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 ردیف سئواالت بارم

5/1   صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید. 
  

  .نایژك بر خالف نایژه فاقد غضروف ومژك مخاط دار است  الف)
  . تري گلیسریدها همانند فسفولیپیدها داراي سر قطبی می باشند ب) 

  مولکول هاي کوچک همانند دي اکسید کربن توسط پروتئین هاي غشایی مبادله می شوند. ) پ
  نخستین گام در گوارشِ چربی ها تبدیل آنها به قطرات ریز است که توسط آنزیم هاي پانکراس رخ می دهد.  )ت 

  صفرا وارد می شود. ةباب به اندام سازند لوله گوارش از طریق سیاهرگ ) خونِج
   الیه ابگریز غشا از اجتماع اسید هاي چرب فسفولیپیدها تشکیل شده است.  )ح
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  جاهاي خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 1
  

  .میزان خدمات هر بوم سازگان به ...............................بستگی دارد الف)
  ........................................ نام دارد. شوندب) فرآیندي که طی آن مواد برخالف شیب غلظت منتقل می 

  روش دفاعی دستگاه تنفسی در قسمت هایی که فاقد مخاط مژك دار است ......می باشدپ)
  ت)نوعی چربی که درساختار غشاي یاخته جانوري شرکت دارد...................... نام دارد. 
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5/1   نماید.گزینۀ درست از داخل پرانتز انتخاب  
  

  رودة باریک ) آغاز می شود. –گوارش پروتئین ها در ( معده  ،در انسانالف) 
سرخرگ را کاهش می  ةپر چگال ) احتمال رسوب کلسترول در دیوار –لیپو پروتئین هاي  ( کم چگال  بودن ب) زیاد

  دهد.
  روشن)جریان دارد.–ی سرخرگ ششی اطراف حبابک خون(تیره در انشعابات مویرگپ) 

  سنگفرشی تک الیه)ترشح می شود.-در ناي ترشحات مخاطی توسط سلول هاي(استوانه ایی تک الیهت) 
  .رخ می دهدسیرابی)-)گوارش آنزیمی در نشخوار کنندگان در(شیر دانج

  بیشتر ) است.  –ح) میزان کالژن در بافت پیوندي متراکم  نسبت به بافت پیوندي سست ( کمتر 
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  .گوارش درجانوران به سواالت زیر پاسخ دهیدباتوجه به انواع  1
  

  در پارامسی مواد دفعی از چه روشی دفع می شوند؟الف) 
  در ملخ گوارش برون سلولی در کدام قسمت رخ می دهد؟ب) 

  بخش جلویی معده در پرندگان چه وظیفه اي دارد؟ج)  
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  واحد هاي سازنده پروتیین ها را بیان کنید.الف)  1
  سطح ساختاري که همۀ فعالیت هاي زیستی در آن انجام می شود، چیست؟ ب) پایین ترین

  وظایف دستگاه گلژي را بیان کنید.پ) 
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  الف) عامل پیش برندة اُسمزچیست؟ 1
  کدام یک از روش هاي انتقال مواد با مصرف انرژي صورت می گیرد؟ب) 
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  نماید.واالت زیر گزینه صحیح را انتخاب سدر  2
  
  واد چند بار از مري عبور می کنند؟م ،مواد سلولزي در سیستم گوارش گاو گوارشدر  -1

  چهار بارد)                           سه بار ج)                    دو بار ب)                 یک بار  الف) 
  
  ؟کدام مورد صحیح است -2

         با مویرگ هاي خونی مشترك است.  سنگفرشیسلول هاي  پایه غشاي، در همه قسمت هاي دیواره حبابکالف) 
  سلول هایی که بیشترین قسمت دیواره حبابک را به خود اختصاص داده اند عامل سطح را ترشح می کنند.ب) 
                               نایژك هاي انتهایی به کیسه هاي حبا بکی ختم می شوند.ج) 

  دار دیده نمی شود. از ابتداي حفره بینی مخاط مژكد)   
  
