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 بارم سواالت ردیف

 جای خالی را در جمالت زیر پر کنید: 0

. با تغییر شکل فضایی موجب حرکت مواد در جهت شیب غلظت می شود  -لفا  نوعی انتشار که در آن یروتئن سراسری دارای..................

  .شرکت می کند .............................. نیز انواعی از  و .........................کلسترول درغشای  -ب

 .گیرد انجام می ...................... صورتعمل دفع به  انعکاس دفع به راه می افتد و .. ، ........................... در انسان با ورود مدفوع به  -ج

. در هنگام استفراغ جهت حرکات  -د . اسفنگتروارونه شده و محتویات لوله گوارش حداکثر از ............................  .عبور می کند ..............

تبدیل می شود  به پپسین  ...................و در.......... ..............پپسینوژن بر اثر ..........  -ه

. از دو نایژه اصلی یک انشعاب سوم هم مشاهده می شود که به شش ...................... می رود -ی  .در نای گوسفند ......................

. لوله گوارش وجود دارد  -و دستگاه عصبی روده ای از ........................
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 :پاسخ دهید 2

و سلول های اصلی بافت عصبی را معین کنید را نوشته لقحنوع بافت پوششی در  -الف

 

 

5/1 

 

نقش صفرا در گوارش چربی ها را معین کنید  -ب

 

5/1 

 

 5/1 :را بنویسید حجم باقی ماندهنقش  -ج

 

  بابک ساخته و ترشح می شود؟ وظیفه آن چیست؟حاز کدام سلول های  سورفاکتانت -د
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 5/1 .نیدکمقایسه وضعیت زبان کوچک را هنگام عطسه و سرفه  3

 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: به 0

بیشترین کربن دی اکسید در خون به چه صورت جابه جا میشود بادلیل؟-الف

 .بنویسید ،در از بین بردن باکتری ها نقش داردو  داشتهوجود  مخاط دستگاه گوارش و تنفس به صورت مشترک در را که آنزیمینام  -ب

 .نام ببرید ،باشندرا که شامل عوامل زنده و غیرزنده  سطوحی از حیات-ج

 ؟دنعبور می کن از چند الیه فسفولیپیدیها  بابکحگازهای تنفسی برای مبادله در  -د

  .از آئورت را بنویسید )اکلیلی(سرخرگ کرونر محل انشعاب-ه
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 بنویسید. "ب"را در جای خالی جدول  "الف"بط از جدول تحرف مر 5

 

 

 "ب"  "الف"

 محل شروع گوارش پروتئین ها ...... A دهان

 محل شروع گوارش نشاسته ......  B روده بزرگ

 محل تبدیل قندها به مونومر ......  C روده باریک

    D معده
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 :دلیل بیاورید برای هر یک از موارد زیر   1

 تر است. دریچه میترال نسبت به سه لختی ضخیم-الف
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  نیست.جاری حجم هوای مرده همواره بخشی از  -ب
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 5/1 .شوند میتنگ و گشاد  به راحتینایژک ها  -ج
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 :حجم های تنفسی  این فرد  به صورت زیر هستند  .باشد ثانیه می  ،  5مدت انجام  یک دم و بازدم معمولی  در فردی  5

 سی سی ۰۰۱۱ :حجم ذخیره دمی -

سی سی ۰۱۱ :حجم ذخیره بازدمی -

 سی سی ۰۱۱ :حجم جاری - 

 د:نفس بکش بار ۲۱هر دقیقه  در اگر این فرد

 ؟شود می مبادلهکیسه های حبابکی او  درچند سی سی هوا  -الف

؟چقدر است و در دقیقها حجم تنفسی-ب

55/1 

 کامل کنید.در رابطه با هورمون های دستگاه گوارش جدول زیر را  8

 اندام هدف نقش محل تولید نام هورمون

 .....................  ..................... گاسترین

  ..................... سلول های دوازدهه .....................
 

