
مطابق با شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟ (با تغ�ر)1

بخش ۲ برخالف بخش ۳، با رشته های عصبی در ارتباط است. (1

بخش ۱ همانند بخش ۲، بیش از یک نوع رشتۀ پروتئینی دارد. (2

بخش ۳ همانند بخش ۴، ساختاری حاوی صفحات بینابینی دارد. (3

بخش ۴ برخالف بخش ۱، یاخته هایی با فضاهای بین یاخته ای اندک دارد. (4

باتوجه به شکل زیر، ...........2

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 نوعی فسفولیپید و کلسترول به درون دوازدهه وارد می شود. (3

موادی که به ورود چربی به محیط داخلی کمک می کنند، در شماره ۲ ذخیره می شوند. (4

کدام  یک از گزینه  های زیر در رابطه با گردش خون در دستگاه گوارش انسان، صادق است؟3

سیاهرگ باب، تمام ویتامین های جذبشده از لولۀ گوارش را وارد کبد می کند. (1

سیاهرگ خارج  شده از معده نسبت به سیاهرگ رودۀ باریک، مقدار تری گلیسرید کمتری دارد. (2

هر اندامی که خون تیرۀ خود را به سیاهرگ باب می فرستد جزء اندام  های گوارشی پوشیده  شده توسط صفاق است. (3

نوعی ویتامین که در رودۀ باریک جذب مویرگ های خونی می شود، توانایی مصرف در محل تولید گویچه  های سفید را دارد. (4

کدام گزینه دربارۀ گوارش چربی ها به نادرستی بیان شده است؟4

صفرا و حرکات قطعه قطعه کننده و کرمی  رودۀ باریک در ریز شدن چربی ها نقش دارند. (1

ممکن است در گوارش برخی از چربی ها، مادۀ فاقد آنزیم ساخته شده در کبد نقش نداشته باشد. (2

در نخستین گام در گوارش چربی ها در رودۀ باریک، فسفولیپید و انواعی از نمک ها، آن ها را به قطرات ریزی تبدیل می کنند. (3

عالوه بر انواع لیپازهای مترشحه از لوزالمعده، لیپازهای ترشحی در دوازدهه نیز در گوارش نهایی آن ها نقش دارند. (4

کدام گزینه در مورد بخشی که مجاری آن به حفرات معده راه دارد، به نادرستی بیان شده است؟5

با استفاده از بیشترین یاخته های خود، مخاط معده را که توسط الیۀ ژله ای چسبناک پوشانده شده، قلیایی می کند. (1

با استفاده از بزرگ ترین یاخته های خود، در جذب بیشتر نوعی ویتامین مؤثر در جلوگیری از خونریزی نقش دارد. (2

با استفاده از عمقی ترین یاخته های خود، در شروع گوارش شیمیایی دو نوع از درشت مولکول ها نقش دارد. (3

با استفاده از کمترین یاخته های خود، بر فعالیت ترشحی یاخته های بزرگ تر از خودش تأثیر می گذارد. (4

آزمون زیست شناسى پایهدهم
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کدام گزینه در مورد تری گلیسیریدها به  نادرستی بیان شده است؟6

سلول های پوششی پرز می توانند با استفاده از عوامل سازندۀ آن، این درشت مولکول ها را بازسازی کنند. (1

گوارش آن ها از اندامی شروع می شود که می تواند با شیرۀ گوارشی خود، به بخش قبلی اش آسیب برساند. (2

در پی تجزیۀ آن ها توسط آنزیم های لوزالمعده، مولکول هایی به وجود می آیند که با یکدیگر متفاوت هستند. (3

بخش های آب دوست آن به جذب از ریزپرزهای روده باریک پستانداران کمک می کند. (4

"محل ............، ............ محل ............ است."7

آغاز گوارش شیمیایی نوعی بسپار هم جنس با بیشتر آنزیم ها - متفاوت از - آغاز گوارش شیمیایی نوعی بسپار تشکیل شده از 3 اسید چرب (1

ادامۀ فرآیند بلع مواد غذایی به شکل انعکاسی و غیرارادی - مشابه - آغاز نوعی حرکت منظم لولۀ گوارش که در برخی موارد وارونه می گردد (2

ذخیرۀ موقتی مواد غذایی ورودی به لولۀ گوارش انسان - متفاوت از - ساخت کیموس ورودی به محل اصلی جذب مواد غذایی گوارش یافته (3

فعال شدن آنزیم مترشحه از قطورترین بخش لولۀ گوارش - مشابه - فعال شدن آنزیم مترشحه از غدۀ قرارگرفته در بخش زیرین معده (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می نماید؟8

"همۀ جانداران سالم به طور طبیعی............"