  کدام مورد نادرست است؟-3

  شبکه عصبی در دیواره لوله گوارش، تحرك و ترشح لوله گوارش را تنظیم می کند.) الف
            ي از برآمدگی الیه مخاطی و زیر مخاطی به سمت داخل تشکیل می شود.وچین هاي حلق ب) 
  یاخته هاي پوششی روده بزرگ، ماده مخاطی و آنزیم ترشح می کنند. ) ج 
  بنداره ي انتهاي روده باریک به روده کور ختم می شود. د) 

  
  چه نوع گوارشی رخ می دهد؟هیدر ته هاي اطراف حفره گوارشی در امسی و یاخبه ترتیب در پار -4

ته اي                                                    خدرون یا –ته اي خدرون یا ب)                       ته اي خبرون یا –ته اي خدرون یاالف)
  ياته خدرون یا–ته اي خبرون یا د)          ته اي                 خبرون یا –ته اي خبرون یا ج)
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75./   با توجه به بافت پوششی پاسخ دهید: 
  

  ) است.زیاد  –الف) فضاي بین یاخته اي در این بافت ( اندك 

  
           در کدام قسمت هاي 2و  1ب) به ترتیب هر یک از تصاویر شماره 

  لولۀ گوارش دیده می شوند؟
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  با توجه به ساختار لوله گوارش پاسخ دهید ( گزینۀ درست را انتخاب کنید). 1
  

  خوردگی الیه مخاطی می شود کدام است؟ الف) الیه اي که باعث چین
  ) موسین از سلول هاي کدام الیه ترشح می شود و جنس آن چیست؟ب

 ج)اسید معده از کدام سلول هاي غده معده تولید می شود؟
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  الف) چرا در بیماري ریفالکس،  مخاط مري آسیب می بینند؟ 1
  می شود؟ب) چگونه معده در برابر اسید معده و آنزیم ها محافظت 
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  الف) دو مورد از وظایف حنجره در تنفس را بیان کنید. 1
  

  ؟نداشتن غضروف در نایژك ها چه نقشی در تنفس دارذب) 
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75./   با توجه به شکل مقابل : 
  .داخلی ترین و بیرونی ترین الیه در این شکل را بیان کنیدالف) جنس 

  کدام اندام بدن را نشان می دهد؟ عالمت سوال(؟)ب) 
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  در خون پاسخ دهید. حمل گازهاي تنفسیبا توجه به  1
  

  ؟در مجاورت بافت ها چه عاملی باعث جدا شدن اکسیژن از هموگلوبین می شودالف) 
  بیشترین روش انتقال اکسیژن در خون را بیان کنید.ب) 
  ؟کجا ساخته می شود بی کربنات در خون توسط کدام آنزیم و درپ) 
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5/1   ر شش ها بیان کنید:ابا توجه به ساخت 
  

  الف) روش تشخیص شش سمت راست از سمت چپ را بیان کنید.
  ب) کدام یک از ویژگی شش ها در بازدم نقش مهمی دارد؟

  ؟می کننددر دم عمیق عالوه بر ماهیچه هاي بین دنده اي، کدام ماهیچه ها به افزایش حجم قفسه سینه کمک پ) 
  ؟چه عاملی باعث می شود که شش ها در حالت بازدم کامال جمع نشوندت) 
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5/1   به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید. 
  

  الف) بدن چگونه در برابر پروتئازهاي لوزالمعده از خود محافظت می کند؟
  ب) شکل سلول هاي ماهیچه اي مخطط و صاف به ترتیب چگونه است؟

  ؟با ر تنفس طبیعی انجام دهد حجم تنفس در دقیقه چقدر است 20یک فرد  اگر در یک دقیقهپ) 
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5/1   با توجه به حرکات لوله گوارش پاسخ دهید:  
  

  شکل مراحل ایجاد حلقه انقباضی را بیان کنید.الف)در حرکات کرمی 
  ب)حرکات قطعه قطعه کننده چگونه باعث کوچک شدن ذرات غذایی می شود؟
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1   
  هادي دستگاه تنفس رابیان کنید.ظایف بخش و
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   جمع نمرهدر پناه خداوند متعال موفق و موید باشید          طراح : حاجی نژاد                   20

 


	1875797979madares.pdf (p.1)
	zist 10 nobat 1-10.pdf (p.2-5)

