
زیست شناسی

ینه 2 گز 1

شماره های موجود در شکل عبارت اند از: ۱) پیراشامه، ۲) برون شامه، ۳) ماهیچۀ قلب (میوکارد) و ۴) درون شامه (آندوکارد). پیراشامه و برون شامه از

بافت پوششی سنگفرشی و پیوندی متراکم با رشته های پروتئینی کالژن و کشسان تشکیل شده اند. ازطرفی بافت پوششی با رشته های پروتئینی در

غشاء پایه نیز در این الیه ها دیده می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: رشته های عصبی در بین یاخته های میوکارد قلبی پخش شده اند. درواقع رشته های عصبی از برون شامه عبور کرده و درون میوکارد پخش

می شوند. پس می توان گفت هر دو با رشته های عصبی در ارتباط هستند.

گزینۀ ۳: صفحات بینابینی مربوط به یاخته های ماهیچه ای قلب است و در درون شامه وجود ندارد.

گزینۀ ۴: پیراشامه از بافت های پیوندی و پوششی تشکیل شده است درون شامه نیز از بافت پوششی است. دقت کنید که بافت پوششی دارای فضای

بین یاخته ای اندک است.

ینه 4 گز 2

باتوجه به شکل؛ ۱ لوزالمعده، ۲ کیسۀ صفرا، ۳ دوازدهه و ۴ منفذ ورودی شیره لوزالمعده و صفرا است. در کیسۀ صفرا کلسترول اضافی همراه با

نمک های صفرا و نوعی فسفولیپید 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.

گزینۀ ۳: از کبد و لوزالمعده موسین تولید و ترشح نمی شود. به این ترتیب صفرا و شیرۀ لوزالمعده فاقد ماده مخاط است.

ینه 4 گز 3

B می  توانند توسط ۱۲ ویتامین های محلول در آب جذب مویرگ های خونی شده و از طریق سیاهرگ باب به کبد می آیند. ویتامین  های اسیدفولیک و  

مغز استخوان مصرف شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ویتامین های محلول در چربی مانند چربی ها و همراه آن ها جذب می شوند. مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ لنفی وارد می شوند.

رگ های لنفی بدون عبور از کبد، وارد بزرگ  سیاهرگ زبرین می شوند.

2) دقت کنید که مقدار تری گلیسرید در سیاهرگ معده و سیاهرگ رودۀ باریک تقریبًا برابر است، زیرا در رودۀ باریک، تری گلیسریدها وارد رگ لنفی

می شوند، نه رگ خونی.

3) طحال و روده  های باریک و بزرگ و راست  روده و معده و لوزالمعده، خون تیرۀ خود را به سیاهرگ باب می فرستند. دقت کنید که طحال جزء

اندام  های گوارشی محسوب نمی  شود.



ینه 4 گز 4

توجه شود که لیپاز (نه لیپازها) لوزالمعده و رودۀ باریک باعث گوارش نهایی چربی ها می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) صفرا به کمک حرکات لولۀ گوارش در رودۀ باریک باعث ریزتر شدن چربی ها و افزایش تأثیر لیپاز بر آن ها می شوند.

2) معروف ترین لیپید در رژیم غذایی، تری گلیسیریدها هستند که به آن ها چربی ها می گو�م. صفرا که فاقد آنزیم است تنها در گوارش تری گلیسیریدها

مؤثر است.

3) نخستین گام در گوارش چربی ها، تبدیل آن ها به قطره های ریز است تا آنزیم لیپاز بتواند بر آن ها اثر کند. در ترکیب صفرا می توان فسفولیپید و

انواعی از نمک ها را مشاهده کرد.

- گوارش لیپیدها در معده و توسط آنزیم لیپاز ترشح شده از یاخته های اصلی غدد معده آغاز می شود.

- تری گلیسیریدها فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی اند و به آن ها چربی گفته می شود و گوارش آن ها در رودۀ باریک و در اثر حرکات رودۀ باریک و

صفرا آغاز می شود.

- توجه شود که تنها آنزیم لیپاز از طریق مجرای متصل به لوزالمعده به رودۀ باریک وارد می شود (و نه لیپازها).

ینه 1 گز 5

مجاری غدد معده به حفره های معده راه دارند و مواد ترشح شدۀ غدد معده به آن وارد می شوند.

بیشترین یاخته ها در غدد معده یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی هستند، اما قلیایی کردن مخاط معده توسط یاخته های پوششی سطحی صورت

می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) بزرگ ترین یاخته ها در غدد معده یاخته های کناری هستند که با ترشح عامل فعال، باعث جذب ویتامین B12 می شود که در تولید یاخته های خونی

مؤثر است.