الف) می توانند یاختۀ جدید تولید کنند.

ب) سطحی از حیات را دارند.

ج) به محرک های محیطی پاسخ می دهند.

د) از تعدادی یاخته تشکیل شده اند.

2 (2 1 (1
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کدام عبارت در ارتباط با هر یاخته  ای درست است که جذب مواد غذایی از طریق آن  ها صورت می  گیرد؟9

دارای تعداد زیادی ریزپرز در سطح غشاء یاخته ای خود هستند. (1

همگی در اتصال با شبکه  ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی قرار دارند. (2

متعلق به نوعی بافت با فضای بین  یاخته ای اندک است. (3

قطعًا در محل پایان گوارش شیمیایی پروتئین ها در لولۀ گوارش یافت می شود. (4

کدام گزینه در مورد اندامی صحیح است که در انتهای خود دارای بنداره ای است که اگر انقباض آن کافی نباشد فرد دچار برگشت اسید معده10

می شود؟

مواد داخل آن فقط در جهت جاذبۀ زمین پیش می روند. (1

فاقد هر نوع آنزیم گوارشی است. (2

عالوه بر حرکات کرمی، جاذبۀ زمین هم به پیش بردن غذای موجود در آن کمک می کند. (3

اولین بخش از لوله گوارش است که در آن حرکات کرمی شروع می شود. (4

کدام گزینه دربارۀ جانداری آغازی که با حرکت مژک ها غذا را به حفرۀ دهانی منتقل می کند، درست است؟11

هنگام ورود مواد غذایی سطح غشای یاخته افزایش می یابد. (1

واحدهای سازندۀ مواد غذایی به روشی که باعث افزایش سطح غشا می شود وارد محیط می شود. (2

پا�ن ترین سطح سازمان یابی حیات مشترک در بین همۀ جانداران را دارد. (3

واکوئولی که تنها دارای ضایعات است که در آن کوچک تر از واکوئولی است که دارای آنزیم است. (4



بندارۀ نشان داده شده در شکل زیر ............ در سمت ............ بدن قرار دارد.12

بر خالف نوعی اندام لنفی که فقط در دوران جنینی بیشترین سلول های خونی را می سازد - راست (1

همانند کولونی که محتویات خود را مستقیمًا به کولون موازی با لوزالمعده می دهد - راست (2

بر خالف بندارۀ (اسفنکتر) جداکنندۀ محل اندک جذب با محل اصلی جذب - چپ (3

همانند اندام سازندۀ مادۀ مؤثر در جذب و گوارش چربی ها - چپ (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟13

"بندارۀ قرارگرفته در ابتدای مری ............ بندارۀ قرارگرفته در انتهای مری ............"

همانند - برای خارج کردن گازهای بلعیده شده با غذا (بادگلو) از یاخته های عصبی دیوارۀ خود پیام عصبی دریافت می کند. (1

همانند - در اثر نوعی حرکت که به صورت یک حلقۀ انقباضی در لولۀ گوارشی ظاهر می گردد، باز می شود. (2

بر خالف - حاوی نوعی ماهیچۀ حلقوی است که ظاهری متفاوت از ظاهر ماهیچه های صاف دارند. (3

بر خالف - از ورود هوا به درون این بخش از لولۀ گوارش انسان تا حدودی جلوگیری می کند. (4

قسمتی از لولۀ گوارش انسان درون قفسۀ سینه قرار دارد. کدام گزینه مشخصۀ بخش قرار گرفته بعد از این قسمت است؟14

با استفاده از پیک شیمیایی دوربرد ترشح شده از تمامی غدد آن، فعالیت بزرگ ترین سلول های این غدد را تحت تأثیر قرار می دهد. (1

سلول های بافت پیوندی سست قرارگرفته در الیۀ زیرمخاطی آن، بالفاصله در تماس با سلول های پوششی قرارگرفته در آن بخش هستند. (2

تنها بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش است و نمی تواند با استفاده از پروتئازهای متنوع خود، مونومرهای سازندۀ پروتئین ها را به وجود آورد. (3

سلول های پوششی قرارگرفته در الیۀ مخاطی آن، بر خالف سلول های پوششی قرارگرفته در الیۀ مخاطی رودۀ باریک در جذب و ترشح نقش (4

دارند.

