیرونی لولۀ گوارش، بافت پیوندی سست، مشاهده می شود. 

رد 3: دریچۀ خارجی مخرج نیز از نوع مخطط است!

رد 4: هنگام استفراغ، محتویات حتی از بخش ابتدای رودۀ باریک نیز ممکن است تخلیه شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 76

1) درست است. لیپیدها به شکل کیلومیکرون به مویرگ لنفی جذب خواهند شد.

2) درست است.

3) نادرست است. کیلومیکرون ها، همراه با لنف به خون وارد و لیپیدهای آن در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند.

4) درست است.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 2 77

از دو مجرا ترشحات برون ریز پانکراس به دوازدهه می ریزد ولی فقط یکی از آن ها (مجرای پا�ن تر) به همراه ترشحات صفرا است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پروتئاز های دوازدهه قوی و متنوع هستند و اگر فعال بودند می توانستند خود لوزالمعده را هم تجزیه کنند.

گزینۀ 3: فعالیت گویچه های سفید در اندام لنفی به نام لوزه که در ناحیۀ حلق واقع است ممکن است باعث تورم آن شده و در بلع

اختالل ایجاد کند.

گزینۀ 4: خون سیاهرگی طحال و آپاندیس که اندام لنفی محسوب می شوند از راه سیاهرگ باب به کبد می رود.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 78

با کامل شدن گوارش پروتئین ها در رودۀ باریک و تجزیۀ آن ها به آمینواسیدهای تشکیل دهنده تعداد مولکول های حل شدۀ موجود

در رودۀ باریک زیاد می شود. از طرفی، چون واکنش ها با مصرف آب همراه بوده است، کم شدن غلظت حالل باعث افزایش

غلظت مواد درون رودۀ باریک می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گوارش زنجیره های پلی پپتیدی (سازندۀ پروتئین ها) در معده شروع می شود، نه در رودۀ باریک!

گزینۀ ۲: قبل از اینکه پروتئاز ترشحی از یاخته های رودۀ باریک روی زنجیره های پلی پپتیدی اثرگذار باشند، آنزیم های پپسینی و

پروتئازهای لوزالمعده روی پروتئین های سالم اثر گذاشته اند. به این ترتیب این پروتئین ها دیگر سالم نیستند.

گزینۀ ۳: مقدار آب مصرف شده از تعداد آمینواسیدهای یک زنجیرۀ پلی پپتیدی، یک عدد کمتر است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4

گام اول

گام دوم

79

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

پپسینوژن آنزیمی است که در یک فرد بالغ، آغازگر روند هضم پروتئین ها است.

پپسینوژن از سلول های اصلی معده ترشح می شود که پس از تماس با اسید کلریدریک از سلول های کناری معده به صورت پپسین

فعال درمی آید.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: پپسینوژن از سلول های اصلی معده ترشح می شود

گزینۀ2: پپسینوژن به محیط درون معده ترشح می شود که خارج از محیط داخلی بدن است بنابراین نمی توان گفت که آنزیم های

گوارشی به مایع بین یاخته ای ترشح می شوند.

گزینۀ3: پپسین فعال، پروتئین ها را به مولکول های کوچک تر پپتیدی تجزیه می کند نه آمینواسید!!

گزینه 3 80

معده بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش که دارای ماهیچۀ مورب است. مری قسمتی از لولۀ گوارش است که مواد غذایی را از

طریق دهان و حلق به معده منتقل می کند. الیۀ ماهیچه ای معده از نوع صاف است درحالی که بخش ابتدای مری ماهیچۀ

مخطط     دارد.      یاخته های بافت ماهیچه ای مخطط عملکردی ارادی دارند و هستۀ آن ها در مرکز سلول قرار     دارد.     

بررسی سایر گزینه ها:

1) در معده همانند مری هنگام تجمع مواد غذایی در بخش های انتهایی آن با افزایش انقباضات نوعی اسفنکتر، غذا وارد بخش

بعدی     می شود.     

2) در استفراغ و ریفالکس اسید معده به مری بازمی گردد؛ پس امکان مشاهدۀ اسید معده در مری نیز وجود     دارد.      اسید معده

 پپسینوژن را به فرم فعال آن (پپسین) تبدیل می کند.

4) بافت پوششی مری از نوع سنگفرشی چندالیه و بافت پوششی معده از نوع استوانه ای تک الیه است. توجه کنید که یاخته های

بافت پوششی استوانه ای تک الیه، هسته ای بیضی شکل و ظاهری استوانه ای دارند.

(HCl)

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 2 81

گوارش مکانیکی با استفاده از آرواره ها سپس به دهان وارد می شود و گوارش برون سلولی ذرات کوچک غذا درون کیسه های

معدی کامل می شود و پس ازآن، جذب مواد مغذی در معده شروع  می شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 82

چربی ها وارد مویرگ های لنفی می شوند نه مویرگ های خونی !

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در فرد مبتالبه سنگ کیسۀ صفرا به دلیل مسدود بودن مجاری صفراوی ممکن است بخشی از مواد رنگین وارد فضای میان

بافتی و سپس وارد خون  شود.

گزینۀ 2و3: در فردی که به سنگ صفرا مبتال است به علت عدم تخلیۀ صفرا به درون روده هم در تجزیه چربی ها اختالل به وجود

می آید و هم ممکن است بخشی از ترکیبات صفرا حین غلیظ شدن در کیسه صفرا رسوب کند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 4 83

در بافت پیوندی رشته ای میزان مادۀ زمینه و سلول کم بوده و بیشتر فضای بافت را رشته های کالژن پر می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. بافت پیوندی سست معموًال، نه همه جا، بافت پوششی را پشتیبانی می کند.

گزینۀ 2: نادرست. بافت پیوندی سست بی رنگ است.

گزینۀ 3: نادرست. اتصال بافت های دیگر به هم توسط بافت پیوندی سست نیز انجام می گیرد.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 84

باتوجه به شکل: 1) پرز، 2) یاخته های ماهیچه ای (صاف) و 3) شبکۀ یاخته های عصبی الیۀ زیرمخاط است. انقباض یاخته های

ماهیچه ای درون هر پرز بر اساس پیام ارسالی از شبکۀ یاخته های عصبی الیۀ زیرمخاط است ولی این حرکت پیش برندۀ کیموس

نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: هر چین خوردگی حلقوی در سطح داخلی روده تعداد زیادی پرز روی خود دارد.

گزینۀ 2: درون هر پرز شبکه های مویرگی خونی و لنفی حضور دارند.

نکته: در پرزها فقط الیۀ مخاطی و در چین خوردگی های حلقوی الیه های مخاطی و زیرمخاطی حضور دارند.

گزینۀ ۴: حرکت پرز سطح تماس کیموس با بافت پوششی، مخاط را افزایش می دهد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 85

غده های بزاقی، پانکراس، کبد و کیسه صفرا اندام هایی هستند که با لولۀ گوارش مرتبط اند اما از بین آن ها به جز کیسه صفرا که

فاقد ترشح است بقیۀ اندام های ذکرشده ترشحات خود را به درون لولۀ گوارش می ریزند. تمامی این اندام ها در ورود بی کربنات به

درون لولۀ گوارش و کاهش میزان این یون در محیط داخلی بدن نقش دارند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 86

نخستین گام در گوارش چربی ها، تبدیل آن ها به قطره های ریز است تا آنزیم لیپاز بتواند بر آن ها اثر کند. صفرا و حرکات مخلوط

کنندۀ رودۀ باریک موجب ریز شدن چربی ها می شوند. گوارش چربی ها، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده (پانکراس) در

دوازدهه انجام     می شود.      آنزیم لیپاز برای فعالیت نیاز به فعال شدن ندارد.     

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در پی فعالیت لیپاز پانکراس دو یا سه اسید چرب از تری گلیسیرید (فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی) جدا می شود.

3) لیپاز لوزالمعده و دیگر آنزیم های تجزیه کنندۀ لیپیدها در دوازدهه، تری گلیسیریدها و لیپیدهای دیگر را آبکافت می کنند. در

آبکافت پیوند مونومرها شکسته     می شود و مولکول آب مصرف     می شود.     

4) اتصال لسیتین و نمک های صفراوی به قطرات چربی، آن ها را ریزتر می کند تا لیپاز بر آن ها اثر کند. لیپاز بر قطرات چربی اثر

می گذارد و آن ها را به مونوگلیسیرید و اسید چرب تبدیل می کند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 87

گوارش لیپیدها توسط لیپاز و سایر آنزیم ها انجام می گیرد نه فقط لیپاز.

1) لسیتین و نمک های صفراوی در تبدیل چربی ها به قطره های ریز، نقش دارند.

2) بیشتر گوارش لیپیدها در دوازده (ابتدای رودۀ باریک) انجام می گیرد.

3) حرکات روده نیز در ریز شدن قطره های چربی نقش دارند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 88

طی فرآیند جذب، مواد مغذی از الیۀ یاخته ای بافت پوششی عبور می کنند. در حین این عمل در ابتدا مواد به یاختۀ بافت پوششی

واردشده و سپس از آن خارج می شوند؛ پس از غشاء پالسمایی این یاخته ها در دو سمت عبور می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های ۲ و ۴: در دهان نیز جذب مواد غذایی به مقداری انجام می شود. دهان درون صفاق قرار ندارد. از طرفی بافت پوششی

الیۀ مخاط آن سنگفرشی چندالیه است؛ پس مواد مغذی صرفًا از یک الیۀ یاخته ای بافت پوششی عبور نمی کنند.

گزینۀ ۳: ورود مواد مغذی به مایع بین یاخته ای جذب نامیده می شود. در ضمن ممکن است مادۀ جذب شده در مایع بین یاخته ای

بماند و وارد خون یا لنف نشود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 89

بخش فاقد پرز رودۀ انسان، رودۀ بزرگ است. موارد ب، ج و د به درستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ انتهای رودۀ باریک به ابتدای رودۀ بزرگ متصل نیست، بلکه به بخشی متصل است که کمی باالتر از ابتدای آن قرار

دارد.

ب) درست؛ قبل از رودۀ بزرگ، رودۀ باریک قرار دارد. در هر دو امکان جذب یون ها وجود دارد.

ج) درست؛ یاخته های پوششی مخاط رودۀ بزرگ موسین ترشح می کنند. از طرفی به دلیل ترشح پروتئین های الزم برای ساخت

غشاء پایه می توان عنوان کرد از هر دو سمت ترشح پروتئین انجام می شود.

د) درست؛ رودۀ بزرگ آنزیم ترشح نمی کند ولی آنزیم های فعال مترشحه از رودۀ بزرگ ممکن است درون آن مشاهده شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 90

در ساختار کیلومیکرون ها، تری گلیسیرید، فسفولیپید، کلسترول و پروتئین وجود دارد. از طرفی فسفولیپید و کلسترول از اجزای

غشاء یاخته ای است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درون ساختار کیلومیکرون ها پروتئین های تولیدشده در یاخته های پوششی روده نیز حضور دارند؛ اما توجه داشته باشید که

در HDL و LDL الزامًا پروتئین های تولیدشده در یاخته های پوششی روده (موجود در ساختار کیلومیکرون ها) حضور ندارد.

گزینۀ 2: در افراد چاق و کم تحرک میزان LDL در خون باال می رود، ولی در افراد پرتحرک چنین نیست.

گزینۀ ۳: رگ های بسته درون پرزها مویرگ های لنفی است که در آن کیلومیکرون  حضور دارد ولی LDL و HDL خیر!

نکته: LDL و HDL فقط در خون مشاهده می شوند، درصورتی که کیلومیکرون در لنف و خون قابل مشاهده است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 91

نوعی بافت پیوندی که معموًال بافت پوششی را پشتیبانی می   کند، بافت پیوندی سست است. هرکدام از بافت   های سازندۀ بدن

انسان، از یاخته   ها و مواد موجود در فضای بین یاخته   ای تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه   ها:

گزینۀ 2: بافت پیوندی سست همانند بافت پیوندی متراکم، مخلوطی از انواع رشته   های پروتئینی مانند رشته   های االستیک و کالژن

دارد.

گزینۀ 3: غشاء پایه یاخته   های بافت پوششی را به هم و به بافت   های زیر آن متصل نگه می   دارد.

گزینۀ 4: بافت پیوندی سست در مقایسه با بافت سازندۀ زردپی و رباط (بافت متراکم) تعداد یاخته   ها و مادۀ زمینه   ای بیشتری دارد.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 92

بر اساس شکل کتاب درسی لوزالمعده در زیر و موازی معده قرار     دارد و بخش سر آن در تماس با دوازدهه است     .

تنها عبارت   (ب) نادرست است.

الف) تنظیم ترشحات لوزالمعده عالوه بر اعصاب خودمختار تحت تأثیر هورمون سکرتین است؛ زیرا هورمون سکرتین سبب افزایش

ترشح بی کربنات     می شود.