3) عمقی ترین یاخته ها در غدد معده یاخته های اصلی معده هستند که با ترشح پروتئازها و لیپاز، گوارش پروتئین ها و لیپیدها را آغاز می کنند.

4) کمترین یاخته ها در غدد معده، یاخته های ترشح کنندۀ هورمون گاسترین است که باعث افزایش ترشح اسید معده از یاخته های کناری (بزرگ ترین

یاخته های غدد معده) معده می شوند.

- یاخته های کناری غدد معده بزرگ ترین یاخته ها در غدد معده هستند که در جذب ویتامین مؤثر بر ساخت گویچه های قرمز خون و همچنین در

فعال سازی پروتئازهای ترشح شده از یاخته های اصلی غدد معده نقش دارند.

- یاخته های ترشح کنندۀ هورمون در معده تنها در غددی وجود دارند که در مجاورت پیلور قرار گرفته اند. در بخش بعدی پیلور نیز هورمون سکرتین به

خون ترشح شده و باعث افزایش ترشح بی کربنات از لوزالمعده می شود.

- یاخته های اصلی غدد معده که در بخش پا�نی این غدد فراوان ترین یاخته ها هستند، با ترشح آنزیم های پروتئاز و لیپاز گوارش لیپیدها و پروتئین ها

را در بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش آغاز می کنند.

- یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی در غدد معده با ترشح مادۀ مخاطی و یاخته های پوششی سطحی با ترشح یون بی کربنات و افزودن آن به الیۀ

مخاطی در معده، الیه ای مقاوم در برابر اسید معده را می سازند.



ینه 2 گز 6

نخستین گام در گوارش چربی ها، تبدیل آن ها به قطره های ریز است تا آنزیم لیپاز بتواند بر آن ها اثر کند. این کار توسط صفرا و حرکات رودۀ باریک

صورت می گیرد؛ پس گوارش تری گلیسیریدها در رودۀ باریک آغاز می شود، درحالی که بازگشت شیرۀ معده به بخش قبلی باعث آسیب دیدن مری

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

1) سلول های پرز مخاطی رودۀ باریک پس از جذب مونوم ها دوباره چربی ها را به شکل کیلو میکرون می سازند.

3) در پی تجزیۀ آن گلیسرول و اسید چرب تشکیل می شود که با یکدیگر متفاوت هستند.

4) اوال که تری گلیسریدها آ ب دوست نیستند و دوما پیش ازآنکه توسط لیپاز به اجزای خود تجزیه شوند توسط روده باریک جذب نمی شوند.

ینه 2 گز 7

در حلق بلع به صورت غیرارادی ادامه می یابد. در حلق همانند ابتدای رودۀ باریک که حرکات قطعه قطعه کنندۀ رودۀ باریک آغاز می شود، می توان

حرکات کرمی را به صورت وارونه (استفراغ) مشاهده کرد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) محل آغاز گوارش پروتئین ها (نوعی بسپار هم جنس با بیشتر آنزیم ها) همانند محل آغاز گوارش تری گلیسیریدها (نوعی بسپار تشکیل شده از 3 اسید

چرب)، معده است.

3) ذخیرۀ موقت غذا در معده صورت می گیرد؛ همچنین محل ورودی کیموس به محل اصلی جذب (رودۀ باریک) نیز معده است.

4) قطورترین بخش لولۀ گوارش معده بوده که آنزیم هایش درون خود آن فعال می شوند؛ محل فعال شدن پروتئازهای لوزالمعده (اندام قرارگرفته در

زیر معده و موازی با آن) در رودۀ باریک است.

- گوارش لیپیدها همانند گوارش پروتئین ها در بخشی از دستگاه گوارش شروع می شود که دارای چین خوردگی های موقت است و در محلی تمام

می شود که دارای چین خوردگی های دائمی است.

- حرکات کرمی لولۀ گوارش در قسمتی شروع می شود که در فرآیند تنفس و گوارش نقش دارد.

- غذا در هنگامی که در بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش ذخیره می شود چین های موجود در این بخش باز می شوند.

- آنزیم های پروتئاز معده همانند لوزالمعده به صورت غیرفعال وارد لولۀ گوارش می شود و سپس در این لوله فعال می شود.

ینه 3 گز 8

موارد (الف)، (ب) و (ج) صحیح هستند.

الف) درست است. چون همۀ جانداران می توانند یاختۀ جدید تولید کنند و همۀ جانداران از یاخته تشکیل شده اند.