کدام گزینه در رابطه با جذب مواد مختلف در لولۀ گوارش انسان سالم و بالغ نادرست است؟15

همواره برای جذب، نیاز است مواد غذایی از یاخته های نوعی بافت که فضای بین یاخته ای اندک دارند، عبور کنند. (1

جذب اصلی مواد مختلف در رودۀ باریک و جذب اندک آن ها فقط در دو بخش از لولۀ گوارش این فرد دیده می شود. (2

در اثر بیماری سلیاک که به خاطر حساسیت نسبت به  نوعی پروتئین ایجاد می شود، گویچه های سپید نقش دارد. (3

انقباض یاخته های ماهیچه ای قرار گرفته در الیۀ ماهیچه ای دیوارۀ روده باریک تأثیری در افزایش جذب مواد غذایی ندارد. (4

چند مورد از عبارت های داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟16

"در اثر ترکیب ساده ترین کربوهیدراتی که سوخت رایج یاخته است با مونوساکارید ............ دی ساکاریدی تشکیل می شود که در رابطه با آن می توان

گفت ............"

الف) فروکتوز - همانند نوکلئیک اسیدها بسپار محسوب می گردد.

ب) قند میوه - مونومر هایی شش کربنه دارد.

ن را دارد. ن و اکسیژ ج) مشابه خود - در ساختار خود عناصر هیدروژ

د) مونوساکارید دیگری به جز گلوکز و فروکتوز - می تواند مونومر پلی ساکارید موجود در غالت باشد.

2 (2 1 (14 (4 3 (3

کدام عبارت، در رابطه با شکل زیر به طور نادرستی بیان شده است؟ 17

بخش E برخالف بخش C جزو ساختارهای روده جذب کننده آب و یون ها محسوب می شود. (1

در بخش B برخالف A ساختارهای دارای مویرگ های لنفی جاذب لیپید وجود دارد. (2

ماهیچه های بخش F برخالف بخش G توسط اعصاب پیکری پیام رسانی می شوند. (3

بخش D نشانگر آخرین قسمت روده بزرگ است که به مخرج منتهی می شود. (4



کدام گزینه در ارتباط با یاخته   های پوششی بخش کیسه   ای شکل لولۀ گوارش انسان صحیح است؟18

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 ترشح می   کنند. (2

پا�ن 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

دربارۀ یک یاختۀ جانوری ............ مورد به ............ بیان شده است.19

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 یا پروتئین ها متصل هستند.

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

4 - درستی (2 4 - نادرستی 2 - نادرستی1) (4 3 - درستی (3

کدام گزینه نادرست است؟20

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 البالی 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

چند مورد از عبارت های داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کنند؟21

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

الف) 2 - 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 (12 (23 (34 (4

کدام گزینۀ زیر متن را به طور نامناسب کامل می  کند؟ 22
............" "در حفرۀ گوارشی هیدر، هر یاخته  ای که 

با ترشح آنزیم  های گوارشی، گوارش برون  یاخته  ای را انجام می  دهد، روی ساختار غشاء   پایه قرار دارد. (1

با تاژک خود در مخلوط شدن مواد غذایی و آنزیم  ها تأثیرگذار است، فاصلۀ بین  یاخته  ای اندکی با یاخته  های مجاور دارد. (2

مواد غذایی را از طریق درون بری به میان  یاختۀ خود وارد می  کند، از طریق کافنده  تن  ها گوارش درون  یاخته  ای را انجام می  دهد. (3

سطح حفرۀ گوارشی را می  پوشاند، می  تواند از طریق برون  رانی و با صرف انرژی آنزیم  های هیدرولیزکننده را به محیط حفره وارد کند. (4

در هر روشی از انتقال مواد که  23 ............

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 رایج سلول مصرف نمی شود. (3

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