ب) بر اساس متن کتاب درسی آمیالز مترشحه از لوزالمعده همانند آمیالز بزاق قادر به تجزیۀ سلولز نیست.

ج) گوارش چربی  ها    ، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز مترشحه از لوزالمعده در دوازدهه است.

د) بر اساس شکل کتاب درسی بخش دم غدۀ لوزالمعده نزدیک به     اندام طحال است.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 93

در روش برون رانی و درون بری تنها انرژی ATP مصرف می   شود ولی در انتقال فعال انرژی می   تواند از ATP، انرژی الکترون و یا

هم انتقالی یک یون دیگر تأمین شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در روش   های انتقال فعال و انتشار تسهیل شده، پروتئین   ها طی انتقال مواد دچار تغ�ر شکل موقت می   شوند. طی انتشار

تسهیل شده یاخته برای انتقال مواد انرژی مصرف نمی   کند. در انتقال فعال نیز انرژی فقط از ATP تأمین نمی   شود.

گزینۀ 3: طی انتقال فعال شیب غلظت در دو سوی غشا افزایش می   یابد. در انتقال فعال انرژی می   تواند از ATP، انرژی الکترون و یا

هم انتقالی یک یون دیگر تأمین شود.

گزینۀ 4: همۀ روش   های انتشار ساده، تسهیل شده، اسمز، انتقال فعال و برون رانی و درون بری فرآیند   های ویژۀ انتقال مواد از عرض

غشا هستند.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 94

یاخته   های سطحی مخاط معده همانند یاخته   های موکوزی بخش غده   ای معده، مادۀ مخاطی زیادی ترشح می   کنند که سطح

مخاط را ژله   ای و چسبناک می   کند. یاخته   های سطحی مخاط معده همچنین بی کربنات ترشح می   کنند.

بررسی سایر گزینه   ها:

گزینۀ 1: سطحی ترین یاخته   های غدۀ معده فقط مادۀ موکوزی ترشح می   کنند درحالی که یاخته   های سطحی مخاط معده که با فرو

رفتن در بافت پیوندی زیرین حفرات معده را به وجود آورده اند، بی کربنات و مادۀ مخاطی ترشح می   کنند.

گزینۀ 2: عمقی ترین یاخته   های غدۀ معده، یاخته   های اصلی هستند و بزرگ ترین یاخته   های غدۀ معده، یاخته   های کناری اند.

یاخته   های اصلی پپسینوژن و لیپاز ترشح می   کنند.

گزینۀ 3: فراوان ترین یاخته   های غدۀ معده، یاخته   های اصلی اند و مادۀ مخاطی ترشح نمی   کنند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 95

1) یاخته های مرده و مواد گوارش نیافته و نیز باقی مانده های شیرۀ گوارشی در مواد دفعی دیده می شوند.

2) رودۀ بزرگ، عمل آبگیری از مواد غذایی را انجام می دهد.

3) وقتی مدفوع به راست روده می رسد، انعکاس دفع آغاز می شود.

4) شل شدن بندارۀ خارجی، امکان دفع ارادی مدفوع را فراهم می کند.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 4 96

شبکه های عصبی روده ای می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند؛ اما دستگاه عصبی خودمختار با آن ها ارتباط

دارد و بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. شبکه های عصبی روده ای، هم تحرک و هم ترشحات لولۀ گوارش را تنظیم می کنند.

گزینۀ 2: نادرست. مطابق شکل، دو شبکۀ عصبی روده ای وجود دارد که یکی در زیر مخاط و یکی بین دوالیۀ ماهیچه ای جدار لولۀ

گوارش قرار دارد.

گزینۀ 3: نادرست. شبکه های عصبی روده ای می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 97

مخاط با کیموس در ارتباط است و در آن رشته های کشسان بافت پیوندی سست مقاومت را کاهش داده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1 و 3) لولۀ گوارش از خارج به داخل دارای الیه های بیرونی، ماهیچه ای، زیرمخاط و مخاط است که هر 4 الیه دارای بافت پیوندی

سستی است که به طورمعمول از بافت پوششی پشتیبانی می کند.

بافت پیوندی سست فضای بین سلولی زیاد و رشته  های کالژن کمی دارد، اما دارای انعطاف پذیری باال و مقاومت کمی هستند     .

توجه کنید که کالژن و رشته های کشسان در هر 4 الیۀ لولۀ گوارش یافت     می شود      و شبکۀ عصبی را می توان در الیۀ ماهیچه ای و

زیرمخاطی مشاهده کرد. توجه کنید الیۀ مخاطی ارتباط مستقیمی با محتویات لولۀ گوارش     دارد.     

4) الیۀ بیرونی، زیرمخاط و ماهیچه ای ارتباط مستقیمی با محتویات لولۀ گوارش ندارند. در این بین تنها الیۀ ماهیچه ای به صورت

غیرارادی یاخته های خود را به انقباض درمی آورد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 98

صفرا حاوی بی کربنات است. بی کربنات می تواند از آسیب های شیمیایی یاخته های پوششی مخاط روده محافظت کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بخش اضافی کلسترول از طریق صفرا دفع می شود.

گزینۀ 2: ازآنجایی که صفرا در گوارش چربی ها مؤثر است، پس در ورود چربی به محیط داخلی نیز مؤثر است.

گزینۀ ۴: جذب آمینواسیدها ارتباطی به وجود ترشح صفرا ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 99

در فرآیند برون رانی برخالف فرآیند درون بری مساحت غشاء یاخته افزایش پیدا می کند؛ بنابراین این عبارت درست است و باید

تعداد عبارت  های نادرست را شمارش کنیم. عبارت  های (الف) و (د) نادرست    اند.

الف) غلظت مواد در خارج و داخل از یاخته تأثیری بر فرآیند درون بری و برون رانی ندارد. در فرآیند درون بری همانند برون رانی

جابه جایی مولکول  ها تابع شیب غلظت آن ها نیست.

ب) بر اساس متن کتاب درسی اغلب مولکول  های محلول در خون یا مایع میان بافتی از طریق انتشار مبادله     می شوند.

ج) در اسمز برخالف دیگر روش  های انتقال مواد از عرض غشا، مادۀ حالل (به جای مادۀ حل شونده) جابه جا     می شود.

د) سرعت انتشار در فرآیند انتشار تسهیل شده به تعداد مولکول  های پروتئینی ناقل در واحد سطح و شیب غلظت بستگی     دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 100

برای رسیدن به عمل مناسب بدن غذای مصرفی باید کیفیت مناسب داشته باشد، حاوی مواد مغذی باشد و قابلیت تجزیه داشته

باشد. دقت کنید که حجم کم یا کمیت زیاد و یا داشتن طعم مناسب اهمیتی ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 101

هر چهار مورد دربارۀ ویژگی های رودۀ باریک و رودۀ بزرگ انسان به درستی بیان شده اند.

در رودۀ بزرگ گوارش سلولز، اگزوسیتوز رشته های پروتئینی غشاء پایه توسط یاخته های مخاط، جذب برخی یون ها و عبور خون از

کبد اتفاق می افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 102

گوارش مکانیکی در رودۀ باریک انجام می گیرد که شدت گوارش در ابتدای آن بیشتر است. دقت داشته باشید که صفرا در دفع

برخی از مواد مانند بیلی روبین نقش دارد.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 103

در پیش  معدۀ ملخ غذا به کمک دندانه  های دیواره خردتر می  شوند و گوارش مکانیکی پیدا می  کنند. در این مکان غذا تحت تأثیر

آنزیم  های ترشح  شده از معده و کیسه  های معده قرار می  گیرد و گوارش می  یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: سلوالز توسط یاخته  های خود اسب ساخته نمی  شود.

گزینۀ 3: شیردان معدۀ واقعی گاو است، درصورتی  که آبگیری در هزارال انجام می  شود.

گزینۀ 4: آنزیم  های ترشح  شده از کبد وارد رودۀ باریک می  شود، درصورتی  که فرآیند آسیاب   کردن غذا قبل از روده انجام می  شود.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 104

1) کربوهیدرات ها فقط در سطح خارجی غشاء یافت می شوند ولی مولکول های لیپیدی که شامل فسفولیپیدها و کلسترول هستند،

در هر دو الیۀ غشایی دیده می شوند.

2) نادرست است، چون مولکول های لیپیدی غشاء در تماس با کربوهیدرات هایی هستند که در سمت خارجی غشاء قرار دارند نه

داخلی.

3) پروتئین هایی که دارای منفذ کانالی هستند نیز در عبور مولکول ها از غشاء یاخته عبور می کنند؛ چون اشاره شده است فقط از

فضای بین مولکول های فسفولیپیدی پس این گزینه نادرست است.

4) همۀ مولکول های لیپیدی غشاء در تماس با مولکول های پروتئینی نیستند و فقط بعضی از مولکول های لیپیدی غشاء می توانند

در تماس با مولکول های پروتئینی غشایی قرار گیرند.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز
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گزینه 1 105

جملۀ صورت سوال نادرست است. دقت کنید که باتوجه به شکل همۀ زنجیره های کربوهیدراتی متصل به فسفولیپیدها و

پروتئین های سطح بیرونی غشاء یاخته انشعاب دار هستند و خطی نیستند. فقط مورد "ب" نادرست است.

بررسی موارد:

الف) درست. در پروتئین های سراسری بخشی که در غشاء فرو رفته است، اندازۀ بزرگی نسبت به بخش های دیگر پروتئین دارد.

ازطرفی دم های اسید چرب فسفولیپیدها بخش بزرگی از مولکول را به خود اختصاص می دهند. هر دو مورد عنوان شده آبگریز

هستند و در تماس با یکدیگر قرار دارند.

ب) نادرست. همۀ کانال های جابه جاکنندۀ یون ها در عرض غشاء همگی پروتئین سراسری هستند.

ج) درست. سرهای آبدوست کلسترول می توانند با پروتئین های سطحی چسبیده به غشاء در تماس باشند.

د) درست. لیپیدهای غشایی شامل فسفولیپید و کلسترول می شود. فسفولیپیدها فراوان تر هستند و دم های آبگریز آن ها در بخش

میانی دوالیه غشاء قرار دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 106

بخشی از آمینواسیدهای جذب شده توسط رودۀ باریک توسط کبد از خون برداشته و ذخیره می شود. پس خون خارج شده از کبد

که از طریق سیاهرگ باب فوق کبدی به بزرگ سیاهرگ زیرین می رسد، به نسبت، آمینواسید کمتری خواهد داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گلوکز سیاهرگ خارج شده از رودۀ بزرگ توسط سیاهرگ باب کبدی به کبد رسیده و در کبد بخشی از قند برای تولید

گلیکوژن از خون برداشت می شود. به این ترتیب خون سیاهرگ فوق کبدی گلوکز کمتری خواهد داشت.

گزینۀ 2: در فاصلۀ سیاهرگ فوق کبدی و بزرگ سیاهرگ زیرین اندامی برای برداشت گلوکز خون وجود ندارد؛ پس میزان گلوکز

تغ�ر نخواهد داشت.

گزینۀ 3: ویتامین A جذب مویرگ های لنفی می شود و به طور مستقیم به کبد نمی رسد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1

گام اول

گام دوم

107

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نخستین محل ذخیره و نرم شدن موقتی غذا در، کرم خاکی و گنجشک چینه دان است.

در گنجشک غذا پس از چینه دان بالفاصله وارد معده می شود که محل ترشح آنزیم های گوارشی است.  همان طور که می دانید در

ملخ جذب مواد غذایی در معده صورت می گیرد.

گزینه 3 108

بخش میانی فسفولیپیدها آبگریز است. با این بخش، بخش بزرگی از مولکول کلسترول، پروتئین های سراسری و البته

فسفولیپیدهای دیگر در تماس هستند. همۀ این موارد توسط شبکۀ آندوپالسمی ساخته شده و پس از بسته بندی در جسم گلژی به

غشاء یاخته اضافه می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پروتئین های سراسری در هر دوالیه غشاء فرو می روند. ازطرفی کلسترول نیز در هر دوالیه غشایی می تواند حضور داشته

باشد.

گزینۀ 2: برای کلسترول صادق نیست.

گزینۀ 4: دقت کنید که همۀ پروتئین های سراسری الزامًا در جابه جایی مواد نقش ندارند و ممکن است وظایف دیگری ازجمله

گیرندۀ آنتی ژن، گیرندۀ پیک شیمیایی، انتقال دهندۀ الکترون و یا حتی آنزیمی اختصاصی عمل کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 109

اگر یاخته  های کناری معده دچار اختالل شده باشند، هم ترشح کلریدریک اسید و هم ترشح عامل داخلی معده دچار اختالل

می  شود. با کاهش عامل داخلی معده جذب ویتامین  دچار مشکل شده و درنتیجه فرد دچار کم  خونی و کاهش میزان

هماتوکریت می  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: زمانی که HCl کم باشد، پپسینوژن کمتر به پپسین تبدیل می  شود و درنتیجه هضم پروتئین  ها در معده دچار مشکل

می  شود.