ب) درست است. چون همۀ جانداران، سطحی از سازمان یابی حیات را دارند.

ج) درست است. چون همۀ جانداران به محرک های محیطی پاسخ می دهند مثًال ساقۀ گیاهان به سمت نور خم می شود.

(د) نادرست است. بعضی جانداران، یک یاخته (جانداران تک یاخته ای) و بعضی دیگر تعدادی یاخته (جانداران پریاخته ای) دارند.

ینه 3 گز 9

مواد مغذی برای رسیدن به یاخته  های بدن باید از یاخته  های بافت پوششی (دارای فضای بین  یاخته  ای اندک) لولۀ گوارشی عبور کنند. جذب مواد

غذایی می  تواند در دهان و معده به میزان اندک و در رودۀ باریک به مقدار بیشتری صورت بگیرد.

بررسی گزینه  ها:

1) یاخته های بافت پوششی در دهان (سنگ  فرشی چندالیه) و معده (استوانه  ای تک  الیه) فاقد ریزپرز در سطح غش  ائی خود هستند. (نادرستی "1")

2) در بافت های پوششی تک  الیه، همۀ یاخته ها به  طور مستقیم در تماس با غشاء   پایه (شبکه  ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی) هستند؛ اما در

بافت های پوششی چندالیه مثل دهان، تنها پا�ن  ترین یاخته ها در تماس با غشاء   پایه هستند. (نادرستی "2")

4) بخش اندکی از جذب مواد غذایی در دهان و از طریق یاخته های سنگفرشی چندالیه صورت می پذیرد. این در حالی است که در رودۀ باریک (محل

پایان گوارش شیمیایی پروتئین ها) بافت پوششی سنگفرشی چندالیه وجود ندارد. (نادرستی "4")



ینه 3 گز 10

توضیح صورت سؤال در مورد مری است که در مری جاذبۀ زمین به پیش بردن غذای موجود در آن کمک می کند. و اما تحلیل سایر گزینه ها:

این گزاره با استفراغ نقض می شود؛ زیرا در استفراغ جهت حرکت مواد بر خالف جهت جاذبۀ زمین است.

گزینۀ 2: مری آنزیم گوارشی ترشح نمی کند، ولی اوًال سلول های آن دارای آنزیم های لیزوزومی هستند و ثانیًا آنزیم های دهان موقع بلع در آن دیده

می شوند، همچنین حین برگشت اسید معده، آنزیم های معده هم در آن دیده می شوند.

گزینۀ 4: اولین بخش از لولۀ گوارش که در آن حرکات کرمی ایجاد می شود، حلق است.

چالش سؤال:

- حرکات کرمی از حلق شروع می شوند.

- در مری می توانیم آنزیم ببینیم: خود سلول های مری لیزوزوم دارند.

- حین بلع آنزیم های دهان - حین رفالکس معده، آنزیم های معده

ینه 3 گز 11

منظور سؤال پارامسی است.

گزینۀ 1: ورود مواد غذایی چون با روش درون بری است، طی آن سطح غشاء کاهش می یابد نه افزایش.

گزینۀ 2: واحدهای سازندۀ مواد غذایی که گوارش نیافته اند (نه همۀ واحدهای سازنده) به روش برون رانی از پیکر جاندار خارج شده و منجر به

افزایش سطح غشای آن می شوند.

گزینۀ 3: یاخته پا�ن ترین سطح سازمان یابی حیات بوده، که بین همۀ جانداران مشترک است.

گزینۀ 4: واکوئول های دفعی (دارای ضایعات) و گوارشی (دارای آنزیم) به یک اندازه هستند.

چالش سؤال: این سؤال به صورت ترکیبی با فصل های اول و دوم طرح شده است. برای حل این تست شما باید بتوانید مطالب فصل یک گفتار 2 و

همچنین گفتار سوم فصل 2 را به هم ربط داده و همچنین به شکل کتاب درسی در مورد پارامسی مسلط باشید.

ینه 2 گز 12

بندارۀ نشان داده شده در شکل بندارۀ انتهای رودۀ باریک است که در سمت راست بدن قرار دارد.

کولون باالرو که محتویات خود را به کولون افقی (که موازی با لوزالمعده قرار دارد) می دهد نیز در سمت راست بدن قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) کبد اندامی لنفی بوده و در دوران جنینی بیشتر سلول های خونی را می سازد؛ این اندام همانند بندارۀ انتهای رودۀ باریک در سمت راست بدن قرار

دارد.