0 

(غلط را تصحیح کنید موارد. )صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را تعیین کنید 9

 .تواند توسط زیست شناسان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد  می فرایند قابل مشاهده ایهر  -الف

 .دنتک سلولی ها همانند پرسلولی ها هم ایستایی دار  -ب

 .شکسته می شود ATPدر فرایند اگزوسیتوز همانند انتقال فعال پیوند های پر انرژی  -ج

 .نداردلیپاز برخالف لیپید در ترکیبات صفراوی وجود  -د

 .زبان کوچک متفاوت استجهت حرکت لوت به هنگام بلع با گجهت حرکت اپی  -ه

 .کند چسبد و به تدریج مسیر خون را تنگ یا مسدود می ها می به دیواره سیاهرگ LDLدرکلسترول موجود  -و

 .ماهیچه های بین دنده ای داخلی همانند دیافراگم در حال انقباض هستند ،هنگام بازدم عادی -ی
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 .گزینه صحیح را انتخاب کنید 01

A-      می با روش . . توان  .....................  .را بررسی کرد..................

 احتمال ابتال به زخم معده -کولون بینی  -الف

 زخم دوازدهه - بینی کولون -ب

 درون بخش های مختلف بدن - درون بینی -ج

تنها ابتدای روده بزرگ - درون بینی -د
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B- ؟در روده باریک محسوب می شود عوامل افزاینده سطح جذبچند مورد از موارد زیر جزء 

 چین خوردگی های حلقوی روده باریک -الف

 ر روی چین خوردگی های حلقوی روده باریکبهای موجود  زپر -ب

 های روی سطح سلول های استوانه ای روده باریکزریز پر -ج

 از خارج به داخل روده باریک دومسلول های ماهیچه ای موجود در الیه  -د

 مورد چهار (0                                 مورد سه (3                                مورد دو( 2                     یک مورد (0

C-ماکروفاژ های دستگاه تنفس........................ 

 .دنکن نمی شرکتدر دفاع دستگاه تنفس  ،ک های الیه مخاطیژبرخالف م -الف

 .دندیده شو می توانند در مجاورت سلول های تولید کننده سورفاکتانت)عامل سطح فعال( -ب

 .در الیه مخاطی دستگاه تنفس یافت می شود)عامل سطح فعال( سورفاکتانتبرخالف  -ج

 .یافت می شود ک های الیه مخاطی در بخش هادی دستگاه تنفسی به فراوانیژهمانند م -د

D-مبدا گردش خون  ،در انسان....................  .  .گردد ز میبا ............. است و در نهایت خون به.......................

                              دهلیز چپ     -     بطن راست ششی، -الف

  دهلیز راست     -     بطن راست ،عمومی -ب

                                   دهلیز راست     -        بطن چپ  ،شیش -ج

 دهلیز چپ     -        بطن چپ ،عمومی -د

 

 25/0 به سواالتی که در رابطه با هر تصویر مطرح شده است، پاسخ دهید. 00

 کدام محلول بیشتر است؟ فشار اسمزی-الف

  را نشان دهید. جهت اسمز-ب

  

 

 

 

 

 ...........  تغییر می کند؟ زودتر رنگ محلول Dو  Cدر کدام یک از ظروف  -ج

 را بنویسید.در آن  تغییر ایجاد شدهبه کار رفته و  نام معرف-د

 

 

 

 ترشح چه موادیمشخص شده است، با  بخشی که با حرف E  -ه

 در گوارش نقش دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 چه موادیمشخص شده است،  F سلولی که با حرف -ی

  کند؟ تولید می
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CD غشاء با نفوذپذیری انتخابی

 1صفحه

A 
BA

A 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

  به چه روشیشده در فضای روده  داده های نشان مولکول  -ن

 شوند؟ وارد سلول پوششی می

 نشان داده شده، چه نام دارد؟ G بخشی که با حرف -و

خون می  واردچگونه ماده جذب شده به لنف سر انجام  -ه

  شود؟

 

 

اند، از  نشان داده شده N وMهایی که با  کدام یک از بخش -ز

 ایجاد صدای دوم قلب نقش دارند؟

اند، با  نشان داده شده و K Lکدام یک از دو بخشی که با  -ث

 تری دارد، مرتبط است؟ ای از قلب که دیواره ضخیم حفره
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 چرا؟ در کدام یک از ساختارهای تنفسی زیر نیازی به دستگاه گردش مواد وجود ندارد؟ 
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