گزینۀ 3: با کاهش HCl امکان ندارد ترشح همۀ مواد در لولۀ گوارش دچار اختالل شود.

گزینۀ 4: اختالل در شبکۀ عصبی روده  ای می  تواند میزان ترشح مواد در معده را مختل کند و درنتیجه ترشح HCl نیز کاهش یابد.

B  ۱۲

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 110

عبارت  های (الف) و (د) صحیح هستند.

بررسی تمامی عبارت  ها:

الف) بافت پیوندی چربی کمترین فضای بین سلولی را نسبت به سایر بافت های پیوندی     دارد.      در این بافت یاخته هایی با چربی

فراوان وجود     دارد.     

ب) یاخته های بافت پیوندی مادۀ زمینه ای آن بافت را می سازند. بافت پیوندی از انواع یاخته ها، رشته های پروتئینی به نام

رشته های کالژن و رشته های کشسان (ارتجاعی) و مادۀ زمینه ای که یاخته های آن را می سازند، تشکیل شده است؛ اما توجه کنید

که خون نوعی بافت پیوندی است که رشته های کشسان و کالژن    ندارد.     

ج) ماهیچۀ قلبی در انسان شکل ظاهری خط دار و منشعب     دارد.      فعالیت یاخته های این بافت به صورت غیرارادی است. توجه کنید

که شکل ظاهری بافت ماهیچه ای اسکلتی (مخطط) به صورت خط دار است و فعالیت ارادی و گاهًا غیرارادی     دارد.     

د) در بافت پوششی استوانه ای تک الیه، یاخته هایی با هستۀ بیضی شکل وجود     دارد.      غشاء پایه در بافت پوششی بدن فاقد ساختار

سلولی است.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 111

شکل به غدد بزرگ بزاقی مربوط است. شمارۀ 1) غدۀ بناگوشی، 2) زیرآرواره ای و 3) زیرزبانی است. همان طور که در شکل مشخص

است مجرای این غده از باالی حفرۀ دهانی ترشحات را به داخل دهان می ریزد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: از غدد بزاقی گلیکوپروتئینی آزاد می شود (موسین) که در برابر آسیب های شیمیایی از لولۀ گوارش محافظت می کند. دقت

کنید که موسین فعالیت آنزیمی ندارد.

گزینۀ 2: موسین ترشحی از همۀ غدد بزاقی در ایجاد تودۀ غذایی دخالت دارد و باعث می شود بلع تودۀ غذایی تسهیل شود.

گزینۀ ۳: از هر دو هم لیزوزیم و هم آمیالز ترشح می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 112

پیسینوژن آنزیم آغاز گر روند هضم پروتئین ها است. این آنزیم توسط غدد معدی موجود در سرتاسر معده به صورت غیر فعال ترشح

) به پپسین تبدیل شده و گوارش پروتئین ها     می شود اما توانایی گوارش پروتئین ها را ندارد و پس از فعال شدن (تحت تأثیر

را آغاز می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

۲ و ۳) پیسینوژن تحت تأثیر کلریدریک اسید ترشح شده از یاخته ها کناری معده به پپسین (فعال) تبدیل     می شود.     

۴) پپسین با تأثیر بر درشت مولکول ها، آن ها را به مولکول های کوچک تری پپتیدی تبدیل می کند.

HCl

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 113

دقت کنید گاهی باید با رد کردن گزینه ها به پاسخ سؤال برسید. در این تست با رد کردن گزینه های سالم ۱ و ۳ و ۴ به پاسخ تست

می رسید. در یرقان بخشی از رنگ های صفراوی که باید دفع گوارشی  شوند به خود بازمی گردند.

حرکات معده باتوجه به حجم کیموس تنظیم می شوند.

لسیتین و نمک های صفراوی ذرات چربی را خرد می کنند.

تالیفی امیرحسین حقانی فر

گزینه 3 114

منظور صورت سؤال معده است. چین خوردگی های رودۀ باریک حلقوی هستند و چین خوردگی های معده طبق شکل کتاب دهم،

حلقوی نیستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 115

باتوجه به شکل کتاب زیست 1، در پرندۀ  دانه خوار غذا پس از عبور از چینه دان (حجیم ترین  بخش لولۀ  گوارش)، وارد معده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: غذای نشخوارشده پس از عبور از نگاری، وارد هزارال می شود.

گزینۀ 2: در گیاه خواران غیر نشخوارکننده، گوارش میکروبی بعد از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.

گزینۀ 4: در ملخ، غذا پس از خرد شدن توسط دندانه هایی در پیش معده، وارد کیسه های معده می شود.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 116

باتوجه به شکل کتاب زیست 1، حلق و اپی گلوت باالتر از حنجره قرار دارند.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ 1: در افراد چاق میانسال، میزان لیپوپروتئین کم چگال بیشتر از افراد هم سن و هم قد ولی الغرتر است.

گزینۀ 2: لسیتین سبب گوارش مکانیکی روی قطرۀ چربی می شود.

گزینۀ 3: در بدن انسان، حلق و اپی گلوت باالتر از حنجره قرار دارند.

گزینۀ 4: کبد نمی تواند به کمک سیاهرگ فوق کبدی، کیلومیکرون جذب کند.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 4 117

نتیجۀ انتشار هر ماده در شرایط طبیعی و مدتی طوالنی، یکسان شدن غلظت آن ماده در دو سوی غشاء است نه مقدار آن ماده.

۲) در انتقال فعال پروتئین ها با صرف انرژی مواد را جابه جا می کنند که این انرژی می تواند از مولکول ATP به دست بیاید.

۳) یاخته ها به طور دائم در حال تبادل نیستند، بلکه مایع بین یاخته ای است که به طور دائم با خون در حال تبادل است.

۴) در انتقال فعال و درون بری و برون رانی، ATP مصرف می شود؛ اما فقط انتقال فعال از طریق پروتئین غشایی انجام می شود.

تالیفی موسی بیات

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2 118

تنها مورد دوم جمله را به درستی تکمیل می   کند. الیۀ ماهیچه   ای مورب تنها در معده دیده می   شود.

بررسی موارد:

مورد اول: شبکۀ عصبی در الیه   های زیر مخاط (دومین الیه از داخل) و ماهیچه (دومین الیه از خارج) وجود دارد.

مورد سوم: بافت پوششی مخاط رودۀ کوچک از نوع استوانه   ای تک الیه است. در الیۀ مخاط، رگ   های خونی و مویرگ نیز داریم که

بافت پوششی سنگفرشی ساده در دیوارۀ آن ها دیده می   شود.

مورد چهارم: الیۀ بیرونی از جنس بافت پیوندی سست است و در مجاورت الیۀ ماهیچه   ای قرار دارد.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 119

شکل بافت پیوندی متراکم را نشان می دهد: 1) رشته های کالژن و 2) یاخته های بافت پیوندی است. دقت کنید که رشته های

کالژن در فضای بین یاخته ای قرار دارند که ترکیب مواد آن مشابه خوناب است ولی این رشته ها مواد دفعی نمی سازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: رشته های کالژن موجب مقاومت بافت می شوند.

گزینۀ 2: بافت پیوندی متراکم در زردپی، رباط و بخش هایی از بافت قلب مشاهده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 120

کولون باالرو و بندارۀ انتهای رودۀ باریک هر دو در سمت راست بدن قرار دارند.

کولون پا�ن رو، بندارۀ انتهای مری و بخش کوچک کبد در سمت چپ بدن واقع شده اند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 121

بر اساس تصویر کتاب درسی، همۀ یاخته های موجود در غده های رودۀ باریک (نه بعضی از آن ها!!) از جنس بافت پوششی

استوانه ای تک الیه ای هستند، به همین دلیل تمام این یاخته ها مانند سایر انواع بافت های پوششی بر روی غشاء پایه قرار گرفته اند

تا آن ها را به بافت پیوندی سست متصل نگه دارد.

گزینۀ "1" در سطحی ترین بخش پرزهای رودۀ باریک، یاخته های پوششی ریزپرزدار و یاخته های پوششی ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی

قرار دارند، بنابراین می توان گفت بعضی از آن ها، یعنی همان یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی فاقد ریزپرز در سطح رأسی خود

هستند.

گزینۀ "3" در غده های رودۀ باریک، یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی و یاخته های ترشح کنندۀ هورمون سکرتین وجود دارند

پس می توان گفت بعضی از آن ها دارای توانایی ترشح سکرتین هستند.

گزینۀ "4" بخش میانی پرزهای رودۀ باریک، از جنس بافت پیوندی سست است که درون آن مویرگ های خونی و لنفی نیز وجود

دارد، پس بدیهی است گویچه های قرمز بالغ موجود در این رگ های خونی به واسطه از دست دادن هسته، فاقد فام تن هستند.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 3 122

در دستگاه گوارش آدمی با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیرارادی ادامه می یابد. می توان گفت پروتئازهای لوزالمعده توانایی

تجزیۀ خود لوزالمعده را دارند ولی غیرفعال هستند.

تالیفی امیرحسین حقانی فر

گزینه 1 123

استفراغ ورود مواد غذایی از معده و ابتدای روده به سمت دهان است. اگرچه در استفراغ، اپی گلوت پا�ن می آید اما توجه کنید که

در این مکانیسم به علت خروج محتویات مواد غذایی از معده، چین خوردگی های کیسۀ معده افزایش می یابد.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) در فرآیند بلع، اپی گلوت به سمت پا�ن می آید. در این زمان حرکات کرمی حلق آغاز     می شود و با انقباض دیوارۀ ماهیچه ای آن،

غذا به سمت مری حرکت می کند.

3) در فرآیند استفراغ، زبان کوچک به سمت باال می رود. در استفراغ حرکات کرمی لولۀ گوارش وارونه     می شود.     

4) ورود مواد غذایی از دهان به معده بلع نام     دارد.      هنگام بلع با فشار زبان، تودۀ غذایی به عقب دهان و داخل حلق رانده     می شود

با رسیدن غذا به حلق بلع به شکل غیرارادی ادامه پیدا می کند. توجه کنید که بصل النخاع، پا�ن ترین بخش مغز است که در باالی

نخاع قرار     دارد و مرکز انعکاس هایی مانند عطسه، سرفه و بلع است. در مکانیسم بلع زبان کوچک و زبان بزرگ باال می روند اما

اپی گلوت پا�ن می آید.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 124

انتشار، انتشار تسهیل شده و اسمز (گذرندگی) در جهت شیب غلظت و نیازی به انرژی زیستی ندارند، اما انتقال فعال، برون رانی

(اگزوسیتوز) و درون بری (آندوسیتوز) نیاز به انرژی زیستی دارند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 125

باتوجه به شکل، A: بندارۀ انتهای مری، B: بندارۀ پیلور و C: بندارۀ انتهای رودۀ باریک است. در تمام طول لولۀ گوارش چهار الیه

وجود دارد که در الیۀ ماهیچه ای و الیۀ زیرمخاط شبکه ای از یاخته های عصبی دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بندارۀ انتهای مری در حین استفراغ، بادگلو و همین طور در حین ریفالکس نیز شل می شود.

گزینۀ ۳: گوارش در رودۀ باریک کامل می شود و در بخش بعدی بندارۀ انتهای رودۀ باریک (رودۀ بزرگ) گوارش اتفاق نمی افتد.

گزینۀ ۴: در تمام طول لولۀ گوارش ماهیچۀ خطی همراه با ماهیچۀ حلقوی وجود دارد، حتی در محل بنداره ها!

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 126

صفرا توسط یاخته های کبدی (جگر) ساخته     می شود.      این ماده آنزیم    ندارد و ترکیبی از نمک های صفراوی، بی کربنات، کلسترول و

فسفولیپید لسیتین است. این ماده پس از تولید وارد کیسه صفرا می شود و در آنجا غلیظ تر می گردد. کیسۀ صفرا در پشت کبد

(باالترین     اندام حفرۀ گوارشی) قرار     دارد اما برخالف کولون پا�ن رو در سمت راست بدن قرار     دارد.     

بررسی سایر گزینه ها:

2) کیسۀ صفرا در پا�ن کبد (اندام تولیدکنندۀ لیپوپروتئین) قرار     دارد و به گوارش چربی ها کمک می کند.

3) صفرا از طریق مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مشترک وارد و سپس در کیسۀ صفرا ذخیره     می شود و همان طور که می دانید

کیسۀ صفرا در سمت راست بدن قرار     دارد.     

4) کیسۀ صفرا در آزاد کردن صفرا به درون دوازدهه مؤثر است. رسوب کلسترول در کیسۀ صفرا نیز می تواند وجود داشته باشد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 127

باتوجه به تصویر زیر نمی توان گفت غشاء پایه در مجاورت بزرگ ترین سلول های بافت پوششی سنگفرشی چندالیه واقع شده است.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 1 128

بافت پشتیبان بافت پوششی، پیوندی سست است. ازآنجایی که بافت پوششی با شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی

(غشاء پایه) به این بافت متصل می شود، پس می توان گفت بافت پیوندی سست نیز با غشاء پایه اتصال دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: بافت پیوندی سست، شفاف و بی رنگ است.