3) بندارۀ پیلور بین معده (جذب اندک) و رودۀ باریک (جذب اصلی غذا) قرار دارد و همانند این بنداره در سمت راست بدن قرار دارد.

4) صفرا در جذب و گوارش چربی ها مؤثر است و توسط کبد که عمدتًا در سمت راست بدن قرار گرفته است ساخته می شود.

 بخش های نام برده شده از دستگاه گوارش که در سمت راست بدن قرار گرفته اند:-

کیسۀ صفرا، بخش اعظم کبد، بندارۀ پیلور و بندارۀ موجود در انتهای رودۀ باریک، مجرای مشترک کیسۀ صفرا، بخشی از لوزالمعده که در سطح

پا�ن تری قرار گرفته، بخش باالرو رودۀ بزرگ، رودۀ کور و آپاندیس.

 بخش های نام برده شده از دستگاه گوارش که در سمت چپ بدن قرار گرفته اند:-

بخش اعظم معده، بندارۀ موجود در انتهای مری، بخشی از لوزالمعده که در سطح باالتری قرار دارد، بخش پا�ن رو رودۀ بزرگ، بخشی از کولون

افقی که در سطح باالتری قرار دارد، بخش کوچک تر کبد.

- محل اصلی جذب در انسان، رودۀ باریک است. هرچند می توان مقدار اندکی جذب در معده و دهان مشاهده کرد؛ پس در دو طرف بندارۀ پیلور

می توان جذب مواد غذایی به محیط داخلی بدن را مشاهده کرد.



ینه 1 گز 13

بندارۀ موجود در ابتدای مری بر خالف بندارۀ انتهایی آن از جنس ماهیچۀ اسکلتی است. درنتیجه فعالیت آن توسط یاخته های عصبی خودمختار و

شبکۀ یاخته های عصبی دیوارۀ لولۀ گوارش تنظیم نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) بنداره های موجود در لولۀ گوارش هنگامی که حرکات کرمی به آن ها می رسد، درنهایت باز می شوند تا غذا وارد بخش بعدی شود.

3) بندارۀ موجود در ابتدای مری بر خالف بندارۀ انتهایی آن از جنس ماهیچۀ صاف است.

4) بندارۀ موجود در ابتدای مری با بسته شدن خود در هنگامی که غذا به درون آن وارد نمی شوند، مانع از ورود هوا به بخش های بعد می شود.

- ماهیچۀ موجود در بخش انتهایی معده همانند ماهیچۀ موجود در انتهای مری در هنگام استفراغ می تواند باز شود.

- در دو طرف ماهیچۀ انتهایی مری تنها می توان حرکات کرمی را مشاهده کرد، درحالی که در بخش عقبی بندارۀ پیلور، می توان حرکات کرمی و در

بخشی که پس از آن قرار دارد، می توان حرکات قطعه قطعه کننده را مشاهده کرد.

- بندارۀ موجود در انتهای مری در سمت چپ بدن قرار دارد، درحالی که بندارۀ پیلور در سمت راست بدن قرار گرفته است.

- ماهیچۀ حلقوی موجود در انتهای مری همانند بندارۀ پیلور و بر خالف بندارۀ موجود در ابتدای مری از جنس ماهیچه صاف است.

ینه 3 گز 14

مری بخشی از لولۀ گوارش است که در قفسۀ سینه دیده می شود و بخش بعدی آن معده است.

معده بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش است و به وسیلۀ پروتئازهای خود، گوارش پروتئین ها را آغاز می کند ولی قادر به تولید مونومر پروتئین ها

(آمینواسید) نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

ن را افزایش می دهد. 1) هورمون گاسترین تنها از برخی یاخته های موجود در نزدیکی پیلور ترشح می شود و ترشح اسید معده و پپسینوژ

4) سلول های مخاطی معده نیز همانند یاخته های رودۀ باریک قادر به جذب و ترشح هستند.

- در دهان، رودۀ باریک و رودۀ بزرگ همانند معده می توان جذب مواد غذایی را مشاهده کرد. هرچند که جذب در دهان و معده اندک بوده و

جذب اصلی در رودۀ باریک صورت می گیرد.

- هورمون های لولۀ گوارش از بخش هایی ترشح می شود که در مجاورت بندارۀ انتهایی معده قرار دارند. هورمون گاسترین از یاخته های موجود در غدد

موجود در نزدیکی پیلور ترشح شده و هورمون سکرتین از یاخته های موجود در دوازدهه ترشح می شود.

- در معده گوارش کربوهیدرات ها ادامه پیدا می کند ولی گوارش پروتئین ها و لیپیدها در اثر آنزیم های ترشح شده از یاخته های اصلی غدد معده آغاز

می شود.