گزینۀ 3: رشته های کالژن بافت پیوندی سست کمتر است.

گزینۀ 4: در بافت پیوندی موجود در پوست و مجاری موجود درون بدن این بافت باعث جلوگیری از ورود میکروب ها به محیط

درونی بدن می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 129

مطابق متن کتاب محل ترشح و عملکرد این هورمون بیان شده است.

رد 1: برخالف اندام های دیگر بدن، خون لولۀ گوارش به طور مستقیم به قلب بر نمی گردد.

رد 2: این هورمون از دوازدهه به خون ترشح می شود!

رد 3: می تواند مستقل عمل کند!

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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گزینه 4 130

کیلومیکرون ها در یاخته های پوششی مخاط رودۀ باریک از تری گلیسیریدهایی ساخته می شود که واحدهای سازندۀ آن ها، از مواد

غذایی جذب  شده است. درصورتی که LDL در کبد تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: کلسترول، نه پروتئین!

گزینۀ 2: هیچ کدام در روده ساخته نمی شوند.

گزینۀ ۳: هر دو به سمت کبد حرکت می کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 131

1) نادرست. در کرم خاکی معده وجود ندارد.

2) نادرست. در ملخ سنگدان وجود ندارد.

3) نادرست. در کبوتر مواد غذایی از معده وارد سنگدان می شوند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 132

موارد ب و ج جمله را به طور نادرستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ هر دو، یاختۀ بافت پوششی هستند. این بافت به واسطۀ غشاء پایه به بافت پیوندی زیرین متصل است.

ب) نادرست؛ موسین تولیدکنندۀ الیۀ ژله ای ضخیم است که توسط یاخته های پوشانندۀ سطح معده، حفرات و یاخته های

ترشح کنندۀ موسین غده ها ترشح می شود.

ج) نادرست؛ یاخته های تولیدکنندۀ لیپاز (اصلی) با ترشح آنزیم های پروتئازی در تخریب یاخته های دیواره مؤثرند تا حفاظت از

آن ها! از طرفی، یاخته های پوششی سطح معده با تولید مادۀ مخاطی سدی محافظتی در برابر واکنش ها ایجاد می کند.

B۱۲د) درست؛ یاختۀ کناری عامل داخلی معده را ترشح می کند که به ویتامین  متصل شده و از آن محافظت می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 133

گلوکز با کمک مولکول ناقل ویژه ای همراه با سدیم وارد پرز روده می شود. این روش که نوعی انتقال فعال محسوب می شود هم

انتقالی نام دارد. انرژی الزم برای انتقال گلوکز از شیب غلظت سدیم فراهم می شود. شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین

انتقال دهندۀ سدیم -  پتاسیم حفظ می شود، سپس گلوکز با انتشار تسهیل شده وارد فضای بین یاخته ای می شود. روش عبور بیشتر

آمینواسیدها از غشاء یاخته پرز نیز مانند گلوکز است.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 3 134

مورد (2) اتفاق نمی افتد.

1) اتفاق می افتد. ممکن است ترکیبات صفرا مانند کلسترول در حین غلیظ شدن، در کیسۀ صفرا رسوب کنند.

2) اتفاق نمی افتد. چربی ها وارد رگ های لنفی می شوند و به مویرگ های خونی وارد نمی شوند.

3) اتفاق می افتد. چون صفرا به رودۀ باریک وارد نمی شود، گوارش و جذب چربی ها مختل شده و دفع می شوند.

4) اتفاق می افتد. میزان بیلی روبین در خون افزایش خواهد یافت.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 3 135

فقط عبارت   "ب" نادرست     است.

بررسی همۀ عبارت  ها:

الف) یاخته  هایی که کمترین فراوانی را دارند، یاختۀ ترشح کنندۀ هورمون هستند که بیشتر در عمق غدۀ معده قرار گرفته    اند.

ب) در صورت تخریب یاخته  های کناری (بزرگ ترین یاخته  های بافت پوششی غدد معده) فرد دچار کم خونی     می شود.

ج) نزدیک ترین یاخته ها به حفرات معده، همان یاخته  های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی هستند که در بخش باالیی و میانی غدۀ

معده قرار دارند.

د) بزرگ ترین یاخته  های بافت پوششی غدد معده یاخته  های کناری هستند که در بین یاخته  های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی و

یاخته  های اصلی قرار     دارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 136

الف) نادرست، کبد خون روشن نیز دریافت می کند.

ب) نادرست، چربی ها به صورت کیلومیکرون از سلول پوششی خارج می شوند نه وارد.

ج) درست، خروج گلوکز از یاخته های پوششی روده باریک نیاز به انرژی ندارد.

د) درست.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 137

1) گلوکز و آمینواسیدها، با هم انتقالی جذب می شوند و پس از ورود به مایع بین سلولی، وارد رگ خونی می شود.

2) ویتامین  به کمک عامل داخلی معده به روش آندوسیتوز جذب می شود. عامل داخلی توسط سلول های کناری معده ساخته

می شود ولی ویتامین  از طریق غذا به بدن می رسد.

3) گلوکز، آمینواسیدها و بعضی از مواد معدنی و بعضی از ویتامین های محلول در آب، با انتقال فعال جذب می شوند، درحالی که

مواد معدنی و ویتامین ها در اثر گوارش آنزیمی به وجود نمی آیند.

4) چربی ها و ویتامین های محلول در چربی، بعضی از مواد معدنی و بعضی از ویتامین های محلول در آب، با انتشار جذب

می شوند. از بین این مواد، فقط چربی ها و ویتامین های محلول در چربی وارد رگ های لنفی می شوند.

B  ۱۲

B۱۲

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 3 138

از ابتدای لولۀ گوارش تا نزدیک به انتهای مری خارج از حفرۀ شکمی و پردۀ صفاق قرار دارد. توجه کنید که یاخته های پوششی

مخاط این بخش فقط موسین در تمام طول لوله ترشح می شود.

نکته: در دهان آنزیم های لیزوزیم و آمیالز نیز وجود دارند که توسط غدد بزاقی ساخته می شوند (نه یاخته های پوششی مخاط و

دهان!)

نکته: در طول لولۀ مری آنزیمی ترشح نمی شود و فقط موسین ساخته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دقت کنید که بندارۀ ابتدای مری در این بخش از لولۀ گوارش وجود دارد ولی توجه کنید که از درون این بنداره عالوه بر

موادی که گوارش جزئی یافته اند، موادی نیز عبور می کنند که گوارش آن ها شروع نشده است (مثل لیپیدها).

گزینۀ 2: انقباض الیۀ ماهیچه ای در طول لولۀ گوارش محدود به محل حضور بنداره نیست. حلقۀ انقباضی پشت تودۀ غذایی نیز با

انقباض الیۀ ماهیچه ای ایجاد می شود.

گزینۀ ۴: درون دهان عالوه بر گوارش شیمیایی، گوارش مکانیکی نیز آغاز می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 139

موارد "الف"، "ب" و "ت" صحیح هستند.

در اسب میکروب های رودۀ کور سلولز را آبکافت می کنند. این میکروب ها با اسب رابطۀ همزیستی همیاری دارند. میکروب ها برای

اسب گلوکز تأمین می کنند و اسب هم زیستگاه میکروب ها را فراهم نموده است. اغلب جانوران سلوالز نمی سازند. گوارش سلولز در

رودۀ کور انجام می شود. رودۀ کور محل هضم و جذب گلوکز است.

تالیفی امیرحسین حقانی فر

گزینه 4 140

عبارت های (ب) و (د) درست اند. برای همۀ عبارت ها:

الف) شیردان محل پایان گوارش میکروبی مواد غذایی است. توجه کنید که بر اساس شکل کتاب درسی سیرابی با روده در تماس

فیزیکی است.

ب) سیرابی محل شروع گوارش میکروبی مواد غذایی است. در سیرابی و نگاری که غذا حالت مایع     دارد، غلظت مواد مغذی

کاهش پیدا می کند.

ج) رودۀ باریک محل پایان گوارش آنزیمی مواد غذایی است. درحالی که پا�ن ترین بخش معده شیردان است.

د) شیردان محل شروع گوارش آنزیمی مواد غذایی است و تنها بخشی از معدۀ چهار بخشی گاو که ترشحات آنزیمی با منشأ

جانوری     دارد، همان شیردان است.

تالیفی پیمان رسولی
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بر اساس تصاویر مربوط به مخاط و چین خوردگی های معده و ساختار پرز و چین های رودۀ باریک در کتاب درسی و مقایسۀ آن ها

باهم، فقط دو الیۀ داخلی لولۀ گوارش یعنی مخاط و زیرمخاط در تشکیل چین های معده و چین های حلقوی رودۀ باریک شرکت

دارند.

گزینۀ "1" یاخته های پوششی معده برخالف روده، فاقد ریزپرز در سطح خود هستند.

گزینۀ "2" ماهیچۀ مخاطی تنها در روده و به منظور حرکت دادن پرز یافت می شود.

گزینۀ "3" چین های معده با ورود غذا به معده ناپدید می شوند درحالی که چین های رودۀ باریک با ورود غذا هم همچنان پابرجا

می مانند تا سطح گوارش و جذب مواد غذایی گسترده باشد.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 1 142

چینه دان ساختاری است که به ذخیرۀ غذا کمک می کند و به جانور امکان می دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی موردنیاز خود را

تأمین کند. چینه دان در ملخ در باالی غدد بزاقی (ترشح کنندۀ آمیالز) قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: گوسفند فاقد چینه دان است. در گوسفند سیرابی ذخیره کنندۀ اصلی غذا است ولی آبگیری در هزارال اتفاق می افتد.

گزینۀ 3: پیش معده دندانه هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارند، نه چینه دان!

گزینۀ ۴: چینه دان پرندگان، مواد غذایی را ابتدا به بخش جلویی معده وارد می کند. بخش عقبی معده در پرندۀ دانه خوار، سنگدان

است که از چینه دان غذا نمی گیرد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 143

B۱۲جذب ویتامین  به کمک درون بری اتفاق می افتد و همان طور که می دانید در انجام درون بری شیب غلظت مالک نخواهد بود.

تالیفی پدرام فرهادیان
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باتوجه به تصویر:

کبد:     A، کیسۀ صفرا: B، معده:     C، لوزالمعده: D است. معده با ترشح اسید معده می تواند در تبدیل پپسینوژن به پپسین نقش

داشته باشد و به صورت غیرمستقیم در تجزیۀ پروتئین ها مؤثر باشد. اگرچه معده در گوارش و جذب مواد غذایی نقش     دارد اما

بافت پوششی آن از نوع استوانه ای تک الیه است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) لوزالمعده می تواند تحت تأثیر هورمون سکرتین، بی کربنات بیشتری ترشح کند. پروتئازهای لوزالمعده قوی و متنوع اند و

می توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند. بدن برای مقابله با این مسئله این آنزیم ها را در لوزالمعده غیرفعال می کند و یک عامل

فعال کنندۀ تریپسین در رودۀ باریک تولید می کند.

2) کبد در تولید کلسترول و بیلی روبین نقش     دارد.      کبد می تواند از مواد جذب شده، گلیکوژن و پروتئین بسازد. یاخته های کبد

(جگر) صفرا را می سازند. صفرا آنزیم    ندارد و ترکیبی از نمک های صفراوی، بی کربنات، کلسترول، فسفولیپید لسیتین است.

3) کیسۀ صفرا در ذخیرۀ کلسترول و بیلی روبین نقش     دارد.      صفرا مادۀ مؤثر در خنثی سازی کیموس اسیدی معده است که توسط

کیسۀ صفرا تولید نمی شود.     

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 145

این بیماری سلیاک است که در اثر گلوتن ذخیره شده در دانۀ گندم ایجاد می شود. دقت کنید که در این بیماری بخشی از الیۀ

مخاطی از بین می رود، درحالی که یاخته های ماهیچه ای پیش برندۀ کیموس در رودۀ باریک (با حرکت کرمی شکل) مربوط به الیۀ

ماهیچه ای در زیر الیۀ زیرمخاطی قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: از بین رفتن ریزپرزها و پرزها سطح جذب مواد مغذی را به شدت کاهش می دهد.

گزینۀ 2: در بیماری سلیاک بسیاری از مواد مغذی جذب نمی شوند؛ پس برخی مواد مغذی وارد محیط داخلی می شوند.

گزینۀ ۴: با از بین رفتن ریزپرزها که بخشی از غشاء یاخته ها هستند، طبیعی است که پروتئین های غشائی نیز از بین می روند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار
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بخشی از لولۀ گوارش ملخ که غذا نرم و ذخیره می شود، همان چینه دان است که پیش از آن، مواد غذایی توسط آرواره های اطراف

دهان گوارش مکانیکی و توسط بزاق دهان گوارش شیمیایی (برای نشاسته) را آغاز کرده  اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - آنزیم های گوارشی در شیردان (از معدۀ اصلی) و رودۀ باریک ترشح می شوند، ولی جذب آب تا حد زیادی در

هزارالی معده صورت می  گیرد.

گزینۀ 2: نادرست - اکثر جانوران ازجمله اسب، فاقد آنزیم سلوالز هستند و برای هضم سلولز به گوارش میکروبی وابسته اند.

گزینۀ 3: نادرست - فرآیند آسیاب  کردن غذا در سنگدان پرندۀ دانه  خوار صورت می گیرد، اما سنگدان در ترشح آنزیم نقشی ندارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 4 147

یاخته های بدن انسان همگی غشایی دارند که مانند سدی داخل یاخته را از بیرون آن جدا می کند. غشاء یاخته فقط به برخی

مولکول ها و یون ها اجازۀ عبور می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برخی یاخته های بدن انسان درون خون قرار دارند و به طور مستقیم از خوناب مواد مغذی و اکسیژن دریافت می کنند.

گزینۀ 2: عالوه بر هسته، میتوکندری یاخته های بدن انسان نیز دنای حلقوی (به عنوان مادۀ ژنتیک) دارد.

گزینۀ 3: یاخته های بدن انسان عالوه بر اینکه واحد ساختاری هستند، واحد عملکردی نیز هستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 148

رشته های

کالژن

رشته های

کشسان
تعداد یاخته ها

میزان مادۀ

زمینه ای
انعطافمقاومت

زیادکمزیادزیادزیادکمپیوندی سست

کمزیادکمکمکمزیادپیوندی متراکم

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 149

1) در انتشار تسهیل شده، مواد در جهت شیب غلظت و بدون نیاز به انرژی منتقل می شوند.

2) مولکول ها دارای انرژی جنبشی هستند و انتقال این انرژی از جای پر غلظت به کم  غلظت بدون مصرف انرژی زیستی صورت

می گیرد.

3) گروهی از پروتئین ها برای عبور مواد از غشاء نقش دارند، مثًال در انتشار تسهیل شده، پروتئین های غشایی، انتشار مواد را تسهیل

می کنند.

4) در انتشار ساده، مولکول ها به دلیل ریز بودن، از غشاء فسفولیپیدی عبور می کنند ولی در انتشار تسهیل شده، مواد از درون

پروتئین های غشایی عبور می کنند.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 1 150

با افزایش میزان نمایۀ تودۀ بدنی که می تواند نشانه ای از چاقی باشد، احتمال ابتال به بیماری هایی مانند دیابت نوع ۲، انواع

سرطان ها، تنگ شدن سرخرگ ها، سکتۀ مغزی و قلبی افزایش می یابد. دیابت نوع ۲ از سن ۴۰ سالگی به بعد درنتیجۀ چاقی و عدم

تحرک در افرادی که زمینۀ بیماری دارند، ظاهر می شود.

گزینۀ "2" زیاد بودن لیپوپروتئین پرچگال (HDL) نسبت به فرم کم چگال (LDL) احتمال رسوب کلسترول در دیوارۀ سرخرگ ها را

کاهش می دهد.

گزینۀ "3" شبکۀ عصبی - روده ای با الیۀ ماهیچه ای لولۀ گوارش در تماس مستقیم است. این شبکه در عین مستقل بودن می تواند

از اعصاب خودمختار نیز تاثیر پذیرد.

گزینۀ "4" کًال واژۀ (یاخته های ریزپرز) صحیح نیست! زیرا ریزپرز اصًال یاخته نیست. (چین خوردگی غشای یاخته های پوششی

مخاط روده باریک ریزپرز خوانده می شوند)

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 151

برطبق تصویر کتاب درسی این مجرا از حجیم ترین بخش کیسه صفرا خارج نمی شود. (در مورد گزینۀ "2" توجه داشته باشید که در

روند تشکیل کربوهیدرات هایی مانند پلی ساکاریدها مولکول های آب شرکت دارند)

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 3 152

مولکول   های بخش لیپیدی غشا شامل کلسترول و فسفولیپید است. هر دو مولکول، هم بخش آبدوست دارند هم آبگریز.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بخش کوچکی از مولکول کلسترول که آبدوست است، بین سرهای آبدوست فسفولیپیدها قرار می گیرد.

گزینۀ 2: مولکول   های قندی انتهایی و قندهای متصل به پروتئین   ها فقط با یک مولکول قندی پیوند تشکیل داده   اند.

گزینۀ 4: گروهی از پروتئین   های عرضی غشا نیز به کربوهیدارت   ها متصل نیستند.

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 153

باکتری هایی که عمل تجزیۀ سلولز را انجام می دهند در اسب درون رودۀ بزرگ یا رودۀ کور و در گاو درون سیرابی و نگاری یافت

می شوند، توجه داشته باشید که این باکتری ها همراه موادغذایی به شیردان نیز انتقال می یابند.

بررسی سایر گزینۀ ها:

گزینۀ 1: در رودۀ باریک اسب، گوارش سلولز انجام نمی شود.

گزینۀ 2: هزارالی گاو عمل جذب آب را انجام می دهد.

گزینۀ 3: جذب سلولز در رودۀ کور اسب پس از تجزیۀ سلولز توسط باکتری ها صورت می گیرد.

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 154

برطبق تصویر کتاب درسی این مجرا به دندان های نیش نمی رسد و از باالی دندان  های آسیا گذشته و وارد لثه می شود.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 3 155

به سیرابی که بیشتر محتویات، حالت مایع پیدا کند. سپس نگاری بعد هزارال و سرانجام شیردان.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 156

مقدار نمایۀ توده بدنی هر فرد به تراکم استخوان، به مقدار بافت ماهیچه ای و مقدار چربی بدن بستگی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: سن و جنسیت در افراد زیر ۲۰ سال که در حال رشد هستند، برای محاسبۀ وزن مناسب مورداستفاده قرار می گیرند.

گزینۀ 2: الزامًا ثابت نیست و با تغ�ر وزن، تغ�ر می کند.

گزینۀ ۳: اگر جرم دو نفر یکسان باشد فردی که قد بلندتری دارد نمایه تودۀ بدنی پا�ن تری خواهد داشت.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 157

توجه کنید که درون شبکۀ آندوپالسمی ریبوزوم نداریم !

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: پپسینوژن که آغازگر روند هضم پروتئین ها می باشد می تواند در تولید مولکول های کوچک پپتیدی نقش داشته باشد.

گزینۀ3: اسیدکلریدریک که به وسیلۀ سلول های حاشیه ای موجود در غدد دیوارۀ معده ترشح می شود پس از تماس با پپسینوژن

سبب تبدیل آن به مولکول های کوچک فعال به نام پپسین می شود.

گزینۀ4: ماده ای به نام گاسترین که نوعی پیک شیمیایی است، توسط غدد مجاور پیلور به خون می ریزد و محرک ترشح اسید معده

و پپسینوژن می باشد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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گزینه 2 158

بیشترین یاخته های موجود در عمق غدد معده یاخته های اصلی هستند که به ترشح آنزیم ها می پردازند. این یاخته ها تحت تاثیر

دو نوع پیک شیمیایی قرار می گیرند. یکی پیک های شیمیایی - عصبی (دستگاه عصبی - روده ای) و دیگری هورمون گاسترین که

میزان ترشح پپسینوژن از این یاخته ها را افزایش می دهد.

گزینۀ "1" درشت ترین یاخته های درون غدد معده یاخته های کناری هستند که کلریدریک اسید و فاکتور داخلی معده را ترشح

می کنند.

گزینۀ "3" یاخته های پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین مخاط معده فرو رفته اند نه بافت پیوندی زیرمخاط! و حفره های

معده را به وجود می آورند.

گزینۀ "4" یاخته های پوششی سطحی مخاط معده و برخی از یاخته های غده های آن، مادۀ مخاطی زیادی ترشح می کنند که بسیار

چسبنده است و به شکل الیۀ ژله ای چسبناکی مخاط معده را می پوشاند. یاخته های پوششی سطحی بی کربنات نیز ترشح می کنند.

پس یاخته های پوششی سطح معده مادۀ مخاطی قلیایی می سازند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 159

1) به دلیل اینکه کالژن ها و کشسانی ها، انرژی زیستی را برای تولید شدن از یاخته های بافت پیوندی مصرف می کنند، این گزینه

نادرست است.

2) کالژن ها موجب افزایش مقاومت بافت نسبت به کشش می شوند.

3) همۀ پروتئین ها، مانند کالژن و رشته های کشسانی، توسط ریبوزوم ساخته می شوند و پلیمر هستند.

4) گزینه ای با پاسخ کامل است.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 3 160

فعالیت شبکۀ عصبی روده ای تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار است ولی مستقل از آن نیز فعالیت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: شبکۀ عصبی مورد نظر هم در الیۀ ماهیچه ای و هم در الیۀ زیرمخاط قرار دارد.

گزینۀ ۲: شبکۀ عصبی روده ای از مری تا مخرج وجود دارد و تنها به روده مربوط نیست. ازطرفی دقت کنید که عالوه بر ترشح در

حرکات لولۀ گوارش نیز نقش دارد.

گزینۀ ۴: این شبکه تحت تأثیر دستگاه خودمختار نیز فعالیت می کند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 161

پارامسی مژک دارد! بقیۀ موارد عینًا در کتاب قابل بررسی است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 
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گزینه 1 162

مطابق ویژگی های بافت پیوندی سست و متراکم.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 163

در یاخته های جانوری فسفولیپیدها بیشترین مولکول های تشکیل دهندۀ   غشا هستند. هر فسفولیپید دارای دو اسیدچرب در ساختار

خود است؛ اما توجه کنید که نفوذپذیری بخش فسفولیپیدی غشا نسبت به مولکول های آب کم است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) فسفولیپیدها کانال دریچه دار ندارند و همان طور که می دانید بخش لیپیدی غشا مولکول هایی به نام فسفولیپید و کلسترول

دارند.

3) فسفولیپیدها می توانند به کربوهیدرات های سطح غشاء خارجی متصل باشند؛ اما امکان عبور ذرات ریز از بین این ساختارها

وجود دارد.

4) منافذ ریزی در ساختار فسفولیپیدها وجود دارد اما امکان عبور درشت مولکلو ل ها از این منافذ وجود ندارد. یاخته های کبدی

می توانند صفرا تولید کنند. صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک های صفراوی، بی کربنات، کلسترول و فسفولیپید لیستین است.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 164

در کتاب درسی اشاره شده است. گاهی ترکیبات صفرا مانند کلسترول در کیسۀ صفرا رسوب می کنند و سنگ کیسۀ صفرا ایجاد

    می شود. میزان کلسترول در صفرا به میزان چربی غذا، بستگی     دارد. افرادی که چندین سال رژیم پرچربی داشته باشند، بیشتر در

معرض تولید سنگ صفرا قرار دارند. سنگ، مجرای خروج صفرا را می بندد و درد ایجاد می کند؛ بیلی روبین در خون افزایش می یابد

و در بافت ها زردی (یرقان) ایجاد می کند.

بررسی تمامی عبارت  ها:

الف) در این فرد صفرا به رودۀ باریک داده نمی شود و جذب چربی ها دچار اختالل     می شود و دفع لیپیدها افزایش می یابد.

ب) در این فرد بیلی روبین (بخشی از مواد رنگی صفرا) در خون افزایش می یابد.

ج) در این فرد ترشح لیپاز از پانکراس متوقف نمی شود. پس ممکن است یکی از آنزیم های هضم کنندۀ تری گلیسیریدها متوقف

نشود.

د) در صورت عدم ورود صفرا به رودۀ باریک این فرد میزان تری گلیسیریدهای مویرگ لنفی کاهش می یابد.

ه) یرقان یا زردی عالئمی چون زردی در پوست     دارد.

و) کتاب اشاره کرده است افرادی که چندین سال رژیم غذایی پرچرب دارند بیشتر در معرض تولید سنگ کیسۀ صفرا هستند. این

افراد قطعًا نسبت به افراد عادی وزن باالتری دارند؛ پس چون میزان نمایۀ تودۀ بدنی  با جرم  رابطۀ مستقیم     دارد،

پس میزان نمایۀ تودۀ بدنی در این افراد بیشتر از افراد عادی است.

(BM I)(kg)

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 4 165

اشارۀ صورت سؤال به انتشار، اسمز و انتشار تسهیل شده است. در همۀ این موارد چون غلظت مادۀ انتقالی در دو طرف غشاء به

تعادل می رسد، پس می توان گفت اختالف غلظت مادۀ انتقالی در دو طرف غشاء یاخته کاهش می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دقت کنید که غلظت به معنی مقدار ماده در حجم است؛ پس می توان گفت مقدار نوعی ماده در یک سمت غشاء کاهش

می یابد ولی نمی توان به قطعیت عنوان کرد که غلظت نوعی ماده کم می شود.