ینه 2 گز 15

جذب آب می تواند در دهان و معده و حتی در روده بزرگ عالوه بر روده باریک رخ دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) جذب حتمًا از طریق یاخته های پوششی رخ می دهد.

3) در بیماری سلیاک التهاب، باعث از بین رفتن ریزپرز و حتی پرز رودۀ باریک می شود و در التهای گویچه های سپید نقش دارند.

4) ماهیچه واقع در الیه ماهیچه ای در این فرآیند نقش ندارد.

ینه 2 گز 16

.

عبارت  های (ب) و (ج) درست    اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

الف و ب) در اثر ترکیب گلوکز و فروکتوز      (قند میو     ه)    ، ساکارز به وجود می آید     . پس مونومر  های ساکارز شش کربن دارند؛ اما توجه کنید که دی ساکارید  ها

بسپار محسوب نمی گردند     

ن و اکسیژن دارند. ج) در اثر ترکیب گلوکز  ها باهم دی ساکاریدی به نام مالتوز به وجود می آید     . کربوهیدرات  ها در ساختار خود عناصر کربن، هیدروژ

د) در اثر ترکیب گلوکز و  مونوساکارید دیگری به جز گلوکز و فروکتوز، دی ساکاریدی به نام الکتوز ایجاد     می شود. نشاسته در سیب زمینی و غالت وجود

    دارد و برای تشکیل آن ابتدا قند مالتوز      (نه الکتوز) ایجاد     می شود.



ینه 4 گز 17

بخش D نشانگر راست روده است. راست روده بخشی از روده بزرگ محسوب نمی شود. روده بزرگ از 4 قسمت روده کور، کولون باالرو، افقی و

پا�ن رو تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) روده بزرگ، آب و یون های موجود در محتویات خود را جذب می کند. ابتدای روده بزرگ، روده کور نام دارد که به زائده ای به نام آپاندیس ختم

می شود. آپاندیس بخشی از روده بزرگ نیست؛ درحالی که روده کور، ابتدای روده بزرگ محسوب می شود.

2) بخش B نشانگر روده باریک و بخش A نشانگر کولون افقی روده بزرگ است. مویرگ های لنفی موجود در پرزهای روده باریک، مولکول های حاصل

از گوارش لیپیدها را جذب کرده و درنهایت وارد جریان خون می کند. در ساختار روده باریک برخالف روده بزرگ پرز وجود دارد.

3) بخش F بنداره خارجی مخرج و بخش G بنداره داخلی مخرج را نشان می دهد. بنداره خارجی مخرج دارای ماهیچه های اسکلتی و تحت کنترل

ارادی و بنداره داخلی مخرج دارای ماهیچه های صاف و غیرارادی است. ماهیچه های اسکلتی توسط اعصاب پیکری و ماهیچه های صاف و قلبی

توسط اعصاب خودمختار عصب دهی می شوند.

ینه 4 گز 18

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: پا�ن ترین یاخته   های غدۀ معده، یاخته   های اصلی اند و مادۀ مخاطی ترشح نمی   کنند.

ینه 4 گز 19

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.

ینه 3 گز 20

1) در انتشار تسهیل شده، مواد در جهت شیب غلظت و بدون نیاز به انرژی زیستی 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.



ینه 2 گز 21

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 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.

ینه 4 گز 22

یاخته های سطح خارجی حفرۀ گوارشی برخالف سطح درونی این توانایی را ندارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) یاخته های سطح درونی حفرۀ گوارشی همگی دارای هسته و راکیزه هستند که ساختارهایی دوغشایی محسوب می شوند.

2) همۀ یاخته  هایی که با تاژک خود در مخلوط شدن مواد غذایی و آنزیم  ها تأثیرگذار هستند، نوعی یاختۀ پوششی در کیسۀ گوارشی هستند. پس

فاصلۀ بین  یاخته  ای اندکی با یاخته  های مجاور دارند.

3) یاخته  هایی در حفرۀ گوارشی که مواد غذایی را از طریق درون بری به میان  یاختۀ خود وارد می  کنند، از طریق کافنده  تن  ها و آنزیم  های گوارشی درون

آن  ها، گوارش درون  یاخته  ای را انجام می  دهد.

ینه 3 گز 23

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.

(ATP) 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 رایج سلول

مصرف نمی کند.

4) نادرست، انتشار تسهیل شده با کمک پروتئین های کانالی انجام می گیرد و انرژی مصرف نمی کند.
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