گزینۀ 2: در انتشار و اسمز پروتئینی دخالت ندارد.

گزینۀ 3: در مورد انتشار تسهیل شده صدق نمی کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 166

مطابق کتاب می توان نتیجه  گرفت که هر 4 عبارت به طور صحیح مطرح شده اند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 167

همۀ موارد جمله را به نادرستی تکمیل می   کند.

بررسی موارد:

مورد اول: تنها یاخته   های پوششی ریز پرزدار رودۀ باریک با داشتن چین   های میکروسکوپی فراوان جذب مواد به محیط داخلی

نقش ویژه   ای دارند.

مورد دوم: یاخته   های پوششی سطحی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین فرورفته اند و حفرات معده را به وجود می   آورند.

مورد سوم: یاخته   های پوششی در دهان و مری به شکل سنگفرشی   اند و به صورت چندالیه سازماندهی شده   اند. دقت کنید که تنها

سلول   های مجاور غشاء پایه در تماس با آن قرار دارند.

مورد چهارم: یاخته   های اصلی و کناری بخش غده   ای معده برای هورمون گاسترین گیرنده دارند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 168

منظور از چین خوردگی های میکروسکوپی ریزپرزها هستند که در یاخته های پوشاننده رودۀ باریک مشاهده می شود. فقط مورد "ج"

به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ یاخته های ماهیچه ای دوکی شکل می باشند، نه استوانه ای!

ب) نادرست؛ مویرگ بسته، مویرگ لنفی است. چربی ها و مواد محلول در آن ها به مویرگ های لنفی وارد می شوند.

ج) درست؛ الیۀ ماهیچه ای رودۀ باریک باعث دو حرکت در آن می شود؛ حرکت کرمی و حرکت قطعه قطعه کننده. هر دو نوع

حرکت در مخلوط کردن کیموس با شیرۀ روده نقش دارند.

د) نادرست؛ چین خوردگی ها حرکت نمی کنند، بلکه پرزهای مستقر روی آن ها حرکت کرده و جذب را افزایش می دهند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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الف) اتفاق می افتد. به دلیل رسوب کلسترول در کیسۀ صفرا، بیلی روبین در بافت های بدن تجمع پیدا کرده و بیماری زردی (یرقان)

ایجاد می شود.

ب) اتفاق می افتد. چون با بسته شدن مجرای صفرا، ترشحات قلیایی صفرا وارد رودۀ باریک نمی شود و احتمال اینکه سلول های

پوششی مخاط روده در اثر اسید معده، آسیب ببینند بسیار زیاد می شود.

ج) اتفاق نمی افتد. چون با افزایش میزان چربی های رژیم غذایی چربی بیشتری وارد لولۀ گوارش می شود و میزان قطره های

درشت چربی در روده بیشتر می شود.

د) اتفاق می افتد. مصرف چربی های اشباع، میزان لیپوپروتئین های کم چگال (LDL) را زیاد می کند.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 3 170

تمامی بخش های رودۀ بزرگ حرکت آهسته     دارد.      اگرچه هر پرز مجموعه ای از یاخته های پوششی است، رودۀ بزرگ پرز    ندارد.     

بررسی سایر گزینه ها:

1) کولون باالرو می تواند محتویات خود را به کولون افقی وارد کند. کولون باالرو در سمت راست بدن قرار     دارد.     

2) بخش ابتدای رودۀ بزرگ (در محل اتصال رودۀ باریک به رودۀ بزرگ)، رودۀ کور نام     دارد و به آپاندیس ختم     می شود.      یاخته های

رودۀ بزرگ قابلیت ترشح آنزیم های گوارشی ندارند.

4) تمامی بخش های رودۀ بزرگ توسط صفاق به رودۀ باریک متصل می شوند. یاخته های پوششی رودۀ بزرگ توانایی ترشح مادۀ

مخاطی را دارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 171

منظور از ماهیچه  های حلقوی که بخش  های مختلف لولۀ گوارش را از هم جدا می  کنند، بنداره است. بنداره  های لولۀ گوارش

همگی فقط هنگام عبور مواد از انقباض خارج می  شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: این گزینه برای بندارۀ ابتدای مری و بندارۀ خارجی راست  روده که از نوع ارادی هستند صادق نیست.

گزینۀ 3: هیچ بنداره  ای به  طور هم زمان دارای یاخته  های تک  هسته  ای و چندهسته  ای نیست.

گزینۀ 4: هیچ بنداره  ای در لولۀ گوارش فقط به هنگام برگشت مواد باز نمی  شود، بلکه درجهت رفت مواد هم باز می  شود.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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همۀ موارد جمله را به نادرستی تکمیل می   کنند.

مورد اول: در ایجاد حرکات کرمی ماهیچه   های اسکلتی و صاف نقش دارند، درحالی که حرکات قطعه قطعه کننده فقط در اثر

انقباض عضالت صاف ایجاد می   شوند.

مورد دوم: حرکات کرمی، به صورت یک حلقۀ انقباضی از حلق آغاز و غذا را به سمت مخرج حرکت می   دهند.

نکته: حرکات کرمی از معده نیز آغاز می   شوند.

مورد سوم: حرکات قطعه قطعه کننده (نه حرکات کرمی)، بخش   هایی از لولۀ گوارش را به صورت یک درمیان منقبض و شل می   کنند.

مورد چهارم: حرکات کرمی به شکل یک حلقۀ انقباضی (نه حلقه   های) در لوله ظاهر می   شود و غذا را با سرعتی مناسب در طول آن

به جلو می   راند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 173

موارد (الف)، (ب)، (د) نادرست هستند.

 آنزیم های موجود در رودۀ باریک سه منشأ دارند: 1) بخش برون ریز پانکراس 2) آنزیم های ترشح شدۀ روده مثل لیزوزیم 3)

آنزیم های گوارشی که روی غشاء رودۀ باریک قرار دارند. 

به بررسی تک تک موارد می پردازیم:

الف) آنزیم ها از پانکراس به صورت غیرفعال ترشح می شوند نه رودۀ باریک!

ب) صفرا و بخش برون ریز پانکراس هر دو به ابتدای دوازدهه می ریزند نه رودۀ باریک!

ج)هر سه منشاء از بافت پوششی است با فضای بین سلولی اندک .

د) این گزینه در ارتباط با آنزیم های که روی غشاء یاختۀ رودۀ باریک قرار دارند و به بیرون ترشح نمی شوند صادق نیست!

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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الف) گاسترین از معده ترشح شده و وارد خون می شود، پس به لولۀ گوارش وارد نمی شود.

ب) بخشی از بیلی روبین و قسمت اعظم بی کربنات در روده جذب می شود.

پ) تری گلیسیریدها به طور معمول گوارش می یابند و عمومًا پیش از جذب، به مولکول های کوچک تر تبدیل می شوند.

ت) کیلومیکرون ها دریاخته های پوششی روده ساخته می شوند، (پس نمی توانند از لولۀ گوارش به یاخته های پوششی وارد شوند)

این ترکیبات می توانند از یاخته های پوششی روده به مایع بین یاخته ای وارد گردند. ازطرفی آمیالزهای بزاق و لوزالمعده مونومر

قابل جذب تولید نمی کنند.

ث) مولکول های کوچک پپتیدی برخالف آمینواسیدها نمی توانند از غشاء یاخته های پوششی روده عبور کنند.

ج) یون ها توانایی عبور از غشاء یاخته های پوششی روده را دارند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 175

در بیماری سلیاک، به دلیل تخریب مخاط رودۀ کوچک تعداد پرزها و ریز پرزهای روده کاهش می   یابد. بخش عمدۀ ویتامین 

از طریق غذاهای جانوری تأمین می   شود. مقدار کمی نیز در رودۀ بزرگ تولید می   شود.

B۱۲

تالیفی کیوان نصیرزاده
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جملۀ فوق نادرست است. دقت کنید که باتوجه به شکل همۀ زنجیره های کربوهیدراتی متصل به فسفولیپیدها و پروتئین های

سطح بیرونی غشاء یاخته انشعاب دار هستند. فقط مورد "ب" نادرست است.

بررسی موارد:

الف) درست. در پروتئین های سراسری بخشی که در غشاء فرورفته است اندازۀ بزرگی نسبت به بخش های دیگر پروتئین دارد.

ازطرفی دم های اسید چرب فسفولیپیدها بخش بزرگی از مولکول را به خود اختصاص می دهند. هر دو مورد عنوان شده آب گریز

هستند و در تماس با یکدیگر قرار دارند.

ب) نادرست. کانال های جابه جاکنندۀ یون ها در عرض غشاء، همگی از نوع پروتئین سراسری هستند.

ج) درست. کلسترول ها می توانند با پروتئین های سطحی چسبیده به غشاء در تماس باشند.

د) درست. لیپیدهای غشایی شامل فسفولیپید و کلسترول است. فسفولیپیدها فراوان تر هستند و دم های آب گریز آن ها در بخش

میانی دو الیه غشاء قرار دارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 177

1) رودۀ بزرگ مانند رودۀ باریک توسط اسفنکتر از بخش قبلی جدا می شود.

2) حرکات رودۀ بزرگ آهسته است و انقباضات زیادی ندارد.

3) رودۀ بزرگ آنزیم ندارد ولی یاخته های پوششی مخاطی دارد که مادۀ مخاطی ترشح می کنند.

4) چین های حلقوی در رودۀ بزرگ وجود ندارد.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 3 178

ب) پمپ های غشایی را می توان در اندامک میتوکندری مشاهده کرد که بسته به نیاز یاخته به سوخت و ساز، تعداد آن ممکن است

کم یا زیاد باشد.

ج) کربوهیدرات ها در هر دو ساختار مشاهده می شوند.

د) فسفات آزاد در داخل یاخته می تواند افزایش یابد.

تالیفی پدرام فرهادیان
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کوچک ترین بخش معدۀ گاو نگاری است که در آن محل هنوز میکروب ها می توانند به گوارش سلولز ادامه بدهند. در معدۀ گاو

ترشح اسید و آنزیم های گوارشی در شیردان و آبگیری از غذا در هزارال انجام می گیرد.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 180

باتوجه به تصویر زیر که مربوط به جذب و عبور گلوکز از یاخته های پوششی روده است، می بینیم که پروتئین های ویژه ای در هم

انتقالی آن با سدیم و همچنین انتشار تسهیل شدۀ آن به سوی فضای بین یاخته ای شرکت دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. یون های پتاسیم به کمک پمپ سدیم- پتاسیم و با صرف انرژی ATP وارد یاخته می شوند.

گزینۀ 3: نادرست. گلوکز درشت مولکول نیست و برای عبور از غشای یاخته نیازی به کیسۀ غشایی ندارد.

گزینۀ 4: نادرست. باتوجه به تصویر باال، ورود گلوکز به یاختۀ پوششی روده همراه سدیم است ولی خروج آن همراه سدیم نیست

(گرچه همزمان با خروج سدیم توسط پمپ است).

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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اشارۀ صورت سؤال به حرکات قطعه قطعه کننده است. این حرکت از رودۀ باریک شروع می شود. رودۀ باریک درون حفرۀ شکمی

است که الیۀ بیرونی بخش های لولۀ گوارش در آن جزئی از صفاق است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: حرکات قطعه قطعه کننده در گوارش مکانیکی (ریز شدن محتویات) و مخلوط شدن محتویات با شیرۀ گوارشی مشارکت

دارد.

گزینۀ 3: حرکات قطعه قطعه کننده همواره نقش مخلوط کنندگی دارند.

نکته: حرکات کرمی عالوه بر نقش پیش برندگی محتویات لوله نقش مخلوط کنندگی نیز دارند. به ویژه زمانی که به یک بندارۀ بسته

برخورد داشته باشد.

نکته: حرکات کرمی معده در حالت پیلور بسته شده فقط نقش مخلوط کنندگی دارند.

گزینۀ ۴: گوارش مکانیکی نمی تواند به طور کامل بسپارها را به تک پار تبدیل کند. دقت کنید که گوارش شیمیایی این کار را تکمیل

می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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موارد الف، ب و ج به درستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) درست. اغلب ماهیچه های اسکلتی به استخوان ها متصل می شوند و با انقباض خود آن استخوان را جابه جا می کنند.

ب) درست. یاخته های بافت ماهیچه های صاف، کوتاه، غیر منشعب و دوکی شکل اند.

ج) درست. یکی از ویژگی های بافت ماهیچۀ قلب اتصاالت بین یاخته ای فراوان آن است.

د) نادرست. دقت کنید که ماهیچه های قلبی نیز ظاهری مخطط دارند. از طرفی در بافت ماهیچۀ قلبی یاخته های تک هسته ای

نیز مشاهده می شود.

تعداد هستهشکل یاخته هایاخته هاظاهرانواع بافت ماهیچه ای

ماهیچۀ اسکلتی
مخطط

(نامتجانس)
چندهسته ایاستوانه ایبلند / غیرمنشعب

ماهیچۀ قلبی
مخطط

(نامتجانس)
یک یا دو هسته ایشلوارمانندکوتاه / منشعب

ماهیچۀ صاف
بدون خط

(متجانس)
یک هسته ایدوکی شکلکوتاه / غیرمنشعب

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 183

باتوجه به تصویر:

A= شبکۀ یاخته های عصبی

B= الیۀ ماهیچه ای

C= الیۀ بیرونی

D= زیرمخاط

شبکۀ عصبی روده ای می تواند مستقل و جدا از دستگاه عصبی خودمختار عمل کند اما دستگاه عصبی مختار با دستگاه عصبی

روده ای در ارتباط است و بر عملکرد آن تأثیر می گذارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) وقتی به غذا فکر می کنیم، بزاق ترشح     می شود. با فعالیت دستگاه عصبی خودمختار پیام عصبی مغز به غدد بزاقی می رسد و

بزاق به صورت انعکاسی ترشح     می شود.      دیدن غذا و بوی آن نیز باعث افزایش ترشح بزاق می گردد.

3) الیۀ ماهیچه ای معده عالوه بر ماهیچه های صاف طولی و حلقوی 1 الیه ماهیچۀ مورب نیز دارد. این را هم بدانید که الیۀ

بیرونی توانایی تشکیل صفاق را در خارج از حفرۀ شکمی ندارد.     

گاه عمل می کنند. 4) توجه کنید که یاخته های عصبی در الیۀ زیرمخاط و ماهیچه ای لولۀ گوارش به طور ناخودآ

تالیفی پیمان رسولی
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گوارش کربوهیدرات ها در دهان شروع و در روده پایان می گیرد. گوارش پروتئین ها و چربی ها نیز در معده شروع و در روده پایان

می یابد. ولی گوارش سایر مولکول های غذایی نیز در روده شروع و پایان می گیرد. پس منظور پرسش طرح شده رودۀ باریک است.

آنزیم های یاخته های پوششی رودۀ باریک در مرحلۀ پایانی گوارش پروتئین ها یعنی تبدیل دی پپتید به آمینواسید نقش دارد. پس

این آنزیم های پروتئاز به معنای تجزیه کنندۀ پروتئین نیستند. به عبارت بهتر پروتئازها فقط مختص معده، لوزالمعده هستند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 185

منظور صورت سؤال در گوسفند، سیرابی و در کرم خاکی، ملخ و پرندۀ دانه خوار، چینه دان است. باتوجه به تصویر زیر، در پرندۀ

دانه خوار، چینه دان غذا را به معده که جلوی سنگدان قرار گرفته است وارد می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. در گوسفند (نشخوارکنندگان)، سیرابی توان تولید آنزیم الزم برای هضم سلولز را ندارد و از این نظر وابسته  به

میکروب های دارای آنزیم سلوالز است که در این بخش به صورت همزیست وجود دارند.

گزینۀ 2: نادرست. در کرم خاکی همانند پرندگان دانه خوار، چینه دان محل ذخیرۀ موقت غذا است و در آسیاب کردن غذا نقشی

ندارد.

گزینۀ 3: نادرست. در ملخ، خود چینه دان بخش حجیم انتهای مری است که غذا را به پیش معده می دهد.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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موارد الف و ب جمله را به طور درستی تکمیل می کند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ همۀ بنداره های طول لولۀ گوارش دو بخش لولۀ گوارش را از هم جدا می کنند و وقتی بسته هستند، اجازۀ خروج

محتویات یک بخش از لولۀ گوارش را نمی دهد. دقت کنید که این موضوع شامل استفراغ هم می شود.

ب) درست؛ یاختۀ ماهیچه ای قلب انشعاب دار و یاخته های ماهیچه ای دیگر (اسکلتی و صاف) غیرمنشعب هستند.

ج) نادرست؛ برای بندارۀ انتهای مری صادق نیست.

د) نادرست؛ اکثر بنداره های لولۀ گوارش دارای ماهیچه صاف هستند و می توانند توسط اعصاب خودمختار کنترل شوند ولی برخی

از آن ها مانند بنداره ابتدای مری و بنداره خارجی مخرج از نوع ماهیچه اسکلتی هستند و تحت کنترل اعصاب پیکری قرار داشته و

ممکن است به صورت ارادی هم کنترل شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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موارد (الف)، (ب) و (ج) نادرست هستند.

الف) نادرست است. لیزوزیم یک آنزیم پروتئینی است که پس از بلع توسط پروتئازهای معده، هیدرولیز شده و درنهایت

مونومرهای آن جذب خون می شوند.

ب) لیزوزیم، آنزیم است و هورمون نیست.

ج) لیزوزیم از پانکراس ترشح نمی شود.

د) تعریف آنزیم لیزوزیم مطابق کتاب درسی است.

تالیفی مرتضی فرهمند پیروز

گزینه 4 188

باتوجه به شکل، شماره های (۱) و (۲) به ترتیب گاسترین و سکرتین و (A) رگ خونی سازندۀ سیاهرگ باب و (B) دوازدهه است.

یکی از اثرات هورمون گاسترین ترشح HCl و اسیدی شدن کیموس معده است. ورود کیموس اسیدی به درون دوازدهه باعث

ترشح سکرتین از برخی یاخته های غدد روده می شود. ترشح هورمون از یاختۀ تولیدکننده با برون رانی و مصرف انرژی انجام

می شود.

یاخته های هدف سکرتین در لوزالمعده قرار دارند و بی کربنات ترشح می کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 189

عالمت A در شکل، بندارۀ پیلور را نشان می دهد. بنداره ها در حالت بسته مانع ورود مواد غذایی از یک بخش به بخش دیگر

می شوند. بندارۀ پیلور نیز در زمان بسته بودن باعث می شود تا محتویات درون دوازدهه رودۀ باریک نتواند به درون معده وارد

شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: طحال در سمت چپ و پیلور در سمت راست بدن قرار دارد.

گزینۀ 2: باز شدن بنداره ها به واسطۀ شل شدن انقباض ماهیچه های حلقوی است، نه خطی!

گزینۀ ۳: حرکات کرمی حرکات پیش برنده هستند و می توانند اثر مخلوط کنندگی نیز داشته باشند. دقت کنید که درحالتی که پیلور

باز هم باشد، اثر مخلوط کنندگی همواره بخشی از نقش حرکات کرمی است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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شکل یک غدۀ معده را نشان می دهد و باتوجه به شکل: 1) یاختۀ کناری، 2) یاختۀ اصلی و 3) یاختۀ هورمون ساز است. درون همۀ

این یاخته ها موادی تولید و برای ترشح آماده می شوند. در یاختۀ کناری ریزکیسه هایی وجود دارد که حاوی فاکتور داخلی معده

هستند.

نکته: ترشح کلریدریک اسید از طریق اگزوسیتوز اتفاق نمی افتد بلکه از طریق پروتئین های غشائی انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: هر دو در کنار یاخته های اصلی قرار دارند.

گزینۀ ۳: همۀ یاخته ها روی غشاء پایه مستقر هستند.

گزینۀ ۴: هرچه اندازۀ یاخته بزرگ تر شود، نسبت سطح به حجم آن کاهش می یابد؛ پس کمترین نسبت سطح به حجم به یاختۀ

کناری مربوط است، نه یاختۀ هورمون ساز!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 191

فرآیند گوارش پروتئین ها توسط پروتئازهای معده و گوارش کربوهیدرات ها از آمیالز بزاقی شروع می شود. هر دو این آنزیم ها از

طریق مجاری غدد برون ریز وارد لولۀ گوارش می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گوارش کربوهیدرات ها نیز در رودۀ باریک خاتمه می یابد.

گزینۀ 2: آنزیم های گوارش کنندۀ کربوهیدرات ها در محیط اسیدی معده فعالیت ندارند بلکه در دهان و رودۀ باریک فعالیت دارند

که محیطی غیر اسیدی است.

گزینۀ 3: در گوارش کربوهیدرات ها نیز آب مصرف شده و مونوساکاریدهای سازندۀ آن ها تولید می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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الیۀ بیرونی بخشی از صفاق است. در این الیه بافت پوششی همراه با بافت پیوندی دیده می شود. غشاء پایه ترشح شده از

یاخته های بافت پوششی باعث اتصال یاخته های این بافت به بافت پیوندی سست پشتیبان آن می شود که دارای رشته های کالژن

است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: ماهیچه های حلقوی در الیۀ بیرونی قرار ندارند بلکه بخشی از الیۀ ماهیچه ای است.

گزینۀ 2: در همۀ الیه های لولۀ گوارش یاخته های ماهیچۀ صاف حضور دارند. مثًال در دیوارۀ رگ های خون رسان این الیه ها

یاخته های ماهیچۀ صاف مشاهده می شود.

گزینۀ ۴: یاخته های عصبی از الیۀ بیرونی عبور کرده و پیام عصبی را به الیه های داخلی می رساند. ازآنجایی که ماهیچۀ مخطط

بخشی از الیۀ ماهیچۀ لولۀ گوارش است، پیام عصبی از طریق نورون ها به یاخته های چندهسته ای مخطط می رسد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 193

منشأ آنزیم های موجود در رودۀ باریک انسان یا از غدد برون ریز پانکراس و یا از آنزیم های ترشح شده رودۀ باریک است و یا

آنزیم های گوارشی که روی غشای یاخته های رودۀ باریک قرار دارند می باشد که در همۀ موارد از بافت پوششی ساخته شده اند.

یکی از ویژگی های بافت پوششی فضای اندک  بین سلولی آن ها است. 

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ1: فقط پروتئازهای پانکراس غیرفعال هستند و بقیه آنزیم های رودۀ باریک فعال می باشند. 

گزینۀ2: این گزینه در مورد آنزیم هایی که توسط خود سلول های رودۀ باریک حاصل می شوند صادق نیست.  

گزینۀ3: این گزینه در ارتباط با آنزیم های گوارشی که روی غشای یاخته های رودۀ باریک قرار دارند صادق نیست.    

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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عبارت  های (ب) و (ج) و (د) درست    اند.

الف) محل شروع گوارش مکانیکی مواد غذایی دهان است که حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده در آن دیده نمی شود.

ب) محل پایان جذب آب و یون  ها در لولۀ گوارش رودۀ بزرگ است که آنزیم گوارشی ترشح نمی کند.

ج) محل شروع گوارش شیمیایی نشاسته دهان است که گروهی از مواد توسط مخاط آن جذب     می شوند.

د) محل شروع گوارش نوکلئیک اسیدها رودۀ باریک است که اصلی ترین محل جذب مواد غذایی است.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 195

 بررسی گزینه ها:

"1": به رودۀ بزرگ اشاره دارد که فاقد پرز بوده و می تواند همانند یاخته های نزدیک کاردیا در تولید مادۀ مخاطی موثر باشد. 

"2": خون تیره ای که از رودۀ باریک باز می گردد مستقیمًا به قلب وارد نمی شود و ترکیبات جذب شده از روده را به کبد می برد. 

"3": در مورد بافت  مردگی و مصرف اتانول به اثرات مخرب نوشیدن الکل بر روی کبد باید توجه کنید.

"4": بخشی از لولۀ گوارش که در آن هم انتقالی اتفاق می افتد، روده باریک و بخش آسیب بیننده با ریفالکس، مری است که در

هر دو بافت پیوندی سست از سلول های پوششی پشتیبانی می کند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 196

صفرا توسط یاخته  های کبدی تولید     می شود و ترکیبی از نمک  های صفراوی    ، بیلی روبین    ، بی کربنات، کلسترول و فسفولیپید لیسیتین

است     ؛ اما آنزیم ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

صفرا با فاصلۀ کمی بعد از کیموس، به دوازدهه می ریزد و در دفع برخی از مواد و گوارش مکانیکی چربی  ها نقش     دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 197

A حرکت کرمی و B حرکت قطعه قطعه کننده است. ب و د به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست؛ حرکت کرمی معده هنگامی که پیلور بسته باشد، فقط نقش مخلوط کنندگی دارد، نه پیش برندگی!

ب) درست؛ حرکت قطعه قطعه کننده باعث می شود کیموس ریزتر شده و روی مخاط روده گسترده شود.

ج) نادرست؛ در فردی که دچار ریفالکس شده بندارۀ انتهای مری به طور کامل بسته نمی شود. به این ترتیب در این فرد با حرکات

کرمی مواد غذایی به بندارۀ بسته برخورد نمی کند. منتها دقت کنید که در متن کتاب درسی آمده است که حرکات کرمی نقش

مخلوط کنندگی نیز دارند؛ به ویژه وقتی حرکت روبه جلو لوله با یک بنداره برخورد کند. پس هنگامی که بندارۀ انتهای مری باز باشد

نیز اثر مخلوط کنندگی خواهد داشت.

د) درست؛ همۀ حرکات لولۀ گوارش حرکات منظم هستند. در این حرکات الیۀ ماهیچه ای انقباض می یابند. دقت کنید که از رودۀ

باریک تا مخرج همۀ یاخته های این الیه، یاختۀ ماهیچه ای صاف هستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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منظور از کاهش دهنده های انرژی فعال سازی، آنزیم ها هستند.آنزیم های موثر در تجزیۀ لیپیدها در رودۀ باریک همگی از لوزالمعده

ترشح می شوند و بنابراین پس از طی مجاری لوزالمعده ای، به درون دوازدهه راه می یابند.

گزینۀ "2" آنزیم های موثر در تجزیۀ کربوهیدرات ها در رودۀ باریک شامل آمیالز لوزالمعده و دی ساکاریداز سطحی گروهی از

یاخته های پوششی روده است که بر طبق تصویر کتاب درسی آنزیم دی ساکاریداز بر سطح یاخته های سازندۀ خود مستقر است

پس به کاربردن واژۀ (ترشح) برای آن نادرست است.

گزینۀ "3" آنزیم های موثر در رودۀ باریک در تجزیۀ پروتئین ها، شامل یک آنزیم ضعیف از لوزالمعده (تریپسین لوزالمعده) یک

پروتئاز قوی از لوزالمعده و پپتیداز سطحی گروهی از یاخته های پوششی جدار رودۀ باریک که آنزیمی قوی است، هستند.

گزینۀ "4" آنزیم های موثر در تجزیۀ نوکلئیک اسیدها در رودۀ باریک همگی از لوزالمعده ترشح می شوند و رودۀ باریک فاقد

آنزیم های سطح یاخته ای موثر در تجزیۀ نوکلئیک اسید است.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 3 199

بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش معده است که:

1) نادرست، کاردیا در انتهای مری قرار دارد نه ابتدای معده.

2) نادرست، حرکات قطعه قطعه کننده فقط در روده انجام می گیرند.

3) درست، معده دارای یاخته های بافت پوششی با فضای بین یاخته ای اندک است.

4) نادرست، ترشحات معده عالوه بر شبکۀ عصبی روده تحت کنترل اعصاب خودمختار و نیز هورمون ها قرار دارد.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 200

ب) به تفاوت حفره و غده توجه کنید. دقت داشته باشید که یاختۀ کناری از یاخته های غدد معدی است.

پ) در بیماری سلیاک آسیب به یاخته های پرز روده که محل تولید کیلومیکرون ها است وارد می شود. توجه داشته باشید که در

دانۀ غالت گلوتن یافت می شود .

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 201

تست به بخشی از لولۀ گوارش که پیش از رودۀ باریک قرار دارد (معده) اشاره می کند.

از سراسر لولۀ گوارش مادۀ مخاطی ترشح می  شود و از یاخته های ترشح  کنندۀ مخاط در غدد معده نیز این ترشح صورت می  گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - معده، آنزیمی ترشحی که بتواند روی کربوهیدرات تأثیر کند ندارد. آمیالز بزاق هم پس از ورود به معده در اثر

عملکرد اسید و پروتئازهای معده از کار می  افتد.

گزینۀ 2: نادرست - پروتئازهای معده (پپسین) ضعیف هستند و توان شکستن تمام پیوندهای پپتیدی را برای آزاد کردن آمینواسید

ندارند.

گزینۀ 3: نادرست - فراوان ترین لیپید رژیم غذایی، تری گلیسرید یا همان چربی ها هستند که گوارش کامل آن ها در رودۀ باریک (نه

در معده) صورت می  گیرد.
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گزینۀ 1: نادرست. زیرا سلول های آدمی در محیطی قرار دارند که تقریبًا هم غلظت با درون سلول است و با خطر ورود بیش ازحد آب

مواجه نیستند.

گزینۀ 3: نادرست. زیرا  شکل رایج ذخیرۀ انرژی در سلول است نه  تنها شکل آن.

گزینۀ 4: نادرست. انتقال مواد توسط پروتئین های کانالی انرژی خواه نیست.

ATP

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 203

در محل حرکات کرمی شکل ورود غذا به لولۀ گوارش سبب گشاد شدن لوله و تحریک یاخته های عصبی دیوارۀ لوله می شود.

یاخته های عصبی نیز ماهیچه های دیواره را به انقباض وادار می کنند. درنتیجه یک حلقۀ انقباضی در لولۀ گوارش ظاهر می شود که

از جلو به عقب (از دهان به سمت مخرج) حرکت می کند.

گزینۀ "1" دستگاه عصبی - روده ای به ماهیچه های صاف لولۀ گوارش عصب دهی می کند درحالی که در حرکات کرمی شکل طی

عمل بلع، ماهیچه مخطط حلق نیز منقبض می شود.

گزینۀ "2" حرکات کرمی شکل لولۀ گوارش عالوه بر گوارش غذا در ایجاد انقباض های گرسنگی نیز نقش دارند.

گزینۀ "3" هنگام استفراغ جهت حرکات کرمی شکل برعکس می شود.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 204

باتوجه به شکل، شمارۀ 1: رودۀ باریک و شمارۀ: ۲ رودۀ بزرگ است. 

در سطح داخلی رودۀ بزرگ همانند رودۀ باریک چین خوردگی وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در هر دو انقباض الیۀ ماهیچه ای سبب حرکت محتویات درون آن می شود.

گزینۀ ۳: دقت کنید که درون رودۀ بزرگ آنزیم های گوارشی ممکن است وجود داشته باشند ولی آمینواسیدهای حاصل از فعالیت

آن ها امکان جذب توسط یاخته های پوششی مخاط رودۀ بزرگ را ندارند.

گزینۀ ۴: ممکن است درون مجرای داخلی هر دو یاخته های مردۀ جداشده از سطح داخلی لولۀ گوارش مشاهده شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 205

اگر مقدار یک ماده را مشخص در نظر بگیریم، انتشار ساده باعث می شود که در سمتی که ماده زیاد بوده مقدار آن رفته رفته کم

شود و در سمت دیگر بر مقدار آن افزوده شود. این مسئله باعث می شود که سرعت انتشار با گذر زمان کاهش یابد. توجه کنید که

در این نمودار محور x نشان دهندۀ زمان است، نه اختالف غلظت!

در مورد نمودارهای 2 و 3 به این موضوع توجه کنید که چون محور x در آن ها اختالف غلظت دو سمت غشاء را نشان می دهد،

پس هرچه اختالف غلظت بیشتر باشد، سرعت انتشار و جابه جایی مواد بیشتر خواهد بود. درواقع این دو، رابطه خطی مستقیم

باهم دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 206

گوارش شیمیایی نشاسته از دهان آغاز     می شود. زبان بزرگ ساختار ماهیچه ای درون دهان است که همانند حلق دارای ماهیچۀ

مخطط است و انقباض آن تحت تأثیر بصل النخاع (پا�ن ترین بخش مغز) است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) بزاق ترشح شده در دهان به علت آنزیم دفاعی لیزوزیم، در نابودی باکتری ها نقش مؤثری     دارد. باکتری ها شامل همۀ میکروب ها

نیستند و نابودی میکروب های موجود در غذا توسط اسید معده انجام     می شود.

2) بزاق ترکیبی از آب، موسین و انواعی از آنزیم ها است. پل مغزی در تنظیم ترشح بزاق، اشک و تنفس نقش     دارد و در تنظیم فشار

خون مؤثر نیست.

4) دهان با هدایت غذا به سوی حلق باعث شروع فرآیند بلع     می شود. در هنگام بلع اپی گلوت به سمت پا�ن می آید تا راه نای

بسته شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 207

پروتئین های موجود در بزاق عبارت اند از مخاط، آمیالز و لیزوزیم. همۀ این پروتئین ها در شرایط قلیایی (همراه با بی کربنات) فعالیت

می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در مورد لیزوزیم صادق نیست.

گزینۀ 2: در مورد آمیالز و لیزوزیم صادق نیست.

گزینۀ ۴: در مورد موسین و آمیالز صادق نیستند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 208

در ملخ جذب مواد مغذی در معده انجام می شود. درحالی که چینه دان در پرندۀ   دانه خوار حجیم ترین بخش لولۀ   گوارش است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در کرم خاکی محل شروع گوارش شیمیایی، روده است. توجه کنید که در ملخ، روده مواد گوارش نیافته را به راست روده انتقال

می دهد تا در راست روده آب و یون ها جذب شود.

2) گوارش نهایی مواد غذایی در رودۀ   گاو انجام می شود. در انسان در سطح داخلی رودۀ   باریک چین  های حلقوی وجود دارد.

3) رودۀ   باریک در پرندۀ   دانه خوار محل گوارش نهایی مواد غذایی است. در کرم خاکی جذب مواد غذایی و مراحل نهایی گوارش

مواد غذایی در روده انجام می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 209

بر اساس پدیدۀ اسمز یا همان گذرندگی به ترتیب آب وارد و خارج می شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 1 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 210

باتوجه به تصویر، A: بناگوشی B: زیرزبانی C: زیر آرواره ای و D: مجرای بزاق است. 

غدۀ بناگوشی و غدۀ زیرزبانی هر دو موسین ترشح می کنند؛ اعصاب سمپاتیک ترشح بزاق را کاهش می دهد برخالف اعصاب

پاراسمپاتیک!

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هر سه غدۀ بناگوشی، زیرزبانی و زیر آرواره ای محتویات ترشحی خود را به مجرای بزاق می ریزند و از آنجا این ترشحات به سمت

دهان هدایت     می شوند.      اما توجه کنید که حفرۀ دهان محیط داخلی به حساب نمی آید.

2) آنزیم آمیالز موجود در بزاق به گوارش نشاسته کمک می کند؛ اما توجه کنید که جفت غدد زیرزبانی در پا�ن (زیر) آروارۀ پا�ن

قرار می گیرند.

4) غدد زیر آرواره ای و زیرزبانی هر دو موسین و پتیالین ترشح می کنند. توجه کنید که بزاق به دلیل داشتن یون بی کربنات خاصیت

قلیایی     دارد.     

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 211

الیۀ مخاط لولۀ گوارش انسان در بسته بودن بندارۀ پیلور نقشی ندارد. توجه کنید که بسته بودن بنداره ها به ماهیچۀ حلقوی الیۀ

ماهیچه ای مرتبط است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درون الیۀ ماهیچه ای شبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد.

گزینۀ 2: در الیۀ بیرونی رگ های خونی و بافت پیوندی (ازجمله چربی) مشاهده می شود.

گزینۀ 3: در الیۀ زیرمخاط غده هایی وجود دارد که پروتئین های گوارشی و هورمون ترشح می کنند. این پروتئین ها در عملکرد لولۀ

گوارش مؤثر است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 212

دقت کنید در ملخ و انسان آمیالز بزاق گوارش قندها را (نشاسته) آغاز می کند. در لولۀ گوارش جریان یک طرفۀ غذا دیده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در انسان غذا پس از مری وارد معده می شود.

گزینۀ 3: در انسان دیوارۀ معده فاقد دندانه است.

گزینۀ ۴: در ملخ جذب غذا در معده انجام می شود.

تالیفی امیرحسین حقانی فر

گزینه 2 213

در معده بی کربنات ترشح می شود ولی نه توسط غدد معده بلکه توسط سلول های پوششی آن. سه گزینۀ دیگر به ترتیب عبارت اند

از: غدد بزاقی، کبد و غدد روده که هر سه بی کربنات ترشح می کنند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 214

الف) در سیاهرگ ها بافت ماهیچه ای بسیار ضخیم نیست. (در مورد سرخرگ ها صحیح تر است که به کار رود)

ب) یاخته های مژک داری در بدن یافت می شوند که جزئی از بافت تک الیه اند.

ج) امکان بروز فرآیند التهابی وجود دارد.

د) بخشی از معده به سمت راست بدن کشیده می شود پس نمی توان گفت کامًال در سمت چپ است.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 215

لوگول ترکیبی است که با نشاستۀ سالم واکنش می دهد. طی این واکنش رنگ محلول از بی رنگ به آبی تغ�ر می کند.

برای اینکه اثر آمیالز روی نشاسته به حداکثر برسد محلول در دمای ۳۷ درجه قرار می گیرد. دقت کنید که محصول تجزیۀ نشاسته با

آمیالز بزاق، مالتوز و مولکول های درشت تری تولید می کند که با لوگول واکنش نمی دهد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 216

موارد (الف) و (ت) صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) عبور اکسیژن و دی اکسید کربن به صورت انتشار ساده از میان فراوان ترین مولکول های غشاء که فسفولیپیدها هستند نمونۀ

بارز این مورد است.

ب) انتقال مواد در خالف جهت شیب غلظت با مصرف انرژی زیستی صورت می پذیرد نه انرژی جنبشی مولکول ها!

پ) منظور این مورد، انتشار تسهیل شده است که در این فرآیند به انرژی زیستی نیاز نیست.

ت) جابه جایی مواد در خالف جهت شیب غلظت، انتقال فعال نام دارد که با کمک پروتئین های غشاء انجام می شود که فاقد کانال

هستند.

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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